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Köszönjük!
Az „Összefogás Ebesért” csoport tagjai megköszönik Ebes 
azon választópolgárainak a szavazatait, akik az október 1-jei 
választáson támogatták a csoport polgármester- és képvise-
lőjelöltjeit és szavazatukkal a jövőre, a jövőben is dinamiku-
san fejlődő Ebesre szavaztak. Köszönjük a bizalmat!

Galgóczi Mihály polgármester

  
	 Agócs	Attiláné	képviselő	 Bagosi	Bálintné	képviselő

  
	 Banáné	Lente	Zsófia	képviselő	 Dézsi	Julianna	képviselő

  
	Heidumné	Szarka	Veronika	képviselő	 Magyar	János	képviselő

  
	 Pócsi	Andrásné	képviselő	 Dr.	Szerze	Péter	képviselő

  
	 Erdős	Károly	 Kis	Sándor

Mihályi Miklós

Nemrégiben lezajlott a 2006-os 
önkormányzati választás. Az 
eredmény hűen tükrözi, hogy 
Ebesen mennyire meg vannak 
elégedve a lakosok az eddigi pol-
gármesterrel. Galgóczi Mihály, 
aki az „Összefogás Ebesért” pol-
gármester- és képviselőjelölt 
csoport tagja, most kezdi polgár-
mesteri pályájának negyedik 
ciklusát. 1990 óta tagja a testü-
letnek és 1994-től polgármes-
terként tevékenykedik. 

–  Nyilván ha valakit többször 
megválasztanak, az a bizalomnak 
és az eredményességének köszön-
hető.  A  programokat,  amiket 
eddig  vállaltam,  jórészt  teljesí-
tettem a lakossággal, a képvise-
lő-testülettel közösen – mondja 
Galgóczi Mihály. – Természete-
sen mindenkinek nem lehet meg-
felelni, de az eredmény is mutatja, 
hogy a lakosság nagyobb részének 
mégis sikerült. 

Nagyon befolyásolja, sokszor 
korlátozza  munkánkat  a  pénz. 
Igyekszünk minden lehetőséget 
kihasználni a település fejleszté-
se érdekében.

–  Meg volt elégedve a 2006-os 
önkormányzati választások „tisz-
taságával”, lebonyolításával?

–  Ugyan nem emeltem kifogást 
a helyi választási szerveknél, de 
nem voltam megelégedve. Augusz-
tus 5-én az ellenfeleim azt terjesz-
tették, hogy nem indulok, holott 
ez nem volt igaz! Nyilvánvaló volt 
ebben az esetben a szándékosság. 
A  másik  fél  ajánlószelvényeivel 
sem volt minden rendben. Mint 
utólag kiderült, a választás nap-
ján ellenfelem Szabó Sándor és 
csapata tovább folytatta meggyő-
ző hadjáratát, megsértve ezzel a 
kampánycsendet. Az utolsó héten 
mások lejáratása is része volt kam-
pányuknak. Ennek ellenére elve-
szítették  a  szavazást.  Nagyon 
nagy megtiszteltetés, hogy Ebes 
polgárai újabb bizalmat szavaz-
tak nekem, amit ezúton is megkö-
szönök. Már tizenkét éve vezetem 
sikeresen a  települést,  és  igyek-
szem  továbbra  is  meghálálni  a 
belém fektetett bizalmat. Azt a 

programot, amit vállaltam igyek-
szem véghez vinni a következő 
négy évben. Élni  fogok a pályá-
zati lehetőségekkel, és az Európai 
Unió nyújtotta támogatásokkal.

–  Nyilván  kedvező  Önnek  a 
folytonosság, mert  így a hosszú 
távú  célokat  véghez  tudja  vin-
ni. Mi az, amire a  legbüszkébb 
az  eddig  megvalósult  projektek 
közül?

–  Nagyon büszke vagyok arra, 
hogy Ebes központjának arcula-
ta 1994 óta jelentősen megválto-
zott. A régi, elavult házak helyett, 
épült  egy  református  templom, 
egy étterem-panzió, valamint egy 
katolikus templom, melyek a falu 
díszei. Az, hogy az „alvófaluból” 
egy dinamikusan fejlődő, jó nevű, 
magára adó és büszke települést 
sikerült kialakítani. A parkok és 
a zöld övezetek is barátságosab-
bá tették a községképet. 

A  település  csatornázása  is 
elindult  1998-ban,  jelenleg  40 
százalékos  készültségű,  de  az 
ISPA-program keretén belül két 
éven  belül  teljesen  elkészül.  A 
következő négy évben a legfonto-
sabb feladatok: a csatornázás, az 
intézmények korszerűsítése euró-
pai uniós források bevonásával, 
munkahelyteremtés, valamint az 
útépítések. Egy  jelentős progra-
mot szeretnénk elindítani, „Zöld 
Ebes” elnevezéssel, ami unikum-

Tizenkét éve a 
település élén

Folytatás a 2. oldalon.

Alakuló ülést tartott az 
újonnan megválasztott 

képviselő-testület
2006. október 10-én a testület 
alakuló ülésén Dézsi Julianna 
korelnök köszöntötte a meg-
jelenteket: Galgóczi Mihály 
polgármestert, akit negyedik 
alkalommal választott meg a 
település lakossága, a képviselő-
testület tagjait, az intézményve-
zetőket és a hivatal dolgozóit. 

„Tisztelt Képviselők! Tisztelt jelen-
lévők! Tisztelt Választópolgárok!

A magam és a megválasztott 
képviselők  nevében  megköszö-
nöm, hogy október 1-jén elmen-
tek  szavazni  és  megtiszteltek 
bizalmukkal.  Elismerték,  hogy 
az összefogás és az együtt gondol-
kodás eredményeként községünk 
ütemesen  fejlődött.  Elfogadták 
a  meghirdetett  programunkat, 
amelynek megvalósításában aktí-

Folytatás a 2. oldalon.
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nak számítana a régióban. Komp-
lex környezeti koncepcióval nem 
nagyon  lehet  találkozni    ilyen 
településeken.

–  Az utóbbi évek fejlesztései nagy 
részt pályázati pénzekből valósul-
tak meg. Kik segítenek Önnek a for-
rások megpályáztatásában?

–  Figyeljük  a  lehetőségeket, 
megbeszéljük az ötleteket, majd 
felkérünk egy szakértő vállalko-
zást,  aki  kivitelezi  mindezt. 
Komoly  összegektől  eshetünk 
el, ha tévedünk. Nagyon szigorú 
szabványoknak  kell  megfelelni 
például, egy európai uniós pályá-
zat esetében, ezért szükséges a 
szakértelem. Így sikerült elnyer-
nünk  az  ISPA-támogatását  a 
csatornázásra, valamint jórészt 
pályázati pénzekből valósult meg 
a parképítés (AVOP), az Ady End-
re utcai útépítés is. Az egészség-
ház felújítására mintegy 30 millió 
forintot nyertünk. 

