
JUHÁSZ GYULA: 

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

A TARTALOMBÓL...

Karácsonyvárás az 
óvodában – 5. oldal

A fény születése
7. oldal

Kulturális intézmények a 
köznevelés eredményességéért 

8. oldal

Iskolai színes hírek
9. oldal

Kedves Ebesiek!
Viharos gyorsasággal vesz tőlünk búcsút a 2018-as esztendő! A nagy 
rohanás után nemsokára elcsendesedik minden, mindenki igyekszik 
családi körben tölteni a karácsonyt. A karácsony a legszebb, leg-
bensőségesebb ünnepünk. Ilyenkor van igazán alkalmunk arra, hogy 
rohanó világunkban egy kis szünetet tartsunk és szeretteink körében 
békésen, meghitten ünnepeljünk. Meggyújtjuk a gyertyákat, emléke-
zünk azokra, akik már nincsenek velünk, gondolunk azokra, akiket 
szeretünk, de nem tudnak velünk lenni. 

Az év végi adventi időszak, a karácsony lehetőséget nyújt mindnyá-
junk számára arra is, hogy kicsit megálljunk, átgondoljuk a mö-
göttünk letűnő év történéseit, eseményeit, és megfogalmazzuk 
az eljövendő év céljait. Önkormányzatunk is nehéz, de sikeres 
évet mondhat magáénak. Köszönöm, hogy Önök mindig part-
nerek voltak a közös célok megvalósításában!

Magam és a Képviselő-testület tagjainak nevében kívánok 
Ebes minden lakosának áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és 
eredményekben gazdag, boldog új évet! Kívánom mindenkinek, hogy 
amikor szűk családi körben, a karácsonyfán kigyúlnak a fények, legyen 
körülötte mindenki, akit szeret.

Szabóné Karsai Mária polgármester

Adventi fénygyújtás
2018. december első napján kigyúltak az ünnepi fények Ebesen. Advent első vasárnapján 
az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulói adtak színvonalas műsort a lelkes hallgatóságnak. Az egybegyűlteket 
Szabóné Karsai Mária polgármester asszony köszöntötte, a lelki táplálékot Bukáné Zakar 
Zsuzsanna, Pál atya és Fekete András ünnepi gondolatai szolgáltatták. A műsorról készült 
felvétel megtekinthető a www.ebestv.hu honlapon.

Óévbúcsúztató  

a főtéren
2018. december 31. 

17 óra.
Bővebb információ 

a 6. oldalon.

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja
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2018. november 21-én tartotta soron kö-
vetkező ülését Ebes Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete. Az első na-
pirendi pontban Szabóné Karsai Mária 
polgármester asszony tájékoztatta a je-
lenlevőket az előző testületi ülés óta eltelt 
időszakról. Ezt követően Ebes község új 
településrendezési eszközeivel kapcsola-
tos környezeti értékelés jóváhagyásáról, 
valamint Ebes község új településrende-
zési eszközeinek (úgymint településszer-
kezeti terv, helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv) elfogadásáról döntött a 

Testület. A környezeti értékelést és a tele-
pülésrendezési eszközöket a Testület egy-
hangúlag elfogadta, az ezzel kapcsolatos 
rendelet 2019 januárjában lép hatályba. 
A község honlapján megtekinthető a terv, 
interaktív formában is. (Településfejlesz-
tés – Településrendezési eszközök – In-
teraktív terv)

Elfogadásra kerültek a következő évi 
költségvetési irányelvek

Polgármester asszony a 2019. évi költ-
ségvetési tervezés fő irányai meghatá-
rozásához nyújtott be előterjesztést. A 
költségvetés tervezetének kimunkálásá-
hoz legszükségesebb elvek továbbra is 
a takarékos és biztonságos gazdálkodás, 
a források biztosítása, a bevételek és ki-
adások egyensúlyára való folyamatos tö-
rekvés, pályázatok figyelése, a kötelezően 
ellátandó feladatok biztosítása.

A jövő évi településfejlesztési célok 
között szerepel a bentlakásos idősek ott-
hona építésének befejezése, a belterületi 
közúthálózat fejlesztése, útépítés, járdák 
karbantartása, bölcsőde építése pályázati 
forrás bevonásával, a Szoboszlói utca új 
szakaszán közvilágítás kiépítése, új utca 
nyitása, meglévő önkormányzati ingat-
lanok állagmegóvása, felújítása. A ki-
adási oldalon várhatóan többletteherként 
jelentkezik majd a minimálbér, illetve a 
garantált bérminimum emelkedésének 
hatása. 

Dr. Szerze Péter képviselő és Mezei 
László alpolgármester hozzászólásukban 
az ingatlanok iránti növekvő keresletet 
emelték ki.

A Pénzügyi Bizottság támogatása mel-
lett az előterjesztést a Testület egyhan-
gúlag elfogadta, azzal a kiegészítéssel, 
hogy meg kell vizsgálni a gyermekorvosi 
körzet kialakításának lehetőségét is.

Egyezségi ajánlatról döntött a Testület
A 02/97-es helyrajzi számú ingatlan egy 
részére vételi ajánlat érkezett. A Testület 
az előírásoknak megfelelően ingatlanfor-
galmi szakértői vélemény elkészítésétől 
tette függővé döntése meghozatalát. 

Változik az Önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzata

A következőkben dr. Hajdu Miklós jegy-
ző az önkormányzat hivatali szervezeté-

vel kapcsolatos módosítást terjesztett elő. 
A szervezeti és működési szabályzat mó-
dosítását a Testület elfogadta.

