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Elfogadta a képviselő-testület a 2017. évi 
költségvetési rendelet módosítását és a 

költségvetés első féléves teljesítéséről szóló 
beszámolót 

Szeptember 20-án tartotta közmeghallgatással 
egybekötött soron következő ülését Ebes Községi 
Önkormányzat képviselő-testülete. Az előző tes-
tületi ülés óta eltelt időszakról szóló beszámoló 
elhangzását, valamint a folyamatban lévő önkor-
mányzati beruházásokról szóló tájékoztatást köve-
tően elfogadta a testület a 2017. évi költségvetés 
módosítását, valamint tájékoztatás hangzott el a 
költségvetés első félévi teljesítéséről. A napirendi 
ponthoz kapcsolódóan Szabóné Karsai Mária pol-
gármester asszony elmondta, hogy a településszintű 
önkormányzati költségvetési bevételek teljesülése a 
módosított előirányzathoz viszonyítva 75%-os, míg 
a kiadási előirányzatok 36%-a került I. félév végé-
ig felhasználásra, ennek oka, hogy a beruházások 
teljesítése a későbbiekben realizálódik. Fülöpné dr. 
Kovács Brigitta, a Pénzügyi Bizottság elnöke el-
mondta, hogy pénzügyileg kiegyensúlyozott, stabil, 
hitelmentes gazdálkodás jellemezte az önkormány-
zat első féléves munkáját, melynek fenntartására a 
jövőben is törekedni kell. A napirendi pont megtár-
gyalása után a képviselő-testület elfogadta a 2017. 
évi költségvetési rendelet módosítását, és az I. fél-
éves gazdálkodásról szóló beszámolót.

Egyes településfejlesztési és -rendezési eszközök 
elfogadása

Tárgyalta és elfogadta a testület az Ebes Községi 
Önkormányzat Településfejlesztési Koncepcióját és 
Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, valamint 
a Településképi Arculati Kézikönyvét és a telepü-
léskép védelméről szóló helyi rendeletet. 

Tárgyalták a Benedek Elek Óvoda és Mini 
Bölcsőde alapító okiratának módosítását, 

illetve véleményezték a munkatervét
Az óvoda pályázati forrásból történő épületbőví-

téssel egybekötött fejlesztése hamarosan elkezdő-
dik. A munkálatok idejére az intézmény átköltözik 
a Rákóczi út 7–9. szám alatti ingatlanba, melyet az 
óvoda alapító okiratába telephelyként szükséges 
felvenni. Mindezeken túl a jogszabályi előírások-
nak megfelelően, véleményezte a testület az óvoda 
2017/2018 nevelési évre vonatkozó munkatervét. 

A vasút-korszerűsítéssel érintett 
önkormányzati ingatlanok eladásáról 

tárgyaltak
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a vasút-

korszerűsítéssel érintett önkormányzati ingatlanok 
egyes részeire vonatkozó vételi szándékával kereste 

meg a képviselő-testületet, mely a beruházás meg-
valósításához elengedhetetlenül szükséges. A tes-
tület egyhangúlag támogatta a vételi ajánlatokban 
foglaltakat. 

Zárt ülésen tárgyalta a testület az iparterület meg-
vételére irányuló kérelmet, valamint egyedi hatósági 
ügyben meghozott képviselő-testületi határozatot.

Összefoglaló a közmeghallgatásról
A testületi ülés keretében megtartott közmeg-

hallgatáson a településen élő lakosok tették fel 
kérdéseiket. A Petőfi utcai lakosok azzal a kérdés-
sel fordultak a képviselő-testülethez, hogy mikor 
számíthatnak szilárd útburkolatú utcára, mivel vé-
leményük szerint ezen út nagyon rossz állapotban 
van, kikátyúsodott, száraz időben pedig túlságosan 
porzik. A lakossági kérdésre polgármester asszony 
elmondta, hogy a költségvetés készítésekor számos 
szempontot vesznek figyelembe a képviselők és 
mindig szem előtt tartják, hogy melyik utca felújí-
tása, burkolása a legfontosabb, és minden évben a 
pénzügyi lehetőségekhez mérten építenek, újítanak 
fel utakat a településen. Az idei költségvetésben 
83 millió forintot biztosítottak útépítésre, melyből 
megépítették és felújították a Tavasz, az Ifjúság és 
a Szepes utcákat. A település útjain történő közle-
kedéssel kapcsolatosan a lakosok azzal a kéréssel 
fordultak a testülethez, hogy tegyen valamit annak 
érdekében, hogy megszűnjön a gyorshajtás Ebe-
sen. Szabóné Karsai Mária polgármester asszony 
ezen kérés kapcsán elmondta, hogy a közlekedési 
szabályok betartása mindenkire nézve kötelezőek, a 
lakossági észrevételt továbbítani fogják a rendőrség 
felé. Gondot okoz a lakosoknak, hogy a trágya, il-
letve a különféle termények szállítása során az út-
testre hullott szemét az utcán marad, annak eltaka-
rításáról nem gondoskodik a szállító. Polgármester 
asszony elmondta, amennyiben a lakosság észleli 
ezt a problémát, jelezze a közterület felügyelő felé, 
aki megteszi a szükséges intézkedéseket. Lakossági 
kérdés hangzott el továbbá az Ebesen megvalósítan-
dó kisvasútpark kapcsán. Szabóné Karsai Mária el-
mondta, hogy a debreceni vállalkozó már korábban 
megkereste a testületet arra vonatkozóan, hogy terü-
letet szeretne vásárolni, melyen pályázati forrásból 
egy élményparkot alakítana ki. A terület 2,5 hektár 
nagyságú, mely a település és a 4. számú főút között 
helyezkedik el. A vállalkozó vételi igényét a testület 
megtárgyalta, ingatlanforgalmi szakértővel megha-
tározta a vételárát és ehhez kapcsolódóan verseny-
tárgyalási felhívást tesz közzé. 

A képviselő-testületi ülésről, valamint a közmeg-
hallgatásról készült felvétel megtekinthető a www.
ebestv.hu oldalon.

