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„1964-ben a Világosság c. lap-
ban melldöngető cikkben ecsetel-
ték, hogy Magyarországon végre 
van egy olyan település, amely-
nek se temploma, se temetője, se 
címere nincsen. Négyezer-há-
romszáz ebesi lakosra akarták 
rásütni az ateizmus billogát, új 
magyar életvitel jussán” –olvas-
ható a Hajdú-bihari Napló 1993. 
dec. 2-i számában. 1933-tól 1948-
ig csak nagyobb ünnepek alkal-
mával tartottak istentiszteletet a 
tanyasi iskolában. 1948-ban jött 
létre az önálló Debrecen – Szepes 

- Ebes református egyházközség. A 
templomépítése az 1989-es rend-
szerváltozásig váratott magára.

A templom építésének történe-
te Papp Csaba tiszteletes szervező 
munkája nyomán vette kezdetét. 

1992. október 24-én került 
sor az alapkő ünnepélyes letéte-
lére. Majd 1994-ban a második 
terv alapján a templomhajó fel-
építése valósult meg, valamint 
elkészült a torony is Dr. Walter 
Landis meileni polgármester és 
barátai anyagi szerepvállalása 
mellett. Újabb lendületet az épít-
kezés 1996-ben kapott Meilen 
svájci testvérváros és polgármes-
tere, valamint a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület és az Ebes 
Községi Önkormányzat segítsé-
gével került a templom tető alá. 
1997. június 8-án szentelték fel a 
harangokat, melyeket Eva Landis 
és Lucas Spiner adományozott az 
egyházközségnek.

1997. október 5-én, 10 évvel 
ez előtt került sor a templom 
át adására dr. Bölcskei Gusztáv 
ti szán túli református püspök és 
Bu ká né Zakar Zsuzsanna lel ké-
szi szolgálatra hazajött tiszte letes 
asszony ünnepi istentisztelete 
mellett.

2007. október 6-án szombaton 
a református egyházközség tag-
jai és vendégei a templom szente-
lés 10. évfordulóját ünnepelték. A 
hálaadó istentiszteleten igét hir-
detett Derencsényi István, a Deb-
receni Református Egyházmegye 
esperese. 

Meilenből Walter Landis egy-
kori és Hans Isler jelenlegi pol-
gármester vezetésével egy 14 fős 
delegáció érkezett községünkbe 
erre az ünnepi alkalomra. Walter 
Landis ünnepi köszöntő szavai-
ban összefoglalta a templomépí-
tés nem éppen zökkenőmentes 

Mária és Márton az összetartozás harangjai

Walter Landis, Ebes község 
dísz polgára, a református temp-
lom 10 éves évfordulóján mon-
dott köszöntőjében élete egy 
szép korszakaként jellemezte 
azo kat a fejlesztéseket, melye-
ket mei leni polgármesteri mun-
kája mellett Ebesen valósítottak 
meg. Walter Landis utoljára 
2004-ben járt Ebesen. Jelenlegi 
látogatása alkalmával arról kér-
deztem, hogy miként vélekedik 
Ebes fejlődéséről?

– Örömmel láttam az új par-
kot, mely nyitott teret biztosít 
a katolikus templomnak és a 
mú zeumnak. Nagyra értékeltem 
a könyvtárat és a nagyszerű kiál-
lítást a kitelepítettekről. A teme-
tő is csodálatos, bár nem egészen 
értem, miért olyan nagy. 

– Jó gazdája-e Ebes a meileni 
adományoknak? 

– A templomokkal és az étte-
rem Meilen termével nagyon 
meg vagyok elégedve. Nagyon 
fontos identitást adtak a falunak. 
Azonban mi úgy gondoljuk, hogy 
a református templomnak sok-
kal frekventáltnak kellene len-
nie, és nagyobb szerepet kellene 
játszania a falu életében. Ott leg-

alább havonta egyszer mindenki 
számára rendezni kellene kon-
certeket, előadásokat. A temp-
lom most újult meg és a park is 
gyönyörű mellette. Azt remé-
lem, hogy a templom kulturá-
lis célú használata fejleszthető a 
jövőben. Az Arany Oroszlán úgy 
tűnik, hogy sikeres az étkezteté-
si tevékenységével, az esküvőkkel 
és más családi összejövetelekkel. 
Bár az étterem és a hotelszobák 
még több odafigyelést igényelnek. 
Ez még több erőfeszítést és időt 
igényel a fejlődés érdekében.

Nagyon jó volt a kirándulá-
sunk, és reméljük, hogy képesek 
leszünk véghezvinni az iskolai 
projektet a svájci kormány segít-
ségével. Nagyon nagy köszönet 
Ebesnek a mindenre kiterjedő 
vendégszeretetért. 

R. Juhász Éva

Meileni vélemény

történetét, mely szerinte nagyon 
megfelel a magyar temperamen-
tumak. Örömét fejezte ki, hogy 
az építkezés 10 évvel ezelőtt a 
segítségükkel révbe ért és sza-
vait idézve „A kommunizmusba 
épült Ebes először saját identitást 
és saját lelket kapott a templom-
mal.” Hans Isler Meilen jelenlegi 
polgármestere szintén köszöne-
tét fejezte ki az egyház vezeté-
sének áldozat kész munkájukért, 
valamint Walter Landisnak és 
Galgóczi Mihály polgármester-
nek, hogy a közös terveket, a 
ki tű zött célokat  végig vitték és 
ezáltal nemcsak Ebes fejlődött, de 
barátságok is szövődtek. „A mai 

ünnepség sokaknak viszontlátás 
a régi barátokkal, ismerősökkel.”– 
mondta Hans Isler. A meileni 
kö szöntő szavak után Galgóczi 
Mihály Ebes község polgármes-
tere szólt az ünneplő közösség-
hez. Beszédében kiemelte, hogy 

„1997. október 5-e jeles esemény 
a falunk életében, felszen tel tük a 
református templomot, a modern 
Ebes első templomát, me lyet 
komoly anyagi és szervezé si erő-
feszítések előztek meg. A közös 
munka eredménye mára Ebes 
díszévé, jelképévé vált, kötödést 
és büszkeséget jelent nekünk 
ebesieknek és méltó helyet a hit-
életnek. A Mária és Márton nevű 

harang pár azóta is fennen han-
goztatják összetartozásunkat. És 
azt, hogy itt egy szorgalmasan 
dolgozó és sikeres faluközösség 
létezik. Ha ismerősök körében 
a 10 éves templommal büszkél-
kedünk, talán megmosolyognak 
bennünket, de ha hozzátesszük, 
hogy Ebes ebben az évben csak 
55 éves, akkor mindjárt másképp 
hangzik az a 10 esztendő.  Az 
alig emberöltőnyi korú település 
és az iskoláskorú templom nem 
hordoz magában valódi ellent-
mondást. S ha figyelembe vesz-
szük, hogy még mindig van olyan 
település, ahol nincs templom, 
akkor nekünk nincs szégyenkez-
ni valónk. Legyünk büszkék ered-
ményeinkre, becsüljük meg azt, 
amink van! Ebes lakossága méltó 
a svájci segítő kezekre.” A köszön-
tő szavak után polgármester úr az 
önkormányzat és a község lakos-
sága nevében jókívánságait fejezte 
ki a református egyházközségnek, 
a lelkészasszonynak a templom 
10 éves évfordulója alkalmából, s 
egy díszkötéses magyarázó Bibliát 
ajándékozott az egyházközségnek. 
Az ünnepi istentiszteleten közre-
működött még a Halleluja kórus 
és dr. Fekete Csaba orgonán.

