
A TARTALOMBÓL...

Vasútkorszerűsítés
5. oldal

Koszorúzás
8. oldal

Ebes Községi Önkormányzat 
partnerségi egyeztetést tart az 
Ebes Településképi Arculati 

Kézikönyvvel összefüggésben.
A fórum ideje: 

2017. szeptember 13. 16.00 óra
Helye: Ebes Polgármesteri 

Hivatal Tanácsterme 
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!

Rendőrségi hírek
10. oldal

Sokadalom
6. oldal

2017. augusztus 16-án tartotta soron kö-
vetkező ülését Ebes Községi Önkormány-
zat képviselő-testülete.

Az előző testületi ülés óta eltelt polgár-
mesteri tájékoztatás előtt egy Ady Endre ut-
cai lakos a nyílt ülés keretében felszólalt arra 

vonatkozóan, hogy véleménye szerint nagyon 
forgalmassá válhat az Ady Endre utca akkor, 
ha megépül az utcát a MOL telephellyel ösz-
szekötő útszakasz. Szabóné Karsai Mária pol-
gármester asszony a lakossági hozzászólás 
kapcsán elmondta, hogy az utóbbi időszak-
ban megnövekedett a kereslet az iparterületek 
iránt, melyre tekintettel pályázati forrásból 
megépítésre kerülhet az Ady Endre utca és 
a MOL telephely közötti útszakasz, mintegy 
650 méter hosszan, így megközelíthetővé vál-
hat az a 19 hektáros iparterület, amelyet érté-
kesíthet majd az önkormányzat. Polgármester 
asszony hozzáfűzte továbbá, hogy növekedő 
tehergépjármű forgalomra nem kell számítani 
az Ady Endre utcai lakosoknak, hiszen ezen 
járművek az iparterületre közlekednek, és az 
ott kiépített és kiépítésre kerülő utakat hasz-
nálják majd. Mindezeken túl az önkormány-
zat a település forgalmát jelzőtáblák kihelye-
zésével is befolyásolni tudja.

Tájékoztatás hangzott el az előző testületi 
ülés óta eltelt időszakról

Ezen napirendi ponthoz kapcsolódóan pol-
gármester asszony tájékoztatta a képviselőket 
egyebek mellett a folyamatban lévő beruhá-
zásokról. Eszerint befejeződött a Szepes ut-
cáról az Ipari Parkba kivezető mintegy 1 km 
hosszúságú útszakasz építése. A Szoboszlói 

utca építése kapcsán elmondta, hogy a be-
ruházáshoz kapcsolódó vízjogi létesítési en-
gedélynek a jogerőre emelkedését meg kell 
várni, ezután kerülhet sor a közbeszerzés 
kiírására. Elkezdődött az Ady Endre utca és 
a MOL telephely közötti útszakasz tervezé-
se. Az óvoda felújításához és bővítéséhez 
kapcsolódó kiviteli tervek elkészültek, je-
lenleg egyeztetés alatt állnak. A kerékpárút 
építésére vonatkozóan polgármester asszony 
arról tájékoztatta a testületet, hogy jelenleg 
az építéshez szükséges területszerzés folyik. 
Az Bentlakásos Idősek Otthona I. ütemének 
munkálatai előreláthatólag augusztus végén, 
szeptember elején készülnek el. Az útépíté-
sek vonatkozásában polgármester asszony el-
mondta, hogy a Tavasz utca építése elkezdő-
dött, amihez kapcsolódóan a Hunyadi utcán 
a csapadékvíz-elvezetés kiépítése megtörtént. 
Az Ifjúság utca kiépítésére, valamint a Sze-
pes utca felújítási munkálataira vonatkozóan 
árajánlatokat kértek be, a beérkező legjobb 
ajánlatot tevő társasággal megkötésre kerül a 
szerződés, melyre tekintettel a munkaterüle-
tet szeptember 30-ig átadják a kivitelezőnek. 
A COLAS Zrt. jóvoltából térítésmentesen 
mart aszfalttal felújításra került az Újsor és 
a Sárga sor. 

Döntés született a rendezési tervben 
jelenleg szabályozott feltáró utcák 

vonatkozásában
A grémium a napirendi ponthoz kapcsoló-

dóan meghozta az új rendezési terv elfogadá-
sára irányuló eljárás során az aktuális dönté-
sét.

Tárgyalt a testület az Ebes Településképi 
Arculati Kézikönyv tervezetéről

Megtárgyalta és véleményezte a képviselő-
testület az Ebes Településképi Arculati Ké-
zikönyv tervezetét. Az arculati kézikönyv és 
az ehhez kapcsolódó településképi helyi ren-
delet készítésénél kiemelten fontos szempont 
az, hogy az ebesi lakosok beleszólhassanak 
otthonuk, környezetük alakításába. Erre vo-
natkozóan lapunk 3. oldalán olvashatnak 
részletesen. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
XVI. évf. 8. szám • 2017. augusztus

Közbeszerzések kiírására kerül sor az óvoda 
felújításával és a Szoboszlói út építésével kapcsolatban

– beszámoló a testület augusztusi üléséről –
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Az Ebesi Hírlap szeptemberi számának  
lapzárta időpontja 2017. szeptember 21. csütörtök

Közbeszerzések kiírásáról 
döntöttek

Az önkormányzat sikeresen 
pályázott az Ebesi Benedek 
Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 
felújítására és bővítésére, vala-
mint a Szoboszlói utca út- és 
csapadékvíz-elvezető létesíté-
sére  vonatkozóan. A munká-
latok elvégzésére, a hatályos 
jogszabályokkal összhangban,  
közbeszerzési eljárás lefolyta-

tása szükséges. A önkormány-
zat három árajánlatot kért be, 
melyek közül a legkedvezőbb 
ajánlatot a Nyírber Kft. tette, 
melyre tekintettel a képviselő-
testület e társaságot bízta meg 
a közbeszerzési eljárás lefoly-
tatásával.

