
2016. augusztus 17-én tartotta soron kö-
vetkező ülését Ebes Községi Önkormányzat 
képviselő-testülete, melyen egyebek mellett 
döntöttek az önkormányzati ingatlanok be-
ruházási és felújítási munkálataival kapcso-
latban is.

Az előző testületi ülés óta eltelt időszakról 
szóló polgármesteri tájékoztatást követően sor 
került a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
szakmai jelzésének megfelelően három önkor-
mányzati rendelet módosítására.

Felújításra kerülő önkormányzati 
ingatlanok

A képviselő-testület döntésének megfelelően 
átalakításra kerül a Vasút utca 2. szám alatt ta-
lálható Fecskeház 1. számú lakásában található 
fürdőszoba, mely magában foglalja a gépészeti 
és burkolási munkák költségeit (250 ezer fo-
rint). 

Felújításra kerül az Ady Endre utca 2/a. in-
gatlanon található üzletsor előtti járda. A felújí-
tandó mintegy 42 négyzetméteres terület térkő 
burkolatot kap, melynek várható költsége 250 
ezer forint. 

Mint ahogyan az önkormányzati hírekben 
is olvasható, hamarosan elkezdődik a Bentla-
kásos Idősek Otthona főépületének szerkezet-
építése (1/a ütem). A szerkezetépítési munkák 
nem tartalmazták korábban a külső nyílászárók 
beépítését. A szakmai egyeztetések során azon-
ban műszaki, vagyon-és állagvédelmi okok mi-
att egyhangúlag úgy döntött a képviselő-testü-
let, hogy ezen munkákat szükséges elvégezni, 
melynek költsége 12 millió forint.

Üvegfólia takarást kap a ravatalozó épülete
Az Ebesi Községgondnokság Kft. a 2016. évi 

költségvetésében az Ebesi Köztemető épületé-
nek korszerűsítésére 350 ezer forintot irányzott 
elő. A gyászoló családok többször is jelezték 
a Kft. felé, hogy a ravatalozó nagy terjedelmű 
üvegfelületei miatt nem megfelelően biztosított 
az elhunyt hozzátartozótól való búcsúzás. Erre 
tekintettel üvegfólia kerül elhelyezésre a rava-
talozó épületének üvegfelületére.

Képviseltettük magunkat a totalitárius 
diktatúrák áldozatainak európai 

emléknapján
Az augusztus 23-án, Budapesten megrende-

zett emléknapon településünk is képviseltette 
magát, kifejezve ezzel tiszteletét azon embe-
rek előtt, akik áldozatul estek a diktatúráknak. 
Az emlékmenetről készült beszámolót lapunk 
3. oldalán olvashatják.

Döntött a testület az önkormányzatok által 
vásárolható védőoltásokról

Egy gyógyszerészeti termékeket árusító tár-
saság kereste meg a képviselő-testületet az ál-
taluk forgalmazott védőoltások kedvezményes 
beszerzésére vonatkozóan. Biró Sándorné, az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 
a napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondta, 
hogy három féle védőoltásra érkezett ajánlat a 
cégtől, melyeknek a szavatossági ideje a köz-
eljövőben lejár, és a kedvezményes beszerzés 
nem folyamatos, csak erre az egy alkalomra 
szól. A Bizottság elnöke kiemelte, hogy a meg-
előzés nagyon fontos, de csak akkor érdemes 
megrendelni ezen oltóanyagokat, ha ennek 
a folyamatossága biztosított, mely az önkor-
mányzat számára évente több millió forint 
plusz költséggel járna. Minderre tekintettel 
a Bizottság véleményével összhangban arról 
döntött a képviselő-testület, hogy nem él az 
önkormányzatnak az egyszeri alkalommal fel-
ajánlott kedvezményes oltóanyag beszerzésére 
vonatkozó ajánlattal.

A TARTALOMBÓL...

Szent István Napi 
Sokadalom – 6. oldal

Emlékezés és szolidaritás
3. oldal

Önkormányzati hírek
2. oldal

„Medvelesen” jártunk
11. oldal

Sportsikerek
10. oldal

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja
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Hamarosan elkezdődik a Bentlakásos 
Idősek Otthona főépületének építése

– beszámoló a képviselő-testület augusztusi üléséről –
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Tájékoztató az önkormányzat 
mezőgazdasági bizottságának 

legutóbbi üléséről

2016. június 20-án tartotta soron követ-
kező ülését az önkormányzat Mezőgaz-
dasági, Környezetvédelmi, Turisztikai, 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága.

A bizottság az első napirend keretében 
egy ebesi mezőgazdasági vállalkozó ja-
vaslatait hallgatta meg. Az észrevételek 
egy része a külterületi dűlőutakra vonat-
kozott, ezen belül különösen arra, hogy 
szinte valamennyi dűlőút jóval keske-
nyebb, mint amilyennek a valóságban 
lennie kellene. 

Polgármester asszony tájékoztatta a bi-
zottságot és a javaslattevőt, hogy az ön-
kormányzat korábban pontosan kimérette 
a dűlőutak egy részét, azonban a mező-
gazdasági művelés során ezek a határok 
nem mindig kerülnek betartásra. E körben 
rendszeres párbeszéd lenne szükséges az 
érintettek között, hogy a dűlőutak megfe-
lelő szélességben folyamatosan rendelke-
zésre álljanak. 

A résztvevők érintették még a közterü-
letek tisztántartásának kérdéskörét. Eb-
ben a témában mind a meghívott vendég, 
mind a bizottság egyetértett abban, hogy 
azokat az ingatlantulajdonosokat kivétel 
nélkül fel kell szólítani, akik az ingatla-
nuk előtti közterületet nem tartják tisztán. 

Ugyanilyen fontos az is, hogy a tele-
pülésen keresztülhaladó terményt, takar-
mányt, trágyát stb. szállítóknak sokkal 
nagyobb gondot kell fordítaniuk a rako-
mány gondos rögzítésére, letakarására. 
Ezzel jórészt megelőzhető lenne a közút 
szennyezése.

Az utóbbi témával kapcsolatban a 
jegyző tájékoztatta a résztvevőket, hogy 
a közterület felügyelő fokozottan fogja 
ellenőrizni a közterületek tisztán tartását. 

A közös eszmecsere során felvetődött 
az a javaslat, mely szerint az Ebesi Hír-
lapban létre kellene hozni egy kifejezet-
ten az agrárium aktualitásaival foglalkozó 
rovatot. Ebben helyi hírekről és esemé-
nyekről lehetne beszámolni, de teret ad-
hatna a mezőgazdaságot érintő megyei és 
országos témáknak is.

A napirend végén Csiszárné Józsa 
Emma bizottsági elnök hangsúlyozta az 
ilyen jellegű – lakosság-önkormányzat 
közötti – párbeszéd fontosságát, mert így 
a bizottság az ülésein a javaslattevővel 
együtt tudja megvitatni a lakosságot, vál-
lalkozókat foglalkoztató kérdéseket.

Ebtartók figyelmébe!

A Polgármesteri Hivatal információi 

szerint megnövekedett a településen az 
éjszaka a házaktól elkóborló ebek száma. 

Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy 
fokozottan ügyeljenek az ebek éjszakai 
felügyeletére, amely nemcsak a közbiz-
tonság, hanem egy esetleges szabálysér-
tési eljárás elkerülése miatt is mindannyi-
unk érdeke.

Egyeztetés a vendéglátó üzletek 
éjszakai nyitva tartásáról

Ebes Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testületének tagjai 2016. augusztus 
10-én egyeztető megbeszélést tartottak a 
vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartá-
sát szabályozó helyi rendeletről.