Változások az egészségügyben
A következő napirendi pontban az I. há-
ziorvosi körzet feladat-ellátási szerződé-
sével kapcsolatos kiegészítő döntés meg-
hozatalára került sor. Az elfogadott elő-
terjesztésnek megfelelően a továbbiakban 
a CSEKEREMED Kft. az egészségügyi 
szolgáltatást ellátó jogi személy, míg a 
szakmai feladatellátásért továbbra is sze-
mélyesen Dr. Cseke Renáta a felelős. 

Dr. Hegedűs Milán, a fogorvosi alap-
ellátást végző Dental-Company Kft. 
ügyvezetője akadályoztatása esetére he-
lyettesítő fogorvos kijelölését kérelmez-
te. A Testület a feladat-ellátási szerződés 
módosítását megtárgyalta és egyhangúlag 
elfogadta.

Sor került a háziorvosi ügyeleti 
rendszerrel kapcsolatos közbeszerzési 

felhívás előzetes véleményezésére
A háziorvosi központi ügyelet jelenleg 
kistérségi rendszerben működik. Hajdú-
szoboszló városa a háziorvosi ügyelet el-
látásra vonatkozóan közbeszerzési eljárás 
kiírásáról döntött. A pályázati koncepciót 
az érintett települések képviselő-testületei 
véleményezték. A testület véleményalko-
tását követően a jövőben további egyezte-
tésekre kerül sor.

A költségvetési tartalék felhasználása
A költségvetési tartalék felhasználásával 
kapcsolatban a Testület döntött az önkor-
mányzatnál és intézményeinél dolgozók 
év végi jutalmazásáról, amivel a munká-
jukat kívánja elismerni.

Új jegyző kinevezésére került sor
Dr. Hajdu Miklós korábbi jegyző jogvi-
szonya november 30-án megszűnt. A po-
zícióra 21-en adták be jelentkezésüket, 
akik közül dr. Morvai Gábor pályázata 
került kiválasztásra. A nyertes pályázó 
kinevezésével kapcsolatos testületi dön-
tés meghozatalát valamennyi képviselő 
támogatta. (A község új jegyzőjével ké-
szített interjút a 3. oldalon olvashatják.)

Döntés született továbbá a fecskeházi 
lakás bérbe adásának ügyében, a zöldhul-
ladék lerakó helyen kiépítendő kamerás 
megfigyelő rendszerről, valamint – zárt 
ülés keretében – az első lakáshoz jutók 
támogatására irányuló kérelemről. 
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Ebes község új településrendezési eszközeinek  

elfogadásáról döntött a Testület



2018. december 1-től dr. 
Morvai Gábor Ebes tele-
pülés új jegyzője. Ebből 
az alkalomból beszélget-
tünk vele.

– Kérem, meséljen nekünk 
magáról és a tanulmányai-
ról!

– 1984-ben születtem 
Mezőkövesden, Matyóföld 
fővárosában. A népi hagyo-
mányok ápolása generáci-
ókon át meghatározó volt 
a családban, a kulturális 
világörökség részét képező 
matyó hímzés és kézmű-
ves kultúra fontos szere-
pet játszott az életünkben. 
Általános és középiskolai 
tanulmányaimat helyben 
végeztem, majd felvételiz-
tem a Debreceni Egyetem 

jogi karára, ahol 2009-ben 
szereztem diplomát. Az 
egyetemi évek alatt aktív 
hallgatói életet éltem, a 
Hallgatói Önkormányzat 
tagjaként szakmai utak, 
szakhetek, bálok és egyéb 
rendezvények szervezésé-
ben vettem részt. 2008-ban 
elnyertem az év hallgatója 
díjat az oktatók szavazatai 
alapján.

– Milyen munkahelyen 
dolgozott a mostanit meg-
előzően?

– A végzést követően egy 
fogyasztóvédelmi tevé-
kenységet végző országos 
társadalmi szervezetnél he-
lyezkedtem el tanácsadó-
ként. Az ott folyó igen vál-
tozatos és sokrétű munka 
magával ragadott, érdekes 
és nehéz esetek megoldásá-
ban vettem részt, miközben 
az egyre hangsúlyosabbá 
váló pénzügyi fogyasztó-
védelem területén orszá-
gos – ingyenes – tanácsadó 
hálózatot építettünk ki. Az 
eltelt évek alatt tanácsadó-
ból a szervezet vezetőjévé 
léptem elő. 

– Mikor és minek köszön-
hetően költöztek Ebesre?

– 2015-ben költöztünk 
ide. Korábban Debrecenben 
éltünk, de feleségemmel 
mindketten vidéki, kisvá-
rosi környezetben nőttünk 
fel, ezért egyértelmű volt 
számunkra, hogy a belvá-
rosi lét nem a mi világunk. 
Hosszas keresés után, egy 
baráti jó tanácsnak is kö-
szönhetően Ebesre esett a 
választásunk, ami immár bő 
három év távlatából is igen 
jó döntésnek bizonyult, na-
gyon szeretünk itt élni. A 
feleségem, Anna háziorvos 
szakorvos, a kislányunk 
Nóra a Benedek Elek Óvo-
da Pillangó Csoportjának 
oszlopos tagja. 2017-ben 
született meg kisfiunk, Ber-
talan, aki az elmúlt hetek-
ben kezdte a bölcsődét.

– Mi indította arra, hogy 
jelentkezzen a jegyzői állás-
ra?