Rendeletmódosításokról 
döntött a testület

A Hajdú-Bihar Megyei Kor-
mányhivatal törvényességi 
felügyelete keretében elvég-

zett vizsgálatok, valamint az 
önkormányzati rendeletek sa-
ját hatáskörben történő vizs-
gálatát követően négy önkor-
mányzati rendelet módosítását 
tárgyalta meg és fogadta el a 
képviselő-testület.

Döntött a testület a 
szociális tűzifa pályázat 

benyújtásáról 
A Belügyminisztérium erre 

a fűtési idényre is pályáza-
tot írt ki az önkormányzatok 

számára szociális célú tüzelő-
anyag beszerzésére. A pályázat 
benyújtását és a beszerzéshez 
kapcsolódó önerő biztosítását a 
testület egyhangúlag támogatta.

Zárt ülésen tett javaslatot a 
testület a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat által alapított 
kitüntető díjra felterjesztet-
tek vonatkozásában, valamint 
döntöttek az első lakáshoz 
jutók támogatása iránti kérel-
mekről.

(Folytatás az 1. oldalról.)

Tájékoztató a 2017. II. félévi 
testületi ülések időpontjairól

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a képviselő-testület 2017. II. 
félévi munkaterve alapján a testületi ülések tervezett időpont-
jai az év hátralevő részében a következők: szeptember 20., 
október 18., november 22., december 20.

Az ülések minden esetben szerdai napon kerülnek megtartásra 
14.00 órai kezdettel.

Dr. Hajdu Miklós jegyző

Az ebesi Alapszolgáltatási Központ
pályázatot hirdet

szociális ápoló-gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Alapszolgáltatási Központ, 4211 
Ebes, Kossuth u. 34.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
•  Az Alapszolgáltatási Központ által ellátott idősek állapotá-

hoz igazodó gondozás, a fizikai és fiziológiai szükséglet-ki-
elégítés segítése, az ellátott érzelmi támogatása.

•  Az Alapszolgáltatási Központ által biztosított tanyagondno-
ki szolgálat keretében a tanyagondnok helyettesítése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkal-

mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•  Középfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. 

mellékletének 8.2.-ben előírtak.
•  Önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló bi-

zonyítvány másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
személyes adatait a pályázati elbírálásban résztvevők meg-
ismerjék.

•  3 hónap próbaidő vállalása.
•  B kategóriás jogosítvány.
•  Tanyagondnoki képesítés megszerzése a kinevezéstől szá-

mított 1 éven belül.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  ápoló vagy szociális gondozó ápoló OKJ-s végzettség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 11.

A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak az Alapszolgáltatási Központ 

címére történő megküldésével (4211 Ebes, Kossuth u. 34.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: 
ápoló-gondozó.

•  Személyesen: Erdei Andrásné intézményvezetőnél munka-
időben, vagy az 06-52-565-071-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 13.

Hirdetmény
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és 

Egészségügyi, Szociális Bizottsága értesíti a lakosságot, 
hogy az ebesi állandó lakcímmel rendelkező, nappali ok-
tatás rendje szerint tanulmányokat folytató diákok részére 
3.000 Ft beiskolázási települési támogatást nyújt.

Beiskolázási települési támogatásban részesülhet
a)  a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy
b)  az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató 

nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig, vagy
c)  az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató 

nagykorú legfeljebb 25. életévének betöltéséig
aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult 

és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500 Ft) 
négyszeresét. 

A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatványt a 
Polgármesteri Hivatal szociális irodájában és az ügyfélportán 
lehet igényelni és a kérelmet benyújtani 2017. szeptember 
4-től október 31-ig.

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és 
Egészségügyi, Szociális Bizottsága

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
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1.péntek Dr. Békési Zoltán
2. szombat Dr. Békési Zoltán
3. vasárnap Dr. Szerze Róbert
4. hétfő Dr. Szerze Róbert
5. kedd Dr. Békési Zoltán
6. szerda Dr. Szerze Róbert
7. csütörtök Dr. Békési Zoltán
8. péntek Dr. Békési Zoltán
9. szombat Dr. Békési Zoltán
10. vasárnap Dr. Szerze Róbert
11. hétfő Dr. Szerze Róbert
12. kedd Dr. Szerze Péter
13. szerda Dr. Szerze Róbert
14. csütörtök Dr. Szerze Péter
15. péntek Dr. Szerze Róbert

16. szombat Dr. Socol Ilona
17. vasárnap Dr. Szerze Péter
18. hétfő Dr. Socol Ilona
19. kedd Dr. Socol Ilona
20. szerda Dr. Csontos Gyula
21. csütörtök Dr. Csontos Gyula
22. péntek Dr. Socol Ilona
23. szombat Dr. Csontos Gyula
24. vasárnap Dr. Socol Ilona
25. hétfő Dr. Socol Ilona
26. kedd Dr. Csontos Gyula
27. szerda Dr. Csontos Gyula
28. csütörtök Dr. Socol Ilona
29. péntek Dr. Csontos Gyula
30. szombat Dr. Csontos Gyula

Telefonszám: 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2017. szeptember 1–30.MEGHÍVÓ 

KÖZMEGHALLGATÁSRA!
Tájékoztatom a lakosságot, hogy

a település képviselő-testülete

2017. szeptember 20-án (szerda) 17.00 órától 
közmeghallgatást tart, amelyre valamennyi 

érdeklődő ebesi lakost meghívok.
Helyszín:   Ebesi Polgármesteri Hivatal Tanácsterem  

(Ebes, Széchenyi tér 1.)

