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A falevelek épp, hogy lehulltak, a 
község fényei már hírül adják, hogy 
nemsokára itt a karácsony. Az évnek 
azon időszaka ez, melyre leginkább 
jellemző, hogy telis-tele van szere-
tettel. Ezekben a hetekben több időt 
szánunk a saját békénk, nyugalmunk 
helyreállítására, megbocsátunk és 
megbékítünk embereket, gondosko-
dóbbak vagyunk. 

Most olyan embert próbáló időket 
élünk, amikor az összefogásnak min-
dennél nagyobb jelentősége van. Még 
erősebben érezzük, szükségünk van 
egymásra, belső békére, összefogásra 

és cselekvésre. Még közelebb kerülünk 
lelkileg egymáshoz, közösen ráeszmél-
ve az élet igazi értékére, s értelmére! 
Álljunk meg egy pillanatra és vegyük 
észre, hogy a Karácsony nem csak egy 
ünnep, annál sokkal több, sokkal in-
kább érzés. A szeretet, az emlékezés, 
az együttlét élménye.

Ebes község képviselő-testülete ne-
vében kívánok a község minden la-
kosának jó egészséget, szeretetteljes, 
meghitt karácsonyt és eredményekben 
gazdag, békés, boldog új esztendőt. 

Szabóné Karsai Mária 
polgármester

Karácsonyi köszöntő
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapjaEbes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Segíts,  Segíts,  
hogy segíthessünk!hogy segíthessünk!

A napokban egy nehéz helyzetbe kerü-
lő fiatal sorsáról értesültünk. Az egye-
temi tanulmányait folytató lány ápolja 
beteg édesapját, látja el a mindennapi 
teendőket. A család csekély jövedelem-
mel rendelkezik, az édesanyja 3 éve, a 
nagymama ebben az évben hunyt el.

Amennyiben úgy érzi, hogy szeretné 
és módjában áll támogatni Őket, azt 
megteheti a kihelyezett gyűjtődobozok-
ban, illetve az Ebes Fejlődéséért Közala-
pítvány számlaszámán keresztül is. 

Az alapítvány számlájára a család 
részére befizetett összegről, ha szüksé-
ges, tudunk igazolást adni. 

Az alapítvány számlaszáma:  
599000036-11025045 

Számlavezető bank neve: 
TAKARÉKBANK 

Utaláskor a közleménybe kérjük beírni: 
Dobos Zsolt családja részére

Gyűjtődobozok:  
Febi Százas  

Ebes, Rákóczi u. 17.  
Polgármesteri Hivatal  
Ebes, Széchenyi tér 1.

Rózsahegyiné Juhász Éva
Ebes Fejlődéséért Közalapítvány 

kuratórium elnöke

KöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki Lécz Jó-
zsefné Ebes, Béke u. 20. szám alatti 
lakosnak, hogy fenyőfa felajánlásá-
val hozzájárult a polgármesteri hiva-
tal karácsonyfája biztosításához és a 
Monostor-Erdő Bt.-nek a község kará-
csonyfájának feldíszítésében nyújtott 
segítségéért!

Szabóné Karsai Mária polgármester
Dr. Morvai Gábor jegyző

Karácsonyi Karácsonyi 
adománygyűjtésadománygyűjtés

Tartós élelmiszerekből álló adomány-
nyal támogatták az Ebesi Polgárőr 
Egyesület tagjai a Családsegítő Szol-
gálat decemberi élel mi szerosztását.

Adventi fénygyújtásAdventi fénygyújtás

Advent első vasárnapján, novem-
ber 28-án, a Benedek Elek Óvoda és 
Bölcsőde óvodásainak, a Reformá-
tus Gyülekezet Énekkarának műsora 
és az ünnepi köszöntők után Ebesen 
is kigyúltak az adventi fények. Az 
esős időjárás sem szegte kedvét az 
érdeklődőknek, sokan részt vettek 
a közös ünneplésen, a vásári forga-
tagban pedig kézműves termékeket 
csodálhattak és vásárolhattak.

Köszönjük a szeretetvendégséget 
az Arany Oroszlán Étteremnek és az 
Ebesi Hagyományőrző Egyesület-
nek.

A műsor megtekinthető a www.
ebestv.hu honlapon. 



Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2021. december 31-ig 
lehet javaslatot tenni Ebes Községi Önkormányzat elismerő 
címeire és kitüntetéseire, amelyek a következők: „Ebes Köz-
ség Díszpolgára” cím „Pro Villa” (Ebes Községért) kitüntetés 
(arany, ezüst, bronz fokozat) „Ebes Ifjú Tálentuma” díj. Kérjük, 
hogy javaslataikat – a javasolt személyre vonatkozó rövid in-
dokolással 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 menü-
pontban. A vonatkozó rendeletek: 1/2000. (I. 19.) Ör. sz. és az 
ezt módosító 19/2012. (XI. 06.) Ör. számú rendeletek.

Ebes Községi Önkormányzat

Felhívás kitüntető díjakkal 
kapcsolatos javaslattételre

Karácsony a Református Templomban
Kedves Testvéreim! Tisztelt Atyámfiai!
„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát.

A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.” 
(Ézsaiás könyve 9. rész 1-2. versek) 

Nagyon sok minden nyo-
masztja mostanában az életün-
ket, a szívünket, megterhelve 
a gondolatainkat. Mit hoz a 
jövő? Mi vár a gyermekeinkre? 
Lehet-e reménysége az ember-
nek? 

Könnyen megszületnek a sö-
tét gondolatok, rémisztő árnyé-
kok vetülnek ránk. 

Isten jelenlétét azonban mind-
ezek nem tudják meggátolni.  A 
Karácsony szép üzenete épp az, 
hogy Isten áttör minden gátat, 
világosságot ad az embernek: a 
Világ Világosságát, a Megváltó 
szeretetét és a megváltott ember 
örömét. Az idei ünnepen is vár 
ránk ez a jó hír a Református 
Templomban! Ennek meghallá-
sára, igaz ünnepre hívogatunk 
mindenkit: jusson el hozzánk az 
üzenet életről, szeretetről, öröm-
ről és békességről. 

Ünnepi istentiszteletek rendje 
a Református Templomban:  

December 19. vasárnap ¾ 10 
óra  advent 4. vasárnapi isten-
tisztelet.

December 25. Karácsony 1. 
napja ¾ 10 óra ünnepi istentisz-
telet úrvacsorával. 

December 26. Karácsony 2. 
napja ¾ 10 óra istentisztelet, 
legátus szolgálatával. 

2022. január 1. újévi istentisz-
telet 14 órakor.

2022. január 2. ¾ 10 óra isten-
tisztelet.

Szeretettel várunk mindenkit, 
az érvényben lévő rendeletek 
megtartása mellett. 

A Debrecen-Ebes-Szepesi 
Református Egyházközség és 
Presbitériuma nevében áldott, 
békés, igaz értékekben gazdag 
ünnepeket kívánunk mind-
nyájuknak! 

Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor
Szilágyi János gondnok

Karácsonyi gondolatok
Gyerekeknél szinte mindig beugró kérdés, vajon melyik a leg-

nagyobb ünnepünk.  Szinte kivétel nélkül mindenki rávágja: kará-
csony. Mikor próbálom elmagyarázni, hogy miért nem jó a válasz, 
nem értik. De hát a karácsony a legszebb, a legfontosabb. Mára 
már megtanultam, kisebbeknél nem kell és nem is szabad magya-
rázkodni. De azóta is sokszor gondolkodom rajta miért vélekedik 
szinte mindenki úgy, hogy nagyobb ünnep a karácsony a húsvét-
nál? Azért, mert sokkal szebb, bensőségesebb? Vagy a logikus vá-
lasz miatt, ha nem születik meg, nem is tud meghalni értünk? Vagy, 
mert a húsvét olyan komoly, összetett ünnep? Lehet! Karácsony, 
valóban az egyszerűség ünnepe. Egyszerű volt a hely, a körülmény, 
egyszerűek voltak a pásztorok, egyszerű volt a szent család. Talán 
ilyen egyszerű lesz a mi ünnepünk is. De tudunk ünnepelni, van 
mit ünnepelni és úgy gondolom ez a legfontosabb.

Miért küldte Fiát a világba? Igent mondott Isten a mi nemünkre. 
Valahol az ember szíve mélyén mindig sejtette, hogy létezik olyan 
jóság, ami változatlan, amiben meg lehet bízni, rá lehet hagyatkoz-
ni, ami örökké tart. Karácsony ezt a várva várt csodát adja hírül az 
embereknek: Földre szállt az Isten jósága, szeretete.

