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Ebes gazdálkodása stabil és hitelmentes…
Megközelítőleg 2 milliárd forint értékű beruházás van folyamatban a községben
Szeptember 16-án délután
ülést tartott a képviselő-testület. Az elnöklő Galgóczi
Mihály polgármester az ülés
első napirendi pontjaként
beszámolt az Önkormányzat
2009. évi költségvetésének
első féléves teljesítéséről.
– Az írásos beszámoló táblázatokba foglalt adatai tartalmazzák a költségvetés teljesítésének tényeit – mondta
elöljáróban a polgármester
és hozzátette: – A gazdasági-pénzügyi válság az év első
felében fejtette ki legerőteljesebben a negatív hatását.
Ennek ellenére az év elején elfogadott költségvetés működik. Az állami támogatás nem
csökkent és rendben megérkezett. A helyi bevételek, helyi
adók beérkeztek, a lakosság és

Légifelvétel Ebesről

a vállalkozások tisztességgel
megfizették ezeket a közterheket. Súlyadóból 25,2 millió
forint, építményadóból 20,1
millió forint, iparűzési adóból 75,1 millió forint érkezett
be 2009. június 30-ig. Sajnos,

az iparűzési adóbevételt – az
adóerő-képesség elszámolás
2000-ben történt bevezetése
óta – az állam szinte teljes
egészében elvonja, így számunkra az csak minimális
többletbevételt jelent – hang-

súlyozta Galgóczi Mihály,
majd így folytatta:
– A beszámoló táblázatai
szerint az intézmények és a
hivatal is tartani tudták költségvetésüket, az intézmények
finanszírozása, pénzfelhasználása és saját bevételeik időarányosan teljesültek.
Az Önkormányzat az elmúlt években és ez évben is
jelentős fejlesztésekbe fogott.
Összességében megközelítőleg 2 milliárd forint értékű beruházás van folyamatban ma
Ebesen.
A legjelentősebb beruházások a környezetvédelem és az
oktatás területén folynak. Ezek:
csatornaépítés, ivóvízminőség
javítás, szeméttelep rekultiváció és iskolabővítés-felújítás.
(folytatás a 3. oldalon)

Oltóanyagcsere dupla védőoltással
A munkahelyi mulasztást nemcsak a média „fújta fel”, az ÁNTSZ sem hagyta intézkedés nélkül
Mint ismeretes, szeptember 4-én az RTL Klub, majd
ezt követően a Duna Televízió, illetve több más médium
röppentette világgá, hogy 34 hatodik osztályos ebesi diák
kanyaró elleni védőoltás helyett a hetedik-nyolcadik osztályban esedékes Hepatitisz B védőoltást kapott. Nekünk,
ebesieknek azonban tudnunk kell, hogy már a médiaszenzációt megelőzően az egészségügyi dolgozók értesítése
alapján néhány órán belül a 34 gyermek szülei korrekt tájékoztatást kaptak az Önkormányzattól és az ÁNTSZ-től
arról, hogy mi történt, mire figyeljenek a szülők a tévesen
beadott oltással kapcsolatosan. Mint ismeretes a hatodikosok az egy, illetve két évvel később esedékes Hepatitis
B oltás mellett egy óra múlva megkapták az eredetileg
tervezett kanyaró ellenit is. A tapasztalatok szerint nem
voltak panaszaik.
Az Ebesi Hírlap a médiumok által szenzációként tálalt információkkal nem kíván foglalkozni, ám a hosszabb távra
szóló tanulságot nekünk, ebesieknek le kell vonnunk! Ennek
a lakossági igénynek próbálunk alábbi beszámolónkban megfelelni.

Szerencsére nem történt baj
A helyszínen járva mi is láttuk, hogy a jobbra nyíló ajtajú zsúfolt hűtőszekrényben levő fiolákat nem is olyan nehéz
összekeverni… A sajnálatos csere egyik oka az volt, hogy az
adott alkalommal az előkészített oltóanyagot nem az a védőnő
állította össze, aki az oltást végző orvoshoz vitte a tálcát. Az
oltóanyagokat előző nap Szabóné Rácz ildikó készítette szabályszerűen elő és helyezte el a hűtőszekrényben. A sajnálatos
csere oka az volt, hogy a hűtőszekrényből Heidumné Szarka
Veronika védőnő vette ki az oltóanyagot, a szakmailag előírt
kontroll nélkül. Mint tudjuk, a figyelmetlenség az egészségügyi munkában különösen veszélyes lehet, nem megengedett!
Esetünkben azonban talán még ekkor sem volt minden veszve… Mehetett volna minden további kontrollal, szabályosan
is… Az oltóorvos, dr. Okváth László ugyanis szólt a védőnőnek, hogy „ezeknek az ampulláknak a színe más, mint amit be
szoktunk adni…” Mivel azonban a tálca oltásra készen állt és a
védőnő az orvos észrevételére nem reagált, dr. Okváth László
orvos sem tulajdonított jelentőséget az oltóanyagok színkülönbségének, helyességének.., Ezért tehát a doktor beadta a

