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Felújításra kerültek az Arany Oroszlán Étterem 
és Panzió gépészeti és konyhatechnológiai 

berendezései

Az étterem fontos feladatot lát el községünk 
életében, hiszen biztosítja többek között a közét-
keztetést, különböző rendezvényeknek ad otthont. 
Ahhoz, hogy megfelelő minőségben, ízletes ételek 
kerüljenek az asztalra, fontos a megfelelő konyhai 
eszközök használata. A főzőkonyha berendezései 
még a régi iskola konyhájáról kerültek át az étte-
remhez, így azok elhasználódtak, elavultak. A mind 
magasabb minőségi igények és a szigorodó hatósá-
gi előírások miatt tehát szükségessé vált ezen esz-
közök cseréje. A konyha technológiai felújításával 
egyidőben elkészült az épület fűtési- és melegvíz-el-
látási berendezéseinek felújítása, illetve a szükséges 
eszközök cseréje is. A konyha gépészeti felújítását 
követően tisztasági festést, mázolást végeztettünk, 
így reményeink szerint még kellemesebb környe-
zetben, még ízletesebb ételekkel kedveskedhetünk a 
lakosoknak. A beruházás bekerülési költsége bruttó 
18.946.678,- Ft.

Tovább folytatódnak a Bentlakásos Idősek 
Otthona I/b ütemének munkálatai

A tavalyi évben elkészültek a Bentlakásos Idősek 
Otthona I/a ütemében a főépület szerkezetépítési 
munkái (hasznos alapterület 705 m2). A kivitelező 

kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében meg-
történt. Ebben az évben szeptemberig elkészül a 
főépület a szakipari munkákig bezáróan. Terveink 
szerint a következő években tovább folytatjuk a 
beruházást a lakórészek megépítésével. A kivi-
telezési munkát a HUMÁN-ÉP Kft. végzi nettó 
152.000.000,- Ft értékben.

Útépítések a település több utcájában

Az idei évben önkormányzatunk több utca szi-
lárd burkolattal való építéséről döntött, így elké-
szül a Tavasz, az Ifjúság utca, valamint a Szepes 
utca felülaszfaltozása is.

A Tavasz utca 4,0-5,0 m szélességben kap szilárd 
burkolatot. A vízelvezetés az út egyik oldalán vé-
gigvezetett beton csőrendszeren keresztül történik 
majd, melybe fedlapos víznyelőkön keresztül jut be 

(Folytatás a 2. oldalon.)

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja
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Tájékoztatás az önkormányzat folyamatban 
lévő és megvalósult beruházásairól
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2017. június 28-án tartotta soron követke-
ző ülését Ebes Községi Önkormányzat képvi-
selő-testülete.

Elfogadta a testület a II. félévi munkatervét
Az előző testületi ülés óta eltelt polgármes-

teri tájékoztatást követően településünk vezetői 
döntöttek a grémium második félévi munkater-
véről, melyet a képviselői javaslatokkal kiegé-
szítve elfogadtak. A munkaterv csak az előre 
tervezhető napirendeket tartalmazza, az egyes 
ülések napirendjei a döntést igénylő aktuális té-
mákkal bővülni fognak majd.

Az iparterület további fejlesztési 
lehetőségeiről döntött a testület 

Szabóné Karsai Mária polgármester asszony 
a napirendi ponthoz hozzáfűzte, hogy az önkor-
mányzat pályázatot nyújtott be az Ipari Park fej-
lesztésére. A megpályázott 640 millió forinttal 
szemben azonban 490 millió forint támogatást 
nyert el településünk. A pályázat keretében há-
rom projektet szeretett volna megvalósítani az 
önkormányzat. Egyrészt a Szepes utca folytatá-
sában iparterületi utak építésére, a Szoboszlói 
utca útépítésére és egy bércsarnok építésére 
került volna sor. Az előzetes egyeztetések után 
kiderült, hogy az útépítések 100 százalékban, 
míg a bércsarnok építése csökkentett összeggel 
került támogatásra, mely összeg nem elegendő 
az eredeti tervekben szereplő csarnok kialakítá-
sára. Polgármester asszony elmondta, hogy az 
utóbbi időszakban megnövekedett a kereslet az 
iparterületek iránt, melyre tekintettel a bércsar-
nok kialakítása helyett megépítésre kerülhetne 
az Ady Endre utca és a MOL telephely közötti 
útszakasz mintegy 650 méter hosszan, melynek 
– az előzetes felmérés szerint – az összköltsége 
90 millió forint. Mindezeken túl pedig megvaló-
sítható lenne a Szepes utca folytatásában épülő 
iparterületi utak mentén a szennyvízelvezetés, 
melynek költsége várhatóan 15 millió forint. A 

két beruházás a teljes pályázati cél megvalósí-
tását biztosítja és a csökkentett összeg elegen-
dő ezen projektek megvalósítására. A testület 
a megváltozott fejlesztési célokat egyhangúlag 
támogatta.

Döntött a testület a civil szervezetek második 
félévi támogatásáról

A beérkező pályázatok vizsgálatát követően, 
két bizottság véleményét is figyelembe véve 
döntött a képviselő-testület, hogy – utólagos 
elszámolás mellett – a második félévben az 
Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesületnek 
400.000,- Ft, az Ebesi Gyermekekért Alapít-
ványnak 400.000,- Ft, az Ebesi Piros Rózsa 
Népdalkörnek 150.000,- Ft, az Ebes Fejlődé-
séért Közalapítványnak 400.000,- Ft, az Ebesi 
Idős Emberekért Közalapítványnak 455.000,- 
Ft, míg a Turizmus Természetesen Egyesület-
nek 120.000,- Ft támogatást nyújt az erre a célra 
létrehozott Civil Alapból. 

Újabb szakaszához érkezett a 
Településfejlesztési Koncepció és Integrált 
Településfejlesztési Stratégia kidolgozása
A napirendi pont keretében arról döntött a 

képviselő-testület, hogy a Településfejlesztési 
Koncepcióra és Integrált Településfejleszté-
si Stratégiára beérkezett partneri javaslatokra, 
véleményekre adott önkormányzati, főépítészi 
válaszokat elfogadva, a partnerségi egyeztetést 
lezárja és ezen dokumentumokat a törvényi ren-
delkezésnek megfelelően megküldi az érintett 
helyi önkormányzatoknak és a főépítészi hatás-
körben eljáró megyei kormányhivatal számára 
véleményezés céljából.

Csatlakozik településünk a Debreceni 
Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 

Társuláshoz
Ezen napirendi pont keretében arról döntött 

a testület, hogy csatlakozik a Debreceni Agg-

lomeráció Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, 
melynek fő célja a szelektív hulladékgyűjtés 
feltételeinek megteremtése és a hasznosítható 
hulladékok elkülönített kezelése a megye egész 
területén. A Társulási Tanácsba az önkormány-
zat képviseletére Csiszárné Józsa Emma képvi-
selőt delegálta a testület. 

