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A régi Egészségház épülete 
1962–63-ban épült, mely mind 
szerkezetileg, mind funkcionáli-
san korszerűtlenné, túlzsúfolttá 
vált, már nem volt alkalmas a 
4575 lélekszámú községünk lakos-
ságának ellátására. Az Egészség-
ház átépítése az Észak-Alföl-
di Regionális Fejlesztési Tanács 
által 2006. évi pályázati rend-
szerében nyújtott támogatás-
ból valósult meg. A projekt teljes 
költsége 53 551 165 forint, mely-
ből 30 000 000 forint a Terület- 
és Régiófejlesztési Célelőirány-
zatból lett finanszírozva, a fenn-
maradó 23 551 165 forint önerőt 
pedig Ebes Község Önkormány-
zata bocsátotta rendelkezésre. 

Az intézményben korábban 
csak a Védőnői Szolgálat műkö-
dött, de a szolgálati lakás hozzá-
nyitása által lehetőség nyílt a 
Védőnői Szolgálat mellett a Csa-
ládsegítő Szolgáltatás és Gyermek-
jóléti Szolgáltató elhelyezésé-
re is. Az intézményben a Védő-
női Szolgálat két védőnővel látja 
el a várandós kismamák, csecse-
mők, kisgyermekek gondozását, 
és az iskola-egészségügyi felada-
tokat is. Ezen kívül rákszűréseket, 
vöröskeresztes szervezőmunkát is 
végeznek. A Családsegítő Szolgál-
tatás és Gyermekjóléti Szolgáltató 
segíti az ebesi rászoruló családo-
kat. Információs tanácsadást, fel-
világosítást nyújt az egyes intéz-
mények eljárásrendjével, szolgál-

tatásaival, illetve azok igénybevé-
telével kapcsolatosan, adományo-
kat gyűjtenek, és szétosztják azo-
kat. Szociális ügyintézésben, kér-
vények megírásában lehet hozzá-
juk fordulni, továbbá pszichológi-
ai, jogi, gyógypedagógiai tanács-
adást is nyújtanak. A Családsegí-
tő Szolgáltatásnál és Gyermekjó-
léti Szolgáltatónál három család-
segítő, egy gyógypedagógus, egy 
pszichológus dolgozik.

A korszerűsítés 2006. novem-
berében kezdődött megvalósult a 
külső és belső nyílászárók, a bur-
kolatok cseréje, a belső falak áthe-
lyezése, illetve a szolgálati lakás 
átalakítása, területének beépítése. 
Sor került továbbá az épület tel-
jes elektromos, illetve gépészeti 
felújítására.  A végleges műsza-
ki átadásra 2007. június 15-én 
került sor, kivitelezője a debre-
ceni ÉGBÉ Kft. volt.

A forróság ellenére sokan vol-
tak kíváncsiak a megszépült 

Egészségház, a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgáltatás ünne-
pélyes átadására június 12-én. 
Az ünnepi műsor az óvodások 
műsorával vette kezdetét, majd 
Galgóczi Mihály polgármester 
köszöntötte a vendégeket.

„A településfejlesztés egy újabb, 
fontos állomásához érkeztünk. 
Az itt látható megszépült épület 
a „jövőnk háza”. A jövő generáció: 
a csecsemők és terhes anyák, az 
ebesi gyermekek és családok szá-
mára épült” – mondta Galgóczi 
Mihály polgármester. A polgár-
mester ünnepi beszédéből meg-
tudhattuk, hogy csak a harmadik 
nekifutásra sikerült elnyernünk 
a 30 millió forintos támogatást a 
régiós pályázaton, de mint hang-
súlyozta: „a lényeg, hogy sikerült. 
Az átépítés során a volt szolgála-
ti lakásból védőnői, a másik rész-
ből családsegítő és gyermekjólé-
ti szolgálatot alakítottunk ki. A 
kiszolgálásukhoz pedig egy tágas 

parkoló is létesült. Az épület 
modern megjelenése Ebes tele-
pülésközpontját szépíti.”

