
A TARTALOMBÓL...

Szent Iván Éji Vigadalom
6. oldal

Ez történt az elmúlt 
időszakban Ebesen – 6. oldal

EGYA hírek
2. oldal

„Dalosok” találkozója
9. oldal

Vizes kaland az ovisoknak
3. oldal

Megtárgyalta a grémium a 
Községgondnokság és a Kulturális Kft. 

beszámolóját
Az előző ülés óta eltelt időszakról szóló pol-

gármesteri tájékoztatót követően a május 24-
én tartott ülésén megvitatta és elfogadta a tes-
tület az Ebesi Községgondnokság Kft. 2016. 
évi mérlegbeszámolóját, valamint az Ebes 
Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. 
évi szakmai és pénzügyi beszámolóját. A Köz-
séggondnokság Kft. a 2016-os üzleti tervben 
megfogalmazott céloknak megfelelően zárta 
a tavalyi évet. Az Ebes Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. több sikeres pályázatot követő-
en a megszokott színvonalas programok meg-
valósítása mellett stabil gazdálkodással zárta 
az elmúlt gazdasági évet.

Tárgyalta a képviselő-testület a 
Településfejlesztési Koncepcióhoz és az 

Integrált Településfejlesztési stratégiához 
kapcsolódó napirendi pontot

Szabóné Karsai Mária polgármester asz-
szony a napirendi ponthoz kapcsolódóan el-
mondta, hogy a testület korábbi döntésének 
megfelelően folyamatban van az új telepü-
lésrendezési eszközök kidolgozása. Ennek 
keretében elkészült a Településfejlesztési 
Koncepció, mely a települési önkormányza-
tok által hosszú távra (10 évet meghaladó) 
meghatározott terveit tartalmazza, és az In-
tegrált Településfejlesztési Stratégia terveze-
te, amely a középtávú (legalább 4 legfeljebb 
10 évre vonatkozóan) célokat fogalmazza 
meg. Ennek alapján megtörtént a hatályos 
jogszabályokban előírt partnerségi egyezte-
tés. A beérkezett javaslatok egyeztetésre ke-
rültek a települési főépítésszel, aki megfogal-
mazta a beadványokhoz kapcsolódó szakmai 
álláspontját. A partneri javaslatok közül kettő 
kapcsolódott a Koncepcióhoz és a Stratégiá-
hoz, a további beadványok konkrét település-
rendezési eszközökre vonatkozó javaslatokat 
tartalmaznak, azokat majd az eljárás későbbi 

szakaszában szükséges figyelembe venni. A 
két javaslat közül az erdősáv kialakítása be-
került a koncepcióba, míg a víz és csatorna 
építéssel kapcsolatban a főépítész kiemelte, 
a koncepció tartalmazza, hogy a települé-
sen folyamatos ezen közművek fejlesztése, 
kiépítése és bővítése. A képviselő-testület a 
napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.

Meghosszabbították a szerződést
Dr. Hajdu Miklós jegyző elmondta, hogy 

a hajdúszoboszlói Járóbeteg Ellátó Centrum-
mal (JEC) fennálló, a háziorvosi ügyelet el-
látására vonatkozó szerződés, melyet koráb-
ban 5 évre kötöttek meg, május 31-én lejárt. 
A szerződést, a tartalmának változatlanul 
hagyása mellett határozatlan időre kötötte 
meg a képviselő-testület a Járóbeteg Ellátó 
Centrummal.  

Indulnak a kerékpárút kivitelezéséhez 
kapcsolódó munkálatok

Polgármester asszony elmondta, hogy az 
Ebest Hajdúszoboszlóval összekötő kerék-
párútnak a pályázat előírása szerint 2018. 
október végéig el kell készülnie. Erre vo-
natkozóan döntöttek a földmérést, illetve 
az ehhez kapcsolódó jogi eljárást lefolytató 
szervezetektől beérkezett ajánlatokról. 

Zárt ülésen döntött a testület iparterület 
megvásárlására irányuló, valamint első la-
káshoz jutók támogatása iránti kérelmekről.

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
XVI. évf. 6. szám • 2017. június

Tovább folytatódik a Településfejlesztési 
Koncepció és az Integrált Településfejlesztési 

Stratégia elfogadására irányuló eljárás
– beszámoló a képviselő-testület májusi üléséről –
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Az Ebesi Hírlap júliusi számának  
lapzárta időpontja 2017. július 20. csütörtök

Tájékoztatás szemétszállítási 
díjfizetéssel kapcsolatosan

A második negyedév vége felé közeledve egyre több ebesi 
lakosban merült fel kérdésként, hogy az idei évben még nem 
kaptak szemétszállításra vonatkozóan számlát. Az Ebesi Hír-
lap ennek kapcsán megkereste Pajzosné Király Mariannát, az 
Ebesi Községgondnokság ügyvezetőjét, aki elmondta, hogy 
Ebes község területén a hulladékgazdálkodási szolgáltatást a 
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (DHK) al-
vállalkozója, az A.K.S.D. Kft. végzi. A törvény erejénél fogva 
a 2016. évtől a hulladékgazdálkodási szolgáltatással összefüg-
gő számlázási, díjbeszedési és kintlévőség kezelési feladato-
kat a DHK Kft-től átvette a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV). Az NHKV Zrt. 
számlázási felülete 2016-ban nem állt rendelkezésre, ezért a 
DHK Kft. bérszámlázást végzett az NHKV Zrt. részére, melyet 
2017. január 1-jétől megszüntettek. Az NHKV Zrt. 2017. janu-
ár 1-jétől kommunális szemét elszállításra vonatkozó számlát 
nem állított és küldött ki a lakosság és a közületek számára. 

Ezt követően az Ebesi Hírlap megkereste az NHKV Zrt-t, a 
DHK Kft-t és az A.K.S.D. Kft-t azon kérdések vonatkozásá-
ban, miszerint mi az oka annak, hogy az idei évben még nem 
kaptak számlát a lakosok, előreláthatóan mikorra várható ezen 
szolgáltatás tekintetében díjfizetés, illetve lesz-e részletfizetési 
lehetőség a számlák kiegyenlítésére. A DHK Kft. szóvivője, 
Domokos Csilla a megkeresésre az alábbi tájékoztatást adta: 
„Az idei évtől az NHKV Zrt. egységesíti az egész ország szám-
lázási rendszerét a hulladékkezelés terén, ezen átállási időszak 
miatt csúszik a számlázás. A számla kézhezvételének pontos 
idejéről nem tudunk nyilatkozni, társaságunk látja el a köz-
szolgáltatást, a szolgáltatás ellenértékének a kiszámlázására 
nincs jogosultságunk. Arra a kérdésre, hogy a számla elkészül-
te után milyen lehetőségek lesznek a kiegyenlítésére, igénybe 
vehető-e részletfizetés, jelen pillanatban nem tudunk választ 
adni. Az ügyfélszolgálati tevékenységet mi látjuk el, viszont a 
számlázásra, díjbeszedésre az NHKV Zrt. a jogosult, s mi az ő 
megbízásukból fogjuk beszedni a díjat, s felhatalmazásuk alap-
ján adhatunk a díj befizetésével kapcsolatosan kedvezményt. 
Ez a későbbiekben fog tisztázódni.” Az NHKV Zrt-től és az 
A.K.S.D. Kft-től a megkeresésünkre a lapzártánkig nem érke-
zett válasz.