Elfogadták az Alapszolgáltatási Központ 
2016. évi munkájáról szóló beszámolót 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta 
az Alapszolgáltatási Központ beszámolóját az 
intézmény 2016. évben elvégzett feladatairól. 
A képviselő-testület és az Egészségügyi és Szo-
ciális Bizottság kiemelte, hogy az intézmény 
kimagaslóan teljesíti az általa elvégzendő fel-
adatokat, így ellátatlanul senki sem marad a 
településen.

Együttműködési megállapodás megkötésére 
került sor az Ebes-Szepes Földtulajdonosi 

Közösséggel
Ezen előterjesztésben foglaltak szerint az 

önkormányzat öt éves határozott időtartamra 
együttműködési megállapodást kötött az Ebes-
Szepes Földtulajdonosi Közösséggel a mező-
gazdasági dűlőutak karbantartásra vonatkozóan. 

Újabb utcák kerülnek felújításra
Szabóné Karsai Mária polgármester asz-

szony elmondta, hogy az önkormányzat 2017. 
évi költségvetése 83 millió forint előirányzatot 
tartalmaz útépítésre. A Tavasz utca útépítésére 
vonatkozóan a közbeszerzési eljárás folyamat-
ban van, a beérkezett ajánlatok közül a legjobb 
ajánlattevő mintegy bruttó 48 millió forintért 
vállalja a kivitelezést. A fennmaradó előirány-
zat így lehetőséget biztosít az Ifjúság utca út- és 
csapadékvíz elvezetésnek megépítésre, vala-
mint a Szepes utca új aszfaltozására. 

Zárt ülés keretében iparterület megvételére 
irányuló kérelemről döntött a testület.

a burkolt felületekről a csapadék-
víz. Ezen kivitelezés során a nagy-
kapu bejárókat összekapcsolják 
az úttesttel. Miután a vízelvezetés 
nem érinti a kapubejárókat, ezért 
azok teljes átépítését sem kell el-
végezni, csak az útkapcsolat kiala-
kítása történik meg.

A Hunyadi utcán zárt csapa-
dékvíz elvezetés kiépítésére ke-
rül sor, mely munkálatok érintik 
a kapubejárókat, így azok hely-
reállítása teljes felületen megtör-
ténik. Tájékoztatjuk az érintett 
lakosokat, hogy a burkolt bejá-
rókat aszfalttal állítjuk helyre. A 
kivitelező a munkához lapzár-
tánk idején fogott hozzá, mely 
várhatóan szeptember végéig tart 
majd. A Tavasz utca út- és víz-

elvezetés építésének bekerülési 
költsége bruttó 48.193.050,- Ft.

Az Ifjúság utca is felújításra ke-
rül, mely során 5,0 m széles asz-
faltburkolatot kap. A vízelvezetést 
az út egyik oldalán végigvezetett 
földmedrű vízelvezető árok látja 
majd el. A kapubejárók, illetve 
az út alatti átvezetéseknél beton 
átereszek épülnek. A beruházással 
egy időben elkészülnek a kis- és 
nagykapu bejárók (csak az árok 
oldalában), mely során a nagy-
kapu bejárók aszfalt burkolatot 
kapnak, amennyiben a beruházás 
előtt azok burkoltak voltak, a ko-
rábban földes kapubejárók hely-
reállítása teherbíró zúzottkővel 
történik majd. A munkálatok ha-
marosan elkezdődnek, és várha-
tóan szeptember végére készülnek 
el. Az út- és vízelvezetés építé-

sének bekerülési költsége bruttó 
16.806.965,- Ft.

Idén a Szepes utca felülaszfalto-
zását is elvégezzük. A Szepes utca 
folytatásában épülő ipari parki út 
folytatásaként felújításra kerül a 
meglévő aszfalt burkolat teljes 
hosszában (Tóth Árpád utca – Fő 
utca között) és szélességben. Az 
utca új aszfalt kopóréteget kap 
4+1 cm vastagságban. A kivite-
lezés várhatóan 2017. augusztus 
közepére készül el. Az út rekonst-
rukció bekerülési költsége bruttó 
10.104.120,- Ft.

Út- és csapadékvíz elvezetés 
kiépítésére kerül sor az Ipari Park-
ban is. Az elkészülő út 6,0 m szé-
les, aszfaltozott, 1-1 m zúzottkő 
padkával. A beruházás során két 
útszakasz készül el, egyrészt a 
Szepes utca folytatásában a MOL 

útig 623 méter hosszan, másrészt 
a mobil torony mellől kiindulva, 
merőlegesen a 4-es számú főút irá-
nyába 296 méter hosszan. Mind-
két útszakasz nagy teherbírású 
rétegrenddel készül, ami bizton-
sággal és hosszútávon biztosítja a 
nehézgépjárművek közlekedését 
az érintett szakaszokon. A beru-
házás során az út egyik oldalán 
végigvezetett, betonmedrű víz-
elvezető árok kerül kialakításra. 
A kapubejárók, illetve az út alat-
ti átvezetéseknél beton fedlapok 
épülnek. A kivitelezés várhatóan 
2017. augusztus közepére készül 
el. Az út- és vízelvezetés építé-
sének bekerülési költsége bruttó 
209.600.453,- Ft, melyet az Ipari 
Park fejlesztésére benyújtott és 
elnyert pályázatból finanszírozza 
önkormányzatunk.

(Folytatás az 1. oldalról.)

Újabb utcák kapnak aszfaltburkolatot
– összefoglaló a testület júniusi üléséről –
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Az Ebesi Hírlap augusztusi számának  
lapzárta időpontja 2017. augusztus 24. csütörtök

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívjuk és várjuk a település lakosait
2017. augusztus 16-án 17.00 órakor a Szent István parkba

az elpusztult Ebesfalva tiszteletére állított Emlékkereszt 
koszorúzási ünnepségére.

Az ünnepségen lehetőséget biztosítunk koszorúik 
elhelyezésére, ezért kérjük, hogy az ünnepség tervezése 

érdekében koszorúzási szándékát  a Községi Könyvtárban 
személyesen vagy az 565-093, 366-136-os telefonszámok 

valamelyikén jelezzék 2017. augusztus 15-ig.

Ebesi Református Egyházközség, Ebesi Polgárőr Egyesület, 
Ebes Kulturális Kft.

Felhívás sírhelyek kialakításával és gondozásával 
kapcsolatban

Több alkalommal is jelzés érkezett a lakosság részéről, 
mely szerint a temetőben az elmúlt években elhelyezett 
sírhelyek urna sírhelyek, sírboltok kialakítása miatt, az 
elmúlt időszakban kialakított vagy a jövőben kialakítan-
dó sírok körül nincs elegendő hely a díszkavics, szegély, 
járda stb. elhelyezésére.

