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Minden településnek kell, hogy 
legyen temetője. Korábban a 
temetők a templom körül – mint 
ahogy az Árpád-kori templom-
dombunknál előkerült leletek is 
bizonyítják – később a falu szé-
lén kaptak helyet. Sok településen 
felekezeti megoszlásnak megfe-
lelően találkozhatunk katolikus, 
református és zsidó temetővel 
vagy önkormányzati fenntartá-
sú köztemetővel. Ebes község az 
idén ötvenöt éves, fiatal telepü-
lés, templomai alig 10 évesek, de 
temetője Ebesnek is volt, melyet 
1962-ig használtak és 1981-ben 
felszámolták. Ezt követően az 
ebe si lakosok a hajdúszo boszlói 
és a debreceni köztemetőbe 
te met keztek. Az önkormányzat 
1997-ben a község rendezési ter-
vé ben kijelölte az új temető helyét 
és programjába vette a temető 
épí tését. A temető elkészült és 
de cember 8-án az ünnepélyes 
avatására is sor került.

A temető az elmúlás színhelye, 
ahol a napnak minden szakaszá-
ban csend van, ahol fájón szem-
besülünk a szomorú igazsággal, 
hogy szerettünk nincs többé, 
most mégis egy kis időre decem-
ber 8-án az öröm, a helyhez mél-
tó ünneplés színterévé vált.  26 év 
után ismét van temetője a község-
nek, s új időszámítás kezdődött a 
település életében. Öröm ez a tele-
pülés lakosságának, mint ahogy 
arra Galgóczi Mihály polgármes-
ter is utalt ünnepi köszöntőjében. 

„Jogos igénye az embernek, hogy 
abban a földben nyugodjon, ahol 
leélte az életét. Az itt maradók, 
a hozzátartozók számára pedig 
megnyugvás, hogy  szerettüket 
a közelben tudhatják; hogy egy 
szép nyári délután, a napi mun-

ka után még van idő arra, hogy 
kikerekezzenek egy kapirccsal, s 
néhány szál friss virággal a teme-
tőbe. Vagy az idősebbeknek ne 
jelentsen leküzdhetetlen akadályt 
a troli magas lépcsője, a busz, a 
vonat zsúfoltsága.

Itt helyben minden egysze-
rűbb, olcsóbb, biztonságosabb 
és kegyelet teljesebb. A méltó 
temetkezés az emberi élet része, 
annak végső lezárása. Az önkor-
mányzat a terv kiválasztásánál a 
környezetbe illő, méltó megjele-
nés mellett fontosnak tartotta az 
időtállóságot, az alacsony rezsit 
és a költségkímélő fenntartható-
ságot. Az építkezés alatt felme-
rült néhány kérdés:

Kell-e ide egyáltalán temető? 
A válasz azt hiszem egyértelmű! 
Igen!

Mások azt kérdezték: Miért 
ilyen nagy?

A magyarok nagy többsége 
– más népekkel ellentétben – a 
hagyományos koporsós temetést 
igényli. Ez pedig helyigényes!

Miért költünk rá ennyi pénzt? 
Ez egy holt tőke! Hallatszott a 
másik kérdés.

Olyan temetőt akartunk, ami 
méltó, és 80-100 évre megoldja a 
temetkezést Ebesen. 

Íme itt van! A jövő héten indul-
hat a temetkezés. Boldog vagyok, 
hogy átadhatom Önöknek Ebes 
új Köztemetőjét!”

A polgármester ünnepi beszé-
dében megköszönte minden 
köz reműködőnek, szakértőknek, 
egyházaknak, alapítványnak, 
tervezőnek, építőnek és építte-
tőnek, a képviselő-testületeknek 
és nem utolsó sorban Ebes lakos-
sá gának a segítő hozzáállását és 
türelmét.

A temető egyházi szentelését 
Orosz Lőrinc római katolikus 
prépost plébános és Oláh Miklós 
görög katolikus parókus plébá-
nos végezte. Oláh Miklós ünne-
pi beszédében kifejtette: „két 
állomás van egymással szem-
ben – a vasútállomás és a temető 

–, de egyik sem végállomás, csak 
egy váróhely mind kettő, melyen 
továbbhaladunk, átéljük a halált, 
ahogy Krisztus is legyőzte a halált 
és feltámadott.”

Az egyházi szentelést követő-
en került sor az átadást jelképező 
szalag átvágására, majd Bukáné 
Zakar Zsuzsa református lelkész 
asszony szolgálatával helyeztük 
végső nyugalomra elődeink föl-
di maradványait.

A műsorban Babits Mihály Ősz 
és tavasz között valamint Áprily 
Lajos Bíztató vers magányosság-
tól irtózó lelkeknek című ver-
sét Bakota Árpádtól, a Csokonai 
Színház művészétől hallhattuk, 
Mozart Ave verum és Bach Már 
nyugosznak a völgyek c. művét a 
Debreceni Egyetem Monteverdi 
kórusa énelkelte.

R. Juhász Éva

Negyvenöt év után újra lehet 
temetkezni Ebesen

S zeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván 
Ebes Község Önkormányzata nevében 

GalGóczi Mihály polGárMester
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„A ravatalozó olyan, mint amikor az ember 
sétál egy oszlopcsarnokban. Számtalan osz-
lop, mind a tetőt tartja, mind más egy kicsit. 
Nincs ablak, mégis van fény. Nem látjuk a 
külvilágot, mégis sejtjük az oszlopok sűrű-
jében feltáruló kis rések mögött. Nincs fal, 
nincs határ. Van és nincs összefolyik. Szo-
morú, fekete alakok gyülekeznek, szétszóród-
nak az oszloperdőben. Élő és holt pillérei a 
világnak összekeverednek. Egyre kevesebb 
fény oson be oldalról. Marad a ravatal fölöt-
ti fénysugár a mennyezeten. Azt senki sem 
tudja eltakarni. Örök.

Lét és nemlét határát megtapasztalni föl 
kell emelkedni. Fölmegyünk egy kis hegyre. 
Ezt tették őseink is, mikor úgy négyezer évvel 
ezelőtt kurgánokat, sírdombokat építettek az 
ebesi határban. Fölemelkedünk, hogy jobban 
lássunk. Fölment az ókori görög is az Akro-
poliszra, a Felleg-várba. Hogy jobban lásson. 
S látta, hogy a tenger és az ég összeér a végte-
lenben. Ott készített lakást az Istennek. Föl-
visszük a holtat a „hegyre”, majd leeresztjük 
a föld mélyébe. Fölkapaszkodunk, hogy elkí-
sérjük utolsó útjára. Fölöttünk, a mennyeze-
ten az ég csillagai az apró kis lámpák, a Tejút 
örvénye a mozaikdíszítés. 