A legszükségesebb jelenleg az 
általános iskola felújítása lenne, 
melynek pályázatát befogadták, 
de jelenleg forrás hiányában tar-
talék listán van a projekt.

–  Hogyan látja az önkormány-
zati tulajdonú cégek jövőjét?

–  Mindhárom cégre nagy szük-
ség van, ugyanis fontos közszol-
gáltatásokat látnak el. Az Ebesi 
Közgondnokság  Kft.  szervezi  a 
hulladékszállítást, csatornázást, 
és még az idén elkészülő községi 
temetőt is működtetni fogja. Az 
Ebesi Kulturális Közhasznú Tár-
saság a kulturális  területet  fog-
ja össze. Az ő  fenntartásuk alá 
tartozik a könyvtár, tájmúzeum 
és  a  művelődési  ház.  Az  Ebesi 
Arany Oroszlán Étterem és Pan-
zió fő tevékenységéhez tartozik 
a közétkeztetés, emellett az ide-
genforgalom és vendéglátás lebo-
nyolítása.  Ez  az  év  lesz  az  első, 
amikor öt év után nyereséget fog 
termelni.  Ezek  az  intézmények 
azért működnek céges gazdasá-
gi formában, mert a különböző 
adójogszabályok miatt, így a leg-
gazdaságosabb. Sokkal keveseb-
be kerül a fenntartásuk.

–  A polgármester úrnak jogos az 
optimizmusa, hisz egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend Ebes, sokan 
költöznek ki a nagyvárosból, mert 
szép, csendes, nyugodt a környék. A 
település tiszta, rendezett a közbiz-
tonság kiváló és nem utolsó sorban 
jóval alacsonyabbak a telekárak, 
mint Debrecenben. Egyre dinami-
kusabban  fejlődik a község, ami 
köszönhető  az  itt  lakók  összefo-
gásának és együttműködésének a 
helyi szervekkel.

Bencsik Ildikó

Folytatás az �. oldalról.

Tizenkét éve a 
település élén

van részt kívánnak venni a továb-
biakban  is.  Köszönjük,  együtt 
tovább Ebes!

Tisztelt Képviselőtársaim!
Választóinktól a bizalmat meg-

kaptuk, mely nagy megtisztelte-
tés, de egyben óriási felelősséggel 
jár. Az egyéni érdeket mindig alá 
kell  rendelni a közösségi érdek-
nek.  Képviseljük  választóinkat, 
Ebes  községet.  Községünk  von-
zó ereje pozitív vagy negatív meg-
ítélése a végzett munkánk alapján 
történik. Kritikánk mindig legyen 
alkotó,  előre  mutató.  A  szemé-
lyeskedés a testületi üléseinken 
nem megengedett. Kötelességünk 
a testületi és a bizottsági üléseken 
megjelenni, aktívan részt venni, 
véleményt  mondani,  döntésein-
kért felelősséget vállalni.

Én, mint korelnök, képviselő, a 
közösségért tevékenykedő ebesi 
lakos Weöres Sándor alábbi gon-
dolatát magaménak vallom:

»Egyetlen parancs van, a többi 
csak tanács: Igyekezz úgy érezni, 
gondolkozni és cselekedni, hogy 
mindenkinek javára tegyél!«

Kívánom képviselőtársaimnak, 
hogy e gondolat jegyében végez-
zék munkájukat az elkövetkező 
négy évben.”

A korelnök ünnepi köszöntője 
után a Helyi Választási Bizottság 
elnöke,  Dobos  Attila  ismertet-
te a választás eredményét, vala-
mint megköszönte mindazoknak 
a munkáját, akik részt vettek és 
legjobb tudásuk szerint segítették 
a választások lebonyolítását. 

Ezt követően Bek Melinda jegy-
ző asszony tartott tájékoztatót a 
választás zökkenőmentes, bonyo-
dalmak nélküli lebonyolításáról.

Galgóczi  Mihály  polgármes-
ter, valamint a képviselők a Helyi 
Választási  Bizottság  Elnökétől 
vették át megbízólevelüket és tet-
ték le az esküt. Az eskütétel után 
az ülés további levezetését Dézsi 
Julianna korelnök átadta Galgóczi 
Mihály  polgármesternek,  aki  a 
következő gondolatokkal köszön-
tötte a jelenlévőket:

„Tisztelt  Választási  Bizottság, 
Jegyző  asszony,  Képviselő-tes-
tület és Hivatal! Tisztelt Hölgye-
im és Uraim!

Elsőként megköszönöm azok 
szavazatait, akik rám és az Össze-
fogás Ebesért csoport jelöltjeire 
szavaztak.

Köszönjük Ebes!
Ebes  lakossága  sokadszorra 

bizonyította, hogy bölcs és nem 
lehet megtéveszteni. Ebes a múlt 

helyett  a  jövőt,  a helyben  járás 
helyett  a  dinamikus  fejlődést 
választotta.

Szép volt Ebes!
Szeretném  megköszönni  a 

választásban közreműködők mun-
káját. Jó munkát végzett a válasz-
tási bizottság, a jegyző asszony, 
a szavazatszámláló bizottságok 
és  a  hivatal  apparátusa  is.  Saj-
nos  a  kampány  során  a  másik 
oldal több esetben is megsértet-
te a választójogi törvényt, vagyis 
az Alkotmányt. Sajnálatos, hogy 
a  kampánynak  ismételten  csak 
része volt a lejárató hadjárat. Igaz, 
nem nyíltan, hanem burkoltan. 
De ez az eredményen már egyál-
talán nem változtat.

Tisztelt Jelenlévők!
Tizenhat  éve  veszek  részt  a 

település vezetésében. Ezen belül 
három ciklusban polgármester-
ként. S most az ebesiek bizalmá-
ból  elkezdhetem  a  negyediket 
is.  Ez  nagyon  nagy  megtisztel-
tetés számomra, amit ezúton is 
megköszönök.  Munkám  során 
igyekszem hasznosítani az eddi-
gi  tapasztalatomat,  s  a  legjobb 
tudásom szerint fogom szolgálni 
Ebest.

Minden erőmmel azon leszek, 
hogy a program minél nagyobb 
részét  teljesítsem,  vagy  éppen 
túlteljesítsem. Mindezt pártatla-
nul tiszta kézzel a település egé-
szét szolgálva fogom tenni. Mint 
ahogy azt eddig is tettem.

S  ezt  várom  el  a  megválasz-
tott  képviselőktől  is!  Akiknek 
ezúton is gratulálok a megválasz-
tásukhoz! Kívánok a munkájuk-
hoz sok sikert, jó együttműködést 
és megértést.