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy az Ebesi Község-
gondnokság Kft. a bizományos hulladékgyűjtő zsák értéke-
sítést felfüggesztette az NHKV Zrt. számlázási rendszerének 
felállásáig. A számlázás megkezdését követően értesítjük a 
lakosságot a bizományos zsák értékesítésének módjára vonat-
kozóan.

Júniusi EGYA HÍREK
Arany János nyomában

Alapítványunk ebben az évben is jutalomkirándulást szer-
vezett a legjobban tanuló, legjobb eredményeket felmutató 
diákoknak. Az Arany-hét kapcsán névadónk, Arany János szü-
letésének 200. évfordulója alkalmából ellátogattunk a költő 
szülőfalujába Nagyszalontára, megtekintettük Nagyvárad neve-
zetességeit. A napot a gyerekek legnagyobb örömére a gyulai 
Várfürdőben és a 100 éves cukrászdában zártuk. 

Az Alapítvány köszönetét fejezi ki a Berettyóújfalui Tan ke rü-
leti Központnak a támogatásért és Pintyák Ildikónak a nagyvá-
radi idegenvezetésért.

Zelízi Mária kuratóriumi tag

Nyelvvizsga verseny és szakmai nap
Az Ebesi Arany János Általános Iskola szervezésében, a Be-

rettyóújfalui Tankerület támogatásával került megrendezésre 
az első Ebesi Nyelvvizsgaverseny és szakmai nap. A szakmai 
előkészítést és lebonyolítást iskolánk idegen nyelvi munkakö-
zössége és a debreceni Cambridge Nyelviskola valósította meg. 
A versenyzők alap-, közép- és felsőfokon angol és német nyelv-
ből mérhették össze tudásukat.  Szintenként az első helyezettek 
írásbeli nyelvvizsga díját a Cambridge Nyelviskola biztosította. 
A második – harmadik helyezettek értékes tárgyjutalomban ré-
szesültek, de senki sem távozott ajándék nélkül. A verseny után 
finom pizzát és szendvicseket ehettek a versenyzők, melyet a 
Családi Kajatanya biztosított, valamint Pető László jóvoltából 
sportlövészetben is kipróbálhatták magukat a versenyzők.

A kísérő pedagógusok sem unatkoztak: Szűcs Norbert in-
tézményvezető köszöntése után Koszta Katalin a Cambridge 
Nyelviskola ügyvezetője ismertette a nyelvvizsga-rendszer 
újdonságait. Az érdeklődő szülőknek és pedagógusoknak a 
stresszmentes és hatékony nyelvtanulásról tartott előadást 
Csiháné Pálinkás Krisztina mentálhigiénikus. Ezek után az 
Usborne kiadó angol könyvbemutatóját tekinthették meg a 
résztvevők. 

A verseny szervezésében és lebonyolításában részt vett mun-
kaközösségünkből Csiháné Pálinkás Krisztina, Érckövi Kata-
lin, Galgóczi Éva, Kathiné Sárkány Noémi, Négyesiné Takács 
Szilvia, Szulyák Anita, Trefán Gabriella és Tamássy Zoltán.

Köszönjük Balogh Éva és Csiha László kollégáink, valamint 
iskolánk technikai dolgozóink segítségét is.

Csiháné Pálinkás Krisztina

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
ISSN 2415-9964

Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
 Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla E-mail: borkucsilla@gmail.com 

Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház  
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Médiapartnerünk: www.ebestv.hu   Mobil: 06-30/911-24-10
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A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde óvodásai a nevelési év 
utolsó napjaiban nagy örömmel vehették át a Kerekes Ferenc Úr 
által felajánlott gyermek pólókat, zsírkrétákat, játék kamionokat, 
melyeket ezúton köszönünk. 150 kisgyermek számára szerzett 
örömet a sok-sok aprósággal!

Czeglédiné Herczeg Ildikó intézményvezető

Köszönet az ajándékokért Tisztelt Szülők!

A 2017/18-as nevelési évre újként beiratkozott gyermekek 
szüleinek szülői értekezletet tartunk  

2017. július 06-án 10.00 órai kezdettel.

Téma:

1. Általános tudnivalók, házirend.
2. Amire a gyermekének szüksége lesz az óvodában.
Megjelenésükre számítunk!

Czeglédiné Herczeg Ildikó    
óvodavezető    

Tíz napos vizes kaland az 
ovisoknak

2017. június 6–20. között ismét birtokba vettük a hajdúszo-
boszlói Árpád uszoda tanmedencéjét. Voltak gyerekek, akik is-
merkedtek a vízzel, de néhányuk már úszóleckét kapott Torday 
Gábor oktatótól.   

Köszönjük a segítséget az uszodának és a Hajdú Volánnak!
Az úszósok apraja és nagyja

Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde - Ebes
a  „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  
1992.évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
ÓVODAPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan ide-
jű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4211 Ebes, Ady 

Endre utca 9-11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 

lényeges feladatok:
Nevelési-oktatási feladatok elvégzése az intézmény pedagó-

giai programja alapján.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 

juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
• Főiskola, óvodapedagógus
• Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Pedagógus I – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
• Jó szintű pedagógiai elhivatottság, magas szintű módszerta-

ni felkészültség, empátia-gyermekközpontúság
Előnyt jelentő kompetenciák:
• Jó szintű kapcsolatteremtési képesség, aktivitás
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló 

dokumentumok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölt-

hető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 07.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czeg-

lédiné Herczeg Ildikó nyújt, az 52/565-054-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Benedek Elek Óvoda és Mini 

Bölcsőde – Ebes címére történő megküldésével (4211 Ebes, 
Ady Endre utca 9-11) Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37/75/2017, 
valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•  Személyesen: Czeglédiné Herczeg Ildikó, Hajdú-Bihar me-
gye, 4211 Ebes, Ady Endre utca 9-11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 28.
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Ismét elsők lettünk a Kövy-olimpián

Nádudvaron, a Kövy Sándor Általá-
nos és Alapfokú Művészeti Iskolában 
került megrendezésre a Kövy-olimpia. 
A verseny kemény erőnléti feladatok-
ból és érdekes ügyességi játékokból 
állt. A pihenőidőkben elméleti tudásuk-
ról adtak számot a versenyzők a bűn-
megelőzés, a közlekedés, az illemtan, 
az egészséges táplálkozás és a vizes 
sportok témakörökben. A jó hangula-
tú versenyen – a tavalyi eredményhez 
hasonlóan idén is – I. helyezést értünk 
el. A csapat tagjai: Palcsu Nándor 5.b, 
Mészáros Nóra és Sós Anna 6.b, Kiss 
László 7.a, Takács Tamara és Mészáros 
István 8.a osztályos tanulók. Felkészítő 
tanár: Kása Sándor.