Ez a Tejút-szerű égi folyam minden kinek 
mást jelent, minden nézelődő máshogy 
ma gyarázza magának. Hiszen az életünk 
fo lya mát, születését, sodródását, fejlődését, 
szí nességét, hanyatlását, megfoghatatlan 
szét oszlását, a fényben való feloldódását pró-
báltam megjeleníteni, s ez mindenkinél más. 
Elvezet minket a ravatalig, s azon túl kinyílik 
a látkép egy élő fára. Ősi magyar temetőink-
ben elődeink egy kis fát ültettek a sírhalom 
fejéhez. A fejfa évek multával lassan kidőlt, s 
helyette kiterebélyesedett a temető földjéből 
táplálkozó új élet. Álljon itt a ravatal fejénél 

egy élő fa, az újrateremtődő, kifogyhatatlan 
élet jeleként Az épület mögötti kör alakú tér 
szélén áll az életfa, amelynek lombja alkotja a 
ravatal hátterét. A tér négy oldalán urnafalak 
ívelődnek. Belsejében kegyeleti park, közepén 
kis szökőkút, mely egyben a hamvak szétszó-
rásának az eszköze is. A temető fő gyalogút-
ja szemben halad a ravatalozóval, majd két 
oldalról átöleli, s tart tovább. Felidézi ezzel ősi 
falvaink „orsós” szerkezetét, melyben a belső 
magot a templom szent körzete alkotja.

A temetés a régi faluközösségekben a tár-

sadalmi élet legfontosabb színtere volt. Sok 
helyen még ma is az. Alkalom a találkozásra, 
a komoly, meghitt beszélgetésekre, lehető-
ség az egymással törődésre, a másik gondja-
inak megismerésére. A legszorosabb kapocs 
az emberek között – az elmúlás árnyékában. 
Ezért nagyon fontos egy rövid múltú, kialaku-
ló közösség életében, hogy templomok eme-
lése után ezt az alkalmat is méltó módon 
alakítsák ki maguk számára.” 

Rácz Zoltán építész 

10 év telt el azóta, mikor az önkormány-
zat kijelölte az új ebesi köztemető helyét a 
rendezési tervben. Az előkészítés nem volt 
látványos és sokáig is tartott. Az elvégzett 
munka azonban lassan eredményt hozott, 
elkészültek a tervek, megszületett az épí-
tési engedély. 2005. november 18-án a köz-
séggondnokság megkötötte a szerződést a 
községi temető építésére. A kivitelezésre a 
debreceni Stabil Mérnöki Iroda Kft, kapott 
megbízást. A beruházás költsége a tartalék-
kerettel együtt: 169 millió forint. A temetőt 
Rácz Zoltán építész tervezte. Az ebesi temető 
a régió egyik legegyedibb tervezésű temető-
je. A bejárat két oldalánál virág bolt, valamint 
kegyeleti bolt található. A kényelmes megkö-
zelítést, parkírozást több férőhelyes parkoló 
biztosítja. A kéthektáros terület, ha szüksé-
ges a későbbiekben ugyanekkora mérettel 
bővíthető. A kivitelezésnél nélkülözhetetlen 
volt, a több mint 6000 m3 föld a feltöltéshez, 
ami az esztétikai és a talajvíz elleni védeke-
zés szempontjából is szükséges volt. A temető 
területén a gazdaságosság végett, a locsolásra 
külön vízhálózatot építtettek, fúrott kutakkal. 

A ravatalozóhoz vezető lépcső akadálymente-
sítését, nem a tervezett ”lépcsőjáró” berende-
zéssel valósították meg, hanem liftet szereltek 
be az épületbe. Ez nem csak a tolókocsihoz 
kötött mozgássérültek közlekedését biztosítja, 
hanem az idős, vagy más okból nehezen moz-
gó személyekét is. Régen erre a környékre a 
kunhalmas temetkezés volt a jellemző, innen 
jött az ötlet, hogy a ravatalozó egy mestersé-
ges dombon épüljön, így a régi hagyomány és 
a modern építészet ötvözetét láthatjuk.  Az 
épület tetején pedig függőkert van cserjék-
kel díszítve.  

A domb belsejében találhatók a kiszolgáló 
helyiségek (hűtők, vizesblokkok, hangosító 
szoba, iroda), ez a kivitelezés gazdaságosságot 
is eredményez, mivel a fűtési szezonban keve-
sebb energiát igényel az épület fűtése.

A temető számára a lélekharangot Gom-
bos Lajos őrbottyáni aranykoszorús harang-
öntő mester készítette el. Az 55 kg-os harang 
anyag- és munkadíját az ebes fejlődéséért köz-
alapítvány fizette.

A lélekharang 591.120 Ft-ba került, mely-
nek összege a lakosság 1%-os személyi jöve-

delemadó felajánlásából gyűlt össze az 
alapítvány számláján.

A temető megvalósítását az önkormány-
zat saját erőből, pályázati források bevonása 
nélkül valósította meg. Mivel annyira szokat-
lan, hogy egy településnek ne legyen temetője, 
hogy az állami támogatások és pályázati for-
rások között nem található ehhez az alapve-
tő szolgáltatáshoz forrás.

A temető műszaki átadására 2006. decem-
berében került sor. A szükséges szakhatósá-
gi engedélyek ez év májusában érkeztek meg. 
Ezt követően a feladatot a temető üzemelte-
tőjének kiválasztása jelentette, mely nem volt 
egyszerű, hiszen szem előtt kellett tartani az 
üzemeltetés színvonalát és egyben gazdasá-
gosságát is. A temető üzemeltetője az Ebesi 
Községgondnokság Kft, a kegyeleti szolgálta-
tást a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt 
végzi, aki 5 év árgaranciát vállalt, mely sze-
rint a szolgáltatási díjait a nem emeli nagyobb 
mértékben, mint a Hajdúszoboszló területén. 
A temetéshez kapcsolódó kegyeleti áruk ára-
inál a Hajdúszoboszlón érvényesített árakkal 
azonos árakat alkalmaz.

az ebesi köztemetőről

Gondolatok az ebesi ravatalozóról
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Az ebesi köztemető nyitva tartási ideje:

Október 15.–március 15-ig: naponta 
8.00 órától 16.00 óráig, kivéve október 31.–
november 2. között, amikor 8.00 órától 20.00 
óráig;

március 16.–május 31-ig: naponta 8.00 órá-
tól 18.00 óráig;

június 1.–augusztus 31-ig: naponta 8.00 
órától 19.00 óráig

szeptember 1.–október 14-ig: naponta 8.00 
órától 18.00 óráig.

A temetőben a fenntartó kötelessé-
ge a nyitva tartás idejét megfelelő módon 
kifüggeszteni. A temetőben tartózkodni csak 
nyitvatartási időben lehet.

A temettető a temetői létesítmények közül:
– sírgondozás céljára a vízvételi lehetőséget 

ingyenesen használhatja, a folyamatos sírhely 
gondozás során keletkező hulladékot, koszo-
rú és virágmaradványt az erre a célra kijelölt 
lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja,

– a mozgássérültek parko lási engedélyük 
birtokában, valamint az egészségi állapotuk, 
vagy életkoruk miatt mozgásukban korláto-
zott személyek a temető fenntartójának elő-
zetes engedélye alapján a temetőben kiépített 
utat gépjárművel ingyenesen használhatják,

– a temetőben biztosított il lemhelyet a 
temető látogatói és a te metőben vállalkozá-
si tevékeny séget engedéllyel folytatók díjta-
lanul használhatják.

A köztemetőben az avart, az el száradt 
koszorúkat, illetve nö vény-maradványokat 
égetni tilos. A sírhelyek gondozása közben 
keletkező hulladékot a fenntartó által kijelölt 
hulladéklerakó helyen kell elhelyezni.

12 éven aluli gyermek a temető területén 
csak felnőtt felügyelet mellett tartózkodhat.

