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A képviselő-testület fog dönteni az 
önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági 

rendeltetésű földek hasznosításáról
– beszámoló a képviselő-testület rendkívüli üléséről –

Július 22-én rendkívü-
li ülést tartott Ebes Községi 
Önkormányzat képviselő-tes-
tülete. Az ülésen döntöttek 
az önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatának 
módosításáról, melyre azon 
okból került sor, mivel az 
előző ülésén elvi egyetértését 
fogalmazta meg a testület 
arra vonatkozóan, hogy az 
önkormányzat tulajdonában 
álló mezőgazdasági földek 
további hasznosításáról a 
képviselő-testület döntsön. A 
jelenlegi szabályozás szerint 
ezen földek hasznosításával 
kapcsolatban a hatáskört a 
Mezőgazdasági, Környezet-
védelmi, Turisztikai, Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság 
gyakorolta. A mezőgazdasági 
rendeltetésű földek haszon-
bérleti szerződései öt év ha-
tározott időtartam után 2015. 
október 15. napján szűnnek 

meg. A hatáskör módosítással 
az illetékes szakbizottságnak 
a témában megmarad a véle-
ményező, javaslattevő törvé-
nyi feladat- és hatásköre. 

Jogszabályi változások mi-
att szükségessé vált az Ebes 
Fejődéséért Közalapítvány 
alapító okiratának módosí-
tása, melyhez a kapcsolódó 
határozati javaslatokat egy-
hangúlag elfogadta a testület. 

Javaslatot tett a képviselő-
testület a Hajdú-Bihar Me-
gyei Önkormányzat kitüntető 
díjainak adományozása tár-
gyában. „Hajdú-Bihar Megye 
Önkormányzatának Kölcsey 
Ferenc-díjára” Kádár Nagy 
Lajos Holló László-díjas fes-
tőművészt, míg „Hajdú-Bihar 
Megye Önkormányzatának az 
Év Civil Szervezet-díjára” az 
Ebesi Polgárőr Egyesületet 
javasolta a testület.

Zárt ülésen döntött a testü-
let első lakáshoz jutó támoga-
tására irányuló kérelemről.

dr. Borku Csilla

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
XIV. évf. 7. szám • 2015. július

Szépkorú köszöntése

Horváth Ferencné óvónéni (szül.: Tóth Margit, Ebes, Alkot-
mány u. 20. sz. alatti lakos) július 23-án ünnepelte 90. szüle-
tésnapját, mely alkalomból Szabóné Karsai Mária polgármes-
ter asszony köszöntötte.

További jó erőt, egészséget kívánunk óvónéninek!
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Ebes Községi Önkormányzat pályázatot hirdet
az Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményben gazdasági ügyintézői munkakör betöltésére.

Pályázati felhívás fecskeházi lakásra
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Fecskeházban egy 

garzonlakás megüresedett. Az önkormányzat vonatkozó 
rendelete alapján a megüresedett lakás pályázat alapján 
adható újra bérbe.

A pályázat benyújtásának feltételei:

1. 35 év alatti életkor, 
2. a pályázóknak nincs önálló ingatlantulajdonuk,
3. házastársi vagy élettársi kapcsolatban élnek, 
4.  kereső tevékenységet végeznek, vagy valamely felsőfo-

kú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói.
5.  További feltétel előtakarékossági szerződés kötése, ki-

véve, ha a leendő bérlő felsőfokú oktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgatója.

A garzonházban a bérleti idő egy bérlő esetében maximum 
5 év lehet, 5 év után a garzonházat el kell hagyni.

Házastársak, élettársak pályázatot együttesen nyújthatnak 
be, és nyertes pályázat esetén a lakás bérlőtársi jogviszony-
ban kerül részükre bérbeadásra.

A Képviselő-testület a szerződés megkötésekor a megál-
lapított havi lakbér ötszörösének megfelelő óvadék fizetését 
köti ki a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot-
ban történő visszaadásának biztosítékául.

A garzonlakás bérlőjének személyéről – az Egészségügyi- 
és Szociális Bizottság javaslatának figyelembevételével – a 
Képviselő-testület dönt.

Az elbírálás szempontjai között a Képviselő-testület fi-
gyelembe veszi a helyben lakást, a családtagok létszámát, 
a kiskorú gyermekek számát és a pályázó, illetve a vele egy 
háztartásban élő együtt költöző családtagjainak jövedelmét.

A pályázat benyújtásának ideje: 2015. augusztus 07. 
(péntek)

A pályázatot postai úton, vagy személyesen kell be-
nyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz (Ebes, Széchenyi 
tér 1. szám).

Felhívás tartós élelmiszer  
gyűjtésre

Az ebesi Családsegítő Szolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgál-
tató tartós élelmiszergyűjtést szervez olyan családok számára, 
akiknél egy hirtelen kialakuló krízishelyzet a mindennapi megél-
hetésüket veszélyezteti. Ilyen esetekben szeretnénk az aktuálisan 
rászorulók számára némi segítséget nyújtani, mellyel e nehéz idő-
szakot könnyebben tudják viselni.

Amire szükségünk lenne: olyan élelmiszerek (konzerv, száraz-
tészta, liszt, olaj, rizs stb.), melyek szavatossági idejüknél fogva, 
akár hónapokig is elállnak, amelyeket aztán sürgős esetekben, 
azonnal el tudunk juttatni a rászorult ebesi család számára.

Tapasztalataink alapján a korábban, hasonló jellegű felhívása-
inkra reagálván, a lakosság már több alkalommal tett tanúbizony-
ságot segítőkészségéről. Jelen gyűjtésünk célja tehát – bízván az 
összefogás erejében – a váratlanul krízishelyzetbe került ebesi 
családok támogatása.

A felajánlásokat folyamatosan várjuk a Családsegítő Szolgálta-
tás és Gyermekjóléti Szolgáltató intézményébe (Ebes, Rákóczi u. 
13. Tel.: 52/788-495).

„Aki gyorsan ad, kétszer ad.”

