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A TARTALOMBÓL...

Fény születése
7. oldal

Iskolai színes hírek
3-4. oldal

Mikulásoztunk
5. oldal

Falugyűlés
2. oldal

Kedves Ebesiek!
Gyorsan repül az idő: lassan a 2014-es esztendő végére érünk. Így a naptári év végéhez 

közeledve megérint mindannyiunkat a karácsony varázsa. Az ünnepi asztal mellett, a gyertya 
lángjánál visszagondolunk az elmúlt év örömeire, bánataira, kudarcaira és sikereire. Elgondol-
kodunk azon, vajon mi lehet 2014 karácsonyának üzenete? Természetesen mindenki számára 
más és más. 

A karácsonynak azonban örök és mindig aktuális üzenetei is vannak: ilyen a szeretet, a törő-
dés, az összetartozás, az emlékezés, az együttlét élménye.

Gyújtsunk gyertyákat, emlékezzünk azokra, akik már nincsenek velünk, gondoljunk azokra, 
akiket szeretünk, de a karácsonyt tőlünk távol ünneplik.

A karácsony meghitt fénye mellett szorítsuk meg egymás kezét, mosolyogva biztassuk egy-
mást. Ebből az ünnepi pillanatból őrizzünk meg morzsákat az eljövendő év hétköznapjaira 
azért, hogy azokból is kicsit ünnepit, kicsit méltóságteljest, a hétköznapitól eltérőt varázsoljunk!

E gondolatok jegyében  kívánok magam és a képviselő-testület  tagjainak nevében a község  
minden lakójának békés, szent karácsonyi ünnepet és eredményekben gazdag, boldog új esz-
tendőt!

Szabóné Karsai Mária polgármester

November 30-án, advent első vasárnapján meghitt, családias 
légkörben gyúltak fel az ünnepi fények Ebes központjában, je-
lezvén a karácsony közeledtét. Ezen alkalomból ünnepi pompá-
ba öltözött a Széchenyi tér és a környezete.

Ünnepi hangulatban

Önkormányzati hírek
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani  
Szilágyi István vállalkozónak a zöld-
hulladék összegyűjtésében és elszál- 
lításában nyújtott önzetlen segítsé- 
géért.

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2015. 
január 14-én szerdán és 15-én csütör-
tökön technikai okok miatt a Polgár-
mesteri Hivatalban az ügyfélfogadás 
szünetel.

Ünnepi számunkban 
minden kedves 
ebesi lakosnak 

2015. évi naptárral 
kedveskedünk.

Keresse az újság 
mellékleteként!

Szabóné Karsai Mária polgármester
Dr. Hajdu Miklós jegyző
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Falugyűlést tartottak a tele-
pülés vezetői december 12-én. 
A fórumon tájékoztatás hang-
zott el a 2014. évi önkormány-
zati gazdálkodásról, a jövőben 
megvalósítandó tervekről, 
valamint láthatták az érdek-

lődők a polgármesteri hivatal 
modernizációjának látvány-
terveit. Mindezek mellett pol-
gármester asszony ismertette a 
képviselő-testület elképzelését 
a bentlakásos idősek otthoná-
nak megvalósításával kapcso-

latosan. A fórumot a lakosok 
közérdeklődésre számot tartó 
felvetései zárták. 

A falugyűlésről készült te-
levíziós anyag megtekinthető 
a www.ebestv.hu internetes 
oldalon. 

Falugyűlést tartottak

Köszönet az 1%-ért
Az Ebes Fejlődéséért Közalapítvány köszönetét fejezi ki 

mindazoknak, akik 2013. évi adójuk 1%-át az az alapítvány 
számára ajánlották fel. Az így kapott 67 396 Ft-ot az 

alapítvány működésére és a Tegyünk együtt gyermekeink 
egészségéért programra fordítja. 

„Állj készen! Életet menthetsz!”
Újraélesztés tanfolyam a Művelődési ház nagytermében

– Milyen esetben van szükség újraélesztésre 
– Az újraélesztés menete 
– Újraélesztés gyakorlása bábun 

Egyre többet hallunk váratlan, hirtelen bekövetkező 
halálesetről, ami sok esetben elkerülhető lenne, ha többen 

ismernék az újraélesztés alaptechnikáit. 

Szánjon idejéből egy percet, készüljön fel minden 
eshetőségre! Nehogy ezen múljon egy élet! 

Ragadja meg a lehetőséget most, a tétlenül töltött 
perceken életek múlhatnak!

Időpont: 2015. január 16. 17.00 órakor
Helyszín: Művelődési ház, nagyterem

Előadó: Nagy Veronika, mentőtiszt
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A részvétel ingyenes!

Ebes község első díszpolgá-
rát. testvérvárosunk Meilen ex-
pogármesterét, jó barátunkat!

Köszönet és hála a sok segít-
ségért, az anyagi támogatásért, 
amelyet az alábbi intézmények-
nek nyújtottak: a Vízműtelepnek, 
a Református és Katolikus Temp-
lomnak, az Arany Oroszlán Pan-
ziónak, valamint az Arany János 
Általános Iskolának.

Az Ő segítségével a falu köz-
pontja új arculatot kapott. A szel-
lemi életbe pedig pezsgést és 
keresztény, európai szemléletet 
hozott. Hosszú, boldog életet kí-
vánunk Walter Landisnak felesé-
gével, Éva asszonnyal együtt, aki 
méltó társa volt a fent említett te-
vékenységekben is.

A község vezetői,  
ebesi barátai és ismerősei

Isten éltesse a 75 éves  
Dr. Walter Landist

Tisztelt Ebesi Lakosok!
Szeretnénk Önöket tájékoztatni arról, hogy a Tevékenyen a 

Jövőnkért Szociális Szövetkezet 2014. november 16-án új 
helyre költözött. 

Az új helyünk a Községgondnokság nagy épületében a 100-as 
melletti helyiségben található. Külön bejáratunk van az udvar 
felől, amit kitábláztunk.