(folytatás az 5. oldalon)
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Önkormányzati egészségmegőrzési program

Felhívás allergológiai vizsgálatra

2009. október 1-jén (csütörtökön) 9 órai kezdettel
ALLERGOLÓGIAI vizsgálat lesz a Bocskai utcai háziorvosi
rendelőben.
Az allergológus csoport a vizsgálatok mellett elvégzi a
gyógyszerjavaslatok meghosszabbítását is. Munkájukat kiterjesztik a tüdőasztmás és a COPD-s betegek vizsgálatára, tehát ők is bejelentkezhetnek. Számukra elsősorban a
gyógyszerjavaslatok meghosszabbítása lehet fontos.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően célszerű az előzetes
bejelentkezés személyesen vagy a 366-817-es telefonszámon. Emellett sorszámot is osztunk. A kettő együtt lehetővé teszi a minél kevesebb várakozást. TAJ-kártyát hozni
kell!
A lehetőség a község minden lakosára vonatkozik!
Dr. Szerze Péter

Lomtalanítás, veszélyes hulladék, elektronikai hulladék gyűjtése
Az Ebesi Községgondnokság Kft. értesíti a lakosságot, hogy az AKSD Kft.-vel
együttműködve 2009. október 12–13-án (hétfő-kedd)
lomtalanítást, veszélyes hulladék és elektronikai hulladék
gyűjtést tartunk. Ugyanezen,
napokon lesz az iskolai papírgyűjtés is.
A lomtalanítás menete: a
tavaszi lomtalanítás mintájára, az ingatlanok elé kell kihelyezni a lomot, melyet hétfői
napon a Fő u. – Rákóczi u.
páros oldaláról, valamint az
ettől Debrecen felé eső oldal-

ról gyűjtenek be és szállítanak
el, míg keddi napon a Fő u. –
Rákóczi u. páratlan oldaláról
valamint az ettől Hajdúszoboszló felé eső oldalról gyűjtenek be
A lomtalanítás során
kihelyezhető
hulladékok:
Az ingatlanokban keletkező
olyan szilárd hulladék, melyek nem helyezhetőek el a
kukákban, illetve a rendszeres
hulladékszállítás alkalmával
nem szállíthatók el (pl. bútor, nagyobb kartondobozok,
rongy bezsákolva, stb.)
Lomtalanítás során nem

helyezhető ki: kommunális
hulladék, építési törmelék,
gépjárműgumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak
minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során
veszélyezteti a begyűjtést
végző dolgozók testi épségét,
egészségét!
Veszélyes hulladék és
elektronikai hulladék gyűjtése: október 12-13. között a
veszélyes hulladékot az Ebesi
Községgondnokság Kft. (Rákóczi u. 12.) udvarán kihelyezésre kerülő 8 db speciális

gyűjtőedénybe helyezheti el a
lakosság frakcionáltan.
Külön gyűjtendő frakciók:
szárazelem, akkumulátor, nö
vényvédőszer maradék, festékek-oldószerek, olajos-zsíros
hulladékok, gyógyszerek.
Az elektronikai hulladék
számára szintén a Községgondnokság Kft. udvarán
kihelyezésre kerülő 30 m3-es
görgős konténerbe történik a
gyűjtés. A veszélyes és elektronikai hulladék gyűjtését az
AKSD Kft. munkatársa napi 8
órában felügyelni fogja.
Ebesi Községgondnokság Kft.

Csatornatisztító szemek plombázása

Az Ebesi Községgondnokság Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdte a
csatorna tisztító szemek plombázását.
Ezek a tisztító szemek minden ingatlanon a kapun belül, ahhoz közel találhatóak. Felügyelete a Községgondnokság
Kft. feladata. A Községgondnokság Kft.
korábban már többször kérte a lakosságot, hogy a csatornába senki ne engedjen
háztartási szennyvízen kívül egyéb anyagokat, rongyokat, állati tetemeket, stb.
Mivel többszöri felhívásunk eredmény-

telen volt, ezért döntöttünk úgy, hogy a
legvalószínűbb helyet, ahol a lakosok a
rongyokat és elhullt kisállatok tetemeit
beleengedhetik a csatornába, azaz a kapun belüli tisztító szemet, lezárjuk, leplombáljuk.
Kollégánk hamarosan felkeresi Önöket,
hogy a szigorúan sorszámozott plombát
elhelyezze a tisztítószemen. Mindez pár
percet vesz igénybe. A plombák sértetlenségét díjbeszedőnk és óraleolvasónk
egyaránt ellenőrizni fogja. Amennyiben

észleljük, hogy a plomba sérült vagy lekerült a tisztító szemről és a lakos erről nem
tájékoztatta a Községgondnokság Kft.-t,
továbbá nem tudja számlával, munkalappal igazolni az esetleges dugulás-elhárítást, pénzbüntetésre kötelezzük.
Kérjük Önöket, hogy kollégánk számára tegyék lehetővé a kapun belüli bejutást, ezzel is segítve munkánkat.
Együttműködésüket előre is köszönjük!
Guevara Eszter
Ebesi Községgondnokság Kft.