Kérjük, hogy a sírboltok, sírhelyek, urnasírboltok és 
urnasírhelyek elhelyezésénél vegyék figyelembe a köz-
temetőkről és temetkezés rendjéről szóló Ebes Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (IV.1.) Ör. 
számú rendeletében és annak módosításaiban előírtakat, 
különös tekintettel a rendeletben meghatározott mére-
tekre vonatkozóan. Temetkezési hely kialakításával kap-
csolatban minden esetben egyeztetessenek a gondnokkal 
(Tömöri Gergő, tel:30/422-8412 )  

A további problémák elkerülése miatt felhívjuk a vál-
lalkozásszerűen dolgozó sírkövesek és sírkő tisztítók 
figyelmét, hogy a temetőben csak munkanapokon, 8.00–
16.00 óra között végezhetnek munkát. Építőanyagot a 
temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát ott 
megkezdeni csak a Fenntartóval történt előzetes bejelen-
tést követően szabad.

Szabadság miatt az Ebesi Községgondnokság Kft.  
ügyfélfogadása 2017. augusztus 7–11-ig és augusztus 
28-tól szeptember 1-ig szünetel.

Megértésüket köszönjük!

Tájékoztatásul közöljük az év hátralévő részében a 
háztól történő szelektív hulladék begyűjtés időpontjait:

– augusztus 11., péntek
– szeptember 15., péntek
– október 13., péntek
– november 10., péntek
– december 15., péntek

1. kedd Dr. Békési Zoltán

2. szerda Dr. Socol Ilona

3. csütörtök Dr. Békési Zoltán

4. péntek Dr. Socol Ilona

5. szombat Dr. Socol Ilona

6. vasárnap Dr. Socol Ilona

7. hétfő Dr. Csontos Gyula

8. kedd Dr. Csontos Gyula

9. szerda Dr. Csontos Gyula

10. csütörtök Dr. Socol Ilona

11. péntek Dr. Socol Ilona

12. szombat Dr. Csontos Gyula

13. vasárnap Dr. Békési Zoltán

14. hétfő Dr. Csontos Gyula

15. kedd Dr. Békési Zoltán

16. szerda Dr. Csontos Gyula

17. csütörtök Dr. Békési Zoltán

18. péntek Dr. Socol Ilona

19. szombat Dr. Csontos Gyula

20. vasárnap Dr. Szerze Róbert

21. hétfő Dr. Szerze Róbert

22. kedd Dr. Szerze Péter

23. szerda Dr. Szerze Róbert

24. csütörtök Dr. Szerze Péter

25. péntek Dr. Szerze Péter

26. szombat Dr. Szerze Róbert

27. vasárnap Dr. Békési Zoltán

28. hétfő Dr. Szerze Róbert

29. kedd Dr. Békési Zoltán

30. szerda Dr. Szerze Róbert

31. csütörtök Dr. Szerzei Róbert

Telefonszám: 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2017. augusztus

Lakossági hirdetés
Energiatanúsítás tapasztalt szakembertől, rövid határidőre, 

olcsón. T: 30/429-9064.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁRCSÖKKENTÉS! ÁRCSÖKKENTÉS!  ÁRCSÖKKENTÉS!    
 

Kerekes Kft. eladásra kínálja az 
 

Ebes Nyugati utcán található  
5 db sorházi lakását. 

 

Minden lakás fsz. + tetőtér beépítéses, garázs, terasz 
és saját kertkapcsolattal rendelkezik.  

A lakások mérete eltérő! 
 

Bővebb információ és kapcsolatfelvétel:   
tel.: 30/411-3524, email.: uzemeltetesgm@gmail.com  

 
ÁRCSÖKKENTÉS!  ÁRCSÖKKENTÉS!  ÁRCSÖKKENTÉS! 

 

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  
4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/366-136. Mobil: 06-20/251-69-87. 

E-mail: ebeskultkft@gmail.com  
Médiapartnerünk: www.ebestv.hu   Mobil: 06-30/911-24-10

Nyomdai előkészítés: Abari Gusztáv
Nyomda: Center-Print Nyomda Kft., Debrecen. E-mail: info@centerprint.hu

A Községgondnokság Kft. hírei
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Testvértelepülésünkön, Balatonszárszón jártunk

Iskolánk diákönkormányzatában tevékenykedő diákok 
látogattak el június 19. és 22. között Balatonszárszóra, 
községünk testvértelepülésére. Köszönetünket fejezzük ki 
Ebes Község Önkormányzatának, hogy lehetővé tette uta-
zásunkat. A szárszói József Attila Általános Iskola taná-
rai és diákjai által szervezett élménygazdag programokon 
20 gyermek és kísérő tanáraik vehettek részt. Megismer-
kedtünk Szárszó nevezetességeivel, Balatonföldváron a 
vitorlázás történetével, a tihanyi Levendulaházban min-
denki készíthetett egy kis levendulazsákot emlékbe. 
Rádpusztán csikósbemutató és lovaskocsikázás várt ránk. 
Kézműveskedtünk, játékos vetélkedőn vettünk részt, de 
mégis a legnagyobb élményt a Balaton hűsítő vize nyúj-
totta. Köszönjük a Balatonszárszói Önkormányzatnak, 
valamint a programszervezőknek, hogy négy felejthetet-
len napot tölthettünk településükön. Jövőre sok szeretettel 
várjuk mi is a szárszói diákokat! Táborvezetők: Kissné 
Lantos Éva, Subáné Kiss Gyöngyi, Szabóné Tóth Katalin.

Természettudományi és robotika tábor

A nyári szünet 2. hetében megtartott Természettudo-
mányi és robotika tábor az Erzsébet napközis tábor pá-
lyázat keretei között valósult meg. A reál tudományok 
iránt érdeklődő gyerekek érdekes kísérleteket végeztek, 
megismerkedtek a robotika alapjaival, gyakorolták a tér-

képhasználatot, terepasztalt készítettek, megfigyelték az 
időjárás változásait, felfedezték Ebes rejtett szépségeit 
és izgalmas vetélkedőkön mérték össze tudásukat. Csü-
törtökön délelőtt a Hortobágyi Halastavakhoz és a Vadas-
parkba kirándultunk, délután pedig ellátogattunk az Agóra 
Tudományos Élményközpontba. Az élményekben gazdag 
hetet egy fagyizással zártuk az Arany Oroszlán Étterem 
jóvoltából. Táborszervezők: Katona Erika, Subáné Kiss 
Gyöngyi, Kissné Lantos Éva.

Újabb nyelvvizsgásaink vannak
Megérkeztek a várva-várt nyelvvizsga eredmények. 

Nyüvedi Nóra 8.b és Kiss Zoltán 8.a osztályos tanulók si-
keres komplex angol középfokú vizsgát tettek. Palcsu Za-
lán 8.b osztályos diákunk pedig sikeres középfokú szóbeli 
vizsgát tett.

Szívből gratulálunk nekik, jó pihenést kívánunk a nyár-
ra és sok sikert a középiskolai tanulmányaikhoz! 

Felkészítő tanárok: Csiháné Pálinkás Krisztina és Trefán 
Gabriella.