R. Juhász Éva
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Bukáné Zakar Zsuzsát köz sé
günk református lel kész asszo
nyát a templomszen telési 
év fordulón arról kérdeztem, 
miként tekint vissza az elmúlt 
tíz esztendőre, az eddig meg
tett útra?

– Nagy várakozás volt a temp-
lom felszentelése után. Azt gon-
doltuk egy kicsit túl reménykedve, 
hogy a templom majd megmoz-
dítja az embereket, és úgy gon-
dolja mindenki, hogy ott a helye, 
ez azonban nem így történt. A jó 
Isten azt akarja, hogy amikor fel-
épül egy templom téglából, kövek-
ből, akkor azután következzen a 
lelki építkezés. Nem spórolja meg 
nekünk a jó Isten ezt a munkát, 
nekünk kell meglépni ezeket a 
lépéseket. Én azt gondolom, hogy 
mindent elkövetünk, ami embe-
rileg lehetséges, azért hogy aki a 
templomba eljön, jól érezze magát, 
érezze, hogy itt valóban találkoz-
hat az Isten szavával, jelenlétével, 
itt egy közösség van, aminek, ha 
ő úgy dönt a tagja lehet. Amikor 
vendégeket hívunk és várunk, 
akkor hellyel kínáljuk, odafigye-
lünk rájuk. Örvendetes, hogy 
azért mindig vannak, akiknek 
szükségük van erre a templomra. 
Az elmúlt 10 év alatt sokan elmen-
tek, akik szerették ezt a templo-
mot és hiányoznak nekünk, mert 
velünk dolgoztak, és már nem 
élhették meg a tizedik évfordulót. 
Azt azért látjuk, hogy a templom 
építés is úgy jöhetett létre, hogy 
a jó Isten munkálkodott és áldást 
adott, és a gyülekezetünk azóta 
is ebből él, erre tekint. Az Istenre 
kell odafigyelni, az ő szavára hall-
gatni. Ha mi mindent megtettünk, 
amit Ő ránk bízott, akkor az már, 
hogy mekkora lesz a növekedés, 
azt a jó Isten majd tudja és eldönti. 
Olyan ez, mint amikor az ember 
elveti a virágmagot, akár másmi-
lyen magot a földbe, hogy milyen 
lesz a termés az már sok minden 
mástól is függ. Az biztos, hogy 
bármekkora lesz a betakarítás, 
bármekkora lesz az eredmény, a 
növekedést, azt az Isten adja.

Mi ezen a tíz éves évfordulón 
hálát adtunk az Istennek, a temp-
lomért, és az azóta eltelt évtized-

ért is. Nyilván azért adtunk hálát, 
mert úgy éreztük, hogy van miért 
hálát adnunk, és ez egy mindig jó 
érzés. Talán akkor tud az ember 
megint előretekinteni, ha visz-
szanéz és meglátja, hogy ott volt 
vele a jó Isten és erőt, áldás adott. 
Akkor már könnyebb előrenéz-
ni, mert meg van az a reménység, 
hogy ha eddig ezt tapasztaltuk, 
akkor ezután is ez lesz az igaz-
ság. Ami előttem van, bár én nem 
ismerem, de az Isten kezéből jön 
majd, és akár gyülekezetként, 
akár emberekként, akiknek meg-
van a maguk élete, terhe, nyo-
morúsága ezzel járhatunk ezen a 
földi úton, hogy az Istenre figye-
lünk és az ő áldását érezhetjük 
magunkon.

– Felújításra került a temp-
lomtorony, mert az idő nyomot 
hagyott rajta. Összefogott-e a falu, 
azért, hogy ez a templom meg-
szépüljön, és ismét olyan szépen 
pompázzon és olyan éke és dísze 
legyen a településnek, mint ami-
lyen korábban is volt?

– Ez egy nagyon tanulságos, 

de jó kicsengésű történet. Sike-
rült a kitűzött céljainkat elérni. 
Azt, hogy kinek mennyire szív-
ügye a templom az teljesen lemér-
hető azon, hogy ki milyen hittel 
él. Azt vettem észre, illetve az a 
tapasztalat, hogy a templomba 
járók jelentős részének igazán 
szívügye volt. Ez a kis gyülekezet 
tényleg olyan mértékkel adako-
zott, hogy önerőből a költségek-
nek a felét elő tudtuk teremteni. 
Ennek nagy részét a gyülekezet 
illetve jó szándékú ebesi lako-
sok adakozták, de mondhatom 
azt, hogy nagyobb része a gyüle-
kezet adománya. Ez nekünk egy 
kis próbatétel volt, s ezt a próbát 
kiálltuk. Meg tudtuk azt mutat-
ni, hogyha összefogunk és áldo-
zatot vállalunk, akkor önerőből 
is eredményeket érhetünk el. De 
ugyanakkor úgy érzem annak is 
van üzenete, hogy a felét mi fizet-
tük önerőből, a másik felén pedig 
osztozott a helyi önkormányzat 
illetve a felettes egyházi ható-
ságok, a Debreceni Református 
Egyházmegye. Nekem ez egy 
megerősítés volt, egyrészt a „kis 
emberek”, tehát mi magunk itt 
helyben sokra tudunk jutni, ha 
össze fogunk és közösen akar-
juk. A másik pedig, hogy egy 
nagyobb összefogás valósulhatott 
meg, mivel az önkormányzattól 
is jött a segítség, és az egyház-
tól is. Ez egy nagyon-nagyon jó 
érzés. Az istentiszteleti alkal-
makon, a biblia órákon ezt folya-
matosan imádságban hordoztuk. 
Tehát valahol mi hívő ember-
ként abban gondolkodunk, hogy 
az első, hogy a jó Istentől kérjük 
az útmutatást, és az áldást, utá-

na cselekszünk, s miután a cse-
lekvésünknek értelme van akkor 
újra az Istenre tekintünk és neki 
köszönjük meg. Ez a kettő együtt 
kell, hogy járjon ez egy nagyon 
fontos dolog. Imádkozzál és dol-
gozzál – református kollé giumi 
jel szó, mely azt mondja, hogy 
egyiket sem szabad elhanyagolni, 
sem elfelejteni, mert ha az egyik 
is hanyagolódik, akkor torzul az 
egész és kevesebb a siker. Most ez 
a kettő nagyon szép egyensúly-
ban volt az imádság és a munka is. 
Valamint az áldozat vállalás mind 
a magán emberek részéről, mind 
pedig az önkormányzat illetve az 
egyházi szervezet részéről.

– Vannak-e tervek, célok az 
elkövetkező években? 