Az egyeztetésre meghívást kapott vala-
mennyi, a településen vendéglátó egysé-
get üzemeltető vállalkozás képviselője. A 
meghívásnak három személy tett eleget. 

A három üzemeltető közül kettő nyilat-
kozott a jelenlegi este tíz óráig való nyitva 
tartással kapcsolatban. Az egyik álláspont 
az volt, hogy célszerű lenne a péntek, 
szombati zárási időt éjfélben meghatá-
rozni, míg a másik nyilatkozó üzemeltető 
a jelenlegi szabályozás változatlanul ha-
gyását javasolta.

A fentiek alapján a képviselő-testület a 
jelenlegi egységes 22.00 óráig való nyitva 
tartási szabályokat nem módosítja.

Településünk is csatlakozott a 
„Magyarok Kenyere” programhoz

A Magyarok Kenyere program egy 
országos és határon túli jótékonysá-
gi esemény. Olyan nemzeti összefogás, 
amelynek keretében a Kárpát-medence 
magyarlakta részeiről a szervező Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara búzát gyűjt 
össze az adományozóktól. A felajánlott 
búza egy része liszt, a másik része pedig 
kenyér formájában kerül szétosztásra a 
rászorulók között.

A képviselő-testület augusztusi döntése 
alapján településünk két zsák búza fel-
ajánlásával csatlakozott ehhez a nemes 
kezdeményezéshez.

Az útalapos utak gréderezése

A korábbi éveknek megfelelően az ön-
kormányzat ebben az évben is elvégez-
tette az útalapos utak újbóli profilozását, 
kátyúzását, kőpótlását. A profilozással 
érintett lakóutak hossza összesen 5.402 
folyóméter, az utak szélessége változó 
3-5 m így a munkákkal érintett útfelület 
26.918 m²-t tesz ki. A gréderezésen túl 
szükségessé vált az utak kátyúzása 560 

m²-en zúzottkő illetve mart-aszfalt leterí-
tésével 5 cm vastagságban.

Az önkormányzat a Széchenyi utca 
martaszfaltos útterítését is elvégeztette 5 
cm vastagságban tömörítve, 330 folyó-
méter hosszúságban, illetve 4,5 m széles-
ségben. A martaszfaltos munkák költsége 
bruttó 1,4 millió Ft volt.

Járda felújítás és aszfaltozás

Az idei esztendőben is folytatódott a 
járda felújítás. A közelmúltban új aszfalt 
réteget kapott az Alkotmány utca 440 m 
hosszon 0,8-1,30 szélességben. A beruhá-
zás bekerülési költsége bruttó 2.323.465 
Ft volt.

Megkezdődik a Bentlakásos Idősek 
Otthona I/a ütemének építése

Tavalyi évben elkészültek a Bentlaká-
sos Idősek Otthonának engedélyezési ter-
vei, majd az építési engedélyt is jóvá-
hagyta az illetékes hatóság. Az Ebes, 
Rákóczi út 7-9. szám alatt megvalósuló 

beruházás kivitelezése – tekintettel az 
épület méreteire, továbbá a beruházást 
elősegítő pályázati lehetőségek hiányára 
– a képviselő-testület döntése alapján 
több ütemben történik. Az ütemezésre fi-
gyelemmel készültek el a kiviteli tervek. 
A kivitelező kiválasztása közbeszerzési 
eljárás keretében megtörtént. 

Terveink szerint ebben az évben elké-
szül a főépület (hasznos alapterület: 705 
m²) szerkezetkészen a szakipari munká-
kig bezáróan. A következő években az 
önkormányzat tovább folytatja a megkez-
dett beruházást. Az I/a ütem kivitelezését 
a HUMÁN-ÉP Kft végzi bruttó 112 millió 
Ft értékben.

Szabóné Karsai Mária 
polgármester

Dr. Hajdu Miklós 
jegyző

Önkormányzati hírek
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1. csütörtök Dr. Szerze Róbert
2. Péntek Dr. Békési Zoltán
3. szombat Dr. Békési Zoltán
4. vasárnap Dr. Szerze Róbert
5. hétfő Dr. Szerze Róbert
6.kedd Dr. Békési Zoltán
7.szerda Dr. Szerze Róbert
8. csütörtök Dr. Békési Zoltán
9. péntek Dr. Socol Ilona
10. szombat Dr. Csontos Gyula
11. vasárnap Dr. Szerze Róbert
12. hétfő Dr. Szerze Róbert
13. kedd Dr. csontos Gyula
14. szerda Dr. Szerze Róbert
15. csütörtök Dr. Csontos Gyula
16. péntek Dr. Socol Ilona

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

Telefonszám: 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2016. szeptember

2008-ban az Európai Parlament nyilat-
kozatot fogadott el arról, hogy augusztus 
23-át a Totalitárius Diktatúrák Áldoza-
tainak Európai Emléknapjává jelölik ki, 
ugyanis 1939-ben ezen a napon osztotta 
fel Európát egymás között két totalitári-
us állam, Németország és a Szovjetunió, 
megteremtve ezáltal azokat a feltételeket, 
amelyek a holokauszthoz, népek és társa-
dalmi csoportok deportálásához, tömeg-
gyilkosságokhoz és etnikai tisztogatások-
hoz vezettek. 

A Szovjetunióba hurcolt politika fog-

lyok és kényszermunkások emlékévére 
létrehozott Emlékbizottság 2016. 08. 23-
án a Totalitárius Diktatúrák Áldozatainak 
Európai Emléknapján emlékmenetet szer-
vezett, mely a Cipők a Duna-parton em-
lékműtől a Terror Háza Múzeumig tartott. 
Az emlékmeneten képviselte magát tele-
pülésünk is, Mezei László alpolgármester, 
Eignerné Bartusz Andrea, a Kulturális 
Kft. ügyvezetője és Miklós Levente ta-
nyagondnok részvételével.

Eignerné Bartusz Andrea 
ügyvezető

Emlékezés és szolidaritás

Hirdetmény
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és az 

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 támogatást nyújt.

Nem részesülnek támogatásban azok a kérelmezők, 
akik:

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-
nek

A támogatás kifizetésére 2016. szeptember 5. napjától 
kezdődően október 31. napjáig kerül sor a Polgármesteri 
Hivatal pénztárában ügyfélfogadási időben. 

A pénz felvételéhez az iskolalátogatási igazolás szüksé-
ges, melyből megállapítható, hogy a kérelmező nappali ok-
tatás rendje szerint tanulmányokat folytat. 

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
és Egészségügyi, Szociális Bizottsága

TÁJÉKOZTATÁS
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot érintő változásokról

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szó-
ló 1997. évi XXXI. törvény értelmében 2 0 1 6 .  j a n u á r 
1 - j é t ő l  az ebesi családsegítés és a gyermekjóléti szolgál-
tatás integrált szervezeti keretben, összehangolt szakmai tar-
talommal Család- és Gyermekjóléti Szolgálatként működik 
tovább; ügyfeleit azonban továbbra is változatlan helyszínen 
és feladatellátással várja a Rákóczi u. 13. sz. alatt.

A jogszabályi változások következtében Intézményünk ja-
nuártól folyamatos és állandó kapcsoltban van a Hajdúszo-
boszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Köz-
ponttal, minek keretében a Központ munkatársai hatósági és 
speciális feladatokat látnak el településünkön, melyek a kö-
vetkezők:
−	 	Hatósági feladatok során a védelembe vett, a nevelésbe 

vett és az utógondozott gyermekek gondozásában vesznek 
részt.