Az Ebesi Hírlap augusztusi számának lapzárta 
időpontja 2015. augusztus 21., péntek.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, három hónap pró-
baidő kikötésével
A munkavégzés helye: 4211 Ebes, Széchenyi tér 5.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
•  A technikai személyzet (takarítók, karbantartók) munká-

jának koordinálása. 
•  Étkezési térítési díjak nyilvántartása, beszedése.
•  Részvétel az iskola költségvetésének elkészítésében, a 

költségvetés előkészítése.
•  Az iskola üzemeltetésének felügyelete.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•  középfokú végzettség,
•  felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
•  kiváló szintű kommunikáció szóban és írásban, pontos-

ság, precizitás,
•  pénzügyi gyakorlat előny jelent.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. szeptem-
ber 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusz- 
tus 10.
A pályázatok benyújtásának módja: Személyesen, vagy 
postai úton az Ebesi Polgármesteri Hivatal Titkárságára. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusz- 
tus 14.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önélet-
rajz, végzettséget igazoló okiratok, erkölcsi bizonyítvány.
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1. szombat Dr. Socol Ilona

2. vasárnap Dr. Socol Ilona

3. Hétfő Dr. Socol Ilona

4. Kedd Dr. Socol Ilona

5. Szerda Dr. Szerze Péter

6. Csütörtök Dr. Socol Ilona

7. Péntek Dr. Szerze Péter

8. Szombat Dr. Socol Ilona

9. Vasárnap Dr. Szerze Péter

10. Hétfő Dr. Békési Zoltán

11. Kedd Dr. Csontos Gyula

12. Szerda Dr. Csontos Gyula

13. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

14. Péntek Dr. Socol Ilona

15. Szombat Dr. Csontos Gyula

16. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

17. Hétfő Dr. Békési Zoltán

18. Kedd Dr. Békési Zoltán

19. Szerda Dr. Békési Zoltán

20. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

21. Péntek Dr. Békési Zoltán

22. Szombat Dr. Szerze Péter

23. Vasárnap Dr. Szerze Péter

24. Hétfő Dr. Szerze Péter

25. Kedd Dr. Csontos Gyula

26. Szerda Dr. Csontos Gyula

27. Csütörtök Dr. Szerze Péter

28. Péntek Dr. Szerze Péter

29. Szombat Dr. Szerze Péter

30. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

31. Hétfő Dr. Szerze Péter

Telefon: 06-30/698-0043
Dr. Varga Tamás igazgató főorvos

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2015. augusztus

Tájékoztatás
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az Ebesi 
Községgondnokság Kft. Ebes, Rákóczi u. 12. szám alatti 
ügyfélfogadása 2015. augusztus 17–19-ig szabadság mi-
att szünetel. A szabadság előtti utolsó ügyfélfogadási nap 
2015. augusztus 14., a szabadságot követő első ügyfélfo-
gadási nap 2015. augusztus 24. 

Ebesi Községgondnokság Kft.

Felhívás koszorúzásra
Ebes Községi Önkormányzat felhívja az intézmények, 

civilszervezetek, pártszervezetek, gazdasági szervezetek, 
vállalkozók és a lakosság figyelmét, hogy

2015. augusztus 14-én 17.00 órakor
a Szent István parkban

az elpusztult Ebesfalva tiszteletére
2011-ben állított Emlékkereszt koszorúzási

ünnepségen lehetőséget biztosít a koszorúik elhelyezésére.
Kérjük, hogy az ünnepség tervezése érdekében 

koszorúzási szándékaikat a Polgármesteri Hivatalnál 
jelentsék be személyesen vagy telefonon az 565-048-as 

számon
2015. augusztus 13-án (csütörtök) 10 óráig.

Ebes Községi Önkormányzat

Június 29-én késő délután füst 
szállt fel az iskola udvaráról és kel-
lemes pörköltillat kezdett terjenge-
ni. Estefelé kezdtek szállingózni a 
kedves vendégek a diákok által csak 
„fili”-nek becézett filagória irányá-
ba. Az EGYA kuratóriuma ezzel a 
meghívással szerette volna kifejezni 
elismerését annak a tizenhét segítő-
kész önkéntesnek, akik munkájával 
megépült az Alapítvány eddigi leg-
nagyobb horderejű projektje. Ezen 
építmény lehetőséget ad szabadtéri 
tanítási órák megtartására, valamint 
délutáni foglalkozások megtartása 
sem lehet ezentúl akadály változó 
időjárási viszonyok mellett is. Raj-
zosaink – az év vége felé – már nagy 
lelkesedéssel többször birtokba is 
vették az épületet.

A munkálatok tavaly júniusban 
kezdődtek és idén júniusban – az 
avató estéjén, a kerámiabetűk fel-
fúrásával – fejeződtek be. Az est fo-
lyamán az étel és italneműkön kívül 
az Alapítvány egy emléktárggyal is 
kedveskedett a résztvevőknek, me-

lyet Sipos Kata 4.b osztályos tanuló 
festett.

A jó hangulatban telt estén újabb 
ötletek fogalmazódtak meg – a ven-
dégek részéről is – az iskolaudvar 
további fejlesztési lehetőségeiről.

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani azon közreműködőknek, akik ön-
zetlen munkája nélkül a filagória nem 
valósult volna meg: Bagossy Sándor, 

Csanakné Sziklai Szilvia, Csorvási 
Sándor, Deczki Lajos, ifj. Deczki La-
jos, Deczki Tamás, Deczki Zoltán, Dr. 
Rácsai Lajos, Józsa Lajos, Kanyóné 
dr. Borku Csilla, Kocsis Csaba, Ko-
vács József, ifj. Kovács József, Szabó 
Ferenc, Szabóné Karsai Mária, Szo-
boszlai Csaba, Vágner Bálint. 

Csiha László elnök
Ebesi Gyermekekért Alapítvány

Lurkó-kuckó avatás
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Kimagasló teljesítmény a német 
országos versenyen

Lajtai Levente az országos Spiel und 
Gewinn! háromfordulós országos német 
versenyen korcsoportjában a 11. helye-
zést érte el. A sikeres szereplésben Le-
vente segítségére Érckövi Katalin tanárnő 
volt.