Csodás napok Poličkán

2017. június 18-án, Nagy Józsefné Júlia néni több éves 
tapasztalatával, terepismeretével, 39 tanuló utazhatott 
Poličkára, ahol az általános iskola igazgatója, tanári kara 
és diákjai nagy szeretettel vártak bennünket. Mindennap 
sok érdekes program várt minket, ezek közt a legjobbak 
voltak a városnézések (pl: Prága), a csehekkel való foci- 
és kosármeccsek, a túrák és más élményekben gazdag ese-
mények. Köszönjük István bácsi és Csaba bácsi segítségét 
is, akik gond nélkül és jó hangulatban telt utazást biztosí-
tottak. Kísérő tanáraink: Bálintné Bagdi Ibolya, Csiháné 
Pálinkás Krisztina, Zakar Csilla tanárnők, Csiha László és 
Tamássy Zoltán tanárurak voltak. Mindnyájunk nevében 
szeretnénk megköszönni Júlia néni kedvességét, köszön-
jük a csodás napokat! Kiss Csenge

Nyári ügyintézés 
A nyári ügyintézés időpontjai: augusztus 2., augusztus 

16. 8.00–16.00 óra között. 
Összeállította: 

Szűcs Norbert intézményvezető
Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Iskolai színes hírek
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A 2016/2017-es tanévben az Ebesi Arany János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és 

Művészeti Iskola ballagásán és tanévzáró ünnepségén jutalomban részesültek
Kitűnők Jelesek (4,71) Egyéb (Kinek?Miért?) Művészeti Iskola

1.a
Csige Mercédesz, Kerékgyártó Fanni, Kima Regina, Kocsis Emese, 
Mundrák Zsombor, Pálóczi Katalin, Szentmiklósi Kristóf, Szilágyi 
Szonja, Tarcza Nikolett, Vogel Christian, Zsíros Blanka

Dien Sándor, Kulcsár Bence, 
Magyar Maja Martina, Mrekut 
Marcel, Vágner Hanna

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Kulcsárné Toroczkai Gabriella Dóra, Tarcza Kitti, Nagy Veronika Júlia, Lévai Annamária

1.b Holló Panna Judit, Kiss Lilla Antónia, Kiss Zsófia, Papp Villő, Pető 
László, Szabó István, Szepesi Dóra, Varga Áron Vétek Kornélia

Almási Dalma Fanni, Kádár Jenő, 
Makai Réka, Máté Kende, Szőke 
Ramóna, Török Dorina Bianka

Kiss Lilla Antónia - 
színjáték

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Deák Csilla, Földiné Kiss Nikolett, Dr. Kiss Brigitta, Medgyessy Csaba, Pappné Mihucz Gyöngyi Hajnalka, 
Petőné Kiss Judit, Pusztai Tamás, Szűcsné Földi Katalin

2.a Árva Dominika, Balczó Boglárka, Hanyu Imre, Krivács Zsófia, Luczi 
Alexandra

Csiha Bálint, Herczeg Tímea, 
Szolnoki Szintia, Villás Viktória

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Karacs Judit, Krivácsné Dóró Zsuzsa, Kujbus Edit, Luczi Mónika, Papp László, Szabadné Szabó Katalin, Sza-
bad Sándorné

2.b Fábián Alexa, Kiss Dániel, Szabó Zsigmond Attila

Balogh Zsombor, Burai Meny-
hért, Fodor Szabolcs Lázár, 
Kovács Viktória, Nagy Sándor 
István, Szabó Barnabás, Tóth 
Amina Zulejka

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Bodnár Kinga, Fodor Barbara Melinda, Horváth Ernő, Kemecsei Zsanett, Kissné Lantos Éva, Megyaszai Judit, 
Szabó Rita

3.a Dávid Tamás, Érckövi Nikoletta, Molnár Maja, Papp Luca ,Piskó 
Péter, Szombati Kristóf, Szöllősi Lara, Vágner Zoltán József

Árva Szabina, Bakonszegi Vanda, 
Beke Lilla, Györfi Nóra,
Dorina Sára, Pál Roland, Szatmári 
Hanna, Varga Ágota

Suba Levente – kla-
rinét, Piskó Péter 
– ütő

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Ércköviné Gali Krisztina, Molnárné Kovács Judit, Seres Erika, Széles Orsolya, Szöllősiné Nemes Ágnes, Vág-
ner Zoltánné

3.b Enyedi Luca, Gergely Kristóf Gábor, Kovács Leona, Pálffy Anna 
Boglárka, Pálóczi Borbála, Tarcza Vivien

Borsos Balázs, Brátovics Petra, 
Egri Kincső, Földi Dávid Mi-
hály, Galgóczi Mihály, Herman 
Márton, Nagy Petra, Nagy Zsu-
zsanna, Palcsu Hédi, Tóth Olivér 
Benjámin

Nagy Zsuzsanna – 
furulya,
Palcsu Hédi – szín-
játék

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Egri Ferenc, Kovács Szilvia, Szabó László 

4.a Erdős Fanni, Nagy Helka, Pajzos Polla, Papp Kende, Pető Zsófia, 
Varga Olimpia

Nagy Bence, Orosz Fanni, Sarka-
di Balázs, Sipos Péter, Tóth Gergő

Suba Levente- kla-
rinét, Tóth Gergő 
– ütő, Pető Zsófia – 
képzőművészet

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Krivács Brigitta, Pajzosné Király Marianna, Petőné Kiss Judit, Zsákainé Tanka Erika

4.b
Fodor Enikő Liza, Forgó Viktória, Kanyó Gréta Anna, Kocsis Csaba, 
Kovács Anna, Makai Botond, Nagy Klaudia Kitti, Nagy Máté, Tóth 
Kristóf Máté

Deme-Nagy Balázs, Szűcs András Pinczés Jázmin – 
képzőművészet         

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Kocsisné Hermeczi Ilona, Kovács Vasilica, Nagyné Kovács Mária, Torma Valéria

5.a Balogh Dorottya, Galgóczi Zsuzsanna, Pálóczi Imre, Pető Boglárka, 
Szentmiklósi Dorka
Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Balogh-Barna Boglárka, Pető László és családja

5.b Enyedi Sára, Kovács Alexa Palcsu Hédi Tóth Fanni Napsugár
(közösségi munka)

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Olejár-Hovanyeczné Czuczi Mónika, Pintyák Ildikó

6.a Csiha Rebeka, Gyügyei Viktória, 
Tóth Eszter

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Erdeiné Szabó Magdolna, Farkas Zoltánné, Salánki Zsoltné, Varga Sándorné

6.b Kása Levente Sándor, Mészáros Nóra, Sós Anna, Szabó Laura Dori-
na, Szűcs Krisztina

Fodor Tamás Levente, Misák 
Alexandra, Sipos Katalin

Mészáros Nóra (rádió), 
Sipos Katalin (DÖK, 
rádió)

Sipos Katalin – kép-
zőművészet,
Sós Anna –zongora

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Fazekasné Abai Erika, Morvainé Szőllősi Szilvia, Vágner Zoltánné

7.a
Árva Martina, Kiss Csenge, Janik 
Viktória, Lajtai Levente, Pintyák 
Vivien, Truczkai Sára

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Erdős Beatrix, Jankóné Montlika Beatrix, Kiss Csabáné, Pintyák Ildikó, Truczkainé Kovács Edit, Váradi Erzsé-
bet

