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A nagy meseíró, Benedek Elek nevét vette fel a napköziotthonos óvoda
Több mint 150 millió útépítésre, mintegy 14 km-en ivóvízvezeték-csere

Ülést tartott május 27-én délután Ebes Község Önkormányzatának képviselő-testülete Gal
góczi Mihály polgármester elnökletével A testület a javasolt napirendi pontok szerint először A
napközi otthonos óvoda vezetői
álláshelyének betöltésére beér
kezett pályázatot bírálta el, és –
közmeghallgatás keretében ‑ a
Beszámoló a gyermekvédelmi
tevékenységről c. előterjesztés
ről tárgyalt (Mindkét napirend
előadója: Szabóné Karsai Mária
mb. jegyző volt) A képviselők ezt
követően az Ebesi Községgond
nokság Kft. 2008. évi mérlegbe
számolóját (e.a: Guevera Eszter
ügyvezető igazgató) és az Ebesi
Kulturális Kht. 2008. évi mér
legbeszámolóját (e.a: Kissné
Vass Rozália ügyvezető igazga-

tó) tárgyalta meg és fogadta el.
Ez után az intézmények alapító
okiratait tekintették át. A továbbiakban a képviselő-testület az
Önkormányzat, valamint intézményei működését szabályozó és
mérő minőségirányítási programtervezetekről tárgyalt. Napirendre került: Az önkormányzati Mi
nőségirányítási Programjának,
az Arany János Magyar-Angol
Kéttannyelvű Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
Minőségirányítá
si Programjának és az immár a
nagy meseíró nevét viselő gyermekintézmény, a Benedek Elek
Napközi Otthonos Óvoda Mi
nőségirányítási Programjának
megtárgyalása. Az intézményi
működést segítő és minősítő dokumentumokat Vargáné Szabó

Györgyi minőségirányítási szakértő foglalta áttekinthető, napi
munkaanyagként jól használható
egységes szerkezetbe. Ez utóbbi
dokumentumokat a képviselőtestület egy napirend keretében
tárgyalta.
Óvodavezetői pályázat
elbírálása

Az öt éves óvodavezetői megbízási idő lejárta miatt meghirdetett vezetői pályázat iránt több
érdeklődő volt, az álláshelyre
azonban egy pályázat érkezett –
mondta Szabóné Karsai Mária –
Az állást egyedül az eddigi vezető, Czeglédiné Herczeg Ildikó
pályázta meg, aki 20 éve dolgozik
az óvodában. A testület tagjai
hozzászólásaikban színvonalasnak ítélték az óvodavezető eddigi

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

munkáját, valamint további fejlesztéseket tartalmazó benyújtott
pályázatát, majd a következő öt
évre szólóan titkos szavazással

(Folytatás a 4. oldalon.)

Jubileumi alapítványi kirándulás Bécsbe
2009 jelentős év az Ebesi Gyer
mekekért Alapítvány életében,
hiszen idén ünnepli fennállá
sának 15. évfordulóját. Ezt a
szép évfordulót méltán meg
ünnepelve határoztunk úgy,
hogy ebben az évben az ala
pítványi kirándulást külföldre
tervezzük. Hosszas gondolko
dás után végül úti célul Bécset,
a császárok városát tűztük ki.
A kiránduláson 44 gyermek
vett részt, akik amellett, hogy
jól tanulnak, aktívan és sike
resen részt vesznek az iskolai
közéleten, a helyi és megyei
versenyeken is.

este visszajöttünk Fertőbozra, a
szállásunkra, ahonnan gyönyörű
kilátás nyílt a Fertő-tóra.
Másnap reggel a buszról láthattuk a nagycenki Széchenyi-kastélyt és a kismartoni Eszterházy-

a történelembe és elképzelhettük, hogy élt Mária Terézia és
Sissy. Betekintést nyerhettünk
26 szobába: hálók, ebédlők,
dolgozó- vendégszoba, bálterem, melyek barokk stílusban

Hazafelé

Bécs belvárosában
Indulás május 12-én volt, a korai órákban. Első nap Bécs belvárosát tekintettük meg, a történelmét idegenvezető segítségével
ismertük meg. A Ring Strasse-t
végigutazva láthattuk az Operaházat, a Parlamentet és egyéb
patinás történelmi épületeket. A
buszról leszállva a császári palota
épületkomplexuma között sétálhattunk. A kiadós séta után eljött
a vásárlás ideje. Igazi bécsi csokikat és ajándéktárgyakat vásárolhattunk euróért. Buszra szállva

kastélyra és Bécs belvárosára. A
pihenés után jött a szórakozás:
a parkban található sövénylabirintus és játszótér. A labirintus
közepén található kilátót nem
mindenki találta meg, viszont
volt még mellette rengeteg, számunkra még alig ismert játék,
melyeket örömmel próbált ki
mindenki: markológép, harangjáték, szökőkút.

A csoport a császári palota előtt

és arannyal díszítve pompáztak,
szinte eredeti állapotban. Nem
hagyhattuk ki a csodálatos parkot, mely pazar, több méteres
sövényeivel és minden színben
A Schönbrunni kastély
pompázó virágaival csábított
A palota az osztrák-magyar minket hosszú sétára. Sétánk
monarchia és az udvari élet köz- során elértük a Gloriettet, melypontja volt. Itt visszamehettünk ről csodálatos kilátás nyílt a

kastélyt. Ez csak ízelítő volt az
aznapi programunkhoz, hiszen
fő célunk a Schönbrunni kastély
látogatása következett.

Kora délután indultunk haza.
A budapesti átkelésnél össze tudtuk hasonlítani a két főváros nevezetességeit. Budapesten profi
idegenvezető módjára sok érdekességet mesélt nekünk Galgóczi
Mihály polgármester úr. A hos�szú úton filmet néztünk, sakkoztunk, kártyáztunk és persze nem
maradhatott el a hagyományos
nótázás sem.
Fáradtan, de boldogan érkeztünk haza.
Köszönjük az Önkormányzat
Képviselő-testületének, az iskolának és az adójuk 1%-át felajánlóknak a támogatását.
Fodor Attiláné
és Ráczné Dajka Edit
kuratóriumi tagok
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Önkormányzati egészségmegőrzési program

Felhívás osteoporosis (csontritkulás) vizsgálatra
2009. június 10-én (szerdán)
a Bocskai utcai háziorvosi rendelőben ingyenes osteoporosis
(köznyelvben
csontritkulás)
vizsgálat lesz. A vizsgálatok 8 óra
30 perckor kezdődnek és fél órás
ebédszünettel 15 óráig tartanak.
Az átlagos vizsgálati idő a

