
Szépkorú köszöntése
Kass Sándor 
Ebes, Béke u. 
27/A sz. alatti 
lakos november 
19-én ünnepelte 
90. születésnap-
ját. Ez alkalom-
ból Ebes Községi 
Önkormányzat 
nevében Szabó-
né Karsai Mária 
polgármester asz-
szony és Dajkáné 
dr. Farkas Edit 
jegyző asszony 
köszöntötte.

Jó egészséget és további boldog éveket kívánunk!

Weöres Sándor: Szép a fenyő
Szép a fenyő télen-nyáron, 
sose lepi dermedt álom: 
míg az ágán jég szikrázik, 
üde zöldje csak pompázik.

Nagykarácsony immár eljő, 
érkezik az újesztendő. 
Míg a mező dermed, fázik, 
a zöld fenyves csak pompázik.

Advent első vasárnapján – november 27-én – újra ün-
nepi fénybe öltözött Ebes. 

A zsúfolásig megtelt Széchenyi téren az adventi mű-
sor a Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde óvodásainak 
előadásával kezdődött. Köszöntő beszédet mondott Sza-
bóné Karsai Mária polgármester asszony, ezt követően 
Bukáné Zakar Zsuzsanna nagytiszteletű lelkészasszony 
és Kálmán József atya gondolatai nyújtottak a résztve-
vők számára lelki táplálékot. 

Felléptek az ebesi Arany János általános iskola, a Zi-
chy Géza művészeti iskola tanulói. Kézműves kirako-
dó vásár, az Ebesi Arany Oroszlán Étterem jóvoltából 
pedig forralt bor és meleg 
tea várta az érdeklődőket. 
A műsor megtekinthető a 
www.ebestv.hu oldalon. 

FénygyújtásKarácsonyi köszöntő
Kedves Ebesiek! 
Köszöntöm Önöket az év legbensőségesebb ünne-
pének közeledtével. 

Álljunk meg egy pillanatra a rohanó hétköznapok-
ban, és készítsünk számvetést az eltelt évről. Bár a 
2022-es év is bővelkedett nehézségekben, de eb-
ben a rendkívül nehéz helyzetben se feledkezzünk 
el arról, milyen sokat jelent a közösség ereje, milyen 
fontos az, hogy segítsük, támogassuk egymást, és 
az is, hogy osztozzunk az öröm pillanatain, adjunk 
magunkból, az időnkből, együtt éljük át az ünnep 
meghittségét. A hit, a remény, az öröm és a szere-
tet, a négy fogalom, melyből mindig erőt meríthe-
tünk és a legjobb tanácsadó utunkon! Kívánom min-
denkinek, hogy a 
Karácsony üzene-
te eljusson hozzá, 
szerettei, családja 
körében érezze át 
az ünnep meghitt 
hangulatát!

Ebes község kép-
viselő-testülete 
nevében kívánok 
a község minden 
lakójának jó egész-
séget, szeretetteljes, áldott karácsonyt, és eredmé-
nyekben gazdag, békés, boldog új esztendőt. 

Szabóné Karsai Mária 
polgármester

 Ingyenes kiadvány
Ebesi Ebesi HírlapHírlap
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2022. december 7-én Zsákainé Tanka Erika a nevelőszülői 
hivatás példamutató, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként 
Szent Anna a Nevelőszülőkért Díjat vehetett át Fülöp Attila 
gondoskodáspolitikáért felelős államtitkártól.

Gratulálunk a díjhoz, további sok sikert, jó egészséget kívá-
nunk!

Nevelőszülői hivatás elismerése Meghívó
IFJÚSÁGI EGYEZTETŐ FÓRUM-ra

Várunk minden ebesi fiatalt és szülőt egy „kerekasztal” 
megbeszélésre, ahol elmondhatják véleményeiket, 

javaslataikat a helyi szórakozási és szabadidős 
lehetőségekről.

Ötleteljünk együtt!
Időpont és helyszín:

2023. január 11., 16.30 óra
Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme

Szabóné Karsai Mária polgármester

Az év civil szervezete  
az Ebesi Polgárőr Egyesület

Hajdú-Bihar megye napját 20 esztendeje november 22-én 
mindig más-más helyszínen ünneplik meg, idén az ünnepi 
közgyűlésnek Nádudvar városa adhatott otthont. Az ünnepi 
közgyűlésen részt vettek: Mayer Gábor területfejlesztésért fe-
lelős államtitkár, Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, a 
települések polgármesterei és a meghívott vendégek. Az ünne-
pi közgyűlésen a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kitünte-
tő díjakat adott át azon személyeknek és szervezeteknek, akik 
az elmúlt időszakban kiemelkedő munkát végeztek, öregbítve 
ezzel a településük, Hajdú-Bihar hírnevét. Ezen az eseményen 
nagy megtiszteltetés érte az Ebesi Polgárőr Egyesületet, mert 
az önkormányzat képviselő-testületének javaslatára idén az „Év 
Civil Szervezete” díjat az egyesület érdemelte ki. Az elismerést 
Balogh László, az egyesület év végén leköszönő elnöke vette át 
Pajna Zoltán elnök és Mayer Gábor államtitkár úrtól. 