– A korábbi munkám ve-
lejárója volt, hogy gyakor-
latilag bejártam az egész 
országot, a kis falvaktól a 
megyeszékhelyekig szá-

mos településen rengeteg 
emberrel találkoztam, meg-
ismertem a helyi viszonyo-
kat, az emberek ügyes-ba-
jos dolgait. Ezek a tapaszta-
latok tovább erősítették azt 
a meggyőződésemet, hogy 
Ebes kivételes hely, egy 
saját sorsát kezében tartó, 
lehetőségeivel élni tudó és 
boldogulásáért keményen 
megdolgozó közösség és 
helyi vezetés képe bon-
takozott ki előttem. Ezért 
döntöttem úgy, hogy meg-
pályázom a jegyzői állást, 
és igyekszem tudásom leg-
javával a községet szolgál-
ni. Megtiszteltetés volt szá-
momra, hogy Polgármester 
Asszony az én pályázatom 
mellett döntött, és decem-
ber 1-től megkezdhettem 
a munkát a hivatalban. 
Igyekszem rászolgálni a bi-
zalomra és arra törekszem, 
hogy működésem során 
legjobb tudásom szerint 
szolgáljam a hivatalt és az 
ebesi embereket.

– Köszönöm az interjút, 
és sok sikert kívánok az új 
munkához!

Kedves Testvéreim! Tisztelt Atyámfiai!
A gyorsan múló időben újra elérkezik karácsony szent 

ünnepe. Ilyenkor megelevenednek az emlékek, régi ka-
rácsonyok, elmúlt idők szívmelengető, vagy épp bánatot 
hozó emlékei. Az ünnep fel akar emelni bennünket, hogy 
lelkünkben megerősödjünk, hogy érezzük, lássuk az élet 
értékét, szépségét, még akkor is, amikor a fájó emlékek 
elevenednek meg.

Karácsony a tiszta öröm ünnepe. Annak örülhetünk, 
hogy van reménységünk, velünk van Isten kegyelme, te-
kintetünkkel kereshetjük a Magasságot, megpillanthatjuk 
a betlehemi csillagot: ott üzen Református Templomunk 
csúcsán is.  Idén is éljük át együtt az ünnep igaz erejét és 
üzenetét, találkozzunk a Megváltóval és egymással! Erre 
hívogatnak ünnepi alkalmaink is a csillagos Református 
Templomban, melyeknek rendje a következő: 

•	 	December 23. advent 4. vasárnapja: családi istentisz-
telet a hittanos gyerekek műsorával ¾ 10 órától.

•	 	December 25. Karácsony 1. napja: ünnepi istentiszte-
let úrvacsorával, ¾ 10 órától.

•	 	December 26. Karácsony 2. napja: ünnepi istentisztelet,  
 ¾ 10 órától.

•	 	December 30. vasárnap: az esztendő utolsó istentisz-
telete ¾ 10 órától.

•	 	2019. január 1. Újévi istentisztelet 14 órától.
•	 	Január 6. vasárnap: az első vasárnapi istentisztelet ¾ 

10 órától.
Szeretettel várjuk, családjával együtt a közös ünneplés-

re! 
Egyházközségünk Presbitériuma nevében is szeretettel 

kívánunk áldott, békés ünneplést, és jó egészséget, erőt az 
újesztendőben! Testvéri köszöntéssel és áldáskívánással:    

Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor
Szilágyi János gondnok 
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Bemutatkozik Ebes település új jegyzője

„Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük.”
(Máté evangéliuma 2. rész, 10. vers)
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A Karácsony, Jézus Krisztus születésnapja. Mivel abban 
az időben még nem volt olyan pontos anyakönyvezés, mint 
napjainkban, nem tudjuk pontosan, hogy mikor született Jé-
zus. 350-ben Szent Gyula pápa rendelte el a december 25-i 
ünneplést. Ezzel valójában egy pogány ünnepet, a Legyőzhe-
tetlen Nap születésének ünnepét „keresztelte” meg. A róma-
iak a legrövidebb téli nap estéjén (a Juliánusz naptár szerint 
december 24-én) ünnepelték a fény születését. Jézusnak, aki a 
világ világosságának mondta magát, ezért került erre a napra 
a születésnapja. 

A keresztény világ ezen a napon az egyik legnagyobb hit-
misztériumot ünnepli, hogy a Mindenható Isten emberi testben 
megjelent a földön. Az Isten ember iránti szeretetének a jele, 
hogy emberré lett. Ezért a Szeretet ünnepe a Karácsony. Sajnos 
a piacközpontú világ ezt az ünnepet is egy nagy bevételi alka-
lommá degradálta. Ma már a legtöbb embernek eszébe sem 
jut Jézus születésére gondolni, csak az üzleteket járja, és az 
foglalkoztatja, hogy kinek milyen ajándékot vegyen. Jó lenne, 
ha a nagy bevásárlás helyett, vagy akár azzal együtt – valóban 
a Szeretet ünnepévé tennénk a Karácsonyt. Leginkább azzal, 
hogy időt adnánk egymásnak szeretete kifejezésére. A szeretet 
találékonyságával, saját kezünkkel készített ajándékokat ad-
nánk, és Istennek is megköszönnénk, hogy Ő szeret minket, és 
megajándékozott bennünket a szeretet képességével.

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a 
Jóakaratú embereknek!

A márványpadlón látható csillag, Jézus betlehemi 
születésének helyét jelzi (saját felvétel)

Fodor András az ebesi Szent Lőrinc katolikus templom 
jelenlegi plébánosa

Karácsonyi üzenet
Minden jó szándékú Ebesi Embernek!

(nőnek és férfinak, gyermeknek, fiatalnak és idősnek)

Még nagyon sokan és na-
gyon jól emlékszünk arra 
a hivatalos megnevezésre, 
hogy „fenyő ünnep”. Aztán 
változott a közbeszéd és újra 
karácsony lett, de nyugaton 
már új elnevezést kap a ka-
rácsonyfa, „télfa”.