−	Speciális szolgáltatásaik:  
	 •		Kapcsolattartási ügyelet keretében gyámhivatali vagy 

bírósági határozatban szabályozott (szülő–gyermek, 
gyermek–nagyszülő vagy egyéb hozzátartozóval való) 

kapcsolattartás megvalósításához helyet és felügyeletet 
biztosítanak.

	 •		Szükség esetén jogi és pszichológiai tanácsadás igény-
bevételét teszik lehetővé.

	 •		A j e l z ő r e n d s z e r i  k é s z e n l é t i  s z o l g á l a t  kere-
tében, a nyitvatartási időn kívül (hétvégén is) felmerülő 
krízishelyzetekben azonnali tájékoztatást, tanácsadást 
vagy segítségnyújtást adnak a kollégák a készenléti tele-
fonszámon történő hívás esetén. Készenléti telefonszám: 
0 6 - 3 0 / 7 3 3 - 7 11 0 . 

További információkért keresse a Család-és Gyermekjólé-
ti Szolgálat munkatársait az (52) 788-494-es, illetve az (52) 
788-495-ös telefonszámok valamelyikén, vagy személyesen az 
Ebes, Rákóczi u. 13. szám alatt az alábbi ügyfélfogadási idő-
pontokban:

 Hétfő: 800–1200, 1300–1500

 Kedd: Az ügyfélfogadás szünetel!
 Szerda: 800–1200, 1300–1700

 Csütörtök:  1300–1500

 Péntek: 800–1200
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A Alapszolgáltatási Központ által nyújtott szolgáltatások között az 
Ebesi Hírlap előző számában bemutatott Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat az a szolgáltatási forma, mely a település lakosai közül a 
legszélesebb kört érint, családsegítő, vagy gyermekjóléti alapszol-
gáltatás formájában. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016-ban 
hozzávetőlegesen 190 ebesi lakossal áll kapcsolatban. Az ellátottak 
számát tekintve, ezt követi a szociális étkeztetés, mint ellátási forma, 
melyet jelenleg 71 fő vesz igénybe intézményünkön keresztül.

Az étkeztetés feladata a segítségnyújtás a rászorulók számára, ön-
álló életvitelük fenntartásában, célja pedig a szociális biztonság meg-
őrzése településünkön. Az étkeztetés megszervezésével és megfelelő 
koordinálásával minden rászoruló számára elérhetővé válik a szol-
gáltatás. Az eddigi tapasztalatok szerint a napi étkezéssel több krízis 
helyzet megoldódott, néhány esetben elkerülhetővé vált az éhezés. 

Azoknak az igénylőknek biztosítunk naponta egyszeri meleg ét-
kezést, akik önmaguk vagy hozzátartozójuk részére, tartósan, vagy 
átmenetileg nem képesek erről gondoskodni. Ennek oka lehet az 
életkoruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai, illet-
ve szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk, létfenntartásukat veszé-
lyeztető élethelyzetük, életkörülményeiknek kedvezőtlen változása. 
A legtöbben betegségük, idős koruk miatt kérik a szolgáltatást. Az 
egyedülálló nyugdíjasok számára, kifejezetten a kisnyugdíjasok, 
vagy a betegségük miatt az önellátásra csak részben képes idősek szá-
mára nagy segítséget nyújt ez az ellátási forma. Emellett, a szociális 
étkeztetés a nehéz anyagi körülmények között élő lakosok számára is 
segítséget nyújthat. A 49-64 év közötti korosztályban leginkább meg-
jelenő probléma, hogy nincs jövedelmük, alkalmi munkából élnek, 
illetve bevételük a közmunka programból adódik. Sajnos a rendsze-
res jövedelem hiányából adódóan ezen lakosok megélhetése nagyon 
nehéz. A ellátás igénybevétele sokat segít szociális helyzetükön.

A szociális étkeztetést az intézmény meleg ebéd biztosításával látja 
el, melyet az ebesi Arany Oroszlán Étterem és Panzió konyhája biz-
tosítja az igénybe vevők részére. Az étkezők részére lehetőség van az 
étteremben elfogyasztani az ebédet, vagy saját ételhordóban hazavi-
hetik, emellett az Alapszolgáltatási Központ munkatársai szállítják 
le az arra rászorulók számára, otthonukba.  Az étterem konyhájáról 
biztosított az idősek klubjában étkezők ellátása is. Az ebéd átszállí-
tásra kerül az intézmény tálalókonyhára, a klubban tartózkodó idősek 
itt fogyasztják el, valamint innen is kérhető az ebéd ételesben történő 
elvitele. Az étteremben naponta, hétvégén és ünnepnapokon is, 1130-
tól 1400 óráig van lehetőség az ebéd elfogyasztására, illetve elvitelére. 
Az idősek klubjában, munkanapokon, 1130-tól 1300 óráig lehet az ebé-
det elfogyasztani. Itt említeném meg, hogy az idősek klubját igénybe 
vevők számára, igény esetén, reggelit is biztosítunk.

A szociális étkeztetés igénylése az igénylő által az intézményveze-
tő számára benyújtott kérelmen alapul. Az intézményvezető bírálja el 
a kérelmet, állapítja meg a jogosultságot és a személyi térítési díjat. 
A Szociális Törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet, 
valamint a helyi önkormányzati rendelet alapján kell a térítési dí-
jakat meghatározni. A térítési díj megállapításának alapja a jövede-
lemvizsgálat, mely alapján megállapításra kerül a személyi térítési 
díj. A személyi térítési díj tehát az az összeg, amit az igénylő fizet 
ki az intézménynek. Hangsúlyoznám, hogy a személyi térítési díjak 

megállapításához egy objektív kategóriarendszer került kialakítására, 
melynek segítségével azonnal átlátható az egyes jövedelemkategóri-
ák alapján fizetendő személyi térítési díjak összege. Azt gondolom, 
a jövedelemkategóriák és a térítési díjak kialakításánál sikerült egy 
igen méltányos rendszert kidolgoznunk, így a legalacsonyabb jöve-
delemmel rendelkezők már 180 forintért hozzá juthatnak az ebédhez, 
míg a személyi térítési díj maximuma 670 forint. A házhoz történő le-
szállítás az ebéd árán túl, szintén térítési díj ellenében történik, mely-
nek összege 40-95 forint között változik. Vannak kivételes esetek is. 
Mindig akadnak olyan jövedelem nélkül maradt, krízishelyzetben 
lévő személyek, akik esetén az intézményvezető és a fenntartó jóvá-
hagyása alapján, átmeneti, 1-2 hónapos időszakra, térítésmentesen is 
nyújtható az étkeztetés. Ez csak kifejezetten indokolt, egyedi esetben 
működhet. 

A szolgáltatás nyújtása a megállapodás megkötését követően kez-
dődik, és addig tart, amíg az étkező kéri a megszüntetését, emellett 
lehetőség van a szüneteltetésre is. Az ebéd megrendelése az egyéni 
igényekhez igazodik. Van, aki a hét minden napján igényli az ebédet, 
van, aki csak a hétköznapokon, és akad, aki csak a hét néhány napján 
kéri az étkeztetést. Az ünnepi ebédmegrendelést (húsvét, karácsony, 
ünnepnapok) minden alkalommal külön egyeztetjük az igénybe ve-
vőkkel. Az ebéd megrendelése hetente történik, péntekenként vég-
legesítjük a következő heti igényeket. Tudni kell azonban, hogy a 
váratlan helyzetekhez is igyekszünk rugalmasan igazodni, de arra 
szoktuk kérni az étkezőket, hogy legalább 24 órával előre jelezzék, 
ha bármilyen változás van, így lemondanák, vagy mégis csak kérnék 
az ebédet bizonyos napokra.