Azt gondolom elmondható, hogy minden gyermek születése 
öröm. Hiszen születésére készültek talán már évekkel előtte. Ha 
megnézzük az édesanyákat. Milyen új ismeretlen érzések fakadnak 
szívükben. Egyszerre milyen erősek, áldozatosak, szépek lesznek. 
Szinte kivirulnak. Vagy az édesapák. Milyen különös erőt ad neki 
az a tudat, hogy most már nem csak a feleségére, hanem a csöpp-
ségre is vigyáznia kell. Tagore, a Nobel-díjas indiai filozófus írja: 
„Minden újszülött gyermek azt az üzenetet hozza magával a világ-
ba, hogy Isten még nem veszítette el hitét az emberben”. A kará-
csony éjszakáján született gyermekkel kapcsolatosan még inkább 
találó és helytálló megállapítás ez. Betlehemben világra jött Kisde-
det maga a gazdagon ajándékozó Isten adta a világnak. 

Az Úr érkezése csendben és homályban történt, éjszakának ide-
jén. Erről tanúskodik a Biblia is. Isten érkezését nem jelezte fénye-
sen kivilágított pályaudvar, sem fényárban úszó repülőtér. Eljöve-
telekor nem tolongtak körülötte a szenzációéhes újságírók, sem a 
rádió- vagy tv-riporterek. Isten feltűnés nélkül érkezett Betlehem-
be. De akiknek fontos volt, azok ott voltak, és akiknek fontos, azok 
most is itt vannak. Az ünnep attól válik ünneppé, hogy én szeret-
ném azzá tenni. Teszek érte, készülök rá! Ünnepeljünk együtt!

Áldott, békés karácsonyt kívánok minden olvasónak! 
Imával és szeretettel: Kálmán József atya

Ünnepi miserend a Római Katolikus Templomban: 
december 24-én 22:00
december 25-én 11:00
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Az Ebesi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekez-

dése alapján pályázatot hirdet az
Ebesi Polgármesteri Hivatal Műszaki, Településüzemelte-

tési és Közterület-felügyeleti Iroda

műszaki irodavezető munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan 

idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar Megye, 4211 Ebes, 

Széchenyi tér 1.
Ellátandó feladatok: településfejlesztési, településüze-

meltetési, pályázati és hatósági feladatok ellátása
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Településüzemeltetési feladatok ellátása, szerződések és 
műszaki költségvetések előkészítése. Közműhálózattal, 
közvilágítással, településrendezéssel, településfejlesztéssel 
kapcsolatos feladatok ellátása. A településen folyó önkor-
mányzati beruházások előkészítésében és lebonyolításában 
való részvétel. Szakhatósági állásfoglalások előkészítése, 
önkormányzati rendeletben meghatározott feladatokban 
döntés előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az il-
letmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 � Magyar állampolgárság,
 � Cselekvőképesség,
 � Büntetlen előélet,
 � Felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök vég-
zettség

 � Legalább 3 év szakmai tapasztalat,
 � B kategóriás jogosítvány,
 � Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 � 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A. §-ának való 
megfelelés

 � Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 � Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga,
 � Közigazgatásban szerzett tapasztalat
 � Ügyfélbarát szemlélet, problémamegoldó képesség.
 � Önálló munkavégzési képesség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a 
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

dr. Morvai Gábor jegyző nyújt a 06-52-565-048-as vagy 
06-30/528-0959 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton vagy személyesen az Ebesi Polgármesteri Hi-

vatal címére történő megküldésével (4211 Ebes, Széchenyi 
tér 1). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 15.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 

www.ebes.hu honlapon szerezhet.
Teljes pályázati kiírás a www.kozigallas.gov.hu oldalon 

elérhető.

Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona
állást hirdet

gondozó-ápoló munkakör betöltésére 
közalkalmazotti, határozatlan idejű kinevezéssel

Az állás betölthető: 2022. február 01-től
A munkakörhöz tartozó feladatok:

 • az intézmény lakóinak ápolása, gondozása 
 • a lakók környezetének rendben tartása
 • a feladatokkal kapcsolatos dokumentációk elvégzése 

Munkaidő: folyamatos munkarend szerint, heti 40 óra, napi 12 óra
Elvárás a munkakör betöltéséhez:

 • megbízhatóság, pontosság, rugalmasság
 • jó problémamegoldó képesség
 • kulturált megjelenés, elkötelezettség
 • büntetlen előélet
 • empátia, jó kommunikáció készség
 • csapatban való munkavégzés képessége
 • covid-19 elleni oltási igazolás megléte 

Képesítési feltételek: szociális gondozó és ápolói vagy OKJ 
ápolói képesítés
A munkakör betöltésénél előnyt jelent a hasonló munkakörben 
szerzett több éves tapasztalat.  
Benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, 
iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, adatke-
zelési nyilatkozat
Jelentkezési határidő: 2022. január 15.
A pályázat elbírálás ideje: 2022. január 20.
Munkavégzés helye: Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idő-
sek Otthona 

4211 Ebes Rákóczi u. 7-9.
A jelentkezéseket személyesen az intézménybe, az Ebesi Alap-
szolgáltatási Központ és Idősek Otthona 4211 Ebes Rákóczi u. 
7-9. szám alá lehet leadni, vagy levélben címünkre megküldeni. 