A Falugazdász ügyfélfogadási ideje:

keddenként 10.00–11.00 óra között a Művelődési Házban.
A fogadóórát Szabó Károly falugazdász tartja. Tel.: 06-20/5779935
Hajdúszoboszlói falugazdász iroda telefonszáma: 06-52/557-061
Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
Felelős kiadó: Kissné Vass Rozália, Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. • 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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– A múlt héten eredményt
hirdettem a Kossuth utca
átépítésére-felújítására beérkezett közbeszerzési ajánlatokkal kapcsolatban, így
közel 130 millió forint értékben megindul az építkezés.
A napokban 19,7 millió forintot nyertünk pályázaton a
Kossuth utca felújítására, 13
millió forintot pedig a Bocskai utca aszfaltozására. Az
óvoda melletti játszótér építéséhez 39 millió forintot, a
piaccsarnok építéséhez pedig
34 millió forintot nyertünk
el. Ugyanakkor mindkét pályázat esetében a támogatási
intenzitás emelése érdekében fellebbezéssel is éltünk.
Mindezek mellett a 2008-ban
elnyert 12,2 millió forint és
8,2 millió forintos támogatásból elkészült a Művelődési
Ház parkjában levő játszótér
bővítése és a térfigyelő rendszer kiépítése az óvoda, az
iskola, a településközpont és
a Református Templom és
környékének védelmére.
A felsorolt fejlesztések lebonyolítása, pályázatok készítése, menedzselése és
levezetése komoly terhet és
felelősséget ró a hivatal apparátusára – hangsúlyozta a
polgármester és összefoglalójában kiemelte: – A beszá-

Ebesi Idősek Napközi Otthona

moló tényei alapján bátran
állíthatjuk, hogy Ebes gazdálkodása a kihívások ellenére
is stabil és hitelmentes. Ezzel
együtt a település vagyona tovább gyarapodott.
A testület a továbbiakban
Szabóné Karsai Mária mb.
jegyző előterjesztésében a
„Helyi rendeletek módosítása
a belső piaci szolgáltatásokról szóló EK irányelveivel”c.
jogharmonizációs témát tárgyalta, majd Érckövi Katalin
igazgató
előterjesztésében,
közmeghallgatás keretében
az Arany János Magyar-Angol
Kéttannyelvű Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Pedagógiai Programjának felülvizsgálata c.
téma következett, amely után
a testület az Önkormányzat

intézményeinek alapító okiratait módosította, illetve felülvizsgálta azok szervezeti és
működési szabályzatait.
A testület a Különfélék
napirendben tárgyalta és elfogadta a Debrecen város és
térsége szennyvízelvezetése
és tisztítása, 4. sz szervezeti
egység agglomerációs települések csatornahálózata c.
szerződésmódosítást, melyben – régészeti munkálatokra és egyéb okokra utalva – a
gesztor és a kivitelező a munkálatok befejezésének határidejét 2009. december 15-re
kívánja módosítani.
A továbbiakban a képviselők arról döntöttek, hogy
a Magyar Állam, illetőleg a
Magyar Közút Nonprofit Kft.
tulajdonába adnak útépítés-

hez szükséges önkormányzati
tulajdonú földterületeket.
A testület tagjai ezt követően az ún. TÁMOP-6 elnevezésű, egészségre nevelő és
szemléletformáló
életmód
programot ismerhették meg.
A pályázatról a testület a későbbiekben dönt, a kiírás további részleteinek megismerését követően.
Az Idősek Világnapja alkalmából Erdei Andrásnénak,
az Ebesi Idős Emberek Közalapítvány elnökének kérésére az október 10-én 14 órai
kezdettel rendezendő községi
ünnepség anyagi támogatásáról döntött a testület.
Ezt követően a Debreceni
Pubjátékosok Sportegyesület
képviseletében – diszkriminációra hivatkozva – dr. Gőz
Péter ügyvéd a civil szervezetek rendezvény-szervezési
igényeinek biztosítása céljából az Önkormányzat korábban rendeletben szabályozott
nyitva tartásának módosítását kérte, amit a testület elutasított, mert nem tartotta
diszkriminatívnak a bármely
civil szervezet rendezvényeit
szabályozó rendelkezéseket.
A képviselő-testület zárt
ülésén végezetül egyéb kérdésekről tárgyalt, illetve egyéni
szociális kérdésekben hozott
döntéseket.

Megkezdődött a Kossuth utca átépítése
– Szeptember 21-én jogerőssé vált a döntés, mely
szerint közbeszerzési pályázat keretében a három pályázó közül a Magyar Aszfalt
Kft. nyerte el a Kossuth utca
átépítésére kiírt munkálatok elvégzését – tájékoztatta
az Ebesi Hírlapot Galgóczi
Mihály polgármester. – Az
építkezést már el is kezdték.
A több helyszínen és a jóváhagyott tervek szerint zajló
munkálatok részét képezi
például a Kossuth u. és a Tóth
Árpád u. egy-egy szakaszán, a
Bocskai u. és az Idősek Klubja
közötti szakaszon, a Kossuth
u. Sportház közötti szakaszon, valamint a Hunyadi u.