Továbbra is várjuk Önöket eddigi szolgáltatásainkkal, vala-
mint szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy a téli hónapok-
ban a fűkaszálás szolgáltatásunk helyett hólapátolást vállalunk.

Tevékenyen a Jövőnkért Szociális Szövetkezet
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Meséltek diákjaink

Jól szerepeltek diákjaink Fodor Tamás 
Levente (4.b.) és Kocsis Csaba (2.b.) 
Hajdúszoboszlón, a Pávai Vajna Ferenc 
Általános Iskolában megrendezett Móra 
Mesemondó versenyen. Felkészítő taná-
rok: Dzsudzsák Natália és Galgóczi Éva.

Arattunk a Csapókertben
A Csapókerti Napok alkalmából meg-

rendezett idegen nyelvi vers- és próza-
mondó versenyen induló 14 iskola 54 
versenyzőjéből diákjainknak sikerült még 
a városi „elit” iskolák tanulóit is maguk 
mögé szorítani. A 3-4. osztályosok pró-
zamondó versenyében I. helyen Páló-
czi Imre (3.a.), II. helyen Fodor Tamás 
(4.b.), míg III. helyen Sipos Katalin (4.b.) 
végzett. Az 5-6. osztályosok korcsoport-
jában I. helyezést ért el Lajtai Levente 
(5.a.), míg III. helyen Csízi Ildikó (6.b.) 
végzett. A különdíjat Palcsu Zalán (6.b.) 
vihette haza. A népdaléneklési versenyen 
az 5-6. osztályosok korcsoportjában Kiss 
Csenge (5.a.) I. helyen, a 7-8. osztályosok 
korcsoportjában pedig Gali Petra (7.a.) a 
II. helyen végzett. Csoportos éneklésün-
kért II. helyezéssel jutalmaztak minket. 
A csoport tagjai: Gali Petra, Abai Evelin, 
Görög Gábor, Ötvös József, Molnár Ma-
riann. Az idegen nyelven a színpadon ka-
tegóriában szintén a II. helyen végeztünk. 
A csoport tagjai: Bari Barbara, Szatmári 
Dorina, Kaszás Brigitta, Vágner Zsuzsa, 
Fecskán Janka, Gali Petra, Misák Veroni-
ka és Kovács Viktória voltak. A legjobb 
színészi alakításért járó Aranycsepp Dí-
jat Gali Petra kapta. Felkészítő tanárok: 
Tamássy Zoltán, Csiháné Pálinkás Krisz-
tina, Trefán Gabriella, Kathiné Sárkány 
Noémi, Marosvölgyi Ágnes, Bálintné 
Bagdi Ibolya. 

Prózamondás idegen nyelven
A hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általá-

nos Iskolában megrendezett kéttannyelvű 
általános iskolák közötti vers- és próza-
mondó versenyén mind a 3-4. osztályo-
sok, mind az 5-6. osztályosok remekül 
szerepeltek, az első három helyezést 
mindkét korcsoportban bezsebelték. A 
3-4. osztályosok versenyében I. helyen 

Sipos Katalin (4.b.), II. helyen Csiha 
Rebeka (4.a.), míg III. helyen Pálóczi 
Imre (3.a.) végzett. Az 5-6. osztályosok 
korcsoportjában I. helyen Lajtai Levente 
(5.a.), II. helyen Csízi Ildikó (6.b.), míg 
III. helyen Kiss Csenge (5.a.) végzett. 
Különdíjjal Fodor Tamást (4.b.) jutalmaz-
ták. Felkészítő tanárok: Csiháné Pálinkás 
Krisztina, Kathiné Sárkány Noémi és 
Tamássy Zoltán. 

Mozdulj a klímáért!
Iskolánk csatlakozott a Reflex Környe-

zetvédő Egyesült és a Magyarországi Ég-
hajlatvédelmi Szövetség által meghirde-
tett „Mozdulj a klímáért” éghajlatvédelmi 
hét rendezvényeihez. A kampányhét ki-
emelt feladata volt az ökológiai lábnyom 
rajzok elkészítése Az országosan beér-
kező sok-sok nagyszerű rajz közül Pető 
Boglárka (3.a.) IV. helyezést ért el. Felké-
szítő tanár: Komócsinné Soós Judit.

Robotokkal szumóztunk

Az immár harmadik alkalommal meg-
rendezett Szumó Robot Esztár Kupán a 
robotika szakkör egy csapattal vett részt. 
A csapat sok időt és energiát fektetett a 
felkészülésbe, ennek ellenére helyezést 
sajnos nem sikerült elérnünk. A csapat 
tagjai: Szoboszlai Botond, Sós Barnabás, 
Magyar Bence, Magyar Zoltán és Kiss 
Gergely. Köszönjük a National Instru-
ments és az ebesi Alapszolgáltatási Köz-
pont támogatását, hogy segítségükkel sok 
hasznos tapasztalattal lehettünk gazda-
gabbak. Kissné Lantos Éva

Okosan közlekedünk
2014. december 9-én a Gyermek Ifjúsá-

gi Kupa területi döntőjén vett részt isko-
lánk csapata. A hajdúszoboszlói Bárdos 
Lajos Általános Iskolában megrendezett 
közlekedési versenyen az elméleti tesztla-
pok megoldása után ügyességi pályán 
vettek részt tanulóink. A vetélkedőn részt-
vevő gyerekeink minimális hibaponttal 
oldották meg a feladatokat és így nagy 
örömünkre csapatunk 1. helyezést ért el. 

A csapat tagjai Pál Roland 1.a, Varga 

Olimpia 2.a, Pálóczi Imre 3.a, Sós Anna 
4.b.

A vetélkedősorozat megyei döntőjét a 
hajdúsámsoni II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola szervezte.

12 iskola legjobbjai szerepeltek ezen a 
versenyen. Az egyéni versenyben Pálóczi 
Imre 3.a. megyei II., Pál Roland 1.a. me-
gyei III. helyezést ért el.

Csapatunk itt is kiválóan teljesített. A 
csapat megyei V. helyezést ért el. Ezúton 
köszönjük az önkormányzat segítségét, 
hogy a gyerekek szállításához biztosította 
a kisbuszt. 