Kenézy Kórházból kitelepített
műszerrel 7 perc. A kezeken elvégzett vizsgálat fájdalmatlan.
Körülbelül 50 fő vizsgálatára
lesz lehetőség.Bejelentkezés a
366-817-es telefonszámon vagy
személyesen a rendelőben. Os
teoporosis vonatkozásában el

„Miért pont én legyek környezettudatos, majd
mások…?” – vajon hányan gondolják ezt… Ha
körülnézünk a környezetünkben, láthatjuk, kik
azok, akik aktívan állnak ki egy jó ügyért: többnyire azok, akik gyermekkoruk óta valamilyen
módon testközelbe kerültek az ügy által képviselt dologgal, problémával, témával. Nincs ez
másképp a környezetvédelemmel kapcsolatban
sem. Amikor a gyerekeinket figyelmeztetjük rá,
hogy hol is található a szemetes, ezt azért tes�szük, mert szeretnénk, ha tudják, mi a helyes
cselekvés, s hogy igényesek legyenek a környezetükre! A figyelmeztető szó azonban kevés! Tervszerűen, rendszeresen, céltudatosan biztosított
helyzetek kellenek, melyekben ember és ember,
ember és természet között létrejön az önkéntes,
belülről jövő, cselekvésre ösztönző kapocs…

sősorban a 45–50 éven felüli
korosztály és közülük is a nők
(klimax!) veszélyeztetettek.
Mivel háziorvos osteoporosis
miatt gyógyszert nem javasolhat,
ezért azt a hajdúszoboszlói rheu
matológusok teszik meg azoknak, akiknél a nálunk elvégzett

Egy nap a faluért

vizsgálatok ezt indokolják. Így
az osteoporosisra irányuló műszeres vizsgálat egyrészt feltáró-szűrő, másrészt gyógyszeres
kezelést megalapozó.
Az esetleges beutaló megírása
miatt TAJ szám szükséges!
Dr. Szerze Péter háziorvos

még eldobált üveget, papírt, flakont, ruha és
cipőmaradványokat, lerágott csontot. (Az alig
egy hete átadott új játszótéren is jócskán viríbiztosított kesztyűkkel és zsákokkal felsze tott az előbb felsoroltakból.)
relkezve 25 polgárőr és családtagjaik, 53
– A május 10-i Madarak és fák napja alkalóvodás, szüleik és az óvodai dolgozók, 192 mából az Ebesi Polgárőrök a Kisparkban elüliskolás, szüleik és tanáraik igyekeztek össze tettek két hibiszkuszbokrot, amelyet Domokos
szedni az eldobált szemetet a falu területén. Gergely ajánlott fel, és egy értékes amerikai
hársfát. Szeretnénk ebből hagyományt teremteni”‑ mondta a főszervező, Balogh László.
Üröm az örömben

A polgárőröknek elkelt volna még a segítő
kéz. Ők a vasút mentén haladva, a MOL teleptől a 4-es főútig 25 zsák szemetet szedtek ös�sze, s délutánig dolgoztak. Értetlenül álltak az
út mellé dobott állati tetemeknél, hiszen azt ingyen elszállítják a kijelölt időpontokban a házak
Visszhangra talált a polgárőrök felhívása
elől is. Hétfőn az iskolában, egyik diákom felHagyomány lesz a takarítás utáni faültetés…
háborodva mondta, hogy annál a padnál, ahol
Mint ismeretes, áprilisban az Ebesi PolgárSoós Barnabás az előzetes jelentkezés alap- összeszedtük a szemetet, már megint elszórták,
őrök faluszépítésre, takarításra felhívást intéztek a lakossághoz, az intézményekhez. Mivel az ján megszervezte, melyik területnek ki lesz a pedig azt mi összetakarítottuk. Ez után a nap
iskola és az óvoda is egyre elkötelezettebb kör- gazdája. Az óvodások és az iskolások a főbb ut- után biztos, hogy sok gyerek jobban odafigyel
nyezetünk védelmében, csatlakoztunk a felhí- cákat és az intézmények környékét takarították majd az eldobált szemétre. De egy alkalom keváshoz. Az iskolában beépítettük „Zöld napok” össze. Dolgoztak a szorgos kezek, seprűvel, ge- vés. Ilyen akciókkal is népszerűsíthetjük környeelnevezésű programunkba, így sok gyerek még reblyével felfegyverkezve. A nagyobb gyerekek zetünk védelmét, hogy mások is rádöbbenjenek:
is felháborodva jegyezték meg, hogy mennyi „Miért pont én ne…?”
a szüleit is rávette a részvételre.
Tóthné Leiter Júlia
Május 9-én, szombaton az AKSD által eldobált csikk van a földön. S aztán találtunk

Véradás a
művelődési
házban
Június 17.

Tájékoztatjuk a
Tisztelt Lakosságot,
hogy 2009. június
17-én 8 és 14 óra
között
a Magyar
Vöröskereszt és a
Vérellátó Szolgálat
ismét
véradást szervez
az Ebesi Művelődési
Házban.
Szeretettel várunk
minden kedves leendő
és rendszeres
véradónkat.

Május 8-án, a Vöröskereszt Világnapján véradóünnepség volt az Arany
Oroszlán étteremben, ahol Heidumné
Szarka Veronika véradószervező köszöntötte a legaktívabb ebesi véradókat, méltatva önzetlen tevékenységük
egészségügyi, emberi jelentőségét.
Mint ismeretes, a Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a térítésmentes véradás szervezésében. A
biztonságos hazai vérellátáshoz évente 500.000 egység vérre van szükség.
Ehhez évente közel fél millió önkéntes embertársunk véradományát,
önzetlen segítségét várják beteg embertársaink. A véradásszervezési tevékenységet a Magyar Vöröskereszt
az Országos Vérellátó Szolgálattal
megkötött Együttműködési Szerződés
alapján végzi. A Vöröskereszt szervezetei a véradónapok szervezését
donortoborzó tervek alapján, a heti
egyenletes vérellátás biztosításának
figyelembevételével végzik. Az elmúlt

Véradók köszöntése

évben (2008.) több mint 11.000 véradó eseményen 444.370 véradó jelent
meg, hogy segítsen beteg embertársain. A Magyar Vöröskereszt szervezői
prioritásként kezelik a lakosság rész-

Bozsó László 90-szeres véradó

vételi arányának emelését, ezen belül
is a 18. életévüket betöltött fiatalok
megnyerését.
Kitüntetett véradóink:
90-szeres véradó: Bozsó László
(Arany J. u.)
40-szeres véradó: Szűcs Péterné
(Liszt F. u)
30-szoros véradók: Agárdi Éva (Fő
u.) és Mészárosné Tóth-Vida Zsu
zsanna (Bartók B. u)
25-szörös véradók: Nagy Lajos (Petőfi u.), Varga Sándor (Hunyadi u.) és
Bárczi Ottó (Rózsa u)
20-szoros véradó: Kovács Mária
(Jókai u.)
10-szeres véradók: Asztalos Sán
dor(Déli u), Fábián Éva (Gázláng u.),
Ifj. Vakarcs János (Petőfi u.), Varga
Ferencné (Tóth Á. u.), Farkas János
Zoltán (Fő u.)
Köszönet a véradóknak, hogy önzetlenségükkel emberi életeket mentettek meg!