A személyi térítési díj, azaz a 670 forint nem fedi le az ebéd előál-
lítási költéségét. A fenntartót, azaz az Önkormányzatot az étkeztetés 
biztosítása során további költségek terhelik. Összegezve elmond-
hatjuk, hogy az étkeztetést igénybe vevő lakosokra vonatkozó 670 
forintos térítési díj már önmagában egy kedvezményes ár, emellett a 
további, jövedelem alapú, illetve méltányossági kedvezmény igény-
bevétele mellett, a szociális étkeztetés egy rendkívül kedvező lehető-
ség az érintett lakosok számára.

A tárgyhónapra megállapított térítési díjat a következő hónap 2-3. 
hetében szoktuk beszedni, melyet az Idősek Klubjában egyenlíthetik 
ki az étkezők. Számlázáskor csak az ellátási napok száma vehető fi-
gyelembe, kiegészülve a leszállítás költségével, amennyiben azt kér-
te az illető. A tanyagondnoki szolgáltatást igénybe vevő külterületi 
lakosok számára az ebéd leszállítása ingyenes.

A változatos, jó minőségű étel biztosítása mind az étterem, mind 
az intézmény, ám elsősorban az étkeztetést igénybe vevők érdeke. Az 
étlap kialakításánál, az ételek elkészítésénél az étterem vezetése és 
dolgozói is tekintettel vannak a fogyasztók igényére, véleményére, és 
azt gondolom, a szolgáltatás biztosításában jó együttműködés alakult 
ki közöttünk az évek során. 

Ezúton is bátorítok minden kedves nyugdíjas, vagy rászoruló la-
kost, hogy éljenek a lehetőséggel, és keressék fel az Alapszolgáltatási 
Központot, amennyiben úgy érzik, hogy önmaguk, vagy hozzátarto-
zójuk számára segítséget jelenthet a szociális étkeztetés igénybevé-
tele.

 Erdei Andrásné 
 intézményvezető

Kategóriák 1 2 3 4   5 6   7   8   9   10   11   

Jövedelem Jöv. 
nélkül

27 000 
Ft-ig

27 001– 
30 000 

Ft

30 001– 
40 000  

Ft

40 001 – 
45 000  

Ft

45 001 – 
55 000  

Ft

55 001 – 
65 000  

Ft

65 001 – 
75 000  

Ft

75 001 – 
80 000  

Ft

80 001 – 
85 000  

Ft

85 001 Ft 
fölött

Ebéd 0 Ft 180 Ft 230 Ft 240 Ft 300 Ft 360 Ft 420 Ft 480 Ft 540 Ft 600 Ft 670 Ft

Leszállítás 0 Ft 40 Ft 60 Ft 75 Ft 95 Ft

Reggeli 0 Ft 55 Ft 140 Ft 195 Ft

Szociális étkeztetés
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Nyári élmények a PIPOSZ táborban

2016. július 25-30-ig Székelyföldön jár-

tunk, szállásunk a PIPOSZ tanyán volt. A 
programok változtak, hiszen idén másod-
szor jártuk be a környéket, szinte ugyanaz-
zal a csapattal. A Szent Anna–tóhoz menet 
megálltunk egy csodálatos szabadsághar-
cos emlékműnél a Nyerges-tetőn. A Kár-
pát-medence magyarsága több száz kopja-
fával adózott a székely hősök emlékének, 
akiket Kányádi Sándor a thermopülai csata 
„háromszázához” hasonlított. Megmártóz-
tunk a Szent Anna-tóban, amely gyönyörű, 
de egyben veszélyes is, mivel egy vulká-
ni kráterben keletkezett. Meglátogattuk 
a nagy testvérét is a Mohos-tőzeglápot, 
amely európai hírű természetvédelmi te-
rület egyedi kialakulása, ritka növény- és 
állatvilága miatt. 20 méter vastag vulkáni 
hamurétegen megtelepedett ruganyos tő-
zegmoha szőnyegen sétáltunk a kijelölt 
ösvényen, amelyet előszeretettel használ-
nak az ott élő medvecsaládok is. Láthat-
tunk húsevő növényeket és az áfonyával 
könnyen összetéveszthető mámorkát. 
Találtunk levedlett viperabőrt és medve-
karmolásokkal „díszített” fákat, ugyanis 

a medve, étkezés után úgy „mos kezet”, 
hogy a fatörzseken tisztítja le mancsait. A 
túra végeztével színes üvegdarabokra buk-
kantunk, amelyek tulajdonképpen vulkáni 
eredetű obszidiánok. Az egyik szabad dél-
előttünkön megemlékezve a legendás szé-
kely „Halálraítélt zászlóaljról”, számhá-
ború formájában újrajátszottuk az oroszok 
ellen vívott csatát a hegygerincen futó lö-
vészárkokban. A „Sziklára épített házban” 
a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Gimná-
ziumban megismerkedtünk az iskola alapí-
tójával, egy rendkívüli emberrel, Berszán 
atyával, akit mindenki csak „papbácsinak” 
hív. Ő is Márton Áron tanítványai közé tar-
tozott. A vidék és az itt élő emberek rabul 
ejtették szívünket, ide minden évben visz-
szatérünk. Katona Erika

Köszönet a segítségért

Köszönöm mindazon gyermekek munká-
ját, akik a nyári szünidő ideje alatt is se-
gítségemre voltak az iskolakertben, gon-
dozták az ott található növényeket. Katona 
Erika 

Less Nándor túra újra

Az idén október 8-án kerül megrendezésre. 
A tavalyi jelentkezési bonyodalmat sze-
retnénk elkerülni és a szervezők kérésére 
szeptember 15-ig le kell adni a nevezést, 
mert várhatóan idén is hamar be fog telni a 
keretszám. A jelentkezők minél hamarabb 
iratkozzanak fel Katona Erika tanár néni-
nél. Az utazás költsége 3500 Ft/fő (tartal-
mazza a nevezés díját is). 

Gyere velünk színházba!
Idén is szervezünk tanulóinknak a korábbi 
évek gyakorlatának megfelelően a Csoko-
nai Nemzeti Színház gyermek-és ifjúsági 
előadásaira színházlátogatást. A gyerekek 
számára szóló mesebérlet két előadást fog-
lal magában (Hessmese, A kisfiú meg az 
oroszlánok), melynek költsége 1600 forint. 
A három előadásra szóló ifjúsági bérlet 
(Időfutár, Bánk bán, A szalontai Hamlet-
kör) 2500 forintba kerül. Jelentkezni az 
osztályfőnököknél lehet.

Szülői értekezletek
A 2016/2017-es tanév szülői értekezletei-
nek időpontjai: szeptember 12-én, hétfőn 
1-2. osztály, szeptember 13-án, kedden 
3-4. osztály, szeptember 14-én, szerdán 
5-6. osztály, szeptember 15-én, csütörtö-
kön 7-8. osztály. Szeretettel várjuk a szülő-
ket ezen alkalmakkor 17 órától. 

Beiratkozás a művészeti tanszakokra 
Várjuk az érdeklődő tanulóink mihama-
rabbi jelentkezését művészeti iskolánk tan-
szakaira (dráma, kerámia, grafika, furulya, 
klarinét, zongora, ütő). Jelentkezni Kacsó-
Árva Boglárka iskolatitkárnál lehet. 

