
A TARTALOMBÓL...

Iskolai színes hírek
8–9. oldal

Meseszínház
9. oldal

Polgárőr bál
5. oldal

Népművészeti kiállítás nyílt 
a Múzeumban – 4. oldal

Képes krónika 2018.
6–7. oldal

Rendkívüli és rendes ülést is tartott  
2018 decemberében a Képviselő-testület

A téli időszak egyik legfonto-
sabb megoldandó kérdése a leg-
több család számára a fűtés és 
az ezzel kapcsolatos kiadások. 
Ebesen a lakosok többsége gáz-
zal fűt, de akadnak szép szám-
ban vegyes tüzeléses kazánnal 
rendelkezők is. A néhány éve 
útjára indított „Fűts okosan!” 
(www.futsokosankampany.
hu) kampány első sorban őket 
igyekszik megszólítani. A kam-
pány nem csak a fűtési módok 
és a tüzelőanyagok tekinteté-
ben igyekszik hasznos informá-
ciókat nyújtani, kiemelt kérdés-
ként kezeli az eltüzelt anyagok 
egészségre gyakorolt hatásait 

is. A helytelen tüzelésnek ko-
moly egészségkárosító hatása 
van, amely elsősorban a gyer-
mekeket és az idősebb korosz-
tályt veszélyezteti. Az égésből 
származó, szénalapú részecs-
kéknek alapvetően gyulladást 
előidéző hatásuk van. A fűtés 
során keletkező por részecs-
kékhez kötődő nitrátok, szul-
fátok és kloridok mérgezőek, a 
részecskék felületén a mérgező 
anyagokon kívül (pl. fémek, 
karcinogén, mutagén anyagok) 
baktériumok, vírusok és gom-
bák is megtapadhatnak, így 
könnyen bejutnak a légutakon 
keresztül a szervezetbe. Rövid 

távon ezek a szennyező anya-
gok izgatják a nyálkahártyá-
kat, köhögést és nehézlégzést 
válthatnak ki, a hosszabb távon 
tüdőben felszívódva gyulla-
dásos folyamatot indíthatnak 
el, súlyos szövődményeket 
okozva. Épp ezért rendkívül 
fontos a tüzelőanyagok helyes 
megválasztása (TILOS hulla-
dékot, PET-palackot, kezelt fát, 
bútorlapot, színes papírt, ruhát, 
üzemanyagot égetni), valamint 
a tüzelőberendezés és a hozzá 
tartozó kéményrendszer meg-
felelő működése, rendszeres 
karbantartása.

dr. Morvai Gábor

A december 12-én megtar-
tott rendkívüli testületi ülés 
összehívását a Debreceni Víz-
mű Zrt. közgyűlésének ösz-
szehívása tette szükségessé. A 
Testület döntött a szükséges 
felhatalmazásról, amelynek 
következtében Szabóné Kar-
sai Mária polgármester asz-
szony elfogadhatta a szervezet 
Alapszabály-módosítását a 
társaság decemberi közgyűlé-
sén. Ezen kívül sor került az 
építményadóról szóló helyi 
rendelet módosítására, vala-
mint döntés született az „Ovi-
Sport Program” pályázatának 
benyújtásáról is. Zárt ülés 
keretében az Arany János Te-
hetséggondozó Programba 
történő felvétellel kapcsolatos 
kérelemről döntött a Testület.

Munkaterv szerinti testületi 
ülésre december 19-én került 
sor. Az első napirendi pont ke-
retében polgármester asszony 
beszámolt az előző ülés óta 
eltelt időszak eseményeiről. 
Ezt követően döntöttek a kép-
viselők a 2019. évi járási start-

munka program indításáról, 
és elfogadásra került a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program. Az 
Önkormányzat és hivatala mű-
ködését érintő döntések között 
a 2019. évi első féléves mun-

katerv, a hivatali tisztviselők 
díjazásával kapcsolatos rende-
letmódosítás, és – a költségve-
tés előkészítésével kapcsolatos 
feladatok részeként – az ún. 
átmeneti gazdálkodásról szó-
ló rendelet elfogadására került 
sor. Az adóztatásról és adózás-
ról szóló jegyzői beszámoló-
ból kiderült, hogy az adóbe-

vételek a várt szint felett telje-
sültek 2018-ban, és az adózási 
morál tekintetében is javuló 
tendencia figyelhető meg. 
Döntött továbbá a Testület az 
első lakáshoz jutók települési 

támogatására szánt előirány-
zat megemeléséről is. Ezzel 
kapcsolatban örömmel konsta-
tálták a képviselők, hogy a tá-
mogatás iránti élénkülő érdek-
lődés egyszersmind a község 
megtartó erejét is mutatja, és a 
helyi fiatalok közül egyre töb-
ben tervezik jövőjüket Ebesen.

dr. Morvai Gábor

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja
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Fűts okosan! – Gyermekeink egészsége a tét
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Immár több mint egy éve, 
hogy az egylakásos épületek 
– jellemzően a családi házak 
– tulajdonosai és használói a 
kéményseprőipari szolgáltató 
munkavégzési menetrendjétől 
függetlenül, a nekik leginkább 
megfelelő időpontra maguk 
kezdeményezhetik kéményük 
rendszeres biztonsági felülvizs-
gálatát. Az ingyenes ellenőrzés 
iránti igényt időpontfoglalással 
jelenthetik be.

A vonatkozó jogszabály ér-
telmében a szilárd tüzelésű 
berendezésekhez kapcsolódó 
égéstermék-elvezetők esetében 
évente, a gázüzemű és a zárt 
rendszerű tüzelőberendezé-
sekhez kapcsolódó kémények 
vagy kéményrendszerek esetén 
kétévente szükséges az elle-
nőrzést elvégezni.

Az ellenőrzés több mint bi-

zalmi kérdés, az otthonunk és 
szeretteink biztonsága a tét. 
Ezen a téren nem szabad komp-
romisszumot kötni! Évente 
vagy kétévente, a fűtési szezon 
kezdete előtt – illetve szükség 
esetén annak megkezdését kö-
vetően is – rendkívül fontos 
a kémények felülvizsgálata. 
Súlyos káresetek, sőt akár em-
beri életek múlhatnak egy nem 
megfelelően karbantartott ké-
ményen.