Szarka Csabi sikerei a rajzversenyen

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 
rajzpályázatot hirdetett „Mi szeretnék 
lenni, ha…” címmel. Erre a pályázatra a 
nevelőszülői hálózatban és nevelőottho-
nokban élő hátrányos helyzetű tanulók 
készíthették el rajzaikat. Az iskolánkba 
járó 6. osztályos Szarka Csaba, aki sa-
játos nevelési igényű tanuló, különdíjat 
kapott. A 2017. június 7-én megtartott 
ünnepségen a díjakat Nagy Zoltán, a 
Loki játékosa adta át. Hatalmas élmény-
nyel és rengeteg ajándékkal térhetett 
haza Csabi.

Bendegúz Tudásbajnokság
2017. április 7-én Debrecenben ren-

dezték a Bendegúz Tudásbajnokság me-
gyei döntőjét, melyben Balogh Dorottya 
a természetismeret tantárgyban első he-

lyezést ért el, így ő képviselte iskolánkat 
május 20-án, Szegeden az országos dön-
tőben, ahol a 9. helyen végzett. 

Határtalanul
Az ebesi iskola hetedikes diákjaival a 

Határtalanul! pályázat keretében 2017. 
június 04–06. között Felvidéken kirán-
dultunk, II. Rákóczi Ferenc nyomában 
jártunk. Ellátogattunk Borsiba, Kassára, 
Lőcsére, Késmárkra. Történelmi leve-
gőjű, szebbnél szebb épületekben, kiál-
lításokon ismerhettük meg a nagy feje-
delem életének eseményeit. Túráztunk a 
Szlovák Paradicsomban, ahol fenséges 
természeti látványban gyönyörköd-
hettünk. Élményekkel telve érkeztünk 
haza. Dobos Judit, Katona Erika, Néme-
ti Jánosné kísérőtanárok.

„Titkos” Verseny
A TITOK Országos Történelmi Leve-

lező Versenyen iskolánkból hat csapat 
indult, melyből a legjobb eredményt, 
a VIII. helyezést a 6.b osztály érte el. 
Csapattagok: Szücs Krisztina, Szabó 
Laura, Mészáros Nóra és Sós Anna. Az 
5.b osztály csapata XI. lett. A csapatból 
Nagy Márton egész évi lelkiismeretes 
munkáját kell kiemelni. A versenyt ko-
ordinálta: Tálas Enikő. 

Szép siker a Megyei Elsősegélynyújtó 
Versenyen

2017. május 25-én a Hajdú-Bihar 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság Kiképző és Raktárbázisán rendez-
ték meg a Megyei Elsősegélynyújtó 
Versenyt. Segítségért kiabáló, földön 
heverő sérültek, ellátást akadályozó 
zavart emberek és megannyi másra kel-
lett gyorsan és szakszerűen reagálniuk 
a csapatoknak. Volt olyan kárhelyszín, 
ahol busz szétszerelése közben történt 
baleset, máshol elsősegélynyújtó csapat 
került bajba, illetve motorbalesetnél se-
gédkeztek a csapatok, egy alkalommal 
pedig egy túlélőtábor tagjai kerültek 
konfliktusba egymással. A végig ügye-

sen teljesítő csapatunknak a 4. helyet 
sikerült megszereznie. A csapat tagjai: 
Sipos Katalin, Misák Alexandra, Sós 
Anna, Szabó Laura Dorina, és Szűcs 
Krisztina 6.b osztályos tanulók voltak. 
Felkészítő tanár: Kása Sándor.

Harmadikosok a Vojtinában
A Vojtina Bábszínház az esélyegyen-

lőség megteremtése jegyében 2016-ban 
először hirdetett olyan támogatói pá-
lyázatot, mely lehetőséget biztosít Haj-
dú-Bihar megyei kisiskolás gyermek-
csoportok számára egy-egy előadásuk 
megtekintésére. Harmadikosaink 2017. 
május 19-én a Só című megzenésített 
magyar népmesét nézhették meg így. 
Különösen nagy sikert aratott a gyere-
kek körében Reschofsky György ma-
gánszáma, amit a nézőtér vastapssal ju-
talmazott. Bálintné Bagdi Ibolya

Országos diákolimpiai siker

Mészáros Nóra megyei diákolimpiai 
bajnok futónk az előkelő 6. helyen vég-
zett 600 méteren, az országos döntőben. 
A 25 fős mezőnyben, nagyon kemény 
küzdelemben, viharos szélben és meg-
fázással bajlódva is sikerült Nórának a 
 maximumot teljesítenie. Felkészítők: 
Batta Katalin és Sós Barnabás.

Robotok harca
Az idén negyedik alkalommal rendez-

tük meg a National Instruments Mentor 
Programjában részt vevő iskolák szá-
mára a Területi Robotszumó Versenyt, 
amelyen hét iskola 12 csapata mérte ösz-
sze robotépítési és programozási tudá-
sát. Első helyen a Szoboszlói Úti Általá-
nos Iskola, második helyen a Debreceni 
Református Kollégium Dóczy Gimnázi-
uma, harmadik helyen a Debreceni Hal-
lássérültek EGYMI csapata végzett. A 
mi legjobb csapatunk a GCsK, a 6. he-
lyen végzett. Csapattagok: Piskó Gergő, 
Görög Gábor, Salánki Zsolt. A verseny 
támogatói: a National Instruments, a 
Brixcity LEGO áruház, a Török és Tár-
sai Tömítésgyártó és Szolgáltató Kft. 

Iskolai színes hírek
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és az Ebesi Gyermekekért Alapítvány. 
Köszönjük Horváth Margitnak és Szabó 
Istvánnak, NI Lego mentoroknak a ver-
seny lebonyolításában nyújtott segítsé-
güket. Kissné Lantos Éva.

Sikeres kislabdadobás a 
diákolimpián

Az idén 2017. május 25-én Székes-
fehérváron rendezték a Diákolimpia 
országos pályabajnokságát. Szabó Ni-
kolett iskolánk 8-os tanulója – miután 
megnyerte a tankerületi és a megyei 
versenyt is – kislabdahajításban vehe-
tett részt ezen a versenyen. A mostoha 
időjárás ellenére az ország legügyesebb 
versenyzői között a középmezőnyben 
végzett. Felkészítő tanár: Dobos Judit.