Zelízi Mária

Megmérettettük magunkat
December 12-én rendezték meg a kis-

pályás floorball diákolimpiát Miskolcon. 
Iskolánk idén is a IV. korcsoportban (7–8. 
osztályosok) képviseltette magát négy ta-
nulójával. A hajdúszoboszlói Bárdos La-
jos Általános Iskola csapataival közös 
buszunk, iskolánk elől indult aznap reg-
gel. A helyszínre történő korai megérke-
zésünknek köszönhetően a kisebbek mér-
kőzéseit követhettük végig, ahol igen 
kemény mérkőzéseket láthattunk. Ebben 
a régióban, a mi korcsoportunkban raj-
tunk kívül 8 – egy hajdúszoboszlói, egy 
rudabányai, és hat miskolci – csapat vett 
részt az elődöntőben. A csapatok két cso-
portba voltak osztva, ahol körmérkőzéses 

Iskolai színes hírek

(Folytatás a 4. oldalon.)
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rendszerben folytak a küzdelmek. Az el-
lenfelek is me re té ben tisztában voltunk 
azzal, hogy a hagyományokra épülő mis-
kolci jégkorongozás miatt a floorball tu-
dásuk is megnehezíti a dolgunkat. A pá-
lyára lépésünket követően közvetlen 
közelből is megtapasztalhattuk, hogy a 
miskolci gyerekek igen jól kezelik a 
floorball ütőket. A fiúk mindent megtet-
tek, de minden igyekezetük ellenére – saj-
nos – legtöbbször a nagyobb tapasztalat 
győzött. Az utolsó pillanatban a csopor-
tunkba sorolt diósgyőri csapat elleni győ-
zelmünkkel sikerült elégtételt vennünk a 
miskolci fölénnyel szemben. Egy győzel-
münkkel a csoportban a IV. helyezést si-
került elérnünk, így a másik csoport utol-
só helyezettjével, a szoboszlói iskola 
tanulóival vívtuk utolsó helyosztó mérkő-
zésünket. A diákolimpiát szép játékkal és 
egy győzelemmel zártuk, így végered-
ményben a kispályás floorball diákolim-
pia elődöntőjében a VII. helyezést érte el 
csapatunk.

Csapattagok
Lakatos-Tálas Ákos (8.a.)
Magyar Zoltán (8.a.)
Molnár Péter (8.a.)
Vattai Levente (6.a.)

Makai Zsolt edző

Tanszaki vizsgahéten mutatták be 
tudásukat művészetiseink

Az idei művészeti iskolások tanszaki 
vizsgáira számos érdeklődő volt kíváncsi. 
A gyerekek ezen vizsga keretében adtak 
számot az eddig tanultakról. Köszönjük a 
szülőknek, hogy megtisztelték tanulóin-
kat, tanárainkat az érdeklődésükkel.

Karácsonyi díszeket készítettünk

Mára hagyománnyá vált, hogy kará-
csony előtt a kézműves szakkörösök asz-
tali díszeket készítenek. Ilyenkor a gye-
rekek és a szülők együtt szorgoskodnak. 
Örökzöld növényeket és más természetes 
alapanyagokat használtunk fel. Fenyőillat 
töltötte be a termet. Naranccsal, csipke-
bogyó teával, mézeskaláccsal és almával 
tettük emlékezetesebbé a délutánt. Nem 

szakkörös gyerekek és szüleik is gyak-
ran felajánlják, hogy készítenek valamit a 
vásárra. Ezúton szeretném megköszönni 
nekik, kollégáimnak és a konyhai dolgo-
zóknak, hogy segítenek terveink megva-
lósításában. Hitem szerint igazi örömet 
olyan ajándékkal szerezhetünk, amiben 
szívünk, lelkünk benne van. 

Kádárné Domán Gyöngyi

Ellátogattunk a javító intézetbe
Idén is látogatást tettünk az érdeklő-

dőkkel a debreceni javító intézetbe, ahol 
a gyerekek bepillantást nyerhettek az ott 
élő fiatalok mindennapjaiba. 

Soha ne add fel!

Zsíros Simon Mária ebesi származá-
sú író, költő, előadóművész látogatott el 
hozzánk december 11-én, aki saját műve-
iből tartott bemutatót a 6-8. osztályosok-
nak. A rendhagyó bemutatót Kunkli Imre 
ebesi vállalkozó támogatta.

Fergeteges Mikulás partyk

Immár hagyományosan idén is elláto-
gatott iskolánkba a Mikulás. A gyerekek 
hatalmas bulit csaptak eme jeles nap al-
kalmából.

Elkészült a Lurkó kuckó
Iskolánk udvarán elkészült a mintegy 

20 négyzetméter alapterületű filagória, 
amelyet a gyerekek már nagyon vártak. 
Ezúton szeretnénk megköszönni önzetlen 
áldozatos munkáját Szabó Ferencnek és 
tanítványainak, az Ebesi Gyermekekért 
Alapítványnak, Csorvási Sándornak, Ko-
vács Józsefnek, Vágner Bálintnak, Kocsis 

Csabának, Józsa Lajosnak, valamint köz-
ségünk önkormányzatának. 

Irodaszereket vásároltunk
A szülők mintegy 155.000,- Ft értékben 

az Ebesi Gyermekekért Alapítvány támo-
gatásával adományoztak irodaszereket 
iskolánknak, megkönnyítve ezáltal a min-
dennapi feladatvégzésünket. 

Köszönet az adományokért
Ezúton szeretnénk kifejezni köszöne-

tünket Sós Barnabásnak, aki közel 
50.000 Ft értékben adományozott sport-
szereket iskolánknak. Köszönetünket fe-
jezzük ki továbbá Dzsudzsák Balázsnak 
az asztalitenisz és tollaslabda eszközök 
beszerzéséhez nyújtott támogatásáért, to-
vábbá azért, hogy segítségével kiépülhe-
tett az egész iskolát lefedő WIFI hálózat. 
Ebben, valamint az új számítógépek 
üzembe helyezésében az Euro szakközép-
iskola rendszergazda szakképzős diákjai 
segítettek.