Kutyát és egyéb állatot a köztemető terü-
letére bevinni nem szabad.

Rátemetés esetén a megrendelő a lebon-
tott síremléket a beteme tés től számított 60 
napon belül köteles helyreállítani.

Magánszemélyeknek 2 méter ma gasságot 
el nem érő fákat és cser jéket a sírhelyeken és a 
sírbolt keretén belül szabad ültetni. A 2 méter 
magasságot elérő, nem kezelt ültetvényeket a 
temető fenntartója eltávolíthatja, az eltávolí-
tás költségeit a sír felett rendelkezni jogosult-
tal megtéríttetheti.

A temetőben végzendő munkák időpont-
ját és azok várható időtartamát – a sírgon-
dozás és a sírok virággal történő beültetését 
kivéve – a temetőgondnoknak előzetesen be 
kell jelenteni.

A köztemető területén csak a temetkezé-
si helyek díszítésére szolgáló tárgyak, koszo-
rúk, sírlámpák, virágok, cserepes virágok, stb., 
helyezhetők el külön engedély nélkül. Min-
den más célt szolgáló tárgy (pl. ülőpad, sírjel, 
síremlék, egyéb sírtermék, stb.) a fenntartó 
írásbeli engedélyével helyezhető el.

Temetkezési hely előre nem váltható, kivé-
ve, ha a temetkezési helyet 60. életévét betöl-
tött személy kívánja előre megváltani.

A temetőt sírhely táblákra (parcella), a sír-
helytáblákat sorokra osztották, sorokban a 
temetési helyeket a fenntartó jelöli ki.

Halottat vagy elhunyt személy hamvait 
elhelyezni a temetőben

– sírboltban,
– sírhelyen,
– urnasírboltban,
– urnasírban, urnasírhelyen,
– urnafülkében (kolom bá rium),
– dísz-szóró – kút igénybevételével lehet.

Az elhunyt temetőbe történő eltemetését 
(elhelyezését) az utolsó bejelentett lakóhely 
figyelembevételével kell biztosítani. Nem 
ebesi lakosú elhunytnak az ebesi közteme-
tőben történő eltemetésére az üzemeltető ad 
engedélyt, a mindenkori sírhelydíjon felüli 
pótdíj megfizetését követően.

A sírhely feletti rendelkezési jog 25 év.
A sírbolt feletti rendelkezési jog időtarta-

ma: 60 év. 
Az urnafülkék és urnasírhelyek feletti ren-

delkezési jog 15 év, urnasírbolt feletti rendel-
kezési jog 20 év.

Temetést végezni szerdai napon lehet, ami 
nem eshet  ünnepnapra.

Temetkezési szolgáltatás díjai

1. Urnás temetési helyek díja, és újravál-
tási díja:

Urnafülke (15 évre): 9 600 Ft
Urnasírhely (15 évre): 19 200 Ft
Urnasírbolt (20 évre): 24 000 Ft

2. Sírbolthely árak és újraváltási díjuk (60 
évre): 

2 személyes sírbolthely: 151 920 Ft
4 személyes sírbolthely 303 960 Ft
6 személyes sírbolthely 456 000 Ft
8 személyes sírbolthely 608 040 Ft

3. Sírhely árak, és újraváltási árak (25 évre):
a) Felnőtt sírhely árak
 egyes  kettes
 sírhely sírhely
Parcella első sorában  30 000 Ft 54 240 Ft
Parcella belsejében 21 600 Ft 38 880 Ft

b) Mélyített felnőtt sírhely
Parcella első sorában 36 000 Ft
Parcella belsejében 28.800 Ft

c) Gyermeksírhely:
Parcella első sorában 12 000 Ft
Parcella belsejében 7 200 Ft

4. Pótdíj mértéke nem ebesi lakóhelyű 
elhunyt után (a rendelet 5. § (3) bekezdése): 
10 800 Ft

5. Temető fenntartási hozzájárulás: 1 320 
Ft/alkalom

6. Szolgáltatók által fizetendő díjak
a) Temető igénybevételi díj:
Ravatalozó igénybe vételi díj óránként: 

3 480 Ft
b) Dísz-szórókút igénybevételi díja: 18 000 

Ft
c) Halott hűtési díj naponta: 1 200 Ft
d) Egyszeri hulladékszállítási díj 960 Ft

Ezen díjakat Ebes Község Önkormányzat 
rendeletben határozta meg, és a fenntartó 
Községgondnokság Kft. részére kell fizetni.

A kegyeleti szolgáltatást a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Zrt. (továbbiakban szol-
gáltató) végzi. A kegyeleti szolgáltatási ára-
kat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. 
határozza meg. 

A díjcsomagok az alábbi részszolgáltatáso-
kat tartalmazzák:

– halott átvétele, kiszállítása az ebesi rava-
talozóba (Debrecenből is)

– sírásás
– áru előkészítése
– halott öltöztetése, borotválása
– ravatalozás 
– zeneszolgáltatás (ravatalozóban, autó-

ban egyaránt)
– halottszállító autó igénybevétele
– koporsó és fejfa feliratozása
– hantolás 
– koszorúk kiszállítása a sírhoz, koszorúk 

elhelyezése 
– harangozás 
– ravatalozói kellékek használata (székek, 

szőnyeg, kandelláberek stb.)
– koszorútartók elhelyezése 
– halotthűtő, ravatal takarítása, fertőtle-

nítése 

A díjcsomagok nem tartalmazzák az aláb-
biakat:

– a polgári búcsúztatás díját
– a boncolás, boncterem költségeit
– a halott klinikai hűtésének költségeit
– értékesített kellékek árait.
Amennyiben az elhunytat Debrecenből 

nem a szolgáltató szállítja ki az ebesi közte-
metőbe, akkor a megadott díjtételek 10 200 
Ft-tal csökkennek. 

Koporsós temetés díja debreceni egészség-
ügyi intézményben történt elhalálozás ese-
tén 84 800 Ft.

Koporsós temetés díja Ebesen történt elha-
lálozás esetén 79 500 Ft.

Hamvasztásos temetés díja (Debrecenben 
történő hamvasztás esetén) 79 500 Ft.

A szolgáltatás magában foglalja a hamvasz-
tás költségeit is. A hamvasztás költségeinek 
változása esetén a szolgáltatás ára is vál to zik.

Amennyiben haláleset van és a halál Ebe-
sen következik be, az ügyeletes orvos vagy 
napközben a háziorvos kiállítja a halott vizs-
gálati jegyzőkönyvet, ezt követően értesíti a 
temetkezési szolgáltatást végző cég ügyeletes 
halott szállító kocsiját a következő mobil tele-
fonszámon: 30/4648-646, akik az elhunytat 
éjszaka is kiszállítják a ravatalozóba.

