
A TARTALOMBÓL...

Múzeumok Őszi Fesztiválja
7. oldal

A jót tovább kell vinni!
6–7. oldal

Iskolai színes hírek
3–4. oldal

A Zsongvölgyiek 
Horvátországban – 11. oldal

Vendégszolgálat Pálházán
10. oldal

Szépkorú köszöntése

Daku Józsefné szül.: Varga Erzsébet, Ebes, 
Vadas utca 63. szám alatti lakos 2017. október 
29-én töltötte 95. életévét, mely alkalomból 
Szabóné Karsai Mária polgármester asszony 
köszöntötte az ünnepeltet. Ezúton is kívánunk 
Erzsike néninek jó egészséget!

2017. szeptember 30-án ün-
nepi műsor keretében köszön-
töttük a település időskorú la-
kosságát. Mint minden évben, 
idén is szerettünk volna egy 
színvonalas programmal ked-
veskedni a megjelenteknek. 
Csontosné Marika szavalatát 
és Szabóné Karsai Mária pol-
gármester asszony, valamint 
Bodó Sándor országgyűlési 
képviselő úr szívhez szó-
ló nyitóbeszédét követően a 
kis óvodások műsorát, majd 
Egry József és Zalai Lídia 
gálaműsorát tekinthette meg 
a közönség. Felköszöntöttük 
településünk szépkorú időse-

it, így Daku Józsefné 95 éves, 
Pribilinszki Sándorné 94 
éves, Jenei Sándorné 93 éves, 
Krivács Györgyné 93 éves, 
Pintye Andrásné 93 éves, 
Sándor Gáborné 90 éves és 
Varga Mártonné 90 éves ebesi 
lakosokat. A műsort a Retró 
énekkar fellépése zárta, tagjai 
közt az ünnepelt korosztály 
aktív képviselőivel. Egy nap-
sütéses, emelkedett hangu-
latú őszi délutánt tudhatunk 
magunk mögött. Köszönjük 
mindenkinek, aki jelenlétével 
megtisztelte ezt a szép ünne-
pélyt, és ezúton is kívánok jó 
egészséget, tartalmas, boldog 

életet minden idős embertár-
sunknak!

Erdei Andrásné
Ebesi Idős Emberekért 

Közalapítvány 
kuratóriumi elnöke

A szépkorúakat köszöntöttük

Szoták Tiborné látja el ezentúl 
a tanyagondnoki szolgálatot

Értesítjük a tisztelt Lakosokat, hogy 2017. no
vember 16-tól új munkatársunk, Szoták Tiborné 
látja el a tanyagondnoki munkakör feladatait. 

A tanyagondnoki szolgáltatás az eddig meg-
szokott módon és esetekben vehető igénybe. 
A tanyagondnok elérhetősége változatlan: mun-
kaidőben hívható a 0630/2694268 telefonszá-
mon. Forduljanak hozzá bizalommal!

 Erdei Andrásné 
intézményvezető

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
XVI. évf. 11. szám • 2017. november
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Hirdetmény
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete és az Egészségügyi, Szociális 
Bizottsága értesíti a lakosságot, hogy 

az ebesi lakcímmel rendelkező 65. év feletti nők és 65. év 
feletti férfiak részére pénzbeli támogatást nyújt.

–  nőtlen, hajadon, elvált, özvegy családi állapotúak 
részére 3000 Ft/fő

–  házas családi állapotúak részére 2000 Ft/fő 
A támogatás kifizetésére 2017. december 4-től – december 
22-ig kerül sor a Polgármesteri Hivatal pénztárában 
ügyfélfogadási időben 

– Hétfő  8–12 óráig
– Szerda   8–12 óráig 

13–17.30 óráig
– Csütörtök 13–16 óráig
– Péntek  8–11 óráig

A pénz felvételéhez a személyazonosító igazolvány és a lak-
címkártya bemutatása szükséges. A támogatás személye-
sen, vagy meghatalmazással vehető fel.

Minden kedves nyugdíjasunknak kívánunk boldog, békés 
karácsonyt és örömökben  gazdag új esztendőt !

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és 
Egészségügyi, Szociális Bizottsága

Meghívó Falugyűlésre
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkormányzat

2017. december 01-én (pénteken)  
17.30 órától falugyűlést tart.

A rendezvényen több aktuális témában szeretnénk tájékoz-
tatni a lakosságot és kikérni az ezekkel kapcsolatos vélemé-
nyeket, javaslatokat. 
A tervezett témák a következők:
1.  Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásá-

ról és a további fejlesztési elképzelésekről 
2.  Közbiztonsági kérdések, javaslatok megvitatása kü- 

lönös tekintettel a település belterületi közlekedésére  
Meghívott vendég: Dr. Gali Sándor kapitányságvezető

3.  A vasútkorszerűsítés eddigi munkálataival kapcsola-
tos lakossági észrevételek megtárgyalása  
Meghívott vendég: A kivitelező konzorcium képviselő-
je 

4. Egyéb lakossági javaslatok, észrevételek
A Falugyűlés helyszíne: 

Községi Művelődési Ház 
(Kossuth u. 3234.)

A rendezvényre ezúton tisztelettel meghívok minden 
érdeklődő ebesi lakost.

 (A résztvevők között a Falugyűlés zárásaként meglepetés 
ajándékokat sorsolunk ki!)

Szabóné Karsai Mária
polgármester

A Községgondnokság hírei
Szelektív hulladékszállítás

Tájékoztatásul közöljük, hogy december hónapban a meg-
szokottól eltérően a hónap 3. péntekén – december 15-én 
– történik a szelektív hulladék háztól való begyűjtése.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Ebesi Község-
gondnokság Kft. ügyfélfogadása 2017. december 27–
29-ig szünetel. 

2017. évben az utolsó ügyfélfogadási nap: 
2017. december 22.

2018. évben az első ügyfélfogadási nap: 
2018. január 3.

Az Ebesi Községgondnokság Kft. dolgozói nevében  
Kellemes Ünnepeket és Boldog Újévet kívánunk!

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy Ebes Község Önkor-
mányzata a 24/2017. (IX. 22.) 
Ör. számú rendelete alapján ez 
évben is biztosít tűzifát a szo-
ciálisan rászoruló családok, 
háztartások számára.

Tűzifát igényelni az Ebesi 
Polgármesteri Hivatalban ren-
delkezésre álló kérelem for-
manyomtatvány kitöltésével 
lehetséges. 