S ha valaki vagy valakik egy-
egy szavazásnál alulmaradnak, ne 

tekintsék azt a demokrácia meg-
sértésének, mert ez a demokrá-
cia maga. Mert a demokrácia azt 
is jelenti, hogy el tudjuk fogadni a 
többség véleményét. Természete-
sen amennyiben az nem törvény-
be ütköző!

Azt  azonban  előrebocsátom, 
hogy a falu szolgálata, a köz job-
bítása nem csak a polgármester 
és a hivatal feladata. Ugyanúgy 
feladata ez a megválasztott kép-
viselők mindegyikének is. Mert 
mindannyian ezt vállaltuk!

Ebben  számítok  Önökre  és 
Önök is számíthatnak rám.

Mert ez pártállástól, politikai 
felfogástól  függetlenül  közös 
vezérlőelvünk kell, hogy legyen 
a következő négy évben. S ha ez 
így lesz, akkor Ebes felvirágzik.

A jövő év elejétől megnyílnak 
az újabb EU-források és pályázati 
lehetőségek. Ez nagy lehetőséget, 
de egyben nagy felelősséget is jelent 
számunkra. Ki kell aknáznunk a 
rövidéletű EUROHULLÁM adta 
lehető ségeket.

Közben törekednünk kell arra is, 
hogy az intézményrendszer opti-
málisan, de hatékonyan működjön. 
A  közszolgáltatások  színvonala 
minél magasabb legyen.

Az önkormányzati közszolgál-
tató  cégeket  a  továbbiakban  is 
eredményesen  és  költségtaka-
rékosan kell működtetni, tovább 
működtetni. Ha lehet, fejlesztés-
re bírni őket.

Tisztelt Képviselőtestület! Tisz-
telt Jelenlévők!

Ehhez kérem az Önök és Ebes 
lakosságának jó szándékú támo-
gatását. Mert e nélkül nem tud-
juk sikerre vinni Ebest. Márpedig 
a célunk mindenekfelett ez kell, 
hogy legyen.

Alakuló ülést tartott az újonnan 
megválasztott képviselő-testület

Folytatás az �. oldalról.
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Részemről állok elébe és várom 
a segítőket!

Köszönöm a figyelmüket!”

A polgármester ünnepi köszön-
tője  után  egyhangúlag  meg-
választották  Dézsi  Juliannát 
alpolgármesternek, aki eskütéte-
lével a felkérést elfogadta. Ezt köve-
tően került sor a polgármester és 
az alpolgármester illetményének 
egyhangú elfogadására, valamint 
a bizottságok felállítására.

Pénzügyi Bizottság tagjai:
Elnök: Pócsi Andrásné, tagok: 

Agócs Attiláné, Bagosi Bálintné, 
ifj. dr. Szerze Péter.

Egészségügyi  és  Szociális 
Bizottság tagjai:

Elnök: Heidumné Szarka Vero-
nika, tagok: Banáné Lente Zsófia, 
Kapásné Nagy Amália és Szabó 
István.

Mezőgazdasági, Környezetvé-
delmi, Turisztikai és Sportbizott-
ság tagjai: 

Elnök: Agócs Attiláné, tagok: 
Bagosi Bálintné, Magyar János és 
Mezei László.

Az  alakuló  üléssel  kapcsola-
tos  kötelező  napirendi  pontok 
után került sor az Észak-alföldi 
Régió Ivóvízminőségének Javítá-
sáért elnevezésű önkormányzati 
társulás  társulási  tanácsába  az 
önkormányzat  által  megbízott 
képviselő delegálására Agócs Atti-
láné képviselő személyében.

Rózsahegyiné Juhász Éva

Hirdetmény
a helyi önkormányzati képvise-
lők és polgármester választás 
eredményeiről Ebes községben

Érvényes szavazatok 
száma (db)

Polgármester:
Galgóczi Mihály (MSZP) 1060
Szabó Sándor (független) 673

Képviselők:
1. dr. Szerze Péter (MSZP) 1 079
2.  Heidumné Szarka Veronika 

(független) 827
3. Magyar János (független) 806
4. Szabó István (független) 796
5. Banáné Lente Zsófia (független) 764
6. Dézsi Julianna (független) 751
7. Agócs Attiláné (független) 738
8. Pócsi Andrásné (független) 717
9. Mezei László (Fidesz) 699

10. Bagosi Bálintné (független) 694
11. Kapásné Nagy Amália (független) 689
12. Mihályi Miklós (független) 626
13. Apagyi Józsefné (független) 622
14. Kis Sándor (SZDSZ) 595
15. Szabó Jenő (független) 523
16. Horváth Ernő (független) 499
17. Erdős Károly (MSZP) 489
18. Lelesz János (független) 354
Részvételi arány a településen: 
49,59%

Dobos Attila
HVB-elnök

Júliusi  lapszámunkban  már 
beszámoltunk  a  csatornaépítés 
aktuális helyzetéről. A kivitelező 
akkor azt ígérte, hogy még ebben 
az évben elkezdődik a beruházás 
a településen. A korábbi tárgyalá-
sok ugyanis arról szóltak, hogy 
Ebesen csak 2008-ban kezdődik 
a  beruházás  és  a  létrejövő  köz-
művagyon pedig Debrecené lesz. 
Galgóczi  Mihály  polgármester 
azonban  többször  tárgyalt  a 
kivitelezővel,  valamint  a  gesz-
tor  településsel  –  Debrecennel 

–,  s  az  eredményes  tárgyalások-
nak köszönhetően a csatornaépí-
tés 2006-ban elkezdődött Ebesen, 
és  a  csatornavagyon  is  Ebesen 
maradt.  A  beruházás  58%-os 
EU-támogatással,  32%-os  álla-
mi  társfinanszírozással  és 10%-
os önerővel valósul meg.

Jelenleg az I. ütemben kijelölt 

utcában folynak a munkálatok: 
Petőfi, Vadas, Alkotmány, Béke, 
Déli, József Attila, Dózsa György, 
Gárdonyi Géza, Gázláng.

A  II.  ütemben  sorra  kerülő 

utcák:  Tavasz,  Szoboszlai  köz, 
Kölcsey, Bartók Béla, Iskola, Jókai, 
Móra  Ferenc,  Fazekas,  Ifjúság, 
Szent István, Nyugati, Hárs, Fűz-
fa utcák.

Elkezdődött a csatornaépítés Ebesen

Hamarosan elkészül a régió 
egyik legegyedibb tervezésű 
temetője Ebesen. A képviselő- 
testület tagjai az október 18-án 
tartott ülésen helyszíni bejárást 
tartottak. 