A felelősség a tulajdono-
soké. A szabályok változása 
miatt 2018. január elseje óta a 
családi házak esetében akkor 
kerül sor az ellenőrzésre, ha a 
tulajdonosok jelzik a szolgál-
tatás iránti igényüket.

További információk a www.
kemenysepres.katasztrofave-
delem.hu oldalon találhatók.

dr Morvai Gábor

Kéményseprés – ingyenesség 
és nagyobb felelősség

Tisztelt Ebesi Gazdálkodók!

2019. februártól változik a falugaz-
dász személye Ebesen. Ügyfélfogadás 
ugyanúgy lesz, mint eddig, de már nem 
én fogok ügyfélfogadást tartani.

Köszönöm az együtt töltött időt és a közös munkát! Az itt 
töltött évek során sok új embert ismertem meg és rengeteg új, 
pozitív tapasztalattal gazdagodtam. Hálás vagyok, hogy itt dol-
gozhattam és megismerhettem Önöket!

Kívánok Mindenkinek Sikerekben, Egészségben Gazdag To-
vábbi Gazdálkodást!

Bár Ebesen már nem fogok ügyfélfogadást tartani, de elérhető 
leszek. Továbbra is falugazdászként fogok dolgozni Debrecen-
ben, a Tessedik Sámuel utca 1. szám alatti Igazgatóságon. Tele-
fonon is elérhető leszek ugyanúgy, mint eddig, a 30/336-6925 
telefonszámon.

Ezután is keressenek nyugodtan! Ha tudok, segítek! 
Köszönettel és tisztelettel:

Kelemen János falugazdász

2018. október 01.
EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELNYERT VISZ-
SZA NEM TÉRÍTENDŐ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSRÓL

Ebes Községi Önkormányzat „Benedek Elek Óvoda és Mini 
Bölcsőde felújítása, bővítése” című pályázat keretében 300,00 
millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert 
el, a Széchenyi 2020 program keretében. A projekt teljes költ-
sége 355.194.729 Ft, melyhez az Önkormányzat 55.194.729 Ft 
saját erőt biztosított.

A TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00001 azonosító számú pályázaton 
belül, az ebesi Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde felújítása 
és bővítése megtörtént. A projekt célja volt, hogy az intézmény a 
település lakossága számára a mai kor elvárásainak megfelelő 
színvonalú szolgáltatást nyújtson az óvodás korú gyermekek és 
családjuk számára. Az óvoda bővítésével megoldható lett a zsú-
foltság kezelése, valamint a hiányzó helyiségek (pl. tornaszoba, nevelő-
testületi szoba, fejlesztő szoba) pótlása, így az óvodai nevelés is 
magasabb színvonalra került. A férőhelybővítéssel a régi 150 fé-
rőhellyel szemben már 175 férőhely áll rendelkezésre. A projekt 
az óvoda egységesítésére, felújítására irányult, mert a régi óvoda 
6 csoportja két egymás melletti, de különálló épületben üzemelt, 
egyes helységcsoportok épületen belül nem voltak átjárhatóak. Az 
önkormányzat célja az volt, hogy a két épület egy egységként tud-
jon működni, és ez sikeresen meg is valósult.
A beruházás keretében az alábbi fejlesztések kerültek megvaló-
sításra: napelemes rendszer kialakítása; tornaszoba kialakítása; 
orvosi szoba kialakítása; egyéni fejlesztő szoba kialakítása; esz-
közbeszerzés: főzőkonyha teljes körű technológiai felújítása; par-
kolóhely kialakítása.
A projekt befejeződött, és az épület átadásra került.
Az ünnepélyes átadás dátuma: 2018. szeptember 01.
A projektről bővebb információt a www.ebes.hu oldalon olvashatnak.

2018. december 07.
EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELNYERT VISZ-
SZA NEM TÉRÍTENDŐ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSRÓL

Ebes Községi Önkormányzat „Fenntartható település közleke-
désfejlesztés” című pályázat keretében 351,47 Millió Ft vissza 
nem térítendő európai uniós támogatást nyert el, a Széchenyi 
2020 program keretében.

A TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00002 azonosító számú projekt a „Ke-
rékpárút fejlesztése Ebesen” címet kapta. A fejlesztés eredmé-
nyeként Ebest és Hajdúszoboszlót összekötő kerékpárút épült 
ki. A nyomvonal kijelölésénél Ebes Községi Önkormányzat nagy 
figyelmet fordított arra, hogy a legkisebb mértékben érintse a me-
zőgazdasági területeket. A kerékpárút hossza ~5,1 km, mely a 4. 
sz.főút-48101 jelű ebesi bekötőút csomópontjánál meglévő gya-
logátkelőhely mellett keresztezi a 4. sz. főutat, ahol a kerékpárút 
biztonságos átvezetése is megoldódik. A továbbiakban az Ebes Fő 
utca-Rákóczi utca nyomvonalán meglévő gyalogjárda kiszélesíté-
sével egyesített gyalog-kerékpárútként került kialakításra 1,4 km 
hosszan. Ezen a belterületi szakaszon szórványos gyalogosforga-
lom mellett egy elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárút 
is kialakításra került.
A megépülő kerékpárút hozzájárul a biztonságos munkába járás-
hoz, a település gazdasági üzemeinek, vállalkozásainak kerékpá-
ros közlekedéssel könnyebb megközelítéséhez.
A projekt műszaki átadás-átvétele megtörtént 2018. október 25-én.
A projektről bővebb információt a www.ebes.hu oldalon olvashatnak.