– Ahogy kitartóan imádkoz-
tunk azért, hogy meg tudjon 
újul ni maga az épület, most 
ugyanolyan kitartóan kell imád-
kozni, hogy a gyülekezet újulá-
sa is folyamatos legyen. Nagyon 
örvendetes, hogy mindig van-
nak hittanos gyerekek, mindig 
vannak református esküvők a 
templomban, konfirmálók. Úgy 
gondolom, hogy a templom, mint 
keret rendben van, hanem a belső 
tartalom, hogy ott valóban a gyü-
lekezeti élet olyan legyen, hogy az 
Isten dicsőségét szolgálja illetve 
az embereknek a javát, ez most 
a legfontosabb feladat. Nagyon 
örülünk annak, hogy szép a 
templom küllemében és a park is 
körülötte. Nagyon jó arra men-
ni, látni, nagyon jó bemenni, és 
ezt ajánlom mindenkinek. Belül-
ről is lehet nyugodtan ismerkedni 
vele, mert belülről is szép. Fon-
tos maga a tartalom, amire adatot, 
hogy az Isten igéje hangozzék ott, 
az Istennel találkozzunk, a hét-
köznapok terheit egy kicsit lete-
gyük, és olyan lelki tartalmat 
vagy lelki feltöltődést éljünk át, 
ami segít aztán majd az elkövet-
kező héten is a különböző terhek 
hordozásában. Szeretnénk, hogy 
ha mindenki egy kicsit közelebb 
érezné magához, és a templom-
ra úgy tekintene, hogy valóban 
otthon, az Isten háza, ahol talál-
kozni lehet a teremtő, megváltó 
Istennel.

R. Juhász Éva

Az ebesi Alapszolgáltatási 
Központ Családsegítő Szolgálta-
tása és Gyermekjóléti Szolgálta-
tója ebben az évben is szeretné 
a rászoruló családok ünnepét 
szebbé tenni az Önök támoga-
tásával!

Az elmúlt évben sikeresen 
el in dított kezdeményezésből 

sze retnénk hagyományt terem-
teni, ennek érdekében ismét ado-
mánygyűjtést szervezünk, hogy 
az érintett családokat és gyerme-
keiket az év végi ünnepek alkal-
mából támogatni tudjuk tárgyi 
adományokkal, illetve ingyene-
sen látogatható gyermekprogra-
mok szervezésével. 

Kérjük, amennyiben lehetősé-
ge engedi, úgy segítse munkánkat 
adományával (tartós élelmiszer, 
pénzadomány, bútorok, lakberen-
dezési és használati tárgyak, stb.), 
melyet a Családsegítő Szolgálta-
tás és a Gyermekjóléti Szolgáltató 
címére juttathat el személyesen 
vagy más formában telefonos 

egyeztetést követően! Címünk: 
4211 Ebes, Kossuth utca 14. Tele-
fonszámunk: (52)-788-494, (52)-
788-495

Segítő együttműködését meg-
köszönve: 

A Családsegítő és  
Gyermekjóléti Szolgáltató 

munkatársai

„Te voltál hajlékunk nemzedéktől nemzedékre”

Tisztelt ebesi lakosok!
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Nagy megtiszteltetés érte Ebes 
községet, amikor Sólyom Lász
ló köztársasági elnök október 
13-án felavatta a kommunista 
diktatúra magyarországi mun
katáboraiban elhunyt ártatlan 
áldozatoknak emléket ál lító 
síremléket. A megemlékezé sen 
részt vett Marc André Salamin 
is, Svájc magyarországi nagy
követe.

A szeles őszi délután nem szeg-
te kedvét a sorstársaknak és emlé-
kezőknek, szép számmal gyűltek 
össze a Széchenyi Ferenc Tájmú-
zeum udvarán. 

Ebes felvállalta múltját és mél-
tó emléket állít az egykori kite-
lepített, meghurcolt emberek 
szá má ra. A Széchenyi Ferenc 
Táj mú zeumban állandó kiál lí-
tás várja az érdeklődőket, ahol a 
kényszermunkatáborok világába 
nyerhetnek betekintést az emlé-
kezők. 

Az ünnepségre az ország szá-
mos pontjából érkeztek, hogy 
tisz teletüket tegyék az áldozatok-
nak emléket állító síremlék előtt.

„Mivel a táborokról nem tudott 
a közvélemény, nem terjesztettek 
utólag hazug magyarázatokat 
sem. Itt nincs a „forradalommal” 
szemben hivatalos, „ellenforra-
dal mi” verzió, itt nem mer-
né senki sem mondani, hogy 
ahány ember, annyi Hortobágy” 

– mondta az államfő. 
A rendszerváltozás végnapjai-

ban napvilágot láttak tanul má-
nyok és dokumentumfilmek, 
ezek közül a leghangsúlyosabb a 
Gulyás testvérek a Törvénysértés 
nélkül című filmje volt, amely fel-

hívta a figyelmet a telepesek élet-
körülményeire. 

A Hortobágyon 12 zárt, rendő-
rileg őrzött kényszermunkatábor 
működött, ezekből egy Ebesen. A 
táborlakókat a jugoszláv, illetve 
osztrák határsávból, 451 helység-
ből telepítették ki ide. Nyolcezer 
ember raboskodott és végzett 
me ző gazdasági kényszermunkát 
embertelen körülmények között. 
1945 és 1953 között elhurcoltak 
között rengeteg öreg és gyermek 
volt. Az ártatlanul száműzött 
embereknek gyakran a végtisz-
tességet sem adhatták meg a hoz-
zátartozók.

„Belügyminisztériumi utasítás 

világossá teszi, hogy nem büntetés, 
hanem megelőző intézke dés ről 
van szó. Az elhurcoltak sze mélye 
és – sosem konkre tizált – ellen-
séges magatartása veszélyt jelent 
a társadalomra, ezért szükséges a 
szigorú szabadság kor látozó intéz-
kedések alkalma zása” – mond-
ta a köztársasági elnök. Fontos, 
hogy a nyilvánosság megismer-
je az igazságot, és az egykori tele-
pesek kilépjenek a nyilvánosság 
elé, hogy bekerüljenek a nemzet 
emlékébe, így valós képet kapjunk 
az 50-es évek szörnyűségeiről. 

Jeszenszky Iván író – akit szü-
leivel az ebesi kényszermunkatá-
borba hurcoltak – kötelességének 

érzi, hogy felfedje a táborosok 
történetét, őrizze és ápolja emlé-
küket. Az emlékmű állításra XVI. 
Benedek pápa apostoli áldást kül-
dött. 

A sorstársak által felállított 
emlékműnél tartott ünnepségen 
beszédet mondott még Rainer M. 
János történész, a korszak kiváló 
kutatója és Tempfli József nagy-
vá radi püspök is. A rendezvé-
nyen közreműködött Kövesdy 
Zsuzsanna a Magyar Rádió kul-
tu rális rovatának szerkesztője, 
Lukács József színművész és Lára, 
a Liszt Ferenc Zene akadémia 
hallgatója.

Bencsik Ildikó

Nem engedhetjük elveszni a múltat…
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Hosszas mérlegelés és számol-
gatás után sikerült dönteni a teme-
tő üzemeltetési feltételeiről. Ebes 
község képviselő-testülete már 
hónapok óta keresi a megfelelő 
megoldást arra, hogy az újonnan 
épített temetőt miként lehetne 
úgy üzemeltetni, hogy az megfe-
lelő színvonalú, de egyben gazda-
ságos is legyen. Mint már korábbi 
számunkban beszámoltunk róla 
három lehetséges verzió merült 
fel: 1. Az AKSD Kft. üzemeltetné a 
temetőt. 2. Ebes Községgondnok-
sága végezné a teljes üzemeltetés. 
3. A Községgondnokság vé gez né 
a temető üzemeltetési fel ada tait 
(parkgondozás, épü let-kar ban-
tartás stb.) és a Haj dú szo bosz lói 
Vá ros gaz dál kodási Zrt. látná el a 
kegyeleti szolgáltatást.

