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Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Karácsonyi köszöntő

„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban Karácsonykor
Magába száll minden lélek.”

(Ady Endre)

Ismét vége felé közeledik egy esztendő. Ez az év
azonban semmiképp nem nevezhető szokványosnak, megpróbáltatásokkal, félelmekkel teli, nehéz
évünk van. A 2020-as év sok mindenre megtanított
bennünket. Most, amikor az életünket az elővigyázatosság, a távolságtartás határozza meg, most
érezzük igazán mennyire fontosak a személyes kapcsolatok. Rájövünk, hogy a legféltettebb kincsünk az egészségünk, és számos más, korábban nagyon fontosnak vélt
dolog eltörpül mellette. Aggódunk szeretteinkért, saját egészségünkért, félünk egy
láthatatlan ellenségtől, a vírustól. Az idén más a legbensőségesebb ünnepünk, a karácsony is, mi mégis várjuk. Várjuk a megérkezését, csendességét.
Karácsony közeledtével szívünk és lelkünk nyitottabbá válik a szeretet és meghittség befogadására. Ilyenkor még erőssebben érezzük, hogy szükségünk van egymásra! Álljunk meg egy pillanatra, és éljük át teljes szívvel az ünnepet! A karácsony
meghitt fénye mellett szorítsuk meg egymás kezét, mosolyogva biztassuk egymást.
Karácsony az az ünnep, ami megismételhetetlen, és ami évről évre újabb reményt
ébreszt minden emberben. Ebben az évben a betlehemi csillag fénye megtestesíti azt
a reményt is, hogy életünk hamarosan visszatér a régi kerékvágásba.
Ebes község képviselő-testülete nevében kívánok a község minden lakosának jó
egészséget, szeretetteljes, meghitt karácsonyt, és eredményekben gazdag, békés,
boldog újesztendőt. 
Szabóné Karsai Mária polgármester

Adventi fénygyújtás

Rendkívüli ez az év, hiszen egy világjárvány zavarja meg a hétköznapok ritmusát
és az ünnep nyugalmát. Ettől függetlenül
idén is kigyúltak az adventi fények Ebesen, adventi koszorú és karácsonyfa díszíti a főteret. A téli sötétség idején a fénygyújtás a jövőbe vetett bizalom szimbóluma, amire ma jobban szükségünk van,
mint eddig bármikor.

A település adventi műsorai az Önkormányzat és az Ebes TV facebook-oldalán,
valamint a www.ebestv.hu honlapon megtekinthetők.
Seres László

Köszönetnyilvánítás

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:

Karácsony
Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.
Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,
És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.

Köszönetünket fejezzük ki Lécz Józsefné
Ebes, Béke u. 20. szám alatti lakosnak,
hogy fenyőfa felajánlásával hozzájárult
intézményünk karácsonyfája biztosításához és a Monostor-Erdő Bt.-nek a község
karácsonyfájának feldíszítésében nyújtott
segítségét!
Szabóné Karsai Mária polgármester
Dr. Morvai Gábor jegyző

2

Ebesi Hírlap
HIRDETMÉNY
TISZTELT EBESIEK!
Az Ebesi Polgármesteri Hivatalban

2020. év december 24. napjától
2021. január 3. napjáig (4 munkanap)
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.

Az utolsó hivatali munkanap 2020-ban: december 23.
(szerda). Az első munkanap 2021-ben: január 4. (hétfő).

www.ebes.hu

Halaszthatatlan (pl. anyakönyvi) ügyekben az alábbi
telefonszámokat lehet hívni:
december 28. (hétfő): 8-12 óra
Szabóné Karsai Mária polgármester: 06/30-948-0481
december 30. (szerda): 8-12 óra
Dr. Morvai Gábor jegyző: 06/30-528-0959
december 31. (csütörtök): 8-12 óra
Varga Lászlóné anyakönyvvezető: 06/30-3986708

Állati eredetű hulladék
ingyenes elszállítása

Tisztelt Ebesiek!
Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. az Önkormányzattal együttműködve hosszú évek óta biztosítja a településen az állati hulladékok lakosságtól történő közvetlen szállítását. A kis- és nagytestű elhullott állatok tetemeit egyaránt ingyenesen elszállítja a
tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező vállalkozás. Az
elszállítással kapcsolatos ügyintézés gyors és kényelmes: az Önkormányzat ügyintézőjének kell jelenteni (52/565-048) a szolgáltatás megrendelését, aki egyezteti a céggel az állati hulladék
háztól/keletkezés helyétől történő elszállítását. Az elszállításhoz
szükséges zsákot az Önkormányzat térítésmentesen bocsátja
rendelkezésre. Az elszállítás költsége teljes egészében az Önkormányzatot terheli. Megkérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
szolgáltatást szükség szerint vegye igénybe, mert az állati eredetű
hulladékot a kommunális szemétben tilos elhelyezni.
Dr. Morvai Gábor jegyző