A közmeghallgatáson a résztvevők közérdekű kérdéseket 
intézhetnek, illetve javaslatokat fogalmazhatnak meg a 
képviselő-testület felé.
Ebes, 2017. augusztus 22.

Szabóné Karsai Mária 
polgármester

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Ebes Községi Önkormányzat 
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értel-
mében Településképi Arculati Kézikönyvet és Településképi ren-
deletet készít. 

Az Arculati Kézikönyv és a Településképi helyi rendelet ké-
szítésénél kiemelten fontos szempont, hogy azt széles körű helyi 
támogatás övezze, ezért a készítés folyamatának minden lépésébe 
bevonjuk a lakosságot, hogy érdemi módon beleszólhassanak ott-
honuk, környezetük alakításába.

Településképi arculati kézikönyv
„A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete 

által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és 
minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti 
a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati 
jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és 
képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez il-
leszkedő építészeti elemek alkalmazására.”

A településképi arculati kézikönyv célja, egy olyan szemlélet-
formáló kiadvány kidolgozása, mely a helyi lakosság, döntésho-
zók, újonnan betelepülők számára nyújt tájékoztatást az épített és 
természeti értékekről, a település építészeti arculatának jellemző-
iről, és iránymutatást ad az épített környezet alakításával kapcso-
latos elvárásokról. 

Településképi rendelet
A településképi rendeletet a településképi arculati kézikönyv 

alapján kell elkészíteni. A rendelet célja, hogy biztosítsa a kívánt 
településkép elérését a településképi követelmények meghatáro-
zásával.

A fenti cél megvalósítása érdekében a helyi rendelet szabályo-
zást (településképi követelményt) tartalmaz:

•  az épületek, építmények –településképhez való illeszkedését 
biztosító –anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati 
kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, 

•  a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy 
egyéb helyi adottság miatt  településképi szempontból meg-
határozó területekre,

•  helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté 
nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,

•  a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki be-

rendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára. A 
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet az 
épített és természeti környezet alakításának eszközei, melyek 
érvényesülése összességében pozitív hatást eredményez a teljes 
közösség számára, de egyben korlátokat is jelent, melyek a he-
lyi lakosság és a vállalkozások mindennapjaira hatással lesznek. 

A településkép védelmét szolgáló intézkedések alapja, hogy az 
abban foglaltakat széleskörű társadalmi konszenzus övezze, ezért 
a készítésébe be kell vonni a lakosságot, hogy érdemi módon be-
leszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába. 

A feladattal megbízott tervező iroda elkészítette az Ebes Tele-
pülésképi Arculati Kézikönyve című dokumentumot, valamint a 
Településkép védelméről szóló helyi rendelet tervezetet. 

A dokumentumok az alábbi helyeken tekinthetők meg:
• www.ebes.hu 
• http://www.t4terv.hu/tak/ebes/
• Polgármesteri Hivatal 
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a település-

fejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. 
(III.31.) önkormányzati rendelet (Partnerségi rendelet) alapján a 
fentebb részletezett témákban 

2017. szeptember 13. napján 16.00 órától lakossági fórumot 
szervezünk.

A fórum helye: Az Ebesi Polgármesteri Hivatal tanácsterme.
A rendezvényen lehetőség van a Településképi Arculati Kézi-

könyvhöz, valamint a településképi helyi rendelet-tervezethez 
kapcsolódó javaslatok, észrevételek megfogalmazására.

A javaslatok, észrevételek a Partnerségi rendelet melléklete sze-
rinti „PANTNERI ADATLAP” kitöltésével – a lakossági fórumtól 
függetlenül – írásban is megtehetők, amelyeknek a beérkezési ha-
tárideje 2017. szeptember 15.

Az adatlapokat az Önkormányzat címére (4211 Ebes, Széchenyi 
tér 1.), vagy az epetesugy.ebes@t-online.hu e-mail címre szüksé-
ges eljuttatni. 

Szabóné Karsai Mária polgármester
Dr. Hajdu Miklós jegyző

Lakossági tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi 
önkormányzati rendelet partnerségi véleményezésének megkezdéséről
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Jól érezték magukat a gyerekek az Erzsébet sport és 
kézműves táborban

Az Erzsébet program keretében június 19–23. között 
szervezett táborban vártuk a gyerekeket, ahol a sport 
mellett, számos érdekes program nyújtott kikapcsoló-
dást a 30 lurkónak. A gyerekek ezen alkalommal megis-
merkedhettek olyan rég elfeledett mesterségekkel, mint 
a mézecskalács ütőfa készítővel, szűrrátétes készítővel, 
szíjgyártó mesteremberrel, de a különféle gyógynövé-
nyek világába is bevezette őket egy szakember. Különle-
ges élményt nyújtott a táborozóknak, hogy Kádár Nagy 
Lajos művész úr alkotásait elnevezhették. A tábor ideje 
alatt lehetőségünk nyílt Tiszakécskére ellátogatnunk, ahol 
megismerkedtünk egy kékfestő műhellyel és megnéztük 
a helyi templomba is. Köszönöm a táborban nyújtott se-
gítségét Batta Katalinnak, Szulyák Anitának és Papp Évá-
nak. Kádárné Domán Gyöngyi táborvezető

Szülői értekezletek 
A 2017/2018-as tanév szülői értekezleteinek időpontjai: 

szeptember 11-én, hétfőn 1-2. osztály, szeptember 12-én, 
kedden 3-4. osztály, szeptember 13-án, szerdán 5-6. osz-
tály, szeptember 14-én, csütörtökön 7-8. osztály. Szeretet-
tel várjuk a szülőket ezen alkalmakkor 17 órától. 