Tájékoztatjuk továbbá a la-
kosságot, hogy az ellátásra 
való jogosultság feltételeit a 

fenti önkormányzati rendelet 
tartalmazza, amely megtekint-
hető a www.ebes.hu honlapon, 
valamint az Ebesi Polgármes-
teri Hivatalban, ahol a szociá-
lis irodán segítséget nyújtanak 
az ellátás igényléséhez.

Felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy a kérelmek be-
adásának határideje: 2017. 
december 8., ezt követően a 
kérelmek benyújtására lehető-
ség nincs.

Dr. Hajdu Miklós 
jegyző

Felhívás szociális tűzifa 
igénylésével kapcsolatban

Felhívás kitüntető díjakkal 
kapcsolatos javaslattételre

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2017. december 31ig 
lehet javaslatot tenni Ebes Községi Önkormányzat elismerő 
címeire és kitüntetéseire, amelyek a következők: „Ebes Köz-
ség Díszpolgára” cím „Pro Villa” (Ebes Községért) kitüntetés 
(arany, ezüst, bronz fokozat) „Ebes Ifjú Tálentuma” díj. Kérjük, 
hogy javaslataikat – a javasolt személyre vonatkozó rövid indo-
kolással együtt – a polgármesteri hivatalba juttassák el. A díjak-
ra vonatkozó részletes szabályozás megtalálható a www.ebes.hu 
honlapon az ÖNKORMÁNYZAT / RENDELETEK menüpont-
ban. A vonatkozó rendeletek: 1/2000. (I. 19.) Ör. sz. és az ezt 
módosító 19/2012. (XI. 06.) Ör. számú rendeletek.

Adj vért, életet adsz!
– felhívás véradásra –

2017. december 7-én, csütörtökön 13.00-16.00-ig véradást 
szervezünk a Művelődési házban. Várunk minden segíteni 
szándékozót!
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Rémségek délutánja

November 10én Halloween 
party-t szervezett az ide gen-
nyelvi munkaközösség és a 
diákönkormányzat. A résztve-
vők jelmez és tökfaragó ver-
senyre jelentkezhettek. Nem 
volt könnyű munkája a zsűri-
nek, hiszen ötletes és valóban 
rémisztő kosztümöket kellett 
értékelni. A programot színe-
sítette a jósda, a játszóház és 
az arcfestő műhely. Igazán jó 
hangulatban telt ez a délután, 
melyhez a zenét az iskolará-
dió csapata szolgáltatta.
I. helyezést zsebeltünk be az 

olvasási versenyen
2017. október 25-én, Haj-
dúszoboszlón a Pávai Vajna 
Ferenc Általános Iskolában 
Területi Olvasási Versenyt 
rendeztek. Szövegértésből és 
hangos olvasásból álló fel-
adatokat oldottak meg a gye-
rekek. Iskolánkat 3 tanuló 
képviselte: Szepesi Dóra 2.b, 
aki I. helyezést ért el (felké-
szítő: Nagy Anita), Árva Do-
minika 3.a 8. hely, (felkészítő: 
Dzsudzsák Natália) és Árva 
Szabina 4.a (felkészítő: Bá-
lintné Bagdi Ibolya).

Részt vettünk a 
megyei diákparlament 

választmányi ülésén
2017. november 9-én Deb-
recenben a Kós Károly 
Szakközépiskolában került 
megrendezésre a Megyei Di-
ákparlament választmányi  
ülése. Iskolánkból az intéz-
ményi delegált Kiss Csenge 
8.a osztályos tanuló vett részt 
a rendezvényen, valamint Bá-

lintné Bagdi Ibolya diákön-
kormányzatot segítő pedagó-
gus. A fórumon elhangzott az 
50 pontból álló javaslatlista, 
amelyet az Országos Diák-
parlamenten állítottak össze 
és terjesztették a kormány 
elé a diákok. A hasznos és 
tanulságos délután esemé-
nyeiről Csenge a következő 
diákönkormányzati ülésen be-
számolt diáktársainak.

Kézműves kiállításon 
jártunk

2017. november 10-én az 
Ifjúsági Népi Kézműves Pá-
lyázat díjazott alkotásaiból 
rendezett országos kiállításon 
iskolánkat Bagossy Sándor 
művészeti oktatóval Balogh 
Dorottya, Galgóczi Zsuzsanna 
és Pető Boglárka képviselte.

Fogyasztói tudatosságra 
nevelő hónap iskolánkban

Folytatva a tavaly elkezdett 
munkát, az egész tantestület és 
a szülők összefogásával, most 
is megrendeztük a novemberi 
Fogyasztói tudatosságra ne-
velő hónapunkat. A Játékok 
hetén az udvaron, a szüne-
tekben, minden nap másfajta, 
régi szabadtéri játékot taní-
tottak a gyerekekkel a lelkes 
kollégák. Volt kötélhúzás, 
ickázás, hullahoppkarikázás, 
ugrókötelezés, ping-pongozás 
és ugrálógumi játék is. A fo-
lyosókon asztalokat és szé-
keket helyeztünk el, ahol 
malmozni, amőbázni, kira-
kózni, kártyázni, csocsózni és 
memória játékkal is tudnak a 
gyerekek játszani. Nagy si-
kerük volt, így egyelőre ma-
radtak a folyosókon. A célunk 

az volt, hogy a szüneteket 
tanulóink ne a telefonjukat 
nyomkodva töltsék, hanem 
együtt, játékkal. A játékok 
tábláit házilag készítettük pa-
pírból, a figurákat babszemek, 
gesztenye, gombok és dióhéj 
alkotja. Ezeket a játékokat 
használva megtapasztalják a 
gyerekek, hogy a drága bolti 
játékok és telefon helyett mi-
lyen környezettudatos és ol-
csó eszközökkel is vidáman el 
lehet tölteni a szabadidejüket. 
A második hét az Egészséges 
ételek hete volt. A gyerekeket 
minden nap más, egészséges, 
nagyrészt helyi kiskertben ter-
mett étellel kínáltuk meg. Volt 
gyógyteakóstoló, vízbár, sült 
tök, zöldségek, gyümölcsök 
és mézes tízórai. Ezúton is 
köszönjük a szülőknek, hogy 
biztosították a zöldségeket és 
a gyümölcsöket. Köszönjük 
az Arany Oroszlán étterem-
nek és a Hajdu méhészetnek 
a mézes tízórait. A sok finom-
ság elfogyasztása közben a 
gyerekek ismereteket szerez-
tek arról is, hogy a messziről 
hozott, agyoncsomagolt ter-
mékek vásárlása helyett a ha-
zai termékek fogyasztásával 
hozzájárulnak az egészségük 
megőrzéséhez és a hulladé-
kok csökkentéséhez is. Ezen a 
héten kis ünnepség keretében 
minden évfolyam, iskolánk 
dolgozói és a szülők közös-
sége is örökbe fogadott egy-
egy fát, amit még októberben 
ültettek el az iskola elé. Igaz-
gató úr beszéde után minden 
fa elé odakerült az örökbefo-
gadók által készített kis tábla 
és egy közös öröménekléssel 
zártuk ezt az eseményt. A hó-
nap harmadik hetének, a Hul-
ladékcsökkentési hétnek az 
eseményei között lesz Fórum 
a szelektív kukák használata 
során szerzett tapasztalataink-
ról, töltünk ki totót, lesz csere-
bere piac és megnyitjuk a 
„Gondold újra! – hulladékból 
kreatív tárgyak” című pályá-
zatunkra érkezett munkákból 
összeállított kiállításunkat is.

