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Ebesi Hírlap
A zord időjárás ellenére is sokan voltak kí-

váncsiak az új Polgármesteri Hivatalra, mely-
nek ünnepélyes átadására no vember 21-én 
került sor. 

Az óvodások és az általános iskolások műso-
rával vette kezdetét a Polgármesteri Hivatal új 
épületének átadó ünnepsége. 

„Nem nagy túlzás azt mondani a mai napról, 
hogy korszakos eseménynek vagyunk tanúi 
Ebes életében. Településünk vezetésének régi 
vágya volt, hogy a községházát megújítsa a mo-
dern kor színvonalának és elvárásának megfele-
lően. Így, amikor a tavalyi év végén iparterületet 
értékesítettünk, a képviselő-testület úgy döntött, 
hogy az értékesítésből befolyt bevételből a köz-
ség vagyona gyarapodjon egy modern, Ebeshez 
illő középülettel. Remélem, hogy a megújult, és 
a most átadásra kerülő, ebesi Polgármesteri Hi-
vatal az itt dolgozók és az ide betérő emberek 
nagy megelégedésére szolgál majd. Legyünk rá 
büszkék, becsüljük meg, és töltsük meg olyan 
tartalommal, mely a jövő nemzedékének is pél-
dául szolgálhat!” – mondta el köszöntőjében 
Szabóné Karsai Mária polgármester. Bodó Sán-
dor országgyűlési képviselő beszédében kiemel-
te, hogy Ebes a közeljövőben ünnepli alapításá-
nak 64. évfordulóját, mely eseményre nagyszerű 

és hasznos ajándékot kapott a település az új 
Polgármesteri Hivatal épületével. Pajna Zoltán, 
a megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy Ebes 
fiatalos, lendületes stílusú település, melyhez jól 
illeszkedik az új épület. Dr. Hajdu Miklós jegy-
ző az intézmény funkcionalitását emelte ki kö-
szöntőjében. Hozzátette, hogy a legfontosabb 
szempont az épület kialakítása során az volt, 
hogy egy helyen minél több dolgot tudjanak el-
intézni a lakosok, így helyet kap az intézmény-
ben többek között a Községgondnokság Kft., a 
rendőrség, valamint a falugazdász is.

Az ünnepélyes szalagátvágás előtt az egyházak 
képviselői megáldották, illetve megszentelték 
a Polgármesteri Hivatal épületét. Ezt követően 
sor került a „Lakóhelyem Ebes” című, az önkor-
mányzat által meghirdetett képzőművészeti pá-
lyázat díjátadójára. A szakmai zsűri véleménye 
alapján az alsó tagozatosok közül I. helyen Ka-
nyó Gréta Anna (3.a.), II. helyen Kovács Sándor 
(4.b.), III. helyen Szűcs Réka (4.b.), a felsősök 
ka te gó riá jában I. helyen Tóth Eszter (5.a.), II. 

helyen Bodnár Zsófia (8.b.), III. helyen Szűcs 
Krisztina (5.b.) végzett. A felnőtteknek meghir-
detett kategóriában díjazásban részesült mindhá-
rom beérkezett pályamű, melyek Kovács Bog-
lárka, Kovács-Zelizi Krisztina és Kovács Sándor 
munkáját dicsérik. A zsűri különdíját az általános 
iskola művészeti tagozatának kerámia tanszaka 
nyerte el.

Az 523 m2  alapterületű új épületben hat iroda-
helyiség, polgármesteri, jegyzői irodák, titkárság, 
tárgyaló- és házasságkötő termek, ügyfélporta, 
teakonyha, szerverszoba, női-, férfi- és mozgás-
sérült mellékhelyiségek és tágas közlekedő ka-
pott helyet.

Az ünnepélyes átadóról készült felvétel megte-
kinthető a www.ebestv.hu oldalon.

dr. Borku Csilla

XIV. évf. 11. szám • 2015. november

Fotó: haon.hu
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Így készült a Polgármesteri Hivatal új épülete

Meghívó Falugyűlésre
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkormányzat

2015. december 04-én (pénteken) 
17.30 órától falugyűlést tart.

A rendezvényen több aktuális témában szeretnénk tájékoztatni a la-
kosságot és kikérni az ezekkel kapcsolatos véleményeket, javaslato-
kat. 
A tervezett témák a következők:
1.  A Bentlakásos Idősek Otthona látványterveinek bemutatása
2.  A Rákóczi u. 12. szám alatt megvalósítandó „Vállalkozók 

Háza” látványterveinek bemutatása.
3.  Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról és a 

további fejlesztési elképzelésekről. 
4.  Lakossági javaslatok, észrevételek.
A Falugyűlés helyszíne:   Községi Művelődési Ház 

(Kossuth u. 32–34.)
A rendezvényre ezúton tisztelettel meghívok minden 

érdeklődő ebesi lakost.
(A résztvevők között a Falugyűlés zárásaként meglepetés ajándékokat 
sorsolunk ki!)

Szabóné Karsai Mária polgármester

Felhívás  
rákszűrésre és véradásra

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 2015. de-
cem ber 04-én, pénteken 8–11 óráig az Egészségházban 
méhnyakrákszűrést szervezünk.

2015. december 30-án, szerdán 14–17.30 óra között a Műve-
lődési Házban véradásra várjuk a lakosságot.