–  A bejárat két oldalánál lévő 
virágos  bolt,  valamint  kegyeleti 
bolt  már  elkészült,  azonban  a 
kényelmes  megközelítés,  parkí-
rozás lehetőségét biztosító több 
férőhelyes parkoló még épül. A két-
hektáros terület, ha szükséges a 
későbbiekben ugyanekkora méret-
tel  bővíthető.  Nélkülözhetetlen 
volt a több mint 6000 m3 földdel 
való feltöltés, ami a talajvíz elleni 
védekezés szempontjából és eszté-
tikailag is szükséges volt. A temető 
területén a gazdaságosság végett, 
a  locsolásra  külön  vízhálózatot 
építtettünk, fúrott kúttal – mond-
ta Girgás Béla az Ebesi Közgond-
nokság Kft. ügyvezető igazgatója.

A már csaknem teljesen meg-
épült kerítés egy része, a  július 
23-i  viharban  kidőlt.  A  terve-
zőkkel és kivitelezőkkel közösen 
új műszaki megoldást választot-
tak:  a  kerítés  pillérei  a  helyszí-
nen öntött acél-beton elemekből 
épülnek, a kerítés kazettáit pedig 
befalazzák ezzel tartósabb ered-
ményt érnek el. A kivitelező a kerí-
tést teljes hosszában, az eredeti 
műszaki tartalom érték-határáig 
térítés nélkül újraépíti. A kerítés 
újraépítésének időigénye, a kedve-
zőtlen tavaszi időjárás, valamint 
a pótmunkák megvalósításának 
plusz  időigénye miatt,  indokolt 
volt  a  határidők  megváltoztatá-
sa. Az átadást november 1-jére 
módosították.

Az  impozáns  ravatalozó  hely-

ség  is  90%-os  készültségű.  A 
ravatalozóhoz vezető lépcső aka-
dálymentesítését, nem a tervezett 

„lépcsőjáró” berendezéssel valósít-
ják meg, hanem liftet szereltek be 
az épületbe. Ez nem csak a tolóko-
csihoz kötött mozgássérültek köz-
lekedését biztosítja, hanem az idős, 
vagy más okból nehezen mozgó 
személyekét  is.  Régen  divat  volt 
a  régióban,  a  kunhalmas  temet-
kezés, innen jött az ötlet, hogy a 
ravatalozó egy mesterséges dom-
bon épüljön, így a régi hagyomány 
és a modern építészet ötvözetét 
láthatjuk. Az épület tetején „zöld-
tető”  lesz  cserjékkel,  virágokkal 
díszítve. A belső helyiség mennye-
zetét üveg, és kerámia cserepek-
ből  kirakott,  mozaik  műalkotás 
fogja díszíteni, amit Rácz Zoltán 
tervező térítésmentesen készít el 
a község számára. Megérkezett a 
lélekharang  is,  amelyet  az  Ebes 
Fejlődéséért  Közalapítvány  aján-
lott föl. Az építkezés során nagy 
figyelmet szenteltek a természetes 
anyagok felhasználására, hangsú-
lyos lett a terméskő burkolat, vala-

mint  a  vörösfenyő  elemekkel 
kombinált  üvegfal.  A  ravatalo-
zó belső része melegvizes padló-
fűtéssel, míg a külső padlózat és 
a  főlépcső villamos  fűtéssel ellá-
tott.  Télen  a  szertartások  előtt 
néhány órával be tudják kapcsol-
ni,  hogy  a  hó  és  jég  elolvadjon, 
ezáltal csökken a balesetveszély. 
Lehetséges lesz koporsós és ham-
vasztás utáni temetésre is. A ravata-
lozó mögött található az urnakert, 
amely közepén fog állni a dísz szó-
rókút.  A  parkosítás  és  az  utak 
kialakítása még folyamatban van. 
Ligetes, növényekkel, fákkal, díszí-
tett temetőkertet valósítnak meg a 
kivitelezők. 

A képviselő-testület még nem 
döntött arról, hogy az önkormány-
zat fogja működtetni a temetőt, 
vagy kiadják külső vállalkozásnak. 
A műszaki átadást Mindenszen-
tek napjára tervezik, azonban a 
temetkezések megkezdése későb-
bi időpontban várható, ugyanis 
ahhoz  még  szükséges  a  hatósá-
gok engedélye.

Bencsik Ildikó

A nyugalom kertje 
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Magyarországon  katasztrofá-
lisnak mondják a lakosság egész-
ségi állapotát. Megdöbbentő, de 
tény, hogy a tőlünk keletre lévő, 
szegényebb országok is jobb egész-
ségügyi mutatókkal rendelkeznek, 
mint mi, nem beszélve a gazda-
gabb nyugati népekről. Sajnos ez a 
negatív kép jellemzi Ebes lakossá-
gát is. Nagyon sok a szívbeteg, az 
érszűkületben szenvedő, a cukor-
beteg, a zsíranyagcsere zavarával 
küzdő, a rosszindulatú daganatos 
beteg. Természetesen sok egyéb 
kór is mindennapos, de a felso-
roltak azok, amelyek alapvetően 
meghatározzák  az  életkilátáso-
kat és azt egyértelműen negatív 
értelemben.  Sok  közismert  ok 
szerepel  ezek  létrejöttében:  a 
mindennapi  stressz,  a  túlzott 
alkoholfogyasztás, a dohányzás, 
a dúsan zsíros és cukros ételek, a 
cukros-savas üdítő italok, kólák, a 
mozgásszegény életmód. (Kimu-
tatták, hogy a gyermekkorban sok 
kólát ivók nagy százalékban lesz-
nek felnőtt korukban alkoholis-
ták.) A tévé, a rádió, az újságok 
naponta jelentetnek meg kisebb 

–  nagyobb  terjedelemben  ezzel 
kapcsolatos  riportokat,  cikke-
ket. Hiába azonban az értelmes 
okfejtés vagy néha az ijesztgetés 

– az emberek nem okulnak! Ebe-
sen is egyre nő a tragikus életki-
látású emberek száma! Szomorú 
látni a sok középkorú férfi és nő 
szenvedését. Nyilván mindenki 
tudja, hogy az egészségügy sehol 
a világon nem képes csodát ten-
ni.  Hiába  az  elképesztő  mére-
tű finanszírozás, hiába az újabb 
és újabb gépezetek, gyógyszerek, 
komplikált kezelések alkalmazá-
sa – az eredmény nincs ezekkel 
arányban. Többek között ezért 
virágzik jobb esetben a természet-
gyógyászat, rosszabb esetben a 
sarlatánság.  A  lényeg:  jelenleg 
beláthatatlan  ideig  megmarad-
nak  a  gyógyíthatatlan  betegsé-
gek. Tegyünk ellene! 