A képviselő-testület mérlegelte 
a különböző változatok előnye it és 
hátrányait. Az AKSD Kft. ajánlatát 
túl drágának találták és nehezen 
kalkulálható az esetle ges áremel-
kedések mértéke is. Az, hogy az 
Ebesi Községgondnokság Kft. 
egyedül üzemeltesse a temetőt, 
több szempontból is problémás. 
Egy temető fenntartásához leg-
alább öt személy szükséges. Mi vel 
azonban Ebesen a halan dó ság nem 
túl magas, a dolgozók mun kaidejét 
nem lehetne gazda sá gosan kihasz-
nálni. A beüzemelés legalább 3-4 
millió forintba kerülne a tárgyi 
feltételek beszerzése miatt. Vala-

mint még nagy rizikót jelent, hogy 
a falunak nincs még tapasztalata 
a temető üze meltetéssel kapcso-
latban, így jobb lenne már jártas 
emberekre bízni a kegyeleti szol-
gáltatást, hogy a megfelelő színvo-
nal biz to sítva legyen. Ezért döntött 
úgy az önkormányzat, hogy a har-
ma dik verziót helyezi előtérbe és 
így a Hajdúszoboszló Városgaz-
dál kodási Zrt. látná el a kegyele-
ti szolgáltatásokat, míg az Ebesi 
Községgondnokság Kft. végezné 
az üzemeltetést. Ezáltal nem len-
ne a falu teljes mértékben kiszol-
gál tatva egy cégnek, hanem az 
önkormányzat tudná felügyelni a 
működtetést.

A szerződésen még dolgoznak, 
de Mészáros Sándor, a hajdúszo-
boszlói Városgazdálkodási Zrt. 
ve zérigazgatója elmondta, hogy ők 
az alábbi fontos feltételekkel tud-

nák vállalni a kegyeleti szolgálta-
tást: a temetkezési szolgáltatások 
el látását Ebes településen csak 
szerdai napokon tudják vállal-
ni. A temetkezési szolgáltatások-
hoz a ravatalozót be kell rendezni, 
amit a Városgazdálkodási Zrt. 
magára vállal. A személyi feltéte-
leket és a tech nikai eszközöket a 
Városgazdál kodási Zrt. biztosíta-
ná. Kegyeleti bolt működtetését is 
vállalnák. A koporsós temetés díja 
80–85 000 Ft között váltakozik 
attól függően, hogy helyben tör-
ténik a halálozás vagy debreceni 
egészségügyi intézményben. Ez a 
díj tartalmazza: a temetés minden 
járulékos költségét, a halott Deb-
recenből az ebesi temetőbe való 
szállítását, a sírásást, hantolást, 
ravatalozást, halottszállító ko csi 
használatát, koszorútartó fel-
állítását, fertőtlenítést, takarí tást.

A 2007. november 14-én meg-
tartott testületi ülésen elfogadták 
az önkormányzat köztemetőről és 
a temetkezés rendjéről szóló ren-
deletét. Az önkormányzat a ren-
delet mellékletében határozta meg 
az urnás temetési helyek, illetve 
sírbolt- és sírhelyárakat, a teme-
tő fenntartási hozzájárulást, vala-
mint a szolgáltatók által fizetendő 
díjakat(ravatalozó igénybe vétel, 
dísz-szórókút, halotthű tés, egy-
szeri hulladékszállítás díja). Ebes 
község önkormány zata, mint tulaj-
donos elfogadta a ke gyeleti szol-
gáltatási szerződést a fenntartó 
Ebesi Községgondnok ság Kft. és 
a Hajdúszoboszlói Városgazdál-
kodási Zrt. között. Ezt kö ve tően 
a temető ünnepélyes átadására 
2007. december 8-án szombaton 
kerül sor.

Bencsik Ildikó

Községünkben az ISPA prog-
ram keretében 12000 m vezetéket 
fektettek le a földbe, csupán az 
Arany János utca, Vérvölgy utca 
és az Új sor hiányzik. Az október 
31-i testületi ülésen közmeghall-
gatás keretében a lakosok kér-
dez hettek a szakemberektől és 
elmondhatták kifogásaikat is a 
munkálatokkal kapcsolatban.

Az ISPA program keretében öt 
települést csatornáznak be, ezek 
közül Ebesen kezdődtek meg 
leg hamarabb a munkálatok és 
re mélhetőleg itt is fejeződik be 
leg korábban. Az ülésen meg je lent 
lakosok nehezményez ték, hogy a 
burkolatok még nin csenek helyre-
állítva. Hollósi Endre, az Innoterv 
Zrt. képviselője megnyugtatta a 
megjelenteket, hogy el fognak 
ké szülni az útburkolatok rekonst-
rukciójával is, de a lakosok érde-
kei vel ellentétben a földnek az 
a legjobb, ha minél többet ázik 
és így tömörül. Ha ugyanis túl 
ko rán ráhelyezik a szilárd útbur-
ko latot, megsüllyedhet, vagy a 
víz kimoshatja alóla a földet, és 
így ott beszakad az út, mely feles-

leges plusz munkát eredményez. 
Hollósi Endre elmondta, hogy 
a megbontott kocsibeállókat is 
ki javítják, csupán egy kis türe-
lem szükséges. Olyan méretű 
beruházás ez, melyben sokszor 
adódnak nem tervezett problé-
mák és las sít ják a munkálatokat. 
A régebben elhelyezett vezeté-
keket a vas út alatt például egy új 
rende let szerint mélyebbre kell 
ásni. A Kossuth utcán annyira 
le van terhelve az útszakasz köz-
művesítése, hogy gondot okoz a 
csövek leté te le. Az Arany J. és 
Széchenyi ut cában meg kellett 
változtatni a vízfolyást, hogy 
elkerüljék a burko lat felbontását. 
Gondot okoz például a feltáró 
utcák helyze te is. Amikor ugyan-
is a csatornázás tervei ké szültek, 
a feltáró utcákkal még nem szá-
moltak. Azokon a szaka szokon, 
ahol feltáró utca van, vagy várha-
tóan feltáró utca lesz, tesznek be 
egy-egy aknát, hogy a későbbiek-
ben rá lehessen csatlakozni. 

Az önkormányzat vállalta, hogy 
amennyiben a kivitelező biztosít-
ja az anyagot, akkor a csatornázás 

miatt kialakult kátyúkat az asz-
falt utakon a befejezésig folyama-
tosan helyreállítja. 

Hogy mikor indul be a csator-
narendszer és, hogy a háztartá-
sok mikor kapcsolódhatnak rá az 
alábbi válaszokat kaptuk?

Galgóczi Mihály polgármester 
elmondta, hogy szeretné, ha Ebes 
csatornáiban folyna legha marabb 
a szennyvíz az öt település közül. 
Hollósi Endre bízik benne, hogy 
mihamarabb lehetséges, de pon-
tos választ nem tud adni. Azon-
ban a projektben résztvevő 
te le pü lések közül Ebesen a legelő-
rehaladottabb a munka. 

A beüzemelés hiányának több 
oka is van: a mostani vízáteme-
lő berendezések nem megfelelő 
kapacitásúak, bővítés szükséges.

A Debrecen felé tartó távveze-
ték kiépítése még hátra van. 
Ugyan már létezik egy ve zeték, de 
az nem bírná el a terhelést. Illet-
ve biztonsági okokból is célszerű 
a dupla távvezeték, hisz ha a tava-
lyihoz hasonló dugulás keletkezik, 
akkor a másik vezeték még mindig 
tudja szállítani a szennyvizet. 