Tóthné Leiter Júlia 
szervező

A kiállításra egy kis 
meghívó

„Gondold újra! – hulladékból 
kreatív tárgyak” című kiállítás 
megtekinthető az iskolában 
2017. november 22-december 
15. között.

Sikerek a rajzversenyen
A Hajdúszoboszlói Bárdos 
Lajos Általános Iskola járási 
alsós rajzversenyén Pálóczi 
Borbála 1. helyezést, Med-
gyessy Júlia 2. helyezést ért el. 
Felkészítő tanárok: Kulcsárné 
Toroczkai Dóra és Papp Éva.

Sportlövő sikerek
Debrecenben rendezték meg 
a lövész diákolimpia megyei 
fordulóját, ahol légpisztoly 
20 lövéses lány „A” kategó-
riában I. helyezett Pető Bog-
lárka lett, a légpisztoly 40 
lövéses fiú „C” kategóriában 
pedig Lajtai Levente a III. 
helyet szerezte meg. Felké-
szítőjük: Pető László a Deb-
receni Lövészsuli Sport Egye-
sület szakosztály igazgatója, 
európa- és világbajnok olim-
pikon sportlövő.

Megrendeztük a Zrínyi 
matekverseny házi fordulóját
2017. október 25-én került 
megrendezésre a Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny házi for-
dulója, melyen a 38. évfolya-
mosok közül közel 50 diák vett 
részt. Minden évfolyamon az 
első három helyezett jutalma, 
hogy a megyei forduló nevezé-
si díját az Ebesi Gyermekekért 
Alapítvány fizeti. A versenyen 
a következő eredmények szü-
lettek: 3. évfolyam: 1. Kiss 
Dániel 3.b, 2. Luczi Alexand-
ra 3.a, 3. Hanyu Imre 3.a és 
Szabó Zsigmond 3.b. 4. évfo-
lyam: 1. Pálóczi Borbála 4.b, 
2. Piskó Péter 4.a, 3. Pethő – 
Tóth Ádám 4.b, 5. évfolyam: 
1. Varga Olimpia 5.a, 2. Papp 
Kende 5.a, 3. Nagy Bence 5.a. 
6. évfolyam: 1. Enyedi Sára 
6.b és Balogh Dorottya 6.a, 2. 
Szentmiklósi Dorka 6.a, 3. Ko-
vács Alexa 6.b. 7. évfolyam:1. 
Szűcs Krisztina 7.b, 2. Sós 
Anna 7.b, 3. Misák Alexand-
ra 7.b, 8. évfolyam: 1. Simon 
Máté 8.b, 2. Nagy Gergő 8.b, 
3. Ignácz Máté 8. a.

Iskolai színes hírek
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Tök-falvi csodák a Benedek Elek 
Óvoda és Mini Bölcsődében

Nagyon nagy köszönet és gratuláció jár minden alkotó kedvű 
gyereknek és szülőnek, aki időt és energiát nem sajnálva elké-
szítette remekművét a „Tökfalvi csodák” kiállításunkra. Re-
méljük, hogy közben mindenki jól szórakozott és örömét lelte 
az alkotásban. Mi sem gondoltuk, hogy ennyi ötletes és mutatós 
tökházikó „születik” majd. A gyerekek tátott szájjal csodálták 
valamennyit. Külön gratulálunk a Katica csoportos gyerekek-
nek, akik maguk alkottak tökből „csodákat”.

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

Az Ebesi Hírlap decemberi számának  
lapzárta időpontja 2017. december 14. csütörtök

Lakossági hirdetés
Energiatanúsítás tapasztalt szakembertől, rövid határidőre, ol-
csón. T: 30/4299064.
Irodahelyiség kiadó Ebes központjában a Jama Szépségszalon 
emeleti részén! Érd: 0620/3302599

Kedves Látogatóink, 
a Községi Könyvtár és a Széchényi Ferenc Tájmúzeum  

2017.12.22. és 2018.01.15. között  
leltározás miatt ZÁRVA tart!

Zárva tartásunk idején minden szolgáltatásunk szünetel!

Nyitás: 2018.01.16. (kedd)

Megértésüket köszönjük!

Házi egészségügyi versenyt 
szerveztünk

A házi egészségügyi verse-
nyen három fős, különböző 
évfolyamba járó gyerekekből 
szerveződött csapatok vettek 
részt. Az I. helyezett csapatok 
holtversenyben: az Érckövi 
Nikoletta 4.a, a Csiha Bálint 
3.a és a Vogel Christian 2.a 
alkotta csapat, illetve  az Árva 
Szabina 4.a, a Balogh Zsom-
bor 3.b és a Szentmiklósi Kris-
tóf 2.a alkotta csapat lett. A III. 
helyezett csapattagok a követ-
kezők: Gergely Kristóf 4.b, 
Fodor Szabolcs 3.b és Szabó 
István 2.b osztályos tanulók.

Idén ismét ellátogattunk a 
javítóintézetbe

A Gyermekjóléti Szolgálat és 
Kása Sándor igazgatóhelyet-
tesünk szervezésében idén 
ismét ellátogattunk a Deb-
receni Javítóintézetbe, ahol 
először tájékoztatást kaptunk 
az intézmény működéséről, 
szabályairól, majd bepillan-

tást nyertünk az intézetbe 
került fiatalok szigorúan sza-
bályozott mindennapjaiba. A 
látogatást követően, a szerzett 
tapasztalatok hatására, min-
denki elgondolkozva szállt 
vissza a buszra. 