Bővebb felvilágosítás: munkaidőben az Egészségházban 
(Kossuth utca 12.) vagy az 52/366-821-es telefonszámon.

a Védőnők

A Balázs és Vecsey Kft. tervei alapján kezdődött el az építkezés, ők voltak azok, akik megálmodták az új Polgármesteri Hivatalt, a Humán-Ép 
Kft. a kivitelezési munkákat végezte el, a közbeszerzés és a műszaki ellenőrzés pedig a Nyírber Kft. munkájának köszönhető. A belső tér bútorait 
az Andó Bútoripari Kft. készítette el. Segítségünkre volt továbbá a Curver Kft. Ezúton köszönjük mindenkinek a munkáját, aki hozzájárult ahhoz, 
hogy ilyen szép környezetben folyhasson a munka az ebesi emberekért. Szabóné Karsai Mária polgármester

Hirdetmény
Ebes Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete és az Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága értesíti a lakosságot, hogy az ebesi lakcímmel 

rendelkező 60. év feletti nők és 65. év feletti férfiak részére 
pénzbeli támogatást nyújt.

–  nőtlen, hajadon, elvált, özvegy családi állapotúak részére 
2.000.- Ft/fő

–  házas családi állapotúak részére 1.500.- Ft/fő 
A támogatás kifizetésére 2015. december 2-tól – december 
23-ig kerül sor a Polgármesteri Hivatal pénztárában ügyfélfo-
gadási időben:
– Hétfő 8–12 óráig
– Szerda 8–12 óráig, 13–17.30 óráig
– Csütörtök 13–16 óráig
– Péntek 8–11 óráig
A pénz felvételéhez a személyazonosító 
igazolvány és a lakcímkártya bemutatása 
szükséges. A támogatás személyesen, vagy meghatalmazás-
sal vehető fel.
Minden kedves nyugdíjasunknak kívánunk boldog, békés 
karácsonyt és örömökben  gazdag új esztendőt!

Ebes Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete és az 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága
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1. Kedd Dr. Békési Zoltán

2. Szerda Dr. Békési Zoltán

3. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

4. Péntek Dr. Socol Ilona

5. Szombat Dr. Socol Ilona

6. Vasárnap Dr. Szerze Péter

7. Hétfő Dr. Socol Ilona

8. Kedd Dr. Socol Ilona

9. Szerda Dr. Szerze Péter

10. Csütörtök Dr. Szerze Péter

11. Péntek Dr. Szerze Róbert

12. Szombat Dr. Szerze Róbert

13. Vasárnap Dr. Békési Zoltán

14. Hétfő Dr. Socol Ilona

15. Kedd Dr. Békési Zoltán

16. Szerda Dr. Socol Ilona

17. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

18. Péntek Dr. Szerze Róbert

19. Szombat Dr. Békési Zoltán

20. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

21. Hétfő Dr. Szerze Péter

22. Kedd Dr. Csontos Gyula

23. Szerda Dr. Csontos Gyula

24. Csütörtök Dr. Socol Ilona

25. Péntek Dr. Szerze Róbert

26. Szombat Dr. Szerze Róbert

27. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

28. Hétfő Dr. Szerze Péter

29. Kedd Dr. Csontos Gyula

30. Szerda Dr. Csontos Gyula

31. Csütörtök Dr. Szerze Róbert

Telefon: 06-30/698-0043
Dr. Varga Tamás igazgató főorvos

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2015. december

Tisztelt Lakosság!
2015. december 1-jétől Ebes Községi Önkormányzat helyet 

biztosít az Ebesi Községgondnokság Kft. részére a Polgármes-
teri Hivatal épületében. A költözésből adódó technikai okok mi-
att 2015. november 30-tól december 4-ig a Kft. ügyfélfogadása 
szünetel.

2015. december 7-től Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatti iro-
dánkban várjuk meglévő és új ügyfeleinket. 

 Megértésüket köszönjük!
Ebesi Községgondnokság Kft.  

Tel.: 06-52/366-992, 06-30/985-4997

Tájékozató szociális tűzifa 
igényléséről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzat szociális tűzi-
fa támogatás helyi szabályairól szóló rendelete alapján az önkor-
mányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást; tűzifát 
biztosíthat annak a személynek, aki
a) aktív korúak ellátásában részesül, vagy
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
c) időskorúak járadékára jogosult, vagy
d)  halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak minő-

sül, vagy
e) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
f)  70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy
g)  igazoltan fennálló hiteltartozása van, amely a létfenntartást veszé-

lyezteti, vagy
h)  családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 

100%-át nem haladja meg.
A kérelmek benyújtásának határideje 2015. december 10.

A szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Szociális 
irodájában kérhető.

Dr. Hajdu Miklós jegyző

Tájékozató
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Kelemen János falugazdász és 
Kiss Erzsébet az AEGON Biztosító képviselője  

2015. december 1-től
a Polgármesteri Hivatal új épületében a megszokott időpontokban 
tartják a fogadó órájukat.

Pályázati felhívás
Ebes Községi Önkormányzat pályázatot hirdet  

az Arany János Magyar–Angol Két  
Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola 
büféjének üzemeltetésére.

Az iskolai büfé üzemeltetésének kezdő időpontja: 
2016. január 1-je.
A részletes pályázati kiírás a www.ebes.hu olda-
lon, illetve az Ebesi Polgármesteri Hivatal hirdető 
tábláján tekinthető meg.

Az Arany Oroszlán Zrt. tájékoztatója 
az élelmiszer hulladék felhasználásával 

kapcsolatban
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Arany Oroszlán Zrt.-nél ke-

letkező élelmiszer-hulladék (moslék) takarmányozási célú felhasz-
nálásának biztosítása csak az alábbi követelményeknek megfelelő 
személyek, vállalkozások számára lehetséges:

A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékek-
re vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 
45/2012. (V. 8.) VM rendelet 8. §-a alapján a felhasználónak a fel-
használás helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-
egészségügyi igazgatóság engedélyével kell rendelkeznie. 

Az engedély csak olyan állattartóknak, illetve állattartó telepek-
nek adható ki, ahol élelmiszertermelő gazdasági haszonállatot nem 
tartanak. 