Pályázati felhívás
Iskolánk pályázatot hirdet a honlapunk 

megújítására. Az elkészült sablonokat 
2015. január 12-ig várjuk. Részletek az 
iskola honlapján és facebook oldalán ol-
vashatók.

Iskolánk dolgozói és tanulói nevében 
kívánunk békés, boldog ünnepeket min-
den kedves ebesi lakosnak! Köszönjük 
továbbá az egész éves együttműködést és 
támogatást községünk önkormányzatá-
nak, a szülőknek, az Ebesi Gyermekekért 
Alapítványnak, a KLIK-nek, valamint 
mindenkinek, aki az év során segítsé-
günkre volt.

Szűcs Norbert 
intézményvezető
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December 1-jén Ebesre látogatott Joulupukki, az igazi finn mikulás. 
December 5-én a Művelődési házban a Zenebona Társulat Télapó 

barátai című előadását tekinthették meg a gyerekek, ahová ajándékkal 
teli kosarával betoppant a Mikulás is. Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani Rózsahegyiné Juhász Évának és az Ebes Kulturális Közhasz-
nú Nonprofit Kft.-nek, hogy önzetlen munkájukkal örömet okoztak az 
apróságoknak.

Mikulásoztunk

December 5-én megérkezett óvodánkba a várva várt Miku-
lás. Az óvodások szüleikkel együtt várhatták a csoportokban, 
majd játékra invitálták az „ősz szakállút”. Örömmel mutatták 

rajzaikat, énekeltek, verseltek. Büszkén mesélték történeteiket, 
jó kedvűen beszélgettek, játszottak a Mikulással, aki jutalmul 
édesség csomaggal ajándékozott meg valamennyi óvodás gyer-
meket.

December elsejétől vette kezdetét óvodánkban a „Karácsonyi 
vásár”. A portékákat az óvodai dolgozók és a szülők készítették, 
az anyukák árusították az óvoda halljában. 120 505 forint be-
vételre tettünk így szert. Köszönjük a készítőknek, az árusítók-
nak és a vásárlóknak, hogy az óvoda karácsonyfája alá sok-sok 
ajándék kerülhetett. A Karácsonyi ünnepségre december 16-án 
került sor, amikor az óvodánk gyermekei és dolgozói – mint egy 
nagy család – köszöntötték egymást, majd a csoportszobákba 
vonulva a boldog ajándékbontással zártuk a napot.

Köszönjük, hogy adományaikkal gazdagabbá tették az óvodai 
karácsonyt: Sós Barnabásnak a sok-sok játékot és Élesné Urszuly 
Editnek a televíziót és a DVD lejátszót.

Meghitt, szép Karácsonyi Ünnepeket és boldog Új Évet kí-
vánnak a Benedek Elek óvoda Dolgozói

Karácsony hava az óvodában
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Mint minden évben rendszeresen, idén 
is megrendezésre került az iskola Szülői 
Munkaközössége és az Ebesi Gyerme-
kekért Alapítvány közös szervezésében a 
SULI-BÁL, amelynek bevételét ebben az 
évben is az ebesi iskolások támogatására 
fordítjuk.

Az idei rendezvényen 280 000 Ft gyűlt 
össze, amelyből az iskola udvarán tanóra 

és szabadtéri programok megtartására is 
alkalmas mobil közlekedési tanpálya ki-
alakítását támogatjuk.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani a fellépő gyerekeknek és felkészítő 
tanáraiknak, a szülőknek, minden kedves 
résztvevőnek, segítőnknek.

Támogatóink: Arany Oroszlán Zrt., 
Családi Kajatanya – Molnár László és 
családja, Csokonai Nemzeti Színház, 
Debreceni Lövészsuli S.E. – Pető László, 
Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kiemel-
ten Közhasznú Kft., DVSC, „DEBRECE-
NI CAMPUS” Nonprofit Közhasznú Kft. 
Lovarda, Vojtina Bábszínház

Akik továbbra is szeretnék támogatni 
az ebesi gyerekek ügyét, felajánlásaikat 
befizethetik az Ebesi Gyermekekért Ala-
pítvány számlaszámára:

Balmazújváros és Vidéke  
Takarékszövetkezet
59900036-11014234

Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány elnöke 
Szoboszlai Csaba lemondott és a jelképes 

staféta botot átadta Csiha Lászlónak,  
az új elnöknek

Palcsu Nándor és Mészáros Nóra egy fergeteges 
akrobatikus rock and roll számot adtak elő

Az Iskola ütős tanszakának tanulói: Dézsi Ádám, Pásti Lajos, Piskó Jenő hangulatos marimba 
számokkal kezdték a báli műsort. Felkészítő tanáruk Nánai Zsuzsa tanárnő

Kiss Zoltán Balogh Tamás tanár úrral muzsikált

A pedagógusok a Petőfi Sándor: János Vitéz 
című művét dolgozták fel, humoros, zenés 

formában

A meglepetés-produkció az idén is nagy sikert 
aratott

Képekben az idei suli-bál

Öt táncos lábú kislány – Mészáros Nóra, Misák 
Alexandra, Pócsi Zoé, Sipos Katalin és Szabó 

Dorina – lendületes produkcióval színesítette a 
programot

Pintyák Vivien és Győrfi Bianka furulya 
dallamokkal szórakoztatták a közönséget
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ÜVEGEZÉS – KÉPKERETEZÉS – TÜKÖR
ÜVEGEZÉS ASZTALOS MUNKÁK

Akvárium Faház
Üvegfúrás Kerítés

Méretrevágás Bútorok
Hűtőszekrénypolc Nyílászárók

Hőszigetelt ablakok Kerti pihenő
Sütő és kandallóajtó üveg Kültéri és beltéri ajtók

ÉRDEKLŐDNI:
Nagy János Tel: 06-30/416-3929 vagy 52/366-510

4211 Ebes, Kölcsey utca 8.

2014. December 31.  
23 óra 45 perc

S Z I L V E S Z T E R I  
futás-kocogás az újévbe
Ünnepeljük együtt az újévet 

mozgással!
Indulás: December 31.  