Felhívás kitüntető díjakkal
kapcsolatos javaslattételre

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2020. december 31-ig
lehet javaslatot tenni Ebes Községi Önkormányzat elismerő címeire és kitüntetéseire, amelyek a következők: „Ebes Község
Ebes, 2020. december 10.
Díszpolgára” cím „Pro Villa” (Ebes Községért) kitüntetés (arany,
ezüst, bronz fokozat) „Ebes Ifjú Tálentuma” díj. Kérjük, hogy
Dr. Morvai Gábor
javaslataikat – a javasolt személyre vonatkozó rövid indokolással
jegyző
együtt – a polgármesteri hivatalba juttassák el (4211 Ebes, Széchenyi tér 1., vagy e-mail: ebesoffice@t-online.hu ).
A díjakra vonatkozó részletes szabályozás megtalálható a www.
ebes.hu honlapon az Önkormányzat/Rendeletek menüpontban. A
vonatkozó rendeletek: 1/2000. (I. 19.) Ör. sz. és az ezt módosító
Tisztelt Ebesiek! 2020. december 1-től téli nyitvatartásra áll át a 19/2012. (XI. 06.) Ör. számú rendeletek.
Ebes Községi Önkormányzat
Zöldhulladék Gyűjtőpont. Ennek megfelelően szombatonként
10-12 óra között lesz lehetőség a lakossági zöldhulladék elhelyezésére. Kérünk mindenkit, hogy a Gyűjtőpontot továbbra is
a használati feltételeknek megfelelően vegyék igénybe. A leírás
Évente több ezer liter elhasznált sütőolaj és zsiradék kerül a
megtalálható a www.ebes.hu oldalon, illetve a Gyűjtőponton is
csatornahálózatba. Ez nem csupán a rendszer károsodása miatt
elolvasható.
veszélyes (bár ez is számottevő probléma), egyetlen csepp olaj
Dr. Morvai Gábor jegyző
akár 1 millió liter tiszta vizet képes fogyasztásra alkalmatlanná
tenni, a földbe kerülve súlyos károkat okoz a felszín alatti viKedves Ebesi Lakosok!
Köszönjük, hogy megtiszteltek bizalmukkal, és kitöltötték a zeinkben. A megoldás a szelektív gyűjtés és az erre szakosodott
„Kulturális és szabadidős szokások Ebesen” című kérdőívünket. hulladékgazdálkodónak történő átadás. 2021-től Ebesen is leheTovábbra is várjuk a kitöltött kérdőíveket az Ebes Kulturális tőség nyílik az elhasznált lakossági sütőolaj és zsiradék gyűjtéKözhasznú Nonprofit Kft. címére (4211 Ebes, Ady Endre utca sére, a Zöldhulladék Gyűjtőponton. A szükséges engedélyekkel
6-8, postaláda), valamint a Művelődési Ház és a Széchényi rendelkező cég által kihelyezett tárolót minden ebesi lakos ingyeFerenc Tájmúzeum facebook-oldalán is kitölthetik digitális nesen veheti igénybe. A megoldás praktikus és környezetbarát:
formában. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közvélemény kutatás a használt olajat és zsírt „cseppmentesen”, az otthoni gyűjtésre
eredménye nyilvános. Kérjük, érdeklődés esetén írjon az használt lezárt PET palackban/befőttesüvegben (akár saját eredeti
csomagolásában) lehet majd elhelyezni a szolgáltató által biztosíebesmuvhaz@gmail.com e-mail címre!
Kulturális Kft. tott gyűjtőben. Az összegyűjtött olaj 100%-ban újrahasznosításra
kerül, bioetanol készül belőle.
A szolgáltatás várhatóan jövő év elejétől lesz elérhető, a Zöldhulladék Gyűjtőpont nyitvatartásához igazodva (jelenleg szom2020. szeptember 19-től 2020. december 11-ig 16 fővel gyara- batonként 10–12 óráig). Az új lehetőségnek köszönhetően már
podott az ebesi születésű lakosok száma. Isten éltesse őket! az ünnepi sütés-főzés során keletkező használt olajat és zsírt is
Ebben az időszakban 12 házasságot kötöttek Ebesen. Sok bol érdemes gyűjteni. A szolgáltatás indulásának pontos dátuma hadogságot kívánunk! Az elmúlt három hónapban elhunyt 9 lakos. marosan közzétételre kerül a www.ebes.hu oldalon, az Ebesi HírNyugodjanak békében!
lapban és az Önkormányzat facebook oldalán.
Seres László
Dr. Morvai Gábor jegyző