A hivatkozott jogszabály valamint az 1069/2009/EK európa par-
lamenti és tanácsi rendelet alapján az élelmiszer-hulladék (moslék) 
csak az alábbi állatfajok takarmányozására használhatók fel:

a) állatkerti állatok;
b) cirkuszi állatok;
c)  hüllők és ragadozó madarak, kivéve az állatkerti és a cirkuszi 

állatokat;
d) prémes állatok;
e) vadon élő állatok;
f) elismert kennelekből származó kutyák vagy vadászkutya-falkák;
g) menhelyen élő kutyák és macskák;
h) horgászcsalinak használt légylárvák és férgek.
A fentiek alapján a Zrt. csak azon személyek és vállalkozások 

számára tudja biztosítani az élelmiszer-hulladékot, akik előze-
tesen bemutatják a felhasználás engedélyezésére vonatkozó ille-
tékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság 
határozatát.

Mészáros László vezérigazgató
Arany Oroszlán Zrt.
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Ellátogattunk az National Instrumentshez

A National Instruments immár három 
éve támogatja iskolánkat azzal, hogy részt 
vehetünk az általuk szervezett Mentor Prog-
ramban, aminek köszönhetően működik a 
Robotika szakkörünk. Októberben a Code 
Week program keretei között ellátogattunk 
a debreceni központba, ahol először a cégről 
néztünk meg egy előadást, majd kipróbál-
hattunk többféle robotot, végül bepillantást 
nyertünk az informatikai részleg működé-
sébe. A látogatással bővíthettük a Progra-
mozás hetének eseményeit. Ezzel, és a sok 
más szervezett programunkkal elnyertük a 
„Az EU CODE WEEK legszínesebb prog-
ramkínálata” kategória 1. díját. Köszönjük a 
lehetőséget. Kissné Lantos Éva

Mézes reggeli

Iskolánk is csatlakozott a „mézes regge-
li” napjához, melynek keretében Pacsmag 
László és Pacsmagné Csetneki Edit tar-
tott érdekes előadást a méhek életéről és a 
mézkészítésről, ezzel is népszerűsítve az 
egészséges mézfogyasztást. Ezen rendez-
vény keretében a gyerekeket a szervezők 
megvendégelték vajas-mézes kenyérrel, a 
legkisebbek pedig méhecskés kifestőt kap-
tak ajándékba. Ezúton is köszönetünket fe-
jezzük ki a Pacsmag családnak.

Ügyesek voltak tanulóink az egészségügyi 
vetélkedőn

Az iskolai forduló után a hajdúszobosz-
lói Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában 
megrendezett tankerületi vetélkedően is 
ügyesen szerepeltek diákjaink az egész-
ségügyi vetélkedőn. A II. helyen a Balogh 
Dorottya (4.o.), Pető Zsófia (3.o.) és Piskó 
Péter (2.o.) alkotta csapat, míg a IV. helyen 
a Kovács Alexa (4.o.), Kanyó Gréta Anna 
(3.o.), Pálóczi Borbála (2.o.) csapata vég-
zett. Felkészítő tanárok: az osztályokban 

környezetismeretet tanító pedagógusok (dr 
Rácsai Lajosné, Zakar Csilla, Zelízi Mária). 
Köszönjük a szállítást Kanyó Gréta édesap-
jának.

Különdíj Papp Zsófinak

Mint ahogyan arról már előző számunk-
ban beszámoltunk, a FRESSNAPF üz-
let által szervezett, az Állatok Világnapja 
alkalmából meghirdetett rajzpályázaton 
Szentmiklósi Dorka (4.a.) a III. helyen vég-
zett. Ezen a pályázaton Papp Zsófi (1.a.) a 
zsűri különdíjában részesült. Felkészítő ta-
nár: Komócsinné Soós Judit.

Mezei futó diákolimpiai, valamint 
 Oxigén kupa sikerek

A novemberi megyei mezei futó diák-
olimpián 17 tanulónk állt rajthoz egyéniben 
és csapatban. Minden versenyzőnk az él-
bollyal ért célba. Egyéniben Mészáros Nóra 
5.b és Sós Barnabás 8.a osztályos tanulók 
első és második helyezésükkel kijutottak az 
országos döntőre. Sós Anna és Szentmiklósi 
Dorka 5. helyezésükkel éppen leszorultak 
a továbbjutást jelentő 4 helyről. Csapat-
ban a 9-10 éves lányaink: Mészáros Nóra, 
Szentmiklósi Dorka, Enyedi Sára, Fodor 
Enikő és Kovács Alexa, Hajdú Bihar megye 
diákolimpiai bajnok csapataként szintén ott 
lesznek a gödöllői országos döntőn. A leg-
kisebbek korcsoportjában az Egri Kincső, 
Tóth Amina, Enyedi Luca, Kanyó Dorina 
Sára csapatunk nagy meglepetést okozva 
bronzérmes lett. Köszönet az Önkormány-
zatnak és Miklós Leventének, Fodor Barba-
ra Melindának és Egri Ferencnek a gyerekek 
szállításáért.