A polgármester köszöntő sza-
vai után dr. Oláh Lajos mon-
dott ünnepi beszédet, melyben 
hangsúlyozta, hogy nagy öröm-
mel tett eleget a felkérésnek. „A 
Jövő háza is mutatja, hogy Ebes-
nek van jövője! Közös erőfeszí-
téssel értéket teremtettek az itt 
élők!” – mondta dr. Oláh Lajos 
országgyűlési képviselő, az MSZP 
megyei elnöke, aki nem érkezett 
üres kézzel Ebesre, ünnepi beszé-
dében bejelentette, hogy ismét 
megszépülhet egy közintézmény. 
Észak-Alföldi Regionális Fejlesz-
tési Tanácshoz beadott pályáza-
tunk nyert, ezáltal lehetővé válik 
az iskola Rákóczi utcai épületének 
teljes felújítása. Nem kell tehát a 
fiók mélyére tenni a szalagátvágás 
ollóit, mert amennyiben a beru-
házás jó ütemben halad a tanévet, 
már felújított épületben kezdhe-
tik a kisiskolások.

Az Egészségház és Családse-
gítő és Gyermekjóléti Szolgálta-
tó átadását jelképező szalagot dr. 
Oláh Lajos az MSZP megyei elnö-
ke, országgyűlési képviselő, dr. 
Hajdú Attila országgyűlési képvi-
selő, Galgóczi Mihály polgármes-
ter vágták át. Ezt követően az 
ünnepségen résztvevő ebesiekkel 
együtt bejárták az épületet.

Rózsahegyiné Juhász Éva

Gazdagabb lett a község egy megújult épülettel

Morvai Róbert: Nagy 
szükség volt már az 
Egészségház felújításá-
ra. Nekünk három gyere-
künk van, sokat jártunk 
ide a felújítás előtt. Szép 
színfoltja lett ez a falunak. 
Akadálymentesítés szem-

pontjából is megfelel az elvárásoknak. Én 
két éve vagyok kerekes székes, előtte még 
tudtam lépcsőzni, de örülök, hogy könnyen 
be lehet jutni az épületbe. 

Léránt Lászlóné: Nagyon 
szép lett az Egészségház. 
Elég kicsi volt a másik hely. 
Mi jártunk ide, mikor terhes 
voltam, amikor kicsi volt a 
gyerek. Az új épület sokkal 
világosabb és tágasabb.

Tóth Mihályné, Vezendi Sándorné: Csak 
a legjobbat lehet mondani az új Egészség-
házról, ha ez ilyen állapotban maradna az 
nagyon jó lenne. Az itt dolgozókról is csak 
jót lehet mondani, mindig segítőkészek és 
kedvesek.

Csekéné Szűcs Mária ÁNTSZ vezető 
védőnő: Nekem nagyon tetszik az új egész-
ségház. Szakmailag, kivitelezés és küllem 
szempontjából is megfelel a kívánalmaknak. 

Biztos szívesen fognak ide 
járni az anyukák várandó-
san, vagy gyermekeikkel. 
Nagy szükség volt már a 
felújításra.

ifj. dr. Szerze Péter házi-
orvos: Csodálatos az új 

Egészségház, örül az egész falu és Ebes 
egészségügyi dolgozói, hogy lehetőség volt 
ennek az épületnek a fel-
újítására. Minden igény-
nek megfelel, ami a házi-
orvosi és védőnői szolgá-
latot jelenti. Tiszta, kultu-
rált környezetben tudják 
majd a védőnők a csecse-
mő-tanácsadáson a gyer-
mekeket és anyákat fogadni.