December 1-től téli nyitva tartás
a Zöldhulladék Gyűjtőponton

Lakossági használt sütőolaj begyűjtése

Anyakönyvi hírek
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Fokozott figyelem a postai kézbesítőknek
Az egyesületünk vezetősége sajnos nem képes az év minden
munkanapjára figyelőszolgálatot szervezni a postai alkalmazot-

tak biztonságának megóvására. Ezért is kérünk minden felelősségteljesen gondolkodó ebesi lakost, hogy amennyiben a kézbesítések kapcsán bármilyen gyanús körülményt észlelnek, hívják
fel a 112-es Általános Segélyhívó számot, és tegyenek részletes
bejelentést az esetről.
Balogh László Ebesi Polgárőr Egyesület

Új telephelyre költözött az Ebesi Polgárőr Egyesület
Az Ebesi Polgárőr Egyesület nem sokkal a megalakulása után irodahelyiséget
igényelt és kapott az Ebesi Községgondnokság Kft-től, a Rákóczi utca 12. szám
alatti telephelyén. A szolgálati személygépkocsink beszerzése után, saját forrásból tárolót építettünk a szolgálati járműnek, mert ebesi fiatalok az éj leple alatt
csúnyán elbántak a járművel, a gépkocsinkat nem éreztük biztonságban.

Ez év szeptemberében levelet kaptunk a Társaság ügyvezetőjétől, hogy az
épület lebontása miatt – a többi bérlővel
együtt – ki kell költöznünk az épületből
és le kell adnunk a kulcsokat.
Polgármester asszonnyal történő
egyeztetések után úgy döntöttünk, hogy
az irodánkat az Ebesi Kulturális Nonprofit Kft. által használt Görbe-Balogh
Kúriába tesszük át, és az időközben megnövekedett járműparkunknak új tároló
helyet építtetünk.
Az iroda átköltöztetése időben megtör-

tént, amely volt nem könnyű feladat, hiszen több mint 20 év teljes irattári anyagát és az összes felszerelésünket kellett
átszállítani, és a felajánlott új iroda adta
lehetőségnek megfelelően berendezni.
A gépkocsi tároló építésére a Bocskai
utcai gépkocsi parkoló azon részét jelölte ki számunkra a Polgármesteri Hivatal,
amelyet az ebesi lakosok kevésbé használnak, és nem jelentenek problémát a
mindennapi közlekedések során. A tároló építése már nagy feladatnak bizonyult,
nem mertük saját magunk megépíteni,
ezért egy debreceni vállalkozót bíztunk
meg a munkával. Aki ma építkezik, vagy
felújít, az tudhatja csak igazán, hogy milyen nehéz megfelelő szakembert találni
egy-egy feladatra. Igaz ez egy könnyűszerkezetes gépkocsi tároló kivitelezésére is. A körülményektől függetlenül
sikerült kettő gépkocsi tárolására alkalmas garázst megépíteni a Bocskai utcai
parkolóban, amelyet már birtokba is
vettünk. Itt lett elhelyezve a szolgálati
gépkocsi, a szolgálati motorkerékpárok,
a részben pályázati forrásból, részben az
Országos Polgárőr Szövetségtől kapott
kerékpárok, valamint a járművekhez tartozó felszerelések és tartozékok.
Itt szeretném megköszönni az Ebesi Önkormányzatnak a 2020-as évben
Egyesületünk részére megítélt támogatást, melynek jelentős részét a tároló

megépítésére és berendezésére fordítottunk. A gépkocsi tároló megvalósítását
Ebes Községi Önkormányzat által a Civil Alap terhére 2020-ben folyósított támogatás tette lehetővé.