Az Oxigén kupa I. fordulójában (2015. 
október 17.) aranyérmesek lettek: Egri Kin-

cső, Fodor Szabolcs, Sós Barnabás, ezüstér-
mese lett Nagy Anita tanárnő, a bronzérem 
pedig Enyedi Luca nyakába került. További 
pontszerzőink: Mészáros Nóra, Sós Anna, 
Fodor Enikő, Enyedi Sára, Török Levente, 
Fodor Tamás. Az Oxigén kupa II. forduló-
jában (2015. november 14.) aranyérmesek 
lettek: Egri Kincső és Sós Barnabás. Ezüst-
éremmel térhetett haza Fodor Szabolcs és 
Nagy Anita tanárnő. További pontszerzőink: 
Mészáros Nóra, Sós Anna, Fodor Enikő, 
Enyedi Sára, Enyedi Luca, Szentmiklósi 
Dorka, Egri Csenge, Palcsu Hédi, Török Le-
vente, Fodor Tamás. Sós Barnabás

Szoros küzdelem volt a házi foci 
bajnokságon

Az 5-6. osztályosok házi labdarúgó baj-
nokságán I. helyen az 5.b. (Bernáth Levente, 
Farkas Gergő, Görög Gábor, Kása Levente, 
Morvai Zalán, Szabó Milán, Vágner Ri-
chárd), II. helyen az 5.a., III. helyen a 6.b., 
míg IV. helyen a 6.a. osztály csapata végzett. 
A gólkirályok 6-6 góllal Karsai Bence (6.a.) 
és Salánki Zsolt (5.a.) lettek. A 7-8. osztá-
lyosok bajnokságán szoros küzdelemben I. 
helyen a 8.b. (csapattagok: Tőzsér Zoltán, 
Magyar Krisztián, Balogh László, Szőlősi 
József, Horváth Bence, Hermann Balázs, 
Kovács Milán, Hegedüs László), II. helyen 
a 7.b., III. helyen a 7.a., míg IV. helyen a 8.a. 
csapata végzett. A legjobb góllövő Heveli 
Adrián (8.a.) lett, aki 12 alkalommal rúgta 
be a labdát az ellenfél kapujába. A bajnoksá-
got Kása Sándor szervezte.

Véget ért a kosárlabda bajnokság 
a fiúknál 

A 7-8. osztályos fiúknak rendezett házi 
kosárlabda bajnokságon az előkelő I. helyen 
a 8.a., II. helyen a 7.a., III. helyen a 8.b., míg 
IV. helyen a 7.b. csapat végzett. A bajnoksá-
got Dobos Judit szervezte.

Iskolai színes hírek
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Sipos Katalin különdíjas mesemondó lett

Sipos Katalin (5.b.) a Szabó Magda emlé-
kére rendezett megyei versenyen ezüst foko-
zatot szerzett, valamint megkapta a szakmai 
zsűri különdíját Szabó Magda: Tündér Lala 
regény részletének előadásáért. Köszönet 
Kata apukájának, dr. Sipos Péternek a ver-
seny helyszínére történő szállításért. Felké-
szítő tanár: Némethi Jánosné.

Dolgoztak az agytekervények a házi 
matematika versenyen 

November második hetében házi mate-
matika versenyt rendeztünk. Évfolyamon-
ként a verseny első három helyezettjének 
az Ebesi Gyermekekért Alapítvány fizette a 
Zrínyi Ilona matematika verseny nevezési 
díját. Eredmények: 2. évfolyam: 1. Pálóczi 
Borbála, 2.Györfi Nóra és Piskó Péter,3. év-
folyam: 1. Sipos Péter, 2. Nagy Klaudia, 3. 
Varga Olimpia, 4. évfolyam: 1. Szentmiklósi 
Dorka, 2. Enyedi Sára, 3. Karsai Erika, 5. év-

folyam: 1. Sipos Katalin, 2. Szűcs Krisztina, 
3. Sós Anna, 6. évfolyam: 1. Nagy Gergő, 2. 
Pintyák Vivien, 3. Simon Máté, 7. évfolyam: 
1. Kiss Zoltán, 2. Nagy Vivien Lili, 3. Palcsu 
Zalán, 8. évfolyam: 1. Sós Barnabás, 2. Kiss 
Gergely, 3. Fazekas Bence.

Halloween buli a 6.a osztályosok 
szervezésében

Jelmez- és tökfaragó verseny, jósda, rém-
ségek, tombola és jókedv várta azokat, akik 
ellátogattak a 6.a osztályosok által Dobos 
Judit vezetésével szervezett Halloween bu-
liba.

Nehéz versenyen is siker

A hajdúszoboszlói Pávai Vajna Ferenc 
Általános Iskolában szervezték meg a han-
gos olvasás és szövegértési verseny megyei 
fordulóját, melyen igen nehéz feladatokkal 
kellett megküzdenie diákjainknak. A nehéz 
próba ellenére Szöllősi Lara (2.a.) a IV., míg 

Pálóczi Imre (4.a.) a III. helyen végzett. Fel-
készítő tanárok: Bálintné Bagdi Ibolya és 
Nagy Anita.

Csongor és Tünde újraértelmezve

Igazán elnyerte tetszését diákjaink-
nak a Csokonai Színház által bemutatott 
Csongor és Tünde című Vörösmarty mű. 
A rendező a mai kor igényeinek megfe-
lelően próbálta közel hozni Vörösmarty 
klasszikusát a közönséghez, melyben 
segítségére volt Szabó Balázs és bandá-
jának zenéje is.

Készülődjünk együtt az ünnepekre!

Sok szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt 2015. december 18-án, pénte-
ken 18.00 órától a Református Templom-
ban tartandó Karácsonyi Koncertünkre.
Összeállította: 

Szűcs Norbert intézményvezető
Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Október végén immár ötödik alkalommal aratott sikert a felnőttek és a gyerekek körében a Művelődési Ház által szervezett Halloween 
napok, melynek keretében többek között szellemes barkácsolásra és töklámpás partyra is sor került.