A borítékra kérem írják rá:  
„Jelentkezés gondozói vagy ápolói állásra”

A munkakörrel kapcsolatban a 30/630-3079-es telefonszámon 
Erdei Andrásné intézményvezető ad felvilágosítást.

Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona

állást hirdet technikai munkakör 
betöltésére 2022. január 3-tól

Feladatai:
 • az intézmény helyiségeinek takarítása
 • az intézmény külső környezetének tisztántartása
 • konyhai feladatok ellátása

Munkaidő: folyamatos munkarend szerint, heti 40 óra 
                    délelőttös műszak: 530–14 óráig
                    délutános műszak: 930–18 óráig
Elvárás a munkakör betöltéséhez:

 • megbízhatóság, pontosság
 • jó problémamegoldó képesség
 • kulturált megjelenés, elkötelezettség
 • büntetlen előélet

A munkakör betöltésénél előnyt jelent a hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat. Bérezés a Kjt. szerint. 

A jelentkezéshez rövid önéletrajzot kell benyújtani, szemé-
lyesen az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthonába 
(4211 Ebes Rákóczi u. 7-9.) vagy levélben címünkre megküldeni.
A munkakörrel kapcsolatban a 30/630-3079-es telefonszámon 

Erdei Andrásné intézményvezető ad felvilágosítást.
A jelentkezési határidő: 2021. december 27.
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Az Ebesi Hírlap januári számának lapzárta 
időpontja: 2022. január 20., csütörtök.

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
ISSN 2415-9964

Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea  
Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Megbízott felelős szerkesztő: Kovácsné Kovács Judit  
E-mail: ebesihirlap@gmail.com 

Szerkesztőség: Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 
4211 Ebes, Ady Endre utca 6–8. Tel.: 52/366-136.  

Mobil: 0620/251-6987. E-mail: ebeskultkft@gmail.com  
Médiapartnerünk: www.ebestv.hu

A falinaptár fotóit: Eignerné Bartusz Andrea, Kovács László és 
Kovácsné Kovács Judit készítette. 

Tipográfia: Abari Gusztáv   
Nyomda: Center-Print Nyomda Kft., Debrecen. E-mail: info@centerprint.hu

Véget ért az idei futószezon. 
Küzdelmes, de szép és sikeres 
évünk volt. Az élmények éve. 
A járványhelyzet miatt a kora 
tavaszi versenyek elmaradtak 
ugyan, de készültünk, kemé-
nyen edzettünk, hogy a nyitás-
ra kirobbanó formában lehes-
sünk. Így is lett, de nem csak 
az eredmények miatt emlé-
kezetes számunkra a 2021-es 
esztendő, hanem futó közössé-
günk gyarapodó száma, építő 
és megtartó ereje okán is. Na-
gyon sokan csatlakoztak hoz-
zánk. Ismeretlen ismerősök, 
futó szárnyaikat bontogató 
csöppségek és céltudatos fel-
nőttek egyaránt. Közösségünk 
megtartó ereje nem csak a fej-
lődésből, hanem az élmények-
ből és érzésekből is táplálko-
zik. Voltak éjszakai futásaink 
és gyalogtúráink, tábortüzes 
esték, áttekertünk Hajdúszo-

boszlóra edzeni és fagyizni, 
domboztunk a kerékpárúton 
és a határban, valamint sokat 
játszottunk. Találkoztunk és 
feltöltődtünk országos bajnok 
példaképekkel, vártuk a Mi-
kulást és már tervezzük a jövő 
évi hegyvidéki edzőtáborun-
kat is. Lelkes kis csapat, ahol 
mindenki tiszteli a másikat, 

ahol nem a másik legyőzése, 
hanem önmagunk fejlődése a 
cél. 