Az egyesület nevében köszönetemet szeretném kifejezni a 
képviselő-testület tagjainak a javaslatért, és az egyesületünk 
tagjainak az elvégzett sok-sok fáradságos munkáért, amelynek 
eredményeként Ebes település a térség egyik legbiztonságosabb 
települése lett. Civil szerveztünk tagjai nevében kijelenthetem, 
hogy a jövőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
szűkebb otthonunk biztonságos, élhető legyen.       

Balogh László egyesületi elnök 

Munkaterv szerinti ülésre került 
sor november 23-án

A Képviselő-testület elfogadta a 2023. évi költségvetési 
koncepciót és megalkotta az átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendeletét is, mellyel felhatalmazza a polgármestert és az Ön-
kormányzat által irányított költségvetési szervek vezetőit, hogy 
Ebes Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 
rendeletének elfogadásáig az Önkormányzat és költségvetési 
szervei bevételeit folytatólagosan beszedjék, illetve kiadásaikat 
teljesítsék és a gazdálkodás folyamatosságához a szükséges in-
tézkedéseket megtegyék.

Döntés született a 2022. évi költségvetési tartalék felhaszná-
lásáról, melynek keretében az önkormányzat és intézményei 
vezetői, valamint dolgozói jutalomban részesültek. A közfog-
lalkoztatottak vásárlási utalványt kaptak munkájuk elismerése-
ként.

Az önkormányzat téli energiafelhasználásának csökkentése 
érdekében szükséges intézkedésekről döntöttek a képviselők. A 
döntés értelmében a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat át-
költözött az Alapszolgáltatási Központba a fűtési szezon végéig, 
április 30-ig. Az ügyfélfogadás a korábbihoz képest változatlan 
formában folytatódik. Az Ebesi Polgármesteri Hivatalban 2022. 
év december 24-től 2023. január 6. napjáig terjedő 9 munka-
napos időszakra igazgatási szünet elrendelésére került sor. A 
Községgondnokság Kft. a Hivatallal van egy épületben, az igaz-
gatási szünethez alkalmazkodva annak időtartamára szünetel az 
ügyfélfogadás. Halaszthatatlan esetekre a telefonos elérhetősé-
gek az Ebesi Hírlap 5. oldalán megtalálhatók. A Sportház, 2022. 
december 15-től 2023. január 15-ig teljes egészében, 2023. ja-
nuár 16-tól február 28-ig részlegesen lesz zárva.

Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló önkor-
mányzati rendeletek módosítása vált szükségessé a megemel-
kedett alapanyagárak és energia árak miatt. Az iskolában és az 
idősek otthonában történt térítési díj emelés, melyről egyhan-
gúlag döntött a testület.

Polgármester asszony tájékoztatta a testületet a 2022. évben 
hasznosításra került önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági 
rendeltetésű földekkel kapcsolatos tudnivalókról. Sajnos az 
aszály miatt kevesebb nyereséggel zárult az év, mint a tavalyi.

Megtárgyalta a testület Bernáth Sándor sírkő készítő kérel-
mét, melynek eredményeképpen a vállalkozó a korábbiakhoz 
hasonlóan 3 db urnasírhelyet és 3 db urnasírboltot fog készíteni 
az ebesi temetőben, melyeket a későbbiekben értékesít.

Dajkáné dr. Farkas Edit jegyző
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A Községi Könyvtár a Himnusz 
születésének 200. évfordulója al-
kalmából játékra invitálja Önöket! 
Készítsenek a Himnuszhoz rajzot 
szabadon választott technikával! Az 
elkészült alkotásokat küldjék az ebes-
konyvtar@gmail.com e-mail címre 
vagy adják le személyesen a Művelődési Házba 2023. január 20-ig.
A művekre Facebook oldalunkon lehet szavazni. Az az alkotás, 
amelyikre a legtöbb szavazat érkezik, ajándékcsomagban részesül!

December 1-én az Ebesi Pol-
gárőr Egyesület és a Hajdú-
szoboszlói Rendőrkapitányság 
Ebes Községi Önkormányzat 
segítségével Őszi közlekedési 
napot szervezett az iskolánk-
ban. Az akció keretében polgár-
őreink átvizsgálták a kerékpárral 
közlekedő tanulók kerékpárjait, 
megállapították a járművek fel-
szereltségének hiányosságait. 
A kerékpárokról, rollerekről hi-
ányzó eszközöket, lámpát, csen-
gőt, prizmát ajándékba kapták 
a gyerekek a polgárőröktől és a 
rendőröktől. A láthatóság érde-
kében láthatósági mellényekkel 
és karpántokkal is felszerelték a 
közlekedő gyerekeket, amellyel 
nagy örömet szereztek a tanu-
lóknak.