Nagykerekibe kirándultak a kézműves szakkörösök

Az idén Nagykerekibe a várkastélyba kirándultunk 
azokkal a gyerekekkel, akik részt vettek a nyári kézmű-
ves szakkörön. Június 10-én 46 fővel indultunk útnak két 
kísérő pedagógus: Fodor Barbi néni és Szulyák Anita néni 
segítségével. Kirándulásunk alkalmával egy szervezett 
múzeumpedagógiai foglalkozás várt bennünket, megis-
merkedtünk Nagykereki nevezetességeivel, illetve látoga-

tást tettünk a tájházban is. Köszönöm mindenkinek, akik 
segítettek a kirándulás létrejöttében. Külön köszönet Dá-
vid Ildikónak a múzeum igazgatójának, aki egész nap a se-
gítségünkre volt. Kádárné Domán Gyöngyi szakkörvezető

Gyere velünk színházba! 
Idén is szervezünk tanulóinknak a korábbi évek gyakor-

latának megfelelően a Csokonai Nemzeti Színház gyer-
mek- és ifjúsági előadásaira színházlátogatást. A gyerekek 
számára szóló mesebérlet két előadást foglal magában  
(A szemüveges szirén, Rózsa és Ibolya), melynek költ-
sége 1800 forint. A három előadásra szóló ifjúsági bérlet  
(A varázsfuvola, A kövek, Agyő) 2800 forintba kerül. Je-
lentkezni az osztályfőnököknél lehet.

Köszönet a segítségért 
Köszönöm mindazon gyermekek munkáját, akik a nyári 

szünidő ideje alatt is segítségemre voltak az iskolakert-
ben, gondozták az ott található növényeket. Katona Erika

Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető 

Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Iskolai színes hírek

Erdőspusztán jártunk
2017. július 7-én a város zajától távol, Debrecentől alig né-

hány kilométerre, az Erdőspusztai Club Hotelben egy igen tar-
talmas délutánt töltöttünk el. Az egyórás pusztakocsikázás során 
lehetőségünk volt a festői szépségű természeti környezet meg-
tekintésére, majd ezt követően egy finom vacsorával zártuk az 
estét. 

Az Alapszolgáltatási Központ dolgozói a programhoz nyújtott 
támogatást ezúton is köszönik az Önkormányzatnak.

Ópusztaszeren kirándultak 
a klubtagjaink

Egy forró nyári napon, 2017. augusztus 5-én az Alapszolgálta-
tási Központ Idősek Klubjának tagjai egy élményekben gazdag, 
tartalmas időtöltéssel teli napnak lehettek a részesei. A méltán 
híres Nemzeti Történeti Emlékparkban megtekintettük a Feszty-
körképet, az Árpád-emlékművet, az ősi jurtákat, skanzeneket, 
valamint számos iparos műhelyt. A kiránduláson résztvevő 35 
fős lelkes kis csapatunk egy igen élvezetes napot tudhat maga 
mögött, melyet remélhetőleg a jövőben még számos alkalom-
mal megismétel.
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2017. augusztus 23-án la-
kossági tájékoztatót tartott 
a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. (NIF) és a ki-
vitelező RV2020 Konzorcium 
a Püspökladány-Ebes vasúti 
vonalszakasz pályaépítés és 
biztosítóberendezés tervezé-
sével és kivitelezésével kap-

csolatban településünkön. 
Mivel a lakossági tájékoztató 
nem volt sajtónyilvános ese-
mény, ezért az Ebesi Hírlap 
a beruházással kapcsolatosan 
megkereste a NIF kommu-
nikációs titkárságát, mely a 
témában az alábbi sajtóközle-
ményt adta ki:

„Emelkedik a vasúti szol-
gáltatás színvonala, korszerű 
vasúti létesítmények szolgálják 
ki az utazóközönséget 2020 
őszétől Püspökladány és Ebes 
között. A beruházás alapkövét 
2017. augusztus 28-án tették 
le Hajdúszoboszlón. Az ese-
ményen ünnepi beszédet mon-
dott Mosóczi László, a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium 
közlekedésért felelős helyettes 
államtitkára, Bodó Sándor, a 
térség országgyűlési képvise-
lője, dr. Tiba István, Hajdú-Bi-
har megye fejlesztési biztosa, 
Veszprémi László, a MÁV Zrt. 
üzemeltetési vezérigazgató-he-
lyettese és Somodi László, a 
NIF Zrt. vasútfejlesztési igaz-
gatója.

A felújított Szajol–Püspökla-
dány vonalszakasz folytatása-
ként, a Püspökladány-Debrecen 
korszerűsítés első ütemében 

valósulnak meg a Püspökla-
dány-Ebes vasúti vonalszakasz 
pályaépítési és biztosítóberen-
dezés tervezési és kivitelezé-
si munkái. A beruházás során 
31,25 km hosszon 160 km/h 
sebességű és 225 kN tengely-
terhelésű közlekedésre alkal-
mas, kétvágányú pálya épül át 

a szükséges közműkiváltások 
elvégzésével. Megtörténik 
Kaba, Hajdúszoboszló, Ebes 
vasútállomások vágányhálóza-
tának korszerűsítése a kényel-
mes be- és kiszállási lehetősé-
get biztosító, 55 cm magasságú 
állomási peronok létesítésével, 
peronaluljárók, liftek, peronte-
tők építésével, akadálymente-
sítéssel. A fejlesztés részeként 
megújulnak az elektronikus 
biztosítóberendezési, össze-
vont vasúti forgalomirányítási, 
távközlési és utastájékoztatási, 
vagyon- és tűzvédelmi, térfi-
gyelő rendszerek is. A szintbeni 
átjárók korszerűsítése mellett 
különszintű vasúti-közúti ke-
resztezés jön létre Kaba állo-
más bejárati részén, melyhez 
közúti csomópontot alakítanak 
ki a 4. sz. főúttal. A környéken 
élők nyugalmának érdekében 
zajvédő falak is épülnek Haj-
dúszoboszlón és Ebesen. Az 
állomások mellett összesen 109 
P+R és 213 B+R parkoló léte-
sül.