Angol táborban jártunk 
Balatonszárszón

Június 18-tól 21-ig iskolánk 23 tanu-
lója két kísérő tanítóval angol nyelvi 
táborozáson vett részt. Balatonszárszó 
Önkormányzata és a József Attila 
Általános Iskola látott bennünket 
vendégül. Hosszú buszozás után minden-
ki izgatottan foglalta el helyét. A négy nap 
alatt nem volt strandidőnk, de a bátrak így 
is megmártóztak a hullámzó Balatonban. 
Kagylókat gyűjtöttünk, gyönyörködtünk 
az északi part hegyeiben, fociztunk a ho-
mokos pályán. Este három szárszói diák 
angolul mutatta be lakhelyüket és neve-
zetességeit, majd ez alapján tanulóink 
érdekes feladatokat oldottak meg Balaton 
szeletért cserébe. Pénteken Földvárról át-
hajóztunk Tihanyba. A kikötőből felsétál-
tunk az Apátsághoz. Itt csodaszép látvány 
tárult elénk: a kéklő-zöldellő Balaton, a 
szelek szárnyán suhanó vitorlások. Gon-
dolva az otthoniakra ajándékokat vásá-
roltunk. Olyan különleges ízű fagyikat is 
kóstolhattunk, mint a levendula, homok-
tövis, bodza. A Levendula Látogatóköz-
pontban interaktív játékokon, kisfilmeken 
keresztül megismertük a Tihanyi-félsziget 
kialakulását. Este egy „Kis éji zene” kere-
tében a vendéglátó művészeti iskolások-
kal és tanáraikkal koncerteztünk. Palcsu 

Nándi zongorázott, Galgóczi Zsuzsi, Kiss 
Levi és Anita néni citerázott, Barbi néni 
gitárkíséretével angol dalokat énekeltünk. 
Szombat délelőtt meglátogattuk a szárszói 
állatsimogatót és levendulát vásároltunk. 
Délután pihentünk, mert este sok 
izgalmas program várt minket. A Csukás 
Színházban megnéztük a Pöttöm Pan-
na című táncjátékot, frissen sült lángost 
ettünk, a partról távcsővel megcsodáltuk 
a balatoni naplementét, és a Múzeumok 
éjszakája program keretében mélyebben 
megismerkedtünk József Attila életével, 
halálával, költészetével. A vasárnap 
délelőtt is tartogatott izgalmakat. 
Fagylaltozás, angol torna, vetélkedő után 
mi állhattunk a Csukás Színház színpadán. 
Angol nyelvtörőket tanultunk és vidáman 
énekeltünk. Nagyon jól éreztük magunkat, 
sokat nevettünk. A bőséges ebéd után 
elbúcsúztunk Szárszótól, a Balatontól 
és rengeteg élménnyel tértünk haza. 
Mindezekért köszönetünket fejezzük 
ki az Önkormányzatnak és az iskola 
dolgozóinak. 

Fodor Barbara Melinda és Nagy Anita

Elbúcsúztak a nyolcadikosok, 
kitüntető díjakat adtunk át

Az idei tanévben 44 diákunk intett búcsút 
az általános iskolai éveknek. A ballagá-
son Arany-díjat vehetett át nyolc éven 
át kiemelkedő munkája elismeréseként 
Pásti Lajos. A kollégák szavazata alap-
ján a pedagógusoknak járó Arany-díjat 
Bálintné Bagdi Ibolya kapta meg. A díjat 
minden tanévben azon pedagógus kap-
ja, aki a tantestület véleménye szerint a 
legtöbbet teszi az iskolában folyó mun-
káért. Kitüntették továbbá azon szülőket 
is, akik munkájukkal sokat tettek isko-
lánk fejlődéséért, az intézményben folyó 
munkáért, gyermekeinkért. Idén Ráczné 
Dajka Edit és Szoboszlai Csaba kapta 
ezen elismerést. A jövő nemzedékért vég-
zett áldozatos nevelő-oktató munkájáért a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

emléklapját vehette át Németi Jánosné, 
Galgóczi Éva és Tóthné Leiter Júlia. 

Tábor a népművészet és a sport 
jegyében

Az idei nyári táborunk a meghittség és 
nyugalom jegyében, családias hangulat-
ban telt. Az idén a tábor keretében Léta-
vértesre, a Levendula tanyára látogattunk 
el a gyerekekkel, akik nagy érdeklődéssel 
szemlélődtek a különleges ültetvényen 
Magyar Gáborné vezetésével. A tanya-
gazda a levendulaültetvény megcsodálása 
után jól megmozgatta a gyerekeket egy 
élvezetes fociedzésen. A táborozásunk 
alkalmával megcsodálhattuk Rozsnyai 
István gyűjteményét és a jurta sátrat, de 
bemutatót és foglalkozást tartott a tábo-
rozóknak Pető László is. Az idén a gyer-
mekek étkeztetését a Családi Kajatanya 
biztosította Molnár László vezetésével, 
akik minden nap finom falatokat varázsol-
tak a gyerekek elé. Természetesen nagyon 
köszönjük Tóth Józsi bácsinak és a fele-
ségének az ízletes slambucot. Ezúton sze-
retném kifejezni köszönetemet mindazok-
nak, akik biztosították azt, hogy ezeket a 
csodálatos pillanatokat átélhettük! 

Kádárné Domán Gyöngyi – táborvezető

Polickai táborozás
Június közepén élményekben gazdag 
napokat tölthetett iskolánk 40 tanulója 
Polickán, községünk csehországi test-
vérvárosában. Házigazdáink mindent 
megtettek azért, hogy nagyon jól érez-
zük magunkat. Felejthetetlen a polickai 
főtér, a várfal, ahol többször is sétáltunk, 
a városhoz közeli Svojanov gótikus 
stílusú vára, a középkori hangulatot idéző 

Iskolai színes hírek
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Ebesen 2015. június 18. és július 23. közötti időszak-
ban egy bűncselekmény jutott a rendőrség tudomására.