Művészeti vizsgák 
időpontjai 

A művészeti tanszaki vizsgák 
a december 11ei héten kez-
dődnek, melyről részletes tá-
jékoztatást a www.ebesarany.
hu oldalon találhatnak. 

Készülődjünk idén is együtt 
az ünnepekre! 

Sok szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt 2017. de
cember 22-én, pénteken 17.00 
órától a Református Temp-
lomban tartandó Karácsonyi 
Koncertünkre.

Összeállította:
Szűcs Norbert  

intézményvezető
Kása Sándor

 intézményvezetőhelyettes

KARÁCSONYI VÁSÁR
A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde

ismét
KARÁCSONYI VÁSÁRT

rendez,
melyre nagy szeretettel várunk mindenkit!

A vásár időpontja:
2017. december 04 – december 12.
December 6-án SÜTI VÁSÁRRAL  

(reggeli gyülekezőtől ebédig)  
bővítjük az ünnepi kínálatot!

A vásár bevételéből különleges kreatív 
eszközöket vásárolnak a csoportok.

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. 3234. Tel.: 52/366136. Mobil: 0620/2516987. 
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Médiapartnerünk: www.ebestv.hu   Mobil: 0630/9112410
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Nyomda: Center-Print Nyomda Kft., Debrecen. Email: info@centerprint.hu



Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

5

Kedvenc őszi gyümölcsöm, 
a birsalma. Ez a nagyon jelleg-
zetes ízvilágú gyümölcs hihe-
tetlen sok természetes pektint 
tartalmaz, ezért ideális jelölt 
„gyümölcs sajt” készítéséhez. 
Azért nem birsalma sajtot írok, 
mert én szeretem keverni más 
gyümölcsökkel vagy fűszerek-
kel.

Jelenlegi kedvencem a csip-
kebogyós birsalma sajt tö rök-
mogyóval. 

A recept a következő:
– 2 kg birsalma 
– 50 dkg csipkebogyó
– 1 kg cukor
– 5 db citrom 
– 25 dkg törökmogyoró
– csipet só
A birsalmákat nem hámoz-

zuk meg, hiszen a héjukban 
van a legtöbb pektin, egyszerű-
en csak felkockázzuk, és fedő 
alatt feltesszük főni a cukorral, 
a citromok héjával és levével, 
valamint egy csipet sóval. Ha 
kezdenek megpuhulni, akkor 
hozzáadjuk a megtisztított, 

felezett csipkebogyókat (két 
végüket levágjuk, félbevágjuk 
és kikaparjuk a magházukat). 
Tovább főzzük még kb. 3040 
percig, majd pürésítjük. Ha 
megáll benne a kanál akkor jó, 
ha még nem, akkor tovább főz-
zük, amíg eléri a kívánt állagot. 
A sűrű csipkebogyós birsalma 
pürét, ha kell, még ízesíthetjük 
ízlésünknek megfelelő meny-
nyiségű cukorral vagy citrom-
mal, valamint belekeverjük a 
törökmogyorót. Ha elégedet-
tek vagyunk az ízével és az ál-
lagával, akkor formába öntjük 
és hagyjuk megdermedni. Ha 
teljesen megkötött (ez kb. 1 
nap), akkor kivesszük a formá-
ból és fedetlenül hideg kamrá-
ban szárítjuk, érleljük (kb. 1 
hónapig). A csipkebogyó he-
lyettesíthető kökénnyel, gala-
gonyával, húsos sommal vagy 
fekete berkenyével is. Ezeket a 
vadon termő gyümölcsöket kis 
szerencsével a közeli erdőkben 
megtaláljuk.

Szendrei Bence

Használjuk fel a birsalmát 
változatosan!

– tippek Szendrei Bencétől –

Keddi napokon, délelőtt 900 órától családias, jókedvű hangulat-
ban gyűlnek össze a Művelődési Ház kis termében a kézimunka 
hagyományát őrző és művelő klubtagjaink. Előkerülnek a ke-
resztszemesek, a hímzések, a horgolások, a régi és az új min-
ták, és így, december közeledtével a karácsonyi díszek is. Az 
alkotás iránti vágy, a népi hagyomány őrzése és továbbadása, a 
különböző technikák elsajátítása mellett jót beszélgetünk, együtt 
nevetünk, és szeretettel várunk minden érdeklődőt korosztálytól 
függetlenül, aki szeretne hozzánk csatlakozni. 

Erdei Andrásné
intézményvezető

Kézimunka kör indult az Idősek Klubjában

Meridián torna új időpontban

Értesítjük a kedves érdeklődőket, hogy az Idősek Klubjában 
a csütörtöki napokon tartott meridián torna kezdési időpont-
ja 14:30 órára változott. Minden új és régi tagunkat várunk 
szeretettel, egy jó hangulatban töltött egészségmegőrző tornára, 
csütörtökönként 14:30-tól!
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A hagyományok ápolása, annak to-
vábbadása, életben tartása minden 
közösség kiemelt feladata, hiszen így 
őrizhető meg egy település „arca”, ami 
csak rá jellemző, ami megkülönböz-
teti a többitől. Ebesen idén februártól 
már hivatalosan is működik az Ebesi 
Hagyományőrző Egyesület. A száraz 

adatok mögött azonban egy tevékeny 
kis csapat működik, ahol a tagok már 
sokkal korábban célul tűzték ki az ebesi 
hagyományok megőrzését, feleleve-
nítését, ápolását és az utókornak való 
továbbadását. Ennek apropóján beszél-
gettünk Tóvizi Jenőné Ica nénivel, az 
egyesület vezetőjével, aki szívügyének 
tekinti az egyesület munkáját.