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
XVI. évf. 9. szám • 2017. szeptember

Kiegyensúlyozottan gazdálkodott az önkormányzat  
az első félévben

– összefoglaló a képviselő-testület szeptemberi üléséről –
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Az Ebesi Hírlap októberi számának  
lapzárta időpontja 2017. október 19. csütörtök

01. vasárnap Dr. Socol Ilona
02. hétfő Dr. Socol Ilona
03. kedd Dr. Békési Zoltán
04. szerda Dr. Socol Ilona
05. csütörtök Dr. Szerze Róbert
06. péntek Dr. Socol Ilona
07. szombat Dr. Socol Ilona
08. vasárnap Dr. Szerze Róbert
09. hétfő Dr. Socol Ilona
10. kedd Dr. Békési Zoltán
11. szerda Dr. Socol Ilona
12. csütörtök Dr. Szerze Róbert
13. péntek Dr. Csontos Gyula
14. szombat Dr. Békési Zoltán
15. vasárnap Dr. Szerze Róbert
16. hétfő Dr. Szerze Péter

17. kedd Dr. Csontos Gyula
18. szerda Dr. Szerze Róbert
19. csütörtök Dr. Szerze Róbert
20. péntek Dr. Csontos Gyula
21. szombat Dr. Csontos Gyula
22. vasárnap Dr. Csontos Gyula
23. hétfő Dr. Szerze Péter
24. kedd Dr. Csontos Gyula
25. szerda Dr. Békési Zoltán
26. csütörtök Dr. Szerze Róbert
27. Péntek Dr. Csontos Gyula
28. szombat Dr. Békési Zoltán
29. vasárnap Dr. Békési Zoltán
30. hétfő Dr. Szerze Péter
31. kedd Dr. Békési Zoltán

Telefonszám: 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2017.október

Ebesen 2017. szeptember hónapban az eddig eltelt időszakban 
bűncselekmény elkövetéséről nem érkezett bejelentés a rendőr-
ség számára. A fenti időszakban két közlekedési baleset történt, 
valamint két ittasan vezető személlyel szemben kellett intézked-
ni a rendőröknek.

Közlekedési baleset bekövetkezése miatt helyszíneltek a rend-
őrök 2017. szeptember 1-jén 15 óra 42 perc körüli időben a 4-es 
számú főút Ebest elkerülő szakaszán. Egy személygépkocsi 
közlekedett Debrecen felől Ebes irányába. Haladása során elő-
zésekbe kezdett, a manőver során nem vette figyelembe, hogy az 
előzés biztonságos végrehajtásához a szembejövő sávban nincs 
elegendő távolság, ezért vészfékezett, majd az úttest menetiránya 
szerinti bal oldali útpadkára lehaladt, ennek során a vele szemből 
érkező személygépkocsival összeütközött. A baleset során mind-
két jármű vezetője könnyű, a Debrecen felől Ebes irányába köz-
lekedő gépkocsi utasa súlyos sérüléseket szenvedett. A Hajdú-
szoboszlói Rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit.

Közlekedési baleset történt 2017. szeptember 16-án 17 óra 30 
perc körül Ebes, 4-es számú főúton. Egy Mercedes típusú kis-
teherautó közlekedett Hajdúszoboszló felől Debrecen irányába. 
Közlekedése során a járműbe berepült egy darázs, amely a jármű 
vezetőjét a vezetés közben megzavarta, ezért nem vette észre, 
hogy az előtte haladó gépjármű forgalmi okból megáll, így an-
nak nekiütközött. Az ütközés hatására a jármű nekiment az előtte 
álló személygépkocsinak is. Az ütközések során a középső jár-
mű vezetője könnyű sérüléseket szenvedett. A Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit.

2017. szeptember 2-án 14 óra 6 perckor a 4-es számú főúton 
Debrecen felől Ebes, Fő utca irányába közlekedett egy teherautó, 
amelynek vezetőjét ellenőrzés alá vonták a rendőrök. A sofőr-
rel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, 
ezért a jármű vezetőjét előállították további mintavétel céljából 
a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságra. A 43 éves ebesi férfi 
vezetői engedélyét a rendőrök elvették a helyszínen.

2017. szeptember 13-án 19 óra 47 perckor a helyi körzeti meg-
bízott ellenőrzött Ebes, Vérvölgy utca és a Bocskai utca keresz-
teződésében egy ott közlekedő járművet. A jármű vezetőjével 
szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, 
ezért a jármű sofőrjét előállították további mintavétel céljából 
a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságra. A 35 éves ebesi férfi 
vezetői engedélyét a rendőrök a helyszínen bevonták.

Kérem, hogy amennyiben jogsértő cselekményt tapasztalnak, 
értesítsék a rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település 
körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámo-
kon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő ada-
tait 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 szer-
dáján 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

Halottak és Mindenszentek napi megemlékezés
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt az Ebesi 

Köztemetőben
2017. november 1-én 11:00 

órától tartandó ökumenikus megemlékezésre.
(református, görög katolikus és római katolikus)

Az ünnepre való tekintettel a temető nyitva tartása az alábbiak 
szerint változik:

 szeptember 1–október 14. 8:00 – 18:00
 október 15–október 27. 8:00 – 16:00
 október 28–november 1. 8:00 – 20:00
 november 2–2018. március 15. 8:00 – 16:00

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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Remekül éreztük magunkat az Erzsébet táborban 
Három év után újra sikerült eljutnunk a fonyódligeti Erzsébet-

táborba. A régi korok hangulatát idéző tábor, a sok-sok érde-
kes program, a gyönyörű part garantálta a jó hangulatot, a sok 
élményt. A gyerekeink sárkányhajóztak, kipróbálták a vízi vi-
dámparkot, mókáztak a „Langaléta Garabonciásokkal”. A tábor 
végén senkitől sem kellett kérdezni: „Na, milyen volt a tábor? 
Hogy érezted magad?” Elég volt a gyerekektől azt hallani, hogy 
ők még nem akarnak hazamenni, szívesen maradnának egy da-
rabig. 

