
BABITS MIHÁLY

Karácsonyi ének
Mért fekszel jászolban, ég királya?
Visszasírsz az éhes barikára.
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:
mégis itt rídogálsz, állatok közt.

Bölcs bocik szájának langy fuvalma
jobb tán mint csillag-ür szele volna?
Jobb talán a puha széna-alom,
mint a magas égi birodalom?

Istálló párája, jobb az neked,
mint gazdag nárdusok és kenetek?
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:
kezed csak bús anyád melléért nyult…

Becsesnek láttad te e földi test
koldusruháját, hogy fölvetted ezt?
s nem vélted rossznak a zord életet?
te, kiről zengjük, hogy „megszületett”!

Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.

A TARTALOMBÓL...

In memoriam
4. oldal

Nemzetközi siker
9. oldal

Rejtett értékek 
reflektorfényben – 7. oldal

Iskolai hírek
10–11. oldal

Óévbúcsúztató  

a főtéren
2019. december 31. 

17 óra.
Bővebb információ 

a 6. oldalon.

Adventi fénygyújtás
2019. december első napján kigyúltak az ünnepi fények 

Ebesen. Az egybegyűlteket Fülöpné dr. Kovács Brigitta 
alpolgármester köszöntötte, Bukáné Zakar Zsuzsanna 
és Fekete András gondolatai pedig lelki táplálékul 
szolgáltak az egybegyűlteknek. Az ünnepi hangulatról 
zenével és dalokkal az ebesi Általános Iskola diákjai 
és tanárai gondoskodtak. Ebben az évben mind a négy 
adventi vasárnapon műsorral kedveskednek a település 
intézményei és civil szervezetei, amire szerettel várják az 
érdeklődőket és ünnepelni vágyókat.

Seres László

Kedves Ebesiek!
Ismét eltelt egy esztendő, elérkezett 2019 
karácsonya is. A karácsony nemcsak Jézus 
születésének, a kereszténységnek, hanem a 
család, a békesség, az öröm és a szeretet ün-
nepe is, egyben a boldogság, a meghittség 
napja. A karácsony mindent és mindenkit 
megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre, a 
nyugalomra, visszatérünk azokhoz az 
értékekhez, amelyek a hétköznapok 
rohanásában időnként a háttérbe 
szorulnak. Jobban figyelünk em-
bertársainkra, családunkra, bará-
tainkra. Meggyújtjuk a gyertyá-
kat és emlékezünk azokra is, 
akik már nincsenek velünk.  
A fő hangsúly ezen az ünne-
pen mégis a szereteten van, 
azokon a meghitt pillanato-
kon, melyeket szeretteinkkel 
együtt tölthetünk.

Kedves Ebesiek! Mindannyiuknak azt kívá-
nom, hogy a karácsony elmúltával ne veszít-
sük el emberségünket, a mások iránti tiszte-
letünket, szeretetünket. Vigyük magunkkal 
karácsony igaz üzenetét és építkezzünk érté-
keiből a hétköznapokban is. Kívánom min-
denkinek, hogy a karácsony – akár egyedül, 
akár szeretteik körében ünnepelnek – segítse 
Önöket testi, lelki és szellemi feltöltődéshez. 

Végezetül engedjék meg, hogy az év 
végéhez közeledve köszönetet mondjak 
mindazoknak, akik egész évben segítet-

ték településünk fejlődését és az ön-
kormányzat munkáját. Magam és a 

képviselő-testület tagjainak nevében, 
áldott békés karácsonyi ünnepeket és 

boldog új évet kívánok mindenki-
nek!
Szabóné Karsai Mária

polgármester

Fotó: Jakab Attila
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A lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéster-
mék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavé-
delem kéményseprőipari szervezetének szakemberei végzik 
el. Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés területén 
végbement változásokra, még sokan nem ismerik pontosan a 
szabályokat, ezért egy rendszerező közleménnyel segítjük az 
eligazodást.

A kéményseprők szempontjából az ügyfeleket két nagy cso-
portba lehet sorolni: a családi házban és a társasházban élőkre. 
Mindkét csoport tovább osztható két másikra: ahol nincs be-
jegyezve gazdálkodó szervezet és ahol van. Vegyük sorra, mi 
a dolga az embernek, attól függően, hogy melyik kategóriába 
tartozik:

1. Aki családi házban él és oda nincs bejegyezve gazdál-
kodó szervezet, annak a kéményseprés önkéntes és ingyenes. 
A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos idő-
pontot foglal. Noha már nem kötelező a vizsgálat, érdemes a 
szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a 
gázüzeműeket kétévente megnézetni szakemberrel.

Az időpont egyeztetését interneten (http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu), vagy a 1818-as telefonszámon, a 9-es, 
1-es melléken lehet kezdeményezni.

2. Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szer-
vezetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrendelése már 
nem opció, hanem kötelesség. Attól függően, hogy milyen fű-
tőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva egy-, vagy kétéven-

te kell ellenőriztetni, és ezért fizetni is kell. Interneten (http://
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekoztato/35), a 
település irányítószámának megadásával elérhetővé válik azon 
kéményseprőcégek listája, amelyek egyikétől meg kell rendelni 
a munkát.

3. Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyezve, ahhoz 
kérés nélkül érkezik a kéményseprő és két időpontot ajánl (éves 
sormunkaterv alapján), amelyben ingyen elvégzi az ellenőrzést.

4. Aki pedig társasházban él, de a lakásába gazdálkodó 
szervezet van bejegyezve, ahhoz kijön a kéményseprő meg-
rendelés nélkül, de pénzért dolgozik. Ha a lakásnak saját ké-
ménye van, akkor a teljes munkadíjat, ha a társasház gyűjtőké-
ményére csatlakoztatták, akkor a munka rá eső részét kell kifi-
zetnie, például egy tízlakásos házban a teljes munkadíj tizedét.

A tűzmegelőzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó balese-
tek megelőzése területén bizonyított a kéményseprők rendsze-
res ellenőrző munkájának fontossága.

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a 
készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a 
rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen 
karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdasá-
gosabban is működtethető.

További információk: https://kemenysepres.ka taszt ro fa-
vedelem.hu/

Dr. Morvai Gábor
jegyző
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Kéményseprési kisokos
Mikor kötelező és mikor nem, mikor ingyenes és mikor kell fizetni érte?