Igazából már jóval az egyesület meg-
alakulása előtt tevékenykedtünk pár 
aktív asszonnyal – kezdi Ica néni. An-
nak az igénye, hogy csináljunk valamit, 
ami ránk, ebesiekre jellemző, akkor fo-
galmazódott meg erősebben bennem, 
amikor 2012-ben a falunk 60, az Arany 
Oroszlán étterem 10 éves évfordulója 
alkalmából megszerveződött a háziasz-
szonyok által sütött sütemények bemu-
tatója 38 asszony részvételével. Nagyon 

boldog voltam, hiszen akiket megszólí-
tottam, azok nagyon szívesen sütöttek 
egy, vagy akár két tepsi sütit is erre az 

alkalomra. Ez nagyon szép kezdemé-
nyezés volt. Mit ne mondjak, mikor 
megláttam azt a sok asszonyt szépen 
felöltözve, tálcákkal a kezükben, még a 
könnyem is kicsordult. Bár nem telje-
sen úgy sült el a dolog, ahogyan azt ko-
rábban elterveztem, de azt gondolom, 
a negatív dolgokból is lehet, sőt kell is 
tanulni. Ezután gondoltam egyet és ösz-
szehívtam azokat az asszonyokat, akik 
részt vettek a sütemény-készítésben. 
Úgy gondoltam, ha ebből az önzetlen 
csapatból összejönne egy mag, akkor 
lehetne ebből akár egy klub is. Így ala-
kult meg 2013ban a Hagyományőrző 
Mama Klub. Rendszeresen találkoz-
tunk, mely alkalmakkor megosztottuk 
egymással a tapasztalatainkat akár a 

sütésfőzés, akár a kerti munkák terén, 
de a lényeg mégis az volt, hogy össze-
jöttünk, beszélgettünk és tartalmasan 
töltöttük el az időnket. Ezek az összejö-
vetelek ösztönöztek arra, hogy bár Ebes 
nem egy idős település, de mégis szük-
séges a hagyományok ápolása, feleleve-
nítése, még ha az nem is kimondottan 
ebesi, hiszen mindannyian jöttünk va-
lahonnan, hoztunk valamit magunkkal, 
és bizony kár lenne, ha nem adnánk át 
egymásnak, a gyermekeinknek, a felnö-
vekvő nemzedéknek. Azt mondom, a jót 
tovább kell vinni! Édesapám jó útrava-
lót adott nekem, ami az egész életemet 

elkíséri, méghozzá azt, hogy valamit 
vagy teljes erőbedobással, maximáli-
san csináljunk, vagy ha így nem megy, 
akkor inkább hagyjuk. Számomra na-
gyon fontosak a mai rohanó világban az 
olyan elfeledett értékek, mint például a 
közösen eltöltött tartalmas szabadidő, a 
beszélgetések, a tapasztalatcsere. Ezért 
nem is kérdés, hogy szívvellélekkel 
csinálom a családom és a munkám mel-
lett az egyesület rendezvényeit, ami a 
süteményfesztiválon túl kiegészült a 
családi juniálissal és a minden év feb-
ruárjában megrendezésre kerülő farsan-
gi batyus bállal, aminek az első sikere 
Apagyi Józsefné Erzsike érdeme. Mind-
egyik rendezvényünk közös munka 

eredménye és mindegyiket másért sze-
retem. A süteményfesztivált azért, mert 
itt a rég elfeledett sütemények mellett 
a mai kor igényeit kielégítő süticsodák 
is megjelennek, a rendezvényre a nagy-
mamákon túl a fiatalasszonyok és a 
gyerekek is lelkesen sütögetnek. A kü-
lönlegessége ennek a rendezvénynek 
még az, hogy a süti recepteket össze-
gyűjtjük és receptes könyv formájában 
megjelentetjük, így bárki kipróbálhatja 
az ízlésének megfelelő süteményeket. 
Az általunk szervezett rendezvényeink 
közül a családi juniális a szívem csücs-
ke. Olyan jó végignézni a családokon, 
barátokon, akik ezen a napon önfe-
ledten szórakoznak, főznek, játszanak 
a Nagyparkban. A batyus bál pedig 
méltán mindig nagy népszerűségnek 
örvend, hiszen a napi taposómalom 
után jó összejönni az ismerősökkel és 
beszélgetni, mulatni, enni-inni egy jót. 
Bár most is jelen vagyunk az ebesi ren-
dezvényeken – hiszen az idén a Szent 
Iváni éjen sütöttünk a vendégeknek, a 
Szent István napi Sokadalom keretében 
szervezett főzőversenyt megnyertük a 
„szögények káposztája” nevű étellel, az 
IhajCsuhé Fesztiválon pedig puliszkát 
kóstoltattunk a kilátogató és a fellépő 

Készül a puliszka az Ihaj-Csuhé Fesztiválon

Az aranykezű asszonyok a Szent István napi 
Sokadalomban

Családi juniális a Nagyparkban

A farsangi batyus bál egyik emlékezetes pillanata

Az idei süteményfesztivál lelkes csapata

A kis csapattal Budapestre kirándultunk

A jót tovább kell vinni!
– beszélgetés Tóvizi Jenőné Ica nénivel, az Ebesi Hagyományőrző Egyesület vezetőjével –
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Idén immár negyedik alkalommal csatla-
kozott a Széchényi Ferenc Tájmúzeum a 
Múzeumok Őszi Fesztiválja című orszá-
gos programsorozathoz. Nyitó rendez-
vényként október 25én Elvarázsolt erdő 
várta a borzongást kedvelőket a műve-

lődési ház udvarán. A játékosügyességi 
 feladatok mellett kézműves foglalkozáson 
készíthettek mécsestartót és őszi díszeket 
a gyerekek. A Reformáció emlékévének 
tiszteletére október 27-én nyílt meg a mú-
zeumban a Tűvel varrt hit című időszaki 

kiállítás hajdúbihar megyei hímzők és 
hímzőkörök alkotásaiból. A kiállításhoz 
500 év megújulás címmel irodalmi est 
kapcsolódott.

Múzeumok Őszi Fesztiválja a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban

A díjnyertes étel, a szögények káposztája 
augusztus 19-én

vendégekkel – a jövőbeli célunk mégis 
az, hogy még intenzívebben bekapcso-
lódjunk a település mindennapi életébe. 

Terveink között szerepel, hogy a kö
zel jövőben megszervezzük az elszár-
mazottak találkozóját, ahol a település 
jelenlegi és egykori lakosai találkozhat-
nának és kötetlenül beszélgethetnének, 
hiszen mindannyian fontosnak tartjuk, 
hogy térjünk vissza a gyökerekhez, 
amibe belekapaszkodhatunk az életünk 
során, hiszen csak így van esélyünk a 
túlélésre.

Íme, a recept, amivel a hagyomány-
őrzők megnyerték a főzőversenyt a fa-
lunapon:

Szögények káposztája
A szalonnát a hagymával üvegesre 

pirítjuk, adunk hozzá pirospaprikát, 
fokhagymát és sót. Ezt követően íz-
lés szerinti húsból pörköltet készítünk 
(csülök, farok, oldalvég, bőrös karaj, 
bőrös comb, egy kis füstölt oldalszél). 