Tájékoztatás
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász hálózatának 
átszervezését követően Ebes község a Hajdúszoboszló 
székhellyel működő körzethez tartozik. A körzetközpont 
címe: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. A körzetvezető 
elérhetőségei: Makrai Csaba, +36 30 242 2870. Ebesen az 
ügyfélfogadás 2019. február 4-től továbbra is rendszeres 
kitelepüléssel történik. A település falugazdásza Trázsi 
Emese (+36 70 489 3804), aki heti rendszeres kitelepüléssel 
biztosítja az ügyfélfogadást szerdai napokon 8:00-12:00 óra 
és 12:30-16:30 óra között.
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A Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat szervezésében 
a 2018. évben is sor került 
tartós élelmiszerből álló cso-
magok kiosztására, melynek 
során az Ebesi Református 
Gyülekezet, Nagyné Szigethi 
Aida, valamint a Szoboszló 
Coop Kft. általi felajánlások-
ból összesen 33 csomagot 
tudott intézményünk eljut-
tatni az Ebesen élő adomá-
nyozottaink részére. Ezen túl 
Rácz József hajdúszoboszlói 
egyéni adományozó révén 4 
ebesi család részesült élelmi-
szer támogatásban, valamint 
Vajda Anita ebesi vállalkozó 1 
rászorult személyt lepett meg 
egy süteményekből álló aján-
dékcsomaggal az ünnepek 
előtt. A fentieken túl három, 
településünkön élő felajánló 
révén, további 3 család része-
sült tartós élelmiszerből álló 
csomagokból, akik esetében 
a felajánlás célzott volt, va-
lamint Nagyné Szigethi Aida 
az élelmiszer felajánlásán túl, 
további 5 darab vásárlási utal-
ványt és 6 darab focilabdát 
ajánlott fel a településünkön 
élők számára.

Szintén lakossági felaján-
lásokként érkezett intézmé-
nyünkhöz 3 darab televízió, 
2 darab számítógép, valamint 
1-1 darab beépíthető elektro-
mos sütő- és kerámia főzőlap, 
mely használati eszközök ka-
rácsony havában kerültek ki-
osztásra, összesen 7 ebesi csa-
ládi háztartásban. 

A fenti adományosztásokon 
túl a karácsony előtti héten in-
tézményünkben a lakosság ál-
tali felajánlásokból szervezett 
gyermekruha- és játékváloga-
táson, összesen 15 gyermeket 
nevelő család és gyermek vá-
logathatott ingyenesen a ruha-
neműk és játékok közül.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a karácsonyi élelmi-
szercsomagok összeállításá-
hoz nyújtott segítségüket a fent 
nevezett vállalkozóknak és 
egyéni adományozóknak, va-
lamint köszönjük a használati- 
és háztartási eszközök, illetve 
a karácsonyi gyermekruha- és 
játékválogatás megvalósulásá-
hoz nyújtott felajánlásaikat a 
lakosoknak.

Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat  

1. péntek Dr. Socol Ilona

2. szombat Dr. Csontos Gyula

3. vasárnap Dr. Békési Zoltán

4. hétfő Dr. Békési Zoltán

5. kedd Dr. csontos Gyula

6. szerda Dr. Békési Zoltán

7. csütörtök Dr. Békési Zoltán

8. péntek Dr. Socol Ilona

9. szombat Dr. Békési Zoltán

10. vasárnap Dr. Békési Zoltán

11. hétfő Dr. Szerze Róbert

12. kedd Dr. Békési Zoltán

13. szerda Dr. Socol Ilona

14. csütörtök Dr. Békési Zoltán

15. péntek Dr. Socol Ilona

16. szombat Dr. Socol Ilona

17. vasárnap Dr. Csontos Gyula

18. hétfő Dr. Socol Ilona

19. kedd Dr. Békési Zoltán

20. szerda Dr. Csontos Gyula

21. csütörtök Dr. Socol Ilona

22. péntek Dr. Socol Ilona

23. szombat Dr. Socol Ilona

24. vasárnap Dr. Csontos Gyula

25. hétfő Dr. Socol Ilona

26. kedd Dr. Socol Ilona

27. szerda Dr. Csontos Gyula

28. csütörtök Dr. Csontos Gyula

Telefon: 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2019. február 

Köszönet a karácsonyi 
adományozásban való 

felajánlásokért!

 Dr. Négyesi Anna 
                     természetgyógyász, reflexológus, fitoterapeuta 

S       Szeretettel várom egészségét megőrizni és 
gyógyulni vágyó vendégeimet: 

 
 

Szolgáltatásaim: 
 

 állapotfelmérés kezeléssel és terápiás terv készítéssel 
 talpreflexológiai kezelés 
 gyógyító köpölyözés 
 test- és fülgyertya 
 kinesio-tape ragasztás 

 

Előzetes bejelentkezés: +36-20/946-7-946 
Ebes, Bocskai u. 2. 

Tisztelt Betegeink!
Értesítjük Önöket, hogy a Rákóczi utcai orvosi rendelő tele-
fonszáma megváltozik: 783-920. Továbbá informatikai rend-
szer átállás miatt, a rendelések alkalmával kérjük szíves türel-
müket és megértésüket!

Köszönettel: 
Csekeremed Kft. dolgozói

Lakossági hirdetés
Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány készítése. 
Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel. Adorjánné Vali – Ebes, 
Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407

Tájékoztatjuk kedves ellátottainkat, 
hogy az

Alapszolgáltatási Központ elköltözött!

Az intézmény 2019. február 1-jétől  
a 4211 Ebes, Rákóczi u. 7-9. szám alatt,

változatlan nyitva tartási idővel várja meglévő és leendő 
ellátottait.

Telefonos elérhetőségeink:
• 06-52/566-071
• 06-52/201-689
• 06-30/184-9096

Az idősek klubja szolgáltatásai február 1-jétől, 
térítési díj befizetése február 6-ától, 

meridián torna február 7-étől 
a megszokott módon, új intézményünkben zajlik.

A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és idősek 
klubja igénybevétel kapcsolatosan forduljanak hozzánk 

bizalommal!

Erdei Andrásné intézményvezető



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
4

A hagyományokhoz híven a 
Magyar Kultúra Napjához kö-
zel, 2019. január 18-án, pénte-
ken nyitotta meg a Széchényi 
Ferenc Tájmúzeum az új idő-
szaki kiállítást. A „Terítéken” 
című tárlat a Hajdú-Bihar Me-
gyei Népművészeti Egyesület 
alkotóinak munkáiból nyújt 
válogatást.