23 óra 55 perckor:  
Arany J. Ált. Isk. elől

Érkezés: 2015. Január 1.  
0 óra 5 perckor

Résztvevők: 5 éves kortól
Felszerelés: Időjárásnak 

megfelelő réteges öltözet, 
duda, jelmez 

Szervezők: Sós Barnabás, 
Ebesi Sportbarátok 

Egyesület
A futókat a Sportházban 
alkoholmentes pezsgővel 

várjuk!

December 13-án gyermek-
zsivaj töltötte be a Művelődési 
házat, Adventi családi délutánon 
vehettek részt az ebesi gyerekek 
és felnőttek. A rendezvény nyitá-
saként az ebesi általános iskola 
művészeti tagozatos tanulóinak 
előadását láthattuk, majd a Deb-
receni Másik Gyermekszínpad 
műsora következett. Az ülést 
ezután a tánc váltotta fel, Kiss 
József tanár úrral vidám táncházi 
forgatag vette kezdetét. A fáradt 
lábakat a Karácsonyi Tákolda 
várta, ahol a Kulturális Kft. és a 
Családsegítő Központ munkatár-
saival karácsonyi díszeket lehe-
tett készíteni.

A rendezvényt a betlehemi 
jászol- és bejglikészítő verseny 
eredményhirdetése zárta, ame-
lyet a Művelődési ház citeraze-
nekarának műsora színesített.

2014-ben a legfinomabb bejgli 
címét Szerepi Anna különleges 
süteménye nyerte el, míg a bet-
lehemi jászolkészítő verseny 
győztese Simon Sándorné alko-
tása lett.

Köszönjük az Alapszolgálta-
tási Központnak a rendezvény 
megvalósulásához nyújtott se-
gítséget, az Ebesi Arany Orosz-
lánnak a versenyre felajánlott 
díjakat, az ebesi Hagyomány-
őrző Klubnak a receptpályá-
zaton való közreműködést. 
Továbbá szeretnénk köszönetet 
mondani az ebesi Általános Is-
kolának és a Benedek Elek Óvo-
dának az együttműködésért!

Eignerné Bartusz Andrea 
ügyvezető

Fény születése – 2014.
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ÜÜÜnnnnnneeepppiii   nnnyyyiiitttvvvaaa   tttaaarrrtttááásss   
KKKeeedddvvveeesss   OOOlllvvvaaasssóóóiiinnnkkk!!!   

Tájékoztatjuk Önöket, 

hogy a Községi Könyvtár és a Széchényi Ferenc Tájmúzeum 

2014.december 20. (szombat) és 2015. január 12. között ZÁRVA tart. 

Nyitás: 2015. január 13-án 8.00-tól. 

Megértésüket köszönjük! 
   

Áldott Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk Mindenkinek! 

Ebesen 2014. november 22. és december 12. közötti időszak-
ban négy bűncselekmény jutott a rendőrség tudomására. 

2014. november 24-ét megelőző időben egy ebesi férfi ott-
honában általános iskolás gyermekét több alkalommal bántal-
mazta. A szülővel szemben kiskorú veszélyeztetése bűntettének 
megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult. 

2014. december 03-án 20 óra körüli időben a település egyik 
tanyáján egy ebesi férfi bántalmazta édesanyját, akit ellökött. A 
lökéstől az idős sértett elesett, melynek következtében a bal kar-
ja eltört. Az ügyben súlyos testi sértés bűntettének megalapozott 
gyanúja miatt büntetőeljárás indult.

2014. december 07-én 1 óra 57 perckor a Fő utcán egy sze-
pesi lakos az általa vezetett személygépkocsival úgy vett részt a 
közúti közlekedésben, hogy a vezetés megkezdése előtt szeszes 
italt fogyasztott. A járművezetőt a körzeti megbízott közlekedés-
rendészeti ellenőrzés céljából megállította és vele szemben alko-
holszondás ellenőrzést végzett. A járművezető férfival szemben 
gépi meghajtású jármű vezetésével ittas állapotban elkövetett 
járművezetés vétsége miatt büntetőeljárás indult.

2014. december 12-én 16 óra körüli időben egy férfi a MOL 
telephely közelében lévő erdősávból akácfát vágott ki. Az ebesi 
férfit a körzeti megbízott tetten érte és előállította a rendőrkapi-
tányságra, vele szemben lopás vétségének megalapozott gyanúja 
miatt büntetőeljárás indult.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s 
amennyiben bármilyen jogsértésről információval rendelkeznek, 
értesítsék a rendőrséget vagy a település körzeti megbízottjait, 
avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a 
rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan – kezeli:

Mészáros József r. ftzls. csoportvezető 06-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Vass Szabolcs r. főrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 06 52/558-510 vagy
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központ 112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976
Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden csütörtökön 16:00 

és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az 
Ebes, Rákóczi utca 6. szám alatt tartanak.

Minden Kedves Ebesi lakosnak Boldog, Békés Karácsonyt és 
Sikeres, Biztonságos Új Esztendőt kívánok!

Dr. Gali Sándor 
r.alezredes, kapitányságvezető

K É K  H Í R E K

Átadásra került az önkormányzat által beszerzett kamerarend-
szer, amely a településünkön működő Körzeti Megbízotti Cso-
port munkáját segíti majd a jövőben.

Segítség a rendőrség 
munkájához

Megalakulásának 15. évfor-
dulóját ünnepelte az Ebesi 
Polgárőr Egyesület. A szüle-
tésnapi összejövetelen jól szó-
rakoztak a megjelentek, ahol 
átadták az Év Polgárőre-díjat 
is. 2014-ben az elnökség egy-
hangú döntése alapján ezen 
kitüntető címet Sós Barnabás 
kapta, aki önzetlen munkájá-

val évek óta segíti a polgárőr-
ség munkáját. Az estet a szüli-
napi torta közös elfogyasztása 
zárta. Ezúton köszönjük min-
den polgárőr társunknak az 
önzetlen egész éves munkáját. 
Minden kedves ebesi lakosnak 
áldott karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk!