Ha félig megfőtt a hús, rátesszük a 
káposztát és a gerslit beleszórjuk, 
majd felöntjük vízzel. Időközben el-
készítjük a gombócokat kenyértész-
tából. Hozzávalók (természetesen 
az éhes szájak függvényében): 1 kg 
liszt, 1 élesztő, 1 evőkanál só, pici 
tej és langyos víz. A tejben futtassuk 
meg az élesztőt. A fenti hozzávalókat 
jól dolgozzuk össze, majd 30 percig 
pihentessük a tésztát. Ezután kézzel 
szakítsunk a tésztából és formázzunk 
akkora gombócokat, mint egy zsem-
le. Az elkészült gombócokat lehető-
leg egyszerre helyezzük a káposzta 
tetejére. Lefedjük, majd 20 percig 
főzzük úgy, hogy közben nem emel-
jük fel a fedőt. Amikor megfőttek a 
gombócok, leszedjük a káposztáról és 
még pár karika kolbászt dobunk rá. 
Kapros tejföllel és gombóc szeletek-
kel tálaljuk.
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Gyöngyrakó klub
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt keddenként 17 
órától a Gyöngyrakó klub foglalkozásain a Művelődési házban. 
Aki kedvet kapott vagy érdeklődik a gyöngy képek készítésé-
nek technikája iránt és maga is szeretne ilyen képeket készíteni, 
látogasson el hozzánk. A foglalkozásokat Gáti Erzsébet és Csir-
maz Erzsébet vezeti.

Ha nincs még kirakandó képed, érdeklődni, további 
felvilágosítást kérni a 0630/4203430as telefonszámon lehet.

November 1317. között „Kárpátokon 
túlról – a honfoglalás története” című 
múzeumpedagógiai foglalkozás hódított 
az ebesi és a nádudvari gyerekek között. 

Az iskolás gyerekek rendhagyó törté-
nelemórán a köztörténeti ismeretanya-
gon túl sok érdekességet is hallhattak a 
honfoglalás koráról. Többek között azt, 
hogy őstörténetünkkel és múltunk szel-

lemi hagyatékaival napi szinten kap-
csolatban vagyunk: a turulmadár (kere-
csensólyom) az 50 forintos érme képes 

felén található. Azonban az igazi izgal-
mat a tárgyak sokasága: a fél jurta és a 
benne elhelyezett, a honfoglalással kap-
csolatos, a mai kor emberének igényeit 
kiszolgáló bőrdíszműves remekművei, 

a régészeti leletek által rekonstruált tár-
gyak hiteles másolatai, fegyvereket, öl-
tözékeket nyújtották.

Az elméleti ismeretet kézműves fog-
lalkozás egészítette ki, ahol a gyerekek 
megismerkedhettek a honfoglalók hét-
köznapjaiban jelentős szerepet játszó 
anyaggal: a gyapjúval. A gyapjúból ne-
mezelés technikával nemez halacska és 
szívecske kulcstartó, és tarsoly készült. 
Az óvodások egy rövid kalandozást tet-
tek a történelembe, amely során a tár-

gyakat kezükbe vehették, az öltözékeket 
felpróbálhatták.

Az egy hetes rendezvénysorozaton kö-
zel 300 gyerek vett részt. Külön öröm 
számunkra, hogy az ebesi óvodások és 
iskolások mellett a nádudvari általános 
iskola diákjai is ellátogattak hozzánk.

Ezúton is köszönetet szeretnék mon-
dani Váradi Lászlónak és Váradiné Nagy 
Katalinnak (Nazca bőrdíszműves mű-
hely és bolt) és Jónás Péternek a hon-
foglalás korával foglalkozó történeti- 

hagyományőrzőnek, hogy a szemléltető 
tárgyakat  múzeumunk rendelkezésére 
bocsátották.

Kovács Sándor történész

Gyerekeket hódított a Honfoglalás…
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A Vasutasok Szakszervezetének Országos Nyugdíjas Szerve-
zete Debrecen területén az Idősek világnapja alkalmából szer-
vezett ünnepségét 2017. október 26-án, csütörtökön rendezte 
meg Ebesen az Arany Oroszlán étteremben.

Az Idősek Világnapja alkalmából szervezett ünnepségen a te-
rületen dolgozó tisztségviselők és aktivisták vettek részt, melyet 
megtisztelt jelenlétével Szabóné Karsai Mária polgármester asz-
szony, Katona Sándor, a Területi Személyszállítási- és Vontatási 
Igazgatóság debreceni igazgatója, Szekeres Roland pályavasúti 
szakértő a debreceni Pályavasúti Területi Igazgatóság képvise-
letében.

A rendezvényen jelen voltak még továbbá Meleg János, a 
Vasutasok szakszervezetének elnöke, Simon Dezső, a Vasuta-
sok Szakszervezete Országos Nyugdíjas Szervezetének elnöke, 
Kósdi Józsefné, a Vasutasok Szakszervezete Országos Nyug-
díjas Szervezete Záhony Területi képviselője, Suszter Csaba, a 
Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Debrecen képvi-
selet vezetője.

Erdős Károly VSZONYSZ területi képviselő megnyitóját kö-
vetően a rendezvényen az Ebesi Benedek Elek Óvoda óvodásai 
színes műsorral köszöntötték az időseket, amit a megjelent 100 
vasutas nyugdíjas vastapssal köszönt meg.

Meleg János úr, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke ün-
nepi köszöntőjében beszélt az idősek világnapjának jelentősé-
géről, méltatta a vasutas nyugdíjasok értékteremtő munkáját. 
Köszöntőjében megemlékezett arról, hogy az ENSZ közgyűlése 
1991ben nyilvánította október 1jét az Idősek Világnapjává. 
Elmondta, hogy az évnek mind a 365 napján, de e napon külö-
nösen fontos, hogy kimutassuk az idősek iránti tiszteletünket, 
megbecsülésünket, hiszen ők azok, akik évtizedeken át építet-
ték, gondozták, gazdagították és adták át a vasút szeretetét. 

Szabóné Karsai Mária polgármester asszony bemutatta a te-
lepülést múltját és jelenét, beszélt az eddig megvalósult fejlesz-
tésekről, a folyamatban lévő munkálatokról és az elkövetkező 
időszak feladatairól.

Katona Sándor igazgató úr a MÁV Zrt. Debrecen Start Igaz-
gatóság jelenlegi helyzetéről, célkitűzéseiről szóló tájékoztató-
jával járult hozzá az ünnepség színvonalához.