Hogy jutottunk idáig?
Amit ma karácsonyként 

ünnepelünk, az első száza-
dokban nem volt nyilvános 
ünnep. Január 6-án, Jézus 
megkeresztelkedésének az 
ünnepéhez kapcsolódóan 
ünnepelték a megszületését 
is. Aztán a 4. században a 
téli napfordulóhoz kapcso-
lódóan kezdett önálló ünnep 
lenni.

A 13. század elején Szent 
Ferenc állította az első bet-
lehemet, majd 1838-ban egy 
protestáns lelkész, Johann 
Heinrich Wichern megala-

pította az első gyermekott-
hont Hamburgban, s a ház 
egyik termében egy szekér-
kereket használva csillárnak 
arra 23 gyertyát tett. A gyer-
tyák meggyújtásával pedig 
a gyermekek számolhatták 
a napok múlását, érezhet-
ték a Karácsony közeledtét, 
hiszen minden nap eggyel 
több gyertya égett ezen a 
„csilláron”. Aztán ebből ma-
radt a jelenleg ismert négy.

Gondolom minden csa-
ládnak kialakult az ünnep-
lés „rituáléja”. Kérem most 
a kedves olvasót vesse ezt 
össze azzal az eseménnyel 
melyre emlékszünk, vagy 
emlékeznünk kellene.

Egy fiatal, áldott állapot-
ban lévő anya, egy idősödő 
férjjel szállást keres Betle-

hemben. Nincs hely, Senki 
sem fogadja be őket. Van 
egy barlang istálló a telepü-
lés szélén. Hideg van és sö-
tét. Ágy sincs, csak szalma 
és jászol. Az orvos ismeret-
len volt. Így születik meg a 
GYERMEK! De van még 
egy gyilkos hajlamú király, 
s menekülniük kell egy ide-
gen országba.

Nos, ezt a valóságot alakí-
totta át a két évezred olyan-
ná, amit ma ki-ki ünnepel.

Van-e még közünk a va ló-
sághoz?

Tudjuk persze, hogy a test-
nek és a léleknek is szüksége 
van az ünnepre. A külsősé-
geire, de a tartalmára is!

Közkeletű szóhasználat-
tal ma sokan a karácsonyt a 
„szeretet ünnepének” neve-

zik. Tudom népszerűtlen le-
szek, de kimondom, ez nem 
a szeretet ünnepe, hanem 
Jézus Krisztus megszületé-
sének az ünnepe! Ebből per-
sze a szeretet fakad, amit jól 
vagy rosszul, de megélünk. 
De ez a következmény. Az 
ok: az Isten fiának a földre 
jövetele! Ami átformálta a 
világot. S formálja most is, 
de ehhez már minket akar 
felhasználni.

Ez nem egy kényszeres, 
hanem egy örömet adó kö-
telezettség. Mert jót tenni jó, 
szeretetből adni, szeretetben 
élni pedig a legvágyottabb 
emberi állapot. S azt gondo-
lom, hogy ennek megvalósí-
tásában csak a fantáziánk és 
a hozzáállásunk szab határt.

Fekete András
hajdúszoboszlói 

görögkatolikus parókus

Mit ünneplünk?

Az ebesi Szent Lőrinc katolikus templomban a karácsonyéjjeli szentmise 24-én este 10 órakor kezdődik (nem éjfélkor!)
December 25-én, január 1-én és minden vasárnap 11 órakor kezdődnek a szentmisék.

Minden hónap második vasárnapján görögkatolikus szentmise van. 
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A Benedek Elek Óvodában november 
26-án vette kezdetét a hagyományos ka-
rácsonyi vásár. Szebbnél szebb ünnepi 
dekorációk készültek a szülők és óvodai 
dolgozók kezei nyomán.

December 6-án süti vásárral színesítet-
tük a mikulásvárást. A mikulás ünnepség 
részesei lehettek a szülők is. Közösen 
várták a nagyszakállút a csoportokban, 
majd az együttjátszás, verselés, dalolás 
után édesség csomagot osztott a télapó.

A rekord mennyiségű, finomabbnál fi-
nomabb sütemény felajánlás jelentősen 
megnövelte a bevételt. A vásár összegé-
vel együtt 292.415 forintra sikeredett, 
melyet játékok vásárlására fordítunk a 
hét óvodai csoport és mini bölcsőde szá-
mára a karácsonyfa alá.

A várható bevételt az óvoda alapítvá-
nya megelőlegezte – melyet ezúton kö-

szönünk –, így elegendő időt biztosítva 
a játékok beszerzésére.

A közös fenyő ünnepségre december 
17-én került sor. A fa köré gyűlve kará-
csonyi dalokkal, versekkel köszöntöttük 
a közelgő ünnepet. Majd birtokba vehet-
ték a sok-sok játékot, amely alig fért el 
a gyönyörűen feldíszített karácsonyfánk 
alatt, melyet Sági Andriska szülei aján-
lottak fel óvodánknak.

Pályázatot nyújtottunk be „adomány-
kérés” céljából a LEGO Manufakturing 
Kft-nek. Nagy örömünkre sikeres elbí-
rálásban részesült, így november 30-án 
DUPLÓ és LEGÓ játékot vehettem át a 
Nyíregyházi gyárban. A nagy mennyi-
ségű fejlesztő játék gazdagabbá tette a 
karácsonyt a csoportok számára.

A Baptista Szeretetszolgálat idén 12. 
alkalommal hirdette meg a Cipősdoboz-
akciót. Ennek célja, hogy a nehéz 
helyzetben élő, nélkülöző családok 
gyermekei is kaphassanak karácsonyi 
ajándékot. Óvodánkkal mi is csatlako-
zunk ehhez a nemes kezdeményezéshez, 
és cipősdoboz készítésre kértük az óvo-
dásainkat és családjaikat .