Köszönjük a szervezőknek, 
hogy nagyban hozzájárultak ta-
nulóink biztonságos közlekedé-
séhez, akik így tökéletesen fel-
szerelt járművekkel járhatnak az 
iskolába.

Zelizi Mária

Őszi közlekedési nap

Az Ebesi Hagyományőrző Egyesület nagy 
szeretettel készült az Adventi fénygyújtásra. 
Sült a sok különböző formájú mézes süte-
mény. Díszítettük, szárítottuk, hogy a nagy 
napra készen legyen, és a fellépő gyerekeket 
meg tudjuk ajándékozni. A kisült kb. 650 db 
süteményből 130 db csomagot készítettünk. 
Ezzel a gesztussal szeretnénk Békés kará-
csonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánni 
minden ebesi lakosnak az Ebesi Hagyo-
mányőrzők nevében: Tóvizi Jenőné Ica néni (elnök)

Adventi készülődés

Örömmel adunk értesítést arról, 
hogy a tervezett fogadalmi kereszt már 
áll Ebesen a Roag melletti bejáratnál. 

Hálásan köszönünk minden segítsé-
get és munkát! Továbbra is szívesen 
fogadjuk az adományokat erre a cél-
ra, mivel egy gránit tábla felhelyezése 
még hátra van. Számlaszámunk: OTP 
11738084-20020299

Az Ebesi Katolikus Templomért Ala-
pítvány nevében mindenkinek békés 
karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Templomunkban 24-én az 
„éjféli” mise 22 órakor kezdődik. December 25-én ünnepi mise 11 
órától.
Szeretettel várunk mindenkit!

Dr. Okváth Lászlóné alapítványi elnök

Felállították a keresztet

A nyolcéves Peha Marci har-
madjára részesült a mozgás 
örömében egy futókocsi és egy 
lelkes támogató csapat segítsé-
gével, akik a kisfiú lakhelyének 
közelében sportoltak – fontos 
üzenetet közvetítve.

Marci – aki a debreceni Im-
mámuel Otthon és Iskola tanuló-
ja – először a cívisváros repülő-
terén rendezett Wizz Air Airport 
Run elnevezésű eseményen állt 
rajthoz egy futókocsi és az in-
tézmény munkatársa, Kovácsné 
Cseke Judit segítségével. Nem 
sokkal később pedig egy újabb 
kihívás várt a párosra: egy hó-
nappal a debütálás után a Fuss, 
fotózz, mosolyogj! elnevezésű 

jótékonysági futórendezvényen 
is indultak, ahol a gyermektá-
vot teljesítették. A páros a ver-
senypályákon való jelenlétével 
hozzájárult a fogyatékos szemé-
lyek társadalmi integrációjához, 
hiszen a fiú – csakúgy, mint az 
ép sportolók – teljesítette a futa-
mokat, inspirálóan hatva a többi 
futóra és a szurkolókra.

Az idei évben még egyszer 
rajthoz állt Marci, méghozzá 
egy különleges eseményen, a 
Fuss Neki futófesztivál elne-
vezésű, úgynevezett virtuális 
futás öt kilométeres távját telje-
sítette december 4-én. Egy ilyen 
megméretés nem a klasszikus 
versenykörülmények között tör-

ténik, hanem a résztvevők egy 
megadott időszakban bárhol, 
bármikor lefuthatják a bevállalt 
távot, de ugyanúgy rajtszámot 
viselnek és befutóérmet kapnak, 
mint a tömegrendezvényeken. 
Ez a fajta kihívás különösen a 
COVID-járvány kitörése óta, a 
versenyeket érintő korlátozások 
miatt lett népszerű.

Marci és Judit ezúttal is futó-
kocsi használatával teljesítették 
a távot, a kisfiú édesanyja és 
bátyja, Peha László; valamint 
Judit fia, Kovács Sámuel pedig 
kerékpáron kísérte őket az Ebes 
és Hajdúszoboszló közti kerék-
párúton.

Az elszánt csapat végig jó 

hangulatban sportolt, a szép idő-
járás is erőt adott nekik a nemes 
cél mellett, ami ezúttal is a fo-
gyatékos személyekkel kapcso-
latos negatív, téves előítéletek 
és sztereotípiák lerombolása 
volt – a szombati világnaphoz is 
kapcsolódóan. 