A Himnusz elhangzása után 
Eignerné Bartusz Andrea mú-
zeumvezető köszöntötte a 
jelenlevőket, majd Hubert Er-
zsébet etnográfus, a Hajdú-Bi-
har Megyei Népművészeti 

Egyesület elnöke mutatta be 
az egyesület munkásságát. Ezt 
követően végigvezetett min-
ket a kiállításon – amelyben 
kerámia edények, szőttesek, 
faragások és mézeskalácsok 
láthatók –, egyenként kiemel-
ve az alkotókat és műveiket. 
A tárlatvezetést a Kékibolya 
citera együttes műsora zárta.

A rendezvény hivatalos ré-
szét követően az Ebesi Ha-
gyományőrző Egyesület, a 
Hajdu Méhészet és az Ebesi 
Községgondnokság jóvoltából 
sor került helyi termékek, töb-

bek között különféle lekvárok, 
szörpök, méz, házi túró, po-
gácsa, kóstolására. A szemet 

gyönyörködtető kiállítás feb-
ruár 15-ig megtekinthető!

Seres László

Népművészeti kiállítás nyílt a Múzeumban

2018. december 18-án ke-
rült sor a Széchényi Ferenc 
Tájmúzeumban a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum Oktatá-
si és Módszertani Központ 
(SZNM MOKK) és a Biha-
ri Múzeum szervezésében 
a „Világgá megyünk” című 
információs napra. Az év 
utolsó rendezvényén Haj-
dú-Bihar megyei múzeumi 
szakemberek és pedagógusok 
vettek részt. Az információs 
nap címe arra utalt, hogy ma 
már a múzeumok nem azok 

az intézmények, ahol kutatás, 
gyűjtés, feldolgozás és bemu-
tatás történik. A korral halad-
va a múzeumoknak nyitni kell 
a technikai fejlesztések és a 
közönség megváltozott elvá-
rásainak irányába, valamint 
be kell vonzani a látogatókat, 
vagy akár ki kell menni hoz-
zájuk, pl. múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat tartani, kiál-
lításokat nyitni.

Mezei László alpolgár-

mester köszöntőjét követően 
Seres László történész, me-
gyei múzeumi koordinátor a 
„Múzeumi és könyvtári fej-
lesztések mindenkinek” című 
konferenciáról és a Széchényi 
Ferenc Tájmúzeum múzeum-
pedagógiai programjairól tar-
tott előadást. Eignerné Bar-
tusz Andrea múzeumvezető 
a „Kulturális intézmények a 
köznevelés eredményességé-
ért” pályázat terveit és eddigi 

eredményeit ismertette. Őt 
követte Bolyácz Róbert koor-
dinátor-hálózati csoportveze-
tő, aki a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum Múzeumi Oktatási 
és Módszertani Központ ki-
emelt projektjét, honlapját, 
képzéseit mutatta be és az ak-
tuális hírekről adott tájékoz-
tatást. A rendezvény hivatalos 
része után kötetlen informá-
ciócserére és tárlatvezetésre 
került sor a múzeum állandó 
kiállításában.

Seres László

„Világgá ment” a múzeum

 

 

 

 

 

Györfi Lászlóné sz.: Hermann Mária 
2019. február 8-án ünnepli  

86. születésnapját. 
Ebből az alkalomból köszönti unokája Zoltán és 
felesége, valamint dédunokái Zolika és Livike! 

 

“Legyen egészséged, tudjál boldog lenni, 

És a szívedet soha ne bántsa meg senki! 

Születésnapod is legyen örömnek napja, 

Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!” 
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2019. január 19-én hagyo-

mányainkhoz híven az Arany 
Oroszlán Étteremben egy va-
csorával köszöntük meg pol-
gárőreinknek az egész éves 
áldozatos munkát. Köszöntő 
beszédet mondott Szabóné 
Karsai Mária polgármester 
asszony és dr. Gali Sándor 
kapitány úr. A megnyitó után 
került sor a díjak átadására. 
Szent György emléktárgyat és 
elismerő oklevelet kapott Ze-

lízi Mária, a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányság tevékeny-
ségét segítő évtizedes munkája 

elismeréseként, mind a kispol-
gárőrség, mind a Közlekedési 
versenyek lelkes szervezője. 
Az Ebesi Polgárőr Egyesület 
által alapított „Év Polgárőre” 
kitüntető címet pedig az 2018. 
év legaktívabb polgárőr páro-
sa: Pajzos István és Pajzos Ist-
vánné kapta, melyhez ezúton 
is gratulálunk. 

A hivatalos megnyitót köve-
tően elfogyasztottuk a rendkí-
vül ízletes és kiadós vacsorát, 

melyet ezúton is szeretnénk 
megköszönni az Arany Orosz-
lán Étterem vezetőjének és 

munkatársainak. Majd retró 
slágerekre táncolhattunk, illet-
ve kiadós beszélgetésre is volt 
lehetőségünk. A talp alávaló 
zenét ifj. Mészáros Pisti szol-
gáltatta, aki az Egyesületünk 
ifjú polgárőre.

Az este költségeit részben 
saját forrásból, adományok-
ból és a tombola bevételéből 
fedeztük. Ebben az évben 
nagyon sok és értékes tom-
bola ajándék gyűlt össze.  
Köszönet érte együttműkö-
dő partnereinknek, az ebesi 
vállalkozóknak és polgárőr 
társainknak. A tombola fődí-
ját, egy értékes rattan nyári 
garnitúrát az ebesi Keter Kft. 

ajánlotta fel. Értékes ajándé-
kokat kaptunk a Magyar Sajt 
Kft-től, a Kerekes Kft-től, 
Lévai Annamáriától, Apagyi 
Erikától, Józsa Lajostól, a 
Vágner 2001. Bt-től, Hajnalka 
Fagyizótól, Ebesi 100-as bolt-
tól, Ebes Kulturális Közhasz-
nú Nonprofit Kft.-től, Sáska 
Horgásztótól, Reálboltoktól, 
Sziget ABC-től, L+L Autós-
bolttól, Virágboltoktól, Pont jó 
üzlettől, Zöldségbolttól, Kaja-
tanyától, Hajdu Méhészettől, 
Frakk Kisállat-kereskedéstől, 
Lottózótól, Paraker 98 Bt-től, 
Ruházati boltoktól, valamint 
Arany Oroszlán Étteremtől. 