7.b Lajtai Tímea Hegedűs Levente, Lente Márk, 
Nagy Gergő

Szabó László
(DÖK, közösségi munka), 

Lente Márk – kép-
zőművészet, 
Balogh Irén Erzsé-
bet – színjáték

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Dudik Ágnes, Hegedüs Tünde, Lente Mihályné, Kovács Szilvia, Nagyné Kondor Julianna, Vajda Anita, Zsákai 
Sándor, Zsákainé Tanka Erika

8.a
Al-Ghazali Raydan, Sánta 
Márk (hangosítás), Takács 
Tamara (sport)

Szőke Zoltán – zon-
gora

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Nagyné Vezendi Erzsébet, Sánta Zsolt, Szatmáriné Nagy Anita, Thuriné Szabad Tünde
8.b Csorvási Réka, Nagy Vivien Lili (8 éven át kitűnők) Csízi Ildikó, Nyüvedi Nóra Szabó Orsolya (DÖK)

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Csizi Sándorné, Csorvási Sándorné, Nagyné Kovács Mária, Nyüvedi Sándorné, Szabó Ferenc, Szabó Ferencné
Köszönjük a Berettyóújfalui Tankerületi Központ támogatását, amellyel a jutalomkönyvek vásárlását biztosította.

Szűcs Norbert intézményvezető
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Búcsúznak a nyolcadikosok

8.a osztály: Al-Ghazali Raydan; Bódi Fruzsina; Bordás Edina; Bordás Fanni; Dér Zsombor Zsolt; Gyányi Szabina Adrienn; Győrfi Bianka; Kerekes Tibor; Kiss 
Zoltán; Mészáros István; Nagy Viktória; Sánta Márk; Szatmári László; Szőke Zoltán István; Takács Gergő; Takács Tamara. Osztályfőnök: Subáné Kiss Gyöngyi

8.b osztály: Becskereki Bence; Csiszár Viktória; Csizi Ildikó; Csorvási Réka; Fodor Norbert; Kovács Krisztofer; Laczkó Dániel Ferenc; Nagy Dávid; 
Nagy Vivien Lili; Nyüvedi Nóra; Palcsu Zalán; Szabó Nikolett; Szabó Orsolya; Szabó Péter Attila; Tasnádi Kinga Ivett; Venter Kitti; Zelenák Norbert; 

Zlehovszky Renáta; Tasnádi Richárd; Thuri Enikő; Vattai Levente. Osztályfőnök: Kissné Lantos Éva
A tablókat készítette: Jakab Stúdió
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Zumba Marcsival 
Művelődési ház, Ebes, Kossuth u.32-34. 
Csütörtök: 17:00-18:00 
      800,- Ft/alkalom 
      Kedvezmények: 
középiskolás korig ingyenes 
középiskolásoknak 50%,  
vagyis 400,- Ft/alkalom 

Bővebb információ: +36-20-583-1493 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAS-MŰSZAKI FESTÉKBOLT 
4211 EBES, Fő u. 49. 

Termékeink: 
Ecset, festék, beltéri falfesték, színező, dekorációs és homlokzati, 
festék, fémfesték, vakolat, hőszigetelés, lakk, faltapasz, glettanyag, 
gipsz, alapozófesték, nemes vakolat, színkeverés, csavarok, szegek, 
kerti szerszámok, festő - burkoló - kőműves és szerelő szerszámok, 
munkavédelmi eszközök, barkácsgépek, kerékpáralkatrészek, víz-gáz 
fűtésszerelési anyagok, pvc csövek idomok, 
Nemesvakolatok 715,- Ft/m2 -től. 
 

Hőszigetelés akció: 
5 cm hőszigetelő rendszer 1360,- Ft/m2 

8 cm hőszigetelő rendszer 1890,- Ft/m2 
10 cm hőszigetelő rendszer 2235,- Ft/m2 
A hőszigetelő rendszer tartalma:  

1 m2 EPS lap 
1 m2 Háló 
6 kg EPS ragasztó 
 

Ingyenes házhozszállítás! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2017. június 26. és július 7. között valósult meg 
a Művelődési ház nyári napközis tábora, a Szi-
várvány tábor. A táborban 2 turnusban, turnu-
sonként 25-25, összesen 50 fő általános iskolás 
korú gyermek vett részt. A programok között 
szerepelt kerékpártúra a közeli Nagyparkba, 
egy egész napos strandolás a hajdúszoboszlói 
strandon, egy-egy autóbuszos kirándulás Deb-
recenbe – az Agora Élményközpontba, a nagy-
erdei Állatkertbe – és Poroszlóra a Tisza-tavi 
Ökocentrumba, kézműves foglalkozások: ne-
mezelés, kosárfonás. A tábor megvalósulásához 
nyújtott anyagi támogatást ezúton köszönjük az 
Ebes Fejlődéséért Közalapítványnak és a Haj-
dú-Bihar Megyei Önkormányzatnak.

Eignerné Bartusz Andrea
ügyvezető

Szivárvány tábor



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
8

Immár hagyománnyá vált az Ebesi Re-
formátus Egyházközségben, hogy június 
folyamán megrendezésre kerül a Nyitott 
Templom Éjszakája rendezvény. Helyszí-
ne az Ebesi Református templom. Ezen 
alkalomból 2017. június 23-án este kilenc 
és éjjel egy óra között valóban nyitva volt 
templomunk mindkét bejárati ajtaja az ér-
deklődők előtt, korra való tekintet nélkül!

Azonban hogy is indult ez a rendezvény 
három évvel ezelőtt?

Egy kicsiny, de lelkes csapat azt ele-
mezgette, vizsgálta, hogyan is lehetne 
színesíteni a helyi hit életet? Mit kellene 
csinálnunk a klasszikus hitéleti progra-
mok úgy mint – vasárnapi isten tisztele-
tek, Biblia órák, hittan oktatás, egyházi 
napközös tábor –  mellett újdonságként?

Célunk világos volt: tudjuk megszólí-
tani azon egyéneket, akik itt élnek hely-
ben, a mi községünkben, de valamilyen 
okból adódóan nem ismerik a reformtus 
közösség életét, miközben azzal szimpa-
tizálnak.

Az első két rendezvényünk nagyon jól 
sikerült. Így az elmúlt években megis-
merkedtünk a Templomunk építésének, 
létrejöttének hiteles történetével, majd 
pedig a következő évben a Szentföldre 
tettünk egy virtuális utazást. Ez évben pe-
dig egyértelmű volt a témaválasztás, hisz  
2017 – a Reformáció éve.

Az Ebesi Nyitott Templom Éjszakája 
program keretében egy nagyon látványos 

közel másfél órás diavetítéses időutazás-
ban vettünk részt. A reformáció tanainak 
megismeréséről lévén szó, így értelem-
szerűen Genffel és Kálvin János tanainak 
ismertetésével indult az előadás, majd a 

hazai reformáció fellegvárába, Debrecen-
be is megérkeztünk. A programot mode-
ráló Lelkipásztorunk segítségével pedig 
végül arra kerestük a választ: 500 évvel a 
Reformáció létrejötte után, mi is annak a 
fő üzenete napjainkban?