Megemlékeztünk a Nemzeti 
Összetartozás Napjáról

2017. június 2-án megemlékeztünk a 
Nemzeti Összetartozás Napjáról. A mű-
sorban közreműködtek: Kiss Csenge, 
Árva Martina, Kovács Lukács Márton 
és a debreceni Forgórózsa Táncegyüt-
tes. A műsort összeállította  Kiss József 
tanár úr. A megemlékezés egyik megha-
tó pillanata volt az, amikor közösen el-
énekeltük a Nélküled című dalt.

Gáláztak a művészetisek

2017. május 26-án rendeztük meg a 
művészeti tagozatosok gáláját. A mű-
sorban szerepeltek a dráma tagoza-
tosok, felkészítőjük: Bálintné Bagdi 
Ibolya tanárnő; az ütő tanszakosok, ta-
náraik: dr. Jókayné Nánai Zsuzsanna ta-
nárnő; az énekkarosokat felkészítették: 
Szabóné Tóth Katalin és Batta Katalin 
tanárnők; a zongora tanszakosokat Tóth-
né Makara Krisztina tanárnő tanította; 
a fúvós tanszakosokat Balogh Tamás 
tanár úr készítette fel. A műsorban zon-
gorán kísérnek dr. Jókayné Nánai Zsu-
zsanna és Tóthné Makara Krisztina ta-
nárnők. Az idén első alkalommal került 
sor a Kádár Nagy Lajos művész úr által 
alapított díj átadására a tehetséges fiatal 
képzőművészek körében. Díjazottak: 

az Év Képzőművészeti Tanulója-díjat 
Janik Viktória 7.a kapta. Különdíjasok 
– Balogh Dorottya 5.a és Pető Boglárka 
5.a. Kádár Nagy Lajos művész úr várja 
további támogatók jelentkezését.

Év Tanára díjat kapott  
Tamássy Zoltán

Iskolánk di-
ákjai évek óta 
szép sikerekkel 
vesznek részt a 
HEBE Kft. által 
szervezett Play 
and Win! orszá-
gos angol nyelvi 
levelező verse-
nyen. A HEBE 
Kft. társadalmi 

felelősségvállalása keretében három éve 
rendezi meg az Év Tanára díjkiosztót, 
amelyen a versenyeikben részt vevő di-
ákok ajánlásai alapján választják ki, és 
díjazzák a tanárokat. Idén tanítványai, 
Pálóczi Borbála és Borsos Balázs (3.b) 
ajánlása jóvoltából ott lehetett Tamássy 
Zoltán az Év Tanára díjazottai között. A 
díjak átadására 2017. május 26-án került 
sor ünnepélyes keretek között Gödöllőn.

Barátunk a könyv olvasónapló 
pályázat

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár ol-
vasónapló pályázatán a 6.a osztály csa-
pata a 8. helyet szerezte meg a megyé-
ből beküldött pályázatok közül. Június 
10-én a Megye-háza Árpád termében 
tartott díjkiosztón a csapattagok okle-
velet és könyvcsomagot vehettek át. A 
csapat tagjai: Gyügyei Viktória, Nagy 
Franciska és Tóth Eszter. Felkészítőjük 
Tóthné Leiter Júlia tanárnő.

Kalandorok a technika versenyen
Az Abacusan Stúdió regisztrált tehet-

ségpont a 2016/17. tanévben új szemléle-
tű, 3+1 fordulós technika vetélkedőt hir-
detett 3-8. osztályos csapatok számára. 
Az idei vetélkedő kalandjai során a ben-
nünket körülvevő, közeli és távoli, apró 

és óriási világ megismerésére hívták az 
érdeklődőket. Az elkészült modelleket 
fényképekkel, rajzokkal, leírásokkal és 
videofelvétellel kellett dokumentálni és 
feltölteni a megadott webhelyre. A ver-
seny során bármilyen anyagot és építő 
készletet lehetett használni. A 6.a osz-
tályból szerveződött Kalandorok csapata, 
osztályfőnökük vezetésével több hóna-
pon keresztül készítette a működő mo-
delleket és a dokumentációt. Munkájuk 
eredményeként bejutottak az országos 
döntőbe, ahol játékos, QR kódos „kincs-
kereső”, szabadtéri fordulón vettek részt. 
A legnagyobb ajándék a verseny végén 
kihirdetett I. helyezésért járó nyeremé-
nyük volt. A többi korosztály nyertes 
csapataival együtt ők is kedvezményesen 
(tanulónként 20000,- Ft kedvezmény) 
vehetnek részt az Abacusan Stúdió nyári 
tehetségtáborában, Szigetszentmiklóson. 
Iskolánk technika bajnokai: Ceglédi Pé-
ter, Nyüvedi Máté, Piskó Gergő és Vas 
Konrád, akiket  Tóthné Leiter Júlia tanár 
néni készített fel és kísért el a nagy ka-
landra.

„Kinek az ég alatt már senkije 
sincsen”

Rendhagyó színházi előadáson jár-
tunk a felső tagozatos színházbérletes 
tanulóinkkal május 29-én. Az Arany Já-
nos születésének 200. évfordulójára ké-
szült műben egyik meglepetés a másikat 
érte. Az iskolában tanultakon túlmutat-
va máshogy, másfajta „képek” segítsé-
gével próbálták közel hozni a diákokhoz 
az egyik legnagyobb poétánkat. Mivel 
az első sorokban foglaltunk helyet, a mi 
diákjainkat hívták fel a színpadra egy-
egy jelenetnél. 

Köszönet
A tantestület nevében ezúton fejez-

zük ki az Önkormányzatnak és a Szülői 
Munkaközösségnek a köszönetünket a 
Pedagógus Napi ünnepségért.

Tájékoztatás nyári ügyeletről 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánk 

a következő szerdai napokon 8:00-16:00 
óráig nyári ügyeletet tart: július 5., júli-
us 19., augusztus 2. és augusztus 16. 

Köszönjük az Önkormányzatnak a 
gyermekek versenyhelyszínekre törté-
nő utaztatásához nyújtott segítségét!

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor  
intézményvezető-helyettes
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Ez történt az elmúlt 
időszakban Ebesen

Remek hangulatú közösségkovácsoló rendezvény valósult 
meg több civil szervezet összefogásával. Köszönjük az Ebesi 
Hagyományőrző Egyesület, a Zsongvölgyi Haditorna Egylet, 
a Piros Rózsa Népdalkör, a Retró Énekkar és a Hagyományok 
Háza tagjainak, hogy velünk és vendégeinkkel töltötték ezt a 
napot! Külön köszönet Tóth Józsi bácsinak és Marika néninek a 
slambucért, a Hagyományőrző Klub tagjainak a finom sütikért, 
a fellépő gyerekeknek, felnőtteknek és a kísérő szülőknek!