2015.07.18-án 0 óra és 0 óra 15 perc közötti időben egy 
nő az Ady Endre utcán lévő sörözőben egy nagyhegyesi 
férfi nadrágzsebéből készpénzt tulajdonított el, de a sér-
tett tetten érte és értesítette a rendőrséget. A debreceni 
elkövetőt a rendőrök elfogták és előállították a rendőr-
kapitányságra, vele szemben szabálysértési értékre zseb-
tolvajlás útján elkövetett lopás vétségének megalapozott 
gyanúja miatt büntetőeljárás indult.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség mun-
káját és amennyiben az előbbi eseménnyel kapcsolatban 
bármilyen információval rendelkeznek, a bűncselek-
mény időpontjában a helyszínen, illetve annak közelé-
ben jártak, esetleg látták a cselekményt, értesítsék a 
rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település kör-
zeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefon-
számokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a 
bejelentő adatait zártan – kezeli: 
Mészáros József r. ftzls. csoportvezető 06-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Vass Szabolcs r. főrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510 
vagy
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központ  112 segélyhívó 
 vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976

Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden csütörtö-

kön 16:00 és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Meg-
bízotti Irodában az Ebes, Rákóczi utca 6. szám alatt 
tartanak.

Dr. Gali Sándor r.ezredes, 
kapitányságvezető

Kék hírek

Litomysl, a sokszor nehéznek tűnő túrák, 
a sziklamászás, a különféle sportprogra-
mok. Az egynapos prágai kirándulás so-
rán megtekinthettük a Királyi Palotát, a 
Szent Vitus székesegyházat. Sétálhattunk 
a Vencel téren, az Arany utcácskában, il-
letve Európa egyik legrégebbi hídján, a 
Moldva folyón átívelő Károly hídon. A 

hazaindulás előtt egy cseppkőbarlangba 
látogattunk, ahol lebilincselő látványt 
nyújtottak a különleges alakú csepp-
kövek, illetve a 140 méteres szakadék, 
ahonnan csónakokba ülve nesztelenül su-
hantunk a tiszta vizű föld alatti patakon 
a barlang kijáratához. Köszönetet sze-
retnénk mondani az ellátásért, a színes 

programok sokaságáért vendéglátóink-
nak és legfőképp Nagyné Júlia néninek, 
aki fáradságot nem ismerve, örömmel ka-
lauzolta az ebesi gyerekeket a táborozás 
során. Úgy gondoljuk, minden gyermek 
számára emlékezetes marad ez a mor-
vaországi pár napos kirándulás. Tábort 
szervező tanárok: Zelízi Mária, Kissné 
Lantos Éva, Subáné Kiss Gyöngyi, Szabó 
Zsolt.

Ügyintézés a nyári szünetben
A nyári szünet ideje alatt iskolánk augusz-
tus 6-án és augusztus 13-án 8.00-16.00 
óra között hivatalos ügyintézést tart.

Tanévnyitó
A 2015/2016-ös tanév tanévnyitójának 
időpontja 2015. augusztus 31., hétfő 
17.00 óra.

Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Júliustól településünk lakói nem 
csupán gépjárművel és kerék-
párral szolgálatot teljesítő pol-
gárőrökkel találkozhatnak Ebes 
terültén, hanem két lovas hölgy-
gyel, Márku Viviennel és Pacs-

mag Odettel is, akik a polgárőr-
ség munkáját négy lábú barátaik 
közreműködésével segítik.  Az 
Országos Polgárőr Szövetség 
Lovas Tagozata a Debreceni Pol-
gárőr Egyesület a Cívis Városért 
(DPE) helyi polgárőrség segítő 
szervezésével, június 27–28-án 
Debrecenben ötvenhét polgárőr-
nek tartotta elméleti továbbkép-
zését, amelyet vizsga követett. A 
sikeres elméleti vizsgát követően 
lovas polgárőreinknek a gyakor-

latban is meg kellett mutatniuk 
rátermettségűket július 4-én, a 
Hortobágyon megrendezett vizs-
gán, melyet Odett és Vivien ki-
válóan teljesített. Mivel minden, 
a lovas polgárőrök számára elő-

írt követelménynek megfeleltek 
a lányok, ezentúl ők is szerves 
részét képezik egyesületünknek 
csakúgy, mint lovaik, Lucky 
és Inka. Ezúton kérjük az ebesi 
lakosokat, hogy a lovas polgár-
őrök önzetlen és lelkiismeretes 
munkáját segítsék annak érde-
kében, hogy egyesületünk még 
hatékonyabban tudja végezni 
munkáját!

Balogh László elnök
Ebesi Polgárőr Egyesület

Polgárőrök lóháton
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Kedves Ebesi Lakosok! 
Vállalom ünnepi beszédek tartását családi 
összejövetelen tartott:  

- házassági évfordulón,  
- névadó ünnepségen, 
- jeles születésnapon. 

Az ünnepi beszédet emlékbe adom az 
ünnepelteknek.  
A részletekkel kapcsolatban várom szeretettel 
megkeresésüket.  

Szabóné Bordán Róza 
4200 Hajdúszoboszló, Luther utca 14. 

Tel.: 52-216-481 Mobil: 06-30-451-0580 
e-mail: szabone.bordan.roza@gmail.com 

 

 

 

DR. KOVÁCS BRIGITTA
ügyvéd

Kedves Ebesi Lakosok!
Minden kedden 14 óra és 18 óra között, előre egyeztetett 
időpontokban ügyfélfogadást tartok a Családsegítő Központban. 
(4211 Ebes, Rákóczi utca 13. szám alatt)

Elérhetőségeim:
Tel.: 06-30/2200432 Fax: 06-52/788-649
Email: info@drkovacsbrigitta.hu
Forduljanak bizalommal hozzám jogi ügyeikkel.

Tisztelettel: Dr. Kovács Brigitta Ügyvéd

Ismerjék meg Autósiskolánk kedvezményrendszerét!
Megér egy próbálkozást!

www.harmatiautosiskola.hu

Személygépkocsi-vezetői 
tanfolyam indul

2015. július 4-én18:00 órától 
Ebesen a Művelődési Házban

Harmati 
Autósiskola

Jelentkezni lehet:
A megadott időpontban a Művelődési Házban, vagy

Harmati László iskolavezetőnél
a 06-20-988-95-96 telefonszámon

e-mailben: harmatilaszloo@gmail.com

OKÉV: 09-0287-04

Lakossági hirdetés
Új szolgáltatás! Talpmasszázs, azaz reflexológia! A reflexzóna masszázs ser-
kenti a vér- és nyirokkeringést, amivel a test öntisztulási képességét meg-
többszörözhetjük. Mivel erősíti az immunrendszert, így az öngyógyító fo-
lyamatokat beindítja. Oldja a feszültséget, relaxál és kellemes közérzetet ad. 
A reflexológia világszerte elismert természetgyógyászati módszer. Időpont 
egyeztetés telefon: 06-70/334-5407.