December 11-én tartotta idei 
utolsó munkaterv szerinti ülését 
a Képviselő-testület. Mozgal-
mas évet zár az Önkormányzat 
döntéshozó szerve, a korábbi és 
az október 13-án megválasztott 
új grémium összesen tizenhat 
alkalommal ülésezett ebben az 
évben. Szabóné Karsai Mária 
Polgármester Asszony az első 
napirendi pont keretében össze-
foglalta a legutóbbi testületi ülés 
óta eltelt időszak eseményeit, 
amelyek közül külön is említést 
érdemel a Jókai utca aszfaltozá-
sának befejezése, az Idősek Ott-
hona első lakóinak beköltözése 
és a Magyar Falu Program ke-
retében óvodai udvari játékokra 
elnyert 3.460.648.-Ft-os támo-
gatás. A 2020. évi költségvetési 
koncepcióról szóló polgármes-
teri előterjesztésben megjelen-
tek Ebes további fejlődésének 
irányvonalai, a teljesség igénye 
nélkül: belterületi közútháló-
zat további fejlesztése, útépítés 
(Kölcsey u., Arany János u.), 
járdák építése, karbantartása, 
bölcsőde építés pályázati forrás 
bevonásával, közvilágítás kor-
szerűsítése, új Szolgáltatóház 
építésének elindítása a Rákó-

czi u. 12. szám alatt, Liszt Fe-
renc utca mögötti részen új utca 
kialakításának előkészítése, 
sportház tornaszoba felújítása, 
illetve a már elnyert folyamat-
ban lévő pályázatok megvalósí-
tása. A testület több rendeletet 
is elfogadott. Ezek egy része 
technikai jellegű szabályozás 
volt (pl. átmeneti gazdálkodás-
ról szóló rendelet, helyi építési 
szabályzat módosítása, hulla-
dékgazdálkodási közszolgál-
tatással kapcsolatos helyi ren-
delet módosítása), más részük 
(pl. temetői díjakkal, óvodai 
és iskolai térítési díjakkal kap-
csolatos döntések) szolgáltatási 
díjak módosítására vonatkozott. 
Az Önkormányzat adóztatási 
tevékenységéről szóló jegyzői 
beszámolóból kiderült, hogy 
2019-ben mindhárom adónem 
(helyi iparűzési adó, gépjármű-
adó – amelynek ténylegesen a 
40%-a marad helyben, 60% a 
központi költségvetést illeti, 
helyi építményadó) vonatkozá-
sában a tervezettnél magasabb 
összegben teljesültek a helyi 
adóbevételek, és csökkenő ten-
denciát mutat a nyilvántartott 
hátralékok volumene is. Dön-

töttek a képviselők egy fakivá-
gással kapcsolatos kérelemről, 
illetve egy ipari parkban befek-
tető vállalkozás szerződésmó-
dosítási kérelemről is. Az öt év 
után lejáró mandátumok miatt 
megválasztásra kerültek a Kul-
turális Kft. és a Községgond-
nokság felügyelőbizottságainak 
tagjai, illetve javaslatot tett a 
Testület az Arany Oroszlán Zrt. 
felügyelőbizottsági tagjainak 
személyére is. A Községgond-
nokságot illetően egy további 
döntés is született, a Hajdúk 
Vidékfejlesztési Egyesületéhez 
a Kft. tulajdonát képező gyógy-
szertár funkciót is ellátó Ebes, 
Kossuth u. 4. szám alatti épület 
felújítására benyújtott nyertes 
pályázat önrészeként 13 millió 
forintos tőkeemelésről határoz-
tak a képviselők. A kistérségi 
orvosi ügyelet új működési 
modelljéről szóló előterjesztést 
is tárgyalta a Testület. Az ügy 
előzménye, hogy október ele-
jén az e célból lefolytatott – az 
ebesi testület által is támogatott 
– közbeszerzési eljárást végül 
eredménytelennek nyilvánította 
az előző hajdúszoboszlói város-
vezetés, ezért az ügyelet műkö-

désének rendezése továbbra is 
aktuális feladat a kistérségben. 
Az előterjesztésben szereplő 
működési modell lényege, hogy 
Hajdúszoboszló központtal, 
két ügyeletes orvossal (egyik a 
központi rendelőben, másik a 
hívásokhoz kijárva) működne 
a szolgáltatás. A képviselő-tes-
tület hosszas tanácskozás után, 
több feltétel együttes teljesíté-
sének feltételével döntött az új 
rendszer támogatásáról. Vala-
mennyi, a Testület által szabott 
feltétel az ebesi emberek érde-
keit szem előtt tartó, minőségi 
ügyeleti ellátás érdekében ke-
rült be a végleges határozatba. 
Az új rendszer a kistérség többi 
településének döntését követő-
en, az érintett orvosok együtt-
működésével kerülhet kialakí-
tásra. A bölcsőde kiviteli terve-
inek megrendeléséről is döntött 
a Testület, így a megvalósítás 
következő fázisa is kezdetét ve-
heti a bölcsőde mielőbbi meg-
valósítása érdekében. Zárt ülés 
keretében egy fiatal ebesi pár 
első lakáshoz jutók települési 
támogatására irányuló kérelmét 
fogadta el a Testület.

Dr. Morvai Gábor jegyző

2020-ban is folytatódnak a fejlesztések Ebesen



Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde – Ebes
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló  

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde – Ebes  
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4211 Ebes, Ady 
Endre utca 9-11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: Óvodai nevelés magas színvonalú és 
teljes körű felelősséggel való ellátása az Óvodai nevelés 
országos alapprogramja, a helyi pedagógiai program, valamint 
a munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) a Nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormány rendelet 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
•  Büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. § (2) bekezdés 

d) pontjában és a 20.§ (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt 
feltételeknek való megfelelés.

• Cselekvőképesség
• Magyar állampolgárság
• Egészségügyi alkalmasság
•  Ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz
•  Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okmányok 

másolata
•  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez

•  Kinevezés esetén 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, 
valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az 
Nkt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20.§ (2) bekezdés 
d) pontjában és a 20.§ (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 
legkorábban 2020. január 20. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth 
Ilona nyújt, a 52/565-054-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Elektronikus úton Tóth Ilona részére az ovoda.ebes@

freemail.hu e-mail címen keresztül.
•  Személyesen: Tóth Ilona, Hajdú-Bihar megye, 4211 Ebes, 

Ady Endre utca 9-11. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett 
pályázatokat az óvoda vezetősége bírálja el. A nyertes pályázó 
személyéről a vezetőség véleményének figyelembe vételével 
az intézmény vezetője dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.
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Tájékoztatom az érintett ebesi ingatlantulajdonoso-
kat, hogy a kéményseprőipari tevékenységre vonatkozó 
jogszabályok alapján a BM Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint 
kéményseprőipari szerv a 2020. évi kéményseprőipari 
sormunka ütemterveit elkészítette.