A tervezett ütemezés sze-
rint egy éven belül elkészül a 
Püspökladány–Kaba és a Haj-
dúszoboszló-Ebes nyíltvonali 
vonalszakaszok mellett Ebes 

állomás is. 2018 végére vár-
ható a Kaba–Hajdúszoboszló 
nyíltvonali vonalszakasz mun-
kálatainak befejezése. A teljes 
projekt 2020 nyarára Kaba és 
Hajdúszoboszló állomások vá-
gányhálózatának és környeze-
tének megújításával zárul.

Mosóczi László, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium köz-
lekedésért felelős helyettes 
államtitkára elmondta: „Már 
folyamatban van a Debrecenig 
hiányzó 7,5 kilométer kivitele-
zői közbeszerzése is. Az eljárás 
eredményes lezárása esetén a 
szerződés a nyertes vállalkozó-
val akár még idén megköthető, 
a munkálatok így 2018 elején 
megkezdődhetnek.”

Bodó Sándor, Hajdú-Bi-
har megye 5. számú válasz-
tókörzetének országgyűlési 
képviselője hangsúlyozta: „Az 
állomások szempontjából is 
kiemelten fontos ez a felújí-

tás. Kaba állomás iparvágány 
hálózattal rendelkezik, ami 
gazdasági jelentőséggel bír, 
Hajdúszoboszló turisztikai vo-
natkozása miatt elengedhetet-
len, hogy a pályaudvar jó első 
benyomást nyújtson az ideérke-
zőknek a városról. Ebes a Deb-
recenhez legközelebb eső állo-
más, itt a napi bejárás feltételei 
fognak nagymértékben javulni 
a fejlesztésnek köszönhetően.”

dr. Tiba István, Hajdú-Bi-
har megye fejlesztési bizto-
sa kifejtette: „Ez a beruházás 
kapcsolódik a kormány azon 

projektjéhez, miszerint a térsé-
get kiemelt turisztikai szintre 
emeli. Összesen 38 milliárd 
forint támogatás érkezik a me-
gyébe, a különböző fejlesztése-
ket az ideérkező a látogatok is 
érzékelni fogják, aminek fontos 
része az infrastruktúra korsze-
rűsítése is.”

Veszprémi László, a MÁV 
Zrt. üzemeltetési vezérigaz-
gató-helyettese kiemelte: „A 
mai napon újabb mérföldkő-
höz érkeztünk, megkezdődik a 
Budapest-Nyugati pályaudvar 
és Záhony-országhatár közötti 
vasúti fővonal Püspökladány-
Ebes közötti 32 km hosszú, 
kétvágányú villamosított vo-
nalszakaszának átépítése, mely 
a NIF Zrt. által megvalósuló 
Püspökladány-Debrecen vasút-
vonal korszerűsítését célzó be-
ruházás része.”

Somodi László, a NIF Zrt. 
vasútfejlesztési igazgatója 
hozzátette: „A vasúti vonal-
szakasz teljes átépítése 2020 
szeptemberében fejeződik be. 
A beruházásnak köszönhetően 
korszerű vasúti létesítmények 

szolgálják majd ki az utasok 
igényeit.”

A fejlesztés a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium megbízá-
sából, a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. beruházásában 
uniós forrásból valósul meg. A 
kivitelezést az RV2020 Kon-
zorcium (V-Híd Építő Zrt., 
R-Kord Kft.) végzi nettó 73,5 
milliárd forint értékben.”

Az Ebesi Hírlap következő 
számában a beruházás telepü-
lésünket közvetlenül érintő vo-
natkozásában is beszámolunk 
majd a lakosoknak.

Korszerűsítik a debreceni vasútvonal  
Püspökladány–Ebes szakaszát
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Szórakozás és jókedv a Sokadalomban
A Sokadalom reggel 8 órától kezdődött a XVI. Étekkészítő versennyel, 

amelyen 15 csapat indult, köztük Hajdúszovátról és Ondódról is érkeztek 
főzni vágyók. 9 órától sportversenyeken vehettek részt az érdeklődők a 
sportpályán. A sportkedvelők futóversenyen, kerékpáros, illetve görkor-
csolya és gördeszka ügyességi versenyen mérethették meg magukat. 10 
órától nyílt a kenderkóc kézműves műhely és a mesterségek kapuja. A nap 
folyamán rengeteg változatos programmal találkozhattak az érdeklődők a 
népzenétől a könnyűzenéig, nótázhattak, rappelhettek, népmesét láthattak, 
táncolhattak a rendezvényre látogatók. Fellépő vendégeink közt köszönt-
hettük a Debreceni Magyar Dal és Nóta Színházi Egyesület tagjait, Heit 
Lórándot és zenekarát, LL Juniort, a csehországi Majek folklór együttest, 
a sokoldalú és energikus Bebét, az igényes popzenét előadó Anitát. A helyi 
csoportok közül a Piros Rózsa Népdalkör és a Hagyományok Háza műso-
rának örülhettünk. Az este folyamán karaokéval, sárkánylányok látványos 
tűztáncával és színpompás tűzijátékkal ünnepelhettünk. Az új kenyér ün-
nepét DJ Vincus fergeteges nosztalgia discoja zárta. 