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
Felelős kiadó: Kissné Vass Rozália, Ebesi Kulturális Kht. • Felelős szerkesztő: Bokor Ferenc. E-mail: bokor.fsajto@t-online.hu
Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház, 4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/788-614. Mobil: 06-20/251-69-87.
E-mail: ebesmuvhaz@gmail.com • Tipográfia: Abari Gusztáv. E-mail: info@typostudio.hu • Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen.
E-mail: fabiandigit@t-online.hu
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Végre felvirradt a nagy
nap, amikor is a két harma
dik osztály régen dédelge
tett álma valóra vált. Május
15-én kirándulásra utaz
tunk Budapestre.
A hosszú, de vidám vonatozás után első utunk a Parlamentbe vezetett. Itt már
várt bennünket kísérőnk, dr.
Oláh Lajos, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium államtitkára,

A Parlamentben voltunk

aki körbevezetett minket a
csodálatos épület termein.
Izgatottan vártuk, hogy megtekinthessük a koronát és a
koronázási jelvényeket, hiszen sokat tanultunk ezekről
az ereklyékről. Bemehettünk
az ülésterembe is és sok érdekességet tudtunk meg a Parlament és az országgyűlések
történetéről.

Sajnos hamar elrepült az
idő és mennünk kellett. Átsétáltunk a Lánchídon, ahonnan gyönyörű panoráma
tárult elénk. Rövid buszozás
után felértünk a Hadtörténeti
Múzeumba. Itt egy történész
segítségével megismerkedhettünk az 1848-as forradalom és szabadságharc fegyvereivel és egy foglalkozáson is

részt vehettünk. Fáradtan, de
élményekkel telve érkeztünk
haza.
A következő fogalmazás
órán leírtuk a kirándulás legszebb élményeit. Szeretnénk
megköszönni dr. Oláh Lajos
államtitkár úrnak és segítőinek ezeket a feledhetetlen
emlékeket.
3.a, 3.b osztály
és osztályfőnökeik

Budapesti jutalomkirándulás az óvodásoknak
Május 13-án 50 óvodás
gyermek jutalomkiránduláson vehetett részt, és ellátogathatott a Budapesti Állatkertbe. Az ingyenes állatkerti
belépőt – az idei nőnapon

aki nagyon korán érkezett,
hiszen sohasem utazott még
vonaton –, majd a foglalt
vasúti kocsiban indultunk a
főváros felé. A 3 órás út nagy
izgalommal telt el, szinte ész-

államtitkár úr várt bennünket és egy darabon elkísérte
kis csoportunkat is. Közben
beszélgetett a gyerekekkel és
arról faggatta őket, kinek mi a
kedvenc állata: volt akinek az
oroszlán, a víziló, vagy éppen
a csiga. Majd kisebb csoportokra bontottuk a gyerekeket
és így jártuk be az óriási területen fekvő parkot. Több mint
4 óra alatt rengeteg állatot
figyelhettek meg a gyerekek.
Állat simogatásra is volt lehetőségünk, amely rendkívüli
élmény volt mindenki számára. Sok-sok pihenéssel, tarisz-

nyás ebéddel, fagyizással tettük teljessé ezt a napot.
A visszaút szintén gyorsan
elrepült, és a gyermekek nagy
része jót aludt a vonaton.
Köszönetet mondunk dr
Oláh Lajos államtitkár úrnak a felejthetetlen programért, Erdős Károly úrnak a
szervezésért és a szülőknek,
hogy ezen a napon is ránk
bízták gyermekeiket, akik
gyakran felidézik egymás
között és otthonukban is élményeiket.
Czeglédiné Herczeg Ildikó
óvodavezető

Indul a séta…

– dr Oláh Lajos a KHEM államtitkára ajánlotta fel óvodánknak.
Lázas készülődés előzte
meg ezt a napot és mindan�nyian nagyon vártuk az indulást. Kora reggel a vasútállomáson gyülekeztünk – volt,

revétlenül. A nagy mozgástér lehetőséget adott játékra,
mesélésre, éneklésre is. Jó
étvággyal csemegéztek az
otthonról csomagolt finomságokból.
Budapesten
trolibusszal
utaztunk az Állatkertig, ahol

A zebránál
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(Folytatás az 1. oldalról.)

egyhangúlag
megválasztották
Czeglédiné Herczeg Ildikót a
Benedek Elek Napközi Otthonos
Óvoda vezetőjének.
Gyermekvédelmi tevékenység
A napirend kapcsán a község
igazgatási területén folyó gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységről tájékoztatót tartottak: dr. Józsa Erika szociális
előadó és Szabó Márta családgondozó. Ebes községben 2007ben 1059, 2008-ban pedig 1029 fő

Dr. Józsa Anita és Szabó Márta

sen a hulladékszállítás, a közterület-fenntartás, a fásítás, az
erdőtelepítés, az ingatlanok bérbeadása és a csatornaüzemeltetés feladatai, gondjai. Jelenleg
a csatornára az összes rákötés
600, amelyből 133 az új. Fokozottan ellenőrzik az illegális rákötéseket. Több lakos továbbra
sem használja rendeltetéssze
rűen a szennyvízcsatornát!
Sokan – sajnos – a tisztítónyí
lásokon kommunális szemetet
is tesznek a csatornába, ami
rendszeresen megrongálja az
átemelő szivattyúkat – mondta
Guevara Eszter ügyvezető igazgató. A sok üzemzavar miatt
2008-ban 3 600 000 Ft. üzem
zavar-elhárítási költségük ke
letkezett. A legtöbb probléma
a Liszt Ferenc és a Vadas utcai
átemelőknél volt.
Az Ebesi Kulturális Kht. 2008ban működésének 5. évét zárta
– emlékeztetett rá Kissné Vass
Rozália ügyvezető igazgató –
2008 számos szakmai megmérettetést, elismerést hozott az in-

volt a 18 év alatti lakosok száma.
Az őket érintő jóléti és védelmi
tevékenység részletes áttekintése
kapcsán a képviselő-testület megállapította, hogy a község gyermekvédelmi rendszerében jelentősebb hiányosságok nincsenek.
Az önkormányzat a szociálisan
hátrányos helyzetben lévő családokban nevelkedő gyermekekért
széleskörű ellátási formák és jelentős támogatási összegek biztosításával igyekszik megfelelni az
elvárásoknak. A gyermekvédelem
területén tevékenykedők elkötelezetten, jó színvonalon látják el
munkájukat.