Az Oxigén kupa utolsó ver-
senye a szép búcsúról szólt. 
Olyan időket futottak az ebe-
si gyerekek és felnőttek, hogy 
nehéz rá szavakat, magyaráza-
tokat találni. Az emberi teljesí-
tőképesség határait feszegető 

küzdelmek voltak. Az elcsen-
desedés időszakához közeled-
ve, jó újra átélni ezeket a pilla-
natokat, hogy büszkén lezárva 
az óévet, új célokkal feltölte-
kezve várjuk a jövő évi meg-
mérettetéseket. Aranyérmes 
lett ismét Kerékgyártóné Ka-
tona Mária, Szűcs Benett és 
Mészáros Tamás. Másodikok 
lettek korcsoportjukban Ke-
rékgyártó Fanni, Nyüvediné 
Mónika, Kerékgyártó Pé-
ter, Szentesi Zsolt és Lugosi 
Imre. Bronzérmes helyen ért 
célba Mészáros Márta, Antal 
Zétény és Kerékgyártó Ben-
ce. Továbbá Antal Csenge, 
Brindus Hanna, Deák Zalán, 
Nyüvedi Nándor és Pupcsák 
Csaba pontszerzőink teljesít-
ménye is emlékezetes marad 
számunkra.

Sós Barnabás
Ebesi Sportbarátok

Búcsúzni csak szépen…

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt 

Lakosságot, hogy 2021. 
december 24-én és 31-én, 
pénteken a szemétszállítás 
NEM MARAD el!

Kérjük a Lakosokat, 
hogy a megszokottnál ko-
rábban tegyék ki a kuká-
ikat, mert előfordulhat, 
hogy a begyűjtést végző 
autó korábban fog érkezni.

Együttműködésüket köszönjük.
Ebesi Községgondnokság Kft. 

Karácsonyi rajzpályázat
A Községi Könyvtár rajzversenyt 
hirdet általános iskolás gyerekek 

részére.

Rajzoljátok le a karácsonnyal kap-
csolatos élményeiteket szabadon 

megválasztott technikával (ceruza, 
vízfesték, zsírkréta stb.)!

Kérjük, írd rá a neved, osztályod és 
telefonszámod!

Az alkotások leadhatók személye-
sen a könyvtárban vagy az ebes-

konyvtar@gmail.com e-mail címen!

Leadási határidő: 2022.01.14.

A beérkezett rajzokra a Községi Könyvtár-Ebes facebook 
oldalunkon lehet szavazni. A legtöbb szavazatot kapott al-

kotást a következő lapszámban megjelentetjük!
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Kellemes karácsonyi ünnepeket,
 boldog új évet és jó egészséget kívánunk!

A Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde dolgozói

HIRDETMÉNY 
 

TISZTELT EBESIEK! 
 

Az Ebesi Polgármesteri Hivatalban 
 

2021. év december 27. napjától 
2021. december 31. napjáig (5 munkanap) 

 
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL. 

 
Az utolsó hivatali munkanap 2021-ben: december 23. (csütörtök). Az első 
munkanap 2022-ben: január 3. (hétfő). 
 
Halaszthatatlan (pl. anyakönyvi) ügyekben az alábbi telefon- 
számokat lehet hívni: 
 

december 28. (hétfő): 8-12 óra 
december 30. (szerda): 8-12 óra 
december 31. (csütörtök): 8-12 óra 

Szabóné Karsai Mária polgármester: 06/30-948-0481 
Dr. Morvai Gábor jegyző: 06/30-528-0959 

Dr. Morvai Gábor jegyző 

TTiisszztteelltt  ÜÜggyyffeelleeiinnkk!!  

TTáájjéékkoozzttaattjjuukk  ÖÖnnöökkeett,,    

hhooggyy  iirrooddáánnkk    

22002211..  ddeecceemmbbeerr  2233..    

ééss  22002211..  jjaannuuáárr  22..  kköözzöötttt    

                        ZZÁÁRRVVAA  ttaarrtt..  

  

NNyyiittááss  22002222..  jjaannuuáárr  33..  ((hhééttffőő))  

  

MMiinnddeenn  kkeeddvveess  ÜÜggyyffeellüünnkknneekk    

  KKEELLLLEEMMEESS  KKAARRÁÁCCSSOONNYYII    

ÜÜNNNNEEPPEEKKEETT    

ÉÉSS  BBOOLLDDOOGG  ÚÚJJ  ÉÉVVEETT    

KKÍÍVVÁÁNNUUNNKK  

  

EEbbeessii  KKöözzssééggggoonnddnnookkssáágg  KKfftt.. 
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2021. november 27-én Győrben rendezte 
meg a Magyar Sportlövők Szövetsége a Ser-
dülők Országos Bajnokságát, ahol Pető 
Lackó 6. b osztályos tanuló légpisztoly 20 
lövéses versenyszámban a dobogó legfelső 
fokára állhatott. Légpisztoly 40 lövéses ver-
senyszámban, egyéni kategóriában 5., míg 
csapatban III. helyezést ért el. Eredményéhez 
szívből gratulálunk, további sok sikert kívá-
nunk!