Ezért van óriási jelentősége a 
szűrővizsgálatoknak.  Ezeknek 
most alakul az országos rendsze-
re, így a fogászati szűrővizsgálat-
oké is. Sokan azt hiszik, hogy a 
fogorvos a fogak szépségéért vagy 
a foghúzásért van. Ez tévedés. 

Első lépésben a fogorvos min-
den esetben automatikusan átte-
kinti nemcsak a szájüreget, ahol 
az egész szervezet állapotára uta-
ló jeleket láthat, hanem  az egész 
fej-nyak régiót. Szájüregi elválto-
zás lehet gyomorbetegségekben, 
vérszegénységben, fertőző beteg-
ségekben,  leukémiában,  mérge-
zésekben, cukorbetegségben stb., 
nem beszélve a helyi daganatos, 
fekélyes, fertőzéses elváltozások-
ról.  Talán  hihetetlennek  tűnik, 

de ínygyulladásból következhet 
kóros szív- és agyérfolyamat. Az 
állapotos kismamáknál a kezelet-
len  ínygyulladás  koraszüléshez 
vezethet. A rossz fogakból távo-
li – úgynevezett gócbetegségek – 
alakulhatnak ki.

Sorolhatnám  tovább,  de  ez 
nem szakmai cikk. 

Második lépésben a fogorvos 
felveszi a fogazati státuszt, majd 
tervet készít a korrekcióra.

Harmadik  lépés  csak  (már 
amennyiben a fogorvos lelkiisme-
retes)  a  tényleges  fogászati 
beavatkozás, az esztétikus megje-
lenés és főleg a jól működő fogsor 
rekonstrukciója.

A  szűrővizsgálatok  eddig  is 
megtörténtek a fogászati rendelő-
ben  minden  megjelentnél.  Az 
egészségügyi kormányzat irányí-
tásával  minden  lehetséges  esz-
közt,  alkalmat  megragadunk  a 
szűrővizsgálatok  kiterjesztésé-
re – az orvos megy a beteghez. 
Így végezzük a prevenciós mun-
kát az oktatási intézményekben, 
idősek klubjában, terhes tanács-
adáson és más célra  szervezett 
szűrővizsgálatokhoz kapcsolód-
va. Ez biztosan szokatlan, de ez 
a  jövő.  Az  emberek  a  tüdőszű-
rést, a nőgyógyászati szűrést már 
elfogadják.  Ugyanakkor  szokat-
lan az urológiai, a vastagbél vagy 
éppen a fogászati szűrés. Előbb-
utóbb ezek is természetessé vál-
nak. Főleg akkor, ha megtudják a 
kiszűrt kóros esetek nagy számát! 

Ilyen akciók során Ebesen is több 
rosszindulatú daganatos megbe-
tegedés derült ki – többek között 
szájüregi vonatkozásban is – még 
időben!  Az  emberek  vonakodá-
sa azt eredményezi, hogy  jelen-
leg is több felderítetlen beteg él 
körünkben. Ez biztosan így van, 
hiszen legutóbb az urológiai szű-
rés  alkalmával  az  540  behívott 
közül kb. 120 fő jelent meg, ebből 
6 lett pozitív. Nem követünk el 
durva  statisztikai  hibát,  ha  azt 
mondjuk, hogy  legalább ugyan-
ennyi, de  inkább  több,  jelenleg 
panaszmentes, de a lappangó kórt 
magában hordozó férfi él a falu-
ban. Amikor panasszal jelentkez-
nek, sajnos már késő lesz!

Ugyanez vonatkozik fogorvosi 
szempontból a szájüregi állapotra. 
El kell hinniük – ha viszolyognak 
is beülni a fogorvosi székbe – egy-
szerűbb és kamatozóbb a teljesen 
ingyenes fogászati szűrővizsgálat, 
mint a sokszor fájdalmat okozó 
és részben pénzbe kerülő kezelés. 
Látjuk napjaink történéseit. Az 
állam nem képes minden egész-
ségügyi  beavatkozást  térítés-
mentesen finanszírozni, számít 
az  egyén  anyagi  hozzájárulásá-
hoz is. Növekszik az egyéni fele-
lősségvállalás. Ha egészségesen 
nem  használom  ki  a  rendelke-
zésre álló ingyenes szűrővizsgá-
latokat, ahol  időben kiderülhet 
az  akkor  még  gyorsan,  olcsón 
gyógyítható kór, magamnak kell 
vállalni a következmények anya-
gi  kockázatát!  Ez  tulajdonkép-
pen össztársadalmilag igazságos, 
hiszen ne a többi ember fizesse 
meg az én hanyagságomat! Hatal-
mas összegek ezek, betegenként 
akár többszázezer forintos keze-
lési költség is lehet.

Ez a financiális kényszerítő erő 
alakította ki a fejlettebb országok 
egészségügyi  rendszerét  és  ter-
mészetesen az ott  élő emberek 
saját egészségükhöz való viszo-
nyát. Ez fogja rövidesen áthatni a 
mi mentalitásunkat is. Senki nem 
tud jobbat és olcsóbbat ajánlani 
sem az egyénnek,  sem a gazda-
ságnak, mint a szűrést, a megelő-
zést! Ezért fogadják bizalommal a 
fogászati szűrővizsgálat gyakor-
latát is!

Dr. Bodnár Sarolta Judit 
fogszakorvos

szűrővizsgálatok Ebesen rákszűrés
2006.  november  16-án 

csütörtökön 9–12 óráig rák-
szűrés lesz a fogászati ren-
delő emeletén. TAJ kártyát 
és  a  régi  rákszűrő  leletét 
mindenki  hozza  magával! 
Rendel: Szilvási Ferenc szü-
lész-nőgyógyász, a Kenézy 
Kórház orvosa.

Novemberi orvosi 
ügyeleti beosztás

Ebes és Hajdúszovát területén
�. (szerda)  Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
2. (csütörtök)  Dr. Okváth László Ebes, Kossuth 10.
3. (péntek)  Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
4. (szombat)  Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai 2/A
5. (vasárnap)  Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
6. (hétfő)  Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai 2/A
7. (kedd)  Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. 36.
8. (szerda)  Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
9. (csütörtök)  Dr. Okváth László Ebes, Kossuth 10.

�0. (péntek)  Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
��. (szombat)  Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. 36.
�2. (vasárnap)  Dr. Okváth László Ebes, Kossuth 10.
�3. (hétfő)  Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai 2/A
�4. (kedd)  Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. 36.
�5. (szerda)  Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
�6. (csütörtök)  Dr. Okváth László Ebes, Kossuth 10.
�7. (péntek)  Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
�8. (szombat)  Dr. Szerze Róbert  Ebes, Bocskai 2/A
�9. (vasárnap)  Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
20. (hétfő)  Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai 2/A
2�. (kedd)  Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. 36.
22. (szerda)   Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
23. (csütörtök)  Dr. Okváth László Ebes, Kossuth 10.
24. (péntek)  Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
25. (szombat)  Dr. Okváth László Ebes, Kossuth 10.
26. (vasárnap)  Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. 36.
27. (hétfő)  Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai 2/A
28. (kedd)   Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. 36.
29. (szerda)  Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
30. (csütörtök)  Dr. Okváth László Ebes, Kossuth 10.