A táborozók mindennapjait talpraesett, rokonszenves fia-
talok, a TESÓK segítették, akik nagyon a szívünkhöz nőttek. 
Ki felejtené a reggeli tornát és az esti ceremóniákat, na meg az 
altáborunk szlogenjét: „Pirosak, pirosak, mi vagyunk a legjob-
bak!” Remélem most minden táborozónak a szeme előtt meg-
jelenik Peti, a mi TESÓNK, aki azt kéri, hogy: „Még hango-
sabban! Még egyszer!” Az esti ceremóniák eredményhirdetésén 
számos ebesi sikernek tapsolhattunk: Ki Mit Tud? – ének: Kiss 
Csenge 1. helyezés; Sándor Szilvia 1. helyezés; próza: Csiha 
Rebeka és Pintyák Vivien 2. helyezés; egyéb kategória: Horváth 

Eszter 2. helyezés; Kötélhúzás: 2. helyezés; Éjszakai kalandtú-
ra: 3. helyezés; Váltófutás – alsósok: 1. helyezés; felsősök: 3. 
helyezés; Tábori olimpia – 100 méteres síkfutás: Erdei Rómeó 
1. helyezés; Varga Olimpia 1. helyezés; 800 méteres síkfutás: 
Erdei Rómeó 2. helyezés; Varga Olimpia 2. helyezés; helyből 
távolugrás: Kása Levente 1. helyezés; Váltóverseny (10. tur-
nus): 1. helyezés.

Azt hiszem, mindhármunk nevében írhatom, hogy még ne-
künk táboroztató tanároknak is felejthetetlen volt az élmény, a 
gyerekeknek pedig egyedülálló és megismételhetetlen. Katona 
Erika, Tálas Enikő, Kása Sándor

Felhívás művészeti térítési díjak befizetésére
Felhívjuk a művészeti oktatásban résztvevő tanulóink figyel-

mét, hogy a szakok térítési díjainak befizetési határideje 2017. 
október 15. napja, helyszíne az iskolatitkárság. A térítési díjak-
ról és a befizetési időpontokról a honlapunkról (ebesarany.hu) 
tájékozódhatnak.

Összeállította: Szűcs Norbert intézményvezető
Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Iskolai színes hírek

Óvodánk ismét csatlakozott a községi Mobilitás hét programjaihoz 
Rajzkiállításon mutatták meg az ügyes 
kezű kis alkotóink, hogyan képzelik el 
a környezetünk védelmét. 

 
Részt vettünk a „Zöld Óvodák”  talál-
kozóján, melynek idén a Hajdúböször-
ményi Csillagvár Óvoda adott otthont. 
Óvodánkat Szabó Marcell, Kádár Kin-

ga és Sopronyi Dávid nagycsoportosa-
ink képviselték.

                       
Az autómentes napon biciklitúrán ve-
hettek részt azok a  gyerekek, akik két 
keréken már biztonsággal tudnak köz-

lekedni. A kisebbek pedig aszfaltraj-
zokkal díszítették az óvoda előtti par-
kolót és kerékpározhattak az udvaron.

Leiter Márta 
és Truczkainé Kovács Edit  

óvodapedagógusok

Kedves Érdeklődők!
Aki kedvet kapott és érdeklődik a „Sok gyöngy szépre megy, 

sok gyöngy képre megy” című kiállításunk keretében bemuta-
tott gyöngy képek készítésének technikája iránt és maga is sze-
retne ilyen képeket készíteni, azt szeretettel várjuk a Művelő-
dési házban 2017. október 03-án, kedden 17 órakor, az induló 
gyöngy klub első foglalkozásán. A foglalkozásokat Gáti Erzsé-
bet és Csirmaz Erzsébet tartja.

Szeretettel várunk minden kedves Érdeklődőt, gyöngyre fel!

Felhívás méhnyakrák-szűrésre!
Méhnyakrák-szűrés szervezünk 2017. október 06-án, pénteken 
8.30 órától a Védőnői Szolgálatnál az Ebes, Rákóczi utca 16. 
szám alatt, a hátsó rendelőben. Előzetes bejelentkezés szüksé-
ges, személyesen vagy telefonon (52/366-821) a védőnőknél. 

Üzlethelyiség kiadó
2017. október 1-től Ebes, Rákóczi u. 12. száma alatti irodaházban 
12,32 és 12,64 m2 alapterületű fűthető üzlethelyiségek kiadók.

Lakossági hirdetés
Energiatanúsítás tapasztalt szakembertől, rövid határidőre, olcsón. T: 
30/429-9064.

Krizantém vásár!
Az Ebesi Községgondnokság Kft. 2017. október 16-tól cserepes 
krizantém vásárt tart Ebes, Rákóczi u. 13. szám alatti fóliasátor-
ban (Alapszolgáltatási központ mögött). Kedves vásárlóinkat hét-
főtől szombatig 8:00–12:00-ig várjuk, a vásár a készlet erejéig 
tart. Érdeklődni: Ebesi Községgondnokság Kft. 06-30/985-4997
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Több mint kétszáz fő je-
lentkezett eddig Hajdú-Bihar 
megyéből területvédelmi tar-
talékos katonának. A Magyar 
Honvédség új, területi alapon 
szervezett tartalékos rendsze-
rébe járásunkból is várják az 
érdeklődőket.

Napjainkban egyre több 

helyen lehet találkozni azzal 
a megállapítással, hogy a ka-
tonai pálya egyre népszerűbb 
a munkát keresők körében. 
Az elmúlt időszakban meg-
emelt illetmény és a fejlődő 
jövedelemrendszer, illetve a 
stabil és biztos munkahely 
lehetősége sokaknak vonzóvá 
teszi az egyenruhás szolgá-
latot. Azt talán kevesebben 
tudják, hogy a honvédségben 
lehetőség van olyan szolgála-
tot is vállalni, amelyet iskolai 
tanulmányok vagy meglévő 
munkahely mellett is lehet 
végezni. Ez pedig nem más, 
mint a tartalékos szolgálat, 
amelyről Nagy Zoltán alezre-
dessel, a Magyar Honvédség 
Katonai Igazgatási és Köz-
ponti Nyilvántartó Parancs-
nokság 2. Katonai Igazgatási 
Központjának parancsnoká-
val beszélgettünk.

– Mostanában a médiában 
gyakran esik szó a Magyar 
Honvédség tartalékos rend-
szeréről. Mit kell erről pon-
tosan tudnunk?