Halloween napok ötödször

„Ebes alig ismert kis község az országban. Ha halljuk a nevét, 
van, aki mondogatja: Ebes?... Ebes?... .Milyen érdekes neve van.” 
Haja István tanár úr könyvében a Helytörténet című fejezet kezdő 
sorai ezek: „Tovább gondolva e sorokat, feltenném a kérdést, ha 
egy ebesi lakos kimondja, hogy Ebes, az „alig ismert község”, va-
jon számára is ismeretlen? Vajon tudja-e, ha este felé a 4-es számú 
úttól sétál a település szívébe, akkor évtizedekkel ezelőtt ő a Vörös 
hadsereg utcán sétált volna végig? Ebes?... Ebes…? Kis község, de 
vajon kicsinységből fakadva meg is ismerhető? Ennek okán ren-
deztük meg 2015. október 14-én az V. Haja István helytörténeti 
vetélkedőt, ahol az ebesi általános iskola felső tagozatos diákjai 
részére.  

A vetélkedő eredmény:
I.  7/B Ebeszek (Pálcsu Zalán, Szabó Orsolya, Szabó Péter At-

tila, Fodor Norbert)
II.  6/B Borsakopasz (Hegedűs Levente, Dudik A. Zsófia, 

Győrfi Vivien, Kovács L. Márton)
III.  7A/ Forradalmárok (Bordás Fanni, Kiss Zoltán, Kerekes 

Tibor, Takács Tamás)
A múzeum dolgozói ezúton is gratulálnak a nyertes csapatoknak 

és egyben köszönik a zsűri tagoknak, Tálas Enikőnek az ebesi ál-
talános iskola történelem tanárnőjének, Szűcs Norbertnek az isko-

la igazgatójának, Eignerné Bartusz Andreának az Ebes Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a megtisztelő részvételt.

Jövőre ismét Ebessel ismerkedünk egy kicsit, azzal a hellyel, 
amely az otthonunk.

Kovács Sándor történész

A kis települést is meg lehet ismerni?
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 Karácsonyi készülődés az Arany Oroszlán étteremben! 
Ne törődjön a főzéssel , azt bízza ránk! 

Rendelje meg nálunk az ünnepi asztalra valót: 
Halászlé harcsafilével:     1.000,-  

Töltött káposzta :      1.450,- 
Marhalábszár pörkölt, galuskával:        1.250,- 

Hidegtálak, saláták, sültes tálak igény szerint már   1.450,- Ft-tól… 

 
 

 

Aranylakodalmat 
ünnepeltek 

Szekeres László és 
Kovács Erzsébet 

 

2015. november 20-án 
ünnepelték 50. házassági 

évfordulójukat szerető 
családjuk körében. 

Lakossági hirdetés
Talpmasszázs azaz reflexológia! A reflexzóna masszázs serkenti a vér és 
nyirokkeringést, amivel a test öntisztulási képességét megtöbbszörözhetjük. 
Mivel erősíti az immunrendszert így az öngyógyító folyamatokat beindítja. 
Oldja a feszültséget, relaxál és kellemes közérzetet ad. A reflexológia 
világszerte elismert természetgyógyászati módszer. Masszázs időpontok: 
szerda: 10.00–14.00 óráig, csütörtök: 14.00–18.00 óra között. Előzetes 
időpont egyeztetés a 06/70-334-5400 telefonon.
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Napjainkban az egész világon 
nagyon népszerűek a különböző 
zarándokutak.      

Európa egyik legrégibb és leg-
hosszabb keresztyén zarándokút-
ja a Szent Jakabról elnevezett El 
Camino. Ez az út közel 800 km, 
és évente több mint 200 000 za-
rándok járja végig. 

Az elmúlt évszázadokban jel-
lemzően vallásos emberek indul-
tak a zarándokútra.   Napjainkban 
azonban egyre többen vannak 
olyan zarándokok is, akik az út 
során a különböző őket foglal-
koztató kérdéseikre, problémáik-
ra keresik a választ. Ma a zarán-
dokutak legfőbb motivációja – a 
hit mellett – a belső útkeresés, a 
testi-lelki megújulás, a hétközna-
pok nehézségeiből való kiszaka-
dás.

No és mi a helyzet Ebesen?
Talán nem mindenki tudja, 

hogy itt Ebesen is létezik egy 
zarándokút, melynek szerve-
zője az Ebesi Református Egy-
házközség. Ez az út évente egy 
alkalommal, nyáron kerül meg-
szervezésre. A távolsága termé-
szetesen nem 800 km, hanem 
annak csupán a töredéke, 6 – 8 
km. Ennek ellenére mi szeretjük, 
magunkénak érezzük, mert ez a 
mienk, az ebesieké!

Az esős idő miatt az augusztu-
si túra elmaradt és helyette októ-
ber 24-re lett meghirdetve. Pazar 
időben 25 lelkes zarándok indult 
el a református templomtól Haj-
dúszovát felé. Az Új soron végig 

menve, településünk határában 
már gyönyörködhettünk az őszi 
időben pompázó fák, bokrok és 
cserjék dércsípte színes levelei-
ben. A figyelmesebb nyomolvasó 
zarándoktársak pedig észrevettek 
más érdekességet is. A dűlőúton 
látható friss állatlábnyomokból 
arra lehetett következtetni, hogy 
itt nemrég egy őz is járhatott előt-
tünk.

Utunk során más meghitt, ben-
sőséges emberi pillanatoknak 
is tanúi lehettünk. Amikor egy 
édesanya és egyetemista leánya 
kézen fogva haladtak az úton, az 
bizony nem feltétlen jellemzője 
ennek a mai frusztrált világnak, 
amiben élünk.

A lelki utazás katarzisos élmé-
nyére utalt az is, hogy volt olyan 
testvérünk, aki az elmúlt hetek-
ben még kórházban volt, de most 
Ő is részt kívánt venni a zarán-
doklaton! Igaz, a nehéz útviszo-

nyok sajnos Őt megakadályozták 
ebben.

Hosszú sétánk végén aztán 
megérkeztünk a zarándokút cél-
jához, az árpád korban, a 12–13. 
században épült első ebesi temp-
lom alapjaihoz.  Itt kisebb pihe-
nőt tartottunk.