Nádudvari Péter

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy 2022. december 31-ig le-
het javaslatot tenni Ebes Községi 
Önkormányzat elismerő címeire 
és kitüntetéseire, amelyek a kö-
vetkezők: „Ebes Község Dísz-
polgára” cím „Pro Villa” (Ebes 
Községért) kitüntetés (arany, 
ezüst, bronz fokozat) „Ebes Ifjú 
Tálentuma” díj. Kérjük, hogy ja-
vaslataikat – a javasolt személy-
re vonatkozó rövid indokolással 

együtt – a polgármesteri hivatalba 
juttassák el (4211 Ebes, Széche-
nyi tér 1., vagy e-mail: hivatal@
ebes.hu). A díjakra vonatkozó 
részletes szabályozás megtalál-
ható a www.ebes.hu honlapon az 
Önkormányzat/Rendeletek me-
nüpontban. A vonatkozó rendele-
tek: 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

Egy mozgássérült ebesi kisfiúval futottak és kerékpároztak 
a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából 

Himnusz képeken
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Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 
munkatársai és az Ebesi Idős Emberekért Alapítvány nevében 

áldott, békés karácsonyi ünnepeket és szeretetben, egészségben 
gazdag, boldog új évet kívánok kedves ellátottjainknak 
és hozzátartozóiknak, Ebes község minden lakosának, 

együttműködő, támogató partnereinknek!
Forduljanak hozzánk bizalommal 2023-ban is!

Erdei Andrásné intézményvezető

Kanyarodási szabályok megszegése miatt anyagi kárral járó bal-
eset történt 2022. november 16-án a délutáni órákban a 4-es számú-
főútvonal ebesi szakaszán. 

Az egyik ipari telephelyre vezető bekötőútról egy kamion kívánt 
kikanyarodni Debrecen irányába. A kanyarodási manőverhez nem-
csak a gyorsító, hanem a haladó sávot is igénybe kívánta venni, és 
nem vette figyelembe az ott közlekedő Opel típusú személygép-
kocsit. A személyautó sofőrje, hogy a balesetet elkerülje, járművét 
balra kormányozta. A művelet során az megcsúszott és az út mel-
letti árokba sodródott. A járműben utazó három személy a balesetet 
sérülés nélkül úszta meg.  

Szintén anyagi kár keletkezett abban a balesetben, amely 2022. 
november 30-án a délutáni órákban történt Ebesen, a Platán sor és 
a 4. sz főútvonal kereszteződésében. Egy férfi közlekedett 15 óra 
körü, az általa vezetett tehergépkocsival Platán soron. Amikor a 
4-es számú főút kereszteződéséhez ért, nem adott elsőbbséget az 
ott közlekedő autóbusznak, aminek nekiütközött. 

Hasonló okok miatt, ugyanebben a kereszteződésben történt 
baleset 2022. december 11-én a déli órákban. A rendelkezésre álló 
információk szerint 12 óra 20 perc körül egy férfi közlekedett az 
Ebes Platán sorral szemben lévő, a 4-es számú főútvonal túloldalán 
kialakított bekötőúton. Amikor a 4-es számú főútvonal keresztező-
déséhez érkezett, úgy kívánt azon áthajtva a Platán sorra tovább-
haladni, hogy nem adott elsőbbséget az ott, szabályosan közlekedő 
személygépkocsinak, aminek oldalról nekiütközött.

Az adventi időszakban – főleg a hétvégéken – megnövekedik a 
gépjármű és gyalogos forgalom a bevásárlóközpontok és vásárok 
környékén. Kérjük a közúti közlekedés résztvevőit, hogy az ünnepi 
készülődés idején is tartsák be a balesetek megelőzése érdekében 
a közlekedési szabályokat! A gépjárművezetők csak kifogástalan 
műszaki állapotú gépjárművel induljanak útnak. Elindulásuk előtt 
mindig tájékozódjanak az aktuális forgalmi, időjárási és útviszo-
nyokról. A parkolókban tartsák be a várakozási és megállási sza-
bályokat és fokozott figyelemmel legyenek az ott közlekedő gya-
logosokra!

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

A bűncselekmények megelőzése érdekében fogadják meg az aláb-
bi tanácsokat az ünnepre történő készülődés közben is:

•  Tömegközlekedési eszközökön, szórakozóhelyeken, mozgó-
lépcsőn, zsúfolt áruházakban, piacokon ideális feltételeket ta-
lálnak a bűnelkövetők arra, hogy egy gyors mozdulattal más 
táskájából, kosarából, zsebéből pénzt vagy egyéb értéktárgya-
kat emeljenek el. A zsebesek ellen ugyan senki sincs biztosítva, 
az alábbi praktikák alkalmazásával, jó eséllyel elkerülhetjük az 
áldozattá válásunkat.

•  Pénztárcánkat, iratainkat, telefonunkat a kabátunk belső zse-
bében tároljuk, de lehetőleg ne mindent egy helyen. Fontos, 
hogy kézitáskánk mindig zárva legyen, a cipzáron kívül csattal 

is zárható táska nehezíti a tolvajok dolgát.
•  Tömegben, zsúfolt helyeken szorítsuk karunk alá, érintetlensé-

gét többször ellenőrizzük.
•  Csak annyi pénzt vigyen magával, amire előreláthatólag aznap 

szüksége lesz!
•  A PIN kódot semmiképpen ne tartsuk bankkártyánk mellett!
Abban az esetben, ha minden óvintézkedés ellenére mégis bűn-

cselekmény áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-
es segélyhívón!

Minden kedves olvasónak áldott karácsonyt és boldog új évet kí-
vánnak a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság dolgozói!