Egy kis figyelmességgel és nagy adag 
szeretettel, cipősdobozba csomagolva 
különlegessé varázsolhattuk 43 rászoru-
ló kisgyermek karácsonyát. 

SZERETETTELJES KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS NAGYON BOLDOG 
ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK A BENEDEK 
ELEK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE 
DOLGOZÓI!

Czeglédiné Herczeg Ildikó
intézményvezető

Karácsonyvárás

Sok ebesi, hajdúszoboszlói és debre-
ceni honfitársunk kérését teljesítve 2018. 
december 2-án ismét színházlátogatást 
szerveztünk Nagyváradra, a Sziglige-
ti Színházba. A felajánlott repertoárból 
Miklós Irénke, a közönségszervező javas-

latára „Shakespeare: Szentivánéji álom” 
című előadásukat választottuk ki.

A közönséget megosztotta a darab. Fő-
leg a rendezést érheti vád, a fiatal rendező 
szárnypróbálgatása, amint az látható volt 
az előadás során, nem mindenkinél érte 

el a kellő hatást. Nem mindig tudtuk, hol 
járunk, álomban vagy valóságban, a mi-
nimális kelléket felvonultató darabban.  
A hibákat, végül is, fel lehet róni a művé-
szi szabadságnak.

A színészek azonban most is valami 
fergetegeset alkottak, hozták a megszo-
kott magas színvonalat. Látszott, hogy 
mérnöki pontossággal igyekeztek betar-
tani a rendezői instrukciókat, amellyel – 
megítélésem szerint – talán még Ők sem 
értettek mindenben egyet.

Minden probléma ellenére megyünk 
máskor is, hiszen a nagyváradi Szigligeti 
Színházat és az egész társulatot örökre a 
szívünkbe zártuk!

Kíváncsiak vagyunk az Olivér című 
musicalre, ezért január hónapra ismét 
színházlátogatást szervezünk Nagyvárad-
ra, Ady „Pece-parti Párizsába”.    

Balogh László 
szervező

Színházban jártunk – Álom az álomban?
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 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. 
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A Művelődési házban 10. alka-
lommal rendeztük meg adventi 
rendezvényünket. Délelőtt az 
óvodások érkeztek, akiknek a 
Zúzmara duó adott egy karácso-

nyi dalokból összeállított koncer-
tet, ezt követően pedig kézműves 
foglalkozáson vettek részt a gye-
re kek. Délután az általános iskola 
tanulóit láttuk vendégül, akik a 
kézműves foglalkozások mel-
lett ügyességi versenyen mér-
ték össze erejüket. Köszönjük 
az Ebesi Családsegítő Központ, 
az Ebesi Arany János Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános és Alapfokú Művészeti 
Iskola és a Benedek Elek Óvoda 
együttműködését.

Burai Árpád 
művelődésszervező asszisztens

A fény születése

Lakossági hirdetés
Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia 
tanúsítvány készítése. Fundamenta, la-
káshitel, felújítási hitel, adás-vételi szer-
ződések, biztosítások kötése. Adorjánné 
Vali  Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-
334-5407.

HIRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT 

LAKOSSÁGOT, HOGY 
2018. december 27-én és 28-án

A POLGÁRMESTERI 
HIVATALBAN  

 AZ ÜGYFÉLFOGADÁS 
SZÜNETEL.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ZÁRVA TARTÁSA IDEJE ALATT, 
SÜRGŐS, HALASZTHATATLAN 

ÜGYEKBEN HÍVHATÓ 
TELEFONSZÁMOK:

Dr. Morvai Gábor jegyző: 
30/528-0959

Csősz Krisztián műszaki irodavezető:  
30/282-2943

Kovács László közterület-felügyelő: 
30/374-2700

Haláleset anyakönyvezése esetén: 
Varga Lászlóné: 30/398-6708

Megértésüket köszönjük!
Polgármesteri Hivatal
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 „Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális 

intézményei a köznevelés eredményességéért”
című pályázat megvalósítása 2018. 
július 1-én vette kezdetét, a Múzeum 
nyári táborával. Az egy hetes tábor 
20 ebesi gyermek részére biztosí-
tott tartalmas elfoglaltságot a nyári 
szünidő egy részére. A programok 
között szerepelt múzeumpedagógiai 
foglalkozás, kézműveskedés, kerék-
pártúra, strandolás. Ellátogattunk a 
Tisza-tavi Ökocentrumba és a szom-
szédos Nagy he gyesre, ahol a helyi 
hagyományőrző egyesület tagjai lát-
tak vendégül a Tájházban, de kipró-
báltuk az íjászkodást és a lovaglást 
is.  

Ősszel Népmese hete várta a ki-
csiket és a nagyobbakat. Az óvodás 
gyerekek meseszínházi előadáson, 
a kisiskolások könyvtári-múzeumi 
foglalkozáson ismerkedtek meg 
népi hagyományunk folklorisztikus 
elemeivel. 

Az októberi Témanapok változa-
tos tematikájának segítségével hoz-
tuk közel az általános- és középis-
kolás diákokhoz az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc eseménye-
it. Az iskolákban a múzeum utazó 

kiállítása, míg a múzeumban dr. 
Miklós Péter, a hódmezővásárhe-
lyi Emlékpont igazgatójának rend-
hagyó történelem órája mélyítette 
el történelmi tudásukat. Ellátogat-
tunk Hódmezővásárhelyre, ahol az 
Emlékpontot, a felújított zsi na góga 
épületét és a Holocaust kiállítóhe-
lyet kerestük fel. 

Ősz elején kezdték meg az óvodai 
és az iskolai mazsorett művészeti 
csoportok működésüket Tóthné Bé-
kési Zsuzsa vezetésével.  