Szekeres Roland úr, pályavasúti szakértő a MÁV Zrt. Debre-
cen területén a pályavasút jelenlegi helyzetéről, célkitűzéseiről 
adott tájékoztatást.

Simon Dezső úr, a Vasutasok Szakszervezete Országos Nyug-
díjas Szervezetének elnöke időszerű szakszervezeti kérdésekről 
tájékoztatta a megjelenteket. Beszélt a nyugdíjrendszer visszás-
ságairól, a benne rejlő veszélyekről, és arról, hogy kormányzati 
ciklusokon átívelő nyugdíjrendszerre lenne szükség. A MÁV – 
VSZ ONYSZ együttműködéséről elmondta, hogy jó a kapcso-

lat. Az együttműködés keretében a MÁV támogatja a Vasutas 
Intézmények Nyugdíjasait Támogató Alapítványt. Biztosítja a 
működéshez szükséges infrastruktúrát, támogatja a nyugdíjas 
vasutasnap, valamint az idősek világnapja keretében megszer-
vezett rendezvényeinket.

A tájékoztatókat követően Erdős Károly megköszönte a meg-
hívott vendégek közreműködését, a résztvevők jelenlétét. Min-
denkinek jó egészséget, az ebédhez mindenkinek jó étvágyat 
kívánt.

Erdős Károly területi képviselő

A nyugdíjas vasutasokat köszöntötték az Arany Oroszlánban

Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozata 
kitüntetést kapott Balogh László

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének 61. 
évfordulójára emlékezve és a Magyar Köztársaság kikiáltásá-
nak 28. évfordulója tiszteletére díszünnepséget rendezett az 
Országos Polgárőr Szövetség, melyen településünk polgárőr 
egyesületének elnöke, Balogh László a Polgárőr Érdemke-
reszt Arany fokozata kitüntetést vehette át. Balogh László az 
Ebesi Hírlap kérdésre elmondta, megtisztelő számára ez a ran-
gos kitüntetés, hiszen az egyesület alakulása, azaz 1999 óta 
az önkéntes bűnmegelőzési tevékenységet hivatásának tekinti. 
Mindezeken túl fontosnak tartja a helyi és a megyei közélet 
szereplőivel, a civil szervezetekkel való kommunikációt és a 
jó kapcsolat kiépítését és fenntartását. Kiemelt jelentőséget 
tulajdonít az ifjúsági nevelésnek, az idősekről való gondosko-
dásnak és a környezetvédelemnek is. De természetesen a leg-
fontosabb feladatának Ebes jó közbiztonságának megőrzését 
tartja. Mint mondja, ezt az elismerést nem kaphatta volna meg, 
ha nincsenek mögötte egy emberként az egyesület tagjai, vala-
mint a településen élő lakosok.

Gratulálunk az elismeréshez! Kívánunk további jó munkát!
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Ebesen 2017. október 1. és november 15. közötti időszakban 
bűncselekmény elkövetéséről nem érkezett információ a rendőrség 
számára. Az említett időszakban egy közlekedési baleset bekövet-
kezése miatt kellett a rendőröknek helyszínelniük.  

Ebes külterületén 2017. október 27-én 17 óra 55 perc körüli 
időben a 4es főutat keresztezve az úttest másik oldalában lévő 
buszmegálló irányába akart átmenni egy gyalogos, aki nem figyel-
te a forgalmat és egy Debrecen felől Ebes irányába közlekedő sze-
mélygépkocsi elé lépett, ami nem tudta elkerülni az ütközést és 
elütötte. A baleset során a gyalogos könnyű sérüléseket szenvedett, 
őt a mentők kórházba szállították. A Hajdúszoboszlói Rendőrkapi-
tányság vizsgálja a baleset körülményeit.

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottsága az idén is 
meghirdette a látni és látszani országos balesetmegelőző kam-
pányt. 

Ennek keretében 2017. október 16. és december 8. között az 
akcióhoz csatlakozott szervizekben a személy- és haszongépjár-
művek, a motorkerékpárok és a kerékpárok vezetői ellenőriztet-
hetik járművük láthatóságért felelős alkatrészeit és a szélvédőt, a 
regisztrált optikai szaküzletek pedig díjmentes látásellenőrzéssel 
és hasznos tanácsokkal várják a járművezetőket.

Az akcióra való felhívás idén tehát fokozottan épít a társadalmi 
felelősségvállalásra, a közlekedésbiztonság ugyanis társadalmi 
ügy, egyben társadalmi felelősség. Csak akkor lehet eredményes, 
ha fontosságát, kockázati tényezőit a közlekedés minden résztve-
vője felismeri – és tesz is érte. A „Látni és látszani 2017 – egymá-
sért” országos közlekedésbiztonsági akció legyen a közös ügyünk! 

Az akció további részletiről, az abban résztvevő szervizek és op-
tikai szaküzletek címéről elérhetőségéről a: https://latnieslatszani.
hu/ oldalon tájékozódhatnak.

Legyenek óvatosabbak és körültekintőbbek az utakon!
Az ősz beköszöntével októberben rövidülnek a nappalok. Az 

 időjárási körülmények megváltoznak, ködös, párás, hideg reg-
gelekre ébredünk. Fel kell készülniük a járművezetőknek is a 
megváltozott látási és időjárási viszonyokra. Ennek elmulasz-
tása balesetveszélyes helyzeteket idézhet elő, de akár súlyosabb 
következményekkel is járhat. Legyenek óvatosabbak és körülte-
kintőbbek az utakon!

Ebben az időszakban a balesetek jelentős részének oka az, hogy 
a gépjárművezetők nem az időjárási, látási és útviszonyoknak 

megfelelően közlekednek. Számukra a legtöbb problémát a csú-
szós út és a romló látási viszonyok jelentik. Ősszel gyakran talál-
kozhatunk olyan útszakaszokkal – akár nappal is –, ahol a foltok-
ban előforduló köd korlátozza a belátható útszakasz hosszát. 

Az évszakra jellemző, hogy éjszaka, de gyakran a nappali órák-
ban is fagypont körüli a hőmérséklet. A száraz és nedves útsza-
kaszok hirtelen válthatják egymást, ami fokozott óvatosságot és 
figyelmet kíván a járművezetőktől. A nyári útviszonyokhoz képest 
nagyobb követési távolságot kell tartani, lassabban kell vezetni, 
így kisebb a balesetek bekövetkezésének kockázata. 