Már nagyon várta a lakosság

Platánsor új buszmegállóhoz
vezető részén járdaépítések
és járdafelújítások, illetve
sor kerül három buszmegálló öböl megépítésére is az

iskola, a gyógyszertár és a –
buszkörjárat új helyszínén, a
Platánsoron.
A településközponttól a
Bocskai utcáig a nyílt csa-

padékelvezető árok helyett
zárt elvezető csatorna épül,
valamint a Kossuth utcán a
csapadékelvezető árkot is
végig szakszerűen rendbe
teszik.
A munkálatok közel 129
millió forintba kerülnek, és a
tervek szerint még ebben az
évben befejeződnek.
Igen sok ebesi lakos örömére az átépítéssel év végére új autóbusz-nyomvonalon – Hunyadi u.- Platánsor
– Kossuth u. – közlekednek
a buszjáratok és biztonságosabb, kényelmesebb lesz a
közlekedés a Kossuth utcán
és az új járdákon is – mondta
végezetül Galgóczi Mihály.

4

Ebesi Hírlap • 2009. szeptember

Együttműködve a társszervezetekkel…

Kovács László az Önkormányzat által meghirdetett
pályázaton nyerte el közterület-felügyelői állását. A
Polgármesteri Hivatal köztisztviselő munkatársa szeptember 7-e óta végzi munkáját Ebesen. Kinevezése
olyannyira friss, hogy még
nem készült el az egyenruhája sem, de civil ruhában is
járja a falut a polgárőrök és a
rendőrök társaságában. Arra
kértük, röviden mutatkozzon
be az ebesi lakosoknak.
– 37 éves vagyok, Debrecenben élünk családommal,
feleségem jogász, egy 2 és
fél éves fiúgyermekünk van.
A Nyíregyházi Honvéd Kollégiumban
érettségiztem,
1992–93-ban fél évig Budapesten, fél évig pedig Debrecenben voltam rendőr. Később agrármérnöki főiskolán
műszaki informatikus végzettséget szereztem. Hos�szú ideig – 2006-ig – a Kárrendezési Iroda munkatársa
voltam. Ezt követően rövid
ideig munkanélküli lettem,
illetve két és fél évig egyéni
vállalkozásban ingatlanközvetítőként dolgoztam. Örülök, hogy elnyertem a most
létrehozott
közterület-felügyelői állást, mert szeretem
a természetet, jól kijövök az
emberekkel is.

Bemutatjuk Kovács László közterület-felügyelőt
– Itt látom az asztalán a
rendeletet, amely az ön tevékenységét részletesen szabályozza… Olvassunk bele!
„A felügyelő a feladatait Ebes
község önkormányzatának

használható fel….”
– Az intézkedési jog
gyakorlásának feltétele az
egyenruha – mondja Kovács
László – Vannak tapasztalataim a hatósági munkáról, és

illetékességi területén, közterületen látja el. Feladatát
országosan egységes egyenruhában teljesíti. Egyenruhájára kitűzve viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői
jelvényt, a település jelképét
karjelzésként viseli és szolgálati igazolvánnyal rendelkezik A felügyelő az intézkedéssel érintett személyről,
tárgyról kép-és hangfelvételt
készíthet, amely a jogszabályi előírásoknak megfelelően

bízom abban, hogy a rövidesen Hajdúböszörményben
induló felügyelői tanfolyam
elvégzése után a terület speciális ismereteit elsajátítva én
is hozzájárulhatok az ebesi
lakosság közbiztonságának
erősítéséhez.
– Idézzünk tovább a feladatokból: „A közterületfelügyelő által alkalmazható
intézkedések: figyelmeztetés,
a szabálytalan állapot megszüntetésére való felszólítás,
igazoltatás, helyszíni bírság

kiszabása, távollévő gépjárművezetővel szemben helyszíni bírság kiszabása, feljelentés, az illetékes rendőri
szervhez vagy szabálysértési
hatósághoz történő előállítás. A felügyelő a jogszerű
intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erőt, könnygázszóró palackot alkalmazhat...”
– Mik az eddigi tapasztalatai?
– Már voltam a polgárőrökkel esti járőrözésen. A
községben nyugalom van,
csak fiatalokat láttam azt utcán és a szórakozóhelyeken
is. Időnként átnézem a térfigyelő kamerák felvételeit…
Mint most is láthatja, van
mozgás, napközben mindenkinek van teendője Ebesen, a
közintézmények környékén
nyugalom tapasztalható…
– „A felügyelő együttműködik a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a vámés pénzügyőrséggel és a polgárőrséggel.”
– Igen, a folyamatos együttműködés nagyon fontos. Ez
kell a tapasztalatszerzéshez,
és természetesen később is,
a napi feladatok sikeres ellátásához…
– Sok sikert kívánunk!
– Köszönöm szépen.
(B)

ÜGYELETI BEOSZTÁS a derecskei állategészségügyi kerület hajdúszboszlói területén
2009. október 05.–2009 . november 1-ig
Ellátás módja

Hatósági ügyelet

Időpont

Szeptember 05.-06.