 

 

 

                                                   

 
 

Tisztelt meglévő és leendő Ügyfeleink! 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. augusztus 01-
től az alábbi nyitva tartással az iroda megkezdi működését: 

Hétfő:   8.00-12.00 

Kedd:   8.00-17.00 

Szerda:  8.00-12.00 

Csütörtök:  8.00-17.00 

Péntek:  8.00-13.00 

A fentiektől eltérő időponthoz telefonos egyeztetés 
szükséges. 

Helyszín: Új Piac épülete, Ebes Rákóczi u. 6. 

Elérhetőségeink: 06-30/258-1580 vagy 06-30/819-1037 
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2015.szeptember 01-től 
Rendelje meg napi ebédjét a Családi Kajatanyából 
és mi ingyen házhoz szállítjuk Ebes egész területén.  

Változatos, ízletes, bőséges ételek: 
Napi menü ára:                           850 Ft 
Csak leves:                                 400 Ft 
Csak második:                            650 Ft 
Húsos leves:                               650 Ft 
Helyben fogyasztás esetén         750 Ft 

Az árak magában foglalják az elviteles doboz árát, mivel 
saját ételhordóba nem áll módunkban tálalni! 

Rendelés leadása lehetőleg előző nap,  
de legkésőbb aznap 10.00 óráig 

Családi rendezvényekre sültes tálak, hideg tálak készítése 
kedvező árakon! 

„AHOL JÓ LENNI ÉS AHOL JÓ ENNI” 
 
 

 

 
4211 Ebes Petőfi utca 21/A 

Telefon: +36 30 / 894 80 50 www.csaladikajatanya.hu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
PIZZA 

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 
EBESEN 

2015.szeptember 01-től 1000 Ft felett ingyenes 
házhoz szállítás a teljes étlapra Ebes egész 

területén! 
ÓRIÁS PIZZA, SAJTSZÉLŰ PIZZA, 

GYROSOK, HAMBURGEREK, 
FRISSENSÜLTEK, TÉSZTÁK, SALÁTÁK 

Házhoz szállítás esetén 0.5 liter Hargita 
Gyöngye ásványvíz ajándékba, 

3000,- Ft rendelés esetén 2 liter Hargita 
Gyöngye üdítő ital ajándékba. 

ERZSÉBET UTALVÁNYT, SZÉPKÁRTYÁT 
ELFOGADUNK!   

„AHOL JÓ LENNI ÉS AHOL JÓ ENNI” 
 

 

4211 Ebes Petőfi utca 21/A 
Telefon: +36 30 / 894 80 50 www.csaladikajatanya.hu 
 

 

NNNyyyiiitttvvvaaa   tttaaarrrtttááásss   vvvááállltttooozzzááásss      
   
   
   
   
   

KKKeeedddvvveeesss   LLLááátttooogggaaatttóóóiiinnnkkk!!!   
   

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Művelődési Ház 
2015. augusztus 21-26-ig ZÁRVA tart. 
Nyitás: 2015. augusztus 27-én, csütörtökön. 

 
 

Megértésüket köszönjük! 

 

 

NNNyyyiiitttvvvaaa   tttaaarrrtttááásss   vvvááállltttooozzzááásss      
   
   
   
   
   

KKKeeedddvvveeesss   LLLááátttooogggaaatttóóóiiinnnkkk!!!   
   

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Községi Könyvtár és a Széchényi Ferenc 
Tájmúzeum  

2015. augusztus 20-31-ig ZÁRVA tart. 
Nyitás: 2015. szeptember 1-jén 8.00 órától. 

 
 

Megértésüket köszönjük! 
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2015. június 29. és július 3. között valósult meg a Mű-
velődési ház nyári napközis tábora, a Szivárvány tábor. 
A táborban 20 fő általános iskolás korú (7-12 éves) gyer-
mek vett részt. 

A hétfőtől péntekig tartó táborban reggel 7 órától dél-
után 5 óráig fogadtuk a gyerekeket.

Délelőtt a ráhangoló, játékos drámapedagógiai foglal-
kozásokon túl, hagyományos kézműves tevékenységek-
ben próbálhatták ki magukat a gyerekek: így volt drót-
ékszer készítés, decoupage kép készítés, papírmerítés és 
könyvkötészet.

A helyi múzeum és munkatársai segítéségével megis-
merkedtünk Ebes település múltjával, hagyományaival. 
Részt vettünk mini ásatáson, játékos kincskeresésen a 
múzeumi kiállításokban. Kipróbáltuk a kenyérdagasz-
tást, és kakaóscsigát sütöttünk a kemencében. A helyi 
Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet a közép-
kori kardforgatással ismertetett meg bennünket. 

Szabadidős tevékenységek között szerepelt még ügyes-
ségi játék, vetélkedő, kerékpártúra a Nagyparkba, csütör-
tökön egész nap strandoltunk Hajdúszoboszlón. Jártunk a 
debreceni Agora Élményközpontban, ahol kipróbáltuk az 
interaktív játékokat, részt vettünk csillagászati előadáson.

A visszajelzések alapján úgy gondoljuk, hogy a sok-
színű és tartalmas program elérte célját, hiszen hasznos, 
maradandó élményt nyújtottunk a táborozó gyerekeknek.

Jövőre is várunk minden régi és új Táborlakót!
Eignerné Bartusz Andrea

ügyvezető
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Különleges időpont, külön-
leges programok, különleges 
helyszín. Sok nyitott kérdés 
volt bennünk a rendezvény si-
kerét illetően, mert hogy első 
alkalommal szerveztünk ilyen 
programot: a „Nyitott Temp-
lom Éjszakáját” Ebesen, az 
Isten házában.