– Az Alaptörvény értelmé-
ben Magyarország biztonsá-
gának három pillérét a Magyar 
Honvédség ereje, a szövetségi 
rendszer és az állampolgárok 
hazafias elkötelezettsége, ál-

dozatvállalása jelenti. Ezek 
egymással szoros összefüg-
gésben állnak, a honvédelmi 
vezetésnek pedig eltökélt cél-
ja, hogy a tartalékos rendsze-
ren keresztül tovább erősítse 
az állampolgárok részvételét 
a haza védelmében. A tartalé-
kos rendszer korábbi formáját 

2011-ben újították meg, ek-
kortól beszélhetünk önkéntes 
műveleti, illetve önkéntes vé-
delmi tartalékos szolgálatról. 
Az idei évtől pedig a rendszert 
kibővítették egy új, területi el-
ven szerveződő önkéntes terü-
letvédelmi tartalékos kategó-
riával. A honvédelmi vezetés 
egyik célja, hogy ne legyen 
a magyarországi megyékben 
olyan járás, amely nem ren-
delkezik tartalékos katonával, 
bizonyos létszámú kiképzett 
katonai erővel. Éppen ezért az 
ország valamennyi járásában 
és fővárosi kerületében területi 
elven szerveződő, úgynevezett 
önkéntes területvédelmi tar-
talékos századok alakulnak, 
melyekhez bárki csatlakozhat, 
akik lakókörnyezetük és kö-
zösségük érdekében készek a 
biztonsági kihívásokra reagál-
ni.

– Milyen feladatban vehet-
nek részt a területvédelmi 
tartalékosok?

– Az állomány feladatát 
képezheti többek között ve-
szély- és katasztrófahelyzetben 
(pl. árvízi védekezés) történő 
igénybevétel, rendezvénybiz-
tosítási, toborzási, illetve kü-
lönböző díszelgési feladatok 
ellátása a járási vagy települési 

rendezvényeken. Nagyon fon-
tos kiemelni, hogy a területvé-
delmi tartalékosok felkészítése 
és az alkalmazása a lakóhe-
lyéhez legközelebb, lehetőség 
szerint alapvetően helyben tör-
ténik a járásban, esetleg a me-
gyén belül, évente összesen 20 
napban.

– Lehet-e arról többet tud-
ni, hogy milyen juttatások 
járnak mindezért?

– Igen, természetesen lehet. 
Az önkéntes tartalékos katona 
szerződéskötési díjra, rendel-
kezésre állási díjra továbbá a 
tényleges szolgálatteljesítés 
időtartamára – a rendszeresített 
szolgálati beosztáshoz tartozó 
besorolási osztálynak és beso-
rolási kategóriának megfelelő 
– alapilletményre, laktanyai el-
helyezésre, térítésmentes élel-
mezési és ruházati ellátásra, to-
vábbá utazási költségtérítésre 
jogosult.

– Hogy áll a rendszer „ki-
építése”, mennyien jelentkez-
tek eddig a szolgálatra?

– Örömmel mondhatom, 
ahogy egyre jobban megis-
merik az emberek a lehető-
séget, annál többen keresik 
fel a toborzó irodát. Eddig a 
megyéből közel háromszázan 
regisztráltak, és kezdték meg 
a felvételi eljárást. Most már a 
toborzással és a jelentkeztetés-
sel párhuzamosan az alkalmas-
sági vizsgálatok megszervezé-
se, illetve a szerződéskötések 
előkészítése is napi feladattá 
vált, azaz elmondható, hogy 
intenzív szakaszához érkezett 
a területvédelmi tartalékos 
rendszer feltöltése. Legutóbb 
sajtónyilvános eseményen 20 
fő kötötte meg szerződését, 
akik között a 100. hajdúsági 
területvédelmi tartalékos ka-
tona is aláírta vállalását. Kö-
zülük, akik a civil életükkel, 
hivatásukkal, tanulmányaik 
folytatásával össze tudják 
egyeztetni, már az ősz folya-
mán részt vesznek az első 
kiképzésükön, illetve meg-
kapják a tartalékos szolgálat 
ellátásához szükséges felsze-
reléseiket. 

– Egy utolsó, ám igen fon-
tos kérdés. Hogyan lehet je-
lentkezni katonának?

– A katonai pályára történő 
toborzás folyamatos, a hon-
védséghez csatlakozhat min-
den nagykorú, magyarországi 
lakóhellyel rendelkező, bün-
tetlen előéletű és cselekvő-
képes magyar állampolgár, a 
mindenkori öregségi nyugdíj-
korhatár betöltéséig. Várjuk a 
tartalékos szolgálatra jelent-
kezőket, de ugyanúgy várjuk 
azokat is, akik szerződéses 
katonaként szeretnének beke-
rülni a seregbe. Érdeklődni, 
illetve jelentkezni a megyei 
toborzó ügyfélszolgálatokon, 
a Kormányablakokban, illetve 
interneten keresztül az Irány 
a sereg (www.iranyasereg.hu) 
honlapon lehetséges.

Tartalékos és szerződéses katonákat toboroz a honvédség

Szelektív  
hulladékszállítás
Tájékoztatásul közöljük az 
év hátralévő részében a ház-
tól történő szelektív hulladék 
begyűjtés időpontjait:

október 13., péntek
november 10., péntek
december 15., péntek

December hónapban a 
megszokottól eltérően a 
hónap 3. péntekén történik 
a szelektív hulladék háztól 
begyűjtése.
Ebesi Községgondnokság Kft.
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Településünkön elkez-
dődtek a vasút-korszerűsí-
téshez kapcsolódó munká-
latok, melyekkel nap mint 
nap találkozhatunk. Az 
előző lapszámunkban már 
tájékoztattuk a lakosokat 
a mintegy 32 km-es szaka-
szon elvégzésre kerülő mun-
kálatokról a Püspökladány 
és Ebes közötti szakaszon. 
Az Ebest közvetlenül érintő 
kérdések vonatkozásában 
lapunk megkereste a beru-
házó, Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztő Zrt-t (NIF Zrt.). 
Karcagi Orsolya, a NIF Zrt. 
kommunikációs igazgatója 
megkeresésünkre az alábbi 
tájékoztatást adta.