A Kulturális Kft. vezetésének is köszönjük, hogy felajánlották az Egyesületünk részére az irodahelyiséget. Köszönet illeti azokat a szakembereket is,
akik segítségünkre voltak a régi gépkocsi
tárolónk elbontásában, a villanyszerelésben és a tároló részek kialakításában.
Megragadva az alkalmat szeretném
továbbá a személygépkocsival közlekedő ebesi lakosoktól kérni, hogy a gépkocsi tároló elé ne parkoljanak le, mert a
járőrök nem tudnak időben kiállni, és ez
akadályozza az önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül végzett bűnmegelőzési tevékenységünket.
Balogh László
Ebesi Polgárőr Egyesület

www.ebes.hu

Az Ebesi Polgárőr Egyesület a megalakulása után nem sokkal, 2003 januárjában a Magyar Posta Zrt. ebesi hivatalával biztonsági együttműködési megállapodást kötött. Elsősorban azzal
a szándékkal, hogy a postai kézbesítőknek fokozzuk a biztonságát a küldemények kézbesítése során. A polgárőr egyesületünk
tagjai rendszeresen járőröznek nappal, de természetesen éjszaka
is, a Postahivatal környékén. A polgárőr szervezetek nem vezetnek statisztikát a meg nem történt bűncselekményekről, ezért
nem tudhatjuk, hogy hány jogellenes cselekményt akadályoztunk meg az kézbesítések ideje alatt. Úgy ítéljük meg, hogy az a
biztonságérzet, amelyet a járőr- és figyelőszolgálatokkal adunk,
nagyon fontos a postahivatal alkalmazottainak, ezért természetesen a jövőben is számíthatnak önzetlen segítségünkre.
Ebben a COVID-19-pandémiás időszakban a szokottnál is
több figyelmet fordítottunk a kézbesítőkre és a postahivatal környékére, hiszen ilyenkor jóval kevesebben vannak a közterületen, ezért is fokozott veszélynek vannak kitéve. Amennyiben a
kézbesítők környékén lődörgő, gyanúsan közlekedő személyeket észlelünk, az ügyeletes polgárőr szolgálat azonnal működésbe hozza a biztonságtechnikai jelzőrendszerünket. December
hónapban összesen 14 alkalommal biztosítjuk a kézbesítőket az
előrehozott nyugellátás és a családi pótlék kézbesítése során,
amely mindösszesen közel 150 szolgálati órát jelent.
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Önkormányzati fejlesztések

www.ebes.hu

Bölcsőde építés
Jó ütemben halad az augusztusban elkezdődött beruházás. Az
építési munka kivitelezésére 8 hónap áll rendelkezésre. Várhatóan ebben az évben a szerkezetépítési munkák befejeződnek, a
következő évben a szakipari munkákkal folytatódik az építkezés. A tényleges kivitelezést követően indul az épület használatbavételi engedélyezési eljárása, majd a bölcsőde működéséhez
kell megszereznünk a szükséges engedélyt. Terveink szerint
2021 szeptemberében vehetik birtokba a gyermekek az új, két
csoportszobás bölcsődét.

annak megfelelően lettek kiválasztva a szükséges teljesítményű
fényforrások. Azonban a legtöbb utcában ettől eltérően magasabb világítási teljesítményű fényforrások lettek felszerelve, oly
módon, hogy azokat a vezetékhálózat felé emelték, ezzel a magasabb fénypontú közvilágítási elemek homogénebb megvilágítási képet biztosítanak az utcákon. A műszaki tartalom emelése
mellett is a jövőben 50%-ot meghaladó megtakarítás várható a
közvilágítás energiaköltsége vonatkozásában. A felszerelt lámpatestekre a vállalkozó/gyártó 10 év garanciát vállalt.
Kölcsey utca út és csapadékvíz elvezetés építése
A Képviselő-testület által elfogadott gazdasági programnak
megfelelően ebben az évben is szilárd burkolatot kapott egy
újabb utca. Októberben befejeződött a Kölcsey utca út- és csapadékvíz elvezetésének építése. Az önkormányzat ez évi költségvetése tartalmazza az Arany János utca útépítését is. Azonban, mivel a vasútkorszerűsítés befejezését ezzel a beruházással
mindenképp meg kell várni, így az Arany János utca útépítése a
jövő évben valósulhat meg.
Szabóné Karsai Mária
polgármester

Ebes teljes területén közvilágítás korszerűsítés ledes
fényforrásokkal
A korábbi időszakban a feltáró utcákban és a Szoboszlói utca végén lévő közvilágítási korszerűsítési munkákat, ebben az évben
a megmaradó valamennyi önkormányzati üzemelésű közvilágítási fényforrás cseréjével folytattuk. A közvilágítás korszerűsítés 596 db energiatakarékos LED lámpatest felszerelését tartalmazza. A kivitelezés a napokban befejeződik és megkezdődik a
beruházás műszaki átadás-átvétele. A tervezésnél a szakemberek figyelembe vették az adott utcák útkategória besorolását és