Összeállította: Bencsik Ildikó

Mi a véleménye a megújult Egészségházról?
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07:30  Beharangozó a faluközpontban a 
Zsongvölgyi Hagyományőrző Hadi-
torna Egylet közreműködésével

08:00  „Így főzünk mi…” – VI. Ebesi Étekké-
szítő verseny indítása

  Meghirdetett versenykategóriák: leve-
sek, egytálétkek, pörköltek, ínyencségek

10:00 Mesterségek művészete:
 népi kismesterségek bemutatója: 
  fafaragás, kosárfonás, fazekasság, szö-

vés. Népi kézműves kirakodó vásár: 
fazekas, üvegműves, tűzzománcos, 
kosárfonó, csipkeverő, díszkovács, 
kádár, rongyszőnyegkészítő, szalmás, 
bútorkészítő, fajáték-, dísztárgykészí-
tő munkáiból

10:00–12:00  Táncoljunk, énekeljünk együtt a Sugal-
ló együttessel – mesemondás, daltanu-
lás, táncház mindenkinek

10:00–12:00 Kézműves játszóház 

12:00  Jó ebédhez szól a nóta! –Rácz Anita és 
Vince János nótaénekesek előadásá-
ban Jeremiás Béla prímás kíséretével

13:40  „Tiszta udvar rendes ház ” verseny 
eredményhirdetése

14:00 Sztárvendég: Szandi koncertje

14:50  Szent István napi családi vetélkedő 
indítása

15:00  „Arany lábúak” latin tánccsoport cha-
cha produkciója

15:00–17:00 Kézműves Játszóház

15:10  Az Arany János Kéttannyelvű Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény néptánc tagoza-
tának műsora

15:25  A Vénkerti Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola balett tansza-
kának produkciója

15:45  Kerékpáros ügyességi és gyermek 
futóverseny indítása

16:00  Pillangó bábszínház: Kecske-mecske 
c. előadása

16:45  A lett Sidgunda táncegyüttes műsora 

17:20  Helyi amatőr körök, együttesek bemu-
tatója:

  Fehér Ököl Karate Klub bemutatója
  Zsongvölgyi Hagyományőrző Hadi-

torna Egylet produkciója
  Ebesi Piros Rózsa népdalkör műsora

18:00  A VI. Ebesi Étekkészítő verseny és a 
családi vetélkedő eredményhirdetése

18:15  „Ez itt az én hazám” – Máté Péter 
emlékkoncert Fekete Dániel és bará-
tai előadásában

19:15  Pesti slágerektől az operettig – a Cso-
konai Színház operett társulatának 
vendégjátéka

20:15  Bál – a jó hangulatról a FunKings 
együttes gondoskodik

Közben:
22:30  Devil Stick Crew – tűzvarázslók lát-

vány showja
 
Kiegészítő programok:
8:00  Amatőr ifjúsági focibajnokság 
9:00–11:00  Egészségsátor: vérnyomás-, vércukor-

mérés, testtömegindex mérés
10:00–12:00 és
15:00–17:00  Kézműves játszóház: sárkánykészí-

tés, korongozás, gyöngyfűzés és szö-
vés, gipszöntés, körmönfonás

  „Száguldó varjak” Motoros Sport-
egyesület veterán motorok kiállítá-
sa a művelődési ház parkolójában

  Lufibohóccal, arcfestővel és vidám-
parkkal várjuk még a gyerekeket!

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Szeretettel várunk mindenkit!

Kissné Vass Rozália
Művelődési Ház vezető 

Ebesi Kulturális Kht.

a Falu napja – szent istván napi ünnepség
Ebes – Művelődési Ház 2007. augusztus 20.
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Kedves Ebesiek! Kicsik és 
Nagyok! idősek és Fiatalok! 

Idén, az augusztus 20-i falunapon családi vetélkedő kerül megren-
dezésre. Várunk mindenkit, aki szereti:

• az activityt,
• a kosárlabdát,
• a kerékpározást,
• a puzzle-t,
• a furfangos kérdéseket,
• a kihívásokat.

Kellemes családi légkörben mindezt megteheti. 
Jelentkezési feltételek:
• korhatár nincs, 
• csak családok jelentkezhetnek, lévén ez egy családi vetélkedő. 
Az egyes versenyszámok teljesítése meghatározott időre és külön-

böző állomásokon történik. 
Az első három helyezet családot értékes ajándékokkal jutalmaz-

zuk. Nyerhet egy kétkazettás SONY hajszárítót vagy egy elektro-
mos félhomálymérőt.