Az már önmagában is egy 
magasztos, felemelő érzés volt, 
amikor a dombtetőn álltunk, gon-
dolataink végigfutottak az elmúlt 
évszázadok eseményein, és mi 
halandó emberek elmondhattunk 
ott egy imát.  

Településünk első templomá-
nak most egy kettős kereszt állít 
ezen a helyen emléket. A kereszt-
re egy nemzeti színű szalaggal 
átkötött kis virágcsokor is felke-
rült, amivel a zarándokok tiszte-
legtek elődeink és a történelmi 
múlt emlékei előtt.

A bőséges szellemi, lelki táp-
lálékok után előkerült az egyik 

hátizsákból a hamuba sült pogá-
csa is, amely finom, friss volt és 
pillanatok alatt elfogyott.

A szellemi táplálékok sorából 
kiemelkedőek voltak Buka Lász-
ló tanár úrnak a jelenlévőkkel 
megosztott vallás- és építészet-
történeti gondolatai.

Az ősi templom romjait őrző 
dombbal kapcsolatban Balogh 
László testvérünk pedig egy friss 
jó hírrel is szolgált a jelenlévők-
nek. A templomdomb, és annak 
környéke egy korábbi telekcsere 
révén ma már Ebes község tulaj-
donát képezi.  Kurucz István me-
zőgazdasági vállalkozó és Egri 
Ferenc asztalos mester önzetlen 
segítségét pedig ismételten meg-
köszönjük, hisz az zarándokút 
napjainkban is járható és a vihar 
által ledöntött fakereszt pedig 
szépen helyre lett állítva. Abban 
pedig természetesen bízunk, hogy 
egy sikeres Európai Uniós pályá-
zat segítségével a jövőben egy 
középkori egyházi emlékhellyel 
lesz gazdagabb településünk – 
sokunk örömére!

A háromórás út végén az a 
gondolat jut eszébe az embernek, 
amit a zarándokok mondanak út-
juk végeztével. Most legyen ez a 
mi zárógondolatunk is:

 A zarándokút tulajdonképpen 
nem is az adott távolság teljesíté-
sét jelenti.

Az igazi zarándokút majd az 
út megtételét követően kezdődik 
minden embernél! 

Dr. Hagymási Zoltán 
gyülekezeti tag

Ebesi zarándokút

Három kiállítóterem, 4 fado-
boz, 2 táska. Mi bennük a kö-
zös? Egy izgalmas játék, ami 
megfejtésre vár a Széchényi 
Ferenc Tájmúzeumban. A mú-
zeum idén második alkalommal 
csatlakozott a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja című országos ren-
dezvényhez, melynek keretein 
belül valósult meg szeptember 
26-án a Csuhé fesztivál, és nov-
ember 2-15. között A Rejtély a 
múzeumban – Hová tűnt a múlt 
névre keresztelt játék. Ez utóbbi 
az ifjúság körében igen népsze-
rű kiszabadulós játék, amiből 
építkezve, mi is elkészítettük a 
saját változatunkat, azzal a cél-
lal, hogy a múzeumlátogatást 
és a játékot ötvözzük egy, a kor 
igényeihez illeszkedő csapatjá-
tékban. A játékosok a múzeum 
tárlatait járhatják végig, a kije-

lölt területen a kiállítás tárgyai 
között kutathatnak. A játék ke-
rettörténetét egy III/III-as ügy-

nök utasításai adják, melyeket 
végrehajtva lehet sikeresen ki-
szabadulni a kiállításokból is. 

Egyes feladványok rövid törté-
nelmi szövegbe vannak elrejt-
ve, míg mások a kor hangulatát 
idézik.

Igaz, az Őszi fesztivál 15-ével 
véget ért, de játékunk továbbra 
is vár minden kalandra vágyót. 
Mert ha jól gazdálkodtok az 
idővel, akkor a rejtély ködfátyla 
elillan, és a játéktól függetlenül 
körbe tekinthettek a tárlatokban, 
beleolvashattok a ládikákból 
előbukkanó rövid, történelmi 
összefoglalókba is,  némi bete-
kintés nyerve a „közelmúlt„ ese-
ményeibe. 

Közös kincsünk a múlt, hisz 
jelenünkben nemzi a jövőt. No 
meg, ha 60 percen belül kisza-
badultok, akkor a belépő díj in-
gyenes! 

Kovács Sándor
történész

Közös kincsünk a múlt



Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

9

Ebesen 2015. október 24. és november 19-e közötti időszakban az aláb-
bi események történtek, melyben a rendőröknek kellett intézkedniük.

Közúti baleset történt 2015.október 21-én 14 óra 5 perckor Hajdúszo-
boszló és Ebes között. H. Antal az általa vezetett tehergépkocsival közle-
kedett a 4-es számú főúton Hajdúszoboszló felől Ebes irányába, amikor  
Ebes felé le akart fordulni a főútról, azonban eddigi adataink szerint a 
követési távolság be nem tartása miatt hátulról nekiütközött az előtte hala-
dó személygépkocsinak. A baleset során személyi sérülés nem történt, az 
érintett járművekben anyagi kár keletkezett. A helyszíni intézkedés során 
a baleseti helyszínelők alkoholszondás ellenőrzést végeztek, amely során 
a tehergépjármű vezetőjével szemben az pozitív értéket mutatott. A férfi 
vezetői engedélyét a helyszínen kollégáim bevonták és előállították a Haj-
dúszoboszlói Rendőrkapitányságra további mintavétel céljából. A baleset 
helyszíni szemléjének idején a 4-es számú főútvonalon váltakozó irány-
ban, rendőri irányítás mellett haladt.