Kissné Vass Rozália ügyvezető

tézménynek, ugyanakkor gondot
okozott a személyi feltételek hiánya: májustól novemberig nem
volt szakképzett könyvtáros,
A mérlegadatok részletes is- illetve a korábbi ügyvezető hosmertetése és tárgyalása során szabb-rövidebb ideig táppénzen,
kiemelt figyelmet kaptak az ülé- betegszabadságon volt kényteA Községgondnokság Kft.
és a Kulturális Kht.
mérlegbeszámolója

és a Diófa utcák útépítési munkálataira max. 20 millió forint
összegekre pályázat beadásáról
döntött a képviselő-testület. Az
útépítéshez szükséges 35% önerőt a pályázat elnyerése esetén
az önkormányzatnak kell biztosítania. Galgóczi Mihály tájékoztatta a testületet, hogy az
Észak-Alföldi Régió Ivóvíz-minőségjavító I. projektjének keretében 3789 m, 2010. szeptember
30-ig 4856 m azbeszt vezeték
cseréjére kerül sor, és a II. projektben lehetőség van – önerő
befizetése nélkül – további 2174
m elavult vezeték cseréjére.
Ezeken túlmenően újabb 3000
méter vezetékcsere valósulhat
meg, 3 millió forint összegű
önerő befizetésével. Ily módon
2010. szeptember 30-ig Ebesen
a 14 kilométeres teljes vezetékIntézmények alapító okiratai,
rendszer korszerű lesz, a teljes
minőségirányítási programok
azbeszt csőrendszert megszünA képviselő-testület a 2008. tetik és egészséges, tiszta ivóvíz
évi CV. Törvény értelmében mó- kerül a háztartásokba.
dosította az önkormányzat által
Az ebesi vízművagyon
alapított költségvetési szervek
visszakövetelése
alapító okiratait. Ez után – öt
Mint ismeretes, az Ebesi Önévre szólóan – megtárgyalta
és elfogadta a testület az ön- kormányzat a Hajdú-Bihar Mekormányzat minőségirányítási gyei Vízműtől visszaköveteli a
programját (ÖMIP) és a közok- vízmű-vagyont, a megyei vízmű
tatási törvényben meghatározott rosszul gazdálkodott a vagyonelőírásoknak megfelelően az erre résszel. A képviselő-testület
épülő intézményi célokat, minő- a jogi úton eddig elindított
folytatásaként
ségfejlesztési, mérési, ellenőrzé- követelések
si, minőségirányítási programo- Galgóczi Mihály polgármes
tert felhatalmazta arra, hogy
kat (IMIP)
az Önkormányzat ismételten
adjon be bírósági keresetet
Útépítések, közel 14 km-en
az ebesi vízművagyon visszaivóvízvezeték-csere
vételére. A testület erről egyA Különfélék napirendben
hangúlag határozott, és nem fotöbb pályázat benyújtásáról
gadta el a Hajdú-Bihar Megyei
döntött a testület. TámogatásVízmű
mérlegbeszámolóját
ból és önerőből mintegy 100
sem.
milliós költséggel kerül sor a
A képviselő-testület végezeKossuth utca átépítésére, ahol
tül egyéb időszerű ügyekben
napokon belül megkezdődik a
foglalt állást, illetve hozott haRózsa utcától lefelé a villamostározatot.
hálózat áthelyezése. A Bocskai
(B. F.)
len tartózkodni. Kis létszámú
munkahelyi csoportnál egy-egy
szakember kiesése nehézséget
okoz a feladat-ellátásban. Ennek
ellenére a tervezett feladatokat –
egy-két kivétellel – sikerült eredményesen végrehajtani. Erről
részletes programismertetőben
tájékoztatta a képviselő-testületet az ügyvezető.
A képviselő-testület a felügyelő- és a pénzügyi bizottságok
javaslata és Nyári Józsefné független könyvvizsgálói jelentése
alapján a mérlegbeszámolókat
egyhangúlag elfogadta. A képviselőtestület – megköszönve a
nyugdíjba vonuló Nyári Józsefné
tevékenységét – 2009. június –
2010. május 31-ig a könyvvizsgálói feladatokkal Meiszburger
Ferencnét bízta meg.

ÜGYELETI BEOSZTÁS a derecskei állategészségügyi kerület hajdúszboszlói területén
2009. június 06.–2009 . július 12-ig

Ellátás módja

Időpont

Hatósági ügyelet
Június 06.-07.
Szolgáltatást ellátó
Hatósági ügyelet
Június 13.-14.
Szolgáltatást ellátó
Hatósági ügyelet
Június 20.-21.
Szolgáltatást ellátó
Hatósági ügyelet
Június 27.-28.
Szolgáltatást ellátó
Hatósági ügyelet
Július 04.-05.
Szolgáltatást ellátó
Hatósági ügyelet
Július 11.-12.
Szolgáltatást ellátó
HÉTVÉGI RENDELŐI ÜGYELET:

Állatorvos neve

DR. SZABÓ ZOLTÁN
DR. PÓSÁN FERENC
DR. JÓNÁS SÁNDOR
DR. GALAMBOS GÁBOR
DR. NYÍRI SÁNDOR
DR. BESSENYEI ISTVÁN
DR. ILKU MIKLÓS
DR. KÓSA GYÖRGY
DR. SZABÓ ZOLTÁN
DR. SASS GERGŐ
DR. JÓNÁS SÁNDOR
DR. BALOGH ANDOR

Telephelye

Nádudvar, Tolbuhin u. 6.
H-szoboszló, Rákóczi u. 33/A.
Pocsaj, Árpád u. 108.
Hajdúszovát, Maklári u. 10.
Derecske, Malom u. 2.
H-szoboszló, Rákóczi u. 37.
Sáránd, Bagosi u. 44.
Ebes, Gárdonyi u. 21/a
Nádudvar, Tolbuhin u. 6.
Hszoboszló, Attila u. 23.
Pocsaj, Árpád u. 108.
H-szoboszló, Wesselényi u. 23.

DR. SASS IMRE, 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, ATTILA U. 23.
DR. JUHÁSZ PÉTER 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, KINIZSI U. 28.