A XVI. Ebesi Étekkészítő verseny eredményei: Levesek kate gó-
riában: I. helyezett lett a Négy Évszak Kulturális Egyesület, Hajdúszo-
vátról. Pörköltek kategóriában: I. helyezett HUMESZA, II. helyezett 

Szabó Gábor, III. helyezett Kiss József lett. Egytálételek kategóriá-
ban: I. helyezett Morvai József Ondódról, II. helyezett Salánki Imre, 
III. helyezett az Ebesi Gyermekekért Alapítvány lett. Ínyencségek 
kategóriában megosztott I. helyezett lett az Ádám Éva Vendégház és 
a „Tevékenyen a jövőért” Szociális Szövetkezet, II. helyezett az Ebesi 
Polgárőr Egyesület, III. helyezett a Hagyományok Háza lett. Az idei 
étekkészítő mesteri díjat az Ebesi Hagyományőrző Egyesület kapta. 

A 2017. évi „Tiszta virágos lakóház” mozgalom helyezettjei:  Csa-
ládi ház gazdasági udvarral: I. helyezett Kiss Sándor, Ifjúság u. 26., II. 
helyezett Szigeti Sándorné Széchenyi u. 11., III. helyezett Sós Sándor 
József A. u. 1. Családi ház pihenőkerttel I. helyezett Kovács Jánosné 
József A. u. 41. A Családi ház pihenőkerttel különdíja: Gém Ferencné 
Gárdonyi u. 9.

Köszönjük a Curver Magyarország Kft-nek a főzőverseny tárgynye-
reményeiben nyújtott szponzori támogatását, valamint a Kossuth utcai 
élelmiszerboltnak az ünnepi kenyér felajánlását. 

Kissné Vass Rozália művelődési ház vezető
A rendezvényről készült felvétel megtekinthető  

a www.ebestv.hu oldalon. Fotók: EbesTV és magánarchívum

Tűztánc közben a sárkánylányokSokan kíváncsian várták a fellépőketMunkában a zsűri

L.L Junior lendületes műsorral szórakoztatta a 
közönséget

Jó ebédhez szólt a nótaIdén az Ebesi Étkek Mestere díjat az Ebesi 
Hagyományőrző Egyesület vihette haza 

CicalányBebe közvetlenségével gondoskodott a jó hangulatrólA tűzijáték ámulatba ejtette az ünneplőket

A Sokadalmat Bodó Sándor országgyűlési 
képviselő nyitotta meg

A kicsik is jól szórakoztak a rendezvényenA Debreceni Virágkarneválról is ellátogattak 
hozzánk
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AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 
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 100 m2–156 m2-ig, készültségi fok 70%! 
CSOK IGÉNYELHETŐ!

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

ÁRCSÖKKENTÉS! ÁRCSÖKKENTÉS! ÁRCSÖKKENTÉS!

Férfi takarítókat 
keresünk ebesi 

telephelyre, 
teljes munkaidős 
foglalkoztatásra.

Bérezés: havi bruttó 
177.000 Ft-tól 

kezdődően.

Női takarítót keresünk 
ebesi telephelyre, 

6 órás részmunkaidős 
foglalkoztatásra.

Bérezés: havi bruttó 
117.800 Ft-tól 

kezdődően.
Bejelentett, jogszerű 

foglalkoztatás.
Munkába járás 
költségtérítése.

Kezdés azonnal, hosszú 
távú foglalkoztatás.

Érdeklődni: 
0630/3248008-as 
telefonszámon.

Lakossági hirdetések
Energiatanúsítás tapasztalt szak-
embertől, rövid határidőre, ol-
csón. T: 30/429-9064.
JÓGAOKTATÁS EBESEN – 
kezdőknek és haladóknak a Ha-
gyományok Házában. Cím: Ebes, 
Rózsa utca 1. 2017. 09. 25-től – 
10. 27-ig. Érdeklődni: Tóth Pin-
cés Éva. Tel.: 06-30-297 8794
Használt áruk boltja nyílt a Fő u. 
és az Alkotmány u. sarkán. Nyit-
va: h-p: 9-11, 13-16, sz: 9-12.
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Érdekel a karate rejtett világa, 
szeretnél olyan technikákat tanulni, 
amivel megvédheted magad az utcán,  
fejlesztenéd állóképességedet, elmé-
lyülnél önmagad megismerésében, 
szeretnél családias hangulatú edzése-
ken részt venni? Akkor egyesületünk 
csak rád várt. 

Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület karate 
szakosztálya tagfelvételt hirdet.  Jelentkezni lehet az edzé-
sek alkalmával. Az edzések helye: Ebesi Művelődési Ház 
nagyterme, időpontjai: hétfő és szerda 18.00-tól 20.00 órá-
ig. Az edzéseket sensei Kaszás Lajos öt danos mester tart-
ja.

Lány vagy, vagy Fiú és ér-
dekel a labdarúgás, szeretsz a 
szabad levegőn mozogni, jó 
csapatjátékos vagy, szereted a 
kihívásokat és szeretsz utazni 
is, akkor labdarúgó szakosz-
tályunk nagy szeretettel vár-
ja jelentkezésedet a Bozsik Programban részt vevő csapa-
tainkba, U7, U9, U11, U13-as korosztályban. 

Jelentkezni lehet az  ebesisportbaratokegyesulet@gmail.
com e-mail címen vagy a +36-20-253-9621-es számon.

TOBORZÓ

Augusztus 16-án az elpusztult Ebesfalva tiszteletére megkoszorúzták a Szent 
István téren felállított emlékkeresztet. A megemlékezésen ünnepi beszédében 
Bukáné Zakar Zsuzsa lelkész asszony kiemelte, a történelemről mindenkinek 
más jut eszébe, egy szóban sok minden benne lehet. Hangsúlyozta, hogy bár a 
történelmet a győztesek írják, de a vesztesek tudják, hogy mi történt valójában. 
Gali Petra szavalatával, Rácz Boglárka pedig bukovinai keserves siratójával 
emelte a rendezvény színvonalát. 