A társasházi sormunka elvégzésének tervezett ideje 
Ebesen: 2020. július 01-31.

További információ: www.kemenysepres.katasztrofa-
ve de lem.hu

Dr. Morvai Gábor jegyző

Kéményseprés – Társasházi 
sormunka 2020. évi ütemterve

Madáretető 
gyalogtúra

Indulás: Január 4. szombat: Iskola elől du. 2 órakor

Hazaérkezés: Délután 4 óra körül

Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő öltözet, madáreleség, 
esetleg madáretető

Szervezők:  Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok 
Egyesület 

 

 

 
 

 
DR. MELEGHEGYI BALÁZS 

állatorvos 
06 30 240 9246 

 
Kisállatok és haszonállatok „háziorvosaként” 
telefonos hívásra háznál látom el a kedvenceiket, 
állataikat akár hétvégén is! 
Sürgősségi ellátáson kívül többek között az alábbi 
szolgáltatások kapcsán fordulhatnak hozzám 
bizalommal: 

 oltási program kialakítása, oltások beadása, 
oltási könyv kiállítása, 

 microchip beültetés, 
 állatútlevél, szállítási igazolások kiállítása, 
 szülészeti segítségnyújtás (nehézellések 

levezetése, újszülöttek ellátása), 
 komplex kezelési szaktanácsadás és terápia 

(orthopédiai, belgyógyászati, külső-belső 
élősködők, bőrgyógyászat, takarmányozás 
stb. témakörében). 

 

Várom hívását, üzenetét, akár Viberen vagy 
Messengeren is. Amennyiben nem tudom fogadni 
hívását, kérem, hagyjon üzenetet és legrövidebb 

időn belül visszahívom! 
 

       



Az életnek rendje szerint mindnyájan 
megszületünk és meghalunk. 

Leírni ezt könnyű, de a földi élet el-
múlásával szembesülni nem egyszerű 
dolog. 

Az Ebes, Hunyadi út 98. szám előtti 
járdára felfestett fehér festék csíkok, tud-
juk, hogy – Kádár  Nagy Lajos halálával 
– ma már okafogyottá váltak.

Életének 80. évében lelkét átadta az 
Úrnak Kádár Nagy Lajos, a Holló László 
díjas festőművész, az Ebesi Értéktár tag-
ja, az  Ebesért Pro Villa díj Arany foko-
zatú díjazottja. 

Én abban a kivételes helyzetben vol-
tam, hogy megtisztelt bizalmával a Mű-
vész úr.  Megosztotta velem szakmai pá-

lyafutásának főbb tapasztalatait, az élet 
dolgairól vallott téziseit, sajátos humo-
rát, emberi küzdelmeit.

Sokat lehetett tőle tanulni. Életbölcsele-
tet, a világra való nyitottságot, az új iránti 
fogékonyságát, a fiatalság iránti feltétlen 
bizalmát. Azonban a legtöbb tanulnivaló 
számomra mégsem ezek voltak.

Gondoljunk csak bele, hogy mit jelent-
het az ember életében, amikor 77 évesen 
festőművészként elveszti a látását? En-
nek a helyzetnek a mindennapok során 
történő megélése egy máshoz nem igen 
hasonlítható, emberpróbáló dolog az 
életben.

Kádár Nagy Lajos sokunk számára 
példát mutatott az életével. Bebizonyí-
totta, hogy nincs lehetetlen az életben, 
és egy ilyen traumán is képes az ember 
önmaga legyőzésével úrrá lenni.  

Talán erre utalandóan is lett a Művész 
úr egyik jelzője a művész világban: „Az 
Ebesi Főnixmadár”.

Élete a sok-sok küzdelemről szólt. Hi-
szen gondoljunk csak bele, bizony hosz-
szú volt az út Sárrétudvaritól a hajdúszo-
boszlói Gyógyfürdő Vállalat főmérnök-
ségéig.

Ugyanakkor arról is szólni kell, hogy 
milyen kegyes volt hozzá a sors életének 
az utolsó és legnehezebb szakaszában. 
Megadta a Művész úrnak azt, hogy Ebes 
község és az itt élő emberek befogadták. 
Halála előtt két hónappal egy pazar élet-
mű kiállítás Kádár Nagy Lajos 80 cím-
mel került megrendezésre Ebesen, a szü-
letésnapján tisztelegve az ünnepelt előtt. 
Nagy öröm volt ez számára!

Aztán, hogy milyen a sors? A világhírű 
tenor, Andrea Bocelli – aki sajnos sors-
társa is volt az ebesi művésznek szeme 
világának elvesztésével – a budapesti 
koncertjén egy Kádár Nagy Lajos kis-
plasztikával lett köszöntve… Ilyen él-
mény nem mindenkinek adatik meg az 
életében. Ez is egy olyan esemény volt, 
amely gyógyír volt a lelkének.

Ebeshez való kötődését Ő maga idős 
korában így fogalmazta meg: „Ez a te-
lepülés engem befogadott, Ebes nekem 
tulajdonképpen a második szülőfalum.”

Így most a Művész úrtól a második 
szülőfaluja búcsúzik: Nyugodj békében!

Fentieket lejegyezte: 
Hagymási Zoltán, 

az ebesi krónikás 

  

  

                      TTiisszztteelltt  ÜÜggyyffeelleeiinnkk!!    

  

TTáájjéékkoozzttaattjjuukk  ÖÖnnöökkeett,,  hhooggyy  iirrooddáánnkk    

22001199..  ddeecceemmbbeerr  2211..  ééss  22002200..  jjaannuuáárr  55..  kköözzöötttt    

                        ZZÁÁRRVVAA  ttaarrtt..  
  

      NNyyiittááss  22002200..  jjaannuuáárr  66..  ((hhééttffőő))  
  

  

  

    MMiinnddeenn  kkeeddvveess  ÜÜggyyffeellüünnkknneekk    
  

      KKEELLLLEEMMEESS  KKAARRÁÁCCSSOONNYYII    

                          ÜÜNNNNEEPPEEKKEETT    

            ÉÉSS  BBOOLLDDOOGG  ÚÚJJ  ÉÉVVEETT    

                          KKÍÍVVÁÁNNUUNNKK!!  

  

    EEbbeessii  KKöözzssééggggoonnddnnookkssáágg  KKfftt..  
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In memoriam Kádár Nagy Lajos 

HIRDETMÉNY 
 

TISZTELT EBESIEK! 
 