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét a ké-
sőbbi problémák elkerülése végett, hogy 
azon gyerekeknek, akik nem ingyenesen 
kapják a tankönyvet, határidőre fizessék 
be a tankönyvcsomag költséget.

Összeállította: 

Szűcs Norbert intézményvezető
Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Iskolai színes hírek

Európai Mobilitási hét 2016. ebesi programjai
Időpont Időpont Helyszín Esemény

Szeptember 16. Péntek 7-8 óra
7-16 óra

Fő u.-központ
Óvoda

Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Mobilitási hét rajzpályázat és kiállítás az óvodában

Szeptember 17. Szombat 9 óra
10 óra 

Nagypark
Nagypark

Park-kör erdei futóverseny
Nagypark takarítás-szemétszedés

Szeptember 18. Vasárnap 17 óra
19 óra

Nagypark
Iskola előtt

Duatlon és kerékpáros körverseny
TEKEREBES éjszakai kerékpáros falutúra

Szeptember 19. Hétfő 7-8 óra
délelőtt

Fő u.
Kispark

Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Kéz a kézben, generációk találkozója és sétája

Szeptember 20. Kedd 7-8 óra
18 óra

7-8 óra
Sportpálya

Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
FutEbes futóverseny

Szeptember 21. Szerda
7-8 óra
14 órától
14 órától

Fő u.-központ
Iskolaudvar
Iskolaudvar

Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Kerékpáros ügyességi verseny 
Közlekedjünk ökosan kresz totó 

Szeptember 22. Csütörtök
Autómentes nap

6-19 óra
7-8 óra
9-10 óra
19 óra

Központ
Fő u.-központ
Óvoda
Iskola előtt

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

Felelős szervező: Sós Barnabás. Támogatók, segítők: Önkormányzat, Óvoda, Iskola, Sportbarátok Egyesület, Alapszolgáltatási Központ, 
Rendőrség, Polgárőrség
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Tiszta, virágos lakóház 2016. eredményei
A Tiszta, virágos lakóház 2016. programban 11 pályázó indult. 
Családi ház gazdasági udvarral kategóriában:
1. helyezett Kiss Sándor (Ifjúság u. 26.)
2. helyezett Sós Sándor (József A. u. 1.)

Családi ház pihenőkerttel kategóriában:
1. helyezett Kecán György (Ifjúság u. 41.)
2. helyezett Érckövi Zoltán (Ifjúság u. 31.)
3. helyezett Bánki László (Gázláng u. 24.)
Különdíjban részesült ifj. Csizi Zoltán, mint legfiatalabb pályázó.
Az eseményről készült felvétel megtekinthető a www.ebestv.hu oldalon.

Gyönyörű időjárás, remek hangulat várta azokat, akik kilátogattak a Szent István Napi Sokadalom programjaira augusztus 20-
án. Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. köszönetét fejezi ki a szervezésben közreműködők önzetlen munkájáért, akik 
segítették a rendezvény sikeres lebonyolítását. Külön köszönet illeti a főzőverseny tárgynyereményeinek felajánlásáért a Curver 
Magyarország Kft.-t. A rendezvényről készült felvétel megtekinthető a www.ebestv.hu oldalon.

Kellemesen telt a Szent István Napi Sokadalom Ebesen

Fotók: Jakab Attila és magánarchívum
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MEGHÍVÓ
IDŐSEK NAPJA EBESEN

2016. SZEPTEMBER 30. PÉNTEK, 1400 ÓRA

Ebes Község Önkormányzata és az
Ebesi Idős Emberekért Alapítvány

szeretettel és tisztelettel meghív 
minden kedves érdeklődőt az

„IDŐSEK VILÁGNAPJA EBESEN”
című rendezvényére.

Az ünnepi műsorban közreműködik a 
Benedek Elek Óvoda, az 

Alapszolgáltatási Központ és a 
Bakator Zenekar.

Helyszín:
Művelődési Ház

(Ebes, Kossuth u. 32-34.)
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Régen voltunk híradás-
sal Kádár Nagy Lajosról, az 
Ebesen élő kortárs festő- és 
szobrászművészről, az Ebesi 
Értéktár tagjáról. 

Mi újság van, hogyan tel-
nek napjaid?

K.N.L: Köszönöm kér-
désed, elfoglaltságom van 
bőven. Ez év januárjában la-
kóhelyemen, Ebesen volt az 
Életmű Kiállításom. Aztán 
volt egy kiállításom Debre-
cenben a Szent Erzsébet Sze-
retet Otthonban, majd pedig 
Pocsajban, melyek igazán 
jól sikerültek. A Szent Erzsé-
bet Szeretet Otthon kiállítása 

különösen mély nyomokat 
hagyott bennem. Remélem, 
hogy a nehéz körülmények 
között élő, idős embereknek 
sikerült egy kis lelki feltöltő-

dést biztosítanom a kiállítás-
sal, és az azt követő közvetlen 
beszélgetéssel!

A kiállítások mellett volt 
más érdekes esemény is éle-
tedben?

K.N.L: Igen, 2016 első fél-
évében debütált az Ebes Ifjú 
Képzőművészeti tehetségeit 
segítő Alapítványi felajánlá-
som. Nagy örömmel láttam, 
hogy komoly volt a gyerekek 
és pedagógusaik érdeklődé-

se a közös munka iránt, így 
többek között közel húsz ifjú 
művész jelölt lakásomon is 
felkeresett. Ők rácsodálkoz-
tak az én alkotásaimra, én 
pedig, mint az idősebb gene-
ráció tagja, megpróbáltam át-
adni élettapasztalatomat a vi-
lágról és az általam képviselt 
művészeti stílusról. Remélem 
sikerült!

A kisplasztikák, kiállítá-
sok mellett jut idő másra is?

K.N.L: Kell, hogy jusson. 
Az unokák ez évben is több-
ször meglátogattak, ez ugye 
elsőbbséggel bír az ember 
életében. Aztán folyamatosan 
készülnek az új kisplasztikák. 
Közben kicsit elkalandoztam 
a művészet új területére, az 
ars poétikák világa felé is. Az-
tán nagyon készülök a „Látó 
ujjak” című új könyvem meg-
jelenésére, melyet a szeptem-
beri hajdúszoboszlói Életmű 
kiállításon mutatunk majd be. 

Jól látom, az év második 
felében is van elfoglaltsá-
god?

K.N.L: Ha egészségem en-
gedi, úgy bőven. Már le van 
kötve négy kiállításom, köz-
te a Vakok és Gyengénlátók 
Fehér Bot Hajdú-Bihar Me-
gyei Központi rendezvénye. 
Számomra új esemény lesz a 
Hajdúszoboszlói Bioétel- és 
Borfesztivál is, ahová ven-
dégként pódium beszélgetésre 
kaptam felkérést. A rövidesen 
megjelenő könyvemmel pedig 
munka még bőven van, annak 
érdekében, hogy az olyan le-
gyen, amilyennek én szeret-
ném. Közben pedig nagy fába 
vágtam a fejszét, 77 évesen is-
kolapadba ülök újból. Beirat-
koztam a DRHE Sze nior Aka-
démiára a nejemmel együtt. 
Ez ugye négy félév.