Jó tanács: akik szeretnének nyerni, böngésszék Haja István: Ebesi 
Krónika c. könyvét. Hasznos lesz!

A vetélkedőre Kissné Vass Rozáliánál lehet jelentkezni a Művelő-
dési Házban vagy a 06-20-251-69-87-es telefonszámon.

Kalandra fel!

Kedves Ebesiek! 
Kisasszony havának 20. napján – Szent István magyar királyunk 

és az újkenyér ünnepén meghirdettetik a VI. Ebesi Étekkészítő ver-
seny.

Szeretettel várjuk a finom falatok és jó italok kedvelőit és készítő-
it, hogy megmérettessenek szakmai zsűri előtt a következő kategó-
riákban: levesek, egytálétkek, pörköltek és ínyencségek.

Az étekkészítéshez szükséges alapanyagról a jelentkezőnek kell 
gondoskodni, a tűzrevalót a szervezők biztosítják.

Szakmai zsűri dönti el, hogy ki legyen idén Ebes Étekkészítő Mes-
tere. Emellett vad-, és egytálétellel várjuk kedves látogatóinkat az 
Arany Oroszlán étterem jóvoltából.

Jelentkezési határidő: 2007. augusztus 17. A főzőversenyre jelent-
kezők számára augusztus 17-én 17 órától a Művelődési Házban tájé-
koztatót tartunk a versennyel kapcsolatban. Mindenkit szeretettel 
várunk!

Jelentkezés és bővebb információ: Tóthné Pincés Éva, Ebesi Ven-
dégvárók Egyesületének vezetője T.: 366-548; 30/294-8794. Kissné 
Vass Rozália, Művelődési Ház vezető T.: 788-614; 20/251-6987.

Gyermek futóverseny
Óvodásoknak és kisiskolásoknak

2007. augusztus 20-án a Falu napja rendezvény keretében 15.45.-
től 3–10 éves korú gyermekeket várunk az iskola sportpályájára futó-
versenyre óvodás és kisiskolás kategóriában.

Nevezni a verseny kezdetéig a Művelődési Házban, vagy a hely-
színen lehet.

Kerékpáros ügyességi verseny
2007. augusztus 20-án 16. 15.-től kerékpáros ügyességi és aka-

dályversenyt rendezünk az iskola sportpályáján életkori megkötés 
nélkül.

Jelentkezni saját üzemképes kerékpárral lehet.
Nevezni a verseny kezdetéig a Művelődési Házban, vagy a hely-

színen lehet. 
Bővebb felvilágosítás a versennyel kapcsolatban Kissné Vass Rozá-

lia Művelődési ház vezetőnél az 52/788-614 számon kérhető.

Most mutasd meg, mit tudsz!

Várunk mindenkit, aki jó társaságra, mozgásra és kikapcsolódás-
ra vágyik!

EBESI HÍRLAP. Ebes község önkormányzata időszaki lapja. Felelős szerkesztő, kiadó: Rózsahegyiné Juhász 
Éva ebeshirlap@freemail.hu A szerkesztőség címe:  4211 Ebes, Ady E. u. 6–8. Tel.: 52/366-136,  

fax: 52/565-075. Kiadja: Ebesi Kulturális Kht. Alapította: Ebes község képviselő-testülete.
Nyomdai munkálatok: Fount Trade Kft.

Vi. Ebesi Étekkészítő verseny

Kedves „Ebesi 
barátaim”!

Örömmel hallottuk, hogy idén is megrendezésre kerül az 
immár hagyományosnak mondható „EBESI ÉTEKKÉSZÍTŐ” 
verseny! Bár messziről érkezünk , de idén már harmadszor-
ra fogunk részt venni ezen a jó kis programon! Aki Önök közül 
még nem vett volna részt ezen, gondolkozzon csak el azon, hogy 
nekünk megéri ezért 230 km-t utazni…

Na meg ugye, ahány ház, annyi szokás, ahány fakanál, annyiféle íz!
Lehet, hogy itt és most fognak csak rádöbbenni, hogy  van, aki 

még Önöknél is jobban főz vagy ellenkezőleg :Önök a legkiválóbb 
szakácsok Ebesen!