Ebesi Polgárőr Egyesület

Polgárőr vacsora

Felhívás 1% felajánlásához! 
Azáltal, hogy valaki adója 1%-át az Ebes Fejlődéséért 

Közalapítványnak ajánlja, a település fejlődéséhez járul 
hozzá. Az alapítvány az 1%-ból és minden egyéb támoga-
tásként kapott összegből a az ebesi intézmények fejleszté-
sét támogatja. Az elmúlt években megvalósult a sószoba 
az óvodában; korszerű szívhanghallgatóval, kölcsönözhető 
mérleggel gyarapodott a védőnői szolgálat, sporteszközök 
kerültek beszerzése oktatási intézményeink részére,gya-
rapítottuk az óvoda fejlesztőjáték készletét, táboroztak a 
gyerekek, támogattuk a Retro énekkart, 1 millió forintért a 
felújított óvodába ágyakat, bútorokat vásároltunk. 

Programunk megvalósításához továbbra is kérjük és vár-
juk az adók 1%-át és minden egyéb támogatást, melynek 
segítségével most a bentlakásos idősek otthonát támogatjuk.

Köszönettel:  
 Szabóné Karsai Mária Rózsahegyiné Juhász Éva                                        
 polgármester a kuratórium elnöke

Adószám az 1% felajánlásához: 18552698-1-09
Bankszámlaszámunk: 
Balmazújváros és Vidéke Tksz  59900036-11025045

1 százalék Ebesért
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Ebesen 2018 a fejlesztések éve volt. Többek között elkészült a 
kerékpárút, a salakos futópálya, a tsz út és a 2. sz. ipari út, vala-
mint befejeződött az óvoda felújítása. Több nagy rendezvényre 
is sor került. Néhány fotó segítségével bemutatjuk a fejlesztése-
ket, valamint ízelítőt nyújtunk a község kulturális és közösségi 
életéből.

Szilárd burkolatot kapott a tsz elkerülő út

A sport- és egészségnap sokakat megmozgatott

A Torta- és Süteményfesztivál tavaly is sok versenyzőt vonzott

A futók most már a salakos futókört használhatják

Sor került a Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde épületének átadására

Kondi- és sportpark várja a mozogni vágyókat

Aszfaltburkolatot kapott a Petőfi utca

Az I. Ebesi Elszármazottak Találkozója nagy sikerrel zárult

Képes krónika 2018.
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Az Önkormányzat által az utak 
karbantartására beszerzett John 
Deere 3045R bukókeretes traktor

A rekortán pálya is a rendelkezésükre 
áll

A majális jó hangulatban teltSokan eljöttek a főtérre 2018. utolsó napján, hogy együtt búcsúztassák az 
óévet

Augusztus 19-én nehéz dolga volt a zsűrinek a főzőversenyenOktóberben 1956 hőseire és áldozataira emlékeztünk

Megvalósult a feltáró utcák LED-es közvilágítása

Elkészült a kerékpárút ebesi és az Ebest Hajdúszoboszlóval összekötő 
szakasza

Elkészült a 2. sz. ipari út



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
8

Pályaorientációs nap

November 21-én iskolánkban második al-
kalommal rendeztük meg a Pályaorientációs 
napot. A 2.a osztály üzemlátogatást tett, többi 
osztály az iskolában érdekes foglalkozásokon 
vett részt.

Megismerkedtünk a méhészet történetével 
Pacsmag László helyi méhész előadásában, és 
mézes tízórait fogyaszthattunk az általa fel-
ajánlott méz és az Arany Oroszlán jóvoltából.

Az ebesi Sajtgyárban folyó munkát Salánki 
Zsolt szülő és Kapusi János mutatta be, amely 
rendkívül érdekelte a tanulókat, és megkóstol-
hatták az itt készített sajtokat. Az alsós osztá-
lyokhoz több szülő is érkezett és mutatta be 
foglalkozását tanulóinknak, keltette fel diák-
jaink érdeklődését.

Az első és második évfolyamosok egy 
drámafoglalkozáson vettek részt Madák Zsu-
zsanna, rendező, dramaturg irányításával. 
A foglalkozás szorosan kapcsolódik az Ifjú 
Mátyás című gyermekelőadáshoz, melyet 
december 3-án tekintettünk meg a Csokonai 
Színházban.

A felső tagozaton a Pedagógiai Szakszol-
gálat pályaválasztási szakemberei által tartott 
önismereti és szakmaismereti foglalkozások-
ra és a Debreceni SZC Vegyipari Szakgim-
názium órájára került sor. 15-en érkeztek a 
Bocskai István Lövészdandárból, akik a kato-
nai pályát mutatták be tanulóinknak. Közel-
harckiképzést tartottak, bemutatták a harcko-
csikat, a fegyvereket, és tanulóink felpróbál-
hatták a katonai egyenruhát.

Este a 8. osztályosok számára rendkívüli 
szülői értekezletre került sor az aktuális to-
vábbtanulással kapcsolatban.

A nap rendkívül hasznos volt, és a gyerekek 
élvezték a sok érdekes programot. Köszönetet 
mondunk mindenkinek, aki e nap sikeres le-
bonyolításában közreműködött. Tálas Enikő 
pályaválasztási felelős

Zrínyi Ilona Matematikaverseny házi 
forduló

Novemberben rendeztük meg a Zrínyi Ilo-
na Matematikaverseny házi fordulóját. Az kö-
vetkező eredmények születtek:

2. évfolyam – 1. Hámori Gergő 2.b, 2. 
Szántó Szabolcs 2.b, 3. Papp Nimród 2.a 

3. évfolyam – 1. Szentmiklósi Kristóf 3.a, 
2. Vétek Kornélia 3.b, 3. Szabó István 3.b

4. évfolyam – 1. Árva Dominika 4.a és Kiss 
Dániel 4.b, 2. Szolnoki Szintia 4.a, 3. Hanyu 
Imre 4.a

5. évfolyam – 1. Piskó Péter, 2. Pálóczi 
Borbála, 3. Pethő-Tóth Ádám

6. évfolyam – 1. Nagy Klaudia, 2. Tóth 
Kristóf, 3. Sipos Péter

7. évfolyam – 1. Pálóczi Imre, 2. Kiss Le-
vente, 3. Szentmiklósi Dorka

8. évfolyam – 1. Szűcs Krisztina, 2. Szabó 
Laura Dorina, 3. Sós Anna.