A Szervezők természetesen tovább 
színesítették az est programját. Így az 
előadás után ki-ki lemérhette a reformá-
cióval kapcsolatos ismereteinek szintjét. 
Tematikusan összeállított szellemi totók, 
kvíz kérdések segítették az egyének val-
lástörténeti ismeretének a felmérését –, 
már akik erre vállalkoztak. Persze a juta-
lom sem maradt el. Gyerekek, felnőttek 
egyaránt megkapták a kiváló gumicukor-
kát, ha jó volt a válasz! Ha pedig valaki 
korán vacsorázott, úgy finom zsíros ke-
nyér is segített csillapítani az éhséget. 

A program zárása pedig mi más is lehe-
tett volna – ha már megtisztelte rendezvé-
nyünket Battai István és családja – mint 
hogy autentikus forrásból megismerked-
hettünk a székely csángó élő zene gyöngy-
szemeivel. Rácsodálkoztunk a különböző 
pásztor furulyákból István által kivarázsolt 
dallamokra. Aztán pedig szem- és fültanúi 
lehettünk, hogy a Battai családban bizony 
a gyerekek is Isten áldotta zenei tehetség-
gel és szorgalommal haladnak előre a zene 
világában. Gyorsan  elrepült az est. Majd 
pedig az Il Silenzio helyett következett 
éjfél után a közös éneklés az előadó mű-
vészekkel együtt. A közös éneklés végén 
ugyan meg lettünk dicsérve, de azért lát-
tuk van még némi előrelépés lehetőségünk 
az éneklés  terén …

Fentieket lejegyezette: 
Dr. Hagymási Zoltán 

gyülekezeti tag, az ebesi krónikás 

Ismét Nyitott Templom Éjszakája volt Ebesen

Táboroztak az ovisok
Hetedik alkalommal szer-

veztük meg idén az „Erdei ovi” 
táborunkat. A megszokottól el-
térő módon most más helyszínt 
szemeltünk ki a 3 napos kalan-
dozásunkhoz. 

Június 22-én 40 fős csapattal 
indultunk el felfedezni Parád-
fürdőt és környékét. Most is 
akadt néhány már rutinosnak 
számító csapattagunk, ők évek 
óta visszatérő táborozóink. 
Akik első alkalommal vettek 
részt a táborozáson, azoknak 
a többieknél is nagyobb izga-
lommal telt el az utazás. Út-
közben kitérőt tettünk Sirokra, 
ahol meghódítottuk a várat. 
Miután megérkeztünk a szoká-
sainkhoz hűen mindenki letette 
a tábori fogadalmát, megtanul-
ta az indulót és megfestettük a 
táborzászlót, majd felfedeztük 
a tábort és a patakot. Estére 
még maradt mindenkiben any-
nyi erő, hogy rövid túrát téve 

szétnézzünk kicsit Parádfür-
dőn. A második napon elláto-
gattunk a Kocsi múzeumba és 
a Cifra istállóhoz. Tárlatvezető 
segítségével ismerhettük meg 
a kocsi készítés eszközeit, tör-
ténetét és láthattunk érdeke-
sebbnél érdekesebb hintókat, 
kocsikat. A gyerekek nagy 
örömére megmutatták nekünk 
a legifjabb csikókat. Délután 
utunk Parádsasvárra vitt, ahol 
az Üvegmanufaktúrát kerestük 
fel. Egy roppant izgalmas és él-
vezetes bemutatón megtudhat-
tuk, hogyan fújják a különböző 
üvegtárgyakat. Meglepetéskép-
pen pedig a bátrabbak kipró-
bálhatták az üvegfújást. Este 
tábortűznél dalolva vártuk a 
sötétedést, hiszen az „éjszakai” 
bátorságpróba következett, 
amire a gyerekek már nagyon 
készültek. Az utolsó napra ma-
radt az igazi nagy „táborlakót” 
próbáló túra az Ilona-vízesés-

hez. Kicsik és nagyok hősiesen 
küzdöttük fel magunkat a néhol 
könnyűnek éppen nem mond-
ható terepen. A sok erőfeszíté-
sért kárpótolt minket a vízesés 
látványa. Délután az indulás 
előtt még jó táborozókhoz hűen 
„bezártuk” a tábort. Levontuk 
a táborzászlót, utoljára még 
közösen elénekeltük a tábo-
ri indulónkat, majd mindenki 
átvehette az együtt töltött vi-

dám és kalandos napokért járó 
Emléklapot. A hazafelé vezető 
úton még betértünk Egerbe egy 
fagyira. Este fáradtan, de sok 
szép emlékkel érkeztünk meg 
Ebesre. Itt már izgatottan vár-
tak bennünket a családtagok.

Kalandokban és látnivalók-
ban gazdag három napot töltöt-
tünk el Parádfürdőn.   

Leiter Márta 
óvodapedagógus
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2017. július 15-én került 
megrendezésre a VII. Közép-
kori Forgatag elnevezésű nyílt 
haditorna verseny az ebesi 
Művelődési Háznál. A hagyo-
mányokhoz híven két korcso-
portban, 17 év alatti és felnőtt 
kategóriában mérhették össze 
tudásukat a jelentkezők négy 
versenyszám alapján: íjászat, 
kelevézdobás, kardvívás és 
övbirkózás. A megméretteté-
sen a Szent Longinus Közép-
kori Hagyományőrző Egye-
sület tagjai vettek részt, akik 
Zentáról, Szerbiából érkeztek, 
mellettük bátor ebesi fiatalok 
is próbára tették képességeiket 
a házigazda Zsongvölgyi Ha-
gyományőrző Haditorna Egy-
let versenyzői mellett.

A rendezvényt Mezei Lász-
ló, Ebes Községi Önkormány-
zat Képviselő-testületének 
tagja, alpolgármester nyitotta 
meg, aki szívélyesen köszön-
tötte a megjelent vendégeket 
és izgalmas, ugyanakkor ba-
rátságos versengésre buzdítot-
ta a résztvevőket. A szabályok 
ismertetése után ennek már 
nem is volt semmi akadálya.

Mint a korábbi években, 
idén is az íjászat nyitotta a ver-
senyszámokat. A 17 év alatti 
kategóriában 3. helyezést ért el 
Szőke Zoltán, a Zsongvölgyi 
Hagyományőrző Haditorna 
Egylet versenyzője, a 2. he-
lyen Mucsi Bence, 1. helyen 
pedig Fürstner Márton végez-
tek a Szt. Longinus Középko-
ri Hagyományőrző Egyesület 
képviseletében. A felnőttek 
közül a bronzérmet Wimmer 
Attila, a Szt. Longinus Egye-
sület kapitánya szerezte meg, 
míg az ezüst- és az aranyérem 
Zsongvölgyi versenyzők nya-
kába került, ugyanis második 
helyen Csorvási József vég-
zett, míg a felnőtt íjászbajnok 
Szatmári Gábor lett.