Szent Iván Éji Vigadalom

Az elmúlt időszakban is számos színes programmal várták a 
szervezők az ebesieket. A kicsik és a nagyok a gyereknapon, 
illetve a Nagyparkban rendezett családi juniálison szórakoz-
hattak. Akik sportolásra vágytak, azok a Sportbarátok által 
szervezett Sportbarát napon mozoghattak, de a könyvimádók 
is kikapcsolódhattak egy író-olvasó találkozón. 

Fotók: Ebes Tv és magánarchívum
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Nevezési felhívás 
a „Tiszta, virágos lakóház 2017.” programra

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzat

Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Turisztikai, Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottsága

ez évben is meghirdeti a
„Tiszta, virágos lakóház” programot.

A bizottság előre meghatározott pontrendszer alapján fogja 
értékelni a legszebb lakóházakat és kerteket.
Az értékelés és díjazás két kategóriában történik:

1. Családi ház gazdasági udvarral,
2. Családi ház pihenőkerttel

Mindkét kategóriában az
I. helyezett: 15.000.-Ft, 
II. helyezett: 10.000.-Ft, 
III. helyezett 5.000.-Ft-os vásárlási utalványban részesül. 

Valamennyi pályázó, résztvevő emléktáblában részesül, aki eléri 
az egységes pontozási rendszerben a maximálisan adható pontok 
70%-át. 
A díjak és emléktáblák átadására az augusztus 20-i községi 
ünnepségen kerül sor. 

A nevezési lapokat 2017. július 14. napjáig a Polgármesteri 
Hivatal folyosóján elhelyezett „Tiszta, virágos lakóház 2017.”
dobozba kérjük bedobni.

Minden résztvevőnek sok sikert kívánunk!

Csiszárné Józsa Emma
bizottsági elnök

 

VII. Középkori Forgatag

Nyílt haditorna verseny Ebesen a Művelődési Háznál

2017. július 15. szombaton
8.00 órától 

Versenyszámok:
  Kardvívás
  övírkózás
  íjász  íjászat
  Kelevézdobás

A versenyre jelentkezni 
a cornailles@freemail.hu
mail cimen vagy a 
06-30/9431-267
telefonszámon lehet.

MMinden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Rendezvényünk létrejöttét
Ebes Község
Önkormányzata támogatja.

www.zsongvolgyihaditorna.hu
Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet

We Love Balaton

2017-ben 11. alkalommal rendezték meg Magyarország leg-
hosszabb futóversenyét, az UltraBalatont. Az egyéni futóknak, 
illetve a csapatoknak mindössze egyetlen kört kell futniuk, ami 
viszont 218,2 km hosszú. Rekordszámú, 1000 csapat és 200 
egyéni induló vágott neki a balatonkörnek. Ebesi csapatunk már 
veterán és új emberekkel kiegészült 11 fős csapata is nekivágott 
a távnak a közel tízezer futó között. Nappal az erős napsütéssel, 
éjszaka szakadó esővel és az egész távot végigkísérő orkán ere-
jű széllel kellett megküzdeni minden bátor futónak. Csapatunk 
leküzdve az összes nehezítő körülményt fáradtan, de nagyon 
boldogan ért célba.

A csapat tagjai voltak: Drávai Gergely, Ferencz Zoltán, Fe-
renczné Nagy-Horváth Mariann, Kalydi Tamás, Kovács Attila, 
Léránt Antónia, Magyar Szabolcs, Misák Sándor, Pellei Szilvia, 
Szoboszlai Botond, Tóth Balázs.

Léránt Antónia
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Nevezési lap
Tiszta, virágos lakóház

2017.
Tulajdonos neve:  ...................................................................

Lakóház címe: ........................................................................

Tulajdonos/nevező telefonszáma:  .........................................

 Családi ház gazdasági udvarral

 Családi ház pihenőkerttel

....................................................
nevező aláírása

Kérjük, hogy az Önök lakóházára legjobban illő megneve-
zést ikszeljék be.
A nevezési lapokat 2017. július 14. napjáig az Ebesi Polgár-
mesteri Hivatal (Ebes, Széchenyi tér 1. sz.) folyosóján elhe-
lyezett dobozba kérjük bedobni.

Ebes, 2017. …………………….

Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Turisztikai,
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság



„Sok gyöngy szépre megy, 
sok gyöngy képre megy” cím-
mel nyílt kiállítás június 3-án a 
művelődési házban. A kiállítás 
apropóját az szolgáltatta, hogy 

egy kedves ebesi barátunk, 
Fodor Angéla Kínában él és 
dolgozik, aki sok érdekesség-
gel találkozott, többek között 
a kiállítás témáját szolgáltató 
kézzel kirakott gyöngyképek-
kel. Ezek a képek egy újfajta 
kézimunkának is felfogható-
ak – hasonlít a gobelinhez, 
ugyanakkor egyediek és na-
gyon újszerűek is, mert ezzel 

a technikával korábban nem-
igen találkozhattunk. Kreatív, 
pihentető, stresszoldó kikap-
csolódást nyújt a készítőjének, 
és dekorációnak, ajándéknak 

is használhatóak. Aki kipró-
bálja, hamar rákap az ízére és 
szenvedélyévé válik. Ha ízek-
ről volt szó, akkor meg kell 
említeni, a megnyitó kereté-
ben lehetőségünk nyílt igazi 
kínai különlegességek kósto-
lására, többek között a kínai 
holdsütikre, húsos cukorkára, 
algalevélre, galagonya zselére 
és kínai teára is. 

Köszönetünket szeretnénk 
kifejezni a kiállítás létrejötté-
ben a lelkes és önzetlen segít-
ségéért Fodor Angélának, Gáti 
Erzsébetnek és Csirmaz Erzsé-
betnek, valamint valamennyi 
alkotónak, aki felajánlotta a 
munkáját és munkatársainknak.

Aki kedvet kapott és érdek-
lődik a „Sok gyöngy szép-
re megy, sok gyöngy képre 
megy” című kiállítás keretében 
bemutatott gyöngyképek ké-
szítésének technikája iránt és 
maga is szeretne ilyen képeket 
készíteni, azt szeretettel várjuk 

a művelődési házban szeptem-
bertől induló gyöngykép klub 
foglalkozásain. A foglalkozá-
sokat Gáti Erzsébet és Csirmaz 
Erzsébet tartja.

A kiállítás augusztus 20-ig 
tekinthető meg a művelődé-
si ház nyitvatartási idejében. 
Érdeklődni a 06-20/404-8001 
telefonszámon lehet. 

Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt, „gyöngyre 
fel”!