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 
amennyiben jogsértő eseményt észlelnek, értesítsék a rendőrsé-
get (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbízottjait, 
avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a 
rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan – kezeli:
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 hét-
főjén 17:00 és 18:00 óra között tartanak a Körzeti Megbízotti 
Irodában az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt.

Karácsony Béla r.szds., sajtószóvivő

Rendőrségi hírek
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HIRDETMÉNY
Tisztelt Ebesiek, Kedves Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Ebesi Polgármesteri 
Hivatalban 2022. december 24. napjától  

2023. január 8. napjáig 
igazgatási szünet lesz, a Hivatal zárva tart.

Az utolsó ügyfélfogadási nap  
2022-ben december 23. (péntek). 

Az első ügyfélfogadási nap 2023-ban január 9. (hétfő).
Halaszthatatlan ügyekben az alábbi telefonszámokat lehet 

hívni:
Szabóné Karsai Mária polgármester: 

06-30/ 948-04-81
Dajkáné dr. Farkas Edit jegyző: 

06-30/ 528-09-59
Fazekasné Rusinczki Mónika műszaki irodavezető: 

06-30/429-25-19
Dajkáné dr. Farkas Edit jegyző

Mikulás az Óvodában!

Mint minden évben, most is izgatottan vártuk, vajon ellátogat-e 
hozzánk, az óvodába és a bölcsődébe a Mikulás? Mivel köztu-
dott, hogy ide csak jó gyermekek járnak, természetesen megér-
kezett a jóságos öreg. Éppen az óvónénik bábelőadásának végére 
ért a közösen várakozó óvodásokhoz. Meleg szeretettel, tejjel, 
sütivel, énekszóval, versekkel fogadtuk, és ő sem érkezett üres 
kézzel. A sok-sok csomagból minden ovisnak jutott, amit öröm-
mel fogadtak és hálás szívvel köszöntek meg a gyermekek. Ter-
mészetesen a közös fotók sem maradhattak el.

Bábszínházban jártunk!

December 07-én óvodánk nagycsoportos és középsős korú gyer-
mekeinek különleges élményben lehetett része. Tízórai után 
buszra szálltunk, és meg sem álltunk Debrecenig, ahol a Vojtina 
Bábszínház „Hoppláda” című előadását néztük meg. Az épület 
előterében bábkiállítást csodálhattunk meg, mielőtt a történet 
elkezdődött. És, hogy az ebesi óvodások jósága messze földön 
híres, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Mikulás is eljött 
a krampuszaival, köszönteni az ovisainkat. Közös éneklés után 
mindenki kapott egy kis édességet is. Sok élménnyel gazdagodva 
busszal utaztunk vissza az óvodába. 

Hagyományőrző munkaközösség

„Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot 
teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örökéletet.” 

(János 1. levele 1. rész 2. vers) 

Emberi utunk során sokféle karácsonyi emlékünk van. Van 
gyermeki csoda-várós, boldog, feladatokkal teli vagy épp szo-
morú karácsonyi emlékünk. Van, ami csak „fenyőünnep” volt, 
lehetett, mert olyan idők is voltak. Az ünnep lényege azonban 
az, hogy a tartalma örök, igaz és szilárd pontja az életünknek. 
Az idei karácsonyon is arról szól az üzenet, ami örök, hogy 
Krisztusban megjelent az élet, Ő az életre vezető út, valóságos 
most is, és él a meghívása Istennek, hogy legyünk népévé, gyer-
mekeivé, legyünk a béke emberei. Ennek meghallására, igaz ün-
nepre hívogatunk mindenkit: jusson el hozzánk az üzenet élet-
ről, szeretetről, örömről és békességről. 

Ünnepi istentiszteletek rendje a Református Templomban:  
December 18. vasárnap ¾ 10 óra advent 4. vasárnapi isten-

tisztelet, szeretetvendégséggel. 
December 25. Karácsony 1. napja ¾ 10 óra ünnepi istentisz-

telet úrvacsorával. 
December 26. Karácsony 2. napja ¾ 10 óra istentisztelet. 
2023. január 1. újévi istentisztelet ¾ 10 órakor.
A Debrecen-Ebes-Szepesi Református Egyházközség és 

Presbitériuma nevében áldott, békés, igaz értékekben gaz-
dag ünnepeket kívánunk mindnyájuknak! 

Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor
Szilágyi János gondnok

Ünnepi istentiszteletek a 
református templomban

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük Szénási Andrásné Kölcsey u. 28. szám alatti lakosnak, 
hogy fenyőfa felajánlásával hozzájárult a polgármesteri hivatal 
karácsonyfája biztosításához, valamint a Monostor-Erdő Bt.-nek 
a község karácsonyfájának feldíszítésében nyújtott segítségét!

Szabóné Karsai Mária polgármester
Dajkáné dr. Farkas Edit jegyző

Szelektív hulladékszállítási napok 2023.
 Január 13. Július 14.
 Február 10. Augusztus 11.
 Március 10. Szeptember 8.
 Április 14. Október 13.
 Május 12. November 10.
 Június 9. December 8.