Adventi készülődés az óvodában és a bölcsődében

Elérkezett a december hónap, amely a várakozás időszaka kicsik és nagyok számára egyaránt. Ezeket a heteket
örömteli várakozással, készülődéssel töltjük. Előkerültek
az adventi naptárak, melyeket
minden nap izgatottan bontogatunk. December 4-én dalokkal, versekkel köszöntöttük a
Mikulást. Az adventi koszorún
minden hét első napján meg�gyújtjuk a gyertyát.

Munkaközösségünk hagyományteremtő céllal idén első
alkalommal buzdította a családokat Betlehem készítésre.
A beérkezett alkotásokból
óvodánk bejáratánál kiállítást
rendeztünk. Nagy örömünkre szolgált, hogy szép számmal érkeztek a változatos
technikákkal készült gyönyörű
alkotások. Köszönjük azoknak a lelkes szülőknek, gyerekeknek, akik munkájukkal
hozzájárultak, hogy meghitté
varázsolják az ünnepvárást.
Bízunk benne, hogy a jövőben
évről évre egyre többen fognak csatlakozni kezdeményezésünkhöz.
Áldott, Békés Karácsonyi
Ünnepeket kívánunk!
Hagyományőrző
munkaközösség
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy irodánk
2020. december 24.
és 2021. január 3. között
ZÁRVA tart.
Nyitás 2021. január 4. (hétfő)

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK
Ebesi Községgondnokság Kft.

Születésnapi köszöntő
90 év Isten szolgálatában, a közösségért
Özv. Csige Lajosnét 90. születésnapján, otthonában szeretettel köszöntötte Kálmán József
plébános atya és Okváthné Kertész Anna képviselő.
József atya köszönetet mondott Erzsi néninek közel 25 éves szolgálatáért a római katolikus egyház és az ebesi Szt. Lőrinc templom nevében. Okváthné Anni átadta a hívek ajándékát, és hálás szívvel emlékezett az együtt töltött hosszú évekre.
Erzsi néni a templom szíve-lelke volt a kezdetektől fogva. Sokan ismerik őt, de talán kevesen tudják, hogy milyen küzdelmes, mégis gazdag élete volt. Istenbe vetett hite megtartotta a nehéz időkben. Nincs még egy asszony a faluban, aki olyan „kinccsel” büszkélkedhet,
mint ő. 4 gyermek, 14 unoka, 21 dédunoka és 11 ükunoka az ő gazdagsága.
Búcsúzóul József atya Isten áldását kérte Erzsi néni életére és családjára.
Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk mi is!
Okváthné Kertész Anna

Pajzos István

és felesége

Kiss Erzsébet

2020. 12. 12-én
ünnepelte 50. házassági
évfordulójukat.
Ebből az alkalomból
szeretettel köszöntik
gyermekei és családjai és a
Dédi.

Gyászjelentés

„Ez a csend éve volt…”
Szomorúan
tudatom,
minden barátunkkal és
ismerősünkkel, hogy férjem, Dr. Kósa György
hosszan tartó, súlyos betegségben 2020. december 6-án elszenderült.
Kósa doktor több évtizedig volt Ebes állatorvosa, sokan szerették és tisztelték.
Dr. Kósa Györgyné

www.ebes.hu

Minden kedves Ügyfelünknek
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Áldás, Ima, Üzenet