A kelevézpárbaj mindig 
nagy izgalmakat ígér, hiszen 
egyszerre kell gyorsnak és 
pontosnak lennie a verseny-
zőknek. Az ifjak kategóriá-
jában a harmadik legjobb ke-
levézdobó Mucsi Bence lett, 

míg a dobogó második fokára 
Fürstner Márton lephetett fel. 
A kelevézdobás ifjú bajnoka 
azonban Zsongvölgy verseny-
zői közül került ki Kiss Imre 

személyében. A felnőttek kö-
zött hasonlóan izgalmas ver-
sengés folyt, melyből harma-
dik helyezettként Váczi Lajos, 
bátor ebesi lakos vehette át 
a bronzérmet, másodikként 
Csorvási József végzett, míg 
a dobogó legmagasabb fokára 
Szatmári Gábor léphetett fel. 

Az ifjak között megrende-
zett övbirkózásban a harma-
dik helyezést Horváth Bence, 
Zsongvölgy versenyzője érte 
el, míg a dobogó második fo-
kára Fürstner Márton állhatott, 
első helyen pedig Mucsi Ben-
ce végzett. A felnőttek közöt-
ti verseny eredményeképp a 
bronzérem Nagy Abonyi Pé-
ter nyakába került, aki a Szt. 
Longinust képviselte, második 
helyen Szatmári Gábor vég-
zett, míg a birkózás bajnoka 
Csorvási József lett.

A kardvívásban az ifjak kö-
zött a harmadik helyet Horváth 
Bence harcolta ki magának, 
míg második helyen Fürstner 
Márton végzett, az aranyérmet 
pedig Mucsi Bence szerezte 
meg.  A felnőtt kategóriában a 
harmadik helyen Váczi Lajos 
szerzett diadalt, míg a máso-
dik helyen Szatmári Gábor 
végzett, a bajnoki címet pedig 
Csorvási József nyerte el. 

Az egyes versenyszámok-
ban elért teljesítmények alap-

ján az összesített eredménye-
ket is díjaztuk. A 17 év alatti 
kategóriában holtverseny ala-
kult ki a második és harmadik 
helyen, melyet a versenyzők 

egymással szembeni küzdel-
meik alapján sikerült eldönte-
ni. Így Zsongvölgy Harmadik 

Legjobb Ifjú Harcosa Mucsi 
Bence lett. Zsongvölgy Má-
sodik Legjobb Ifjú Harcosa-
ként Kiss Imre léphetett fel a 
dobogóra, míg a Zsongvölgy 
Ifjú Bajnoka címet Fürstner 
Márton szerezte meg. A fel-
nőtt kategóriában Zsongvölgy 
Harmadik Legjobb Harcosa 
Nagy Abonyi Péter lett. A má-
sodik és az első hely tekinte-
tében itt is holtverseny alakult 
ki, ami nem is csoda, hiszen e 
két versenyző egész idő alatt 
fej-fej mellett haladt az egyes 
számokban, kiemelkedő tel-

jesítményt nyújtva a nap so-
rán. Dönteni végül szintén az 
egymással szemben folytatott 
versengéseik alapján tudtak a 
bírák, így végül Zsongvölgy 
Második Legjobb Harcosa 
Csorvási József lett, míg a meg-
tisztelő Zsongvölgy Bajnoka 
címet Szatmári Gábor szerezte 
meg. Szeretettel gratulálunk 
minden versenyzőnek, lendü-
letes versenyszellemükkel és 
jókedvükkel felejthetetlenné 
tették számunkra ezt a szom-
bati napot.

 Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani az Ebes Községi 
Önkormányzatnak, az Ebe-
si Sportbarátok Közhasznú 
Egyesületnek, az Ebesi Pol-
gárőr Egyesületnek az Ebes 
Kulturális Közhasznú Nonpro-
fit Kft.-nek, és Bubori András-
nak, akik jelentős támogatással 
járultak hozzá a rendezvény 

megvalósításához, valamint a 
Zsongvölgyi Hagyományőrző 
Haditorna Egylet tagjainak, 
barátainknak és családtagja-
inknak, akik a szervezésben és 
a lebonyolításban nyújtottak 
segítséget, amelynek köszön-
hetően egy újabb élmények-
kel és barátságos versengés-
sel tarkított szombati napot 
tölthettünk együtt. A részletes 
eredménylista megtalálható a 
www.zsongvolgyihaditorna.
hu oldalon a Középkori Forga-
tag menüpont alatt.

Horváthné Győri Márta

VII. Középkori Forgatag Ebesen
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Ebesen 2017. június 20. és július 20. között eltelt időszakban 
bűncselekmény elkövetéséről Ebes vonatkozásában nem tudok be-
számolni. A fenti időszakban egy közlekedési baleset történt, mely-
ben munkatársaim intézkedtek.

Egy Volkswagen típusú személygépkocsi haladt a Debrecent Haj-
dúszováttal összekötő 4805-ös úton Hajdúszovát irányába. Az út 
vonalvezetésében lévő, balra ívelő útkanyarulatból való kihaladása 
során járműve az útpadkára sodródott. A járművet vezető személy 
megpróbálta járművét visszakormányozni az úttestre, ennek során 
elvesztette az uralmát a gépkocsi irányítása felett. Átsodródott a 
menetirányával szembeni forgalmi sávba, ahol összeütközött a vele 
szemben közlekedő Lada típusú személygépkocsival, ami az ütkö-
zés következtében a menetirány szerinti jobb útárokba sodródott. 

A baleset során előreláthatóan súlyos sérüléseket szenvedett a 
vétlen jármű vezetője, valamint a mellette, a jobb első ülésen utazó 
személy. Könnyű sérüléseket szenvedett a balesetet okozó, vala-
mint a vétlen jármű hátsó ülésen helyet foglaló utasa. Őket a men-
tők kórházba szállították. A járművet vezető személyekkel szemben 
alkalmazott alkoholszondás ellenőrzés a balesetet okozó személy 
vonatkozásában pozitív értéket mutatott, így az ő vezetői engedélye 
a helyszínen elvételre került. A baleset körülményeit a rendőrség 
szakértők bevonásával vizsgálja.

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 hírekHasználjuk ki a kánikulát! 
Kovászoljunk!

Az időjárás éppen ideális arra, hogy feltöltsük a kam-
ránkat mindenféle kovászolt zöldséggel. Igen! Nem csak 
uborkát lehet kovászolni, hanem szinte bármit (cukkíni, 
görögdinnye héj, zöldbab, káposzta, póréhagyma).

A recept nagyon egyszerű: A zöldségeket megtisztítjuk, 
esetlegesen feldaraboljuk, és tiszta üvegekbe pakoljuk, 
akár vegyesen is. Az üvegek aljára tehetünk torma levelet, 
fekete ribizli levelet vagy akár meggy leveleket is. Nem 
csak aromásabb, de ropogósabb is lesz a végeredmény.

A kapor elengedhetetlen a jó kovászolt zöldségekhez, 
de kísérletezhetünk a kapron kívül más zöldfűszerekkel is 
(borsikafű, lestyán, izsóp).