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 185/2019. (XI. 
06.) önkormányzati határozatával az Ebesi Polgármesteri 
Hivatalban  
 

2019. év december 23., 30., 31., 
valamint 

2020. január 2. és 3. napjaira 
 

IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL. 
 
A decemberi munkanap-áthelyezések miatt az utolsó hivatali 
munkanap 2019-ben: december 20. (péntek). Az első munkanap 
2020-ban: január 6. (hétfő). 
 
Halaszthatatlan (pl. anyakönyvi) ügyekben az igazgatási 
szünet alatt az alábbi telefonszámokat lehet hívni 
ügyfélfogadási időben: 
 

december 23. (hétfő): 8-12 óra 
december 30. (hétfő): 8-12 óra 
január 2. (csütörtök): 13-16 óra 
január 3. (péntek): 8-11 óra 

Szabóné Karsai Mária polgármester: 06/30-948-0481 
Dr. Morvai Gábor jegyző: 06/30-528-0959 
Varga Lászlóné anyakönyvvezető: 06/30-398-6708 
Hulvej-Tóth Alexandra Zsanett anyakönyvvezető: 
06/30-249-3352 

 
Ebes, 2019. november 11.  
 

Dr. Morvai Gábor 

jegyző 
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Kedves Testvéreim! 
Tisztelt Atyámfiai!

„Íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép 
öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek.” 

(Lukács 2,10-11) 
A szürke hétköznapok folyamát, egyformaságát megtörik 

az ünnepeink, hogy segítsenek felemelni a tekintetünket. Ka-
rácsony szent ünnepe a legmeghittebb ünnepünk. A szeretetről 
szól és az összetartozásról, az örömről és a reménységről. Ezek 
miatt és ezekért érdemes élni igazán. Az ünnep a feltöltekezés 
és megerősödés szent ideje lehet, ha tudunk jó irányba nézni, és 
megpillantjuk hit által a velünk, köztünk jelenlévő Istent. Ő a 
legnagyobb jó, aki meg tud szentelni és fel tud emelni bennün-
ket és megajándékoz a legfontosabbal: a közösséggel és Önma-
gával.  

Ezért igazi örömhír a karácsony üzenete: nem vagyunk egye-
dül, nem vagyunk idegenek! Halljuk meg a jó hír szavát! 

Az idei istentiszteleteinken is hívogatunk Isten szavának 
meghallására, közös ünneplésre a Református Templomba, az 
alábbi rend szerint: 
December 22.  vasárnap ¾ 10 óra: advent 4. vasárnapján családi 

istentisztelet a hittanos gyerekek szolgálatával.
December 25.  Karácsony 1. napja ¾ 10 óra: ünnepi istentisztelet 

úrvacsorával.
December 26.  Karácsony 2. napja ¾ 10 óra: istentisztelet ke-

resztelővel.
December 29.  vasárnap ¾ 10 óra: az esztendő utolsó istentisz-

telete.
2020. január 1. újévi istentisztelet 14 órakor.
2020. január 5. ¾ 10 óra: istentisztelet.

Szeretettel várunk mindenkit! 

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

Felhívás éjféli misére
Kedves Hívek!

December 24-én szent este  
az „éjféli mise” 22 órakor, azaz este 10-kor lesz. 

Mindenkit szeretettel várunk!
Ünnepeljünk együtt! 

József atya

Mézeskaláccsal készült a második adven-
ti gyertya gyújtására 2019. december 8-án az 

Ebesi Hagyományőrző Egyesület.
A tagok szívvel-lélekkel sütötték, díszítették, majd kí-

nálták a Széchenyi téren összegyűlt ünneplőknek a méze-
seket, volt szív, fenyőfa, csillag formájú is.

Az egyesület célja a hagyományápolás, amit több ren-
dezvényen is sikeresen bizonyítottak, legyen szó süte-

ménysütésről vagy a ha-
gyományok, nép szo kások 
fel ele ve ní té séről.

Áldott, békés ünnepeket 
és boldog új évet kíván az 
Egyesület nevében

 Tóvizi Jenőné 
elnök

Mézes sütik 
adventre

Karácsonyi gondolatok
Tavaly karácsonykor láttam az egyik templomban, ahogy 

egy nagypapa ölében egy pici fiúcskával ácsorog a betlehem 
előtt. Érdekes módon a gyermek nem a betlehemet nézegette. 
A nagypapára csodálkozott rá. Piszkálta, simogatta az arcát, 
a szakállát, nagyokat kacagott. Mondanom se kell, hogy 
a nagypapát se kötötte le a betlehem. Könnyes szemmel 
gyönyörködött unokájában. Csak nézte, mosolygott, és a hála 
ült ki ráncos arcára. Ahogy néztem Őket egy pillanat alatt átjárta 
az én szívemet is a derű és a szeretet. Rögtön megértettem, 
megéreztem, miért is olyan különleges ez az éjszaka, ez az 
ünnep.

Karácsony estéjén ez a pici baba is, akit vártunk, akire mi azt 
mondjuk, hogy Jézus Krisztus, a világ Megváltója, úgy kezdi az 
eljövetelét ebbe a világba, hogy nem is tud beszélni. Éppen ezért 
ne a beszédjét várjuk, hogy majd mond nekünk valami okosat, 
valami fontosat, ami majd elindít bennünket vagy megerősít. 
Mert talán éppen ez az éjszaka hív bennünket arra, hogy 
tegyük érzékennyé a szívünket. Arra, ahogyan Isten megérint 
bennünket. Meg akarja érinteni a szívünket, a lelkünket. Olyan 
gyengéden, ahogy egy kisbaba érinti az édesanyja vagy éppen 
a nagypapája arcát. Ezt akarja adni nekünk az Isten. Az Ő 
csendjét és békéjét, az Ő gyermeki szeretetét. Azt a szeretetet, 
ami megerősíti azt, aki el van gyengülve, ami megvigasztalja 
azt, aki el van keseredve, és erőt a mindennapok küzdelmeihez. 
Nemde érzi az ember, hívő és hitetlen, hogy ilyenkor olyan 
boldog az egész világ?