Fentieket lejegyezte:  
Dr. Hagymási Zoltán,  

az ebesi krónikás 

Mozgalmas volt az első félév

Kirándulás Felsőtárkányba

Rétesnapot tartottunk

A Nosztalgia Klub szervezésében, 2016. augusztus 23-án, az 
Idősek Klubjában rétes napot tartottunk. Lelkes klubtagjaink, a 
hagyományőrzés jegyében házi készítésű, kézzel nyújtott rétest 
készítettek, míg az üstben megfőtt a palóc leves, és a filagóriá-
ban kisült a strudli. A közel 50 fő részére készített ebéd finom-
ra sikerült, és miután közösen elfogyasztottuk, jót nótáztunk a 
hosszan terített asztal mellett. Köszönjük polgármester asszony-
nak, jegyző úrnak, alpolgármester úrnak és a képviselő-testület 
tagjainak, hogy velünk tartottak rendezvényünkön. 

Az Alapszolgáltatási Központ örömmel fogadna a lakosság 
részéről használható állapotú sparheltet felajánlásként, támogat-
va ezzel régi, népi ételeink hagyományának ápolását, tovább-
örökítését.

Az Alapszolgáltatási Központ dolgozói 2016. augusztus 6-án 
intézményi kirándulás keretében ellátogattak a Felsőtárkányi 
Rétesnapokra. A kirándulás megvalósításához ezúton is köszön-
jük az Önkormányzat támogatását.
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Ebesen 2016. augusztus hónapban bűncselekmény elkövetéséről 

nem jutott információ a rendőrség tudomására. Az említett időszakban 
az alábbi közlekedési balesetekről tudok beszámolni: 

A rendőrök 2016. augusztus 9-én 7 óra 50 perc körül közlekedési 
baleset miatt intézkedtek. Egy tehergépkocsi közlekedett a 4-es számú 
főúton Hajdúszoboszló irányából Debrecen felé, amikor a 212. kilomé-
terszelvényben egy Opel típusú személygépkocsit előzött. Ennek során 
nem tartotta a megfelelő oldaltávolságot és az Opel vezetője sem tett 
eleget a jobbra tartási kötelezettségének, így a két jármű összeütközött. 
A baleset során személyi sérülés nem történt.

A 4-es számú főút ebesi szakaszán Debrecen irányából Hajdúszo-
boszló felé közlekedett egy személygépkocsi 2016. augusztus 15-én 18 
óra 34 perc körül, amikor forgalmi okok miatt megállt az úton és egy 
másik személygépkocsi hátulról nekiütközött, valamint a következő 
jármű is nekik ütközött.  A helyszíni szemle idején félpályás útlezárás 
volt érvényben. A forgalom rendőri irányítás mellett váltakozó irány-
ban haladhatott.

Szintén utoléréses baleset történt 2016. augusztus 17-én délelőtt 10 
óra 10 perc körül a 4. számú főúton. Egy személygépkocsi Ebes kö-
zelében figyelmetlensége miatt az előtte közlekedő személygépkocsi 
hátuljának ütközött. A baleset során a másik jármű vezetője sérült meg, 
őt a mentők kórházba szállították. 

Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt 2016. augusztus 
19-én 16 óra 23 perc körül. Egy lengyel rendszámú személygépkocsi 
haladt Debrecen irányából Hajdúszovát irányába, majd eddig tisztázat-
lan okból a jármű áttért a szemközti forgalmi sávba és járművének bal 
első oldalsó részével nekiütközött a vele szemben érkező személygép-
kocsinak, majd az úttest menetiránya szerinti jobb oldalán lévő útárok-
ba hajtott. Az ütközés során a másik gépkocsi megpördült és menetirá-
nyának háttal állt meg. A balesetben a vétlen jármű vezetője 8 napon 
belüli, az okozó jármű vezetője előreláthatóan 8 napon túli súlyos sérü-
léseket szenvedett. Őket a mentők kórházba szállították. 

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és ameny-
nyiben jogsértő cselekményt észlelnek, értesítsék a rendőrséget (se-
gélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbízottjait, avagy 
polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség 
bizalmasan – a bejelentő adatait zártan – kezeli: 
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 06-30/382-6565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Pásti Gyula c. r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510 vagy
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976
Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden hónap első szerdáján 16 
és 17 óra között a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, Széchenyi tér 
1. szám alatt tartanak.

Fokozottan ellenőrzik az iskolák környékét

A rendőrség is elkezdte a felkészülést az iskolakezdésre. Szep tember 
hónapban az oktatás kezdeti és befejezési időszakában, a járásban ta-
lálható általános iskolák környékét folyamatosan ellenőrizik az egyen-
ruhások.

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság évek óta kiemelt figyelmet 
fordít a gyermekek védelme érdekében a tanintézetek környékének el-
lenőrzésére, a bűncselekmények, a szabálysértések és a balesetek meg-
előzése érdekében. Az előző évek statisztikai adatai alapján megálla-
pítható, hogy az iskolakezdéshez és annak végéhez köthetően személyi 
sérüléssel járó közlekedési baleset nem történt.

A gyermekek a legsérülékenyebbek, legyen szó közúti közlekedési 
balesetekről, élet- vagy vagyon elleni bűncselekményekről, bármilyen 
rossz szándékú befolyásról, vagy csak a tapasztalatlanságukból fakadó 
átgondolatlan döntésekről. 

A szeptemberi iskolakezdéskor ez a megelőző tevékenység különö-
sen nagy hangsúlyt kap, hiszen ekkor az iskolák környékén jelentősen 
megnő a forgalomban résztvevő gyermekek és fiatalkorúak száma, és 
fokozottan jelentkeznek azok a veszélyek, amelyek gyermekeinket 
érintő balesetekhez, esetenként bűncselekményekhez vezethetnek.

Annak érdekében, hogy az iskolák környékén a közbiztonságot és 
a közlekedésbiztonságot fenntartsák az elkövetkezendő hónapban a 
rendőrök és polgárőrök, közös bűn- és balesetmegelőzési akcióprogra-
mot szerveznek, amelynek célja a kialakult közbiztonsági és közleke-
désbiztonsági helyzet fenntartásán túl annak további javítása. 

Az iskolakezdést megelőzően a rendőrök már ellenőrzéseket tar-
tanak az oktatási intézmények környezetében, amely során figyelmet 
fordítanak a járművezetők jogkövető magatartására, az aktív és pasz-
szív biztonsági eszközök, így különösen a biztonsági öv és a biztonsági 
gyermekülés használatára. Amennyiben erre szükség van, forgalomirá-
nyítással, az úttesten történő átkíséréssel segítik a gyermekek bizton-
ságos közlekedését. 

Felhívom a figyelmét azoknak a gépjárművezetőknek, akik iskolák 
környékén közlekednek, legyenek az elkövetkezendő időszakban fi-
gyelmesebbek, óvatosabbak és ehhez mérten válasszák meg gépjármű-
vük sebességét is.

A szülőket pedig arra kérem, hogy személyes példamutatással ne-
veljék rá a gyermekeiket a helyes közlekedésre. Hívják fel a gyerekek 
figyelmét az úttesten való haladás, a gyalogos átkelőhelyen való közle-
kedési szabályokra, valamint arra, hogy az úttesten hogyan kell átkelni 
szabályosan úgy, hogy ne következzen be baleset.

Karácsony Béla
r. százados, sajtószóvivő

Kék hírek

Üzlethelyiség kiadó
Ebes Rákóczi u. 12. száma alatti irodaházban 
11,5 m2 alapterületű, valamint utcafronti bejárattal 
24,83 m2 alapterületű fűthető üzlethelyiség kiadó.

Érdeklődni:
Ebesi Községgondnokság Kft.