Csúszóssá válik az úttest az utakat szegélyező növényzetről, be-
lógó faágakról lehulló levélzetre lecsapódott párától, valamint a 
lehullott levelekre eső csapadéktól.

Veszélyforrás lehet a mezőgazdasági területekről felhordott sár-
szennyeződés, amitől szintén nagymértékben csúszóssá válik az 
úttest. A csúszós úton való közlekedés valamennyi járműkategóri-
ára veszélyt jelent. 

A köd és a szitáló eső miatt csúszóssá váló utak az őszi hónapok-
ban mindennapossá válnak.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 
amennyiben jogsértő cselekményt észlelnek, értesítsék a rendőr-
séget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbízottja-
it, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a 
rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan – kezeli: 
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 0630/3826565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott 0630/3826584
Pásti Gyula c. r. tzls. körzeti megbízott 0670/4301353
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott 0630/3826581
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 0670/4301354
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott 0630/3826575
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558510 vagy
HajdúBihar Megyei Rendőrfőkapitányság
Tevékenységirányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület +3630/6216976

Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden hónap első szerdá-

ján 16:00 és 17:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodá-
ban az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla r. százados
sajtószóvivő

Rendőrségi hírek

Vendégszolgálat Pálházán
Kedves kötelességünknek tettünk eleget október végén Pál-
házán. Az ottani polgárőr egyesület meghívására közös ven-
dégszolgálatot hajtottunk végre a pálházi polgárőr társakkal. 
A munka mellett azonban kikapcsolódásra is jutott idő, mely-
nek keretében megnéztük a sátoraljaújhelyi Börtönmúzeumot, 
Széphalmon megkoszorúztuk Kazinczy sírját, Hollóházán meg-

csodáltuk a gyönyörű porcelánokat, majd sétáltunk egy nagyot a 
füzérradványi Károlyi kastély kertjében és persze nem hagytuk 
ki a kisvasutat sem, mellyel egészen Rostallóig utaztunk. Azt 
gondolom hasznosan telt el az a két nap, hiszen megoszthattuk 
egymással és a pálházi polgárőrökkel is a tapasztalatainkat.

Ebesi Polgárőr Egyesület
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Éremeső Kocsis Csabinak

Ismét számos helyezést tudhat magáénak Kocsis Csabi. Az ok-
tóber 21-én megrendezett Hajós Alfréd kupa III. fordulójának 
100m mell úszás számában a 3. helyezést, míg az október végén 
megrendezett Hungarospa kupa XX. Nemzetközi úszóverseny 
100m mell úszásban a II. helyet szerezte meg 1.25,48 idővel. 
Mindezeken túl Kocsis Csaba kapta a Hungarospa Kupa Nem-
zetközi Úszóverseny 2017. legeredményesebb hajdúszoboszlói 
fiú úszóversenyzőnek járó különdíját. Gratulálunk és további 
sikereket kívánunk!

Test és lélek gyógyszere

Ebesen az elmúlt évtizedben nagyon népszerű lett a futás, és 
egyre többen hódolnak a gyalogos falutúráknak is. Keringé-
sünk, szívünk, tüdőnk, érrendszerünk, csontjaink és izmaink, 
valamint idegrendszerünk és lelki állapotunk legjobb karbantar-
tója a mozgás, ezen belül is a futás, kocogás és a kiadós séták. 
Egy mellékhatásoktól mentes, bármilyen korban elkezdhető 
olcsó mozgásforma. Érdemes nap, mint nap élni ezzel a cso-
dálatos pirulával, egy betegségektől mentes, boldog élet remé-
nyében. A novemberi, debreceni Oxigén kupán aranyérmes lett: 
Egri Csenge, Dobos Judit, és Ifj. Sós Barnabás, aki 16 percen 
belül, (15:50) új ifjúsági pályacsúcsot futott 5 km-en. Ezüstér-
met szerzett Nagy Anita és Egri Ferenc, bronzérmes lett Varga 
Áron. További pontszerzőink: Mészáros Márta, Mészáros Nóra, 
Gergelyné Molnár Edit, Tóth Amina, Varga Olimpia, Nyüvedi 
Nándor, Gergely Kristóf Gábor, Gulácsi Zsombor, Gulácsi 
László, Szentesi Zsolt, Makai István és Borsos Zsolt.

Sós Barnabás 

SZERETET 
karácsonyi 

falutúra 
Gyülekező:  December 16. szombat du. 4 óra Református 

templom előtt

Útvonal:  Református templom  – Temető (emlékezés, 
mécses gyújtás) – Sportház (melegedő, teázás) 
– Katolikus templom

Szervező: Sós Barnabás 

Segítők:  Református és Katolikus templom hívei, 
Sportbarátok Egyesület, Általános iskola, 
Óvoda, Községgondnokság

A Zsongvölgyiek 
Horvátországban jártak

Csapatunk, a Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egy-
let részt vett az 2017. augusztus 2527. között a horvátországi 
Koprivnica (Kapronca) városában megrendezett nagyszabású 
nemzetközi reneszánsz fesztiválon. A rendezvény során számos 
hazai és külföldi csapattal újra találkoztunk, illetve újonnan 

ismerkedtünk meg: csehekkel, lengyelekkel, horvátokkal, ola-
szokkal, szerbekkel, szlovákokkal, szlovénekkel, osztrákokkal 
és németekkel. A három nap során középkori katonai táborban 
éltünk, korhű körülmények között, ugyanis a modern, 21. száza-
di eszközök tiltva voltak.

Emellett részt vettünk a városi felvonuláson, több bemutatót 
tartottunk, harcoltunk a második este rendezett csatarekonstruk-
cióban, valamint beneveztünk a magyar csapat tagjaiként a re-
neszánsz rugbybe, ahol igen szép eredményt értünk el, hiszen 
ezt a versenyszámot megnyertük a Hunyadiak Örökében Tör-
ténelmi Hagyományőrző Egyesület, a Siklósi Sárkányos Rend, 
illetve a Kaposvári Fekete Sereg tagjaival karöltve.

A fárasztó napok után szerencsére hazafelé sem volt probléma 
a középkori táborral és fegyverekkel megpakolt furgonnal való 
határátkelésnél. Utunk során maradandó élményeket szerez-
tünk. Augusztus vége óta megkezdtük a felkészülést a jövő évi 
rendezvényekre, különös tekintettel a versenyekre, így edzése-
inken fejlesztjük állóképességünket, gyakoroljuk a kardvívást, 
illetve a páncélban való küzdelmet.

Szatmári Gábor
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