Az ünnep legfontosabb üzenete: a mindennél erősebb 
szeretet. „Úgy szeretette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta értünk, hogy, aki Benne hisz el ne vesszen, hanem örökké 
éljen.” (Jn.3.16). Ebben a mondatban benne van minden. 
Isten nagy szeretetének a napja ez. Ezért a karácsonyfa, ezért 
a betlehem, ezért az éjféli szentmise, ünnepi Istentisztelet. 
Olyan titokkal állunk szemben, amelyről csak térden állva 
elmélkedhetünk. Tele van a világ gyászoló anyákkal, apákkal, 
árvaságra jutott gyermekekkel, széthullott családok sok ezer 
hajótöröttjével. Mennyien hordoznak vérző sebeket a szívükben. 
Mennyien eltévednek, mert nem ragyog előttük a szeretet 
csillaga. Karácsony ünnepe közeleg. Isten felajánl nekünk egy 
lehetőséget. Egy régi, mégis mindig új utat, amely a boldogság, 
a béke tartományába vezet.  Elénk tesz egy gyermeket, hogy 
szeressük. Elénk tesz egy gyermeket, hogy az Ő segítségével 
keressük és találjuk meg a boldogság csillagát. 

De vajon én mit viszek haza az ünnepből, a szentmisékből, 
vagy istentiszteletekből? Magam mögött akarom hagyni a 
világ sötétségét, és vinni a betlehemi jászol fényét és melegét? 
Büszkén vallom, hogy megszületett, világra jött a szeretet?

Isten áldásával kívánunk boldog, békés ünnepeket.
Kálmán József atya

Szt. Lőrinc Templom
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Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és 
egészségben gazdag Boldog Új Évet kívánok! 

 
Karácsonyi ajándékutalvány 

Ajándéka legyen személyre szóló 
egészségmegőrző kényeztetés! 

Lepje meg szeretteit állapotfelmérő talpreflexológiai kezeléssel!  
 

Dr. Négyesi Anna 
                     természetgyógyász, reflexológus, fitoterapeuta 

    Előzetes bejelentkezés: 
 +36-20/946-7-946, Ebes, Bocskai u. 2. 

: Dr. Négyesi Anna 
 

Lakossági hirdetés
Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány ké-
szítése. Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel. Adorjánné 
Vali Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407.

Ügyelet
Az orvosi ügyelet telefonszáma: 06-30/698-0043.

A nők társadalmi és gazdasági szerepvállalásáról tar-
tott konferenciát a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar 
Megyei Szervezete az ebesi Arany Oroszlán Panzió és 
Étteremben 2019. december 12-én.

A rendezvény az EFOP-1.2.9-17-2017-00021 azo-
nosítószámú „Vöröskereszt a Nőkért Hajdú-Bihar me-
gyében” projekt keretén belül jött létre. Célja az volt, 
hogy felhívja a figyelmet a nők megváltozott társadalmi 
szerepeire, ami sokaknak kihívást és megtöbbszörözött 
igénybevételt jelent.

Ujvárosy Andrásné, a Magyar Vöröskereszt Hajdú-
Bihar Megyei Szervezetének igazgatója nyitotta meg 
a tanácskozást. Ezt követően Szabóné Karsai Mária, 
Ebes Község Polgármestere köszöntötte a vendége-
ket.

A következőkben Mojzesné dr. Székely Katalin szo-
cio lógus, egyetemi tanár tartott előadást a társadalom 
felosztásának különféle módjairól (férfi és nő, gaz-
dagság és szegénység, műveltség és tudatlanság) és 
ezek hatásairól, a női és férfi szerepek változásairól a 
történelemben, a nemi sztereotípiák kialakulásáról, a 

tradicionális női szerepek megváltozásáról, valamint 
a nemi egyenjogúsítás nehézségeiről.

Az érdekes előadás után Rády Eszter pszichológus 
vette át a szót, aki az önérvényesítés lehetőségeiről, a 
saját életünkért való felelősség felvállalásáról, az örö-
költ és tanult tulajdonságokról, készségekről, az önis-
meret fontosságáról beszélt.

Fotó: Pass Ádám
Seres László

Rejtett értékek reflektorfényben

Vágner Bálintné (született: Molnár Irén) Ebes, Fő u. 50. szám 
alatti lakos december 7-én ünnepelte 90. születésnapját. Ezúton 
is kívánjuk, hogy egészségben, szeretetben és békességben 
éljen még sokáig kedves családja körében!
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Adhatnánk akár ezt a címet is 
a következő történetnek, mely 
az emberi összefogás és szere-
tet példamutatásának magasis-
kolájaként szolgálhat.

Nem a híres író Dickens ked-
velt regényét, annak tartalmát 
plagizálom. Ez a mi kis hazánk 
egyik értékes szegletében tör-
tént, a mi Egyházmegyénkben 
Ebesen.

A történet valóban mesébe 
illő.

Egy távoli erdélyi faluban, a 
Hargitta megyei Szunyogdon 
született Ilonka néni, immár 76 
évvel ezelőtt. Sorsa, amit járnia 
kellett, meg volt írva.

Egyszerű körülmények kö-
zött töltötte fiatal éveit. Szerető 
családban nőtt fel, majd időben 
férjhez ment. Született három 
gyermeke.  Szeretetben, tisz-
tességben nevelte őket, később 
megözvegyült.

Döntése alapján átjött az 
anyaországba két gyermeké-
vel. Harmadik fia Romániában 
maradt. Először Hajdúhadhá-
zon vett lakást, majd a debre-
ceni Csapókertben házat. Igen 
jólelkű asszony volt, buzgó 
templomba járó. Segített, ahol 
tudott.

Később lánya unszolására el-
adta a kis házat, s lányával ki-
költözött Németországba. Nagy 
ország, szónélküli esték, isme-
retlen emberek, más szokások, 
más vallás. Maradt a nyomasz-
tó, idegtépő magány. Lánya 
elfoglaltsága miatt nem tudott 
törődni vele.

Ha a szomszéd nem talál rá, 
talán ma már nem is él. Mikor a 
kórházból kikerült, szembesült 
a ténnyel, hogy haza kell jön-
nie. Kint drága a doktor.

Haza, igen, de hova? A há-
zacska eladatott, a pénz nem 
nála maradt. Feltették a vonat-
ra, Isten hírével búcsút intve 
neki.

Megérkezvén, üres kézzel és 
zsebbel, 76 évesen, kire is szá-
míthat az ember? Segítők csak 
ideig, óráig akadtak. A gyer-
meki segítség elmaradt. Régi, 
csapókerti lakhelyéről járt a 
Jézus Szíve templomba. Sok 
ismeretségre tett szert, így ju-
tott el, egy kedves ismerős által 
Ebesre. S itt kezdődik az igazi 
történet…

Mintha párkák kezei segítet-

ték volna lépésről lépésre. Az 
emberi segítőkészség nem halt 
ki az emberekből. Olyan gördü-
lékenyen ment minden, mintha 
valóban mesét olvasnánk. Ott-
hont kerestek számára. Egy föl-
dije, aki híresen jószívű ember 
hírében áll, családjával együtt, 
felajánlotta Ilonka néninek az 
általa nem használt ódon ház-

részt. A roskatag tetőn lyukak 
tátongtak. Düledeztek a falak, 
szélfutta volt az ajtó. Gyorsan 
terjedt a hír a 4000 ezer lakost 
számláló községben. Ilonka, 
Anna, Marika, Jucika, Julika, 
Klárika, Erzsike és még so-
rolhatnám a neveket, azonnal 
Ilonka néni segítségére siettek. 
Mindenki adta, amije volt, ott 
segített, ahol tudott. Főhősünk 
sem tétlenkedett, gipszelt és 
fogta a meszelőt is.