A további ügyintézéshez a temetőgondno-
kot kell keresni, aki a 30/642-1602-es telefon-
számon vagy a temetőben érhető el nyitva 
tartási időben.
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A képviselő-testület a 2007. 
november 28-án megtartott ülé-
sén tárgyalta és elfogadta a költ-
ségvetés harmadik negyedévének 
beszámolóját, melynek elkészítése 
és megtárgyalása törvényben elő-
írt kötelessége az önkormányzat-
nak. A beszámoló adatai alapján 
az intézményenkénti és szakfel-
adatonkénti kiadások teljesülése 
időarányosan megfelelő, a köz-
ség normatív támogatása időará-
nyosan teljesül, az adóbevételek 

közül az építményadó a harma-
dik negyedév végén alul teljesülést 
a gépjárműadónál és az iparűzé-
si adónál túlteljesítés mutatko-
zik. A költségvetésben is szereplő 
házhely értékesítésből származó 
bevétel szeptember 30-án még 
16 246 E Ft, de november köze-
pén már 25 014 E Ft, ami az elői-
rányzat 92,2%-a.Az intézmények 
működésének pénzügyi feltételei 
biztosítottak, így az intézmény 
rendszer stabilan működik. A 

felhalmozási kiadások teljesülé-
se 76,6%-os, a 2007-es évben meg-
valósult az Egészségház átépítése, 
a Rákóczi utcai iskola épület fel-
újítása, elindult az ivóvízminőség 
javító program, terület visszavá-
sárlás történt és folyamatosan 
halad a csatornaépítés, átadás-
ra került a temető. A beszámoló 
alapján a gazdálkodás feszített, de 
a működési költségvetés egyen-
súlyban van és jelentős fejleszté-
seket tudtunk megvalósítani.

Várjuk a 
javaslatokat a helyi 
kitüntető címekre
2007. december 31-ig lehet 

írásban jelöléseket benyújtani a 
település polgármesteréhez az 

„Ebes Község Díszpolgára” címre 
és a „Pro Villa (Ebes községért)” 
kitüntetésre.

Díszpolgári címre jelölhető az 
a személy, aki huzamos idő óta 
tevékenykedik az ebesi la kosság 
javára, társadalmi, gazda sági, 
kulturális és egyéb területen. 
Példamutató, eredményes mun-
kát végez, közmegbecsülésnek 
örvend, kiemelkedő tevékenysé-
gével maradandót alkot, öregbíti 
a község hírnevét.

A Pro Villa kitüntetés arany, 
ezüst, illetve bronz fokozata ado-
mányozható annak a személynek, 
aki tevékenységével nagymérték-
ben hozzájárul Ebes fejlődéséhez, 
elismerésre méltó tevékenységet 
fejtett ki az oktatás, a művelődés, 
kultúra, a sport valamely területén, 
hosszabb ideje végzett kiemelkedő 
munkát az egészségügyi, a szociá-
lis ellátási, a közszolgálati szférá-
ban, hozzájárul a mezőgazdaság, 
az ipar, a település fejlesztéséhez, 
a környezetvédelemhez.

A kitüntetések elhunyt sze-
mélyeknek, magyar és külföldi 
állampolgároknak is adományoz-
hatók. Az adományozásról a kép-
viselő-testület titkos szavazással 
dönt. A díjak 2008. március 15-én 
kerülnek átadásra.

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
és az Egészségügyi- és Szociális Bizottsága érte-
síti a lakosságot, hogy az ebesi állandó lakcím-
mel rendelkező 57. év feletti nők és 60. év feletti 
férfiak részére pénzbeli támogatást nyújt. 

Nőtlen, hajadon, elvált, özvegy családi állapotú-
ak részére 2000 Ft/fő

Házas családi állapotúak részére 1500 Ft/fő
A támogatás kifizetésére 2007. december 17-től 

december 29-ig kerül sor a Polgármesteri Hivatal 
pénztárában, az alábbi időpon tok szerint:

December 17-től 20-ig 8.00 órától 15.00 óráig
December 21-től 22-ig 8.00 órától 11.00 óráig

December 27-én 8.00 órától 15.00 óráig
December 28-tól 29-ig 8.00 órától 11.00 óráig

A pénz felvételéhez a személyazonosító igazol-
vány és a lakcímkártya bemutatása szükséges. A 
támogatás személyesen, vagy meghatalmazással 
vehető fel. 

Minden kedves nyugdíjasunknak kívánunk bol-
dog, békés karácsonyt és örömökben gazdag új esz-
tendőt!

Ebes Községi Önkormányzat  
Képviselő-testülete és  

az Egészségügyi és Szociális Bizottsága

A 2007. november 28-án tar-
tott képviselő-testületi ülésen 
a testület tárgyalta és elfogad-
ta a község jövő évi költségve-
tését  meghatározó koncepciót. 
A  falu jövő évi költségvetés-
ének mozgásterét befolyásolja a 
konvergencia program, hiszen 
2009-re az állami költségve-
tés hiányát 10%-ról 3%-ra kell 
leszorítani.

Az eddig rendelkezésünkre 
álló adatok alapján jövőre sem 
lesz több pénz, miközben az inf-
láció 4,5% körül várható.

Az iparűzési adóerőképesség 
elszámolás miatt; amennyivel nő 
az adóbevétel, annyival csökken-
ti az állam a támogatást. Többlet-
bevétel csak az építményadónál 
várható. A közszféra béremelé-
sét külön alapból finanszí rozza az 
állam. A mértéke jelenleg egyez-
ség tárgya.

Jelentős feladat elmaradás vár-
ható az iskolánál a művésze ti 
oktatás humán feltételeinek hiá-
nya és a csökkenő igény miatt. 
Ugyanakkor a két tannyelvű ok ta-
tásra folyamatosan növekszik az 
igény.

Az óvoda kihasználtsága teljes, 
feladatelmaradásról nincs.

2008. évi cél az intézmények 
megfelelő színvonalon való 
működtetése, a kistérségbe kény-
szerülés elkerülése.

A 2008. év legfontosabb felújí-
tási, felhalmozási feladatai:

A csatornaépítés befejezése, a 
rendszer élővé tétele.

Az Észak-Alföldi ivóvízprog-
ram keretén belül az Ebest érintő 
mintegy 300 M Ft-os beruházás 
levezénylése.

Az iskola felújítás, bővítés 
pályázat benyújtása.

A sikeres pályázat esetén a Kos-
suth utca kiszélesítése, felújítása, 
a helyközi autóbuszjáratok kité-
rítése.

Pályázat benyújtása a szemét-
telep rekultivációjára.

Kerékpártároló és autóbuszvá-
ró építése a Fő utcán.

Szigorú, takarékos gazdálko-
dással biztosítani kell a község 
pénzügyi stabilitását és az intéz-
mények működését.

Hitel csak az éven belüli likvidi-
tás biztosítására és a beruházások, 
felújítások előfinanszírozására 
vehető fel. A vagyonból – vagyon 
elvet a továbbiakban is érvényesí-
teni kell. Vagyonfelélés a további-
akban sem következhet be.

Ebes Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályáza-
tot nyújtott be az Észak-alföl-
di Operatív Program keretében 
meghirdetett Önkormányzati 
utak fejlesztése című támoga-
tás elnyerésére az Ebes, Kos-
suth utca útépítési munkáira.

A projekt összkölt sége 
181 518 251 Ft, melyből az el nyer he-
tő támogatás összege 154 290 513 
Ft. A fennmaradó 27 227 738 Ft 
önerőt az önkormány zat biztosít-
ja a 2008. évi költségvetés terhére. 