Elérhetőség mobiltelefonon: 06-30/500-33-77. Javasolt előzetes 
telefonegyeztetés a vizsgálat időpontjáról és helyszínéről.

Dr. Szerze Péter id.
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Ezt a riportot egy olyan ember-
rel készítettem, akit minden 
bizonnyal sokan ismernek Ebe-
sen. Ki a focicsapat révén, ki az 
úttörő mozgalom által ismer-
te meg, de vannak egy páran, 
akik csak a technikaterem-
ben, technika órán találkoztak 
vele. Ennek az embernek a neve, 
Emődy Dániel. Mindenki Dani 
bácsija. Dani bácsi a közelmúlt-
ban a Nagytemplomban arany 
diplomát vehetett át. Ebből az 
apropóból készítettem vele a 
riportot. 

Természetesen,  mint  rendes 
újságíró(tanonc),  telefonálással 
kezdtem. Sikerült is megbeszél-
nem egy  időpontot, Dani bácsi 
lakásán.  Amikor  beléptem  az 
ajtón,  az  első,  amit  megláttam, 
az  ebédlőasztalra  kirakott  elis-
merések, kitüntetések, oklevelek 
sora  volt,  valamint  néhány  jól 
megtömött  mappa.  Így  tehát 
lett is téma bőven. Leültünk és 
beszélgetni kezdtünk. 

–  Miért is kapta Dani bácsi ezt 
az aranydiplomát?

–  Tulajdonképpen azért, mert 
ötven évvel ezelőtt kaptam én egy 
tanítói diplomát. Azért kaptam 
én ezt a díjat, mert eddig éltem. 
Tudniillik  minden  jubileum 
alkalmával  –  ötven,  hetvenöt, 
majd pedig végtelen – ezzel fejezi 
ki az iskola, hogy ötven éve végez-
tem náluk. Tehát ez az életemnek 
szól. Annak, hogy 42 évig taní-
tottam, abból negyvenet Ebesen. 
1957-ben kerültem oda, és ott is 
maradtam, egészen a nyugdíjazá-
somig. Azután családommal ide 
költöztünk, Debrecenbe, de nem 
hagytam abba a munkát. 

–  Akkor Dani bácsi azon kevés 
pedagógusok közé tartozik, aki két 
generációnyi diákot tanított. Mit 
csinál most Dani bácsi?

– Az én munkám tulajdonkép-
pen  négy  szálon  fut.  Az  egyik  
Ebesnek,  illetve  az  ebesi  iskola 
történetének  feldolgozása.  Saját 
pedagógusi  élményeimet  szeret-
ném  könyvbe  foglalni.  Ennek  a 
címe  lenne, hogy Tanár voltam 
Ebesen,  de  sajnos  nincs  időm 
legépelni. A másik szál a Pro Pat-
ria Alapítvány. Ez a határon túli 
magyar embereknek segítő szerve-
zet. Az alapítás óta közel 47 millió 
forint értékben vittem adományo-
kat a határontúlra.  Ezeket mind a 
saját kocsimon, a saját pénzemen 
vittem a határátkelőktől, mert a 
támogatás  csak  a  magyar  hatá-
rig  szólt.  Onnantól  nekem  kel-

lett finanszíroznom a szállítást. A 
harmadik a Debreceni Simonyi 
Napok – ebből idén volt a nyol-
cadik –, az utolsó pedig a Regio-
nális Simonyi Napok, amelyeket 
öt  éve  szervezek  Beregszásztól 
egészen Aradig. 

–  Azért gondolom, hogy ez nem 
egy két napos munka. Ráadásul 
elég fárasztó is lehet.

–  Hatalmas szervezést igényel, 
mert ezt nem akkor kell kezde-
ni, amikor az évet, hanem ami-
kor az előző rendezvények véget 
értek.  Idén  például  október  6-

án, hogy március 18-án, amikor 
ismét  kezdődik,  folyamatosan 
menjen a munka. Debrecenben, 
attól függően, hogy milyen évfor-
dulója van, 3-4, esetleg 5 napos 
ünnepséget szoktunk tartani. A 
Regionális Simonyi napok pedig 
március 18-tól október 6-ig tar-
tanak. Minden helységben önál-
ló programokat szervezünk. Ez 
hatalmas  rendezvény.  Ezt  csak 
az tudja igazán, aki csinálja.

–  És ezt a rengeteg munkát, szer-
vezést hogyan bírja Dani bácsi?

–  Az,  hogy  a  lány  focicsapat 

országos  első  helyzést  ért  el 
éppen egy évvel a nyugdíjba vonu-
lásom előtt, hatalmas lökést adott. 
Onnantól kezdve pedig jöttek a 
munkák,  így  időm sem nagyon 
volt még eddig elfáradni. Egy civil 
szervezetet mozgatni rettenetes 
nehéz. Csak akkor van esély, ha 
látják az emberen azt a hihetet-
len kitartást.

–  Térjünk egy kicsit vissza Ebes-
hez. Dani bácsi volt az első, aki 
megkapta a Pro Villa díjat. Visz-
szatekintve, milyen érzéseket kel-
tett Önben a díj?

–  Végtelen  örömömre  szol-
gált, hogy megkaptam a Pro Vil-
la  kitüntetést.  Ezt  a  faluért  tett 
szolgálataim elismeréseként adta 
Ebes. Nagyon jól esett, mert az a 
hely, ahol 40 évig tanítottam, mél-
tó kézfogással köszönt el tőlem. És 
annak ellenére, hogy már nem élek 
ott, még mindig szívesen fogadnak 
az ottaniak. Sok ebesivel találko-
zom  Debrecenben,  akik  megis-
mernek, köszönnek. 

–  Dani  bácsi  tevékenysége 
annyira átfogó, precíz  és  részle-
tes,  hogy  lehetetlen  nem  észre-
venni. Országosan is elismerik a 
munkáját?

–  Megkaptam a Magyar Köz-
társaság Arany Érdemkeresztjét. 
Fogalmam sincs, hogy ki terjesz-
tett föl rá, de így ismeretlenül is 
megköszönöm neki. Annak elle-
nére,  hogy  akkor  még  Ebesen 
éltem,  sőt  tanítottam  is,  csak 
kevesen  tudnak  erről  a  díjról. 
Soha  nem  vertem  nagy  dobra, 
hiszen nem is az a fontos. Ami 
idén még nagyon boldoggá tett, 
az  az,  júniusban  megkaptam  a 
vitéz címet. Ennek az az érdekessé-
ge, hogy nem Magyarországon, 
hanem Erdélyben, Csíkszeredán 
ütöttek vitézzé a Boldogasszony 
templomban. Így mostmár Báró 
Felsővásárdy Vitéz Emődy Dáni-
el István vagyok. 