Évfolyamonként a verseny első három he-
lyezettje számára az Ebesi Gyermekekért Ala-
pítvány fizeti a megyei verseny 1200 forintos 
nevezési díját.

Itt a farsang áll a bál…
Az alsós farsang február 8-án 15.00-kor 

kezdődik az iskolában, a felsős farsang feb-
ruár 22-én 16.00-kor kerül megrendezésre a 
Művelődési Házban.

Nádudvaron jártunk
Az EFOP 3. 3. 

2. – 16- 2017. – 
00311. „Nádudvar 
Projekt” rendezvé-
nyén ezúttal má-
sodik alkalommal 
vettünk részt isko-
lánk 14 tanulójával 
2018. december 
5-én az Ady Endre 
Művelődési Köz-
pontban. A meg-

érkezésünkkor azonnal hangulatos helyszín 
fogadott bennünket, és szívélyes fogadtatás, 
amelynek keretében füstölgő kemencével, ka-
rámban lévő bárányokkal, ijesztgető krampu-
szokkal és csodálatos épületdíszítéssel vártak 
bennünket. A délután további részében részt 
vehettünk mézeskalács díszítésben, Miku-
lás-várásban, emellett ügyes kis és nagy lá-
nyok mazsorett előadásában gyönyörködhet-
tünk, majd az Alma együttes koncertje igazi 
buli hangulatot teremtve zárta az estébe nyúló 
napot. Nekem és a gyerekek számára is ez a 
délután felejthetetlen élményt nyújtott. Fárad-
tan, de gazdag élményekkel tértünk haza. Ez-
úton is köszönet a szervezőknek. Komócsinné 
Soós Judit

Sportlövő Diákolimpia országos döntő

2018. december 8-án, Bonyhádon rendez-
ték meg a sportlövő Diákolimpia országos 
döntőjét, melyen iskolánkat Pető Bogi és Pető 
Zsófi képviselte. Bogi Légpisztoly 20 lövé-
ses versenyszámban 152 köregységgel 14., 

míg Zsófi légpuska 20 lövéses versenyszám-
ban 128 köregységgel 30. lett. Mindkét lány 
jobbat várt magától, de országos versenyen, 
ilyen mezőnyben, több száz induló között ez 
az eredmény is dicséretre méltó.

Újabb sikerek a Kazinczy Iskolában
2018. december 1-jén iskolánkból 22 tanuló 

vett részt a Debreceni Kazinczy Ferenc Álta-
lános Iskolában Megyei Komplex Versenyen. 
Különböző kategóriákban versenyeztünk: 
törpemérce, fejtörő, versmondó, szépolvasó, 
szépíró, úszó. Felkészítő tanárok: Bálintné 
Bagdi Ibolya, Batta Katalin, Dzsudzsák Natá-
lia, Fodor Barbara, Galgóczi Éva, Nagy Ani-
ta, Dr Rácsai Lajosné.

A nagyon erős mezőnyben tanulóink na-
gyon szépen szerepeltek.

Érmeseink :
Versmondó kategória 1.o: Kiss Zsombor 1. 

helyezés
Versmondó kategória 2.o: Orosz Emma 1. 

helyezés
Versmondó kategória 3.o: Kiss Lilla Antó-

nia 2. helyezés
Felkészítő tanáruk : Bálintné Bagdi Ibolya
Úszás kategória II. korcsoport : Szentmik-

lósi Kristóf 3. helyezés
Úszás Kategória III. korcsoport : Pethő- 

Tóth Ádám 3. helyezés
Felkészítők : Batta Katalin, Fodor Barbara 

tanárnők

Christmas Fun Party

Az Ebesi Magyar-Angol Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola idegen nyelvi munkaközössége immár 
harmadik alkalommal, hagyományt teremtve 
szervezte meg 2018. december 15-re a Christ-
mas Fun Party elnevezésű rendezvényét. Eb-
ben a tanévben azonban az iskola összes ta-
nulóját bevontuk a programokba, amelyeknek 
a lebonyolításában minden pedagógus részt 
vett. 

A rendezvény költségeit a Berettyóújfalui 
Tankerületi Központ állta, ezzel is támogatva, 
hogy a tanulók tartalmasan töltsék el a szom-
bati napot és új élményekkel gazdagodva tér-
jenek haza.

Az osztályok a saját osztálytermükben ma-
radtak az osztályfőnökükkel, és a hozzájuk 
beosztott pedagógusokkal különböző ügyes-
ségi és logikai feladatokat oldottak meg, köz-
ben fél órás váltással a tornateremben és a 
karaoke helyszínéül kinevezett rajzteremben 

Iskolai színes hírek
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mozgásos, illetve énekes feladatokban vettek 
részt.

A tízóraihoz minden gyermek mandarint 
kapott karácsonyi gyümölcsként.

A Menő Menzának köszönhetően a tanulók 
egészséges ételeket kóstolhattak.

Az elkövetkező években az immár ha-
gyománnyá vált Christmas Fun Party ren-
dezvényt folytatni kívánjuk, mert a tanulók 
számára kiváló alkalom közösségépítésre és 
idegen nyelvi tudásuk fejlesztésére. 

Szeretnénk megköszönni a Berettyóújfalui 
Tankerületi Központnak az anyagi támoga-
tást. Trefán Gabriella Krisztina

Karácsonyi koncert
2018. december 20-án és 21-én rendeztük 

meg hagyományos karácsonyi koncertünket 
az ebesi református templomban. A koncerten 
felléptek iskolánk művészeti tagozatos diák-
jai, valamint az alsós és felsős énekkarunk. 
Felkészítőik: dr. Jókayné Nánai Zsuzsanna, 
Szabóné Tóth Katalin, Batta Katalin, Tóthné 
Makara Krisztina tanárnők és Balogh Tamás 
tanár úr. A Betlehemes játékot a harmadikos 
tanulók adták elő Nagy Anita és Fodor Barba-
ra tanárnők segítségével.