Az ebesi református 
templom 

Az Ebesi Református Egy-
házközség szeretettel hívta és 
várta a településen élőket, a 
hívőket felekezeti hovatarto-
zásuktól függetlenül, valamint 
a nem hívőket is, a gazdagnak 
ígérkező késő esti programra. 
Kíváncsiak voltunk, hogy mi-
lyen lesz a rendezvény fogad-
tatása, lesznek-e érdeklődők, 
résztvevők? A gyermekek nem 
álmosodnak-e el az este 9 órá-
tól éjfélig tartó program alatt? 
Nagy örömünkre sok család 
érkezett gyermekekkel, gyü-
lekezeti tagok és felekezeten 
kívüliek, de olyanok is, akik 
máskor még nem jártak ebben 
a templomban. Eljött Debre-
cenből a templomot 18 éve 
megálmodó építész tervező, 
és a templom karzatkazettáit 
alkotó festőművész is az éjsza-
kai „templomtúrára”.

Nem átlagos hétköznapi ese-
mény volt a látogatóknak az a 
lehetőség, hogy felmenjenek a 
szószékre. Többen éltek a le-
hetőségekkel. Közülük néhá-
nyan később elmondták, hogy 
milyen nagyszerű érzés volt az 
igehirdetés helyéről szemlélni 
a templombelsőt, s az érdeklő-
dő látogatókat, vagy beülni a 
Mózes-székbe, a lelkipászto-
rok helyére. 

Napjainkra a templomi ülés-
rend korábbi szigorú szabályai 
enyhültek ugyan, de a Mózes-
székbe, azaz a lelkészek pad-
jába nem mindennap ülhetnek 
be a templomba érkezők.

A zongorázni tanuló gyer-
mekek kipróbálhatták az or-
gonát is. Néhányuknak volt 
elegendő bátorsága és önbizal-
ma, hogy egy-egy jól ismert 
egyházi ének kezdő sorainak 
dallamával megszólaltassa a 
templomi orgonát. A jelenlévő 
kántor pedig kitartóan teljesí-

tette a kívánságokat, elorgo-
nálva kinek-kinek a kedves 
református énekét.

A program egyik fontos, 
kiemelt eseménye volt a dia-
vetítéssel illusztrált előadás a 
hitéletről, és a templom elmúlt 
18 évéről. A történeti ismerte-
tőből álljon itt egy rövid átte-
kintés:

–  Az első templomterv öku-
menikus templom építé-
séről szólt, mely szerint 
a megépült református és 
katolikus templom helyett 
egy ökumenikus templo-
ma lett volna községünk-
nek, Ebesnek. Az eredeti 
terv nem valósult meg, de 
Hortobágy községben tíz 
éve épülőben van. 

–  1997. június 8-án szen-
telték fel a harangokat: a 
Mária és Márton nevű ha-
rangok Gombos Lajos őr-
bottyáni harangöntő mes-
ter műhelyében készültek. 

–  1997. október 5-én ad-
ták át a templomot dr. 
Bölcskei Gusztáv tiszán-
túli református püspök és 
Bukáné Zakar Zsuzsanna 
tiszteletes asszony ünnepi 
istentisztelete mellett.

–  A templom külső déli ol-

dalán jó adottságai, fel-
tételei vannak szabadtéri 
istentisztelet, vagy hang-
verseny megtartásának, 
ami különösen felkeltette 
a jelenlévők érdeklődését 

–  Azt sem tudtuk mindany-
nyian, hogy a templomépí-
tés legnagyobb támogatója 
településünk testvérvá-
rosa, a svájci Meilen, volt. 
Önzetlen támogatásukért, 
a többi támogatóval együtt 
ismételten köszönetet 
mondunk! 

–  Sokan megcsodáltuk a 
templom karzatának fes-
tett kazettáit, Buka László 
debreceni festő-rajttanár 
munkáit, a bibliai motívu-
mok és református jelké-
pek ábrázolásait. 

–  Számtalan vidám és ked-
ves képet láthattunk bib-
liaórákról, gyülekezeti 
kirándulásról, templomi 
koncertekről, ünnepi al-

kalmakról, gyerek-foglal-
kozásokról, templomon 
belül és kívül.

A programra szánt idő 
gyorsan elrepült. A Nyitott 
Templom Éjszakája zárása-
ként Bukáné Zakar Zsuzsan-
na lelkipásztor asszony éjféli 
áhítatra invitálta a kitartó ven-
dégeket – köztük örömünkre 
sok gyermeket is. Az előző 
este kezdődött programnak éj-
fél után pár perccel lett vége, 
amikor hazaindultak a szép 
számban megjelent templom-
látogatók. 

Ha pedig valamelyik gyerek 
mégis fázott a hűvösebb leve-
gőn, - úgy apukája ölbe kapta 
az apróságot, és pár méter fu-
tás után mindketten megmele-
gedtek.

Távozáskor az arcokról su-
gárzó mosoly fejezte ki, hogy 
mindannyian szép és tartalmas 
estét töltöttünk templomunk-
ban!

Dr. Hagymási Zoltán 
gyülekezeti tag

NYITOTT TEMPLOM ÉJSZAKÁJA EBESEN

Kedves Gyerekek!
A Gyermekjóléti Szolgáltató szervezésében 

2015. augusztus 11-én, kedden  ismét megnyitja kapuit a

NYÁRI 
TÁKOLDA!

Egy kis kreativitással, kézügyességgel, új ötletekkel 
remek dolgok kerülnek ki az alkotó kezek alól! 

A részvétel ingyenes, további információkért kövessé-
tek facebook oldalunkat.

Helyszín:  Gyermekjóléti Szolgáltató Ebes Rákóczi u. 13.
Időpont:   2015. augusztus 11. (kedd) 14:00 óra

Csatlakozz Te is!
Gyermekjóléti Szolgáltató

Ebes, Rákóczi u. 13.  Tel.: 52/788-495
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Idén immár ötödik alkalom-

mal került megrendezésre a 
Középkori Forgatag nevet vi-
selő nyílt haditorna verseny, 
amelyet június 27-én kísérhet-
tek figyelemmel az érdeklődők 
a Művelődési Ház udvarán. 

A korábbi évekhez képest 
igencsak megnövekedett a 
versenyzők száma, 54 bátor 
és lelkes jelentkező vett részt 
a különböző megmérettetése-
ken, amelyeket két kategóri-
ában – felnőtt és 17 év alatti 
korcsoportban – indítottunk.