A beruházás a Kossuth utcá-
ban található aszfalt burkolatú 
út átépítését foglalja magában, 
a település központtól a Simon 
dűlőig. Az út 6,5 méterre törté-
nő szélesítése miatt áthelyezés-
re kerülnek a villanyoszlopok, 
kiépül az utca vízelvezetése, vala-
mint a Kossuth, Fő, Rákóczi, 
Ady Endre utcák csomópontjá-
ban kiépül a gyalogátkelőhely 
megvilágítása is. A beruházás 
célja, a Kossuth utca útburkola-
tának a szélesítése, ezáltal csök-
ken a balesetveszély, valamint 
2 újabb buszöböl kialakításával, 
és az autóbuszjárat útvonalának 
módosításával a község nyugati 
részén lakók könnyebben hozzá-
férnek a községi közlekedés szol-
gáltatásaihoz.

a jövő évi költségvetés 
főbb vonalai

Megújulhat a 
Kossuth utca

Köszönetnyilvánítás
Az Ebesi Polgárőr Köz hasznú 

Egyesület köszönetét fejezi ki 
mind azoknak, akik a 2006. évi 
sze mélyi jövedelemadójuk 1 %-át, 
a társadalmi szervezetünknek 
ajánlották fel. Az így összegyűlt 
93 043 Ft-ot működési költségeink 
fedezésére kívánjuk fordítani.

Ebesi Polgárőr Egyesület

az év végéig teljesíthető a költségvetés

Hirdetmény

Kellemes  
ünnepeket és boldog 

új évet kíván az
Afrodité fehérnemű 

üzlet leendő és  
meglévő vásárlóinak.
Kínálatunk: alsók, garnitúrák, 

jégeralsók, atléták,  
harisnyák, pamutzoknik

Címünk: Rákóczi u. 12. 
(a Községgondnokság épületében)

Nyitva tartás hétköznap: 
8.00–12.00 és 13.00–17.00-ig

Szombaton 8.00–13.00-ig
Aranyvasárnap is nyitva: 

8.00–12.00-ig
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ebesi Kulturális Kht. 4211 ebes, ady endre u. 6–8.

a fény születése…
Adventi ifjúsági és gyermek program

2007. december 19-én a Művelődési ház színháztermében

Program:
14.30:  Szeredás Népzenei Együttes: 

Alföldi Betlehemes c. előadása 
A meseszínház bérletsorozat decemberi előadása. 
A bérletek érvényesek az előadásra 
és jegyek is válthatóak

15.30  Karácsonyi kézműves játszóház és táncház: 
Mézeskalács írókázás 
Méhviaszgyertya készítés 
Képeslap készítés

Belépőjegyek a helyszínen válthatóak:
Színházi előadásra: 400 Ft

Kézműves játszóházra és táncházra: 300 Ft
A két rendezvényre együttesen 500 Ft.

Mindenkit szeretettel várunk!

Ünnepi nyitva tartás
a Községi Könyvtárban és  

a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban

A Községi Könyvtár és a Múzeum 2007. december 23-tól 2008. 
január 2-ig zárva tart. Nyitás 2008. január 2-án szerdán 13 órakor.

Minden kedves olvasónknak, látogatónknak  
kellemes karácsonyi ünnepeket  

és boldog új évet kíván az Ebesi Kulturális Kht!

a karácsonyi 
ég alatt

Van valami boldogító és elgon-
dolkoztató abban az igazságban, 
hogy egy 2007 évvel ezelőtti szü-
letés története nem merült el a 
feledés homályában, nem rakó-
dott rá por, sár és bűn.

Ezért minden évben friss és 
nekünk szóló üzenet, hogy Krisz-
tus az Isten Fia eljött a világba, 
hozzánk, nekünk. S igazi aján-
dékokat hoz: tanít megelégedni a 
sorsunkkal, örömet ébreszt a szí-
vünkben, megnyitja a szemünket, 
hogy lássunk. Lássuk a lényeget: 
a felszínes csillogás mögött ott 
az igazi tartalom, az Isten sza-
va, világossága, felénk lépő sze-
retése.

Az idei ünnepen a karácsonyi 
ég alatt itt az alkalom, hogy fel-
emeljük fejünket és távolabb lás-
sunk, hogy tegyünk egy lépést mi 
is az Istenhez vezető ösvényen.

Ezt kívánom mindnyájunknak!
Szeretettel 

Bukáné Zakar Zsuzsa 
református lelkipásztor

Áldott, békés karácsonyi 
ünneplést és boldog új eszten-
dőt kíván a:

Református Egyház Közösség 
Presbitériuma

Ünnepi alkalmak  
a református templomban:

December 23., advent 4. vasár-
napján háromnegyed 10-től 
is ten tisztelet a hittanos gyere-
kek műsorával.

December 25., karácsony 1. nap-
ján háromnegyed 10-től ün nepi 
istentisztelet úrvacsorával.

December 26., karácsony 2. 
napján háromnegyed 10-től 
ünnepi istentisztelet

December 30., az esztendő 
utolsó vasárnapján háromnegyed 
10-től óévi istentisztelet

2008. január 1., az esztendő 
első napján 14 órától újévi isten-
tisztelet

Köszönetnyilvánítás

Az Ebesi Református Temp-
lomért Alapítvány köszönetet 
mond mindazoknak, akik 2007 
során adójuk 1%-ával támogat-
ták munkájukat. Az így befolyt 
adomány 143 233 Ft volt. Ezt az 
összeget a templomtorony külső 
felújítására fordítottuk.

Karácsonyi 
örömhír

Babits Mihály Karácsonyi ének 
című versét így kezdi:

Miért fekszel jászolban, ég 
királya?

Visszasírsz az éhes barikára.
Zenghetnél, lenghetnél angya-

lok közt:
Mégis itt rídogálsz, állatok 

közt.

Azért jött közénk, hogy elhoz-
za az égiek ajándékát az igaz hit 
világát, azt a mennyei békét, ame-
lyet nem adhat meg más senki. 
Elhozta közénk, hozzánk az iste-
ni életet, az atyai ház szeretetét, 
azt a szelídséget, amelyre min-
den kor emberének szüksége vol-
na. Elhozta a megbocsátás békét 
teremtő mivoltát, amely nélkül 
nincs közösség. 

Elhozta azt a vigasztaló 
re ményt, amely éltet bennünket, 
hogy van élet a hálál után, ahol 
asztalhoz ülhetünk és örülnek 
nekünk.

„Becsesnek láttad te e földi test
Koldusruháját, hogy fölvet-

ted azt?
S nem vélted rossznak a zord 

életet?
Te, kiről zengjük, hogy meg-

születtél”!

Szeress hát minket is, koldu-
sokat!

Lelkünkben gyújts pici gyer-
tyát sokat.

Csengess éjünkön át, s csil-
lantsd elénk 

Törékeny játékunkat a reményt. 
Fogadjuk az égi fényt, fogadjuk 

be amit hozott, így biztosan lesz 
örömteli és áldott ünnepünk. Ezt 
kívánom az ebesi híveknek, test-
véreknek és minden lakójának.

Istentől megáldott szent ünne-
pet kívánok és békés újeszten-
dőt!

Meg fogjuk tartani a szokásos 
éjféli misénket 24-én éjjel.

Karácsony első napján fél 
12-kor római mise lesz, utána 
gyermekeink adnak karácsonyi 
műsort. Karácsony másnapján 
görög liturgia lesz. 