Balogh László a szervezők nevében elmondta, hogy ezzel az ünnepi mű-
sorral sikerült méltóképpen visszaemlékezni a források szerint a krími tatárok 
által 1594. július 18-án felperzselt és elpusztított Ebesfalvára. 

Az ünnepi műsor megtekinthető a www.ebestv.hu oldalon.

Az emlékezés virágait helyezték el a kettőskeresztnél

Testvértelepülésünkre 
látogattunk

Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testülete testvértelepülé-
sünkre, Balatonszárszóra látogatott. Részt vettünk a hagyományo-
san, immár 7. alkalommal megrendezésre kerülő Sárkányfesztivál 
rendezvény színes programjain. Megtekintettük a település neveze-
tességeit, megcsodálhattuk a település rendezett, virágos köztereit, 
parkjait, mely méltán vonzza az idelátogató turistákat. Egyeztet-
tünk az önkormányzatok előtt álló feladatokról, tapasztalatcserét 
folytattunk. Dorogi Sándor polgármester úr tájékoztatást nyújtott az 
önkormányzat további terveiről, megnyert pályázatairól, ismertette 
a település arculatához illeszkedő fejlesztéseket.

Ezúton is köszönjük az élményekben gazdag szíves vendéglátást.
Szabóné Karsai Mária polgármester

A balatonszárszói polgármesteri hivatal előtt

Felhívás véradásra
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2017. szeptember 11-én, hétfőn 

13–17.30-ig a Művelődési Házban véradást szervezünk. 
a védőnők

Miserend változás!
Kedves Hívek!
A Szt. Lőrinc templom római katolikus miséi de. 11 óra-
kor kezdődnek. A görög liturgia 11.30 órakor kezdődik, a 
hónap második vasárnapján. Szeretettel hívunk és várunk 
Mindenkit!

Varga Lóránt káplán
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Az európai Mobilitási hét programjai Ebesen 

  
Időpont Időpont Helyszín Esemény

Szeptember 16. Szombat 10 óra
19 óra

Nagypark 
Iskola előtt

Nagypark takarítás-szemétszedés 
TEKEREBES éjszakai kerékpáros falutúra

Szeptember 18. Hétfő 7-8 óra
7-16 óra

Fő u.-központ
Óvoda

Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Mobilitási hét rajzpályázat és kiállítás az óvodában

Szeptember 19. Kedd 7-8 óra
18 óra

Fő u.-központ
Sportpálya 

Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
FutEbes gyermek futóverseny

Szeptember 20. Szerda 7-8 óra
17 óra 

Fő u.-központ
Nagypark

Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Határnéző kerekezés

Szeptember 21. Csütörtök 7-8 óra
14 órától

Fő u.-központ
Iskolaudvar

Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Kerékpáros ügyességi verseny 

Szeptember 22. Péntek
Autómentes nap

6-19 óra
7-8 óra
9-10 óra
17 óra
19 óra

Központ
Fő u.-központ
Óvoda
Nagypark
Iskola előtt

Ady-Béke-Kossuth u. forgalomkorlátozások, óvodai és iskolai 
parkolók lezárása: helyükön aszfaltrajzok
Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Óvodások kerékpártúrája
Duatlon és kerékpáros körverseny
Séta az egészségért falutúra

Felelős szervező: Sós Barnabás 
Támogatók, segítők: Önkormányzat, Óvoda, Iskola, Sportbarátok Egyesület, Rendőrség, Polgárőrség



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
10

Az előző Ebesi Hírlap lapszámának megjelenése óta Ebesen 
sem bűncselekmény elkövetéséről, sem pedig közlekedési bal-
esetről nem jutott információ a rendőrség tudomására.

A hajdúszoboszlói rendőrök azonosították azt a három 
miskolci lakost, akik a megalapozott gyanú szerint az értéke-
sített tűzifa mennyiségével verték át sértettjeiket.

Egy férfi tett bejelentést a rendőrségre 2017. június 26-án 15 
óra 45 perc körül arról, hogy tüzelőfát vásárolt azonban a meg-
állapodás szerinti 10 köbméter fa helyett, az eladók kevesebb, 
mint 4 köbméter fát pakoltak le hajdúszoboszlói ingatlanának 
udvarára. A rendőrök széleskörű adatgyűjtést végezetek, amely-
nek eredményeként azonosítottak két férfit, valamint egy nőt, 
akiket elfogtak és bűncselekmény elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt előállítottak a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitány-
ságra. A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták a miskolci lako-
sokat, akik beismerő vallomást tettek. A nyomozás adatai szerint 

a 67 éves P. Zoltán, a 24 éves L. Gábor, valamint az 54 éves 
L. Józsefné más hasonló bűncselekményekkel is összefüggésbe 
hozhatóak. A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság a három gya-
núsítottal szemben csalás vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytatja a nyomozást. A Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tanácsai: 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a házaló illegális faárusok 
többféle módszerrel, többféle bűncselekményt is elkövethet-
nek. Ezek között található az a módszer, hogy nem a kifizetett 
mennyiségű fát, hanem jóval kevesebbet pakolnak le a vevőnek, 
ezzel már önmagában kárt okoznak. Előfordul, hogy a cselek-
ményük során a lakóépületbe is bejutnak, ahonnan kisebb érték-
tárgyat, készpénzt tulajdoníthatnak el. Gyanús személyek meg-

jelenése esetén, vagy gyanús eredetű tüzelőt árusító teherautót 
észlelve értesítsék a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 
Tevékenység-irányítási Központját a 06-52/457-040-es telefon-
számon, vagy tegyenek bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen 
hívható 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok 
valamelyikén. Kérjük, legyenek óvatosak, és otthonaikba ne en-
gedjenek be idegeneket, házaló árusokat, hogy ne váljanak trük-
kös tolvajok áldozatává!