Ebesi Hírlap: Előrelátható-
lag mikorra tervezik a projekt 
befejezését? Milyen nagyobb 
volumenű munkálatok várhatók 
a felújításhoz kapcsolódóan?

NIF Zrt.: A teljes projekt 
befejezésének tervezett ha-
tárideje 2020 ősz. A felújítás 
keretében ~ 32 km hosszon 
160 km/h sebességű és 225 
kN tengelyterhelésű közleke-
désre alkalmas pálya kiépíté-
se, valamint a vasútállomások 
teljes vágányhálózatának kor-
szerűsítése valósul meg. Az 
állomásokon korszerű, magas 
peronokat létesítenek, aluljá-
rókat, lifteket, perontetőket 
építenek, akadálymentes állo-
mási környezetet alakítanak 
ki. Kiépítik a térvilágítást, 0,4 
kV-os villamos energiaellá-
tás és felsővezetéki rendszer 
korszerűsítése is megvalósul. 
Külön szintű vasúti-közúti 

keresztezéseket alakítanak ki, 
a szükséges helyeken zajvédő 
falat építenek, valamint P+R 
parkolórendszert, buszfordu-
lókat, buszmegállókat létesí-
tenek.

Megvalósul az állomási biz-
tosítóberendezések (és áramel-
látás) építése, vonali biztosító-
berendezések korszerűsítése, 
valamint az új kábelalépít-
mény és kábelhálózat kiépíté-
se az állomásokon és a vona-
lon, továbbá az integrált vasúti 
távközlő rendszer, korszerű 
utastájékoztató berendezések 
létesítése.

Ebesi Hírlap: Tervezik, hogy 
zajvédő falat építenek a vasúti 
pálya és a település közé. Pon-

tosan hová, milyen hosszan 
tervezik ezen fal kiépítését?

NIF Zrt.: Ebesen a vasúti pá-
lya és a lakott terület határán 
közel 1700 méter hosszon épül 
ki zajvédő fal. 

Ebesi Hírlap: A zajvédő falat 
arra a területre tervezik építe-
ni, amelyen a korábbi beton-
járda húzódott. A kivitelezés 
befejezése után tervezik-e újjá-
építeni a járdát?

NIF Zrt.: A járda újjáépítése 

nem része a projektnek, de az 
önkormányzattal együttmű-
ködve a járda visszaépítésére 
vonatkozóan az egyeztetések 
zajlanak.

Ebesi Hírlap: Hogyan lehet 
majd megközelíteni a perono-
kat?

NIF Zrt.: Ebesen a peronokat 
a felvételi épület felől és a tele-
pülés felől is meg lehet közelí-
teni a gyalogos peronaluljárón 
keresztül, az akadálymentes 
megközelítési lehetőség liftek-
kel lesz biztosított.

Ebesi Hírlap: A projekt ki-
vitelezése során hogyan lehet 
biztonságosan megközelíteni 
az állomás épületét és a pero-
nokat?

NIF Zrt.: Ebesen a Rákóczi 
utat és a Vasútállomás utcát 
összekötő 48101 j. úttal pár-
huzamosan kiépített gyalog-
átkelőhelyen keresztül lehet a 
vasúti pályán biztonságosan 
átkelni.

Ebesi Hírlap: A projekt so-
rán az állomás épülete felújí-
tásra kerül-e?

NIF Zrt.: Ebes állomásépü-
lete műszaki szempontból tel-
jesen fel lesz újítva. A felvételi 

épület a mai kor követelmé-
nyeinek megfelelő korszerű, 
kényelmes, akadálymentes 
(vakvezető sáv, indukciós 
hurok, rámpák) használatot 
biztosító funkcionális kiala-
kítása a vonatkozó jogszabá-
lyok figyelembe vételével fog 

megtörténni. Ennek befejezése 
várhatóan: 2018 augusztusa.

Ebesi Hírlap: A munkálatok 
végeztével milyen tereprende-
zési feladatokat fognak elvé-
gezni (pl.: betonozás, zöldnö-
vényzet telepítése stb.)?

NIF Zrt.: Ebesen, a felvételi 
épület oldalában P+R gépjár-
műparkolókat és a település 
felőli oldalon B+R kerékpár-
tárolókat alakítanak ki. A ki-
vitelező a növénytelepítést 
is elvégzi az állomási előtér 
rendbetétele mellett.

A kivitelezéssel kapcsolatos 
észrevételek az alábbi elérhe-
tőségeken tehetők meg: email: 
panaszirodaRV2020@vhid.hu 
telefonszám: 36 20/352-4920.

(Fotók: Kozma György)

Várhatóan 2020 őszére fejeződnek be a munkálatok  
a vasút-korszerűsítéshez kapcsolódóan 

Hulladékszállítás 
számlázása

Az Ebesi Községgondnokság 
Kft. e-mailben megkereste az 
NHKV Zrt.-t azzal kapcso-
latban, hogy a településen 
lakó zsákos előfizetők, illetve 
közületek 2017. évre a mai 
napig nem kaptak hulladék-
elszállításra vonatkozó szám-
lát. Sajnos az Ebesi Hírlap 
megjelenéséig nem érkezett 
válasz a megkeresésünkre.
Ebesi Községgondnokság Kft.
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Fesztivál Ihaj-Csuhé módra

Múzeumpedagógiai évnyitó

Bár az időjárás nem volt kegyes hoz-
zánk az Ihaj-Csuhé Fesztiválon, de 

aki ellátogatott rendezvényünkre, na-
gyon családias hangulatban tölthette a 

napját. A szavak helyett beszéljenek a 
képek! 

Szeptember 19-én Múzeumpedagógiai évnyitóra ke-
rült sor a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban. 

Szabóné Karsai Mária Ebes község polgármester asz-
szonya és Majosi Pálma, a Klebelsberg Központ Berety-

tyóújfalui Tankerületi Központ szakmai helyettesének 
köszöntője után, a MOKK a ’la carte felületét ismerhet-
ték meg a jelenlévők Kállai Irén, a MOKK Hajdú-Bihar 
megyei múzeumi koordinátorának előadásában.

A hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeumot és prog-
ramjait Nagy István igazgatóhelyettes, az ebesi Széché-
nyi  Ferenc Tájmúzeum kiállításait, múzeumpedagógiai 
kínálatát Kovács Sándor történész, a Községi Könyvtár 
programjait Kaszás Csilla könyvtárvezető ismertette.