A debreceni szennyvíztelep 
kapacitása nem bírná el hirtelen 
öt település szennyvízmennyisé-
gét, ezért még nekik is bővítésre 
van szükségük. Így hiába készül-
ne el a csatornázás, azt csak akkor 
lehet üzembe helyezni, ha Debre-
cenből is zöld utat kap.

A csatornaépítés 2008. decem-
ber 31-én fejeződik be hivatalo-
san, de ha minden feltétel adott 
lesz, hamarabb rá lehet kap-
csolódni a rendszerre. Erről 
mindenképp időben fogják érte-
síteni a lakosokat. A szakembe-
rek külön felhívják a figyelmet 
arra, hogy idő előtt senki ne kös-
sön rá a vezetékre, és az esővi-
zet se engedje a csatornába, mert 
nagyobb mennyiséget nem tud-
nának elbírni az átemelők, és így 
az a veszély fenyegetne, hogy 
elönti a szennyvíz a települést. A 
kivitelező és a falu vezetősége is 
azt szeretné, ha minél hamarabb 
befejeződnének a munkálatok és 
Ebes csatornái zökkenőmentesen 
üzemelnének.

Bencsik Ildikó

Megnyílnak a temető kapui

Végéhez közeledik a csatornaépítés
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Köszönetnyilvánítás
Az Ebesi Idős Emberekért Köz-

alapítvány Kuratóriuma köszöne-
tét fejezi ki mindazoknak, akik 
a 2006. évi személyi jövedelem 
adójuk 1%-át az alapítványnak 
aján lották fel. Az így összegyűlt 
47 376 Ft-ot a 2007. december 
15-én megrendezésre kerülő 
Idő sek karácsonya ünnepségére 
hasz náljuk fel.

avatóünnepség 
az iskolában

Az Ebesen járt svájci delegáció 
október 7-én délelőtt felkereste az 
általános iskolát. Egy régen várt 
örömteli eseményre került sor: a 
vendégek ünnepélyesen felavatták 
az iskola svájci segítséggel meg-
újult számítógépes termét. 2005-
ben a meileni önkormányzat 
10.000.- svájci frank támogatást 
nyújtott az iskola informati-
kai rendszerének fejlesztéséhez. 
A támogatásból 12 db tanulói 
számítógép-konfigurációt, 1 db 
projektort vásároltunk, fejlesz-
tettük a könyvtári számítógépet, 
bővítettük az internet-hálózatot, 
kiépítettük az elektromos és 
ethernet hálózatot a számítás-
technika teremben. Az avatóün-
nepség előtt az iskola tanulói a 
vendégeknek zenés, táncos prózai 
számokból összeállított műsor-
ral kedveskedtek. A delegáció tag-
jai az adományozás emlékeként 
külön erre az alkalomra készí-
tett matricákat helyeztek el az 
adományból vásárolt számító-
gépeken. Az avatóünnepségen is 
kifejeztük, és ezúton is köszönjük 
a meileniek iskolánknak nyújtott 
támogatását.

Érckövi Katalin 
iskolaigazgató

Ebes Község Önkormányzata (4211 Ebes Széchényi tér. 1.)

pályázatot hirdet
az Ebesi Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgáltató 

(4211 Ebes Kossuth u. 14.)

4 órás családgondozói
álláshely betöltésére.

Családgondozó feladata: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szó-
ló 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és az egyéb szakmai ren-
deletek alapján a családgondozói feladatok ellátása.  
pályázati feltételek:
•   felsőfokú szociális alapvégzettség (szociálpedagógus, szociális munkás, általános szo-
ciális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus), pszichológus, pszichopedagógus, 
vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel 
rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógiai előadó, gyógy-
pedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár

•   büntetlen előélet

a pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 1-2 éves gyermekvédelmi terü-
leten szerzett tapasztalat.

a pályázatnak tartalmaznia kell:
•  részletes szakmai önéletrajz,
•  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
•   a végzettséget, képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,
•   a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vele szemben a gyermekek védelméről és a gyám-

ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében megha-
tározott kizáró ok nem áll fenn,

•   a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat,
•   a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adata-

inak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

a megbízás időtartama: határozatlan idejű, 4 hónap próbaidő kikötésével.
a megbízás kezdő időpontja: 2007. december 1.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
a pályázat benyújtásának határideje: 2007. november 22.
a pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot személyesen, vagy postai 
úton, zárt borítékban „Gyermekjóléti Szolgáltató Családgondozói álláshelyre pályázat” 
megjelöléssel kell benyújtani Ebes Község Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ-
hoz (4211 Ebes Kossuth u. 34.)
a pályázat elbírálásának ideje: 2007. november 28.
Nem megfelelő pályázatok beérkezése esetén a pályázati kiírás eredménytelenné nyil-
vánításának jogát fenntartom.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhető Erdei And rás né tól, 
az ebesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjétől.

Kedves 
szülők!

Az ebesi Arany János Magyar–
Angol Kéttannyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény Szülői Munka-
közössége és Nevelőtestülete a 
hagyományokhoz híven az idén 
is meg szeretné rendezni jóté-
konysági bálját.

A bál jó lehetőséget ad arra, 
hogy a szülők és a pedagógusok 
kellemes környezetben szórakoz-
zanak, beszélgessenek, ismerked-
jenek.

A bál szervezésével az iskolá-
ban tanuló gyermekeink számára 
szeretnénk jobb még korszerűbb 
oktatási feltételeket teremteni.

A tavalyi bál bevételét (177 000 
Ft) különféle jutalmakra osztot-
tuk szét a tanulók között (pl.: 
farsang, gyermeknap), amelyből 
minden tanuló részesült.

Az idei bál bevételéből szeret-
nénk az alsós udvarra játékokat 
vásárolni. Ezt a törekvésünket az 
Ebesi Gyermekekért Alapítvány-
nyal közösen szeretnénk megva-
lósítani.

Nemcsak a jótékonysági bálon 
való részvétel az egyetlen módja a 
fenti cél megvalósításának. Akik 
nem tudnak személyesen részt 
venni a bálon, azok pártolójegyek 
vásárlásával is segíthetnek.

További lehetőségek még a 
tombolasorsolásra felajánlott 
ajándéktárgyak. Az aranykezű 
anyukáktól sü te ményt is szíve-
sen fogadunk vacsora utáni desz-
szertnek.

Reméljük, sok szülőtársunk 
kihasználja ezt az alkalmat, és 
együtt eltölthetünk egy vidám 
estét.

Pappné Salánki Tünde  
SZM elnök

Érckövi Katalin
igazgató

Felhívás 
szemészeti 
vizsgálatra

2007. november 23-án, pén-
teken délelőtt 8 óra 30 perctől 
felnőttek számára szemésze-
ti vizsgálat lesz a Bocskai utcai 
háziorvosi rendelőben. A Kenézy 
Gyula Kórház-Rendelőintézet 
szemész szakorvosai jönnek ki 
műszereikkel együtt. Maximum 
60 főt tudnak fogadni.

Előzetes bejelentkezés szüksé-
ges a háziorvosi rendelőben, ahol 
a vizsgálathoz időpontot kapnak. 
Vizsgálatkor hozzák magukkal 
TAJ-kártyájukat. AZ ELLÁTÁS 
KÖRZETTŐL FÜGGETLEN! 
Optikus is jön, szemüveg hely-
ben megrendelhető. Háziorvosi 
rendelő telefonszáma: 366-817

Dr. Szerze Péter

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes területén. 