Kissné Vass Rozália
művelődési ház vezető

Ízelítő a gazdag kultúrájú Kínából… gyöngyképeken keresztül

1. szombat Dr. Békési Zoltán

2. vasárnap Dr. Szerze Róbert

3. hétfő Dr. Szerze Róbert

4. kedd Dr. Békési Zoltán

5. szerda Dr. Szerze Róbert

6. csütörtök Dr. Békési Zoltán

7. péntek Dr. Szerze Róbert

8. szombat Dr. Békési Zoltán

9. vasárnap Dr. Szerze Róbert

10. hétfő Dr. Szerze Róbert

11. kedd Dr. Békési Zoltán

12. szerda Dr. Szerze Róbert

13. csütörtök Dr. Békési Zoltán

14. péntek Dr. Socol Ilona

15. szombat Dr. Socol Ilona

16. vasárnap Dr. Socol Ilona

17. hétfő Dr. Csontos Gyula

18. kedd Dr. Csontos Gyula

19. szerda Dr. Békési Zoltán

20. csütörtök Dr. Csontos Gyula

21. péntek Dr. Csontos Gyula

22. szombat Dr. Csontos Gyula

23. vasárnap Dr. Csontos Gyula

24. hétfő Dr. Socol Ilona

25. kedd Dr. Socol Ilona

26. szerda Dr. Socol Ilona

27. csütörtök Dr. Szerze Péter

28. péntek Dr. Szerze Péter

29. szombat Dr. Socol Ilona

30. vasárnap Dr. Szerze Péter

31. hétfő Dr. Socol Ilona

Telefonszám: 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2017. július
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III. Ebesi dalos találkozót 
szerveztünk, melynek nyugod-
tan lehetett volna az a mottója, 
hogy „Nem sokat ér, ha csak 
magunknak dalolunk” (Kodály 
Z.), hiszen szó szerint csordu-
lásig telt az ebesi Művelődési 
Ház június 07-én azokkal a 
településre érkező vendégek-
kel, akik az Ebesi Piros Rózsa 
Népdalkör Egyesülete meghí-
vására érkeztek községünkbe.

Öröm és megtiszteltetés volt 
számunkra, hogy majdnem 
mindenki elfogadta meghívá-
sunkat, így közel kétszáz em-
ber volt a megnyitón egy idő-
ben jelen.

A község programtervében 
is szereplő rendezvényt a me-
gyében élő azon nyugdíjas 
szervezetek számára rendez-
tük, akiknek a tevékenysége 
főként a népdalok köré szerve-
ződik, hiszen a 23 éve műkö-
dő Ebesi Népdalkör Egyesü-
let küldetésének tekinti, hogy 
elősegítse a népzenei hagyo-
mányok továbbélését, helyi és 
területi szinten a különböző 
programokon való részvétellel. 
Kodály Zoltán szavait érezzük 
magunkénak – miszerint „kul-
túrát nem lehet örökölni. Az 
elődök kultúrája egykettőre el-
párolog, ha minden nemzedék 
újra meg újra meg nem szer-
zi magának.” Ehhez a meg-
szerzéshez járulunk hozzá, 
amikor évente 4-5 alkalom-

mal a község rendezvényein 
népdalcsokrokat adunk elő, 
amivel nem csak színesíteni 
szeretnénk a műsort, hanem 
jó példával elöl járni a fiata-
labb nemzedék előtt. A fiatal 
nemzedéket jelen esetben Kiss 
Csenge – Ebes Község Ifjú Ta-
lentuma – képviselte, aki a he-
lyi iskola tanulója. Ő nyitotta 
a találkozón a szereplők sorát. 
Büszkén hallgattuk és innen 
is gratulálunk a tiszta, csengő 
hangon előadott népdalcsokrá-
hoz. Ezt követően a Piros Ró-
zsa Népdalkör citerával kísért 
mozgalmas népdalai követ-
keztek, majd 34 egyéni és cso-
portos szereplő előadásában 
gyönyörködhettünk több mint 
4 órán át. Püspökladány, Ti-
szacsege, Balmazújváros, Föl-
des, Berettyóújfalu, Nádudvar, 
Tetétlen, Hajdúböszörmény, 
Debrecen, Kaba, Hajdúná-
nás, Nagyhegyes, és Hajdú-
szovát egyesületei és klubjai 
mutatkoztak be népdalokkal, 
magyar nótákkal, táncokkal 
és vidám jelenettel. Ilyenkor 
nemcsak a dalos társakkal ta-
lálkozunk, hanem barátságok 
is szövődnek és tanulunk is 
egymástól.

Kellemes, gondokat felejtő 
együttlét volt, amit tetéztek 
Szabóné Karsai Mária Ebes 
község polgármesterének el-
ismerő szavai és Bodó Sándor 
országgyűlési képviselő be-

szédéből sugárzó tisztelet és 
megbecsülés az idősek iránt.

Mi nyugdíjasok nagyon 
szeretetre vágyó emberek va-
gyunk és nagyon jól estek 
szavaik. Köszönjük nekik és 
kérjük, ismételjék gyakrabban.

Munkánkat segítették: az 
Ebes Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft., az Alapszol-

gáltatási Központ, az iskola, 
akiknek vezetői személyes 
megjelenésükkel is megtisztel-
ték programunkat.

A rendezvényt támogatta a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat, Ebes Községi Ön-
kormányzat és a Hajdú-Bihar 
Megyei Nyugdíjas Szövetség.

Szabó Sándorné 

„Dalosok” találkozója

Klubtagjaink örömmel és 
a tőlük megszokott jókedv-
vel, lendülettel fogtak hozzá 
a tűzgyújtáshoz egy napsüté-
ses reggelen: megfőtt a hor-

tobágyi slambuc, melyet öt 
bográcsban, közel 50 fő ré-
szére készítettek el a szorgos 
kezek. Jelentjük, a saját szá-
raztésztánk, az ízletes füstölt 

szalonna, a tavalyi ókrumpli 
és a hozzáértés meghozták a 
várt eredményt: jól éreztük 
magunkat ismét, és igazán fi-
nomat ettünk. Ezúton köszön-

jük mindenki segítségét és 
aktív részvételét, akik a tészta 
nyújtásban, főzésben kivették 
részüket a munkából.

Nyári szünet a Meridián 
torna klubban

A nyári meleg miatt július és 
augusztus hónapokban szüne-
tel a Cseri Melinda által veze-
tett meridián torna. Köszönjük 
Melinda önzetlen munkáját, 
és a lelkes tornászok aktív 
részvételét. Szeptember 7-én, 
csütörtökön, 15:00 órától 
újult erővel folytatjuk tovább 
együtt, az Idősek Klubjában.