Az első alkalommal ilyen széles körben megrendezett 
találkozón a tankerülethez tartozó 13 oktatási intéz-
mény vezetője, kapcsolattartó pedagógusa vett részt, és 
ismerhette meg a múzeumot,  az elmúlt időszak múzeu-
mi foglalkozásait és az új kínálatot. Bízunk abban, hogy 
a találkozó után még szorosabb lesz az együttműködés 
múzeumunk és az iskolák között.

Eignerné Bartusz Andrea múzeumvezető
A felvétel megtekinthető a www.ebestv.hu honlapon.

A felvétel megtekinthető  
a www.ebestv.hu honlapon.
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Harmati 
AutósiskolaOKÉV: 09-0287-04

www.harmatiautosiskola.hu

Személygépkocsi-vezetői tanfolyamot 
indítunk tantermi és e-learning otthon 

tanulásos képzéssel 
2017. október 5-én, csütörtökön 

18,00 órakor
Ebesen a Művelődési Házban

Jelentkezni lehet:
A megadott időpontban a helyszínen, vagy

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

e-mailben: harmatilaszloo@gmail.com

(A hirdetés bemutatása most 20% kedvezményt ér)
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Itt van az ősz, egyre hide-
gebbek és rövidebbek a nappa-
lok és a kertben se terem már 
sok minden. Viszont van egy 
„kert”, ahol most indul az igazi 
szezon, ez pedig nem más mint 
az erdő! Nagyon sok finomsá-
got gyűjthetünk ősszel és azon 
kívül, hogy ingyen alapanya-
gokhoz juthatunk még jó szó-
rakozás is. Ami a környékbeli 
erdőkben gyűjthető: vadalma, 
vadkörte, szelídgesztenye, mo-
gyoró, húsos som, galagonya, 
kökény, csipkebogyó, bodza-
bogyó és a személyes kedven-
cem a GOMBA. Megosztom a 
kedves Olvasókkal a kedvenc 
gombaragu receptemet, ami 
az őszi hidegben mindig fel-
vidít és felmelenget, főleg ha 
mi gyűjtjük hozzá a gombát. 
(Amit természetesen minden 
esetben érdemes bevizsgáltat-
ni, ha nem vagyunk szakértők.)

Hozzávalók: erdei gomba 1 
kg, sárgarépa 2 db, paszternák 
2 db, zellerszár 1 db, póréhagy-
ma 2 db, zsír 2-3 evőkanál, ka-
kukkfű 1 csokor, száraz fehér-

bor 5 dl, só,bors, fokhagyma 
ízlés szerint, vaj 10 dkg.

A zöldségeket a fokhagyma 
kivételével kisebb kockákra 
vágjuk (kb. fél centis) és na-
gyon forró zsíron sötétbarnára 
pirítjuk. Ha már szinte teljesen 
gesztenye barnára pirultak, 
akkor felöntjük a fehérborral 
és ízlés szerint sózzuk és bor-
sozzuk. Addig forraljuk, amíg 
szinte teljesen elpárologtattuk 
a bort. A gombákat megtisz-
títjuk, és nagyobb darabokra 
vágjuk (ha kisebb gombákról 
van szó akkor fel se kell vágni, 
mehet bele egészben). Minél 
több féle gombát használunk, 
annál finomabb lesz az étel. A 
gombákat hozzáadjuk a zöld-
séges alapunkhoz, morzsolunk 
rá egy halom friss kakukkfüvet 
és rádobjuk a vajat. Fedő alatt 
összerottyintjuk, de nem kell 
sokáig főzni, maradjon meg 
a gomba természetes alakja, 
nem kell szétfőzni csak éppen 
hőkezelni. Friss ropogós házi 
kenyérrel fogyasztjuk! 

Szendrei Bence

Gombaragu Bence módra

Kézimunka kör indul az Idősek Klubjában! 
Szeretettel várunk min-
denkit, aki szívesen hí-
mez, horgol, kézimun-
kázik, egy jó hangulatú, 
szakavatott kezek által 
vezetett kézimunka klub-
ba. A klubban lehető-
ség nyílik a kézimunka alapjainak elsajátítására, a különböző 
technikák gyakorlására, tökéletesítésére. A részvétel ingyenes, 
és lehetőséget biztosítunk a szükséges alapanyagok, eszközök 
beszerzésére is. Tanuljunk, alkossunk együtt!

Az első alkalom időpontja: 
2017. október 10. kedd, 900-1100 óra.

Helyszíne: Idősek Klubja (Ebes, Kossuth u. 34.)
Erdei Andrásné intézményvezető
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Idén Nagyhegyes adott ott-

hont augusztus 25-27. között 
a II. Járási Ifjúsági Polgárőr 
Tábornak.

A tábor ötlete a tavalyi év-
ben fogalmazódott meg Ba-
logh László, Barta Imre és 
Fehér Attila elnökök fejében. 
2016-ban Nádudvar volt ki-

váló házigazda, most Nagyhe-
gyes következett.

A táborba Ebesről, Nádud-
varról és Nagyhegyesről ér-
keztek gyerekek.

A tábor megnyitója a Nagy-
hegyesi Szabadidőparkban 
került megrendezésre. A tábo-
rozókon kívül meghívott ven-
dégek is érkeztek. Vendégünk 
volt Bodó Sándor országgyű-
lési képviselőnk, aki dicsérte 
beszédében a kezdeményezést. 
Szabóné Karsai Mária Ebes 
polgármester asszonya, Papp 
Lajos alezredes a Hajdúszo-
boszlói Rendőrkapitányság ré-
széről, Szűcs Norbert az ebesi 
általános iskola intézményve-
zetője, Kissné Burzuk Mária a 
Nagyhegyesi Veres Péter Álta-
lános Iskola vezetője, és nem 
utolsó sorban Bajusz Istvánné 

Nagyhegyes polgármester asz-
szonya, aki házigazdaként is 
köszöntötte az összegyűlteket. 
A tábor első napját a Hortobá-
gyi Nemzeti Parkban töltöttük, 
ahol Szilágyi Attila a Halas 
tavi túraösvényen kalauzolt 
bennünket. Megcsodálhattuk 
a növény- és állatvilágát a 

nyárvégi Hortobágynak. Ezt 
követően a Kadarcsi csárda fa-
lai között hűsölhettünk, Végső 

Zoltán házigazda vendégelte 
meg a megfáradt „vándorokat” 
rétessel és üdítővel.