Házi robotszumó verseny

December 20-án házi robotszumó versenyt 
rendeztünk. A rendezvényt iskolánk négy új 
Alpha 1 PRO típusú humanoid robotjainak 
bemutatkozásával nyitottuk meg. A versenyen 
öt csapat mérte össze robotépítési és progra-
mozási tudását. A rendkívül szoros verseny-
ben végül az GCsK csapat robotja győzedel-
meskedett. Csapattagok: Görög Gábor, Piskó 
Gergő, Piskó Péter és Pál Roland. A verseny 
lebonyolításában Szabó István mentorunk se-
gített. Kissné Lantos Éva

Mese- és prózamondó verseny
A magyar kultúra napja alkalmából a haj-

dúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola 
Mese- és prózamondó versenyt hirdetett, me-
lyen iskolánkat két tanuló is képviselte. Ka-
nyó Gréta Anna és Kovács Anna 6.b osztályos 
tanulók Fekete István egy-egy híres regény-
részletével indultak a versenyen. Mindketten 
második helyezést értek el.

Gratulálunk, további jó versenyzést kívá-
nunk.

Felkészítő tanáruk: Subáné Kiss Gyöngyi

Rajzverseny Hajdúszoboszlón
2019. január 21-én a Hajdúszoboszlói Bár-

dos Lajos Általános Iskola által,a Magyar 

Kultúra Napja alkalmából rendezett Járási 
felsős rajzversenyen vett részt iskolánk négy 
tanulója. A verseny témája „A Hortobágy 
növény- és állatvilága” volt. A több mint 70 
versenyző alkotását négy korcsoportban ér-
tékelték, melyeket emléklappal jutalmaztak. 
Iskolánkból részvevő tanulóink eredménye:

5. osztály: I. helyezett Érckövi Nikoletta 
5.a., Oklevél, Könyv

6. osztály: Pető Zsófia 6.a, Emléklap
7. osztály: I. helyezett Pető Boglárka 7.a., 

Oklevél, Könyv
8. osztály: Különdíj Varga Tímea 8.a., Ok-

levél
Gratulálunk a szép eredményekhez, és to-

vábbi sikereket kívánunk.
Felkészítő Komócsinné Soós Judit

Tájékoztatás szülői értekezletről
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2019. feb-

ruár 4-én az 1-2. osztályosoknak, február 
5-én a 3-4. osztályosoknak, február 6-án az 

5-6. osztályosoknak, míg február 7-én a 7-8. 
osztályosoknak tartunk 17.00 órától kezdő-
dően szülői értekezletet. Ezeken a napokon 
15.30 órától kezdődően pedig a fogadóórák-
ra várjuk a kedves szülőket. 

Gyere velünk táborozni!
Idén nyáron is több tábort szervezünk a 

gyerekek számára. Ismét meghirdetjük a ba-
latonszárszói, a csehországi és a gyalogos (pi-
lisi) vándortáborunkat. Pályázunk a balatoni 
és az iskolai napközis Erzsébet-táborokra is. 
Előzetesen fel szeretnénk mérni az igényeket. 
Jelentkezni Kása Sándornál lehet. Részletes 
tájékoztatást majd a táborok szervezői adnak 
február hónapban.

Összeállította: 
Szűcs Norbert 

intézményvezető 
Kása Sándor 

intézményvezető-helyettes

Tanári állás az iskolánkban!
Tisztelt Érdeklődők!

A 2018–2019-es tanév II. félévének szervezése során lehetőség nyílt, hogy tanári ál-
lást hirdessünk az alábbiak szerint:

– általános iskolai tagozaton
– angol-földrajz vagy angol-informatika (részletek a közigállás.hu oldalán)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz
– Végzettségeket igazoló okiratok másolati példánya
–  90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, va-

lamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi le-
hetővé

–  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal ösz-
szefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbí-
rálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Norbert intézményve-
zető úr nyújt, a 06 52/565-023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szűcs Norbert intézményveze-
tő úr részére az igazgato@arany-ebes.sulinet.hu e-mail címen keresztül

Szűcs Norbert intézményvezető

A Művelődési Ház idei első meseszín-
házi előadásán a debreceni Csicseri és 
Borsó zenekart láttuk vendégül.

A rendkívül népszerű csapat koncert-
jére több mint százötven gyermek volt 
kíváncsi.

Az óvoda, valamint az általános iskola 
alsó tagozatos tanulóiból verbuválódott 
közönség táncolt, vonatozott, együtt éne-
kelt a zenekar tagjaival, akik a koncertet 
követően facebook oldalukon a követke-
ző szavakkal méltatták az eseményt:

„Igazán muzikális gyereksereggel ta-
láltuk magunkat ma szemben az Ebesi 
Művelődési Házban. A szavak, amelye-

ket azóta is keresünk: köszönjük, kö-
szönjük!!!”

Burai Árpád  
művelődésszervező asszisztens

Meseszínház
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Sakk beszámoló

AZ Ünnep és az év vége je-
gyében került sor az Ebesi 
Sportbarátok Sakk Szakosztá-
lyának utolsó összejövetelére. 
Igazi ünnep ez számunkra, hi-
szen ekkor szinte valamennyi 
tag együtt van, és hagyomány 
szerint sakkversennyel zárjuk 
az évet. A képzeletbeli kará-
csonyfánk előtt beszélgettünk 
az év versenyeiről, emlékeink-
ről. Nehéz küzdelmeken, szép 
játszmákon vagyunk túl, hiszen 
ellenfeleink a megye kiváló sak-
kozói voltak. Sok tapasztalatot 
szereztünk, és ennek birtokában 
vesszük fel a küzdelmet ellenfe-
leinkkel 2019 -ben. 