Szolgáltatást ellátó
Hatósági ügyelet

Október 10-11.

Szolgáltatást ellátó
Hatósági ügyelet

Október 17-18.

Szolgáltatást ellátó
Hatósági ügyelet
Szolgáltatást ellátó
Hatósági ügyelet
Szolgáltatást ellátó

Október 23-25.

Állatorvos neve

DR. HANZÉROS ÁDÁM

Tel.sz.

Mobilszám

367-041

06-30-9-496-008

Nagyhegyes, Kölcsey u. 6.

367-041

06-30-9-496-008

Sáránd, Bagosi u. 44.

374-012

06-70-376-1149

DR. PÓSÁN FERENC

H-szoboszló, Rákóczi u. 33/A.

361-048

DR. JÓNÁS SÁNDOR

Pocsaj, Árpád u. 108.

DR. SZABÓ ZOLTÁN

Nádudvar, Tolbuhin u. 6.

DR. HANZÉROS ÁDÁM
DR. ILKU MIKLÓS

DR. GALAMBOS GÁBOR
DR. BESSENYEI ISTVÁN

Október-November
DR. HANZÉROS ÁDÁM
31-01.
DR. HANZÉROS ÁDÁM

HÉTVÉGI RENDELŐI ÜGYELET:

Telephelye

Nagyhegyes, Kölcsey u. 6.

Hajdúszovát, Maklári u. 10.

54/ 415-239

06-70-376-1147

366-018

06-20- 974-3139
06-30-9-680-136

H-szoboszló, Rákóczi u. 37.

362-380

06-30-955-8555

Nagyhegyes, Kölcsey u. 6.

367-041

06-30-9-496-008

Nagyhegyes, Kölcsey u. 6.

367-041

06-30-9-496-008

DR. SASS IMRE, 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, ATTILA U. 23.

DR. JUHÁSZ PÉTER 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, KINIZSI U. 28.

06-30-239-7885
06-30-240-7085

Dr. Vágó László kerületi főállatorvos
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részesítette. A tisztifőorvos Heidumné Szarka Veronika és
(folytatás az 1. oldalról)
nem megfelelő oltásokat a hatodikosoknak. Bizony, az ilyen Szabóné Rácz Ildikó védőnőkkel szemben Ebes Község Önés ennél komolyabb helyzetekben is ilyen „egyszerű” a tévedés kormányzatánál mint a fegyelmi jogkör gyakorlójánál a fenti
törvény 13. § c. pontja alapján fegyelmi eljárás lefolytatását
lehetősége…
kezdeményezte. Olyan szakmai hibák történtek tehát, ameA kereskedelmi tévék hozzáállásáról
lyeknek a jövőben nem szabad többet megismétlődniük…
A kereskedelmi médiumokat nem túlzottan érdekelte az a Az idevonatkozó egészségügyi törvényeket következetesen
tény, hogy történt vagy sem baj, egészségkárosodás, egyéb. A és pontosan be kell tartani és akkor ilyen hibák nem fognak
pillanatnyi szenzációt leforgatták és kész. Információnk sze- ismételten előfordulni.
rint különféle felvételeket készítettek az egészségház szerény
Mit mondanak az érintettek?
kapacitású hűtőszekrényéről, a tanácsadó szoba berendezéAz Ebesi Hírlap munkatársa megkereste dr Okváth László
seiről és sok másról. A kereskedelmi média a szokásos, „egy
napra szóló kisbotrányt” leszállította ezen a napon is, az eh- doktor urat is, aki a bemutatkozó kézfogást követően ennyit
hez hozzászoktatott nézőkhöz. Szabóné Rácz Ildikó védőnő kérdezett: Arról van szó? Kolléganője bólintott, erre ő maga
– mint mondta – megkérdezte az RTL-klub riporterétől, hogy ezt mondta: Nem nyilatkozom! Az ismert tényekhez nem
hol voltak akkor, amikor az új ebesi egészségházat átadták? A kívánt hozzátenni semmit Szabóné Rácz Ildikó védőnő sem,
válasz az volt, hogy „Hölgyem, az ilyesmi nálunk nem hír…!” Heidumné Szarka Veronika pedig arra kérte munkatársunkat,
hogy az alábbi nyilatkozatát szó szerint közöljük az Ebesi HírAzonnal megkezdődtek a szakmai vizsgálatok
lapban: „Az iskolai védőoltással kapcsolatos akaratlan téveAz ismert tények, az ÁNTSZ vizsgálati jegyzőkönyve és désemet elismerem. A szülőktől elnézést kérek a több napos
az érintett dolgozók írásos jelentései egyértelműen alátá- aggódásért! Az oltási balesetről én személyesen értesítettem
masztják, hogy az oltás folyamatában komoly szakmai hibák az illetékes ÁNTSZ-t, az iskolaigazgató nőt, és a polgármester
történtek. – mondta az Ebesi Hírlapnak Galgóczi Mihály urat. A hibáért járó büntetést vállalom. Kívánom és kérem,
polgármester – Szeptember 16-án dr. Lehel Ferenc kistérsé- hogy mindenki vállalja saját tetteit! Azok is, akik az én lejáragi tisztífőorvos levélben arról tájékoztatott, hogy dr Okváth tásom mellett (helyett) a községemet, a községünket járatták
Lászlót, a nevelési-oktatási intézmény oltóorvosát az Egész- le a média bevonásával!
ségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi
Tisztelettel: Heidumné Szarka Veronika védőnő.”
XI. tv. 13 § b. pontja alapján tisztifőorvosi figyelmezetésben
(B.F.)