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 

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



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
66 Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

66
Versenyek, elért eredmények

2022. november 12-én rendezték 
meg Debrecenben a VIII. Kár-
pát-Medencei Életmese Olvasó-
versenyt. Itt 85 tanuló mérte össze 
tudását nem csupán Magyarország-
ról, hanem voltak Erdélyből, Délvi-
dékről, Felvidékről és Kárpátaljáról 
is a minősítő versenyen. Alsó tago-
zat ARANY minősítés: Illés- Dudás 
Annabell – felső tagozat ARANY 
minősítés: Bagi Barbara, Lengyel 
Bence, Szűcs Nelli, Zsiray Áron. 
Felkészítők: Bálintné Bagdi Ibolya 
és Németi Jánosné

November 17-én a Berettyóújfalui 
József Attila Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Tan-
kerületi egyéni angol nyelvi ver-
senyt hirdetett a 7. és 8. osztályos 
diákok számára. A versenyen 47 
tanuló mérte össze a tudását, a ren-
dező iskola külön értékelte a heti 
3-4 órában és az emelt óraszámban 
tanuló versenyzők feladatlapjait. 7. 
évfolyam: I. hely: Hosszu Anna 7. 
a; IV. hely: Tarcza Nikolett 7. a; 
V. hely: Zsiros Blanka 7. a. 8. év-
folyam: III. hely: Krivács Zsófia 
8. a; IV. hely: Kiss Dániel 8. b; V. 
hely: Árva Dominika 8. a. Felké-
szítők: Arany Edina, Csiháné Pá-
linkás Krisztina és Trefán Gabriella 
Krisztina

November 24-én Tankerületi sza-
valóversenyt rendeztek az Irinyi 
Károly Általános Iskolában, mely-
nek témája: „Az én iskolám”. A ver-
senyen részt vett: Németh Liza 1.a; 
Morvai Nóra 3.a; Nagy Dávid 4.b. 
Iskolánkból Nagy Dávid 4.b osz-
tályos tanuló II. helyezést ért el! 
A díjat Majosi Pálma, a Berettyóúj-
falui Tankerületi Központ Igazgató 
Asszonya adta át. Felkészítők: Bá-
lintné Bagdi Ibolya, Dzsudzsák Na-
tália, Nagy Anita.
November 24-én rendezték meg 
Hajdúszoboszlón a Bárdos Lajos 
Általános Iskolában a Járási Móra 
Mesemondó Versenyt. Iskolánkat 

Komonyi Emília 1.a és Érckövi 
Nóra 3.a osztályos tanuló képvisel-
te. Emília a korosztályában 2. he-
lyezést ért el. Felkészítők: Bálintné 
Bagdi Ibolya és Nagy Anita 

A Csapókerti Általános Iskola 
többéves hagyományához híven a 
2022/2023-as tanévben is megyei 
versenyeket hirdetett a Csapókerti 
Nap keretében 2022. 11. 25-én. Is-
kolánk 4.b osztályos tanulója, Nagy 
Gréta 3. helyezést ért el az „Ide-
gen nyelvű vers- és prózamondás 
angol nyelven” kategóriában. A 
versenyen nem csak Hajdú-Bihar 
megyéből indultak versenyzők, 
hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyéből is. Felkészítője Tamássy 
Zoltán volt.
Befejeződött az 5-6. osztályosok 
házi labdarúgó bajnoksága. Az első 
helyért nagy küzdelem folyt az 5. 
ások és a 6. bések között. Végül a 
6.b osztályosok nyerték meg a döntő 
mérkőzést, így ők nyerték el a ván-
dorkupát! A torna gólkirálya Sipos 
Zsolt 6.b osztályos tanuló lett. Vég-
eredmény: I. 6.b; II. 5.a; III. 6.a; IV. 
5.b
Iskolánk több éves hagyományához 
híven ismét megszerveztük a házi 
egészségügyi versenyt november 
24-én. I. helyezett: Szőlő csapat: 
2.a Zsiros Sára 3.a Sághi Davina 
4.b Kovács Áron Péter. Szilva csa-
pat: 2.a Kovács Zsolt, 3.b Maier 
Emma, 4.b Nagy Minna. II. helye-
zett: Alma csapat:2.a Kerékgyártó 
Péter, 3.b Szűcs Benett, 4.a Novák 
Zsuzsanna. Dinnye csapat: 2.b 
Daróczi Adél, 3.a Oláh Máté, 4.a 
Tóth Gergő. III. helyezett: Eper 
csapat: 2.b Czirják Éva, 3.b Mol-
nár Dániel, 4.b Zsiros Lóránt. IV. 
helyezett: Meggy csapat: 2.b Far-
masi Zalán, 3.a Szűcs Fanni, 4.a 
Szokolai Dóra. A szervező és felké-
szítő tanítók: Illés Angéla és Piskó 
Jenőné. 
Alkotási pályázatot hirdetett a Ma-
gyar Honvédség Parancsnoksága 
fiatalok számára, hogy művészetü-
kön keresztül kifejezhessék, mit je-
lent számukra a haza, a biztonság, a 
katonaság és a hősiesség. Örömmel 
számolunk be, hogy a szakmai zsű-