Erdei Andrásné  
intézményvezető

Nyári hírek az Idősek Klubjából

Rajzpályázat határidő módosítás 
A reformáció 500. és az Ebesi Templom építésének 20. évfordu-
lójára meghirdetett rajz pályázatra történő pályamunkák leadási 
határideje a korábban megjelentekkel szemben módosult. 
A pályamunkákat 2017. szeptember 15. napjáig várjuk! 

a szervező bizottság 

Lakossági hirdetés
Tevékenyen a jövőnkért szociális szövetkezet a Dózsa Gy. u. 8. 

szám alatt működik! Változatlanul várjuk kulcsmásolással, késéle-
zéssel, ruhajavítással, cipőjavítással kapcsolatban. Munkafelvétel: 
hétfőtől–péntekig 15.00–17.00-ig. Új szolgáltatásunk: Fénymásolás, 
nyomtatás, scennelés A/4, A/3 méretben. Ingatlanértékesítés. Tele-
fon: 06-70/334-5407.

Energiatanúsítás tapasztalt szakembertől, rövid határidőre, olcsón. 
T: 30/429-9064.
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Tartalékos katonákat tobo-
roz a Magyar Honvédség a 
nemrégiben útjára indult új 
szolgálati forma, az önkéntes 
területvédelmi tartalékos rend-
szerbe. A honvédség mindazok 
jelentkezését várja, akik elkö-
telezettek, és tenni szeretnének 
saját lakókörnyezetük bizton-
ságáért.

Minden nemzet hadereje a 
hivatásos katonákon túl a fel-
készült és sokoldalú tartalékos 
erőre épül. A professzionális 
haderőként működő Magyar 
Honvédség tartalékállományát 
önkéntes tartalékosok bizto-
sítják. A tartalékos rendszer 
korábbi formáját 2011-ben 
alakították át és újították meg, 
ekkortól beszélhetünk önkén-
tes műveleti, valamint önkén-
tes védelmi tartalékos kato-
nákról. A folyamat azonban 
nem ért véget, hiszen idén ta-
vasztól lehetőség van önkéntes 
területvédelmi tartalékosnak is 
jelentkezni.

Az új szolgálati forma célja, 
hogy az ország összes járása 
rendelkezzen felszerelt és ki-
képzett tartalékos katonákkal, 
akik saját járásukban erősít-
hetik Magyarország védelmét 
anélkül, hogy lakóhelyüktől 
hosszabb időre el kellene sza-
kadniuk. Ez a kötelék egyúttal 
önvédelmi képességet jelent 
majd helyi szinten a megyé-
nek, a településnek és a lakos-
ságnak is.

A rendszerhez bárki csat-
lakozhat, aki elmúlt 18 éves, 
büntetlen előéletű és legalább 
általános iskolai végzettséggel 
rendelkezik. A területvédel-
mi tartalékos szolgálatra azok 

is jelentkezhetnek, akik civil 
foglalkozásuk vagy iskolai ta-
nulmányaik mellett szeretnék 
kamatoztatni tudásukat orszá-
gunk védelmében. A terület-

védelmi tartalékosok a lakóhe-
lyük szerinti járásban kapják 
meg kiképzésüket, és itt is vet-
hetők be különböző feladatok-
ra. A területvédelmi tartalékos 
század tagjai a felkészítések 
alkalmával olyan kiképzést, 
tudást kapnak, mely a helyi 
közösség védelmi képességét 
növeli, legyen szó honvédelmi 
vagy katasztrófavédelmi hely-
zetről. Miután protokolláris 
feladataik is lehetnek, jelenlé-
tük emelheti helyi szinten az 
ünnepi megemlékezések, ko-
szorúzások színvonalát.

A területvédelmi tartalékos 
az önként vállalt szolgálatért 
különböző juttatásban része-
sül: a szerződéskötési- és ren-
delkezésre állási díj mellett a 
tényleges szolgálatteljesítés 
időtartamára illetményre, lak-
tanyai elhelyezésre, térítés-
mentes élelmezésre és ruházati 
ellátásra, továbbá utazási költ-

ségtérítésre jogosult.
Azok az állampolgárok, akik 

tartalékos katonaként szeretné-
nek részt venni a haza szolgá-
latában, a megyeszékhelyeken 

lévő toborzó ügyfélszolgálatok 
mellett a Kormányablakokban 
is jelentkezhetnek személye-
sen. Emellett kapcsolatba lép-
het a toborzó szervekkel és re-
gisztrálhat a www.iranyasereg.
hu oldalon, ahol részletes 
információkat olvashat a Ma-

gyar Honvédségben vállalható 
katonai szolgálat további lehe-
tőségeiről.

MH Katonai Igazgatási 
és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokság 
2. Katonai Igazgatási 

Központ

4026. Debrecen, 
Péterfia u. 58/A 

Telefon: (52) 314-200; 
(30) 815-0998 

E-mail: hajdu.toborzo@mil.hu

Nyitva tartás:

Hétfő:  
08:00–12:00; 13:00–17:30

Kedd: 08:00–12:00

Szerda: zárva

Csütörtök:  
08:00–12:00; 13:00–15:30

Péntek: 08:00–12:00

Tartalékosokat vár a honvédség

Ebesen 2017. június hónapban az eddig eltelt időszakban bűncse-
lekmény elkövetéséről nem tudok beszámolni. A fenti időszakban 
egy közlekedési baleset történt, melyben munkatársaim intézked-
tek.

Anyagi káros baleset történt 2017. június 4-én 18 óra körül a Deb-
recent Hajdúszováttal összekötő 4805. számú úton. Egy túlméretes 
mezőgazdasági vontató Debrecen felől Ebes irányába közlekedett, 
amikor egy jobbra ívelő útkanyarulatba úgy hajtott be, hogy nem 
vette figyelembe a túlméretes jármű sajátosságait és megrongálta 
a gépjárművön túl nyúló kapát tartó oszloppal a szembe közlekedő 
osztrák felségjelzésű Mazda típusú gépkocsit. 

A baleset során anyagi kár keletkezett.
Kérem, hogy amennyiben jogsértő cselekményt tapasztalnak, ér-

tesítsék a rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település kör-
zeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A 
bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan 
– kezeli: 
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 06-30/382-6565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Pásti Gyula c. r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
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 hónap első szerdáján 
16:00 és 17:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában 
az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla r. százados, sajtószóvivő

Rendőrségi hírek
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Futósikereink
Az Ultrabalatont teljesítő ebesi 
csapat sikere mellett Enyediné 
Dobai Henriett teljesítménye 
is túlszárnyalja minden kép-
zeletünket, az emberi telje-
sítőképesség határáról. Heni 
egyéniben futotta körbe a Ba-
latont (220km) 28 óra 9 perc 
alatt, mely eddigi legjobb 
eredménye és a hölgyek ver-
senyében a 4. helyen végzett. 
Ifj. Sós Barnabás is újabb győzelmeket aratott. Május végén 
 Veszprémben győzött 1500 méteren, majd június 3-án a Buda-
pest Bajnokságot is megnyerte 800 méteren korcsoportjában.