A falu tűzifájából mintegy 200 mázsa 21-én hajnalban elégett
Szeptember 21-én hajnalban mintegy 200 mázsa
elégett az elmúlt télen betárolt tűzifából. A tűzesetről Galgóczi Mihály polgármester úrtól kértünk
rövid tájékoztatást.
– Egyelőre nem lehet eldönteni, hogy a farakást felgyújtók vittek-e el fát is és
a nyomokat a felgyújtással
kívánták eltüntetni, vagy garázda módon „csak” felgyújtották az idei télre, szociális
támogatás céljából 3 csomóban betárolt kb. 1000 mázsa
tűzifát. A mintegy 200 mázsára tehető elégett tűzifa nagy darab, egy-másfél
méteres, száraz rönkökből
állt… Jómagam nem tudom
elképzelni, hogy öngyulladás történt volna. Hogy mi
vezérelhette a gyújtogatót,
nem tudhatom…
– Az 1-2 méteres lánggal
égő tüzet a hajnalban arra
járó kenyeres autó vezetője vette észre és 3 óra 41

perckor értesítette az egyik
polgárőrt, aki riasztotta a
tűzoltókat. Az iskolát védő
térfigyelő rendszer kamerájáról pontosan megállapítható, hogy az első lángok kb
öt perccel az észlelést meg-

előzően 3 óra 36 perckor
lobbantak fel a sötétben …
A tűzesettel kapcsolatosan
eddig nem kaptam szakmai
információt sem a tűzoltóságtól, sem a rendőrségtől, de bízom abban, hogy

alapos szakmai vizsgálatot
fognak végezni és pontosan
felderítik a tűz okát.
– A több mint egymillió
forintba került tűzifával kettős célunk volt: az egyik az,
hogy idén is segíteni tudjuk

a legrászorultabb lakosok
téli tüzelését és a kedvezményes vásárlást, másrészt felkészüljünk rá, hogy ha ismét
elzárják a gázcsapot tőlünk
keletre, akkor legyen mihez
nyúlnunk.

– Aki bármilyen információval tud szolgálni a körülményekről, kérjük, jelezze
nekünk vagy a rendőrségnek és azt is kérjük, hogy
mindenki fokozottan figyeljen a megmaradt tűzifára –
kérte végezetül a lakosság
segítségét Galgóczi Mihály
polgármester.
Az ebesi iskola udvarán
történt tűzesetről a területileg illetékes Hajdúszoboszlói Tűzoltóság az
alábbi tájékoztatást adta
lapunknak: „2009.09.21-én
a hajnali órákban tűzeset
keletkezett az ebesi általános
iskola udvara melletti ingatlanon. Az ott lévő egyik akácfa rakás gyulladt meg és a
tűzeset következtében szinte
teljes egészében károsodott.
A tűz másra nem terjedt át.
Az ügyben tűzvizsgálati eljárás indult, a keletkezési ok
és a kárérték vizsgálat alatt
van. Gáti Csaba tű. hdgy.”
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Események a Benedek Elek Óvoda életében Pipakiállítás

2009. június 1-től óvodánk
a Benedek Elek nevet vette
fel. A név kiírásra került óvodánk külső falára, melyben
nagy segítségünkre volt két
Ebesi vállalkozó.
– Vágner Bálint kivágatta
a megfelelő betűket a név kiírásához, majd Sóvágó János

Vízhez szoktatási programot szerveztünk 32 óvodás
gyermeknek a Hajdúszoboszlói Árpád Uszodában
két héten keresztül. A nyári
oviban résztvevő gyermekek
sem maradtak ki a hűsítő
pancsolásból. Ehhez hozzájárult Németiné Németi Júlia

A tanköteles korú gyermekek iskolaérettség elérését 3
fejlesztőpedagógus is segíti.
Óvodánk életét a következő
tehetséggondozó
foglalkozások színesítik: ismerkedés
az angol nyelvvel, mazsorett,
zeneovi, színjátszó, kreatív,
hittan.
Szeptember 14-én a nagycsoportos óvodás gyermekek
részt vehettek a Hajdúszoboszlón megrendezett „Zöld
Kréta Kampány”-ban. A
gyerekek többek között az
interaktív kiállítás, rajzpályázat, óriás társasjáték, mini
hulladékválogató, és a papírmerítés programpontokon
keresztül nyerhettek betekintést a környezetvédelem
mindennapjaiba.
Czeglédiné Herczeg Ildikó
óvodavezető

Debrecenben

Szeptember 8-án délután nyitották meg a debreceni Vasutas Egyetértés Művelődési
Házban Benei Péter ebesi pipakészítő mester kiállítását.
A tárlat szeptember végéig
volt látható. A hagyományos
és az egyedülálló formavilágú
pipák a mesterségbeli tudáson túlmenően, Benei Péter
kulturális- hagyomány- és
életmód őrző vállalását is jól
példázzák.