Köszönjük az együttműködő in-
tézményeknek és a pe da gó gusoknak 
– ebesi Benedek Elek Óvoda, az 
Ebesi Arany János Magyar-Angol 
Két Tanítás Nyelvű Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola, a hor-
tobágyi Petőfi Sándor Általános is-
kola és Kollégium, a hajdúböször-
ményi Bocskai István Gimnázium 
és a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre 
Gimnázium – a megvalósulásban 
nyújtott eddigi segítséget.

Eignerné Bartusz Andrea
ügyvezető
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Fogyasztói tudatosságra nevelő hónap

Harmadik alkalommal rendeztük meg novemberi Fogyasztói 
tudatosságra nevelő hónapunkat. A Játékok hetén asztalok ke-
rültek a folyosókra, amelyeken malom, amőba, Dobble és ki-
rakó várta a telefon helyett játékokat választó nebulókat. Az 
udvaron hullahopp karika, ugrálókötél és körjátékok, a napkö-
ziben társasjátékok csábították a tanulókat a szabadidő olcsó, 
pénzbe nem kerülő, hasznos eltöltésére. Az egészséges ételek 
hetén gyógyteát kóstolhattak, sült tököt és helyi zöldségeket, 
gyümölcsöket, illetve mézes tízórait és sajtot fogyaszthattak a 
gyerekek. Köszönjük a szülők és partnereink felajánlásait A hét 
zárásaként Dr Rácsai Lajosné tanítónő vetélkedőt rendezett az 
alsósoknak. A Hulladékcsökkentési héten az osztályok megte-
kintették a Gondold újra! hulladékból kreatív tárgyak kiállítást, 
használt elemeket gyűjtöttek és csere-bere piacon vehettek 
részt. Újabb szelektív hulladékgyűjtő edényeket is kihelyez-
tünk. 

Sikerek az úszó diákolimpia körzeti versenyén
2018. november 27-én, 
kedden délután Hajdú-
szoboszlón rendezték 
meg a körzeti úszóver-
senyt B kategóriában, 
ahol Pethő-Tóth Ádám 
5. b osztályos tanu-
lónk indult 100 méteres 
gyors- és mellúszásban. 
Ádám mind a két ver-
senyszámban aranyér-
met szerzett! Gratulá-
lunk neki! Köszönjük az 
anyukájának, hogy elvitt 
minket kocsival! Kísérő 
tanár volt: Batta Katalin.

Iskolai elemgyűjtő verseny
A használt elem veszélyes hulladék, tilos a kukába dobni. Ezért 
novemberben használt elem gyűjtő versenyt hirdettünk az osz-
tályok között. Összesen 204,32 kg elemet gyűjtöttünk össze.
A legaktívabb osztályok:

I.  helyezés:1 .a osztály, fejenként 2,39 kg (összesen 40,6 kg)
II.  helyezés: 3.b osztály, fejenként 2,05 kg (összesen 49,2 kg)

III.  helyezés: 2. b osztály, fejenként 1,76 kg (összesen 44,1 kg)
IV.  helyezés: 4.b osztály, fejenként 1,52 kg (összesen 22,8 kg)
V.  helyezés: 3. a osztály, fejenként 0,78 kg (összesen 18,8 kg)

A többi osztálynak is gratulálunk!

Járási angol vers- és prózamondó verseny

A Bárdos Lajos járási angol vers-és prózamondó versenyen Fo-
dor Szabolcs (4. b) a két tanítási nyelvű iskolák versenyében 
második helyen végzett vers kategóriában, az alsósokat képvi-
selve. Felkészítői Fodor Barbara és Tamássy Zoltán. A felső-
sök versenyében Kanyó Gréta Anna (6. b) első helyezést ért el, 
Nagy Klaudia Kitti (6. b) pedig második helyen végzett próza 
kategóriában. A versenyen Fodor Enikő Liza és Forgó Viktória 
is szépen szerepelt. Felkészítőjük Csiháné Pálinkás Krisztina

Csapókerti megyei vers- és prózamondó verseny
2018. november 30-án rendezték meg a Csapókerti megyei 
vers- és prózamondó versenyt. A 6. b osztályból Fodor Enikő 
Liza és Kovács Anna megosztott második helyen végzett. Fel-
készítőjük Csiháné Pálinkás Krisztina tanárnő.

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny iskolai fordulója
A november 21-én megrendezett Simonyi Zsigmond Helyes-
írási Verseny eredménye, helyezettjei:
5. évfolyam: 

I. Györfi Nóra 5. a
II. Molnár Maja 5. a

III. Árva Szabina 5. a
6. évfolyam

I. Forgó Viktória 6. b
II. Erdős Fanni 6. a

III. Pető Zsófia 6. a

7. évfolyam:
I. Galgóczi Zsuzsanna 7. a

II. Pető Boglárka 7. a
III. Kovács Alexa 7. b
8. évfolyam:

I. Szabó Laura Dorina 8. b
II. Sós Anna 8. b

III. Mészáros Nóra 8. b

Megyei idegen nyelvi rejtvényfejtő-logikai verseny

Iskolánk tanulói 2018. december 3-án hétfőn a debreceni Faze-
kas Mihály Általános Iskola által 5-8. évfolyamosok számára 
megrendezett megyei idegen nyelvi rejtvényfejtő-logikai csapat-
versenyen vettek részt. Angol nyelvből a következő eredmények 
születtek: 5-6. évfolyam Pálóczi Borbála (5. b) és Kovács Anna 

Iskolai színes hírek
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(6. b) tanulók III. helyezést értek el. Felké-
szítő tanárnők: Négyesiné Takács Szilvia 
és Csiháné Pálinkás Krisztina. 7-8. évfo-
lyam Galgóczi Zsuzsanna (7. a) és Misák 
Alexandra (8. b) tanulók VII. helyezettek 
lettek. Felkészítő tanárnők: Trefán Gabri-
ella Krisztina és Arany Edina.