Tisztelettel:
Orosz Lőrinc

prépost-plébános
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„…advent koszorúján 
négy szál  

gyertya ragyog…”
Ezzel a címmel hirdettünk 

ka rácsonyi pályázatot a Közsé-
gi Könyvtárban, melyek még 
de cember 19-én 19 óráig kitölthe-
tők. Az év utolsó teadélutánjára 
2007. december 20-án csütörtö-
kön 16 órától kerül sor, melyre 
várjuk mind azokat, akik a Könyv 
Napja, Népmese és a karácsonyi 
pályázaton részt vettek.

Meghívó
Az Arany János Magyar–Angol 

Kéttannyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 
In tézmény szeretettel meghív-
ja Önt és kedves családját kará-
csonyi koncertjére amelyre 2007. 
december 21-én pénteken 17 órá-
tól kerül sor az ebesi református 
templomban.

bál az iskola 
tanulóiért

Az iskola szülői munkaközös-
sége az idén is megrendezte a jóté-
konysági bálját. November 17-én 
szombaton az Arany Oroszlán 
Étteremben gyűltek össze a szü-
lők, pedagógusok és vendégek. Az 
est bevétele, a felajánlások és pár-
toló jegyek összegének nagy részét 
egy célra ajánljuk fel. Az isko-
la udvarára játékokat szeretnénk 
vásárolni az Ebesi Gyermekekért 
Alapítvánnyal közösen. Azért 
hogy a gyerekek a szünetekben, 
a délutáni időtöltésekben is jól 
érezzék magukat. A vacsora előtt 
az iskola tanulói néptánc műsor-
ral szórakoztatták a jelenlévőket. 
Az étterem szakácsai által készí-
tett ízletes vacsorát, tánc, has-
tánc bemutató és tombolasorsolás 
követte. Köszönet mindenkinek, 
akik felajánlásokkal, támogatá-
sukkal hozzájárultak a rendez-
vény sikeréhez. Reméljük jövőre, 
sikerül még több résztvevőt a bál 
vendégei között üdvözölni. Az est 
bevételéből összegyűlt 245 497 Ft-
ot jó szívvel ajánljuk fel. A nagy 
részét udvari játékokra költjük, a 
többivel úgy gazdálkodunk, mint 
tavaly – gyermeknapi fagyira és 
egyéb dolgokra is marad pénz. 

Pappné Salánki Tünde
Sz. m. vezető

December 6-án ismét érke-
zett óvodánkba a Mikulás. Már 
napokkal előtte várták a gyerme-
kek: levelet írtak neki, versekkel, 
dalokkal, mesedramatizálással 
készültek. Végre eljött a várva 
várt nap, amikor a gyermekek az 
óvónénik vezetésével előadhatták 
műsorukat. A kedves, jó öreg Tél-

apó nem szánkóval érkezett, hisz 
útközben elfogyott a hó. A kicsik 
félénken, néhányan édesanyjuk 
öléből figyelték a nagyszakállút, 
míg a nagyobb óvodások már bát-
ran egyéni szereplésekkel, rajza-
ikkal kedveskedtek a Mikulásnak. 
Mikulás bácsinak mindenkihez 
volt egy-egy kedves szava és gaz-

dag csomaggal jutalmazta meg a 
gyermekek jóságát, ügyességét. 

Ez a délelőtt is óriási élmények-
kel gazdagította az ebesi óvodá-
sokat. Jövőre is várunk kedves 
Mikulás!

Czeglédiné Herczeg Ildikó
óvodavezető

A Benedek Elek Általános Isko-
lában rendezett megyei helyes-
író versenyen 180 tanuló közöl 
Szoboszlai Boglárka 4.a osztá-
lyos tanuló 5. helyezést, Varga 
Nikolett 4.b osztályos tanuló 8. 
helyezést ért el. Felkészítő taná-
ruk: Nagy Péterné.

Csapókerti Általános Iskolá-
ban rendezett versenyek ered-
ményei:

Idegen nyelven a színpadon 
elnevezésű versenyen iskolánk 
tanulóinak angol nyelvű előadá-
sa 3. helyezést kapott.

Idegen nyelvi vers- és próza-
mondó versenyen a 3-4. osztályo-
sok között Gombos Viktória 2. a 
osztályos tanuló 3. helyezést szer-
zett. Felkészítő tanár mindkét ver-
senyre: Kathiné Sárkány Noémi.

Népdaléneklési versenyen 
is ko lánk csapata 1. helyezett lett. 

A csapat tagjai: Hajdú Regina, 
Veress Zsófia, Vágner Marianna, 
Egri Judit, Német Katalin 5. b osz-
tályos tanulók. Felkészítő tanáruk: 
Gellért Lászlóné.

A Vörösmarty Mihály Általá-
nos Iskolában rendezett megyei 
német nyelvi versenyen az 5. osz-
tályosok között 17 versenyzőből 1. 
lett Vágner Marianna, 2. Veress 
Zsófia, 3. Püski Flóra. Felkészítő 
tanáruk: Érckövi Katalin.

A Fazekas Mihály Általános 
Iskolában rendezett megyei ide-
gen nyelvi rejtvényfejtő versenyen 
8. osztályosoknál 26 induló közül 
iskolánk csapata 6. helyezést 
szer zett. A csapat tagjai: Lukács 
Miklós, Tokai Kristóf. Felkészí-
tő tanáruk: dr. Okváthné Ker-
tész Anna.

Gyermek Ifjúsági Kupa közle-
kedésbiztonsági verseny terüle-

ti fordulóján iskolánk csapata 1. 
helyezést, ennek a versenynek a 
megyei döntőjén pedig 4. helye-
zést szerzett. A csapat tagjai: 
Bárczi Martina 1. a, Árva Dávid 
2. a, Harsányi Károly 3. a, Dézsi 
Anna 4. b osztályos tanulók. Fel-
készítő tanáruk: Zelízi Mária

Ifjú Kézművesek VII. Országos 
Kiállításán fazekas kategóriában 
a 11-15 évesek között iskolánk 
csapata közösségi különdíjban 
részesült. A csapat tagjai: Püski 
Flóra, Kálmán Katalin, Szabó 
Ni ko lett, Drávai Gergely, Sza-
bó Martin. Felkészítő tanáruk: 
Bagossy Sándor.

Foci városi verseny 3. forduló-
jában az 1994-95-ös korosztály-
ban iskolánk csapata 1. helyezést 
szerzett. Felkészítő tanáruk: Kása 
Sándor

Gratulálunk nekik!

Mikulásvárás az óvodában

Versenyeredmények az általános iskolában

EBESI HÍRLAP
Ebes község önkormányzata időszaki lapja.

Felelős szerkesztő, kiadó: Ró zsa hegyiné Juhász Éva – ebeshirlap@freemail.hu 
A szerkesztőség címe:  4211 Ebes, Ady E. u. 6–8. Tel.: 52/366-136, fax: 52/565-
075. Kiadja: Ebesi Kulturális Kht. Alapította: Ebes község képviselő-testülete. 

Nyomdai munkálatok: Fount Trade Kft.

Minden régi és leendő  tanulónknak 
kívánunk boldog karácsonyt  
és sikerekben gazdag új évet!