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, 
Család- és Gyermekjóléti Központ november-
ben pályázatot hirdetett a Hajdúszoboszlói já-
rás általános iskolái számára a kedvesség vi-
lágnapja alkalmából. Témája „A kedvesség az 
én szupererőm!” meseírás, kézírással. 3-4. 
osztályos tanulóink szép számmal írtak ötlete-
sebbnél ötletesebb meséket. Felkészítő peda-
gógusok: Bálintné Bagdi Ibolya, Dzsudzsák 
Natália. A 3 legjobb mese írója jutalomban 
részesült és írásaik kiállításra kerültek. Nagy 
örömünkre iskolánkból Tamássy-Hamza 
Zorka 3. a osztályos tanuló meséje is bekerült 
a legjobb 3 közé. Felkészítő pedagógusa: 
Dzsudzsák Natália

November 23-án került sor a Gondold 
újra! kiállítás megnyitójára és a díjak átadásá-
ra. A díjak átvétele után a vendégek megtekin-
tették a kiállítást. Köszönjük a Berettyóújfalui 
Tankerületi Központ hozzájárulását a megnyi-
tóhoz, az ajándékutalványokat és a megvendé-
geléshez a pogácsát, teát és kávét. Az esemény 
lebonyolításában Katona Erika működött köz-
re, fotókat Subáné Kiss Gyöngyi készítette. 
A kiállítást Tóthné Leiter Júlia szervezte és 
rendezte. Alkotásaikért elismerő oklevélben 
részesültek a következő ebesi pedagógusok, 
csoportok és tanulók. Nagy Anita tanítónő, 
Kovácsné Jóni Andrea óvónő, Krivácsné 
Dóró Zsuzsa óvónő, Antal Zétény 1.a; Te-
leki Patrik 1.a, 2.a osztály. Különdíjban ré-
szesültek: Kiss Dániel 7.b.: Körforgás; Kiss-
né Lantos Éva tanárnő: Faliszőnyeg; Leiter 
Márta óvónő: Bőrönd; Díjazott csoportok: 
I.hely Kézműves szakkör: Állatkert; II.hely 
Benedek Elek Óvoda, aki szintén egy csodá-
latos állatkertet készített. Gratulálunk minden-
kinek!

Hatodik alkalommal rendeztük meg a fo-

gyasztói tudatosságra nevelő hónapunkat. 
Három héten át különböző témákban jártuk 
körbe a tudatos fogyasztóra jellemző viselke-
dést. A játékok hetén a folyosón lévő aszta-
loknál évek óta használt malom és amőba játé-
kokkal tölthették a szünetben az időt a tanulók, 
az udvaron hullahopp karikával, gólyalábbal, 
ugrálókötéllel játszhattak. Az Egészséges éte-
lek hetén gyógytea-kóstolás, sült tökös nap, 
helyi zöldségek és gyümölcsök kóstolója, 
diótörés, és mézes tízórai volt, melyre a kós-
tolókat a szülők, a mézes tízórait az Arany 
Oroszlán Étterem és a Pacsmag Méhészet 
biztosította. A mézes tízóraival az Európai mé-
zes reggeli eseményhez is kapcsolódtunk. Kö-
szönjük a Pacsmag Méhészet által felajánlott 
három üveg vegyes virágmézet! A Szelektálás 
hetén kis ünnepség keretében megnyitottuk a 
Gondold újra! kiállítást, melyen a hulladék 
szelektív gyűjtésére és az újrahasznosításra 
láthatunk kreatív példákat. 

A gyerekek örömére folytatódik az Öveges 
program a Hőgyes Endre Gimnáziumban. 
A mi iskolánkban is sokat kísérleteznek tanu-
lóink, de más érzés ezt tenni egy jól felszerelt, 
igazi laborban. 2021. november 12-én és 26-
án, a nyolcadikosok 2-2 órán vehettek részt. 
Fizikából az optikai kísérletek különleges fé-
nyei, kémiából a fémek színes reakciói vará-
zsolták el őket. Többen megjegyezték, hogy 
a felvételi lapjukon bejelölik a gimnáziumot. 
Tavasszal a hetedik évfolyamnak lesz hasonló 
élményekben része.