S a romos, roskadozó porta 
szép, tiszta, kifestett, otthonná 
vált.

Szó szerint megvalósult Jé-
zusnak az a szeretet parancsa, 
amely így szól:

„Éheztem ugyanis és ennem 
adtatok, / Szomjaztam és in-
nom adtatok, / Vándor voltam 
és befogadtatok, / Mezítelen és 
fölruháztatok, / Beteg voltam és 
meglátogattatok, / Börtönben 
voltam és fölkerestetek.” (Mt 
25,35-36) 

Minden van benne, amit ott-
honnak nevezünk, cserépkály-
ha, kisszoba és tisztaszoba, 
többfunkciós mindahány. De 
egyik helyiségből sem hiány-
zik Isten jelenléte, s annak földi 
értelmű megtestesítője. Kereszt 
a falon, Házi áldás a szekrény 

mellett, imakönyv, amin lát-
szik, hogy használva van.

Ilonka néni ebesi tartózkodá-
sa elejétől templomba járt. Is-
tenhívő volt világ életében, meg 
is maradt a hite, nagyon nehéz 
időszakban is. Bízott Isten se-
gítő erejében, abban a csodá-
ban és bizalomban, hogy az 
emberek eredendően jók. Nem 

mindenkit vitt el a digitalizáció 
emberi érzelmet semlegessé 
tevő hatása. Szemük volt a rá-
szorulót észrevenni és segíteni, 
támogatni.  Lelki segítségül 
Pál atya szolgált. Ő vasárna-
ponként teljesített szolgálatot, 
a debreceni Szent Család plé-
bániához tartozott. Nem volt 
nehéz helyzete, mert könnyű 
ott hitet tartani, ahol az mélyen 
megvan. Mégis nagy segítség 
volt, mert mindig érezte Ilonka 
néni, hogy idős kora ellenére és 
a sok megpróbáltatás elviselése 
közben is velünk az Isten. Ő is 
sokszor hallotta magában Isten 

biztató szavát: „ Asszony nagy 
a te hited, legyen úgy, amint kí-
vánod.” (Mt 15,28)

Nagyon sok támogatást ka-
pott az Ebesi Önkormányzat-
tól. Amíg az otthona lakha-
tóvá vált, minden nap a helyi 
Idősek Otthonában tölthette 
napjait. Egész napos ellátás-
ban volt része. Fél évig telje-
sen térítésmentesen reggeltől 
estig ott lehetett. Tisztálkodás, 
étel, jó szó, az Otthon dolgo-
zói és lakói szeretete vette 
körbe. Most is, amikor takaros 
kunyhójában élhet, ugyanúgy 
vendégszeretettel fogadják az 
idősek. A kézimunkaszakkör 
oszlopos tagja. Kezük munká-
ja által kis csodák születnek. 
Az Önkormányzat jóvoltából 
szerény térítés ellenében, az 
étkezése is megoldott. 

A nemrég könnytől áztatott 
arc kisimult.

Ilonka néni hiszi és vallja, 
élete azt példázza, hogy a leg-
kilátástalanabb helyzetekből 
is van kiút. Van remény, és a 
hitélet által született imák és 
fohászok, meghallgatásra ke-
rülnek.

Hétköznapi történet? – kér-
dezhetnénk. Nem az. Mindany-
nyian érezzük és látjuk a kö-
rülvevő világ szennyét, lehúzó 
örvényét. De, és ez a lényeg, az 
emberi összefogás, a szeretet, 
mely Krisztus Urunk legfőbb 
parancsa, győzedelmeskedett. 
Mindenki egy emberként tet-
te a dolgát, a világ „legtermé-
szetesebbnek” tűnő dolgában. 
Összefogtak, segítettek.  Ebesi 
Testvéreinknek emberségből és 
példamutatásból jeles!

v.RÉ

Karácsonyi Ének

Anyakönyvi hírek
Szeptember havi ígére-

tünkhöz hűen harmadik 
hónap elteltével közöljük 
az ebesi születések, há-
zasságkötések és halálese-
tek számát, név szerint is 
említve azokat, akiknek a 
családja ehhez hozzájárult. 
Október 1-től a december 
12-i lapzártáig három fő-
vel gyarapodott az ebesi 
születésű lakosok száma. 
Isten éltesse sokáig Bellon 

Dávidot, Juhász Sárát, Ma-
kai Hunort és családjaikat.

Ebben az időszakban hét 
házasság köttetett Ebesen, 
amelyekben legalább az 
egyik fél ebesi lakos. Sok 
boldogságot kívánunk!

Az elmúlt szűk negyedév 
során elhunyt Reschofsky 
Györgyné és további ti-
zenegy ebesi lakos. Nyu-
godjanak békében.

Seres László
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A Művelődési Ház „Ahány 
ország, annyi szokás” elne-
vezésű programsorozatának 
keretében, november 25-én 
tovább folytattuk jelképes vi-

lágkörüli utazásunkat. Első 
alkalommal Finnországba lá-
togattunk el, hogy sztereotípiá-
kon keresztül ismerjük meg az 
északi országot és lakóit, a má-
sodik állomásunk pedig Spa-
nyolország volt, ahol Kovács 
Sándor történész és egykori 
zarándok segítségével ismer-
kedtünk a méltán híres zarán-
dokút, az El Camino érdekes-

ségeivel. Idegenvezetőnk nem 
csak élménybeszámolót tartott 
nekünk, de praktikus tanácsok-
kal, útravalóval is ellátta az ér-
deklődőket.

Az előadássorozat 2020-ban 
tovább folytatódik, s célja vál-
tozatlan: hogy megismerjük 
más országok kultúráját, nyel-
vét, szokásait – magyar szem-
mel, olyan emberek segítségé-
vel, akik mindezt első kézből 
megtapasztalták. A jövőben te-
rítékre kerülő országok: Egye-
sült Királyság és Japán.