Balogh László elnök

15 éves lett a polgárőrség
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„Dicsőség a magasságban Istennek,  
és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!”

Így énekeltek karácsony éjszakáján az angya-
lok. Azóta is ez a legszebb ünnepi ének, mert 
tekintetünket felfelé vonzza. A szürke valóság, 
hétköznapi küzdelmek a földhöz kötnek min-
ket. Mindnyájan hordozunk terheket, nehézsé-
geket és szenvedéseket. Ebből a helyzetből is 
lehet felfelé nézni, meglátva a távlatokat, me-
lyet Isten nyitott előttünk pont azzal, hogy Ő 
felvállalta szürke, földhöz kötött életünket. Van 
remény! – ez a legnagyszerűbb üzenet! 

Az idei ünnepen is hívogatunk Isten szavának 
meghallására, közös ünneplésre a Református 
Templomba, az alábbi rend szerint: 
December 21.  vasárnap ¾ 10 óra advent 4. va-

sárnapján családi istentisztelet a 
hittanos gyerekek szolgálatával.

December 25.  Karácsony 1. napja ¾ 10 óra ün-
nepi istentisztelet úrvacsorával.

December 26.  Karácsony 2. napja ¾ 10 óra is-
tentisztelet.

December 28.  vasárnap ¾ 10 óra óévi istentisz-
telet. 

2015. január 1.  újévi istentisztelet 14 órakor.
2015. január 4.  ¾ 10 óra istentisztelet.

Szeretettel várunk mindenkit! 

A Debrecen-Ebes-Szepesi Református 
Egyházközség és Presbitériuma nevében ál-
dott, békés, igaz értékekben gazdag ünnepe-
ket kívánunk mindnyájuknak! 

Bukáné Zakar Zsuzsanna 
lelkipásztor

Megyaszai Sándor 
gondnok

Kedves Testvéreim! Tisztelt Atyámfiai!

Díjátadás a Sportbarátoknál

 
 
 

ÜÜÜnnnnnneeepppiii   nnnyyyiiitttvvvaaa   tttaaarrrtttááásss   
aaa   MMMűűűvvveeelllőőődddééésssiii   HHHááázzzbbbaaannn   

Tájékoztatjuk kedves Látogatóinkat, 
hogy a Művelődési Ház 

2014. december 24. és 2015. január 4. között ZÁRVA tart. 
NNyyiittááss::  22001155..  jjaannuuáárr  55--éénn..  

  
MMeeggéérrttééssüükkeett  kköösszzöönnjjüükk!!  

  
  

ÁÁllddootttt  BBéékkééss  KKaarrááccssoonnyytt  ééss  BBoollddoogg  ÚÚjj  ÉÉvveett  kkíívváánnuunnkk  MMiinnddeennkkiinneekk!!  

„Dicsőség a magasságban 
Istennek,

És békesség a földön  
a jóakaratú embereknek„ 

(LK. 2,14)

A gyermek, akinek születé-
sét ünnepeljük, és akire sokan 
vártak, az előre hirdetett Isten 
Fia. Megnyílt az ég és eljött 
közénk és közel jött az Isten. 
Gyermek képében belépett 
a történelembe, hogy majd a 
mi életünkbe is lépjen be. Ott 
a betlehemi pusztában akkor 
angyalok hirdették Dicsőség 
Istennek. Hirdessük mi is az 
Isten Dicsőségét együtt és kü-
lön-külön is, imával, énekkel, 
hozzá való hűségünkkel. Az 
igazi békét Ő hozta és adja 
meg ma is. Menjünk elébe, 
őszinte hittel, hogy ragyogja 
be életünket. Az ebesi Szent 
Lőrinc katolikus templomba 
2014. december 24-én éjfélkor 
lesz szentmise és 2014. decem-
ber 25-én ½ 12 órakor római li-
turgia 2014. december 26-án ½ 
12 órakor görög liturgia. Vár-
juk a híveket. 

Áldott, békés ünnepeket kí-
ván az ebesi lakosoknak

Orosz Lőrinc 
prépost-plébános

Dicsőség a 
magasságban  

Istennek

Január 10. Szombat  
(délután 2 órakor)

Madáretető  
gyalogtúra

Indulás: Január 10. (szombat) 
Arany J. Ált. Isk. elől  

du. 2 órakor
Hazaérkezés:  

délután 4 óra körül
Felszerelés:  

Időjárásnak megfelelő  
réteges öltözet, madáreleség, 

esetleg madáretető
Szervezők: Sós Barnabás, 

Ebesi Sportbarátok 
Egyesület 

Az Ebesi Sportbarátok Köz-
hasznú Egyesület második al-
kalommal rendezte meg év végi 
sporteseményét „Szakosztályok 
versengése” címen, mely méltó 
lezárása az sportévnek és remek 
kikapcsolódás minden sportsze-
rető sportbarát tagnak.

A Sportbarátok elnöksége a 
korábbi hagyományoknak meg-
felelően idén is átadta az „Év 
Sportolója” és az „Év Sportba-
rátja” díjakat. Az idén a legered-
ményesebb sportolónak ifj. Sós 
Barnabás bizonyult, míg a sport-
barátnak járó díjat Kiss Patrik 
kapta. 

Ebesi Sportbarátok
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Ebesi Hírlap

Ez év Szent Miklós napján is-
mételten megrendezésre került az 
ebesi általános iskola tanulói szá-
mára a „Mikulás napi floorball 
házibajnokság”. A torna az Ebesi 
Sportbarátok Közhasznú Egye-
sület rendezésében valósult meg. 
Örömmel vettük tudomásul, 
hogy ismét sikerült jó néhány fi-
atalt felállítani a székből, a TV, a 
számítógép elől.