Elérhetőség mobiltelefonon: 06-30-698-0043

2007. november

16. (péntek) Dr. Id. Szerze Péter
17. (szombat) Dr. Csontos Gyula
18. (vasárnap) Dr. Socol Ilona
19. (hétfő) Dr. Enyedi Attila
20. (kedd) Dr. Szerze Róbert
21. (szerda) Dr. Socol Ilona
22. (csütörtök) Dr. Békési Zoltán
23. (péntek) Dr. Id. Szerze Péter
24. (szombat) Dr. Szerze Róbert
25. (vasárnap) Dr. Socol Ilona
26. (hétfő) Dr. Békési Zoltán
27. (kedd) Dr. Csontos Gyula
28. (szerda) Dr. Socol Ilona
29. (csütörtök) Dr. Csontos Gyula
30. (péntek) Dr. Socol Ilona

Összeállította: Dr.Varga Tamás igazgató főorvos

Karácsonyi 
vásár

Már több éve, hogy az óvoda 
karácsonyi vásárt rendez jóté-
konysági céllal. A vásár december 
3. és december 11. között kerül 
megrendezésre az óvoda haljában 
az óvoda nyitvatartási idejében 
(6.30 órától 16.30 óráig). A meg-
vásárolható termékeket az óvodai 
dolgozók és szülők ügyes kezei 
készitik. A bevételből anyanyel-
vi eszközeink skáláját szeretnénk 
bővíteni, melyet a gyermekek az 
óvodai közös fenyőünnepen bir-
tokba is vennének. Szeretettel 
várunk mindenkit!

Az óvoda dolgozói
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Benedek Elek, a nagy magyar 
népmesegyűjtő születésnap-
ján szeptember 30-án a  Nép-
mese Napját ünnepeljük. Ezen 
alkalomból 2007. szeptember 
25-28. között az óvodásokkal és 
az első –második osztályosokkal 
közösen ünnepeltük a Népmese 
Napját. Barangoltunk a mesék 
világába, felelevenítettük a gye-
rekek kedvenc népmeséit, mese-
mondót hívtunk, barátkoztunk 
a könyvtárral és a mesés köny-
vekkel, majd minden csoport egy 
népmese cd -t és egy-egy mosoly-
gó almát - mint ahogy az Benedek 
által gyűjtött mesében is olvas-
ható – kapott útravalóul. Remél-
jük jövőre is sokan kalandoznak 
velünk a népmesék csodáiba.

Hét Próba a mesék birodalmá-
ba. 2007. november 25-ig még tart 

az „Aki nem hiszi járjon utána!” – 
hét próbás játék a Községi Könyv-
tárba. Várjuk szeretettel a próbát 

vállalókat! A próbák során össze-
gyűjtött tallérok értékes ajándé-
kokra válthatók.

Ebesi Művelődési Ház 
november–december  
havi programajánlója

2007. november 16.
10.00 Malac a pácban
14.00 Malac a pácban
16.30  Fantasztikus négyes 

és az ezüst utazó

2007. november 24.
16.00   Ebesi Piros Rózsa 

Nótakör CD-bemuta-
tó koncertje

2007. december 7.
14.00  Harry Potter és a 

Főnix rendje
16.30  Harry Potter és a 

Főnix rendje

2007. december 8.
15.00  Zsongvölgyi Ha gyo-

mány őrző Ha di tor-
na Egy let évzáró 
ünnepsé ge

2007. december 14.
8.00 Véradás

2007. december 15.
14.00 Idősek Karácsonya

2007. december 19.
14.30  Szeredás Népze-

nei Együt tes: Alföldi 
Betle he mes

15.30  Karácsonyi kézműves 
játszóház és táncház

2007. december 21.
10.00 L’ecsó
14.00 L’ecsó
16.30 L’ecsó

Állandó érdeklődési köreink 
és tanfolyamaink:

Fehér Ököl Harcművészeti 
Egyesület hétfő–szerda: 18.00–
20.00

Majorette hétfő–szerda: 
13.30

Gyógytorna kedd: 18.00–
19.00

Zsongvölgyi Hagyományőrző 
Haditorna Egylet kedd–szom-
bat: 19.00–20.00

Ebesi Piros Rózsa Nótakör 
szerda: 13.00–15.00

Női torna csütörtök–szom-
bat: 18.00–19.00

Jóga csütörtök: 16.30–17.00
Sakk kör mindenkinek! Pén-

tek: 17.30

a 6. ebesi étekkészítő 
verseny eredménye
Ebes étekkészítő mestere címet 

2007. augusztus 20-án az ebesi 
Polgárőrök csapata nyerte el. Pör
költ kategóriában az első helye-
zett a Hagyományőrzők csapata, 
második a Nefelejcs vendégház 
volt, míg a harmadik helyezést a 
Scher-luk fantázia névre hallgató 
csapat kapta. A legszebb teríté
kért járó díjat a Polgárőrök csa-
pata érdemelte ki. A legszebb 
főzőtérrel a Sós család büszkél-
kedhetett. A legvendégváróbb 
csapat díját a Scher-luk csapat 
kapta. A legpikánsabb pacal 
készítője a Bányász-bendők elne-
vezésű csapat volt. A hagyomá
nyos magyar pacal lovagja díjat 
a zsűri a Pacalimádók csapatának 
ítélte oda. A zsűri különdíját az 
MSZP csapata nyerte el. Az érté-
kelésnél a következő szempontok 
érvényesültek: főzőtér kialakítása, 
főzési technológiák, kreativitás 
és személyiség. Szervizeszkö-
zök: tál, tányér igényesség, tála-
lásnál használt anyagok, az étel 
neve. Illat, látvány, állag, íz.

Tóthné Pinczés Éva 
Ebesi Vendégvárók  

Egyesületének Elnöke

„Micsoda két luk az, amelyik eccöre szelel?” Ezzel a címmel nyílt 
kiállítás a múzeumban 2007. szeptember 30-án a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja keretében Benei Péter ebesi hagyományőrző pipakészí
tő mester alkotásaiból és gyűjteményéből A kiállítás 2008. január 
15-ig látogatható.

Változik a 
nyitva tartás
Tájékoztatjuk a kedves olvasó-

kat és látogatókat, hogy a közsé-
gi könyvtár és a múzeum nyitva 
tartási ideje november 1-jétől 
megváltozik a téli időszámítás 
idejére, hétvégén 18 óra helyett 
16 óráig tartunk nyitva. Közsé
gi Könyvtár: hétfő: zárva, kedd: 
15–19, szerda: 13–19, csütörtök: 
15–19, péntek: 13–19, szombat–
vasárnap: 10–16 óráig. Széché-
nyi Ferenc Tájmúzeum: hétfő: 
zárva, kedd: 10–19, szerda: 10–19, 
csütörtök: 10–19, péntek: 10–19, 
szombat–vasárnap: 10–16 órá-
ig. Tel.: 52/565-093, e-mail: 
ebeskonyvtar@freemail.hu

a Népmese Napját ünnepeltük

A Miniszterelnöki Hivatal EU 
Kommunikációs Főosztályá-
nak pályázatának köszönhetően 
újabb uniós ismereteket nyújtó 
könyvekkel gazdagodott a köz-

ségi könyvtár. A könyvek között 
településfejlesztés, környezetvé-
delem, protokoll, munkajog, tele-
pülésmarketing témájú könyvek 
is megtalálhatók.