ri javaslata alapján Medgyessy 
Júlia, Borsos Dóra, Csige Mer-
cédesz, Tarcza Nikolett, Lacz-
kó Zsófia, Jenei Zsófia, Vágner 
Hanna, Pál Dominika, Czövek 
Hanna és Egri Csenge alkotása 
is kiválasztásra került, hogy a 
külföldi missziókban szolgálatot 
teljesítő magyar katonák számára 
“Te vagy az én Hősöm!” címmel 
megküldésre kerülnek karácsonyi 
ajándékként! Az alkotásokból lét-
rehozott kiállítás Budapesten tekint-
hető meg, de december 1-től online 
galéria is készül, amelyen lehetőség 
van megtekinteni az összes alkotást, 
valamint egy online közönségsza-
vazás is indul a honvedelem.hu 
oldalon! Megkérem az olvasókat, 
hogy szavazzanak online a tanuló-
ink alkotásaira! Iskolánk a pályá-
zaton való részvételért oklevél elis-
merésben fog részesülni, melynek 
átadásáról később számolunk be.
A Gondold újra! pályázatra be-
érkezett munkákból díjazott peda-
gógusok: I.díj Varga Anikó Nagy-
rábéi Óvoda-Bölcsőde Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat; II. díj 
Baloghné Fancsali Ildikó Debre-
ceni Egyetem KLGYG és ÁI Arany 
János téri feladatellátási hely; III. 
díj Érckövi Katalin Ebesi Arany 
János Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola; Különdíj 
Kissné Lantos Éva Ebesi Arany 
János Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola; Díjazott 
gyerekcsoportok I.díj 5. évfolyam 
Thököly Imre Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola, Hajdúszobo-
szló; II. díj 3.n osztály Debreceni 
Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 
Gimnáziuma és Általános Isko-
lája Arany János téri feladatel-
látási hely III. díj 1.b Debreceni 
Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 
Gimnáziuma és Általános Iskolá-
ja. Különdíj: Benedek Elek Óvo-

da és Bölcsőde, Ebes; Különdíj 
3. m osztály Debreceni Egyetem 
Kossuth Lajos Gyakorló Gim-
náziuma és Általános Iskolája 
Arany János téri feladatellátási 
hely; Különdíj Szekeres Ádám 8.b 
Debreceni Bolyai János Általános 
Iskola és AMI. Szervező: Tóthné 
Leiter Júlia

7. alkalommal rendeztük meg a Fo-
gyasztói tudatosságra nevelő hó-
napunkat novemberben. A Játékok 
hetén elindult a „Z generáció tuda-
tos fogyasztóvá nevelése” c. online 
kvízjáték, felsős tanulók számára. 
Az alsósokat játékdélután várta, 
ahol pingpong csatát vívtak, hul-
lahopp karikával, ugrálókötéllel és 
gólyalábbal próbálták ki ügyességü-
ket. Az Egészséges ételek hetén a 
gyerekek minden nap más, helyben 
termesztett élelmiszert kóstolhattak 
a szülők, a Pacsmag méhészet és az 
Arany Oroszlán étterem jóvoltából. 
Volt gyógytea, sült tök, zöldségtál, 
gyümölcssaláta, diótörés, vajas-mé-
zes kenyér. A Szelektálás hetén a 
Gondold újra! kiállítást tekintették 
meg az osztályok és a Félpénzes 
automatával fogyasztói tudatossá-
gukat fejlesztő kérdéseket oldottak 
meg. Nagy sikere volt a Csere-be-
re piacnak, ahol gazdát cseréltek a 
gyerekek megunt játékai. Szervező: 
Tóthné Leiter Júlia

„Változó világ, alkalmazkodó 
ökoiskola” címmel rendezett orszá-
gos online ökoiskolai találkozót az 
Oktatási Hivatal, november 29. és 
december 1. között. A mi iskolánk 
is felkérést kapott egy jógyakor-
latunk bemutatására, megosz-
tására. Tóthné Leiter Júlia kol-
léganőnk az iskolánk fogyasztói 
tudatosságra nevelő munkájáról 
számolt be.

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

Iskolai színes hírek

Az Ebesi Hírlap januári számának lapzárta időpontja: 
2023. január 19., csütörtök.
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Lakossági hirdetésLakossági hirdetés
Földmérés, telekmegosztás, Fundamenta, lakáshitel, felújítási hi-
tel. Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energiatanúsítvány készíté-
se. Adorjánné Vali Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407.
Ebes 4-es főút csatlakozási ponttal, 1-100 Ha nagyságú területet 
keresek. Telefon: +36/30-228-0310. 