Pásti Hajnalka

SZILUETT
2020. 01. 24.
A Széchényi Ferenc Tájmúzeum szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját a 2020. január 24-én 17.00 
órakor kezdődő, Kovács Boglárka -“Sziluett” című 
kiállításának megnyitójára.

Program:
A vendégeket köszönti:
Eignerné Bartusz Andrea ügyvezető
A kiállítást megnyitja:
László János grafikusművész, 
a Medgyessy Ferenc Gimnázium és 
Művészeti Szakgimnázium tanára.

Mindenkit szeretettel vár a Széchényi Ferenc Tájmúzeum!
(4211 Ebes, Ady Endre utca 6-8., Tel.: 06/52/366-136)

Megjártuk az El Caminót

November 30-án Debrecenben rendezték 29 egyesület rész-
vételével az I. Debreceni Shotokan Nemzetközi Kupát. Palcsu 
Nándor élete első karate versenyén korcsoprtjában megnyerte a 
kata versenyszámot, így aranyérem kerülhetett a nyakába.

Kása Sándor
Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület 

Nemzetközi siker
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Megyei komplex tanulmányi verseny
Iskolánk tanulói 2019. november 15-én a 
debreceni Lilla Téri Általános Iskola által 
5-8. évfolyamosok körében meghirdetett 
megyei komplex tanulmányi verseny ke-
retében angol nyelvi egyéni hallott szö-
vegértési versenyen vettek részt „Can You 
Hear What I Hear?” címmel. A versenyen 
19 tanuló képviselte iskolánkat, akiket 
Arany Edina, Csiháné Pálinkás Krisztina 
és Trefán Gabriella Krisztina tanárnők 
készítettek fel. Az eredményhirdetésen a 
részt vevő diákok közül évfolyamonként 
csak az első öt helyezettet emelték ki a 
verseny szervezői.
Helyezettek:
6. évfolyam: 1. helyezett Szőllősi Lara 6. 
a. Felkészítő tanárnő: Csiháné Pálinkás 
Krisztina.
7. évfolyam: 3. helyezett Nagy Bence 7. 
a. Felkészítő tanárnő: Trefán Gabriella 
Krisztina
8. évfolyam: 2. helyezett Galgóczi Zsu-
zsanna 8. a. Felkészítő tanárnő: Trefán 
Gabriella Krisztina. Köszönjük az ebesi 
Önkormányzatnak, hogy a tanulóknak és 
a kísérő pedagógusnak a verseny helyszí-
nére jutását külön busszal biztosította.

Angol és német nyelvi egyéni 
tesztverseny

A Berettyóújfalui József Attila Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola an-
gol és német nyelvi egyéni tesztversenyt 
rendezett 2019. november 20-án az álta-
lános iskolák 7. és 8. évfolyamos tanulói 
számára. A versenyen szép számmal vet-
tek részt a tankerület iskolái, a tanulók 
különböző nehézségű tesztfeladatokat ol-
dottak meg. Iskolánkat angol nyelvből hat 
tanuló képviselte, akik a következő ered-
ményeket érték el:
7. évfolyam:
9. helyezett Nagy Klaudia Kitti 7. b
14. helyezett Makai Botond 7. b
15. helyezett Forgó Viktória 7. b
Felkészítő tanárnő: Csiháné Pálinkás 
Krisztina.
8. évfolyam: 9. helyezett Pálóczi Imre 8. 
a. 10. helyezett Galgóczi Zsuzsanna 8. a. 
11. helyezett Nagy István 8. a. Felkészítő 
tanárnő: Trefán Gabriella Krisztina. Kö-
szönjük az ebesi Önkormányzatnak, hogy 
a tanulóknak és a kísérő pedagógusnak a 
verseny helyszínére jutását külön busszal 
biztosította.

Diákolimpia területi úszóverseny
2019. november 26-án délután rendezték 
meg a területi úszóversenyt Hajdúszo-
boszlón az Árpád Uszodában. Iskolánk 
négy tanulóval képviseltette magát. Pethő-
Tóth Ádám (100 m), Makai Csanád (50 
m) és Kerékgyártó Fanni (50 m) gyors- és 
mellúszásban indult, Vogel Christian 50 

m-es mellúszásban versenyzett. Pethő-
Tóth Ádám mindkét számban, Kerékgyár-
tó Fanni gyorsúszásban ezüstérmet kapott. 
Makai Csanád a dobogós 3. helyezést érte 
el mellúszásban. Csanád 4. lett gyorsban, 
ahogyan Fanni is mellúszásban, Vogel 
Christian pedig sérülten a 7. helyet szerez-
te meg. Gratulálunk mindegyikőjüknek a 
szép teljesítményért!

Tankerületi alsós rajzversenyen 
jártunk

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általá-
nos Iskolában 2019. november 14-én tan-
kerületi alsós rajzversenyen Medgyessy 
Júlia 4. osztályos tanuló 2. helyezést, Egri 
Csenge 3. osztályos tanuló 3. helyezést 
ért el. Gratulálunk az elért helyezésekhez! 
További résztvevők Zétényi Eszter 3. osz-
tályos, valamint Borsos Dóra és Kerék-
gyártó Fanni 4. osztályos tanulók. Felké-
szítő: Papp Éva.

Ismét győzelem az Euro-Info Megyei 
Informatika Csapatversenyen

2019. november 27-én rendezte meg a 
debreceni Euro Baptista Két Tanítási 
Nyelvű Gimnázium megyei informatika 
alkalmazói versenyét. A versenyt 3 fős 
csapatoknak hirdették a 7-8. évfolyam-
ban. A verseny lényege a csapatmunka. 
Három főnek 45 perc alatt egy-egy felada-
tot kell megoldania: internetes kvíz, szö-
vegszerkesztés és prezentáció-készítés. 
A verseny szüneteiben sem unatkoztunk: 
játékos kvízek, stand-up és megvendége-
lés színesítette a délutánt. Iskolánkat há-
rom nyolcadikos képviselte: Kiss Leven-
te, Pálóczi Imre és Török Levente. A fiúk 
nagyszerű szerepléssel a tizenkét csapatos 
mezőnyben első helyen végeztek, és bol-
dogan vihették haza az okosórát. Ezúton 
is köszönjük a szervezőknek a színvonalas 
előkészítést és a professzionális lebonyo-
lítást! Felkészítő tanár: Kissné Lantos Éva 
és Csiha László.