Sós Barnabás                         

Az ebesi Gázláng utca egyik 
kertjében igazi kis mintagaz-
daság fogadja a látogatóit. 
A kert tulajdonosai Szendrei 
Bence és felesége Eszter. 

A házaspár 8 éve él Ebesen 
és fűszernövények termesztésé-
vel, valamint állattenyésztéssel 
foglakoznak. Bence már kis-
gyermekként eldöntötte, hogy 
szakács lesz, sokat sürgölődött 
nagymamája mellett a kony-
hában, mindemellett pedig ér-
deklődéssel nézte a különböző 
főzős és kertészkedés témájú 
televíziós műsorokat. A Csoko-
nai Gimnázium elvégzése után, 
bár szülei mindenképp egye-
temre akarták küldeni, ő mégis a 
szakács szakma mellett döntött. 
Még a szakács vizsga letétele 
előtt munkát ajánlottak számá-
ra a debreceni IKON Étterem-
ben, ahol négy évig dolgozott 
és munkája elismeréseként séf 
helyettes lett. A munkája mellett 
már akkor is sokat foglalkozott 
a zöldfűszerek termesztésével, 
és mivel mindkét szakma teljes 
embert kívánt, választania kel-
lett. Így jött létre a Szender Kert, 
mely zöldfűszerek termeszté-
sével és azok feldolgozásával 
foglalkozik. Úgy fogalmaz, 
megpróbálják természet közeli 
módon termeszteni a növénye-
iket, tartani az állataikat és fel-
használni mindent. Kertjükben 
megtalálható az összes alapfű-
szernövény, valamint azok kü-
lönböző variációi. A megmaradt 
fűszernövények sem vesznek 
kárba, ugyanis azok a konyhá-

ban feldolgozásra kerülnek. Kü-
lönlegesebbnél különlegesebb 
szörpök és zselék kerülnek így 
üvegekbe. A fakanalat sem tet-

te azonban le, hiszen a Séfaka-
démián főzési fortélyokat tanít 
az érdeklődőknek. Álma, hogy 
egyszer egy saját éttermet nyis-
son, ahol a saját maga termesz-
tette alapanyagokat használhatja 
majd fel. 

És akkor lássuk Bence nyári, 
üdítő ajánlatát ebben a meleg-
ben!

Itt az igazi nyár, a kánikula 
és a befőző szezon is ezért egy 
nagyon egyszerű és praktikus 
fűszer szörp recepttel készültem 
a kedves Olvasóknak. 

Egy köszmétés menta szörp 
receptet osztok meg Önökkel, 
de természetesen a mentát ki 
lehet cserélni nagyon sok más 
fűszerrel (pl. zsálya, citromfű, 
kakukkfű, levendula, gyömbér) 
és a köszmétét is ki lehet cserél-
ni más gyümölcsre (pl. málna, 
kajszibarack, szamóca, ribizli). 

Csak a fantáziánk és a kreativi-
tásunk szabhat határt. Az alap-
recept hozzávalói: 2 kg cukor, 2 
liter víz, egy csapott kávéskanál 

citromsav (de ez ízlés szerint 
változtatható), 1 csipet tengeri 
só, 1 hatalmas csokor menta le-
vél, 25 dkg köszméte. A cukrot, 
a sót, a citromsavat és a köszmé-
tét feltesszük főni az 1 liter víz-
ben. Kicsit rotyogtatjuk, amíg 
a gyümölcs megpuhul majd 
botmixerrel pürésítjük és sűrű 
szövésű szűrőn átpasszírozzuk. 
A még langyos, de nem forró 

lébe beledobjuk az összetépke-
dett, megmorzsolgatott mentale-
veleket (akár mozsárban is ösz-
szezúzhatjuk egy kicsit, hiszen 
ettől könnyebben felszabadul-
nak az illóolajok) és hagyjuk ki-
hűlni. Azért fontos, hogy ne for-
ró lében főzzük a zöldfűszereket, 
mert 70 °C feletti hőmérsékleten 
sokat veszítenek az aromájukból 
és a kész szörpünk nem lenne 
olyan frissítő. A kihűlt szörpöt 
átszűrjük és palackozzuk. Mivel 
nem nagy hőmérsékleten készült 
és nem tartalmaz tartósítószert 
ezért célszerű hűtőben tárolni és 
2 hónapon belül elfogyasztani. 

A szörpöket nem csak egy 
féleképpen, vízzel hígítva fo-
gyaszthatjuk. Íme, néhány tipp: 
víz helyett öntsük fel sörrel és 
máris kész a házi köszmétés 
menta sör. Keverjük bele cukor 
vagy méz helyett teába egy kis 
extra ízért. Turmixoljuk össze 
joghurttal és fagyasszuk le vala-
milyen fa pálcikával a közepén 
és máris kész a házi jégkrém. 
Keverjük bele alkoholos kokté-
lokba, például Mojito-ba.

Legfontosabb számomra a minőség 

Hajrá gyerekek!

Szünidőben a pihenés mellett az aktív kikapcsolódásra, spor-
tolásra is több idejük jut a gyerekeknek, hogy iskolakezdésre 
megerősödjenek, fejlődjenek és könnyebben vegyék a fizikai 
és szellemi kihívásokat. A folyamatos nyári futóedzések és 
versenyek is ezt a célt szolgálják. A Nagyerdei futóverseny júni-
usi állomásán is szépen szerepeltek futóink. Első helyezést értek 
el Tóth Amina, Nagy Anita és Sós Barnabás. Ezüstérmes lett 
Egri Csenge, Egri Kincső, Mészáros Nóra, Gergelyné Molnár 
Edit és Mészáros Tamás. Pontszerző helyen végeztek még Mé-
száros Márta, Sós Anna és Gergely Kristóf Gábor.

Sós Barnabás
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4211 EBES, RÁKÓCZI U. 12.  

(A KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉPÜLETÉBEN) 

- PAPÍRÁRU  

- NYOMTATVÁNYOK 

- ÍRÓSZEREK  

- ISKOLASZEREK 

- IRODASZEREK 

- AJÁNDÉKOK MINDEN ALKALOMRA 

- HOBBY KIEGÉSZÍTŐK 

 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 8.00-17.00 

Kedd: 8.00-17.00 

Szerda: 8.00-17.00 

Csütörtök: 8.00-17.00 

Péntek: 8.00-17.00 

Szombat: 8.00-12.00 

Vasárnap: Zárva 
 

 

 

 

Jama 
Szépségszalonban 

(4211 Ebes, Fő utca 8. sz.) 

Fodrász üzlethelyiség 
kiadó!                   

Érdeklődni a 20/330-2599 
telefonszámon. 

 