A 2019-1-FR01-KA229-062137_2 számú 
Erasmus+ pályázat keretében újabb találkozó 
került megrendezésre 2021. november 29., de-
cember 1. és december 3. napokon. Az online 
mobilitás helyszíne Csehország volt, ahol az 
első napon videókat néztünk meg a környék 
és a város nevezetességeiről. Élő videó segít-
ségével részletesen bemutatásra került az is-
kola és annak élete. A második napon a Karel 
Čapek: R.U.R. (Rossum Univerzális Robot-
jai) című 1920-ban megjelent sci-fi regényét 
kellett feldolgoznunk dramatizált formában. 
Minden csapat kapott egy részletet a műből, 
melyet roppant kreatívan dolgoztak fel: a spa-
nyolok árnyjátékkal, a csehek a némafilmes 
műfajt választották, a magyar csapat videót 
készített a részletből. Az alkotások megtekin-
tése után online kvízt oldottunk meg „feltalá-
lók” témakörben. A harmadik napunk főzéssel 
telt. A menü, amelyet tanulóink és a külföldi 
tanulók is elkészítettek egy hagyományos cseh 
+ ünnepi menü. Halat, linzert és krumplisalá-
tát készítettünk. A jó hangulatú közös főzés 
még jobban összekovácsolta az online talál-
kozó résztvevőit. A főzés végén megtekintet-
tük a partnerek által elkészített ételeket, majd 
közösen elfogyasztottuk az ízletesre sikerült 
fogásokat.

A Lázár Ervin Program keretében Ket-
tőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány 
Eltáncolt cipellők című bábelőadását tekin-
tették meg az első évfolyam tanulói novem-
ber 24-én a Kovács Máté Városi Művelődési 
Központ és Könyvtárban, Hajdúszoboszlón. A 

bukovinai székely népmesén alapuló zenés és 
élőszereplős bábos előadás nagyon tetszett a 
gyerekeknek. A màsodik osztályos tanulóink 
december 1-jén a Bambi című előadást nézték 
meg Hajdúszoboszlón szintén a Lázár Ervin 
Program keretében. A gyerekek nagy öröm-
mel fogadták az őzike történetét, és izgultak 
érte, nehogy a vadász puskavégre kapja. Kö-
szönjük, hogy a gyerekek részt vehettek az 
előadásokon!

Tisztelt Szülők! Kedves 8. osztályosok! 
Az alábbiakban tájékoztatunk benneteket 
a középfokú beiskolázás legfontosabb dá-
tumairól.

2021. december 3. Jelentkezés központi 
írásbeli vizsgára

2022.
Január 22. 10 óra Központi írásbeli vizs-

ga
Január 27. 14 óra Központi írásbeli vizs-

ga pótló alkalom
Február 7. Értékelő lapok megküldése
Február 18. Felvételi lapok megküldése – 

jelentkezés a középiskolákba
Február 22–március 11. Szóbeli vizsgák
Március 16. Ideiglenes felvételi jegyzék 

nyilvánosságra hozása
Március 21–22. Tanulói adatlapok módo-

sítása
Április 22. Egyeztetett felvételi jegyzék 

nyilvánosságra hozása
Április 29. Tanulók értesítése a felvételi 

eljárás eredményéről
Május 9–június 1. Rendkívüli felvételi el-

járás-fellebbezés
Június 22–24. Beiratkozás a középisko-

lába
Iskolánkban különösen fontos szerepet kap 

a pályaorientáció, amelynek célja, hogy a ta-
nulók saját életpályájuk megalapozásához is-
mereteket kapjanak mind önmagukról, mind a 
munkaerő-piaci környezetükről. Ezen ismere-
tek birtokában nyolcadik osztályban sikeres pá-
lyaválasztási döntést tudnak hozni. Ehhez nyúj-
tunk segítséget tanulóinknak. Október 21-én a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bi-
har megyei pályaorientációs rendezvényére 
utaztunk Hajdúböszörménybe 47 hatodikos 
tanulóval, az ÉASZC Széchenyi István Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégiumba. A program 
célja a gazda, kertész, mezőgazdasági technikus 
szakmák népszerűsítése volt. Novemberben pá-
lyaválasztási előadást tartottunk a két végzős 
osztályunknak és a hatosztályos gimnáziumba 
jelentkezők számára. November 24-én online 
pályaválasztási szülői értekezletre került 
sor. Segítséget nyújtottunk a jelentkezési lapok 
kitöltésében a központi írásbeli vizsgára, me-
lyeket december 1-én postáztunk. Tálas Enikő 
Zsuzsánna továbbtanulási felelős

Minden tisztelt partnerünknek és minden 
kedves ebesi lakosnak áldott karácsonyi ün-
nepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet 
kívánunk!

Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető-helyettes
Deák Csilla iskolai adminisztrátor

Iskolai színes hírek
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Lakossági hirdetésLakossági hirdetés
Földmérés, telekmegosztás, Fundamenta, lakáshitel, felújítási 
hitel. Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energiatanúsítvány készí-
tése. Adorjánné Vali Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407.

Az adventi időszakban – főleg a hétvégéken – megnöveke-
dik a gépjármű és gyalogos forgalom a bevásárlóközpontok 
és vásárok környékén. Kérjük a közúti közlekedés résztvevő-
it, hogy az ünnepi készülődés idején is tartsák be a balesetek 
megelőzése érdekében a közlekedési szabályokat! A gépjár-
művezetők csak kifogástalan műszaki állapotú gépjárművel 
induljanak útnak. Elindulásuk előtt mindig tájékozódjanak az 
aktuális forgalmi, időjárási és útviszonyokról. A parkolókban 
tartsák be a várakozási és megállási szabályokat és fokozott 
figyelemmel legyenek az ott közlekedő gyalogosokra!

Kérjük a gyalogosokat, hogy közlekedésük során fokozott 
figyelemmel, körültekintően közlekedjenek! Lakott területen 
kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között mindig 
viseljenek láthatósági mellényt, lakott területen belül látha-
tóságot elősegítő kiegészítőket. Az úttesten való átkeléshez 
kérjük, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet válasszák!

A bűncselekmények megelőzése érdekében fogadják meg 
az alábbi tanácsokat az ünnepre történő készülődés közben 
is:

 •  Tömegközlekedési eszközökön, szórakozóhelyeken, 
mozgólépcsőn, zsúfolt áruházakban, piacokon ideális 
feltételeket találnak a bűnelkövetők arra, hogy egy gyors 
mozdulattal más táskájából, kosarából, zsebéből pénzt 
vagy egyéb értéktárgyakat emeljenek el. A zsebesek 
ellen ugyan senki sincs biztosítva, az alábbi praktikák 
alkalmazásával, jó eséllyel elkerülhetjük az áldozattá vá-
lásunkat.

 •  Pénztárcánkat, iratainkat, telefonunkat a kabátunk belső 
zsebében tároljuk, de lehetőleg ne mindent egy helyen. 
Fontos, hogy kézitáskánk mindig zárva legyen, a cip-
záron kívül csattal is zárható táska, nehezíti a tolvajok 
dolgát.

 •  Tömegben, zsúfolt helyeken szorítsuk karunk alá, érin-
tetlenségét többször ellenőrizzük.

 •  Csak annyi pénzt vigyen magával, amire előreláthatólag 
aznap szüksége lesz!

 •  A PIN kódot semmiképpen ne tartsuk bankkártyánk mel-
lett!

Abban az esetben, ha minden óvintézkedés ellenére mégis 
bűncselekmény áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőr-
séget a 112-es segélyhívón!

Minden kedves olvasónak áldott karácsonyt és boldog új 
évet kívánnak a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság dolgo-
zói!

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. csoportparancsnok 06-30/382-
6565 
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott  06-30/382-6584 
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott  06-70/430-1354 
Kiss Zsolt János 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 Te vé-
keny ség irányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület  +36-30/621-6976
Segítségüket köszönjük!

A körzeti megbízottak fogadóórát minden hónap első 
hétfőjén 17:00 és 18:00 óra között tartanak a Körzeti Meg-
bízotti Irodában az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt.

Karácsony Béla   
r. százados

Rendőrségi hírek

 

 

 

 

 

 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen férjem, édesapánk 

Szabó Imre 
elvesztése alkalmából szóban, 

írásban, e-mailben, telefonon vagy  
a temetésen való megjelenésükkel 

fejezték ki együttérzésüket: 
 

Szabó Imréné és szerető családja 
 

Szilveszteri futás-kocogás 
az újévbe

Gyülekező: December 31. 23 óra 45 perckor
Indulás:  December 31. 23 óra 55 perckor: Sportház-

salak futókör 
Érkezés: 2022. Január 1. 0 óra 5 perckor
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő öltözet
Szervező: Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület

 

  

 

DEÁK ISTVÁN 
halálának 40. 
évfordulóján  

2021.12.19-én 
szeretettel emlékezünk! 
Soha el nem felejtünk! 

Felesége, 3 fia,  
7 unokája, 6 dédunokája. 
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1MAGYAR FALU PROGRAM ARCULATI KÉZIKÖNYV
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