A résztvevők nyolc egye-
sület képviseletében jelentek 
meg. Visszatérő vendégek-
ként üdvözölhettük a Szent 
Longinusz Középkori Hagyo-
mányőrző Egyesület tagjait, 
akik Zentáról, Szerbiából ér-
keztek. Kaposvárról a Fekete 
Hollók Rendje második éve 
vett részt a rendezvényen, míg 
a kabai Griff Íjász Egyesület 
eddig minden évben indított 
versenyzőket. További visz-
szatérő vendégeink voltak a 
Debreceni Történelmi Korok 
Hagyományőrző Egyesület 
és a Landsknecht Söldnertum 
szintén Debrecenből, míg a 
Börzsöny Nehézgyalogság 
tagjai idén először indultak a 
megmérettetésen. Ebesről két 
civil szervezet is képviseltette 
magát az Ebesi Sportbarátok 
Közhasznú Egyesület és a 
szervező Zsongvölgyi Hagyo-
mányőrző Haditorna Egylet 

jóvoltából. Emellett a korábbi 
évek gyakorlatához híven he-
lyi fiatalok is szerencsét pró-
báltak.

A rendezvényt Szabóné 
Karsai Mária polgármester 
asszony nyitotta meg, aki szí-
vélyesen köszöntötte a meg-
jelenő vendégeket és lelkes 
versenyzésre buzdította a 
résztvevőket. Ezután a szabá-
lyok rövid ismertetését köve-
tően kezdetét vette az egész 
napos versengés. A jelentke-
zők az eddigi évek gyakorla-
tának megfelelően íjászatban, 
kelevézpárbajban, kardvívás-
ban és övbirkózásban mérhet-
ték össze erejüket és tehetsé-
güket.

Az összes versenyszámban 
indulók közül a legjobbak el-
nyerhették a Zsongvölgy Baj-
noka, illetve a Zsongvölgy Ifjú 

Bajnoka címet. Idén az ifjak 
körében rendezett bajnoksá-
gon Litauszki Dorián, a ka-
posvári Fekete Hollók Rendjé-

nek tagja szerzett diadalt, míg 
a felnőttek közül Fendrik Fe-
renc, a zentai Szent Longinusz 
Középkori Hagyományőrző 
Egyesület versenyzője bizo-
nyult a legsikeresebbnek. 

A két bajnok mellett a kö-
vetkező ebesi versenyzők 
nyújtottak kiemelkedő tel-
jesítményt. Az ifjak között 
Zsákai Martin, aki nem csak 
övbirkózásban és kardvívás-
ban ért el második helyezést, 
de az összesített versenyben 
is felállhatott a dobogó máso-
dik fokára. A felnőttek között 
íjászatban Szatmári Gábor 
harmadik helyezést ért el 
Zsongvölgy versenyzőjeként, 
míg kelevézdobásban a civil-

ként induló Csorvási Tamás 
harmadikként, Csorvási Jó-
zsef Zsongvölgy képviseleté-
ben pedig másodikként állha-
tott a dobogóra. Az övbirkózás 
bajnoka a civil versenyzőként 
induló Lázár Mihály lett, aki 
hihetetlen állóképességről tett 
tanúbizonyságot a küzdelmei 
alatt. Emellett minden részt-
vevőnek szeretnénk gratulálni, 
hiszen az egész napos megmé-
rettetés kimerítő energiapróbát 
jelentett az összes jelenlévő 
számára, amit mindenki hősi-
esen kiállt. 

Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani Ebes Községi 
Önkormányzatnak, az Ebe-
si Sportbarátok Közhasznú 
Egyesületnek, az Ebes Kul-
turális Közhasznú Nonpro-
fit Kft.-nek, akik jelentős 
támogatással járultak hozzá 
a rendezvény megvalósításá-
hoz, valamint a Zsongvölgyi 
Hagyományőrző Haditorna 
Egylet tagjainak, barátainknak 
és családtagjainknak, akik a 
szervezésben és a lebonyolí-
tásban nyújtottak segítséget, 
amelynek köszönhetően egy 
újabb élményekkel és barát-
ságos versengéssel tarkított 
szombati napot tölthettünk 
együtt. A részletes eredmény-
lista megtalálható a www.
zsongvolgyihaditorna.hu olda-
lon a Középkori Forgatag me-
nüpont alatt.

Horváthné Győri Márta

V. Középkori Forgatag Ebesen

Felnőtt csapatunk július 7-én kezdte meg az edzé-
seket Bernáth Lajos vezénylésével, heti két edzés-
sel és egy edzőmérkőzéssel készül a következő 
Megye II. szezonra. Az Ebesen megrendezett fel-
készülés első edzőmérkőzésen a DSC (Megye II.) 
ellen 4:0-ra győzött csapatunk Mészáros Tamás, 
Tóth Péter és Dávid Tamás duplájával.

Az U19-es csapatunk is elkezdte az edzéseket 
július első napjaiban Kovács József vezetésével, 
heti két edzéssel és egy edzőmérkőzéssel ké-
szülnek a következő idényre. Az első edzőmér-
kőzésüket a HSE korosztályos csapatával vívták 
Ebesen, ahol 4:2-es vereséget szenvedett ifjúsági 
csapatunk, a két hazai gólunkat Szatmári Zoltán 
és Balogh Ronaldo szerezte a mérkőzésen.

Nagy István Zsombor
elnök KKSE

Megkezdte az edzéseket 
felnőtt együttesünkRemek hangulatú mozgalmas és tar-

talmas öt napot tudhat maga mögött az 
a 41 gyermek, aki részt vett az egyesü-
letünk által szervezett nyári táborban. 
Az öt nap alatt az edzések mellett jutott 
idő kirándulásra és fürdésre is. Látoga-
tást tettünk a Nagyerdei Stadionban, 
Bernáth Csaba kalauzolásával.

Akik munkája nélkül nem való-
sulhatott volna meg a tábor: Nagy 
István Zsombor (elnök), Magyar 
György (edző), Leiter Bálint (edző), 
Kovács József (edző) és Katona Ist-
ván (segítő). 