A karácsony a keresztény egyház legbensőségesebb, legmeghittebb ünnepe. A karácsony ünnepéhez pedig, mint közismert,
szorosan kapcsolódik az advent, a karácsony előtti négy hét. Az
advent első vasárnapja már az 5. századtól kezdődően az egyházi újév kezdetét is jelenti.
Mi is az Advent fő üzenete? Jézus eljövetelére való készülődés, a várakozás, a felkészülés, a remény időszaka.
Ismert adventi jelkép az adventi koszorú és annak a négy gyertyája, mely a Hit, a Remény, a Szeretet és az Öröm szimbóluma.
Advent üzenete így 2020-ban sem változott, hisz a félelem
és a rettegés helyett a várakozás, a hálaadás és a szeretet uralja
lelkünket.
És hogy miért is lett formabontó az advent és a karácsony
ünnepe Ebesen? A választ, gondolom, mindannyian ismerjük. A
pandémia, a járvány helyzet szabályai felülírták a több évszázados adventi és karácsonyi ünnep írott és íratlan szabályait.
Egy dolgot azonban nem lehetett a vírussal sem felülírni, és
ez pedig a szeretet és a hálaadás, ami mindannyiunk lelkében
ott lakozik.
Nagy tapasztalásunk lehet, hogy ahol becsukódik egy ajtó, ott
kinyílik egy másik. Ebesen valóban becsukódott a református
templom ajtaja, de kinyílt egy másik, sokak örömére. A templomajtónál található, immár hetek óta, egy szép ünnepi kosár,
melyben szorgos kezek újra és újra elhelyeznek egy-egy áldást,
imádságot és Isten igéjének rövid üzenetét, melyből bárki arra
járó bátran elvehet. Reménység szerint egészen új esztendő napjáig lehet majd élni ezzel a lehetőséggel.
A hagyományok ápolása minden település életében egy kiemelt fontosságú feladat.
Azonban ne feledjük: a hagyományt nem csak ápolni lehet,
hanem újonnan útjára is lehet indítani.
Bízunk benne, hogy az Adventi Áldás Kosár olyan kezdeményezés Egyházunk és településünk életében, melynek lesz folytatása a következő években is.
Jó hír, hogy idáig már többször kellett az Adventi Áldás Kosarat feltölteni új áldásokkal, üzenettel.
Áldott ünnepeket és békés boldog újévet kívánok az Ebesi
Hírlap olvasóinak ezzel a szép áldással:
„Adja az Úr, hogy életed minden napja neked nevezetes
és drága legyen,
adjon kedvet, bátorságot és erőt,
hogy naponként valami hasznosat s jót cselekedhess,
hogy ne vesszen el örökségedből egyetlen nap sem!”
(magyar népi imádság nyomán)
Fentieket lejegyezte: Hagymási Zoltán,
az ebesi krónikás, református gyülekezeti tag
Kedves Testvéreim! Tisztelt Atyámfiai!
„Az Isten Igéje viszont nincs bilincsbe verve.”
(Pál 2. levele Timóteushoz 2. rész 9. vers)
Nem mindennapi időket élünk. A járványos helyzet olyan
rendeleteket, szabályokat hozott az életünkbe, melyek próbára
tesznek bennünket, és erősen érezzük, hogy túl sok korlát közé
vagyunk szorítva: kijárási tilalom, kötelező maszkviselés, távolságtartás.
Isten jelenléte azonban nem függ ezektől. A Karácsony szép
üzenete épp az, hogy Isten áttör minden gátat, felülír minden
emberi tapasztalatot, és egészen egyszerűen, kisgyermekként
egészen közel jön hozzánk. Isten igéje nincs bilincsbe verve,
az idei ünnepen is vár a Református Templom mindenkit, aki
vágyik meghallani a jó hírt, Isten üzenetét életről, szeretetről,
örömről és békességről.
Az idei istentiszteleteinken is hívogatunk Isten szavának