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 
amennyiben jogsértő cselekményt észlelnek, értesítsék a rendőr-
séget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbízott-
jait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentése-
ket 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 csütörtökön 16:00 
és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az 
Ebes, Széchenyi tér 1. alatt tartanak. 

Karácsony Béla r. százados, sajtószóvivő

Rendőrségi hírek
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A 2017-es úszó világbajnok-
ságot a Nemzetközi Úszószö-
vetség (FINA) szervezésében 
Budapesten és Balatonfüre-
den rendezték július 14. és 30. 
között különböző versenyszá-
mokban. Ebesi vonatkozása 
is volt a vb-nek, hiszen ifjabb 
Jakab Attila és édesapja, Jakab 
Attila is aktívan közreműköd-
tek abban, hogy a színvonalas 
rendezvényről képi anyagot 
továbbítsanak a nézőknek. Az 
Ebesi Hírlap kérdésre elmond-
ták: „A sportközvetítésekre 
kellő szakértelemmel rendel-
kező operatőröket keresett az 
Antenna Hungária Zrt.  A disz-
ponálás a Debreceni Városi Te-
levízión keresztül történt. A két 
társasággal hosszú évek alatt 
személyes kapcsolatot alakítot-
tunk ki.”

Ebesi Hírlap: Testközelből 
mit tapasztaltatok? Hogy tet-
szett a rendezvény, mi volt a 
legizgalmasabb számotokra? 
Miről készítettetek felvételeket 
pontosan? 

„Mivel világrendezvényről 
van szó, örömmel vettük a fel-
kérést és indultunk Budapestre, 

szeretett Alföldünket itt hagyva 
tizenhét napra. Fő feladatunk 
a Margit-szigeti Hajós Alfréd 
Uszodában zajló vízilabda mér-
kőzések alatt a LED-falakra 
adott képek készítése volt, 
melyből ausztrál rendezőnk vá-
logatott a televíziós élő adásba. 
Maga a sportesemény hatal-
mas szervezést igényelt, mind 
a FINA, mind a TV-s kollegák 
részéről. A technikát a „Happy 
Bird” közvetítő kocsi és stábja 
Ukrajnából, szállásunkat a Gel-
lért-hegy oldalában a Corvnius 
Mathias Kollégium Hostele 
biztosította (itt kellemes meg-
lepetés ért bennünket, ugyanis 
Kozma Benedekkel is találkoz-
tunk Ebesről, aki itt végezte 
nyári munkáját). Mindennek ré-
szesei lehettünk, így teltek nap-
jaink a Főváros forgatagában.” 

Ebesi Hírlap: Milyen érzés 
volt úgy állni a kamera mögött, 
hogy közben Magyarország a 
döntő meccset játszotta? 

„Minden alkalom feleme-
lő érzés volt, amikor magyar 
csapat játszott közvetlen kö-
zelünkben. A stadion csak úgy 
zengett a sok lelkes magyar 

szurkolótól. Mi is reményked-
tünk, hogy eljutunk a döntőig, 
ami sikerült is. Nehéz volt kon-
centrálni a kamera kezelésére 
egy ilyen volumenű meccs köz-
ben. A döntő végével rengeteg 
csalódott arcot láttunk a gépen 

keresztül, mivel mindenki az 
aranyéremért szurkolt. Ugyan-
akkor láttuk, hogy csapatunk 
mindent megtett a győzelemért, 
ha a fő siker el is maradt, mi az 
ezüstéremnek is nagyon örü-
lünk.”

Vizes világbajnokság a kamera másik oldaláról

Felhívás!
Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület az Ebes Köz-

ségi Önkormányzattal együtt 2017. szeptember 10-én vasár-
nap 9-12 óra között megyei szintű futóversenyt szervez Ebes 
belterületén. Ezen időszakban a Kossuth utca kb. 400 méteres 
szakasza le lesz zárva a futók biztonsága érdekében, rendőri 
és polgárőri biztosítás mellett. A megjelölt időtartam alatt köz-
lekedő buszjáratok a Hunyadi utcán közlekednek, kihagyva a 
Kossuth utcai (gyógyszertár, illetve iskola előtti) megállókat. 
A Kossuth-Bocskai-Vérvölgy-Rózsa utcákon nagyon körül-
tekintően, fokozott figyelemmel közlekedjenek a versenyzők 
miatt! Köszönjük megértésüket!

Ebes Községi Önkormányzat 

Véghajrában
A debreceni Hajrá futás utolsó előtti fordulójában tovább nőt-

tek esélyeink, hogy az összetett pontversenyben Ebes futócsa-
pata a legeredményesebb települések mellett végezzen. A kor-

osztályos verseny ötödik fordulójában aranyérmesek lettek Egri 
Csenge, Tóth Amina, Nagy Anita és Gergelyné Molnár Edit. 
Második helyen végeztek Egri Kincső, Mészáros Nóra és Lugo-
si Imre. Bronzérmes lett Mészáros Tamás. Negyedik helyen ér-
tek célba korcsoportjukban Mészáros Márta és Gergely Kristóf 
Gábor, valamint pontszerző lett Gulácsi Zsombor is.

Sós Barnabás
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Nagyon sok szeretettel köszönti lánya Marika,  
veje Imre, unokái és dédunokái.  

 

 

 

2017. augusztus 13-án 
szerettei körében ünnepelte 

87. születésnapját  
SÁNDOR ANDRÁSNÉ 

szül.: Kunkli Katalin 
 