A  riport  itt  befejeződik.  Fur-
csa, hogy mennyi minden derült 
ki arról az emberről, akit Ebesen 
mindenki ismer. Persze azt gon-
dolhattuk, hogy nem unatkozik, 
de ki gondolta volna, hogy ennyi 
idősen ennyi mindent csinál egy-
szerre, és ráadásul  ilyen magas 
színvonalon.  A  beszélgetésünk 
alatt végig régi kedves  ismerős-
ként kezelt, és a tőle megszokott 
szerénységgel  és  lelkesedéssel 
mesélt arról, ami betölti az éle-
tét. Én köszönöm az interjút. És 
köszönjük azt a negyven évet. 

 Dudik Diana

Aki nem tud kibújni 
a bőréből
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A nyár folyamán óvodánk kívül-
belül megszépült. A tető a Hajdú-
Bihar Megyei Területfejlesztési 
Tanács támogatásából újult meg. 
A  csoportszobák  és  a  hozzátar-
tozó helyiségek festése, javítása a 
2006. évi költségvetésünk felújí-
tási összegéből valósult meg.

Az óvoda játszótere a rendelke-
zésünkre álló pénzből új formát 
kapott. Megszűntek a balesetet 
előidézhető  pontok,  kiegészítő 
játékok  kerültek  felszerelésre, 
pancsoló  medence  létesült.  Új 

külsőt kapott babaházunk is. A 
csoportok fejlesztőeszköz és játék-
ellátottsága színes és gazdag ská-
lát mutat. Szeptember 1-jén 153 
gyermekkel kezdődött a nevelé-
si év, melyből 35 kisgyermek elő-
ször kezdte el az óvodai életét. 

Fontos  feladatunknak  tekint-
jük, hogy külső-belső partnereink 
elvárásainak, igényeinek – a tör-
vényi keretek és a helyi adottságok 
figyelembe vételével – megfelel-
jünk. S folytatjuk a korábbi évek-
ben megkezdett munkánkat:

–  az  óvodában  minden  nap, 
folyamatosan különböző tervsze-
rű,  fejlesztő tevékenységek,  fog-
lalkozások vannak. 

–  A meglévő  foglalkozásokat 
kiegészítve, óvodánk életét színe-
sítve új plusz tevékenységekkel –
báb és drámajáték, kreatív műhely, 
játékos hittanóra, ismerkedés az 
angol nyelvvel, mazsorett várjuk 
a gyermekeket, melyekre a kora 
délutáni órákban fog sor kerülni 
október 1-jétől.

Óvodánkban fejlesztőpedagó-

gus is dolgozik és  segíteni tudja 
azon nagycsoportos gyermekek 
fejlődését, zökkenőmentes iskola-
kezdését, akik valamilyen részké-
pesség zavarral küzdenek.

Összességében elmondhatjuk, 
hogy óvodásainkat zökkenőmen-
tesen,  szép,  esztétikus,  családi-
as környezetben tudtuk fogadni 
szeptember 1-jén.

Czeglédiné Herczeg Ildikó
óvodavezető

Elrepült a nyár és új nevelési év kezdődött

Ebesen találkoztak  
a megye könyvtárosai
Ebben az évben az ebesi köz-

ségi  könyvtár  rendezte  meg  
október 2-án a megye könyvtáro-
sainak éves őszi szakmai napját.

A  rendezési  lehetőséget  a 
megyében egyedülálló, mintaér-
tékű, életképes intézményforma 

– a kulturális közhasznú társaság  
– és a benne zajló szakmai munka 
biztosította.

A részvevőket Galgóczi Mihály 
polgármester  köszöntette,  ezt 
követően  a  kht.  vezetője,  mint 
házigazda  ismertette  az  intéz-
ményt majd szakmai előadásokra 
és vitára került sor az új statiszti-
kai lapról és nyilvántartási–rak-
tározási rendszerről.

A lélek 
harangja

Gombos Lajos őrbottyá-
ni aranykoszorús harang-
öntő mester készítette el 
az épülő temető számá-
ra a harangot. Az 55 kg-os 
harang anyag- és munka-
díját id. dr. Szerze Péter 
kuratóriumi elnök tájé-
koztatása szerint az Ebes 
Fejlődéséért Közalapít-
vány fizette.

A lélekharang 591 120 
Ft-ba került, melynek 
összege a lakosság 1%-os 
személyi jövedelem adó 
felajánlásából gyűlt össze 
az alapítvány számláján.

A ravatalozó elkészül-
téig a harangot – melyet 
Galgóczi Mihály pol-
gármester hozott el 
Őrbottyánból – a polgár-
mesteri hivatal folyosó-
ján helyezték el.

A Széchényi Ferenc  
Tájmúzeum 

(Ebes, Ady Endre u. 6–8.) 
szeretettel meghívja

2006. november 9-én, 
csütörtökön 

15.30-kor  
„Lepke lebben…” 

című kiállításának  
megnyitójára.

A kiállításon  
Uzonyi Pál gyermekvers-

illusztrációi  
a hozzá kapcsoló  
gyermekverseivel, 

valamint az Uzonyi Pál 
rajzpályázatra  

a gyerekektől beérkezett 
pályamunkák  

tekinthetők meg.
Szeretettel várunk minden 

kedves érdeklődőt!
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A Hajdú Bihar Megyei Polgárőr 
Szövetség által 2006. év nyarán 
megrendezett Polgárőr Tábor-
ban az Ebesi Polgárőr Egyesület 
tagjainak gyerekei közül, Kiss 
Renáta Réka és Fodor Nóra, az 
ebesi Arany János Általános 
Iskola tanulói, immár harma-
dik alkalommal vettek részt.

Megpróbáltunk  utánajárni, 
hogy  vajon  mi  motiválhatta  a 
két gyermeket, hogy nyaralásuk 
egyik  helyszínéül  ismételten  a 
Víg-kend majort válasszák. A fel-
tett kérdésekre gyerekek a tábori 
élményeiket az alábbiak szerint 
foglalták össze:

2006. július 2-án megérkeztünk 
a  debreceni  Víg-kend  Majorba. 
Mi ketten Ebesről már harmad-
jára mentünk a polgárőr  tábor-
ba. Elhatároztuk, amíg csak lehet 
mi mindig menni fogunk. A 2-es 
szobában foglaltuk el helyünket, 
ahol azonnal kipakoltunk. A szo-
batársaink megismerése után a 
nevelőink  ismertették  a  tábori 
szabályokat.