Hagyjunk Istennek egy kis teret
Thomas Edison neve talán mindegyikünk számára ismerős. A
feltaláló, a zseni nevéhez számtalan találmány kötődik, de ezek
közül talán a legfontosabb a villanykörte.
Életrajzírói lejegyezték, hogy a villanykörte feltalálója több
mint kilencszáz olyan villanykörtét készített, ami nem működött, mielőtt elkészült volna egy működőképes. Kilencszáz alkalommal vette a fáradságot, hogy elkészítse a villanykörtét,
bedugja, bekapcsolja a kapcsolót, és nézze, hogy nem történik
semmi. Az emberek bizonyára azt hitték, hogy bolond, de ő
tovább kísérletezett. Saját bevallása szerint Edison minden alkalommal, amikor olyan villanykörtét készített, ami nem működött, egyszerűen csak egy újabb módját fedezte fel annak,
hogyan nem szabad villanykörtét készíteni. És ezzel a kizárásos
módszerrel eljutott odáig, hogy végül sikerült előállítania egy
olyan villanykörtét, amely világított. Ezzel minden idők egyik
legnagyobb feltalálója lett.
Feltehetnénk a kérdést, hogy miért Edisonról szólnak a karácsonyi gondolatok?
Legtöbbünkben nem tudatosul, hogy a sikeres emberek men�nyi kudarcon mentek keresztül, mire elérték a céljukat. Csak
arról az egyetlen alkalomról hallunk, amikor sikerrel jártak.
Edisont az elszántsága tette naggyá, hogy villanykörtét akart
készíteni. Több mint kilencszázszor hibázott és lett kudarca, de
nem adta fel.
Szeretett testvérek, karácsony ünnepe nem a kudarcot vallott
emberek ünnepe. Mária, akit az Isten méltónak talált arra, hogy
az Isten fiát megszülje, hogy édesanyja legyen. Milyen hiteles
szép élet lehetett az övé, és milyen nagyszerű anyává vált! Pedig
jócskán voltak kudarcok az életében. Elég, ha csak két végpontot nézünk: az istálló a születés helye és a kereszt fia halálának
a színtere. Vagy ott van József, aki azt hitte, Mária mástól vár
gyermeket, el akarta küldeni, de várt. Aztán választ kapott Istentől.
Kitartottak az álmaikban, vágyaikban, és kitartottak az Isten
mellett, lelkileg erősek maradtak. Aztán a Gondviselés igazolta
Őket.
Tekintsünk vissza az elmúlt évre! Talán nem voltak kudarcaink, csalódásaink, valami, ami nem úgy sikerült, ahogy szerettük
volna? Talán ebben a nehéz évben nem keseredtünk el számtalanszor? Hányszor akartuk feladni? Higgyük el, ha kitartóak vagyunk mi is, és hagyunk az Istennek egy kis teret, igazol minket.
Áldott, békés karácsonyt kívánok minden olvasónak.
Ünnepi miserendünk: december 24-én 16:00
december 25-én 11:00
Kálmány József atya
meghallására, közös ünneplésre a Református Templomba,
az alábbi rend szerint:
December 20. vasárnap ¾ 10 óra, advent 4. vasárnapján.
December 25. K
 arácsony 1. napja ¾ 10 óra, ünnepi
istentisztelet.
December 26. Karácsony 2. napja ¾ 10 óra, istentisztelet.
December 27. v asárnap ¾ 10 óra, az esztendő utolsó
istentisztelete.
2021. január 1. újévi istentisztelet 14 órakor.
2021. január 3. ¾ 10 óra, istentisztelet.
Szeretettel várunk mindenkit!
A Debrecen-Ebes-Szepesi Református Egyházközség és
Presbitériuma nevében áldott, békés, igaz értékekben gazdag ünnepeket kívánunk mindnyájuknak!
Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor
Szilágyi János gondnok

Rendhagyó kiállítás megnyitó
A Gondold újra! alkotói
pályázatra ismét sok szép
alkotás érkezett a megye
iskoláiból, óvodáiból. A pályamunkákból rendezett kiállítást a járványügyi helyzet
miatt, rendhagyó módon,
egy kisfilmmel nyitottuk
meg, amelyben minden pályázó munkája megtekinthető.
A zsűri tagjai: Bagossy
Sándor a Népművészet Mestere, művésztanár, Komócsinné Soós Judit és Kulcsárné Toroczkai Gabriella Dóra
rajztanárok
A Gondold újra! alkotói
pályázatra beérkezett művekből a zsűri a következő
ebesi alkotókat díjazta: Kathiné Sárkány Noémi, Ebesi
Arany János Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.
és AMI (II. hely); Kézműves
szakkör, Ebesi Arany János
Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvű Ált. Isk. és AMI (III.
hely)
Európai Mézes Reggeli
November 17-én mi is bekapcsolódtunk az Európai Mézes
Reggeli programba. Ezen a
napon minden tanulónk mézes kenyeret kapott tízóraira
a Pacsmag Méhészet és az

Iskolai színes hírek
Ebesi Arany Oroszlán Étterem jóvoltából.
A héten elindítottunk egy
online kitölthető mézes kvízt
is. A kvíz eredménye a tanulók között: I. Fábián Alexa 6.
b, II. Mórucz Máté 2. b, III.
Sörlei Gréta 1. a. Pedagógusok: I. Dr Lengyelné Biró
Ildikó, II. Katona Erika, III.
Tóthné Leiter Júlia.
Köszönjük a reggelihez felajánlott mézet, a szervezésben való segítséget, és a kvíz
első három helyezettjének
mézes nyereményeit a Pacsmag Méhészetnek.
Hajdú-Bihar megye
legaktívabb iskolája díj
A Fenntarthatósági Témahét 2020. Iskolai Sport
Program keretében iskolánk
elnyerte a „Megye legaktívabb iskolája” címet. A
program keretében a diákok
iskolai sportprogramokon
vettek részt vagy a „Magadért sportolj!” telefonos
applikáció segítségével különböző, izgalmas kihívásokat teljesítettek. A díj elnyerése mellett sporteszközökkel gazdagodtunk a PontVelem Nonprofit Kft. jóvoltából.