Harmati László iskolavezető
Harmati autósiskola

Debrecen, Petőfi tér 9. 5/B
52-413-671 és 06-20-988-95-96
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Az embernek a karácsony szó 
hallatán a szeretet, család, aján-
dékok, hó, hideg és persze evés jut 
eszébe. Karácsonykor a keresztény 
világ Jézus születését, a második 
isteni személy földre szállását, 
biblikus szakkifejezéssel szólva 

„az Ige megtestesülését” ünnepli. 
A karácsony Jézus Krisztus szüle-
tésének ünnepe, nem áll egyma-
gában a téli ünnepek között, egész 
ünnepsor épül köré. Régen a kará-
csony elképzelhetetlen lett volna 
azok nélkül a kedves szokások nél-
kül, amelyek még jobban fokozták 
az ünnep várásának izgalmait. Az 
elmúlt évtizedekben kissé elhal-
ványult ezen szokások jelentősége. 
Az ünnepkör kezdete november 
vé gére, december elejére esik, neve 
advent, mely az eljövetelt, az Úrra 
való várakozást jelenti, a kará-
csonyra való előkészület idősza-
ka Négy ünnepi vasárnap, s egyéb 
ünnepnapok, szentek névnapjai 
tartoznak bele. Újkeletű népszo-
kás az adventi koszorú készítése 
erre az időszakra.

A téli ünnepkör jeles napjai: 

András napja (november 30.), 
Bor bála a hajadon lányok, a 
bá nyászok és tüzérek védőszent-
je. Ünnepnapja december 4-e. 
Mik lós (december 6.), Luca nap-
ja (december 13.), Tamás napja 
(december 21.), Karácsony, István 
napja (december 26.), Aprószen-
tek napja (december 28.), Szilvesz-
ter (december 31.), Kiskarácsony 
(január 1.), Vízke-reszt (január 6.). 
December 28-a János napja, még 
ma is sok helyütt a borszentelés 
ünnepe. 

Miklós (december 6.): A kis-
ázsiai Myrában élő Szent Miklós 
püspök a keleti egyház legtisztel-
tebb szentjei közé tartozik. A 
gö rög katolikusoknál emléknap-
ja még ma is kötelező ünnep, míg 
a római egyház a 16. sz. végén 
el törölte annak kötelező jellegét. 
Miklós püspök jótéteményeiről 
vált nevezetessé, s ő lett a ha lá-
szok, révészek, vízimolnárok ill. 
a folyók mellé települt magyar-
országi bencés apátságok védő-
szentje. Ma két arcú Mikulás él 
a hagyományokban ill. a kétféle 
elem legtöbb helyen összeolvadt: 
egyik a szent püspök legendájával 
összefüggő, éjjel titokban ajándé-
kot osztogató jóságos öregember; 
a másik a számonkérő, felelősség-
re vonó, bírói szerepet magára 
öltő alak. Dunántúlon a közel-
múltig élt a szokás, hogy Miklós 
napján a legények, sőt nős férfiak 
is bekormozott arccal, kifordított 
bundában láncot csörgetve ijeszt-
gették a gyerekeket és nagyobb 
lányokat. 

Luca széke, Luca pogácsa 

Különböző népszokások is 
kap csolódnak ehhez az ün nepi 
szakaszhoz. Nálunk a legelterjed-
tebb hiedelmek egyike december 
13-hoz, Luca napjához kapcsoló-
dik. Ezen a napon elkezdenek egy 
széket készíteni, amelyet karácson 
előestéjére fejeznek be. Aki a temp-
lomban az éjféli misén rááll, az 
meglátja ki a boszorkány. A lányok 
szívesen jósolnak Lucakor vajon ki 
lesz a jövendőbelijük. Kedves szo-
kás a Luca pogácsasütés.

A fenyőfa, a karácsonyfa 

Évszázadokkal ezelőtt ka rá-
csony napján életfát, termőágat 
vittek a szobákba, amely az évről 
évre megújuló természet mági-
kus jelképe volt, a XIX. század-
ban feltűnő díszített fenyőfa 
ezt teljesen kiszorította, jobban 
mondva helyettesítette. Csodá-
latosan közelíti meg a fenyőfa 
témáját egy mosoni népmonda. 
Amikor Krisztus Urunk a Földön 
járt, gonosz emberek elől bujdos-
nia kellett. Üldözői elől menekül-
ve egy sűrű lombú fa alatt húzta 
meg magát, ez azonban odaszólt 
neki: állj odább, mert ha nálam 
találnak, engem is elpusztítanak. 
Ezzel utasították el féltükben a 
többi fák is. Az úrnak ellensé gei 
már a nyomában voltak, amikor 
egy fenyőfához ért. Alig volt lomb-
ja, ezért ágai rejtették el Jé zust, aki 
így meg is menekült. Az Úr megál-
dotta a fenyőfát: soha ne hullasd el 
a leveledet. Te légy a legdélcegebb 
és a legszívósabb minden társad 
között, élj meg mindenütt. Légy az 
emberek örö me és emlékezetemre 
rajtad gyújtsanak karácsonyi gyer-
tyát. A karácsonyfa állítás szoká-
sa mai formájában újabb keletű. 
Német protestáns szokásnak tart-
ják, amely hazánkba a Monar-
chia idején került be, s az 1920-as, 
30-as években terjedt el. Osztrák 
néprajzkutatók szerint elterjedé-
sében nagy szerepe lehetett az első 
világháborúnak, amikor a kato-
náknak közös karácsonyfát állí-
tottak. Nem véletlen, hogy a már 
meglévő hagyományokba ez az új 
elem olyan hamar be tudott illesz-

kedni. A 
m ag y a r 
nép köré-

ben létezett 
hasonló szokás. 
Az úgyneve-
zett termőág 
a téli nap for-

duló ünnepére 
kiakasztott, ter-
mékenységet jel-
képező zöld ág 

volt, majd a keresz-
ténység el terjedése után új 

tartalommal telítődött, s a 
teremtésre emlé ke ző paradi-

csomjáték életfáját jel képezte. A 
díszek ugyanígy ket tős eredetű-
ek: a rajta  csüngő dió és alma a 
termékenység, a lánc pedig egyes 
föltevések szerint a paradicsomi 
életfán tekergő kígyó jelképe. 

Az ajándékozás szokása még 
későbbi keletű. Az tulajdon-
képpen nem más, mint a szeretet 
adásának szimbolikus jel-képe. 
Ajándék személynevünk is azt 
fejezi ki, hogy a született gyermek 
Isten ajándéka, szeretetének meg-
nyilvánulása. 

Karácsony böjtje

A karácsony böjtje, amely a 
ham vazószerda és a nagy péntek 
mellett a legszigorúbb, de öröm-
mel vállalt böjti nap. Ilyenkor 
reg gelire csupán kenyeret és 
olaj ba áztatott savanyú káposz-
tát ettek a jó katolikusok. Mások 
csak kenyéren és vízen böjtöl-
tek. A böjti ebédre üres bableves 
és mákos guba vagy mákos tész-
ta készült. Karácsony (decem-
ber 24.) estéje számos hiedelmet 
vonz maga köré. Ezek többnyire 
még a kereszténység előtti időkre 
nyúlnak vissza, vagyis a téli nap-
fordulóval kapcsolatos mágikus 
eljárások, de mára már keveredtek 
az ünnep keresztény elemeivel. 