Varga Tamás Matematikaverseny 
iskolai forduló

2018. 11. 27-én került megrendezésre a 
Varga Tamás Matematikaverseny iskolai 
fordulója, amelyen Misák Alexandra, Sós 
Anna és Szűcs Krisztina, 8. b osztályos 
tanulók vettek részt. A legeredménye-
sebbnek Szűcs Krisztina bizonyult, aki 
továbbjutott a megyei döntőbe.  Felkészí-
tő tanár Balogh Éva tanár néni.

A Bethlen vonzásában
A Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgim-
názium által rendezett „A Bethlen vonzá-
sában” című játékos 7 próbán vett részt a 

8.a osztály háromfős csapata. Ceglédi Pé-
ter, Csiha Rebeka és Tóth Eszter a „Leg-
takarékosabb  csapat” címet érdemelte ki 
a négyórás vetélkedő során. Osztályfőnö-
kük Tóthné Leiter Júlia kísérte el őket.

Iskolarendőri előadás
Szabó Zsolt törzsőrmester, iskolarend-
őrünk, intézményünk minden évfolya-
mának tájékoztatót tartott a kerékpáros 
közlekedés szabályairól és az adott kor-
osztályt érintő legfontosabb kérdésekről.
Köszönjük a színvonalas előadásokat. 

Egészség Hete
2018. november 23-án délután az 
EGÉSZSÉG HETE keretében minden 
alsós napközis részt vett egy vetélkedőn, 
melynek témája az egészséges táplálko-
zás volt. Az 1-2. osztályosoknak találós 
kérdéseket megfejtve gyümölcsöket és 
zöldségeket kellett kitalálniuk. A 3-4. 
osztályosok TOTÓ-t töltöttek ki. Ki-

emelkedő teljesítményükért a következő 
tanulók kaptak oklevelet és jutalmat: 1. 
osztály: Lugosi Luca Rózsa , Szendrei 
Laura; 2.osztály:Hámori Gergő, Laczkó 
Zsófia, Majzik Botond, Nagy Dávid; 3. 
osztály: Pálóczi Katalin; 4. osztály: Burai 
Menyhért, Jeges Gabriella, Kiss Dániel.

Kedves Szülők!
Köszönjük, hogy a fogadóórákra elfo-
gadták a meghívásunkat és több mint 340 
szülő és tanár beszélgetésen éltek a lehe-
tőséggel, hogy gyermekük előrehaladá-
sáról tájékozódjanak! A fogadóórák zárá-
saként pedig tájékozódhattak arról, hogy 
intézményünk pilot rendszerben 2018. 
december 1-től bevezette az elektronikus 
ügyintézést, a részletekről iskolánk hon-
lapján informálódhatnak.

Minden tisztelt partnerünknek és min-
den kedves ebesi lakosnak áldott kará-
csonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, 
boldog új évet kívánunk.

A Menő menza Ebesen pályázat kere-
tében 2018. november 23-án a kora esti 
órákban műhelymunkát szerveztünk a 
szülők részére Zsanda Emília dietetikus 
vezetésével.

Célunk a hétköznapokban is gyorsan 
megvalósítható egészséges ételek bemu-
tatása volt.

A menü a szezon zöldségeire épült.
Készült: fokhagymás-brokkoli krém-

leves, zöldséges kuszkusz, sütőben sült 
rántott csirkemell, desszertként pedig egy 
diós sárgarépatorta.

A foglalkozással az volt a célunk, hogy 
változatosabbá tegyük a szülők recepttá-
rát, hiszen az egészséges táplálkozás ott-
hon, a szülői asztalnál kezdődik.

A résztvevők feltehették a táplálkozás-
sal kapcsolatos kérdéseiket, és az ételké-
szítés mellett megbeszéltük az adott fogás 
élettani hatását is.

Köszönjük a szülőknek a lelkes részvé-
telt!

December 7-én, szintén a Menő Menza 
Ebesen égisze alatt, kerekasztal beszélge-
tésre hívtuk a gyermekek élelmezésében 

illetékes szereplőket: Kulcsár Zoltánt, az 
Aranyoroszlán Zrt. igazgatóját és Deczki 
Tamást, az iskolai büfé üzemeltetőjét. A 
megbeszélésen elhangzott a gyermekek 
napi tápanyagszükségletének megfelelő 
konyhai és büfében vásárolható élelmi-
szerek optimális aránya és mennyisége. 
Minden résztvevő nyitottan és érdeklődve 
jegyezte fel Zsanda Emília dietetikus ta-
nácsait a témában.

Bízunk benne, hogy ezáltal gyermeke-
ink élelmezése még tudatosabban folyik 
majd az intézményünkben. Ehhez viszont 
szülői támogatásra is szükség lesz, akik 
megerősíthetik a szakember ajánlásait a 
gyermekeik felé!

Köszönet illeti a 2018-as év nagylelkű 
adományozóit:

Arany Oroszlán Étterem, Buka László, 
Curver Kft., CsekeReMed Kft. – Dr. Cseke 
Renáta, Debreceni Lövészsuli – Pető Lász-
ló, Debreceni Vízmű Zrt., Dzsudzsák Ba-
lázs, Ebesi Százas – Krivács Brigitta, Ebe-
si Zöldséges – Kiss Csabáné, Fazekas Csa-

lád, Fazekas Lajos Csabáné, Fundas Invest 
Kft. – Mirage Étterem, Hajnalka Fagyizó 
– Vajda Anita, Hungarospa Hajdúszobosz-
ló, Jakab Attila, Kapornai Judit, Pálffyné 
Harsányi Mária, Papp László, Pellei Szil-
via, Salánki Család, Szoboszló Coop Kft., 
Truczkainé Kovács Edit, Vojtina Bábszín-
ház, Zsákai Család, Zsanda Emília.