Újabb első hely
Iskolánk a Fenntarthatósági Témahét keretében indított Energiahatékony Iskolai
Programban is kiemelkedő
teljesítményt nyújtott, ezért
iskolánk ebben a kategóriában is elnyerte a „Megye legaktívabb iskolája” címet és
a 35 000 Ft értékű vásárlási
utalványt a PontVelem Nonprofit Kft jóvoltából.
A Vojtina Bábszínház
pályázata 2020
A Vojtina
Bábszínház
a „Vas Laci
legyőzi a
sárkányt”
címmel
rajzpályázatot hirdetett meg.
Sokan ragadtak ceruzát, ecsetet
vagy
filctollat.
A
zsűri
tagjainak nagy fejtörést okozott, hogy mely alkotásokat
díjazzák. A beérkezett képek
közül a „Vas Laci” című darab rendezője, Markó Róbert
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és az előadásban szereplő
színészek választották ki a
számukra legkedvesebbeket.
Örömmel értesültünk, hogy
iskolánkból Németh Vivien
5.b osztályos tanuló alkotását
a zsűri díjazásban részesítette. Jutalma a „100 Benedek
Elek-mese Válogatás a legnagyobb magyar mesemondó
történeteiből” című könyv
dedikált példánya. Ezúton is
gratulálunk neki és további
sikereket kívánunk.
Felkészítő szaktanár: Komócsinné Soós Judit.
Kedves Szülők!
Köszönjük a karácsonyi
gyűjtésünkre nagy számban
érkezett felajánlásokat. Az
adományokat a Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálat
fogja szétosztani a rászoruló
ebesi családoknak.
Minden tisztelt partnerünknek és minden kedves ebesi
lakosnak áldott karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk.
További híreink iskolánk
honlapján
(ebesarany.hu)
megtekinthetők.
Összeállította:
Szűcs Norbert
intézményvezető
Kása Sándor
intézményvezető-helyettes

Rendőrségi hírek
Anyagi kárral járó baleset helyszínén intézkedtek a
rendőrök a 4. sz. főútvonal ebesi szakaszán 2020. november
17-én 15 óra 50 perc körül. A rendelkezésre álló adatok
alapján egy tehergépkocsi közlekedett Debrecen irányából
Hajdúszoboszló irányába, amikor a járművezetője
forgalmi okból megállt. Egy mögötte haladó Toyota típusú
személygépkocsi vezetője későn vette észre az úttesten álló
járművet, aminek nekiütközött. A baleset során személyi
sérülés nem történt.
Könnyű sérüléseket szenvedett annak a kis tehergépkocsinak
a vezetője, aki 2020. november 26-án 1 óra 30 perc körül
borult fel járművével. A rendelkezésre álló adatok alapján
egy zárt kocsiszekrényű kis tehergépkocsi közlekedett a 4-es
számú főúton Debrecen irányából Ebes irányába. Haladása
során eddig tisztázatlan okból a bal oldali útárokba hajtott,
majd ott az oldalára borult.
Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját
és amennyiben jogsértő eseményt észlelnek, értesítsék a
rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti
megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon.

A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait
zártan – kezeli:
Mészáros József c. r.ftzls. csoportparancsnok06-30/382-6565
Vass Lajos c. r. tzls.
körzeti megbízott 06-30/382-6584
Sági József r. ftőrm.
körzeti megbízott 06-70/430-1354
Kiss Zsolt r. ftőrm..
körzeti megbízott 06-70/430-1353
Szabó Zsolt c. r. ftőrm. 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 
06 30/621-6976
Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden hétfőn 16:00 és
17:00 óra közötti időben Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt
tartanak.
Köszönjük a lakosság egész éves segítségét, békés, boldog
karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánok
minden munkatársam nevében.
Karácsony Béla r. százados
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Az Ebesi Hagyományőrző Egyesület
Ebes minden lakosának áldott,
békés karácsonyi ünnepeket kíván.
Köszönjük az Ebes Községi
Önkormányzatnak és az Ebes
Kulturális Közhasznú Nonprofit
Kft.-nek, hogy támogattak
bennünket programjaink
megvalósításában.
Tóvizi Jenőné egyesületi vezető

Az Ebesi Hírlap januári számának lapzárta
időpontja 2021. január 21., csütörtök.
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