4211 Ebes Széchenyi tér 1.
06-52/366-992

06-30/985-4997

Felhívás véradásra
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy 2016. szeptember 07-én, 
szerdán 13.00–17.00 közötti időben véradást szervezünk a 
Művelődési Házban. A véradáshoz személyi igazolvány, lak-
címkártya és TAJ-kártya szükséges.
„Adományozzon egészséget! Aki vért ad, életet ad!”

Felhívás méhnyakrák szűrésre 
2016. szeptember 30-án, pénteken 9.00–11.00 közötti időben 
méhnyakrákszűrést tartunk az Egészségházban. A szűrővizs-
gálatot dr. Szilvási Ferenc szülész-nőgyógyász szakorvos 
végzi a Kenézy Gyula Kórházból. Előzetes bejelentkezés 
szükséges, mivel doktor úr egy alkalommal maximum ötven 
asszonyt tud fogadni. Jelentkezés: munkaidőben, az Egész-
ségházban (Kossuth u. 12.) vagy az 52/366-821 telefonszá-
mon lehet a védőnőknél. 

a Védőnők
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Idén hatodik alkalommal került meg-
rendezésre a Középkori Forgatag nevet 
viselő nyílt haditorna verseny Ebesen, 
amelyet július 16-án kísérhettek figyelem-
mel az érdeklődők a Művelődési Háznál. 
Terveink szerint a rendezvényt az udvaron 
tartottuk volna meg, de a verseny előtti 
estétől kezdődött folyamatos és erős eső 
meggátolta ezt. Az eső a rendezvény nap-
ján is folyamatosan esett, így a korábban 
meghirdetett négy versenyszámból azt a 
kettőt tudtuk megtartani, amit be tudtunk 
vinni a Művelődési Ház nagy termébe. 

Az esős idő miatt a korábbi évekhez 
képest igencsak lecsökkent a versenyzők 
száma. Több olyan egyesület is volt, aki a 
verseny napján mondta vissza a megjele-
nést. Ezek ellenére 19 bátor és lelkes je-
lentkező vett részt a két versenyszámban, 
amelyeket két kategóriában – felnőtt és 
17 év alatti korcsoportban – indítottunk.

A résztvevők 4 egyesület képviseleté-
ben jelentek meg. Visszatérő vendégek-
ként üdvözölhettük a Szent Longinusz 
Középkori Hagyományőrző Egyesület 
tagjait, akik Zentáról, Szerbiából érkez-
tek, míg a Beli Orlovi tagjai Belgrádból, 
szintén Szerbiából idén először indul-
tak a megmérettetésen. Ebesről két civil 
szervezet is képviseltette magát az Ebesi 
Sportbarátok Közhasznú Egyesület és a 
szervező Zsongvölgyi Hagyományőrző 
Haditorna Egylet jóvoltából. 

A rendezvényt Dr. Kovács Brigitta, az 
Ebes Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének tagja nyitotta meg, aki 
szívélyesen köszöntötte a megjelenő ven-
dégeket és az idő ellenére lelkes verseny-
zésre és jókedvre buzdította a résztvevő-
ket. Ezután a szabályok rövid ismertetését 
követően kezdetét vette a versengés. A 
jelentkezők a zárt terem nyújtotta lehe-
tőségeknek megfelelően kardvívásban és 
övbirkózásban mérhették össze erejüket 
és tehetségüket.

Mivel az íjászat és kelevéz párbaj ver-
senyszámokat biztonsági okokból nem 
állt módunkban megtartani, ezért az idén 
nem hirdettünk eredményt az összes ver-
senyszámban indulók közül a Zsongvölgy 
Bajnoka, illetve a Zsongvölgy Ifjú Bajno-
ka címekért.

A versenyen az alábbi eredmények szü-
lettek: A 17 év alatti kategóriában a kard-
vívásban is és az övbirkózásban is a Szent 
Longinusz Középkori Hagyományőrző 
Egyesület versenyzője, Mucsi Bence 
végzett az első helyen. A második helyen 
mindkét versenyszámban Zsákai Mar-

tin végzett az ebesi Zsongvölgyi Hagyo-
mányőrző Haditorna Egylet kiemelkedő 
versenyzője. A harmadik helyeket szintén 
a Szent Longinusz tagjai szerezték meg, 
kardvívásban Fürstner Márton, övbir-
kózásban Kádár Dávid.

A felnőttek viadalában a kardvívást 
Nagy Abonyi Szabolcs nyerte a zentai 
Szent Longinusz Középkori Hagyomány-
őrző Egyesületből, a második helyen a 
belgrádi Beli Orlovi tagja Alexandar 
Urosevic végzett, a harmadik pedig a 
Zsongvölgyi Hagyományőrző Hadi-

torna Egyletből Vakarcs Lajos lett. 
Övbírkózásban első lett Alexandar 
Urosevic Belgrádból, második Nagy 
Abonyi Péter Zentáról, harmadik Nagy 
Abonyi Szabolcs szintén Zentáról. Emel-
lett minden résztvevőnek szeretnénk gra-
tulálni, hiszen a megmérettetés kimerítő 
erőpróbát jelentett az összes jelenlévő 
számára, amit mindenki hősiesen kiállt. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
az Ebes Községi Önkormányzatnak, az 
Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesü-
letnek, az Ebesi Polgárőr Egyesületnek 
az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Kft.-nek, akik jelentős támogatással járul-
tak hozzá a rendezvény megvalósításához, 
valamint a Zsongvölgyi Hagyományőrző 
Haditorna Egylet tagjainak, barátainknak 
és családtagjainknak, akik a szervezésben 
és a lebonyolításban nyújtottak segítséget, 
amelynek köszönhetően egy újabb élmé-
nyekkel és barátságos versengéssel tarkí-
tott szombati napot tölthettünk együtt. A 
részletes eredménylista megtalálható a 
www.zsongvolgyihaditorna.hu oldalon a 
Középkori Forgatag menüpont alatt. Vé-
gül köszönjük szépen áldozatos munkáját 
az Ebes Tv stábjának, akik felvételt ké-
szítettek rendezvényünkről, amely meg-
tekinthető a http://ebes.hu/ebestv/ web 
oldalon.

Horváth Sándor

VI. Középkori Forgatag Ebesen

Enyedi Attila (Enyő) alezredes, az idén 
harmadik alkalommal teljesítette a nagy-
atádi IronMant, a közismert hosszú távú 
triatlon versenyt. Az IronMan versenye-
ken indulók nem is másokkal versenyez-
nek igazán, hanem önmagukkal és az em-
beri teljesítőképesség határait próbálják 
feszegetni. A 3.8 km úszásból, 180 km 
kerékpározásból és 42 km maratoni futás-
ból álló távokat Enyő először 2013-ban 
teljesítette, majd 2014-ben több mint 1 
órát javítva korábbi idején, 13 óra 17 perc 
alatt sikerült célba érnie. 2015-ben misz-
sziós teendők miatt nem tudott elindulni 
a versenyen, így nagy kedvvel és lelkese-
déssel fogott neki az idei évi közel 20 he-
tes felkészülési programnak. A befektetett 
munkának végül meglett az eredménye, 
hisz új egyéni csúccsal: 12 óra 36 perc 
alatt érkezett célba.

Enyediné Dobai Henriett a Szekszárd 
és Baja között megrendezett, Korinthosz 
elnevezésű 81 km-es ultratávú futóver-
senyt harmadik alkalommal teljesítette. 
Az augusztusi versenyen 7 óra 27 perc 

alatt sikerült teljesítenie a távot, mely az 
eddigi legjobb ideje. 