Ezen a napon tilos volt erdőn, 
mezőn tevékenykedni, mindenki 
csak a ház körül dolgozott. Tilos 
volt kölcsönadni és kölcsönkér-
ni, mert az elvitte a gazda hasz-
nát. Ugyanígy nem volt tanácsos 
varrni, foltozni, nehogy hályog 
legyen a gazdasz-szony szemén. 
A jó szaporulatot segítette, ha 
lencsét főztek a jószágnak, vagy 
ha megveregették őket. Ha az 
állatok ezen a napon bal oldalu-
kon feküdtek, hosszú, hideg télre 
lehetett számítani. 

Ha karácsony „böjtjén” kuko-
rékol a kakas, számítani lehetett 
arra, hogy valaki meghal a házból. 

„Szerencsés” volt, aki éppen kará-
csonykor halt meg, mert akkor 
bűn bocsánatot nyert. 

Az almának karácsonykor sok-
féle mágikus szerepet tulajdoní-

tottak. A palócoknál például egy 
almát annyi felé vágtak, ahányan 
voltak a családban, s mindenki 
kapott belőle, hogy összetartson 
a család vagy ha valaki eltévedne 
hazataláljon. A karácsonyi dió-
evés széles e hazában elterjedt 
szokás volt. Az egészséges dió 
egészséget, a rossz betegséget 
jelentett. Szokás volt a diódobá-
lás. Jelentősége, jelentése tájan-
ként különbözött.

Szinte minden karácsonyi étel-
nek volt mágikus jelentősége. A 
bab, a borsó, a mák a bőséget biz-
tosította, a fokhagyma védte az 
egészséget, a rontás elhárítására 
diót használtak, a méz az egész 
életet édessé tette. Egyes vidéke-
ken karácsonykor a kútba dobtak 
egy almát, vízkeresztkor kihúzták 
és a család közösen elfogyasztotta, 
hogy az új esztendőben egészsé-
gesek legyenek. Az esti vacsoránál 
mindennek meg volt a maga előírá-
sa és jelentése. Például jelentősége 
volt a szépen hímzett karácsonyi 
abrosznak is, amelyet kizárólag 
erre az alkalomra használtak. Az 
ünnep fontos kelléke volt az asz-
talon a kenyér, s valahol a kalács. 
Jelentősége volt annak is, hogy 
az asztalra kerülő kenyér egész 
legyen, hogy a teljes esztendőre 
bőven legyen. Az asztal alá szénát, 
szalmát tettek, betlehemi jászolra 
emlékezve és emlékeztetve, hogy 
a gazda majd azt tegye az állatok 
alá, ezáltal biztosítva egészségüket 
a következő esztendőre. 

A betlehemezés Jézus születé-
sének történetét bemutató, ma 
is élő, egyházi eredetű népi játék. 
Szereplői általában pásztoroknak 
öltözve, házilag készített jászollal 
vagy betlehemi kistemplommal 
járnak házról házra. Szent éne-
kek kel, tréfás párbeszédekkel 
ele venítik fel Jézus születésének 
eseményeit. Népszerű karácsonyi 
szokás volt magyar nyelvterüle-
ten a kántálás és a betlehemezés. 
Amikor 24-én az ifjak kántálni 
mentek, az annyit jelentett, hogy 
körbejárták a falut, köszöntőket 
mondva, s énekelve. Mind-ezért 
általában jutalmat kértek és kap-
tak. Ilyen számunkra is jól ismert 
kántáló ének a Csordapásztorok 
vagy a Betlehem, betlehem a te 
határidba kezdetű. 

Mialatt nagyanyáinkat, nagy-
apáinkat, esetleg vidéki rokona-
inkat képzeljük az események 
kö zepébe, ne feledjük el, hogy a 
népi hagyományok nem őslele-
tek, nem egy tőlünk távol álló, 
zárt világ; hanem ez a kultú-
ra egy olyan szervesen fejlődő 
valóság, amelynek mi is részesei 
vagyunk.

Összeállította:  
R. Juhász Éva

a karácsonyi ünnepkör szokásai
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2007. december 1-jén az Ebesi 
Községi Sportegyesület jótékony-
sági bált tartott. Az eseményen 
123 fő tette tiszteletét. Kelemen 
Tamás sportkör elnök megnyitója 
után vacsora következett, majd a 
Valcer tánc studió táncosai adtak 
színvonalas műsort. Ezt követő-
en tánccal töltötték el a tombola 
sorsolásáig eltelt időt. Szépszám-
mal fogyott a tombola, melynek 

lebonyolítását az elnök úr vállalta. 
Ezután ismét a tánc és a mulat-
ságé lett a főszerep, mely hajna-
lig tartott.

Az egyesület megköszöni min-
den kedves vendégének, hogy 
részvételével támogatta sport-
egyesületet. A költségek és kiadá-
sok levonása után a bál bevétele 
224 200 Ft volt, amit sportfelsze-
relés vásárlására fordítanak.
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Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes területén. 

Elérhetőség mobiltelefonon: 06-30-698-0043

2007. december

15. Szombat Dr. Csontos Gyula 
16. Vasárnap Dr. Szerze Róbert

17. Hétfő Dr. EnyeDi Attila
18. Kedd Dr. Socol Ilona 
19. Szerda Dr. Békési Zoltán
20. Csütörtök Dr. Szerze Péter Ifj.
21. Péntek Dr. Szerze Péter Id.
22. Szombat Dr. Socol Ilona
23. Vasárnap Dr. Békési Zoltán 

24. Hétfő Dr. Szerze Péter Ifj. 
25. Kedd Dr. Szerze Péter Ifj.
26. Szerda Dr. Csontos Gyula 
27. Csütörtök Dr. Socol Ilona
28. Péntek  Dr. Socol Ilona
29. Szombat  Dr. Szerze Péter Ifj.
30. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

31. Hétfő Dr. Szerze Péter Ifj. 

Összeállította: Dr.Varga Tamás igazgató főorvos

báloztak a focisták

Az Ebesi Községgondnokság Kft. bérbe adja a temető bejáratánál 
lévő virágbolti pavilont. Az ajánlatokat 2008. január 15-ig kér-
jük leadni az Ebesi Községgondnokság Kft. címére (4211 Ebes, 
Rákóczi u. 16. sz.) Érdeklődni lehet: Girgás Béla ügyvezető igaz-
gatónál, tel.: 06-30/985-4997

Szilveszter az Arany 
Oroszlán Étteremben

Töltse nálunk az év  
utolsó estéjét!

Ajtónyitás bekínálással: 19 órakor

A séf vacsoraajánlata:
•  Ököruszály leves
•  Szilveszteri kacsacomb
•  Sörös sült csülök
•  Petrezselymes burgonya
•  Párolt káposzta
•  Sütemény

Svédasztalon:
•  Újévi malacsült, töltött káposzta
•  Csokiszökőkút
•  Italfogyasztás: korlátlan

Belépőjegy: 10 000 Ft/fő, 14 év alatti gyerekeknek  5000 Ft/fő

Éjfél előtt tombolasorsolás  
értékes ajándékokkal!

Jegyek elővételben az étteremben vásárolhatók
Érdeklődni: Arany Oroszlán Étterem és Panzió  

Ebes, Széchenyi tér 2. 52/565-520  
e-mail: arany-oroszlan@freemail.hu

Szeretettel várunk családokat, 
baráti társaságokat!

Mulassunk együtt, köszöntsük együtt  
az új évet!