Bár lesz egy hozzáértő, és remélhetőleg jó éhes-zsűri, aki majd 
igyekszik eldönteni, ki az igazi ebesi  étekkészítő mester!

De nyugalom kedves leendő vendégek! Önök is alkothatnak véle-
ményt, hiszen reményeink szerint idén is lesz lehetőség a kóstolásra!

Lehet, hogy részesei lehetnek egy olyan élménynek is, mint anno 
2002-ben nekünk,  amikor is kedves barátaink (Tóth Sanyi, vala-
mint apósa Pinczés Laci bácsi Laci fiával) bizonyult a legjobb-
nak, akiket ügyességük elismeréseként a polgármester úrral egye-
temben – meghívtak azután Budapestre, egy még nagyobb sza-
bású főzőversenyre! Ott is remekeltek! (Mi is személyesen meg-
győződtünk róla.)

Nekünk az eddigi főzőversenyek nagy élményt jelentettek a 
maguk családias hangulatával és finomabbnál-finomabb ízeivel!

Higgyék el, egy-egy ilyen alkalom mindig plusz 1-2 kg-ot jelent, 
de soha nem bánom meg, mert mennyei ízekben van részem!

Remélem idén még több bográcsban fog rotyogni a sok finom 
étek!

Nehezítsék csak meg a zsűri dolgát!!!!!
Baráti tisztelettel:Bilkei Éva (egy éhes Bp.-i vendég)

Ui: A zsűrizésben ill. a versenyben  a szervezők és azok csa-
ládtagjai nem vesznek részt!

Tóthné Pincés Éva szervező 
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Tisztelt Ebesi Lakosok!
A szeptemberi iskolakezdéshez az alábbi  

áruféleségeket ajánljuk:
•   Füzetek, írószerek
•   Tornafelszerelés, rajzeszközök
•   Könyv- és füzetborítók
•   Kötelező olvasmányok
•   Táskák, tolltartók
•   Egyéb, iskolához szükséges eszközök

Árgarancia: A fenti termékeket kedvező áron kínáljuk. Amennyiben 
a nálunk vásárolt azonos márkájú termékeket (melyek az  isko-
lában beváltak), évfolyamonként ÖSSZESÉGÉBEN bármelyik szu-
permarketben olcsóbban meg tudná vásárolni, a különbözetet 
visszatérítjük.

A fentieken kívül változatlanul állunk rendelkezésükre az általunk forgalma-
zott egyéb áruféleségekkel is.

Szerencséjét is próbára teheti!
TOTÓ, LOTTÓ és SORSJEGYÁRUSÍTÁS!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK.
Tip-Top Lottózó, Vegyesbolt

Ebes, Kossuth u. 65. (Anna Fagyizó udvara)
Nyitva:  hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 8–14 óráig.

Telefon: 366-381 (Szalai László)

Fotó
pályázat

„FRISS” Képzőművészeti 
és fotópályázat  

a hajdúszoboszlói  
kistérségben alkotók  

számára

A HUNGARO-SPA Zrt., a 
Kovács Máté Városi Művelő-
dési Központ és Könyvtár, a 
Közüzemi Kft., a Szoboszlói 
Kulturális Közösség Képző-
művészeti (festmény, grafi-
ka, akvarell, pasztell) és fotó-
pályázatot hirdet a hajdúszo-
boszlói kistérségben (Hajdú-
szoboszló, Ebes, Hajdúszovát, 
Nagyhegyes) élő vagy 
rendszeresen itt alkotó művé-
szek számára.

A pályázat témája, kapcso-
lódva a gyógyfürdő 80. éves 
születésnapjához, a víz, a gyógy-
víz szerepe a város, az itt élők, 
dolgozók, pihenők életében.

A benyújtott pályaművek felel-
jenek meg a kiállíthatóság köve-
telményeinek, azaz keretezve – 
a grafikák, a pasztell, akvarell 
képek és a fotók keretezett 
üveglap mögött vagy két üveg-
lap között – legyenek elhelyezve.