IronMan és ultramaratoni sikerek
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AZ ÉN  CSUTKABABÁM 

 Pályázati felhívás gyerekeknek 
 

       A Széchényi Ferenc Tájmúzeum 

Az én csutkababám 

címmel 

pályázatot hirdet a településen élő óvodásoknak, iskolásoknak. 
 

Kedves gyerekek! 

Készítsétek el saját csutkababátokat s juttassátok el hozzánk. 

A beérkezett alkotásokból a legszebbnek talált babákat és készítőiket jutalomban 
részesítjük a IV. Ebesi Csuhéfesztivál című rendezvényen.  

 
Nevezési korcsoportok: 

1. Óvodások 
2. Általános iskola 

Minden korcsoportban 1., 2., 3. díjat osztunk ki, valamint az összes beérkező alkotás 
kiállításra kerül a Széchényi Ferenc Tájmúzeum udvarán a Csuhé fesztivál  ideje alatt. 

Az eredményhirdetésre 2016. szeptember 24-én, 16.00 órakor kerül sor. 
 

LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2016. SZEPTEMBER 20. 
 

A leadás helye és ideje: 
Községi Könyvtár és Múzeum épülete  

nyitvatartási időben:  
keddtől péntekig 8.00-18.00 óra,  

szombaton 10.00-16.00 óra között 
 

Várjuk a szorgalmas kezek által  
készült alkotásokat! 

A Kulturális Kft. dolgozói 2016. július 29-én csapatépítő kirán-
duláson vettek részt, ahol Gyöngyös, Recsk és Eger látnivalóit 
tekintették meg. Ezúton szeretnénk megköszönni Ebes Községi 
Önkormányzatnak, a képviselő-testületnek és az Alapszolgáltatási 
Központnak a kirándulás megvalósulásához nyújtott támogatást.

Csapatépítő kirándulás

„Medvelesen” jártunk,  
medvét nem találtunk

Idén, immár sokadik alkalommal mintegy 40 fővel 
kerekedtünk fel, hogy részt vegyünk a Bihari-hegy-
ségben megrendezett Medveles elnevezésű teljesít-
ménytúrán. Lelkes csapatunk egy része a 20 km-es, 
míg a bátrabb jelentkezők a 43,5 km-es távon próbál-
hatták ki erőnlétüket. Bár medvével idén sem talál-
koztunk, de kárpótolt minket a gyönyörű, változatos 
táj, és a nagyszerű társaság. Idén is minket illetett a 
legnagyobb létszámú csapatnak járó kupa. 

Ebesi Sportbarátok Egyesület
Túra szakosztály



w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

Ebesi Hírlap12

Az Ebesi Hírlap szeptemberi számának  
lapzárta időpontja 2016. szeptember 22.

Lakossági hirdetések
Energiatanúsítvány kiállítása rövid határidőre, tapasztalt szakember-
től, olcsón. T. 30/429-9064
Ingatlan értékesítés, talpmasszázs – reflexológia! A reflexzóna masz-
százs serkenti a vér és nyirokkeringést, amivel a test öntisztulási ké-
pességét megtöbbszörözhetjük. Mivel erősíti az immunrendszert így 
az öngyógyító folyamatokat beindítja. Oldja a feszültséget, relaxál és 
kellemes közérzetet ad. A reflexológia világszerte elismert természet-
gyógyászati módszer. Masszázs időpontok: szerda: 10.00–14.00 óráig, 
csütörtök: 14.00–18.00 óra között. Előzetes időpont egyeztetés szük-
séges. Hívja Adorjánné Valit a 06/70-334-5407 telefonszámon. 
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www.harmatiautosiskola.hu

Kedvezményes személygépkocsi-
vezetői tanfolyamot  indítunk

2016. szeptember 6 -án kedden
18,00 órától 

Ebesen a Művelődési Házban

Harmati 
Autósiskola

Jelentkezni lehet:
A megadott időpontban a Művelődési Házban, vagy

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

e-mailben: harmatilaszloo@gmail.com

OKÉV: 09-0287-04

 

 
Kerekes Szállítási és Kereskedelmi Kft.  4211 Ebes, 
Forrás u. 2.  Tel.: (30) 638-89-49; fax: (52) 565-416 

E - mail:  kerekesmh@gmail.com  
 

MINDEN, AMI AUTÓ! 
 

A KEREKES KFT-NÉL EBESEN, A FORRÁS ÁRUHÁZ MÖGÖTT 
 

AMIT VÁLLALUNK: 
 

-JÁRMŰVÉT, A KÖRNYÉKEN EGYEDÜLÁLLÓ NETTÓ 6200 FT/ÓRA DÍJON 
JAVÍTJUK, NAGYON KEDVEZŐ ALKATRÉSZ ÁRAKKAL, 2 ÓRÁN BELÜLI 

ALKATRÉSZ BESZERZÉSSEL. KÉRJEN AJÁNLATOT!  
 

- JÁRMŰVEK MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSA A LEGKEDVEZŐBB ÁRAKON. 
 

Műszaki vizsgadíj előzetes átvizsgálással, környezetvédelmi 
felülvizsgálattal összesen (Ft bruttó) 
motorkerékpár 6.595.- 
utánfutó 13.900.- 
személyautó 19.700.- 
kisteherautó 19.900.- 
nehéz tehergépkocsi, vontató 36.900.- 
nehéz tehergépkocsi, vontató pótkocsija 26.900.- 
mezőgazdasági vontató, lassújárművek és ezek 
pótkocsija 

12.900.- 

 
- EREDETISÉG VIZSGÁLAT RÖVID HATÁRIDŐVEL HATÓSÁGI ÁRAKON. 
- GUMIABRONCS ÉRTÉKESÍTÉS, SZERELÉS VERHETETLEN ÁRAKON. 

- FUTÓMŰ ÁLLÍTÁS 5.000.- Ft + Áfa ÁRON. 
- KLÍMA TISZTÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS 3.800.- Ft+Áfa ÁRON. 

- AMÍG VÁSÁROL AZ ÁRUHÁZBAN KOLLÉGÁINK KEDVEZMÉNYESEN 
(SZEMÉLY ÉS KISTEHER 1.270.- Ft+Áfa) LEMOSSÁK AUTÓJÁT. 

 
REMÉLJÜK ELNYERTÜK TETSZÉSÉT, ÉS SZEMÉLYESEN IS TALÁLKOZUNK SZERVIZÜNKBEN.  

 
Érdeklődni: e-mail-en, telefonon és személyesen is lehet. 

 
Kapcsolat:      e-mail: kerekesmh@gmail.com  tel.: 30/638-8949 cím: 4211 Ebes, Forrás u. 2.  
 

NYITVA TARTÁS: H-P. 7-19 H 

 TÜZIFA ELADÓ! 
  
Akác, tölgy kuglizva, hasítva és parketta 
hulló ömlesztve vagy raklaposan egyedi 

kiszállítással. 
Érd.:  Szotákné Kata 

tel: 06-30-487-6555,  06-30-562-2490 
www.tuzifa-debrecen.hu 

Debrecenben a Monostorpályi úton. 
 

 
 
 
 
 

Az Acsádi úton nem mi vagyunk!!! 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

86. születésnapját ünnepelte  
 2016. 08.13-án  

SÁNDOR ANDRÁSNÉ  
(Ebes, Tavasz u. 2/a) 

 

Ebből az alkalomból szeretettel 
köszönti Marika lánya és családja, 

és dédunokái 

 