Tel.sz.
361-048
54/ 415-239
366-018
54/ 410- 252
362-380
374-012
366-018
54/ 415-239
359-633

Mobilszám

06-30-9-680-136
06-70-376-1147
06-20- 974-3139
06-70-376-1148
06-30-955-8555
06-70-376-1149
06-30-915-4253
06-30-9-680-136
06-70-708-5352
06-70-376-1147
06-30-239-7885
06-30-240-7085

Dr. Vágó László kerületi főállatorvos
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Május 20-án Hajdúböszörményben foglalkoztatáspolitikai szakmai fórumot tartottak, amelyen Si
mon Gábor, a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium
államtitkára elmondta, hogy
a kormányzati intézkedések célja a munkanélküliség
csökkentése, a vállalkozók
helyzetének
stabilizálása,
részvételük aktivizálása, és
minden gazdasági szervezet
működőképességének fenntartása. E feladatok megvalósítását célozzák az OFA
Programjai, a regionális
munkaügyi központok bázisára alapozott térségi vállalkozói alapok, a létszámleépítés megelőzését, foglalkoztatási szerkezetváltást
szolgáló központi program.
2009. május 15-től lehet
pályázni a Társadalmi Megújulás Operatív Program azon
elemére, amely 20 milliárd forintos keretet biztosít a mikro- és kisvállalkozásoknak Ez
az összeg elegendő lesz kb. 25
ezer fő képzésének és munkahely-megőrzésének közvetlen
elősegítésére, ezen kívül minimum 50 ezer fő munkahelye
megőrződik.

„Út a munkához” program
A kb. 200 ezer főt érintő „Út
a munkához” Program alapvető célja a rendszeres szociális segélyezettek ösztönzése,
munkaerőpiacra történő vis�-

rüljenek a munka világához. A
programban azoknak a személyeknek kell részt venniük, akik
életkorukból, egészségi állapotukból, sajátos egyéni élethely-
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zájárulnak a gazdasági stabilitás megerősítéséhez, és a
versenyképesség javításhoz.
Elmondta, hogy az ÚMVP
térségi szakképző intézete a
Hajdúböszörményi Széchenyi
István Mezőgazdasági Szakképző Iskola, ahol ezüstkalászos, aranykalászos gazdától,
motorfűrész-kezelőig, mezőgazdasági vállalkozótól kerti munkásig, és ezeken kívül
még számos egyéb szakterületet oktatnak, OKJ-s képzések
és nem OKJ-s tanfolyamok
keretében. Helyben lehetőség
van tehát a helyi adottságokra
és igényekre alapozott foglalkoztatási struktúra kialakítására, amellyel élni is kell.

A LEADER programban a
tervek szerint lehetőség lesz
képzésekre, a közhasznú foglalkoztatási programok feltételeinek megteremtésére, a
Dr. Forgács Barnabás és Simon Gábor államtitkárok
szükséges eszközök beszerzésére. A helyi termékek értészahelyezése, vagyis hogy a zetükből adódóan munkát tud- kesítési feltételeinek javulását
nak vállalni.
munkára képes, tartósan muna vállalkozók marketing tevékanélküli személyek a korábDr. Forgács Barnabás kenységének támogatásával
biaknál fokozottabb mérték- FVM-szakállamtitkár emlé- ösztönzik.
ben vegyenek részt valamely keztetett rá, hogy lehet páBodrogi Anett
mikrovállalkozások
közfoglalkoztatási formában, lyázni
munkaszervezet
támogatására
és
a
turisztikai
rendszeres munkajövedelemvezető-helyettes
hez jussanak, és közelebb ke- fejlesztésekre, amelyek hoz-

Kék hírek
Ebes településen a tavaszi hónapokban összesen 19
ügyben indult büntetőeljárás bűncselekmény gyanúja
miatt. Míg az elmúlt év I–V
hónapjaiban 51 ügyben, addig az idei évben összesen
39 ügyben folyt nyomozás,
melynek 59%-a vagyon elleni
bűncselekmény volt.
Mit tehet a lakosság?
A bűncselekmények felderítését nagyban megnehezíti,
hogy a sértettek nem rendelkeznek adatokkal a tulajdonukat képező tárgyakról,
ezért kérem, hogy írják fel és
őrizzék meg vagyontárgyaik
(kerékpárok, szerszámgépek)
azonosító számait, valamint
készítsenek róluk (digitális)

fényképet, mellyel sikeresebbé tehetik az eltulajdonított
tárgyak felkutatását (köröztetését) és azonosíthatóságát. Az elmúlt években is
történtek kerékpárlopások a
Fő utcai kerékpártárolóból és
környékéről. Az akkor tetten
ért személyek valamennyien
debreceni hajléktalanok voltak, akik autóbusszal érkeztek
a településre, majd leszállva a
járműről kiválasztották a nekik szimpatikus 5.000–15.000
Ft közötti értékű – az alacsonyabb ár miatt gyorsabban
értékesíthető és küllemükhöz
képest nem túlságosan feltűnő – kerékpárokat, majd a náluk lévő erővágóval a lakatot
átvágva a kerékpárra felültek
és hazaközlekedtek Debre-

cenbe. Valamennyi kerékpár portvezető 06-30/382-6565
kosárral felszerelt női kerék- Vass Lajos r. tzls. körzeti
pár volt.
megbízott 06-30/382-6584
Mezei István r. tőrm.körzeti
A felderítés segítése
megbízott 06-30/382-6581
A korábbi tapasztalatok Szántó Erik r. tőrm. körzeti
alapján kérem, figyeljenek megbízott 06-30/382-6575
környezetükre, s a gyanúsan Hajdúszoboszlói
Rendőrviselkedő személyekről, ide- kapitányság ügyelete: 06genekről, továbbá ha az is- 52/558-510 vagy 107, illetve
mertetett eseményekkel kap- 112 ingyenesen hívható kapcsolatban bármilyen infor- csolási számokon.
mációval rendelkeznek, vagy
A körzeti megbízottak az
felkínálnak önöknek megvé- Ebes, Széchenyi tér 1. szám
telre gyanús származású ter- alatti Körzeti Megbízotti Iroméket, tegyenek bejelentést dában minden hónap páros
– akár nevük elhallgatásával hetének (második és negyeis – a település körzeti meg- dik hét) keddi napjain 16.00
bízottjainál, vagy a Rendőrka- – 18.00 óra között fogadóórát
pitányság ügyeletére az alábbi is tartanak.
telefonszámokon.
Gali Sándor
r. alezredes
Mészáros József r. tzls. cso-
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2009 május 22-én, délután 4 órakor a
mi református templomunk két harangja is megszólalt. Ebben az időpontban
az egész Kárpát-medence minden református templomában megkondultak a
harangok. Azt a felemelő hírt hirdették,
hogy mi, magyar reformátusok, összetartozunk, testvérek vagyunk országhatároktól függetlenül. Alkotmányozó zsinat
hirdette ki Debrecenben ezt az igazságot.
Az ünnepi eseménynek a jelmondata

„Krisztus a jövő”
így hangzott: „Krisztus a jövő – Együtt
követjük Őt.”
Naponta szükségünk van ennek átélésére, hiszen naponta érnek kihívások, félelmek, próbatételek.
Csoda, hogy mindig tudhatjuk, vallhatjuk: van kiben bíznunk, van reményünk,
van erőforrásunk.