A felvirágzott kaprot és a kiválasztott egyéb fűszert a 
zöldségek mellé szurkáljuk, dobunk bele egy marék borsot 
és néhány gerezd zúzott fokhagymát, majd az egészet fel-
öntjük 3%-os sós vízzel (10 l vízhez 300 g sót keverünk).

A tetejére jó minőségű kovászolt kenyérszeletet töm-
ködünk, majd lefedjük egy tiszta konyharuhával. Fontos, 
hogy kapjon levegőt, ezért a befőttes üveg teteje nem jó 
megoldás.

Pontosan 4 napot (96 órát) hagyjuk kint a napon. Ha to-
vább marad, akkor túlforrhat, és a zöldségek elveszítik a 
kellemes roppanós állagukat.

A kész kovászolt zöldségeket kiszedjük egy másik üveg-
be majd rászűrjük a levüket is és hűtőben tároljuk. Ha min-
dent jól csináltunk akkor nagyon sokáig élvezhetjük a saját 
kovászolt zöldségeinket!

+1 Tipp: Kovászoljunk káposztát a fenti recept szerint, 
majd a megszokott módon készítsünk töltött káposztát be-
lőle. Személy szerint nekem ez az egyik kedvenc ételem. 
Fokhagymás kapros házi tejföllel és ropogós friss kenyér-
rel verhetetlen.

Szendrei Bence 

Idén a korábbi évekhez hasonlóan ismét részt vett Sportbarát 
csapatunk 16 fővel a július elején, Biharfüreden megrendezett 
Medveles elnevezésű teljesítménytúrán. Lelkes kis társaságunk 
tagjai a 20 és a 44 km-es távokon próbálták ki magukat sikerrel. 

Ebesi Sportbarátok Egyesület
Túra Szakosztály

Medvét lestünk…
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A nyár bajnokai
A debreceni, nagyerdei futóversenyek színvonalához és hangulatához nagy-

ban hozzájárulnak atlétáink is. Versenyzőink évek óta tartó eredményes és 
sportszerű küzdelme a sportbaráti kapcsolatokban és a dobogós helyezésekben 
mérhető. A helyi szervezők eredményhirdetésnél sokszor kiemelik és elisme-
réssel szólnak kis településünk nagy futóéletéről, mely a büszkeség érzése mel-

lett motiválóan hat a 
környező települések 
futóéletére is. A Haj-
rá futás júliusi állo-
másán első helyezést 
értek el Tóth Ami-
na, Mészáros Nóra 
és Sós Barnabás. 
Ezüstérmes lett Ger-
gelyné Molnár Edit, 
Gergely Kristóf Gá-
bor és Lugosi Imre. 
Bronzérmet vehe-
tett át Sós Anna és 
Mészáros Tamás, 
valamint 4. helyen 
ért célba Mészáros 
Márta.

Sós Barnabás

Országos futósiker
Ifj. Sós Barnabás jó előjelekkel érkezett a Magyarország Ser-

dülő Atlétikai Bajnokságára, hisz júniusban 1500 méteren győ-
zött a Honvéd Kupa nemzetközi atlétikai versenyen. Miután 800 
és 1500 méteren is az ország 3 leggyorsabb serdülő futója között 
tartják számon, így indokolt volt, hogy mindkét távon elinduljon 
a rövid regenerálódási idő ellenére is. A középtávfutók pálya-
versenyeire jellemző gladiátor küzdelmek és taktikai helyezke-
dések jellemezték a futamokat, ahol sokszor csak 1-2 századok 
döntötték el az országos bajnoki címeket. Barnus mindkét szá-
mában dobogóra állhatott és 1500 méteren 2 másodpercet javít-
va egyéni csúcsán, 4 perc 15 másodperc alatt ért célba.

Sós Barnabás

Úszó sikerek
Ifj. Kocsis Csaba a Gyöngyös Parafa Kupán 

2017. június 10-én 50 m mellúszáson arany ér-
met, 100 m mellúszáson ezüstérmet, 50 m gyors 
ezüstérmet szerzett. 

Gratulálunk! További sok sikert kívánunk!
Ebesi Sportbarátok Egyesület

Kisasszony havának 19. napján – Szent István magyar királyunk és az újkenyér ünnepén meghirdettetik a  
XVI. Ebesi Étekkészítő verseny.

Szeretettel várjuk a hagyományos népi ízek, finom falatok és italok kedvelőit, valamint 
készítőit, hogy megmérettessenek szakmai zsűri előtt.

Verseny kategóriák a következők: 
Tájjellegű, hagyományos, levesek, egytálételek, pörköltek és ínyencségek, különös tekintettel az alföldi ételekre, ízekre. 

Szakmai zsűri dönti el, hogy kit illet a különdíj, ki lesz idén Ebes Étekkészítő Mestere.
Az étekkészítéshez szükséges alapanyagról a versenyzőknek kell gondoskodniuk, a tűzrevalót a 

szervezők biztosítják.
Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 14.

Mindenkit szeretettel várunk!
Jelentkezés, bővebb információ: 06-52/788-614; 06-20/404-8001.



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
12

Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Művelődési háza 
Ebes, Kossuth u. 32-34.

Szent István napi Sokadalom 
2017. augusztus 19.

Támogató: Ebes Községi Önkormányzat
Együttműködő partnerek: Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület
További információ: Kissné Vass Rozália – művelődési ház vezetőnél kérhető, 
Tel: 06/20 404-8001, 06/52 788-614 

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Sport délelőtt
900 Ünnepi futóverseny - Futókör
1030 Kerékpáros ügyességi verseny - Aszfaltpálya
1130 Görkorcsolya és gördeszka ügyességi verseny - Aszfaltpálya
1200 Darts verseny - Aszfaltpálya mellett

Művelődési ház szabadtéri színpada és parkja
0800 ÍZŐRZŐ - XVI. Ebesi Étekkészítő verseny
 Verseny kategóriák: levesek, egytálételek, pörköltek, ínyencségek
1000 Mesterségek kapuja - kézműves termékek kirakodó vására
1200  Jó ebédhez szól a nóta! 
 Közreműködik a Debreceni Magyar Dal és Nóta Színház Egyesület
1315 Heit Lóránd és zenekara
1410 Piros Rózsa népdalkör
1415 Magyar Népmese Színház: Az aranyszőrű bárány meséje
1520 Sztárvendég: L.L Junior
1615 Debreceni Virágkarnevál csoportjának műsora
1645 ÍZŐRZŐ – XVI. Ebesi Étekkészítő verseny eredményhirdetése
1700 Sztárvendég: Bebe
1800 „Tiszta virágos lakóház” verseny eredményhirdetése
1815 Hagyományok Háza néptánc csoportjai 
1900 Sztárvendég: Anita
2000 Karaoke party  
2045 Sárkánylányok tűztánca
2100-0100   Retro disco DJ Vincussal
2130 Közben: tűzijáték
Kísérő programok:
1000-1200 és 1500-1700  Kenderkóc kézműves műhely
1300-1700    Pónicikli
1500-1700    Lufibohóc
A rendezvény ideje alatt ugráló várakkal, büfékkel várjuk a kicsiket és nagyokat!
Mindenkit szeretettel várunk!