Hasonló körülmények között 2015. november 1-jén 10 óra 50 perc körü-
li időben, szintén a 4-es számú főúton az Ebes felé vezető út kereszteződé-
sénél történt közlekedési baleset, amelyben intézkedtek a helyi rendőrök. 
Egy olasz állampolgár az általa vezetett Skoda Fabia típusú személygép-
kocsival Hajdúszoboszló irányából Debrecen felé haladt, amikor a 211 
km szelvényben feltehetően nem vette észre, hogy az előtte haladó Nissan 
típusú személygépkocsi forgalmi okok miatt lassít és megáll, így annak a 
hátsó részébe hajtott. A baleset során a Nissan típusú gépkocsi vezetője 
sérült meg, akit a mentők kórházba szállítottak.

A fenti balesetek adataink szerint mind arra vezethetőek vissza, hogy 
a ködös, párás időben, a csúszóssá váló utakon nem az út- és látási vi-
szonyoknak megfelelően választották meg a sofőrök a sebességüket, és a 
követési távolságot. 

Ittas járművezetővel szemben kellett intézkedniük munkatársaimnak 
2015. november 11-én 23:00 órakor Ebes Fő utcáján. Egy arra közlekedő 
helyi lakos gépjárművezetőt vontak ellenőrzés alá a rendőrök. Az ellen-
őrzés során alkalmazott alkohol teszter eredménye a vezetés megkezdése 
előtti alkoholfogyasztásra utalt, ezért a jármű vezetőjét a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányságra állították elő további mintavétel céljából. Az ittas 
vezető M. Gábor vezetői engedélye a helyszínen bevonásra került. Cselek-
ménye miatt ittas járművezetés vétség miatt indult büntetőeljárás a Rend-
őrkapitányságon.

Vasúti közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétségé-
nek megalapozott gyanúja miatt indítottunk büntetőeljárást, melynek elkö-
vetőjét keressük, akinek kézre kerítéséhez a lakosság segítségét kérjük. Az 
eddig rendelkezésre álló adatok alapján ismeretlen személy 2015. október 
29-e körül, pontosabban be nem határolható időpontban Hajdúszoboszló–
Ebes állomások között üzemelő félsorompóval kiegészített fénysorompó 
berendezés jelű csapórúdját letörte.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és amennyiben 
a fenti bűncselekménnyel kapcsolatban bármilyen információval ren-
delkeznek, a bűncselekmény időpontjában a helyszínen, illetve annak 
közelében jártak, esetleg látták a cselekményt, értesítsék a rendőrséget 
(segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbízottjait, avagy pol-
gárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalma-
san – 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
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
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. 

Karácsony Béla r. százados
sajtószóvivő

Kék hírek

 
Kedves Látogatóink, 

 
a Községi Könyvtár és Széchényi Ferenc Tájmúzeum  

2015. december 21-e és 2016. január 4-e között  
ZÁRVA tart! 

2016. január 5-e és 18-a között  
a könyvtári olvasószolgálat leltározás miatt SZÜNETEL.  

Csak egyéb szolgáltatás vehető igénybe,  
pl.: fénymásolás, scannelés, faxolás, nyomtatás, internetezés, 

spirálozás, stb. 

Megértésüket köszönjük!

Könyvvásár 
Kedves Olvasóink! 

2015. november 17-től, egy hónapon át tartó könyvvásárt rendezünk (nyitvatartási időben),  

melynek zárónapja 2015. december 19-e. 

Kínálatunkból: felnőtteknek való regények, egészséges életmóddal kapcsolatos könyvek, szakácskönyvek 

és receptfüzetek, a gyermekeknek foglalkoztató és mesekönyvek. Érdemes benézni, akár Mikulásra vagy 

Karácsonyra is jó ajándékot találhat a könyvtárban. 

Várunk szeretettel minden érdeklődőt! 

 

Nyitva tartás: 

Keddtől – péntekig: 8.00 – 12.00 és 12.30 – 17.00 

Szombaton: 10.00 – 16.00 

 

Cím: 4211 Ebes Ady E. 6-8.           Tel.: 52/565-093 vagy 20/404-8044 
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Meridián klub Ebesen!

Csütörtöki napokon 1400 órától meridián tornát tartunk az Idő-
sek Klubjában. Jótékony hatással van az immunrendszerre, moz-
gásszervi, belgyógyászati, érrendszeri betegségben szenvedőknek 
is ajánlott. A torna könnyen elvégezhető gyakorlatokból áll, ké-
nyelmes öltözetben, jó hangulatban, kellemes társaságban folyik. 
Csatlakozzanak bátran! A részvétel ingyenes. Alapszolgáltatási 
Központ, Ebes, Kossuth u. 34. Tel.: 52/565-071

Karácsonyi adománygyűjtés 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató 

az elmúlt évekhez hasonlóan 

idén ismét karácsonyi adománygyűjtést hirdet 

a nehéz sorsú családok, gyermekek, idősek megsegítésére. 

Elsősorban tartós élelmiszerrel (liszt, cukor, olaj, rizs, kakaó, tea, keksz,  

szaloncukor, csokoládé), valamint jó állapotú gyermekjátékkal, meséskönyvvel  

tehetik szebbé és könnyebbé a Karácsonyt. 

A csomagok leadhatók hétköznap a Rákóczi u. 13. sz. alatt december 15-ig. 

Várjuk magánszemélyek, cégek, civil szervezetek, egyházak, alapítványok jelentkezését, 

akik tudják és szeretnék támogatni az akció sikerét. 

Ebes, Rákóczi u. 13., tel.: 52/788-495 

 

Meghívás az Idősek Klubjába
Az Alapszolgáltatási 

Központ szeretettel ajánl-
ja a lakosság figyelmébe a 
nyugdíjasok által igénybe 
vehető nappali ellátását.