A nap korán indult a verseny-

zők számára, hiszen a megméret-
tetésük 8.00 órakor kezdődött az 
általános iskola tornatermében. 
Az iskola volt diákja, Egri Csa-
ba néhány perces bemelegítést 
rögtönzött az izgatott, korán ér-
kező versenyzőknek. A csapatok 
regisztrálását követően kezdetét 
vette a küzdelem. A kisebbek és 
nagyobbak összecsapásai váltot-
ták egymást, ahol igen komoly 
mérkőzéseket, szép játékot lehe-

tett látni. Számtalan gólnak örül-
hettek a szülők, akik lelkes bízta-
tással, jó tanácsokkal buzdították 
gyermekeiket. A kicsiknél még 
elcsordult egy-egy könnycsepp, 
ha a mérkőzés végeredménye 
nem úgy alakult, ahogy szerették 
volna, de szerencsére a követke-
ző eredményesebb összecsapás 
feledtette a korábbi csalódásokat. 
Az alsósok küzdelmeinek vége 
felé bekapcsolódtak a felsősök, 

akik sajnálatos módon igen keve-
sen voltak. A nagyobbaknál már 
sokkal harciasabb meccseket is 
lehetett látni. Az ötödikesekhez 
kerültek besorolásra a nyolca-
dikosok is egy csapattal, akik 
csak barátságos jellegű mérkő-
zéseket játszottak, korosztályban 
hozzájuk illő ellenfelek híján. A 
nagyoknak ez a házibajnokság 
egyúttal felkészülési torna is volt, 
hiszen december 12-én, pénteken 
a kispályás floorball-diákolimpia 
miskolci elődöntőjén vettek részt.

A küzdelmek befejeztével ke-
rült sor az eredményhirdetésre, 
az érmek, oklevelek átadására, és 
a jeles napra tekintettel minden 
fáradt versenyző egy csoki miku-
lást is hazavihetett.

Egyesületünk ezúton is meg-
köszöni az iskola vezetésének 
támogatását, a szülők kitartását. 
Gratulálunk a versenyzőknek, 
békés, boldog karácsonyt és ered-
ményekben gazdag új évet kívá-
nunk mindenkinek!

Találkozunk jövőre a Húsvéti 
Házibajnokságon!

Makai Zsolt
szakosztályvezető

Küzdelem a floorball mikuláskupán
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A 2013/2014-es szezonban a 

Megye III. Északi csoportjában 
szerepelt egyesületünk labdarúgó 
csapata. A srácok kitettek magu-
kért, hiszen a szezon minden mér-
kőzését megnyerték és 100%-os 
teljesítménnyel végeztek a tabella 
élén. Az elsőség utána, az abszo-
lút bajnoki címet is megszerezték, 
hiszen a déli csoport győztesét, az 
NB III-as kerettagokból megerő-
sített Ebesi KKSE-t oda-vissza 
megverték.

A srácoknak nem szegte kedvét 
a papíron erősebb keretnek tartott 
magasabb osztályt megjárt játéko-
sok elleni küzdelem. Többségük 
sérülten, betegen, munkahelyi bal-
eset után is vállalta a játékot, hogy 
a legerősebb keretünkkel tudjunk 
kiállni. Oroszlánként küzdöttek, és 
mind a két mérkőzésen hátrányból 
fordítva hódították el az abszolút 
bajnoki címet. Mi adtuk a csoport 
gólkirályát Kiss Lajos személyé-
ben, a sportszerűségi versenyt is 
megnyerte csaptunk, így négy ku-
pával gazdagítottuk az egyesület 
szekrényét ebben az évben. 

Ezen sikereken felbuzdulva ne-
kiláttunk a nehéz, már-már szinte 
lehetetlen feladatnak, vagyis a 
csapat felkészítésének a magasabb 
osztályban való szerepléséhez, 

ami sokkal nagyobb anyagi és 
munkabeli terhet rakott a szakosz-
tály tagjaira. Korábban tettük már 
erre egy kísérletet, de akkor a két 
akkori edző nem megfelelő hoz-
záállása miatt, kénytelen voltunk 
visszalépni a harmad osztályba 
egy év után. Mivel nem szerettünk 
volna újra elpazarolni egy évet, 
ezért közülünk választottunk sze-
mélyt az ifi csapat vezetésére, aki 
már ismeri az egyesület sajátos-
ságait és „sportbarátnak” neveli a 
fiatalokat.

Az U21-es csapat építését Ko-
vács Imre csapattársunk vállalta, 
és nagy erőket mozgósítva Kiss 
Norbi (Rooney) segítségével ma-
radéktalanul végrehajtotta. Szá-
mukra sajnos, hogy vége az őszi 
bajnokságnak, mert az ifjú Titánok 
most kezdtek belejönni. Az utolsó 
négy fordulóban hét pontot szerez-
tek. Ezen mérkőzéseken az első, 
második és az ötödik helyezettel 
játszottak, emiatt még értékeseb-
bek a szerzett pontok, és felzár-
kóztak a tabella 11. helyére. 

A felnőtt csapat Nagy Sándor 
vezetésével a célkitűzés (biztos 
bennmaradás) első felét maximá-
lisan teljesítette. Csapatunk az in-
duló 15 csapat közül a 7. helyen 
végzett az őszi szezon végén, és 
csupán két ponttal lemaradva az 5. 
helyen végzett Vámospércs csapa-
tától. Szem előtt tartva, hogy rend-
szeres játékvezetői tévedések, és 
sérülések sújtották a csapatunkat 
a mostani szezonban, ezért akár 
egy huszáros tavaszi hadjárattal 
helyeket léphet előre csapatunk a 
tabellán.

Kovács Imi jóvoltából egy Mi-
chelin-csillagos bográcsgulyással 
zártuk le az évet, megköszönve 
a játékosoknak és az edzőknek a 
munkát. 

Ezúton szeretnénk megköszön-
ni az egyesület elnökségének, 
támogatóinknak az anyagi, és er-
kölcsi segítséget. Nélkülük nem 
sikerült volna végig csinálnunk a 
szakosztályunk eddigi legsikere-
sebb évét. A csapat nevében kö-
szönjük a hozzátartozók türelmét, 
mindenkinek kívánunk jó egész-
séget, sikerekben gazdag Boldog 
Új Évet.