Az ünnepi köszöntő és kö-
zös fotó után már is a sakktáb-
la mellett ültünk és elkezdődött 
a verseny. A gyerekek ünnepi 
programok miatt csak később 
csatlakoztak, Ulicska Lacika 
viszont a felnőttekkel vette fel 

a küzdelmet. Eredményes játé-
kával szépen gyűjtötte a ponto-
kat. Izgalmas játszmák folytak, 
mindenkinek volt sikerélménye. 
A rapid játszmákban gyors gon-
dolkozásra és döntésekre volt 
szükség. A versenyen Kovács 
József volt a legeredményesebb, 
szakosztály vezetőnk kitűnően 
játszott, mögötte nagyon jó já-
tékkal Id. Mészáros József vég-
zett. A harmadik Tokai István 
lett, alig lemaradva versenytár-
saink: Kovács Máté, Magyar 
Krisztián, Ulicska Lacika, Gö-
rög Gábor, Tóth Sándor, Ifj. Mé-
száros József. Jó hangulatban 
zárult az összejövetel. Ajánlom 
mindenkinek, aki bepillantást 
akar nyerni a sakk világába, szí-
vesen várjuk az érdeklőket akár 
2019. december végén is. 

Boldog Új Évet Kívánunk 
Mindenkinek!

Tokai István ESBE

A 2018-as év legjobb spor-
tolóit díjazták január közepén, 
a debreceni Főnix csarnokban 
rendezett gálán. Ifj. Sós Barna-
bás magyar válogatott középtáv-
futónk dr. Papp Lászlótól, Deb-
recen város polgármesterétől 
vehette át a névre szóló kupát és 
oklevelet az elmúlt évben nyúj-
tott teljesítményéért, a hazai és 
nemzetközi versenyeken elért 
eredményeiért. Másik ifjú tehet-
ségünk Nyüvedi Nándor. Még 
nincs 7 éves, de már korcsoport-
jában is alig akad vetélytársa a 
megyei futóéletben. Legutóbb 
2 nagyerdei futóversenyen is 
győzni tudott. 4 éves kora óta 
jár rendszeresen futóedzésekre, 
és olyan keringéssel, izomzattal 
és kitartással rendelkezik, hogy 

nagyon szép sikereket fog még 
elérni a sportban.

A debreceni Oxigén kupa 
januári fordulójában Nyüvedi 
Nándor, Egri Ferenc és Mészáros 
Tamás győztek, Tőzsér Dalma és 
Tőzsér-Török Judit második, míg 
Magyar Maja, Magyar-Csorvási 
Judit és Tőzsér Dávid harma-
dikok lettek korcsoportjukban. 
További pontszerzőink: Nyüve-
diné Mónika, Mészáros Nóra, 
Nagy Anita, Varga Olimpia, Var-
ga Áron, Varga Sándor, Nyüvedi 
Sándor, Tőzsér László és Borsos 
Zsolt.

Sós Barnabás  
Ebesi Sportbarátok Egyesület

A jövő bajnokai

Sós Barnabás

Nyüvedi Nándor

Kedves Ebesiek!

Örömmel tájékoztatjuk a település lakóit, 
hogy a Shiroken karate szakosztály után-
pótlás karatékái 2018.12.19-én első alka-
lommal adtak számot tudásukról. 10 kyura 
sikeres vizsgát tett: Koós Árpád (10 éves), 
Nyitrai Emília (10 éves), Vígh-Pákozdi Za-
lán (5 éves). 

A vizsgát az 5 danos Kaszás Lajos sensei 
vezette, akinek az 1 danos Kovács József 
senpai volt a segítője. A decemberi megmé-
rettetést sok hónapos tanulás és gyakorlás 
előzte meg, ezért a tanulók okkal izgultak az 
eredmény miatt. Az edzés az elmaradhatat-
lan rituálékkal és bemelegítéssel kezdődött. 
Ezt követően a tanoncok erőnlétét mérte fel 
a sensei. A következő feladat a karate gya-
korlatok végrehajtása volt a sensei utasításai 
alapján. Ez már az elméleti vizsga beveze-
tésének is megfelelt, hiszen az utasítások 
japánul hangzottak el. Rövid pihenőt köve-
tően a vizsgázók átvonultak a tatamira, ahol 

bemutatták a korábban betanult eséseket, 
dobásokat és az önvédelmi gyakorlatokat. 
Zárásként meg kellett válaszolniuk az el-
méleti vizsgakérdéseket, de itt is ügyesnek 

bizonyultak, mert nem dőltek be a sensei 
becsapós kérdéseinek sem. A vizsgáztatók 
rövid tanácskozását a tanoncok látható iz-
galommal várták, de annál nagyobb volt a 
megkönnyebbülés, amikor a sensei mind-
egyikőjüknek gratulált a sikeres megméret-
tetéshez.

Az edzés záró eseménye a hónap és az év 
harcosának választása volt. Ez az elismerés 
elsősorban az edzéseken mutatott aktivitás-
ra és a fejlődésre vonatkozik. A hónap har-

cosának Nyitrai Emíliát választották a kara-
te szakosztály tagjai, aki ezzel kiérdemelte 
az év harcosa címet is. 

Az edzés után a családtagok részvételével 
egy jó hangulatú évzáró vacsora követke-
zett, ahol az általában jellemző rohanással 
szemben mindenki ráérősen beszélgethetett 
és feltölthette a lemerült energiacellákat. 
Ezúton szeretnénk megköszönni Kaszás La-
jos sensei egész évi elhivatottságát, amivel 
vezeti a dodjót.

Amennyiben a fenti beszámoló felkeltette 
volna valakinek az érdeklődését, akkor min-
den hétfőn és szerdán délután fél 6-tól lehe-
tőség van becsatlakozni az edzések munká-
jába. A karate edzések fejlesztik az erőt és a 
kitartást, de e mellett kiváló stresszoldóként 
is szolgálhatnak, ami a gyerekek és felnőt-
tek számára is hasznos lehet. 

„A legjobb idő arra, hogy egy fát elültes-
sünk, 20 évvel ezelőtt volt. A második leg-
jobb idő ma van.” – zen bölcsesség.

Nyitrai Zsolt Ebesi Sportbarát
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