Angol nyelvű vers- és prózamondó 
verseny

2019. december 2-án hétfőn a Haj-
dúszoboszlói Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola rendezte meg a Berety-
tyóújfalui Tankerületi Központ által 
támogatott járási angol nyelvű vers- és 
prózamondó versenyt két korosztály szá-
mára. Iskolánkból az I. korcsoport, vagyis 
a 3-4. osztályosok versenyén vettek részt 
tanulók: Orosz Emma 3. a (felkészítő: 
Kathiné Sárkány Noémi), Czirják Ádám 
és Szántó Szabolcs 3. b (felkészítő: Gal-
góczi Éva) és Kiss Lilla Antónia (felké-
szítő: Tamássy Zoltán). A gyerekek közül 
Orosz Emma 1. helyezést, Czirják Ádám 
pedig 2. helyezést ért el.

Megyei angol versenyen jártunk
A Csapókerti Általános Iskolában 2019. 
november 29-én került megrendezésre a 
megyei angol nyelvű vers- és prózamondó 
verseny. A 3-4. évfolyamos korcsoportot 
az alábbi tanulók képviselték iskolánkból: 
Orosz Emma 3. a, Kiss Karolina Ágnes 3. 
a, Czirják Ádám 3. b, Laczkó Zsófia 3. b, 
Szántó Szabolcs 3. b, Tőzsér Blanka 3. b, 
Galgóczi Éva és Kiss Lilla Antónia 4. b
Felkészítő tanárok: Galgóczi Éva, Kathiné 
Sárkány Noémi, Tamássy Zoltán. Czirják 
Ádám 3. b osztályos tanuló 2. helyezést ért 
el a 33 versenyzőből. A felső tagozatosok 
közül a 7. b osztályból hárman is szere-
peltek a versenyen: Forgó Viktória, Kanyó 
Gréta és Nagy Klaudia Kitti. Felkészítő 
tanáruk: Csiháné Pálinkás Krisztina. Nagy 
Klaudia Kitti különdíjas lett a 7-8. osztá-
lyosok versenyén. Iskolánk egyik angolta-
nára, Kathiné Sárkány Noémi meghívást 
kapott a versmondó versenyek zsűrijébe, 
így az 5-6. és a 7-8. osztályosok versenyén 
vett részt a zsűri munkájában.

„Olvasom, értem” – Megyei 
szövegértési verseny

2019. november 22-én 15. alkalommal 
rendezték meg Püspökladányban a Kál-
vin Téri Általános Iskola szövegértési 
versenyét. Iskolánkat 5 tanuló képviselte. 
Mindannyian szép eredményt értek el a 
korosztályonként 40 fős mezőnyben.
Sopronyi Dávid 2. b 9. helyezés
Balla Bence 2. b 10. helyezés
Hámori Gergő 3. b  10. helyezés
Egri Csenge 3. b  12. helyezés
Zsiros Blanka 4. a 14. helyezés
Felkészítő tanítók: Bálintné Bagdi Ibolya, 
Galgóczi Éva és Nagy Anita

Siker a Vörösmarty Napokon
December 2-án a debreceni Vörösmarty 
Mihály Általános Iskolában megyei sza-
valóversenyen vettünk részt. Az ötödik 
évfolyamon Krivács Zsófia 5. a osztályos 
tanuló emléklapot kapott, míg a 7-8. évfo-
lyamosok versenyében Orosz Fanni (7.a) 
3. helyezést ért el, Kanyó Gréta Anna 
(7.b) pedig a zsűri különdíját kapta. Ver-
senyzőink könyvjutalomban részesültek. 
Felkészítő tanáruk: Subáné Kiss Gyöngyi.

Használt elemet gyűjtünk
Az iskolák közti elemgyűjtő versenyben az 
1. forduló után az 1. helyen állunk. 2020. 
január 31-én zárul a verseny. (Az első he-
lyezést elérő iskola nyereménye 100.000 
Ft; a második helyezést elérő iskola nye-
reménye 80.000 Ft; a harmadik helyezést 
elérő iskola nyereménye 70.000 Ft.) Az 
iskolai gyűjtés 2. mérését január 28-án, 
kedden reggel végezzük. A jelenlegi állást 
a következő linken lehet megnézni: https://
docs.google.com/spreadsheets/d/1Xoh3aH
BKQ5pP0BklIjVIYK3ZpYZLR58yHXb

Iskolai hírek
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Óvodánkba ezen a télen is megérkezett rénszarvas szánján a 
Mikulás. Ez a nap azért is különleges volt, mert a bölcsőde és 
az óvoda apraja-nagyja együtt, közösen, izgalmakkal telve várta 
a Nagyszakállút az óvoda tornaszobájában. A várakozást az 

óvónők meseelőadása tette még színesebbé, melyet a gyerekek 
elmélyülten figyeltek és a szereplőkkel együtt vidáman 
énekeltek. A Mikulás csengő szóval érkezett, minden csoport 
verssel és dallal köszöntötte. A gyerekek boldogan bontogatták 
a csomagokat és kóstolgatták az édességeket.

 Jövőre is nagy szeretettel várunk Téged, kedves Mikulás!
Hagyományőrző Munkaközösség   

Mikulás ünnepség a Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsődében

Az Ebesi Hírlap januári számának lapzárta 
időpontja 2020. január 23., csütörtök.

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
ISSN 2415-9964

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

 Felelős szerkesztő: Seres László 
E-mail: ebesihirlap@gmail.com – Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház 
4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. 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

L24KrNKY/edit?usp=sharing. Reméljük, 
hogy a második forduló is ilyen jól sikerül! 

Járási Móra Ferenc Mesemondó 
Verseny

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ 
által támogatott Járási Móra Ferenc Me-
semondó Verseny 2019. november 28-án 
került megrendezésre Hajdúszoboszlón, a 
Bárdos Lajos Általános Iskolában. Intéz-
ményünket Orosz Emma 3. a osztályos 
tanuló képviselte, aki 3. helyezést ért el.
Felkészítő tanára Galgóczi Éva.

Kedves Szülők!
Köszönjük a karácsonyi gyűjtésünkre 
nagy számban érkezett felajánlásokat. Az 
adományokat a Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálat fogja szétosztani a rászoruló 
ebesi családoknak.

Köszönjük, hogy a fogadóórákra el-
fogadták a meghívásunkat, amelyeken 
csaknem 300 beszélgetésre került sor, 
ahol gyermekük előrehaladásáról tájéko-
zódhattak.

További híreink iskolánk honlapján 

(www.ebesarany.hu) megtekinthetők.
Ezúton is köszönjük az Önkormány-

zatnak a tanulóink utaztatásához nyújtott 
segítségét!

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

Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető-helyettes
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