Ovi-nyitogató

befestette és felrakta óvodánk
falára. Mindezt térítésmentesen tették óvodánkért.
Ezúton szeretnénk megköszönni a segítségüket, és
itt szeretnénk megköszönni azoknak a szülőknek is a
segítséget, akik társadalmi
munkával hozzájárultak óvodánk épületének, berendezéseinek javításához.
– Árva Zsoltnak ( Dominik
apukája a Cica csoportból), aki kőműves munkát
végzett az óvoda külső
homlokzatának javításán,
– Szabó Ferencnek ( Orsika
apukája a Manó csoportból), aki a gyermek öltözőszekrényeket varázsolta újjá új bútorlapokkal és
alátámasztással,
– Truczkai
Andrásnak
(Sára és Dávid apukája a
Napocska csoportból), a
beépített szekrényt polcozta be.
– Lente Mihálynak (Márk
apukája a Pillangó csoportból) a tisztítószereknek készített szekrényt.
***
Óvodánk nyári élete is
mozgalmasan telt el. Különböző programokkal tettük
színessé a június-július hónapokat.

(Generali-Biztosító) által felajánlott óriás pancsoló medence.
A nyarat úgy terveztük,
alakítottuk, hogy minden
gyermek találja meg számára
a legvonzóbb, legélményszerűbb játékos tevékenységet.
A következő programok
voltak hetekre bontva:
– Zene szárnyán
– M a n c s o l ó - p a n c s o l ó tappancsoló hét
– Szivárvány hét
– Ügyes kezek, fürge lábak
hete
– Varázsló ovi
– Tarka-barka hét
A hagyományos nyári óvoda e nevelési évben is értékes
tevékenységek tükrében zajlott és valósult meg.
***
Óvodánk augusztus 24én nyitotta kapuit a 4 hetes
nagytakarítási zárás után. Az
új gyermekeket – kik betöltötték 3. életévüket – szeptember 1-től fogadtuk. A
2009/10-es nevelési évben
163 gyermekkel (ebből 135
gyermek
szeptemberben)
foglalkozunk tervszerűen az
óvoda 6 vegyes csoportjában.
A nevelő-oktató munkánk a
helyi „Komplex prevenciós”
programunk alapján történik.

Szeretettel várunk minden óvodásunkat és leendő óvodásainkat, szüleikkel együtt, az óvodánk névadója, Benedek Elek
– Benedek Apó – születésének 150. évfordulója alkalmából
rendezett ovi-nyitogatónkra.
A rendezvény ideje: 2009. szeptember 30. 9.00 óra.
Ezen a napon mesebeli programok teszik még színesebbé
óvodai életünket.
Mindenkit szeretettel várnak: az óvoda dolgozói

Ebesi Művelődési Ház
Bóbita Meseszínház

Meseszínház sorozat Óvodásoknak és Kisiskolásoknak
15 órai kezdettel

Következő előadás:
2009. október 19-én (hétfőn), a Madzag Bábegyüttes Lúdas
Matyi című előadását tekinthetitek meg.
Mind, ki tátott szájú sokadalomként megtekinti e játékot
maga is belecsöppen Döbrögi bíró úr megleckéztetésébe…
Az előadásra jegyek 450 Ft-os áron válthatóak a helyszínen.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Az új tanév kezdetén
Augusztus 31-én délután ünnepélyes tanévnyitóval kezdődött a tanév az ebesi Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. Másnap, szeptember 1-én 336 tanuló kezdte meg illetve
folytatta általános iskolai tanulmányait. Az első osztályosok a
Rákóczi úti – nyáron megújult – épületben, a többi évfolyam
a főépületben.
A tanév során minden tanulónak szem előtt kell tartania,
hogy legfontosabb feladata a tanulás, a minél jobb eredmények
elérése. Ehhez az iskola pedagógusaitól minden segítséget meg
fognak kapni. Aki tudását az iskola falain kívül is meg szeretné
mutatni, számos versenyen van lehetősége részt venni.
A tanórai foglalkozások mellett a szabadidő eltöltéséhez is
kínál az iskola programokat. Délután sportfoglalkozások várják a tanulókat, részt vehetnek a művészeti iskola zenei tanszakainak – zongora, szintetizátor, furulya, ütő –, a képzőművészeti tanszak – festészet, grafika, kerámia – és a színjáték
tanszak foglalkozásain. Kicsiknek is, nagyoknak is színházlátogatásokat szervezünk Debrecenbe. A gyerekek a helyi Művelődési Házban mozielőadásokat tekinthetnek meg bérletes
formában. A Községi Könyvtárral együttműködve az irodalmat is szeretnénk közelebb hozni a tanulókhoz. A programok,
lehetőségek felsorolása még nem teljes, hisz a kínálat év közben is bővülhet, valamint az osztályfőnökök szervezésében is
érdekes, tartalmas programok várnak a gyerekekre.
A szülők, gyerekek, az iskola iránt érdeklődők jobb tájékoztatása érdekében hamarosan az interneten is elérhetők lesznek az információk az iskoláról: rövidesen megkezdi működését az iskola saját honlapja. címe: www.arany-ebes.sulinet.hu
Érckövi Katalin igazgató