Aki szeretne hozzánk, reformátusokhoz csatlakozni itt, Ebesen, várjuk szeretettel alkalmainkon.
Minden vasárnap ¾ 10-től istentiszteleten és minden szerdán 14 órától Bibliaórán.
Krisztus a jövő-Kövessük együtt Őt!
Szeretettel és hívogatással:
Bukáné Zakar Zsuzsanna
református lelkész

Kelevéz-, hajítóbárd-dobás és íjász győzelem Zentán…

„Az Úr 2009. esztendejének,
tavaszán, egy pénteki napon
mi, a Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet udvarhölgyei s lovagjai apródjainkkal
„zöld vasparipánkkal” nekivágtunk az országnak és Debrecenből indulva célba vettük a
vajdasági várost, Zentát.
Utunkon filmekkel, baráti
csevelyekkel, kacagásokkal telten megérkeztünk Törökszent
miklós városába, ahol mellénk
szegődtek a Régi Korok Bajnokai, és innen együtt vettük
nyakunkba országunk porlepte
útjait. Órák teltek, szaladtak,
s máris Szentesen teremtünk,
ahol a Zenthus János Középkori Hagyományőrző Egyesület vitézeire és udvarhölgyeire
várakozván, gyomrunk korgáValami megmozdult Ebe
sen…, de szerencsére nem
a Föld, és még csak nem is a
Széchenyi szobor. Április 26a, a szokásos tavaszi Krátertó kerékpártúra napja.
Mikor reggel elindultunk az
iskola elé, a szokásos gyülekezési ponthoz. Nem gondoltam
volna, hogy végre olyan látvány
fogad, amiben évek óta csak
reménykedtünk. A kerékpárosok hada alig fért el a járdán és
az út mentén. Ebes nem látott
még ennyi biciklistát egyszerre. Mikor a szépen szervezett,
biztonságosan irányított csapat
elindult a Fő utcán Nagyhegyes
irányába, 80 főt sikerült megszámolni. 3 évestől a 60 évesig
minden korosztályból akadt
vállalkozó. Volt aki egy egynapos gyalogtúra után vágott neki
a 15 km-es távnak.
Dűlőutakon, biztonságban
Kellemes tempóban haladtunk a mezőgazdasági utakon,
ami nem annyira a komfortot, mint inkább a biztonsá-

sát csillapítandó felrakodtunk
élelemmel és itallal. Majd velük karöltve robogtunk Röszke
sorompóihoz, ahol átlépve a
határt, estvére megérkeztünk
Zenta városába, a Zenta DSE
épületéhez, ahol sátrat bontottunk. Miután lepakoltunk
súlyos csomagjainkat, esti
sétára indultunk s a Saloonban bajtársainkkal múlattuk
az időt…Vendéglátóink, a Szt.
Longinus Középkori Hagyományőrző Egyesületnek hála,
szombatnak reggelén friss
joghurt és finom, puha tepertőspogácsa várta a farkaséhes
haditornászokat. Feltöltődve,
bátran vágtunk neki a hideg,
szeles pályának, ahol vitézeink
bemutathatták ügyességüket
kelevéz és hajítóbárd dobás-

ban, íjászkodásban és vívásban is. Még a fagyos szél sem
tántoríthatott el bennünket a
lovagi tornától! Ebédre a Tópart közösségi házba voltunk
hivatalosak, ahol a gőzölgő
gombapörkölt új erőt adott a
közelgő felvonulásra. Az utolsó simításokat is elvégezvén
táncainkon, rendőri kísérettel
felvonultunk Zenta utcáin egészen a Múzeumig. A múzeumkertben felállított pályán mind
a négy csapat megmutathatta
rátermettségét, erejét, kitartását és táncos lábát a kíváncsi,
kultúrára éhes közönségnek és
persze egymásnak is.
Három díjat is elnyertünk
a tornán, s a lakoma után
ezeket átvehették ügyes társaink: a kelevézhajításban

Egy nap alatt – 80-an…

kapitányunk Horváth Sándor
Cornaille volt a legsikeresebb, a férfi íjászat sasszeme
Márton nembéli Karesz lett,
a hajítóbárd dobálás nyertese pedig Éles nembéli Bulcsú
volt. De lányaink sem panaszkodhattak, mert Alexa
nembéli Katalin másodikként
végzett a női íjászat próbáján.
Vasárnap délelőtt búcsút
vettünk bajtársainktól és élményekkel gazdagodva nekivágtunk a hazafelé vezető útnak.
Délutánra mindenki otthon
termett, lepakoltuk fegyvereinket, elmeséltük a történéseket,
s igyekeztük kipihenni a három
napnak fáradalmait, amit különben mindenki nagyon élvezett.”
Sápi nembéli Vivien”
Kis pihenés, sziesztázás után
sikerült visszafelé is gond nélkül megtenni az utat.