Már  az  első  napon  nagyon 
finom étellel kedveskedtek nekünk. 
Minden este diszkót tartottunk, 
de 23 órakor valamennyi táborla-
kó részére takarodót fújtak.

Nagyon  érdekesnek  találtuk 

már az első estét is. Minden napot 
reggeli tornával kezdtünk. A tor-
na után kaptunk egy kis időt, hogy 
összeszedjük  magunkat,  és  utá-
na elmenjünk reggelizni. Regge-
li után kaptunk 15 percet, hogy 
rendet  tegyünk  a  szobánkban, 
melyet a nevelőink által megtar-
tott szobaszemle követte. Szoba-
szemle  után  színes  programok 
voltak tartva, amelyeket nagyon 
élveztünk. 

A fele sem igaz, igaz – hamis 
vetélkedők, strandolások, a sétáink 
a Vekeri-tóhoz, valamint sportese-
mények, igazán izgalmassá tették 
a nyaralásunkat. A táborba érkező 
karatésok, hastáncosok, határőrök 
és rendőrök nagyon színvonalas 
bemutatót tartottak, amelyek fel-
keltették  az  érdeklődésünket  a 
számunkra még ismeretlen hiva-
tások iránt.

Sok  szeretettel  ajánljuk  min-
denkinek a polgárőr tábort: Kiss 
Renáta Réka, Fodor Nóra.

Azok a gyerekek, akik a fenti 
sorok  elolvasása  után  szeretné-
nek jövőre részt venni, ebben a 
kiváló  programokkal  gazdagí-
tott programban, kérjük, hogy a 
későbbiekben megjelenő felhívá-
sunkra küldjék el a polgárőrség 
címére jelentkezési lapjukat. 

Balogh László elnök

Ebesi „kis polgárőrök”

Egyre gyarapodik a falu

Az óvodás gyerekekhez nagyon 
közel  áll  a  mese.  Legalább  úgy 
szeretik, mint a csokoládét. Min-
den nap, naponta többször is sze-
retnének belőle, s sosem tudnak 
eltelni vele. Rajtunk felnőtteken 
múlik, hogy mennyit és hogyan 
adunk  nekik  ebből  a  gondolko-
dást,  fantáziát,  érzelmeket  cso-
dálatosan  fejlesztő  „anyagból”. 
Szeptember végén a Magyar Nép-
mese napján a Községi Könyvtár-
ban  az  ebesi  óvodások  számot 
adtak  mesebeli  élményeikről. 
Nagy  örömmel  várták  a  napot, 
hogy ők is beülhessenek a könyv-
tárba, mint a nagyok.

A vidám hangulatú vetélkedőn 
mindannyian  remekül  érezték 
magukat, válaszoltak a kérdések-
re, majd érdeklődve nézegették a 
rengeteg könyvet.

A  vetélkedő  vége  különösen 
jó volt számukra, mert minden 
gyermek csokoládét és könyvjel-
zőt  kapott  ajándékba.  Minden 
óvodai  csoport  egy  gyönyörű 
mesekönyvvel  lett  gazdagabb, 
hogy továbbra is mesélhessenek, 
hiszen:  „A  gyermek  lelke  tisz-
ta lap. Gondold végig, mivel írja 
tele a könyv, melyet kezébe adsz.” 
(Móricz Zsigmond)

Nagy Imréné

A magyar népmese napja



� | EbEsi HírlAp • �006. október

Viker –Ja-Ma Kft.
Autó- és gumiszerelő műhely
Ebes, Szent István u. 43.

Szolgáltatásaink:
•  Olaj- és légszűrőcsere
•   Téligumi-szerelés, 

gumijavítás
•   Vizsgára felkészítés
•  Gumivásár 799 Ft-tól
•  Díjmentes fagyálló 

mérés
•   A nálunk vásárolt 

motor olajhoz ingyen 
olajszűrőt adunk
Hétköznap 9–17 óráig,  
szombaton 8–12 óráig  

várjuk kedves ügyfeleinket!

70/772-3246, 
52/788-945

Elkészült a Nyugati utca új részének aszfaltozása. A beruházás költ-
ségét az önkormányzat fizette, hiszen a telkek értékesítésékor meg-
kötött szerződésben az önkormányzat ezt vállalta.

Temetői 
buszjárat

Ebes Község Önkormányzata 
2006. november 1-jén autóbusz-
járatot indít a debreceni és hajdú-
szoboszlói köztemetőbe.

Az autóbuszok indulási ideje:
Debrecenbe közlekedő autó-

buszok:
Ebes gyógyszertár előtti meg-

állóból  Debrecen  Köztemető 
Főkapujáig:  8.00, 9.00, 
 12.00, 14.00 óra

A debreceni Köztemető Főka-
pujától Ebes gyógyszertár megál-
lóig:  10.00, 11.00,  
 13.00,16.30 óra

A Debrecenbe közlekedő autó-
buszok a temető mindkét kapujá-
nál megállnak.

Hajdúszoboszlóra közlekedő 
autóbuszok:

Ebes gyógyszertár előtti meg-
állóból  Hajdúszoboszló  temető 
kapujáig:  12.00 óra

Hajdúszoboszló temető kapu-
jától  Ebes  gyógyszertár  előtti 
megállóig:  15.00 óra

A  szolgáltatás  igénybevétele 
ingyenes.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,  
hogy az étterem szállás és étkezés céljából 

egyaránt elfogadja az üdülési csekkeket.

Lehetőségünk van továbbá  
a Sodexho Pass meleg- és hideg étkezési 

utalványok elfogadására is.

Honlapunkról tájékozódhatnak  
az aktuális heti menükről.

Az étterem nyitva tartása:  
hétfőtől szombatig: 10–19 óráig,  

vasárnap: 10–16 óráig.

Elérhetőségeink: 52/565-520, 
e-mail: arany-oroszlan@freemail.hu 
Honlap: www.arany-oroszlan.hu

EBESI HÍRLAP
Ebes község önkormányzata 

időszaki lapja.

Felelős szerkesztő, kiadó:  
Rózsahegyiné Juhász Éva 
ebeshirlap@freemail.hu

A szerkesztőség címe:  
42�� Ebes, Ady E. u. 6–8.  

Tel.: 52/366-�36,  
fax: 52/565-075. 

Kiadja:  Ebesi Kulturális Kht.

Alapította: 
Ebes község képviselő-testülete.

Nyomdai munkálatok: 
Fount Trade Kft.

A könyvtár nyitva 
tartása

Hétfő:  zárva
Kedd:  15–19
Szerda:  13–19
Csütörtök:  15–19
Péntek:  13–19
Szombat–vasárnap:  10–18
Tel.: 52/565-093