Az alkotásokat jeligésen kér-
jük beadni. A jeligét (és csak a 
jeligét) az alkotás hátoldalára jól 
láthatóan, jól olvashatóan kér-
jük feltüntetni. Az alkotó neve, 
címe, telefonszáma az alkotás 
átvételének igazolásakor kerül 
rögzítésre. Egy alkotó kategóri-
ánként maximum 3 pályaművet 
adhat be, méretkorlátozás nincs.

A szervezők kategóriánként 
kiemelkedő alkotásokat (1-3.) 
díjjal valamint, valamint ennek 
megfelelő pénzösszeggel jutal-
mazzák, melynek odaítéléséről 
a meghirdetők által felkért zsű-
ri dönt. 

A pályázat anyagából 2007. 
szeptember 2-tól „FRISS” cím-
mel kiállítást rendezünk a 
Városi Galériában. A kiállí-
tás anyaga a közönség számá-
ra megvásárolható, ezért kér-
jük a beadáskor az ár megjelö-
lését is. A rendezők elővásárlási 
jogot tartanak fenn a díjazott és 
a kiállított művekre.

Az alkotások beadásának határ-
ideje: 2007. augusztus 30. Beadás, 
és regisztráció helye: 4200 Haj-
dúszoboszló, Rákóczi u. 3–5. sz.

A pályázattal kapcsolatos 
további információk Domokos 
Jánostól kérhetők, a 70-457-46-
05-ös, vagy az 52-557-830-as 
telefonszámon.

Szeptemberben már a meg-
újult épületben kezdhetik meg a 
tanévet a kisiskolások. Az Észak-
alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács 2007. június 27-én tartott 
ülésén pozitív elbírálásban része-
sítette azt a pályázatát Ebes Köz-
ség Önkormányzatának, mely-
ben az iskola Rákóczi utcai épü-
letének felújítására pályázott. A 
tanács 12 096 207 forint (az össz. 
költség 68%-a), támogatást ítélt 
meg településünknek, a beruhá-
zás összköltsége 17 849 472 Ft, 
melyből 5 753 265 Ft önerőt – a 
teljes költség 32%-át – az önkor-
mányzat biztosítja. 

A korszerűsítés magába fog-
lalja nyílászárók, a tető vala-

mint villamoshálózat cseréjét, 
az új kerítést, külső hőszigete-

lés, akadálymentes közlekedést. 
A kivitelező az ebesi Kasok Bt.

Megújul az iskola rákóczi utcai épülete

Ebes Község  
Önkormányzat

Alapszolgáltatási  
Központ Gyermekjóléti 

Szolgáltató

1 fő 4 órás 

család
gondozót 
alkalmaz
2007. szeptember 1jétől

Az állás betöltéséhez  
előnyt jelent:  

általános szociális  
munkás, szociálpedagógus 

képzettség
Az önéletrajzokat az alábbi 

címre lehet beadni, 
2007. augusztus 17ig:

Alapszolgáltatási Központ 
4211 Ebes Kossuth u. 34.

telefon: 52/565-071
Erdei Andrásné

intézményvezető

Az „ARANY OROSZLÁN”  AUGUSZTUS 20-ÁN

választékos büfével vár
minden kedves ebesi lakost a Művelődési Ház parkjába
Kínálatunkból:

�Bográcsban�főtt�vadddisznó-�és�pacalpörkölt�
petrezselymes�burgonya,�savanyúság� 600�Ft�

Egytál�ételként�töltött�káposzta� 450�Ft

Sajttal-sonkával�töltött�pulykamell��
fűszeres�burgonyával� 450�Ft

Gyros� 400�Ft�
Csülök�pékné�módra�forgatott�burgonyával� 450�Ft
Friss�saláta� 250�Ft
Hamburger� 350�Ft
Egész nap friss rongyos lángos kapható!

Pörköltre jegyek elővételben kaphatók az étterembe vagy a helyszínen
Minden kedves vendégünknek jó szórakozást kíván az étterem valamennyi dolgozója!