láncokról, defektes gumikról
Máskor is lehet…
felkészült szerelőgárda, valaBár Ebes környéke nem sok
mint egy „profi szervizautó” is
természeti
látványossággal
gondoskodott.
büszkélkedhet, és jól kiépített
kerékpáros utak sem kényeztetik még a nyeregbe vágyókat,
mégis érdemes legalább ezt a
pár alkalmat kihasználni, amikor szervezetten lehet eltekerni
egy-két közeli pihenőhelyre. A
csapatnak ereje van, és manapság nem kis eredmény ennyi
embert megmozgatni ebben
az elidegenedő világban. És aki
jól érezte magát, a következőre
már talán másokat is hív. Most
többen is láthatták, hogy sokan
A népes csapat
megmozdultak Ebesen…
Köszönet: Balogh Lászlónak
A tikkasztó út után a tónál
most rengeteg új arc is csatlakozott, ami részben a polgár- már várt bennünket két nagy és a polgárőröknek: a szerőrök szervezésének, részben bogrács slambuc, amit a pol- vezésért, a főzésért, a kísérő
a tanári felhívásnak volt kö- gárőrök készítettek a túrázók- kocsiért, Sós Barnabásnak: a
szönhető. Az ilyen program nak. Ha kutyák is lettek volna túravezetésért, a biztonságért,
sosem telik el zökkenőmente- velünk, a maradékkal nem lak- a kerékpárjavításért, mindenki
sen, természetesen most is így hattak volna jól, mert percek másnak: a részvételért.
Bíró Judit
volt. A menet közben széthulló alatt elfogyott a teljes készlet.
got szolgálta, és azt, hogy út
közben nyugodtan lehessen
ismerkedni, beszélgetni. A
jól összeszokott csapat mellé
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Április 30-án délután nyitot
ták meg a Széchényi Ferenc
Tájmúzeumban “Nálunk még
mindig a TvMaci a sztár…”című
RETRÓ kiállítást Dalnoky Fe
renc életérzés-gyűjteményé
ből. A vendégeket: Kissné Vass
Rozália ügyvezető igazgató
köszöntötte. Az országosan
is rendhagyó tárlatanyagot
Kiripolszky Tamás újságíró,
rejtvénykészítő ajánlotta a je
lenlevők figyelmébe.

– Elöljáróban elnézést kérek,
hogy nem az alkalomhoz illően
öltöztem. – kezdte megnyitóját az előadó – Trapper farmert
nem találtam a ruhatáramban,
de hogy az időutazást valahogy
mégiscsak
szemléltethessem,
Dalnoky Feri barátom kisegített
egy úttörősíppal… Mi is az, ami
megragadott bennünket, ami miatt a Homokkerti capricció című
könyve és retrokiállításai nyomán dalnoky-fanok (dalnokyrajongók) lettünk? – tette fel a
kérdést Kiripolszky Tamás –

Két évig Retro a múzeumban
Szerintem az, hogy az emberek
nem pusztán a fantázia világában
szeretnek kalandozni, hanem annak is örülnek, ha önmagukat, a
hozzájuk közelálló dolgokat fedezik fel a történetben. Az íróként
debütált Dalnoky Feri mindezeket ötvözte bőséges humorral
átitatva. Ám ahhoz, hogy valóban
sikeres legyen egy könyv, egy ki-

állítás, a média kitüntető figyelmére is szükség van. Ezért is volt
szerencsés, hogy az Ebesen letelepedett házaspár, az önmagukban gyakran bóvlinak számító
– elnézést a kifejezésért – vicikvacak tárgyakból összességében
egy kort hűen jellemző, értékes
kiállítási anyagot állított össze.
Nem elvitatva senki érdemeit,
a menedzser munkáját dicséri,
hogy Ebes község számos regionális és országos napilapban,
valamint több tévécsatornán is
hallathatott magáról. Mostantól

hosszabb ideig, két éven át lesz
megtekinthető itt a sokunkban
nosztalgiát ébresztő tárlat, melynek darabjai gyermekeinkre vagy
az újdonság erejével hatnak, vagy
szánalmat keltenek apukájuk,
anyukájuk iránt. Utódaink talán
rádöbbennek, hogy néhány évtizeddel ezelőtt ugyan létezett
hitel, meg kártya, de a hitelkártya
fogalma ismeretlen volt, s megértik a békebeli takarmánybolt
békebeli pénztárgépének a jelentőségét is. És talán azt is elhiszik,
hogy az ide-oda forgatható focis
vagy egeres türelemjáték nekünk
legalább olyan örömet szerzett,
mint nekik most a Play Station
vagy a Tetris.
Egy hetedik osztályos gyermeknek – Parancsuk Szilárdnak
– köszönhetően most van itt
egy újdonság is. Már amennyire
a csaknem fél évszádos masinák
bemutatását annak lehet titulálni.
Nevezetesen: a Rakéta porszívók
széles skáláját is megismerhetik
a látogatók. A név anno nyilvánvalóan a lendületet kapott szovjet
űrkutatást reprezentálta, s mert
abban az időben még kevés űrszemét volt az éterben, ezeket a
készülékeket jobbára a kaszárnyatípusú lakótelepi lakásokban
strapálták le. Már amennyire
hagyták magukat. Mert sok Rakéta, akárcsak a Szaratov-hűtők
úttörő típusai, mindmáig elnyűhetetlennek bizonyultak.
A kiállítás apropóján biztosan sok hazai és külföldi turista

Internet – könnyen, gyorsan – mindenkinek!
Tisztelt Ebesi lakosok!
Az ebesi Községi Könyvtár

nyári internethasználói
tanfolyamot

indít 2009. július 20-tól nyugdíjasoknak, GYES-en, GYED-en lévő
kismamáknak, munkanélkülieknek, aktív dolgozóknak.
A tanfolyam a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg, ezért a részvétel díjtalan.

A résztvevők megismerkedhetnek az internet világával,
az internetes kereséssel,
levelezéssel, az e l e k t r o n i k u s ü g y i n t é z é s lehetőségeivel
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés a könyvtárban személyesen,
vagy telefonon: az 52/565-093 és az 52/366-136 számon 10 – 18 óra között.

Jelentkezési határidő: 2009. június 27.
Haladjon Ön is a korral!
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is ellátogat majd Ebesre, mint
ahogyan azt tavaly is regisztrálták, s melyről a múzeumi napló
bejegyzései is tanúskodnak. Az
idelátogatók nemcsak egy kuriózumnak számító kiállítás élményével gazdagodnak, hanem egy
látványosan fejlődő, rendezett,
tiszta községet is felfedezhetnek.
A mai élet fonák dolgairól pedig
majd talán húsz-harminc év múlva olvashatunk Ebesi capriccio
címmel.
Végezetül Kiripolszky Tamás –
a múzeum anyagát gazdagítandó
– Kissné Vass Rozáliának átadta a
Hódos Imre olimpikontól egykor
kapott, a mexikói olimpia emblémájával díszített hamutatót,
valamint a valaha híres debreceni
Hungária (ma McDonalds) étterem étlapját az 1980-as évekből.
(A kiállítás megtekinthető:
keddtől szombatig: 10-18 óráig,
vasárnap bejelentkezés alapján,
hétfő zárva.
Előzetes bejelentkezés:
52-366-136 és 20-404-8044)

Gyermeknapi rendezvény
a templomkertben

2009. június 6-án, szombaton, 9
és 15 óra között
az ebesi Szent Lőrinc Katolikus
Templomban
gyermeknapi rendezvény lesz.
A programból:
közös főzés, játszóházi program
gyerekeknek,
beszélgetés a szülőkkel.
színei
Mindenkit szeretettel várunk.