Kovács Lajos
ESBE labdarúgó  

szakosztály vezető

100% Sportbarát foci
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Hat év alatt az aktív klub-

életből a megye első osztá-
lyig, úgy is fogalmazhatunk, 
hogy több éves fejlesztési terv 
csúcsára ért az ebesi sakko-
zás. A sikeres út első lépése a 
sakkozni szerető ebesiek csa-
pategységgé kovácsolása volt, 
majd a megyei kapcsolatok ki-
építése következett. Az elmúlt 
években ifjúsági és felnőtt 
sakkozóink a megye legtöbb 
rapid és FIDE versenyein, me-
gyei és országos diákolimpián 
képviselték településünket és 
egyesületünket. Bárhol is jár-
tunk mindenhol a sakkozás 
fantasztikus légköre és sport-
barát sakkozók fogadtak min-
ket. Törvényszerűnek éreztük, 
hogy ezt a szeretet, befogadást 
nekünk is viszonoznunk kell. 
Az Ebesi Őszi ifjúsági verseny 
jó lehetőség volt erre, amit mi 
sem bizonyít jobban, mint 
hogy mára a megye egyik leg-
népszerűbb versenyévé nőtte 
ki magát. Tovább lépni csakis 
úgy lehetett, hogy elindultunk 
a megyei csapatbajnokság 

másod osztályában. Ezen dön-
tésük is számos sikert hozott 
településünknek és egyesüle-
tünknek. Három bronzérem 
után a negyedik évben már a 
bajnoki címnek örülhettünk. 
A megyei első osztály még 
ekkor is csak álom volt, ám a 
Hajdú- Bihar Megyei Sakk-
szövetség, a Debreceni Sakk-
barátok és az Ebesi Sportbará-
tok Egyesület támogatásával 
mégis valósággá vált. Az idei 

őszi idényben Ebes a megyei 
csapatbajnokság első- és má-
sodosztályában is indított 
csapatot. Az első osztályban a 
tapasztalatszerzés és a tisztes 
helytállás a kitőzött cél, amit 
eddig maradéktalanul sikerült 
megvalósítanunk. A fejlesztés 
utolsó lépcsőjeként az után-
pótlás nevelés beindítása kö-
vetkezett, amiben nagy segít-
séget nyújtott Szűcs Norbert 
az általános iskola igazgatója. 

Mára a szakosztályban húsz 
sakkozó nebuló fejleszti tu-
dását a sakkal, az ügyesebbek 
lehetőséget kapnak a megyei 
másodosztályban és a megyei 
diákolimpián, valamit ifjúsági 
versenyeken. A cél az, hogy 
újabb ifjú tehetségeket fedez-
zünk fel és indítsuk el a sakk 
csodálatos útján. Azt gondo-
lom, hogy büszkén kijelent-
hetjük: az ebesi sakkozás fe-
lért a csúcsra. Egy nagy álom 
vált valóra, de hátradőlnünk 
nem szabad. Ennyi idő alatt 
jól megtanultuk, hogy mindig 
kell egy következő lépés, min-
dig kell egy jó lépés.

Kovács József
Ebesi Sportbarátok

Sakkszakosztály vezető

Csúcsra ért az ebesi sakkozás

Sikersport lett az atlétika 
Ebesen és reméljük, a lelkes 
és kiváló utánpótlásnak kö-
szönhetően az is lesz az elkö-
vetkezendő években is. Beér-
tek futópalántáink és minden 
versenyen dicsőséget és örö-
met szereznek mindnyájunk-
nak. Felnőtt ver senyzőink 

is emberfeletti teljesítmé-
nyeikkel hívják fel magukra 
a figyelmet és viszik tele-
pülésünk jó hírét. Ehhez a 
sporthoz nem feltétlenül kell 
pénz, csak egy szerény, tisz-
telettudó barátságos csapat, 
különleges edzésmódszerek, 
elhivatottság, kitartás és cél-

tudatosság. Ezenkívül pedig 
rengeteg munka és alázat. 
Sokan azt hiszik, hogy a si-
ker mögött különleges felté-
telek és pazar infrastruktúra 
áll. Pont ellenkezőleg. Még 
nincsen futópályánk, így az 
iskola kicsi futókörén, a falu 
utcáin és a határban, vala-
mint a táncteremben tudunk 
csak edzeni és készülni a ver-
senyekre, de ennek is nagyon 
örülünk és hálásak vagyunk 
érte. Az ideális feltételek 
sokszor elkényelmesítik a 
sportolókat. Viszont nem kell 
feltétlenül versenyeznünk. 
Az egészségünkért és az ala-
kunkért is sokat tehetünk a 
sportok királynője által. A la-
kásunkból kilépve bárhol és 
bármikor kocoghatunk és sé-
tálhatunk egy keveset a friss 
levegőn. Feltöltődünk általa. 

Sós Barnabás

2014 a futás éve
92 érem a megyei és országos versenyekről

Az Oxigén kupa decembe-
ri, nagyerdei mezei futóver-
senyén is szépen szerepeltek 
az ebesi versenyzők. Első he-
lyezést értek el: Egri Kincső, 
Mészáros Nóra, Fodor Leven-

te, Lugosi Imréné, Enyediné 
Dobai Henriett és Sós Bar-
nabás. Második helyen értek 
célba: Fodor Szabolcs, Fodor 
Tamás és Varga Sándor, Lu-
gosi Imre és Kiss Patrik pedig 
a harmadik helyen végeztek. 
Pontszerzőink: Gali Petra, 
Sós Anna, Fodor Enikő, Ifj. 
Mészáros István, Palcsu Hédi, 
Palcsu Nándor, Palcsu Zalán, 
Palcsu László, Nagy Anita, 
Fodor Barbara Melinda, Dr. 
Gali Sándor és Mészáros Ist-
ván.

Sós Barnabás 

Friss oxigén
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