Az Idősek Klubjába 
azokat a nyugdíjasokat 
várjuk, akik társaságra 
vágynak, szeretnek jó-
kat beszélgetni, örömmel 
részt vesznek szabadidős 
tevékenységekben, közösen megtervezett programokon (társasjátékok, 
kártyázás, fejtörők, kézimunka, mozgásos foglalkozások, teadélutánok, 
kirándulás, színházlátogatás). Az Idősek Klubjában családias hangulat-
ban tölthetik hétköznapjaikat, nyitva tartási időn belül egyéni igényeik-
nek megfelelően. Az Arany Oroszlán Étterem által biztosított szociális 
étkeztetés az Idősek Klubjában is igénybe vehető. Az érdeklődők je-
lentkezését a következő elérhetőségeken várjuk: Idősek Klubja, Ebes, 
Kossuth utca 34. Intézményvezető: Erdei Andrásné, Tel.: 52/565-071.

KARÁCSONYI  VÁSÁR
A  Benedek  Elek  Óvoda

  ismét 
KARÁCSONYI  VÁSÁRT  

rendez,
 melyre nagy  szeretettel  várunk  mindenkit !

A Vásár  időpontja :
 2015.  november  30 – december 12.

 
A  vásár  bevételéből  a  csoportok  karácsonyfa alá kerülő  ajándékait 

szeretnék  megvásárolni .

December 19. szombat délután 4 óra

SZERETET 
karácsonyi falutúra

Útvonal:  Református templom – Temető 
(emlékezés, gyertyagyújtás) – Sport-
ház (melegedő, teázás és süteménye-
zés) – Katolikus templom

Gyülekező:  December 19. szombat du. 4 óra Református 
templom előtt

Hazaérkezés: este 8 óra körül
Résztvevők: 5 éves kortól
Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő réteges öltözet, esetleg 

gyertya, mécses
Szervező: Sós Barnabás 
Segítők:  Református és Katolikus templom hívei, Sport-

barátok Egyesület, Általános iskola, Óvoda, Köz-
séggondnokság
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SZÍNHÁZ!    SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ!

2015. december 20-án a Nagyváradi Színházba hívjuk a színházkedvelőket, ahol 
Csiky Gergely: Buborékok című vígjátékát tekintjük meg.

Jegyár és útiköltség: 3.000,- Ft
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelentkezés és információ a Községi Könyvtárban 52-565-093, 20-404-8044.

Az Ebes KKSE hírei
Az Ebes KKSE Bozsik programban szereplő csapatok az U7-U9, 

és az U11-U13 remekül szerepeltek az öt-öt torna alkalmával, a Haj-
dúszoboszlón és Nagyhegyesen megrendezett mérkőzéseken, edzőjük 
Magyar György vezetésével.

Az U16 és U19-es csapataink is szintén nagyszerűen szerepelnek a 
számukra kiírt korosztályos bajnokságokban, ifj. Leiter Bálint és Ko-
vács József vezetésével. 

Januárban ezen korosztályokat benevezzük az MLSZ által indított 
Futsal korosztályos bajnokságokba.

Felnőtt csapatunk az utóbbi három fordulót sikeresen teljesítette, 
bár az előzetesen elvárt helyezést a csapat nem tudta teljesíteni egye-
lőre.

Nagy István Zsombor KKSE elnök

A tavalyi évhez hasonlóan, Sós Barnabás rajt-cél győzelmet aratott az 
október végi, Debrecenben megrendezett  Rajkai-Napló Emlékverseny 
5km-es távján. Az Oxigén Kupa futósorozat novemberi versenyén is 
kitettek magukért az ebesi atléták. Aranyérmeseink: Biricz Gabriella, 
Lugosi Imréné, Egri Kincső, Enyediné Dobai Henriett, Lugosi Imre és 
Sós Barnabás. Ezüstérmeseink: Nagy Anita, Egri Ferenc, Sós Barnabás 
és Fodor Szabolcs. További pontszerzőink: Mészáros Nóra, Sós Anna, 
Fodor Enikő, Enyedi Sára, Enyedi Luca, Szentmiklósi Dorka, Egri 
Csenge, Palcsu Hédi, Veres Ilona, Kiss Patrik, Török Levente, Fodor 
Tamás és Palcsu László.

Ebesi Sportbarátok 

Nagyerdei futósikereink

Lovas sikerek Mikepércsen

Élete első lovas versenyén vehetett részt Fodor Enikő és Abai Evelin 
2015. szeptember 12-én a Mikepércsi Lovasparkban. Futószáras kate-
góriában indultak, Enikő a kezdőben, Evelin pedig a haladóban. A ver-
senyen a stílust és a lovaglási technikát figyelték szigorú szemmel. Az 
izgalmak ellenére a lányok gyönyörűen teljesítették az elvárt feladato-
kat, saját tudásuknak megfelelően. Így Enikő a kezdő kategóriában első 
helyezett lett, Evelin pedig a haladóban vehette át az első helyezettnek 
járó szalagot. Mind a ketten szorgalmas és kitartó munkájuknak kö-
szönhetik eredményüket. Az eredményhirdetés és a tiszteletkör lefutása 
után nézőként vettünk részt a továbbiakban. Sok tapasztalattal és él-
ménnyel gazdagodtunk! Mint edzőjük, nagyon büszke vagyok az ered-
ményeikre és a kitartásukra. Mindez persze nem valósulhatott volna 
meg négylábú barátunk, Inka nélkül. A jövőben is részt veszünk majd 
lovas versenyeken, amire sok szeretettel várok minden kedves érdek-
lődőt! Betekinthetnek a lovas munkánk eredményébe és hangulatába. 
A +3620/615-05-41-es telefonszámon érdeklődhetnek efelől. 

Pacsmag Odett
lovas edző
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