Kedves leendő óvodások
szülők, nagyszülők!
A szivárvány minden színében
mutatkoznak be az ebesi óvodások
2009. június 12-én 10 órától
az Ebesi Művelődési Házban.
Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
A belépés díjtalan!
Bővebb felvilágosítás az óvodában
és az 52/565-093 telefonszámon.
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Darts verseny
gyerekeknek

Múzeumok éjszakája!

Szent Iván éji Vigadalom Ebesen 2009. június 27. szombat 18 órától
hajnalig
Programok:

Bütykölde – kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak
– Táncház és zene – „Csillag Túra” a múzeum udvarán,
a debreceni Magnitúdó Csillagászati Egyesülettel –
Rendkívüli tárlatvezetés a múzeum kiállításaiban
– A szocializmus két arca – és egyéb MEGLEPETÉS
Bővebb információ:
Széchényi Ferenc Tájmúzeum – 4211 Ebes, Ady Endre u. 6-8. Tel.:
52/366-136, 20/4048044 ebesmuzeum@gmail.com
A programok változtatásának jogát fenntartjuk!
Mindenkit szeretettel várunk!
Belépőjegy ára a rendezvényre: 300 Ft/fő (6 éven aluliaknak
ingyenes). Családi jegyár (4 fő esetén): 800 Ft

A legfiatalabb sakkbajnok
Sós Barnabás 1.a osztályos tanuló a Debreceni Korosztályos Matt
Körverseny 6 állomásának összetett
győztese lett. A tavaly novembertől
kezdődő küzdelem-sorozatban 41
mérkőzést játszott és 33 versenyzőt
utasítva maga mögé szerezte meg az
első helyet. Ráadásul ő volt a legfiatalabb a mezőnyben. Tehetsége és
szorgalma alapján további sok sikert
kívánnak a család mellett az Ebesi
Sakk Klub és a Debreceni Sakkbarátok Sportegyesület tagjai.

Változások a buszközlekedésben
2009. július 1-jétől
A menetrend szerinti debreceni helyi autóbusz-közlekedés üzemeltetője 2009. július 1-jétől a DKV Debreceni
Közlekedési Zrt. és az Inter Tan-Ker Zrt. által létrehozott
Cívisbusz Konzorcium. A DKV Zrt. feladata a forgalomirányítási rendszer, valamint a helyi autóbusz-közlekedés
üzemeltetetése, a konzorciumi partnernek pedig a járművek biztosítása és a járműfenntartás. Debrecen város helyi
autóbusz-közlekedésének 2009. július 1-jétől érvényes
menetrendjéről június 10-től tájékozódhat a www.dkv.hu
internetes oldalunkról, az ügyfélszolgálati irodánkban,
valamint a Petőfi téri és a Segner téri forgalomindító helyeken.
DKV Zrt. Ügyfélszolgálat:
4027 Debrecen, Füredi út 27. (Malompark II.)
tel./fax.: (52) 531-513; mobil: (30) 682-8456;
e-mail: ugyfelszolgalat@dkv.hu
FONTOS! A Hajdú Volán Zrt. és a DKV Zrt. által közösen kiadott, forgalomban lévő vonaljegyek 2009. június
30-ai üzemzárásig használhatóak fel utazásra. 2009. július
1-jétől kizárólag a DKV Zrt. által forgalomba hozott vonaljegyeket áll módunkban elfogadni!
A vonaljegyek visszaválthatóak a közlekedési társaságok
telephelyein:

Hajdú Volán Zrt. 4025 Debrecen, Szoboszlói út 4–6.
DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 4025 Debrecen, Salétrom utca 3.

Június 7. vasárnap
10 órakor
Korosztály: 7-18 éves korig
Helyszín: Liszt Ferenc u. 21.
Kezdés: 2009. június 7.
vasárnap 10 órakor
Információ: Sós Barnabás
(szervező) 366-972
A helyezettek díjazásban
részesülnek.
Nevezési díj nincs.

Tanévzáró éjszakai
gyalogtúra

Jún. 19. péntek (este 9 óra)

Indulás: Június 19. péntek: Arany
J. Ált. Isk. előtt: 21.00.
Hazaérkezés: Éjfél körül
Résztvevők: Tanárok, diákok,
szülők és 7 éves kortól
A túra távja: 8 km (földúton és
aszfalton)
Útvonal: Ebes – Nagypark –
Ebesi határ – Ebes
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő öltözet, szúnyogriasztó
Információ: Sós Barnabás
(túravezetőnél) Tel.: 366-972.

EBESI APRÓ

Ebes, Horváth tanyán lévő kétszobás, világos, jó állapotú ház eladó.
Irányár: 6,5 M Ft. Érdeklődni lehet a 70/286-7106-os telefonszámon.

Randalírozók „névjegye”

Vajon kiknek volt útjában a fiatal díszszilvafa?
Felvételünk Húsvét után készült a Fő utcán

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum,
Hajdúszoboszló, Ebes lakossága részére
2009. június hónap

1. Hétfő
2. Kedd
3. Szerda
4. 	Csütörtök
5. Péntek
6. Szombat
7. Vasárnap

Dr. Socol Ilona
Dr. Csontos Gyula
Dr. Socol Ilona
Dr. Békési Zoltán
Dr. Békési Zoltán
Dr. Békési Zoltán
Dr. Csontos Gyula

8. Hétfő
9. Kedd
10. Szerda
11. 	Csütörtök
12. Péntek
13. Szombat
14. Vasárnap

Dr. Socol Ilona
Dr. C	Sontos Gyula
Dr. Socol Ilona
Dr. Csontos Gyula
Dr. Socol Ilona
Dr. Socol Ilona
Dr. Csontos Gyula

15. Hétfő
16. Kedd
17. Szerda

Dr. Szerze Róbert
Dr. Szerze Péter id.
Dr. Csontos Gyula

18. 	Csütörtök
19. Péntek
20. Szombat
21. Vasárnap

Dr. Szerze Péter ifj.
Dr. Szerze Péter id.
Dr. Szerze Róbert
Dr. Békési Zoltán

22. Hétfő
23. Kedd
24. Szerda
25. 	Csütörtök
26. Péntek
27. Szombat
28. Vasárnap

Dr. Szerze Péter ifj.
Dr. Békési Zoltán
Dr. Békési Zoltán
Dr. Békési Zoltán
Dr. Szerze Péter ifj.
Dr. Szerze Róbert
Dr. Szerze Péter ifj.

29. Hétfő
Dr. Szerze Róbert
30. Kedd
Dr. Szerze Péter ifj.
Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043
Dr. Varga Tamás
igazgató főorvos