Szombaton, a tábor második 
napján különböző foglalkozá-
sokon próbálhatták ki magukat 
az ifjú polgárőrök. Kerékpá-
ros közlekedési versenyen, 
íjászaton, légpuska lövésze-
ten szerezhettek tapasztalatot. 
Délután a Kráter-tó területén 
Fülöp Roland és Dobó Dániel 
5 próbával várta a fiatalokat, 
ezek az igazán vicces és fá-
rasztó próbák megalapozták az 
est jó hangulatát is. A vacsora 
elfogyasztása után, amit Szat-
mári Attila segítőivel készített 
mindannyiunknak, a bátorság-
próba következett. Erről csak 
annyit mondanék, hogy a 4 

km-es szakasz a temető mellett 
haladt el.

Vasárnap a balmazújvárosi 
strandon fürödhettek a táboro-
zók és kísérőik, majd 16 óra-
kor visszatérve a nagyhegyesi 
vendégházhoz, ami a hétvégén 
az otthont jelentette a 40 fő-
nek, megtörtént a táborzárás. A 
tábor vándormolinója átadásra 
került az Ebesi Polgárőr Egye-
sület elnökének, Balogh Lász-
lónak a jövő évi tábor vezető-
jének.

Fehér Attila  
elnök, táborvezető

Nagyhegyesi Polgárőr 
Egyesület

Idén Nagyhegyes látta vendégül az ifjú polgárőröket 

Zebraszolgálatot láttunk el 

Az Ebesi Polgárőr Egyesület a hagyományoknak megfelelően 
az idei iskolakezdésnél is segítette a gyerekek biztonságos köz-
lekedését a tanintézmény közelében, melybe bevonta a kispol-
gárőröket is. A Biztonságos tanévkezdésért elnevezésű program 
keretében az alábbi gyerekek vettek részt a Zebraszolgálatban: 
Pajzos Albert 5.a, Suba Levente 5.a, Kassai Kristóf 5.a, Tóth 
Gergő 5.a, Palcsu Norbert 6.b, Fodor Levente 6.b, Török Le-
vente 6.b, Szabó Dávid 7.b, Kovács Márton 8.b. Ezúton is kö-
szönjük a gyerekek és Pajzos István polgárőrtársunknak a zeb-
raszolgálat során nyújtott önzetlen segítségüket. 

Ebesi Polgárőr Egyesület

MEGHÍVÓ
Az ebesi Hagyományőrző Egyesület szeretettel 

meghívja Önt és családját

2017. október 14-én, szombaton 16.00 órától 
a Művelődési Házba a

III. Torta- és süteményfesztiválra
Mindenkit szeretettel várunk!

Együttműködő partner: Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
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Futó éremeső Hajdúszoboszlóról

Dobogósaink: Tóth Amina, Egri Csenge, Egri Kincső, Mészá-
ros Nóra, Nagy Anita, Gergelyné Molnár Edit, Szekeres Tamás, 
Mészáros Tamás, Ifj. Sós Barnabás és Sós Barnabás.

Sós Barnabás

Nagyerdei és félmaraton futósikerek
Véget ért a 6 fordulós Hajrá futás debreceni erdei futóverseny 
sorozat. Az utolsó fordulóban Tóth Amina és Egri Csenge 

győztek, Egri Kincső második, Lugosi Imre harmadik, vala-
mint Nagy Anita, Mészáros Márta és Gergely Kristóf Gábor 
pontszerző helyen végeztek. Az összetett eredmények alapján 
aranyérmesek lettek: Tóth Amina, Mészáros Nóra, Nagy Anita, 
Gergelyné Molnár Edit és Sós Barnabás. Ezüstérmes lett Mészá-
ros Tamás. Bronzérmet vehetett át Egri Kincső, Gergely Kristóf 
Gábor és Lugosi Imre. A budapesti Wizz Air félmaratont Pellei 
Szilvia, Nagy Anett, Varga Tünde, Varga Ferenc és Makai István 
teljesítették, többen egyéni csúcsot futottak a 21 km-es távon.

Sós Barnabás

Kádár Nagy Lajos segíti  
a Hajdúszoboszlói Sportegyesületet is

2017. szeptember 15–én a Hajdúszoboszlói Sportegyesület 
megalakulásának 105 éves évfordulóján rendezett Jubileumi 
Ünnepségén került sor, az új Egyesületi Székház avatására.

A rendezvényt megtisztelte többek között dr. Bács Zoltán, a Deb-
receni Egye-
tem Kancel-
lárja, valamint 
Hajdúszobosz-
ló város sport 
életének sze-
replői, a város 
gazdasági és 
közéleti veze-
tői.

Az ünnepi 
eseményen debütált a Sándor Mihály író által készített rendkívül 
értékes, sport történeti dokumentum, a Hajdúszoboszlói futball 
105 éve című könyv.

A jubileumi rendezvény központi eseménye pedig a Kádár 
Nagy Lajos Művész úr és a Hajdúszoboszlói Sportegyesület 
közötti Együttműködési Megállapodás ünnepélyes aláírása volt.

Ezen megállapodás keretében – a hajdúszoboszlói és ebesi 
gyökerekkel is rendelkező Holló László-díjas festő- és szobrász-
művész Kádár Nagy Lajos – egy gesztus értékű felajánlással, 
festményeivel és kisplasztikáival nyújt segítséget a Hajdúszo-
boszlói Sportegyesületnek.

Csiki Béla elnök 
Hajdúszoboszlói Sportegyesület

Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány örömmel tudatja, 
hogy a személyi jövedelemadó 1%-ának  

ez évi felajánlásából befolyt összege 750.315 Ft, 
melyet 258 lelkes támogatónk ajánlott fel.