Nagy István Zsombor 
elnök KKSE

Jól hangulatban telt a nyári focitábor
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Kádár Nagy Lajos Holló 
László-díjas kortárs festőmű-
vész, az Ebesi Értéktár tagja 
bográcsozásra hívta a debreceni 
irodalmi élet több jeles képvise-
lőjét ebesi házának kertjébe ez 
év július 8-án. A találkozás ap-
ropója az volt, hogy a napokban 
jelent meg Kádár Nagy Lajos 
negyedik könyve, a Zsarát fény-
nél címmel – saját kiadásban.

A meghívottak tevőlegesen is 
részt vettek a könyv megalko-
tásában. Versekkel, esszékkel, 
művészeti elemzéseikkel járul-
tak hozzá a könyv sikeréhez. Így 
születhetett egy olyan mű, mely 
alapján a művészetben kevésbé 
jártas olvasó is ráérez az alkotás 
örömére, a művek szépségére, s 
talán betekinthet az alkotó mű-
vészi lelki világába is!

Az ebesi bográcsozáson a 
szellemi élet olyan kiválóságai 
vettek részt, mint Arany Lajos 
Holló László-díjas művészeti 
író, főszerkesztő, egyetemi ok-
tató, dr. Bakó Endre nyugalma-
zott főszerkesztő, irodalomtör-
ténész, Erdei Sándor költő, új-
ságíró, dr. Éles Csaba egyetemi 
docens, esztéta, dr. Vitéz Ferenc 
főiskolai docens, a Magyaror-
szági Református Egyház tudo-
mányos testületének, a Dokto-
rok Kollégium tagja, Vida Lajos 
író, helytörténész, a Szoboszlói 
Művészetek Egyesületének el-
nöke.

Hosszasan lehetne mesélni az 
est folyamán elhangzott törté-
netekről, anekdotákról és nem 
utolsó sorban a magas szintű 

eszmefuttatásokról. Nagyon 
érdekfeszítő volt hallani töb-
bek között a Móricz Zsigmond, 
Németh László, József Attila, 
Szabó Lőrinc munkásságáról el-
hangzottakat, amint azt a kortárs 
művészek és irodalomkutatók 
előadták.  

Az idő gyorsan elrepült, és az 
est hamar megérkezett. A bog-
rács alatt a hamuban már csak 
a szunnyadó parázs zsarát fé-
nyei izzottak. A házigazda fest-
ményeit, a napokban megjelent 
szép új könyvet, a mediterrán 
hangulatú kertet még egyszer 
megcsodálták és megdicsérték a 
vendégek.

Aztán egy utolsó biztatás: 
„Lajos próbálkozz csak bátran 
tovább a korongozással, agya-
gozással, ha már nem csinálha-
tod azt, amit igazán szeretnél!” 
Ezek a búcsúszavak utaltak arra, 
hogy a festőművész megromlott 
látása miatt a festőecset letételé-
re kényszerült.

Vendégek részéről távozása-
kor elhangzott még egy kérdés.

„Mondd, Lajos Téged ismer-
nek, megbecsülnek itt a falu-
ban?”

„Úgy érzem igen. Több önálló 
kiállításom volt, benne vagyok 
az Ebesi Értéktárban.

Természetesen, ha a jövőben 
Ebes község stratégiájában a 
kortárs művészet megjelenítése 
nagyobb szerepet fog kapni, úgy 
abban is szívesen leszek part-
ner!”

Fentieket lejegyezte: 
Dr. Hagymási Zoltán 

Bográcsozás zsarát fénynél

Szélsebes gyerekek

A júliusi Hajrá futás nagyerdei gyermek futóverseny harmadik 
fordulójában is sikeresen szerepeltek ebesi futópalántáink. Az 
eredményhirdetés után Béres Ernő olimpikon, világcsúcsot fu-
tott legendás atléta, örömmel állt az ebesi gyerekek mellé egy 
fotóra. A versenyen aranyérmet nyertek Egri Kincső, Mészáros 
Nóra és Sós Barnabás, ezüstérmesek lettek Sós Anna és Fodor 
Szabolcs, bronzérmet vehetett át Fodor Enikő. További pont-
szerzőink Egri Csenge és Török Levente. 

Sós Barnabás

Idén – immár harmadik 
alkalommal – június 29 és  
július 3 között rendeztük meg 
a hagyományosnak mondha-
tó református hittantábort. Az 
első évhez képes megduplázó-
dott a létszámunk, ezen a nyá-
ron 36 kisgyermeket fogadhat-
tunk. A népszerűség titka talán 

a változatos programokban 
és abban a bizonyos pluszban 
rejlik, mely a testi igények ki-
elégítése mellett a lelki épülést 
is szolgálja.

A gyermekek az ószövet-
ségi Dávid király történetébe 
élhették bele magukat a hét 
folyamán. Minden foglalko-
zás kapcsolódott a témához. 
Készítettek tarisznyát, festet-
tek kavicsokat a parittyába 
– melyekkel később a célba 
dobást is gyakorolták –, „me-
nekültek” a filiszteusok elől a 
nagyparkba, ahol játékos ve-
télkedő keretében szorosabb-
ra kovácsoltuk a csapatszel-
lemet.  Só-liszt gyurmából 
edényeket, állatokat mintáz-

tak és minden nap rajzoltak, 
festettek az elhangozott bibli-
ai történet nyomán. A számos 
irányított program mellett 
legalább annyi idő jutott az 
önfeledt, kötetlen játékokra: 
fogócskára, focizásra, tolla-
sozásra.  

Ezúton szeretnénk köszö-

netet mondani Ebes Községi 
Önkormányzatnak azért, hogy 
200.000 Ft-tal támogatta tá-
borunkat, valamint a Curver 
Kft. nagylelkű igazgatójának, 
Lovas Ferencnek, aki jókedvű 
adakozóként három műanyag 
asztal garnitúrát ajándékozott 
a hozzátartozó székekkel a 
tábor gyermekei számára. To-
vábbá  köszönjük a tábor le-
bonyolításában közreműködő 
pedagógusok, szülők, ifisek és 
a nagyon lelkes és segítőkész 
nénik önzetlen szolgálatát, 
amellyel mindenki tehetsége 
szerint hozzájárult a tábor si-
keréhez.

Csiha László
gyülekezeti munkatárs

Hittantábor – 2015
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