 

Daniella Ipari Park Kft. 
ebesi telephelyére, újonnan induló üzemébe, 

munkatársakat keres: 
 

-Portás  munkakörbe    

Amit elvárunk: 
problémamegoldó készség, önálló és precíz munkavégzés, 
rugalmasság, jó csapatmunka. 

 

Amit kínálunk: 
stabil vállalati háttér, biztos, hosszútávú munkalehetőség, 
minőségi munkakörnyezet és munkafeltételek, 
versenyképes fizetés 
 
Egyénenként előnyt jelent: 
betöltendő pozíciónak megfelelő végzettség, lakatos vagy 
gépszerelő ,              műszaki ismeretek, gyakorlat, 
targoncavezetői bizonyítvány, tiszta munkavégzés. 

    
Munkavégzés helye: Ebes 
Munkaidő: többműszakos munkabeosztás 

 
Jelentkezés módja: 

csatolja fényképes önéletrajzát az 
info@energocell.hu email címre. 

 

 
 
A Kerekes Kft gépjármű mosójába keresünk új kollégát. 
Főbb feladatok: személy és tehergépjárművek mosása, 
tisztítása. 
Juttatások: versenyképes bér, egyéb juttatások 
                  munkaruha, védőfelszerelések biztosítása, 
                  korszerű munkakörnyezet, 
                  professzionális gépek, 
                  stabil, hosszú távú munkalehetőség. 
Elvárások: "B" kategóriás jogosítvány 
                  alkalmazkodó képesség, csapatszellem 
 
Jelentkezni: kerekesmhv@gmail.com címen, vagy a 
30/638-8949 telefonszámon lehet. 

 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 
 

Sárdagasztók
Az eső és a csúszós, sáros talaj sem gá-
tolta meg futóinkat abban, hogy gyara-
pítsák érmeik és egyéni csúcsaik számát, 
a debreceni Oxigén kupa évzáró verse-
nyén. Mészáros Márta, Kerékgyár-
tóné Katona Mária, Antal Zétény, 
Kerékgyártó Bence, Mészáros Tamás 
és Szentesi Zsolt győztek korcsoport-
jukban. Kerékgyártó Fanni, Szűcs Nátán és Sós Barnabás is 
érmes helyezést értek el korcsoportjukban. További pontszerző-
ink Antal Csenge, Gönczi Edina, Szűcs Benett, Kerékgyártó 
Péter, Nyüvedi Nándor és Pupcsák Csaba. 

Sós Barnabás Ebesi Sportbarátok

Védőnői felhívás
Kedves Gondozottaink!
A két ünnep között nem dolgozunk. Utolsó munkanap decem-
ber 23-a, utána 2023. január 2-án, hétfőn a megszokott tanács-
adási rend szerint várunk benneteket! Sürgős esetben telefonon 
elérhetőek leszünk. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben 
gazdag Boldog új évet kívánunk!

Védőnők

Szilveszteri futás-kocogás 
az újévbe

Gyülekező:  December 31. 23 óra 45 perc-
kor a Sportháznál

Érkezés: 2023. Január 1. O óra 5 perckor
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő öltözet
Szervező: Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület

Hirdetmény
Tájékoztatjuk a kedves ebesi lakosokat, hogy a Béke utcai ját-
szótér 2022. december 22-től 2023. január 1-jéig zárva tart. 
Megértésüket köszönjük!

Ebes Községi Önkormányzat

Futó Mikulás
Már hagyomány, hogy a futóedzésre 
járó gyerekek megajándékozzák egy-
mást Mikulás nap környékén, mely 
egyben évzáró ünnepségünk is volt de-
cember 5-én. Kovács József, az Ebesi 
Sportbarátok Egyesület elnöke meleg 
szívvel méltatta az atléták idei telje-
sítményét, mellyel hozzájárultak te-
lepülésünk hírnevének öregbítéséhez. 
Díszvendégünk volt Gulyás Vera, országos bajnok távfutónk, 
aki átadta az év futója díjakat. Az idei évben a gyerekeknél Mé-
száros Márta, Tóth Amina és Kerékgyártó Bence, a felnőt-
teknél Kerékgyártóné Katona Mária, Nyüvediné Mónika és 
Mészáros Tamás voltak a legeredményesebb atléták 2022-ben.

Sós Barnabás-Ebesi Sportbarátok
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ZENEKAR 
KONCERTJE

SZILVESZTER 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Szervező: Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Bővebb információ : ebeskultkft@gmail.com, 52/788-614

Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendezvényen kép- illetve videofelvétel készülhet.  
A rendezvényen résztvevők megjelenésükkel hozzájárulnak a kép- illetve video- 
felvétel készítéséhez, annak a szervező online felületen való megjelenéséhez, valamint 
kommunikációjához, marketingjéhez való felhasználásához időbeli korlátozás nélkül!

A rendezvény az aktuális járványügyi szabályok betartásával valósul meg!

Tűzijáték

2022. DECEMBER 31. 1700

S Z É C H E N Y I  T É R

Óév búcsúztató