A kertek alatt lopakodik 
közénk a karácsony. November 
30-án András napjával kezdődik 
a karácsonyi ünnepkör, mely víz-
keresztig, január 6-ig tart. Hagyo-
mányainkhoz híven most is a 
karácsonyi ünnepkörhöz kapcso-
lódó pályázattal várjuk az olva-
sókat a Községi Könyvtárban. A 
pályázatok november 23-tól tölt-
hetők ki a könyvtárban. Bekül-
dési határidő 2007. december 19. 
Az év utolsó teadélutánja, melyen 
sor kerül az elmaradt pályázatok 
eredmény hirdetésére is, decem-
ber 20-a.

„…advent 
koszorúján négy szál 

gyertya ragyog…”

a télre készülve
A Kossuth utcán útpadka kot-

rást hajtottak végre. A munka 
elvégzésére azért volt szükség, 
hogy a téli hó kotrások alkalmá-
val a hólé, illetve a csapadékvíz ne 
az út közepére, hanem az árok-
ba folyjon.

Uniós kiadványok a könyvtárban
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sakk péntek
Sakk kör indult Ebesen a Műve-

lődési Házban. A baráti körben 
zajló fogalakozások látogatása 
ingyenes, célja segítséget nyújtani 
a sakkjáték elsajátításában, nép-
szerűsíteni a játékot. A szervezők 
szeretettel várnak minden ked-
ves érdeklődőt a Művelődési Ház 
kistermében, minden pénteken 
17.30-kor. További információ-
kért hívja a 06-30/572-00-19-es 
mobilszámon Kovács Józsefet.

Az Ebesi Polgárőr Egyesület 
nevében az alábbiakra szeret
nénk felhívni az önök figyel
mét.

November hónapban a pos-
tás ismét több pénzzel csenget be 
önökhöz. Ez örömteli esemény, 
de kérjük, fordítsanak nagyobb 
figyelmet az önökre leselke-
dő veszélyekre is. A postásokat 

– a korábbi évekhez hasonlóan – 
igyekszünk figyelemmel kísérni és 
gondoskodni arról, hogy minden 
nyugdíjasnak biztonságos körül-
mények között kifizetésre kerül-
jön a járandósága, de ezt követően 
a felelősség már önöket terheli.  

Ezen időszakban gyakor-
ta megszaporodnak a trükkös, 

illetve besurranásos lopások, 
valamint a csalások, mellyel meg-
károsíthatják önöket. Kérjük az 
idegenekkel (házaló árusokkal, 
ivóvízért avagy más okból beké-
rezkedő, áramszolgáltató, gáz-
szolgáltató vagy nyugdíjfolyósító 
munkatársának magukat kiadó 
személyekkel) legyenek bizalmat-
lanok, ne engedjenek be senkit 
udvarukba, lakásukba. Ha még-
is kénytelenek idegent enged-
ni lakásukba, akkor kérjék meg 
őket személyazonosságuk hiteles 
igazolására és hívják segítségül a 
szomszédokat, ismerősöket, hogy 
legyenek jelen, mert ez csökkenti 
a kockázatot, adott esetben elri-
asztja a rossz szándékú embere-
ket. E mellett fontos, hogy tartsák 

zárva az utcai kaput akkor is, ha 
otthon tartózkodnak, s ha eltá-
voznak otthonról – akár a szom-
szédba is – zárják a lakás ajtóit 
és ablakait. 

Kérjük, hogy saját maguk és 
családtagjaik, értékeik védelme 
érdekében, nagyon fontolják meg, 
kit engednek be az otthonukba.

Ha bármi gyanúsat észlelnek, 
sérelmükre jogsértést követnek el 
vagy kérdéseik merülnek fel, hala-
déktalanul kérjenek segítséget 
az 52/558-510, vagy a 107, illetve 
112 segélyhívó telefonszámokon 
a Hajdúszoboszlói Rendőrkapi-
tányság munkatársaitól.

Tisztelettel: 
Az Ebesi Polgárőr  

Egyesület tagjai

Tisztelt Nyugdíjasok!

Az Ebesi Községgondnokság Kft.

állást hirdet
temetőgondnoki  

munkakör betöltésére.
Érdeklődni lehet: Girgás Béla ügyvezető igazgatónál

Tel.: 06-30/985-4997

Az önéletrajzok beadási határideje:
2007. november 22., csütörtök 10.00 óra

Kertész végzettség előnyt jelent

Az önéletrajzokat az Ebesi Községgondnokság címére 
(4211 Ebes, Rákóczi u. 16. sz.) 

kell benyújtani a megadott határidőig. 

Ebesen, a Déli utcán
épülő könnyűszerkezetes 

2×3 lakásos sorházban 
66 m² és 96 m²-es

lakások leköthetők. 
Igénybe vehető kedvezmények:

• Szoc.-pol. • Fészekrakó (90%)
• Közalkalmazotti kedvezmény (100%)

Ár: 13 millió forinttól
Érdeklődni lehet a 06-20/381-2420  

telefonszámon.

Közös akarattal kinyilvánítjuk, hogy fontosnak és szükségesnek 
tartjuk a civil szervezetek együttműködését, tevékenységeik jobb 
összehangolását kistérségi szinten is.

Az önkéntességen, a szolidaritáson, az együttműködésen alapuló, 
a hétköznapi élet legkülönbözőbb területeit felölelő civil tevékeny-
ség egyre fontosabb eleme a szervesen fejlődő helyi társadalom-
nak és közéletnek.

Szervezeteink tevékenysége segíti, esetenként kiegészíti a közhatal-
mi funkciót betöltő önkormányzati testületek, hivatalok munkáját.

 Fontosnak tarjuk kistérségi szinten az egymás közötti párbeszé-
det, együttműködést, a forrásteremtést és kapacitásnövelést célzó 
tevékenységeink összehangolását. Ugyancsak fontosnak és szük-
ségesnek tartjuk a civil szféra bevonását a helyi, kistérségi fejlesz-
tési elképzelések kimunkálásának folyamatába is.

Ennek érdekében kezdeményezzük egy minden szervezet számá-
ra nyitott Kistérségi Civil Fórum megalapítását, melynek Alapsza-
bály-tervezete elérhető a www.civilszoboszlo.hu lapon.

A felhívás közzétételétől számított 30 nap után újra összehív-
juk a csatlakozni kívánó szervezetek képviselőit, és formálisan is 
kimondjuk a Fórum megalakítását.

Reméljük minél többen, felismerik a civil együttműködés szük-
ségességét és csatlakoznak kezdeményezésünkhöz!