Köszönjük szépen az Önök munkáját, mellyel 
lehetővé tették a nagylelkű felajánlásokat, és amivel 

gyermekeink jövőjét támogatták! 

az Alapítvány kuratóriuma
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Ha szeretnél egy sikeres sportágban és egy remek csapatban 
mozogni, rövid időn belül fejlődni és erősödni, akkor csatlakozz 
hozzánk! Nálunk a futás szeretete, önmagunk legyőzése és egy-
más tisztelete a legfontosabb. Általa nagyon jó fizikai és lelki 
egészséget, kitartást és szorgalmat nyerhetünk az élet minden 

területén. Edzések kezdőknek 4 éves kortól kedden és pénteken 
17 órától vannak. Találkozó a Kispark-focipálya bejáratánál. Az 
edzések ingyenesek. Szeretettel várunk minden korosztályt!

Sós Barnabás atlétika szakosztályvezető
Ebesi Sportbarátok Egyesület

Vár a sportok királynője

Az Ebesi Sportbarátok 
Közhasznú Egyesület 2017. 
szeptember 9–10-én rendezte 
meg immáron kilencedik alka-
lommal az „Ebesi Sportbarát 
Napok” rendezvényt. A ren-
dezvény két napja alatt orszá-
gos, megyei és helyi sportolók 
mérhették össze tudásukat, 
erőnlétüket sakk, floorball, fu-
tás és asztalitenisz versenyein-
ken. 

A szombati nap a sakk sze-
relmeseinek szólt immár ki-
lencedik alkalommal. A me-
gye számos pontjáról érkezett 
ifjú sakkozók eredményeikkel 
büszkén és tapasztalatokkal 
gazdagodva térhettek haza egy 
jó verseny után. 

A délután kezdődő V. Utcai 

Floorball Utcai Bajnokságon 
kemény küzdelmekben kilenc 
csapat mérte össze játéktudá-
sát az aszfalton kialakított pa-
lánkok között három korcso-
portban. 

Színvonalas szervezés, csa-
ládias hangulat és közösség-
építő verseny egy csodálatos 
környezetben. Így értékelték a 
sportolók és szurkolók a szept-
ember 6-án, vasárnap meg-
rendezésre került VII. Sebes 
utcai futóversenyt. Sok isme-
rős, visszatérő futó és sok új 
versenyző mérte össze gyor-
saságát a különböző korosz-
tályokban 400 métertől 4200 
méterig a megye számos pont-
járól érkeztek versenyzők, akik 
korcsoportjukban az első hely 

megszerzését tűzték ki célul. 
A II. Amatőr Sportbarát Asz-
talitenisz Versenyt második 
alkalommal rendeztünk meg 
két korcsoportban. A lelkes 
asztaliteniszezők szoros és iz-
galmas játszmákban döntöttek 
a helyezésekről.

A sportversenyek közben az 
éhes sportolókat a Kajatanya 
látta el finom falatokkal és a Bá-
lint Cseppek frissítő szörp kü-
lönlegességeit kóstolhatták meg 
a vendégek. Összességében 
egy csodálatos és verseny- és 
élménydús hétvégét zárhattunk, 
ahol reményeink szerint minden 
kilátogató jól érezhette magát és 
megtalálhatta a az érdeklődősé-
nek legmegfelelőbb sportágat.

Ezúton köszönjük a verseny-
zőknek és csapatoknak a rész-
vételt és a sportszerű verseny-
zést, valamint köszönet minden 

önkéntes segítőnek, aki a ren-
dezvény gördülékeny lebonyo-
lításában segített az egyesület-
nek. Köszönet támogatóinknak 
és együttműködőinknek, va-
lamint médiapartnereinknek: 
Ebes Községi Önkormányzat, 
Ebesi Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft., Ebesi Polgárőr 
Egyesület, Családi Kajatanya, 
Forrás Áruház-Ebes, Consulo, 
Bálint Cseppek, Rendőrség, 
Ebesi Arany János Magyar-
Angol Két Tanításai Nyelvű 
Általános és AMI, Ebes TV és 
Hajdú-Bihari Napló. Köszönet 
a Decathlon Debrecennek, a 
Sebes Sportbarát Futóverseny 
fő támogatójának. 

A felvétel megtekinthető a 
www.ebestv.hu honlapon.

Kovács-Zelizi Krisztina
Ebesi Sportbarátok 

Egyesület

Két nap a sport jegyében 

Háromszoros országos bajnok futónk 
Magyarország válogatottjában!

Ifj. Sós Barnabás a szeptem-
berben rendezett budapesti, 
Magyarország Serdülő Liga or-
szágos döntőjében 800 méteren 
2:02 perces, 1000 m-en 2:38 és 
1500 méteren 4:13 perces idővel 
országos bajnoki címeket szer-
zett 15 évesen. 2017-ben senki 
nem futott ennél jobb időket. 
Eredményei alapján Magyaror-
szágot képviselve húzhatja ma-
gára a nemzeti mezt szeptember 
29-én, a Horvátországban meg-
rendezendő tornán, ahol 5 nem-
zet leggyorsabb futóival mérheti 
össze erejét 1000 méteren. Barnabás 10 évig fejlődött Ebesen és 
nehéz körülményeink miatt 1 éve a sportlétesítményekben gaz-
dag Debreceni Sportcentrumban csiszolják, versenyeztetik to-
vább. Reméljük, hogy egy futókör kialakításával és a nehézkes 
edzési körülmények javításával ezeket a remek futókat Ebesen 
tudjuk tartani és újabb tehetségeket tudunk kinevelni!

Sós Barnabás
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20 éves a Református Templom
Kedves Testvéreim! Tisztelt Atyámfiai!
Örömmel adjuk hírül, hogy a Reformáció 500. évfordulóján, 

azaz idén októberben Református Templomunk 20 éves lett. 
Ennyi ideje szól a harang, s hívogat Isten házába, hirdetve a hit, 
remény és szeretet csodáját. 

Szeretnénk mindkét jeles évfordulóról méltóképpen megem-

lékezni, s szeretnénk örömünket minél több jószándékú ember-
rel megosztani.  Mindenkit várunk közös ünneplésre, október 
8-án 15 órára, az alábbi meghívó szerint. 

Bízva a találkozásban, áldást és békességet kívánva: 
Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor 

Szilágyi János gondnok