Külön köszönjük azok felajánlását, akik 
adójuk 1%-ával segítették idén is Alapít-
ványunkat, valamint Ebes Község Önkor-
mányzatának az évenkénti támogatást!

Reméljük adakozókedvük a jövő esz-
tendőben is kitart!

Adószámunk: 18544718-1-09 
Bankszámlaszámunk: 59900036-

11014234

Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány hírei
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Az Ebesi Hírlap decemberi számának lapzárta 
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Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
ISSN 2415-9964
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Egy nő az általa vezetett személygépkocsival közlekedett 
2018. november 15-én 6 óra 45 perc körül Ebes, Fő utcán, a 
Diófa utca irányából.

A sofőr a Kossuth utca kereszteződésében a kijelölt gyalogos 
átkelőhelynél az előtte haladó gépkocsi előzésébe kezdett, azon-
ban figyelmen kívül hagyta, hogy az a jármű már megkezdte 
balra kanyarodását, ezért összeütköztek. A balesetben személyi 
sérülés nem történt, csak anyagi kár keletkezett.

A 4-es számú főúton közlekedett egy férfi az általa vezetett 
személygépkocsival 2018. december 4-én 9 óra körül. A sofőr 
járművével nem tartott megfelelő követési távolságot az előtte 
haladó gépkocsi mögött, amelynek, amikor az fékezett nekiüt-
között.

A balesetben az egyik sofőr előreláthatólag könnyű sérülése-
ket szenvedett. A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság vizsgálja 
a balesetek körülményeit.

Ne feledjék a szabályok betartásával megelőzhetőek a balese-
tek. .... hogy mindenki hazaérjen!

FELHÍVÁS!
Az adventi időszakban megnövekszik a forgalom a bevásárló-
központok, üzletek környékén. Kérjük, hogy vásárlás közben 
is vigyázzanak a pénztárcájukra, mobiltelefonjukra, személyes 
dolgaikra!

Pénztárcáikat, mobiltelefonjukat, irataikat belső zsebben, 
vagy jól zárható táskában tartsák! Miközben válogatnak a ter-
mékek között, ne tegyék le a dolgaikat polcra, pultra és ne hagy-
ják úgy a táskájukat a bevásárlókocsiban, hogy közben elfordul-
nak, nem figyelnek rá! Aki kosárral jár bevásárolni, ne tegye a 
kosárba, a megvásárolt termékek tetejére a pénztárcáját, mert 
onnan pillanatok alatt észrevétlenül ki lehet venni. Csak annyi 
pénzt vigyenek magukkal, amennyire várhatóan az utazáshoz, a 

vásárláshoz szükségük lesz! A pénztárcában a bankkártya mel-
lett ne legyen ott a PIN-kód! Parkoló autók utasterében, ülése-
in ne maradjon mobiltelefon, táska, de még kabát sem, hiszen 
kívülről nem látható, hogy a kabát zsebeiben vagy a kabát alatt 
van-e valami. A megvásárolt dolgokat, ajándékokat se hagyják 
a parkoló autók utasterében! Mielőtt őrizetlenül hagyják az au-
tójukat, győződjenek meg róla, hogy az ablakok nincsenek leen-
gedve és az ajtók is be vannak zárva!

Lopás esetén a lehető legrövidebb időn belül értesítsék a rend-
őrséget a 112-es ingyenesen hívható telefonszámon! 

Kellemes ünnepi készülődést és boldog karácsonyt kívánunk!
Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 

amennyiben bűncselemények elkövetésére vonatkozó infor-
mációval rendelkeznek, értesítsék a rendőrséget (segélyhívó-
szám: 112) vagy a település körzeti megbízottjait, avagy polgár-
őreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség 
bizalmasan – a bejelentő adatait zártan – kezeli: 
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 06-30/382-6565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Kis Zsolt r. tőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
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 hónap első szer-
dáján 16:00 és 17:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti 
Irodában az Ebes, Rákóczi utca 6. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla r. százados, sajtószóvivő

Rendőrségi hírek

Mesterhármas 

Sós Barnabás triplázott. A Mezei futó Magyar Liga salgótarjáni 
versenyén is első lett, így 3 győzelmével, nagy előnnyel vezeti 
a magyar ifjúsági pontversenyt. Egy héttel később, a debreceni 
Oxigén kupa 5 km-es távját is megnyerte abszolútban, ahol 
új pályacsúcsot futott. Ezen a versenyen a 35 és 40 éves 
korosztályban Egri Ferenc és Mészáros Tamás is győztek, 
Tőzsér-Török Judit második, míg Nagy Anita, Tőzsér Dalma és 
Nyüvedi Nándor harmadikok lettek korcsoportjukban. További 
pontszerzőink: Nyüvediné Mónika, Varga Olimpia, Varga 
Sándor, Nyüvedi Sándor és Varga Áron.

Sós Barnabás Ebesi Sportbarátok Egyesület

Szilveszteri futás-kocogás  
az újévbe

Indulás:  December 31. 23 óra 50 perckor: Salak futókör 

Érkezés:  2019. Január 1. 0 óra 5 perckor

Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő 

öltözet, láthatósági mellény 

Szervezők:  Sós Barnabás, Ebesi 

Sportbarátok Egyesület
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