Cigányok és Etnikai Kissebségek Érdekeit Képviselő Egyesület – 
Hajdúszovát

Ebesi Vendéglátók Egyesülete – Ebes

Hajdúszoboszlói Kézilabda SKE – Hajdúszoboszló

Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 
– Hajdúszoboszló

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete – Hajdúszoboszló
Magyar Vöröskereszt – Hajdúszoboszló

Szoboszlói Kulturális Közösség, Kulturális,  
Szabadidős és Ifjúsági Közhasznú Egyesület 

– Hajdúszoboszló

Sporthorgász Egyesület – Hajdúszoboszló

Városszépítő Egyesület – Hajdúszoboszló 

Vendéglátók Egyesülete – Hajdúszoboszló

Felhívás a Hajdúszoboszlói kistérségben működő civil szervezetek: 
egyesületek, alapítványok, klubok, körök képviselőihez
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labdarúgás
Megye I. őszi fordulójának 

újabb eredményei:
Ebes–Kaba (7. forduló) 3–3, 

ifjúsági csapat: 4–1
Hajdúszoboszló–Ebes (8. for-

duló) 5–0, ifjúsági csapat: 2–1
Ebes–Hajdúdorog (9. forduló) 

5–1, ifjúsági csapat: 5–1
Nagyhegyes–Ebes (10. fordu-

ló): 0–2, ifjúsági csapat: 6–2
Ebes–Téglás (11. forduló) 3–1, 

ifjúsági csapat: 2–0
Nyírmártonfalva–Ebes (12. for-

du ló) 4–1, ifjúsági csapat: 0–4
Ebes–Komádi (13. forduló) 1–1, 

ifjúsági csapat: 4–0
Hosszúpályi–Ebes (14. forduló) 

2–1, ifjúsági csapat: 2–3
Ebes–Püspökladány (15. fordu-

ló) 5–0, ifjúsági csapat: 1–3

Néhány éve éled Ebesen egy 
kis futómozgalom, akik még 
augusztus 26-án Hajdúszobosz-
lón, az Aquapark országos mezei 
futóversenyen 25-en képviseltet-
ték magukat. A több száz fős 
mezőnyben mindenki derekasan 
helytállt. Amatőr versenyzőink 
kiválóan szerepeltek a profi ver-
senyzők között is. A legjobb ered-
ményeket a lányok között Bárczi 
Martina, a hölgyek között Varga 
Ferencné és abszolútban Sós Bar-
nabás érték el, éppen csak leszo-
rulva a dobogóról. Hogy tovább 
népszerűsítsük a futást Ebesen, 
november 3-án gyermek futó-
versenyt rendeztünk 3-14 éve-
seknek. A szép őszi napsütésben 
32-en versenyeztek 5 korosztály 

kategóriában. A legjobbak okleve-
let, valamint értékes ajándékokat 
kaptak. A legfiatalabb versenyző a 
2 és fél éves Mészáros Nórika volt. 
1. helyezettek: Ifj. Sós Barnabás, 
Bárczi Martina, Vezendi Péter, 
Varga Nikolett, Kisdi Domon-
kos, Tokai Kristóf, Varga Fruzsi-
na, Bartha Zsófia 2. helyezettek: 
Varga Ferenc, Szűcs Gábor, Karsai 
Norbert, Bíró Nelli, Gombos Ger-
gely, Traista Richárd 3. helyezet
tek: Szűcs Gabriella, Keményffy 
Máté, Fodor Dominika, Vezendi 
Viktória, Szűcs Péter. A díjakat 
és a költségeket az Eastern Sugar 
Zrt. (Kaba) és a szervező állta. A 
verseny lebonyolításában köszö-
net Tokai István segítségének.

Sós Barnabás (szervező)

Vigyázzunk a 
gyerekekre!

Ebben az évben a Hajdúszo-
boszlói Rendőrkapitányság és az 
Ebesi Polgárőr Közhasznú Egye-
sület – a korábbi évekhez hason-
lóan – fokozott figyelmet fordított 
a szeptemberi iskolakezdésre. 
Fon tosnak tartjuk, hogy az isko-
la környékén a járművezetők és a 
gyalogosok figyelmesen, körülte-
kintően, a szabályokat maradék-
talanul betartva közlekedjenek. 
Ebben az évben nem csak rend-
őrök és polgárőrök, hanem az 
iskolában szervezett polgárőr 
csapat tagjai is figyelő szolgála-
tot teljesítettek a település legve-
szélyesebb útkereszteződésében. 
7 órától a tanórák megkezdésé-
ig folyamatosan jelen voltunk a 
gyalogátkelőhelyek környékén, és 
a kis polgárőrök segítséget nyúj-
tottak alsó tagozatos társaik biz-
tonságos áthaladásában. A felnőtt 
polgárőrök és rendőrök szükség 
esetén forgalmat irányítottak 
és felhívták a gépkocsivezetők 
figyelmét a szabályos parkolásra, 
valamint a közlekedési szabályok 
betartására.

Biztosak vagyunk abban, hogy 
ez az akció hozzájárult ahhoz, 
hogy településünkön nem tör-
tént az idei tanévkezdéskor sem 
gyermekbaleset.

Örülünk, hogy a szülők nagy-
többsége készségesen együttmű-
ködött velünk ebben az akcióban 
és a gyermekekért végzett mun-
kánkat nem tekintették akadá-
lyoztatásnak.

A következő iskolakez désnél 
szeretnénk önként jelent kező 
szülők és pártolók segítségét 
kér ni ehhez a fontos tevékeny-
séghez.

Balogh László

A Hajdú-Bihar Megyei Polgár-
őr Szövetség 2007. év nyarán a 
Vekeri-tó szomszédságában el he-
lyezkedő Víg-Kend Majorban 
ismételten megrendezte a polgár-
őr gyermektábort, mely résztve-
vő diákok körében osztatlan sikert 
aratott. A tábor vezetésével – a 
korábbi évek gyakorlatának meg-
felelően – Boros Viktort, a nyíráb-
rányi Polgárőr Egyesület elnökét 
bízták meg, aki a rá bí zott ifjú 
tehetségekről igyekezett a legjobb 
tudása szerint gondoskodni. 

Sajnos az azóta nyilvánosságra 
került rendkívül nagy anyagi kárt 
okozó tűzeset miatt a gyerekek 
nem a terveknek megfelelő lakó-
épületben lettek elhelyezve, de a 
színes programok és vetélkedők 
úgy gondoljuk feledtetni tudták 
velük ezt a szomorú eseményt.

A táborban a településünket 
Halász Judit, Fodor Nóra, Kiss 
Renáta, Kiss Nikolett, Lackó Vik-
tória, Kovács Kinga, Kovács Dá vid, 
Gali Sándor és Morvai Kris tóf, az 
Arany János Általános és Alapfo-
kú Művészeti Iskola tanulói kép-
viselték. A gyere keket az ebesi 
polgárőrök vitték ki a tá borba, és ők 
vállalták a hazauta zással kapcsola-
tos feladatok lebonyolítását is.

A táborban a szokásos szabad-
idős tevékenységek mellett képet 
kaphattak a polgárőrség áldozat-

kész munkájáról, valamint a rend-
őrség és a határőrség feladatairól. 
A rendőrök és a határőrök be is 
mutatták a munkájukat.

A táborozáson részt vevő gye-
rekek az eltelt egy hét alatt na gyon 
sokrétű, nehéz, ugyanakkor játé-
kos feladatot oldottak meg, amely-
nek tapasztalataiból profitálhatnak 
a mindennapok során. A legem-
lékezetesebb játékok a következők 
voltak: leányfoci, amelyben első 
helyezést ért el csapatunk; felejthe-
tetlenné vált a gumicsónak-verseny, 
amelyet a tábor medencéjében ren-
deztek meg; túra a Vekeri-tóhoz, 

ahol vízibiciklizni és csónakázni 
lehetett. Nagyon jól érezték magu-
kat a FORMA 1-es és a kerékpáros 
ügyességi versenyben, de nem val-
lottak szégyent a közlekedési totó 
kitöltésében sem.

Ezúton szeretnénk felhívni a 
tisztelt szülők figyelmét, hogy a 
jövő nyáron is lehetőségük lesz 
a gyermekeiket polgárőrtábor-
ba küldeni, ezért kérjük, hogy a 
következő évi programok terve-
zése során számoljanak ezzel a 

– megítélésünk szerint kihagy-
hatatlan – lehetőséggel is. 

Zelizi Mária–Balogh László

polgárőr gyermektábor megrendezése
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