A Községi Könyvtár programjai
Október 12. 17.00 órai kezdettel:
● „Ki tudja meddig élek” címmel Lövei Sándor új kötetének
bemutatója
● Sinka István balladái Erdélyi Márta tolmácsolásában
„Olvasni jó!” – kvízjáték gyerekeknek. A feladatsor átvehető a
Községi Könyvtárban. Az elkészült feladatok beadási határideje: 2009. okt. 16. Eredményhirdetés, teadélután keretében okt. 20-án 16.30-től.
„Mesélni jó!” címmel mesemondó versenyt rendezünk a következő korcsoportokban:
– 1-2. osztály tervezett időpont: 2009. november 13.
– 3-4. osztály tervezett időpont: 2009. november 27.
– 5-6. osztály tervezett időpont: 2009. november 27.
A mesemondás időtartama kb. 5 perc lehet. A mesemondó
versenyre jelentkezni a Községi Könyvtárban lehet november 3-ig.
Kis meseíró kerestetik! Mesékkel, történetekkel lehet nevezni
a „Legjobb meseíró 2009-ben” cím elnyerésére.
Az írások beadási határideje: 2010. január 31-ig folyamatosan.
A legjobb történeteket könyvtárunk honlapján megjelentetjük.
Ügyeskezű festőinasok kerestetnek! A tanulók bármelyik
mese illusztrációját elkészíthetik, bármilyen technikát alkalmazhatnak. A legjobban sikerült rajzok közül azokat kell
eljuttatni a könyvtárba, amelyekre legbüszkébbek a gyerekek. A legszebb munkákat a könyvtár honlapján is megjelentetjük.
Beadási határidő: 2009. október 31.
Rendezvényeinkre szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A foglalkozásokon való részvétel díjtalan.
Bővebb felvilágosítás Tóth Zsuzsa könyvtárosnál

Népmese Napja a Községi Könyvtárban

Benedek Elek születésének 150. évfordulója alkalmából
2009. szeptember 28. és október 2. között

Szeptember 28-án 15 órától: Legkedvesebb mesém – felolvasó délután. Nevezni a mese címével együtt lehet szept. 25-én 18 óráig a
Községi Könyvtárban. Korhatár nincs!
Szeptember 29-én 8–12 óra között az iskola 1-2. osztályos tanulói
„Utazás Meseországba” címmel interaktív mesefoglalkozáson
vesznek részt Harangozó Nóra és Pénzes Piroska vezetésével.
Szeptember 30-án 8–12 óra között az iskola 3-4. osztályos tanulói
számára az 5. osztályos mesetanulást készíti elő a „Nap, Hold,
csillagok – Szimbólumok a magyar népmesékben” címmel Nagy
Erzsébet Viktória foglalkozása.
Október 1–3-ig könyvvásárt rendezünk a községi könyvtárban.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A foglalkozásokon való részvétel díjtalan.
Jelentkezni Tóth Zsuzsa könyvtárosnál lehet.

Kedves ebesi nyugdíjasok, Tisztelt családtagok!

Az Idősek Világnapját október elsején ünnepeljük. Ebből az
alkalomból az Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány és az Ebesi
Művelődési ház tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt
2009. október 10-én, szombaton 14 órától

„Búcsút int az ősz a nyárnak… ”

című nóta délutánra
FELLÉPNEK:
Szabó Eszter és Drágán Lajos nótaénekesek,
Katona István billentyűs,
az Arany János Kéttannyelvű Általános Iskola
és AMI dráma tagozatos tanulói
Helyszín: Ebesi Művelődési Ház Színházterme
Mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó

„Múltunk a kutak tükrében”

Az ebesi Széchényi Ferenc Tájmúzeum szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
2009. október 02-án pénteken 17 órakor
„Múltunk a kutak tükrében” című kiállítás megnyitójára,
amely a Déri Múzeum régészeti vándorkiállításából kerül
megrendezésre
A vendégeket köszönti: Kissné Vass Rozália ügyvezető
A kiállítást megnyitja: Hajdú Zsigmond PhD
Déri Múzeum igazgatóhelyettese, régész
Közreműködnek: Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű
Általános iskola és AMi zongora tanszékének diákjai
A kiállítás megtekinthető:
Széchényi Ferenc Tájmúzeum – Ebes, Ady Endre u. 6–8 .
2009. október 02-től – 2010. január 06-ig
hétfőn zárva, keddtől péntekig: 10–18 óráig,
szombat: 10–16 óráig, vasárnap bejelentkezés alapján
a következő telefonszámon: 06-20/404-8044

KENYERET,
RET, PÉKSÜTEMÉNYT
NAGYKER ÁRON! Kenyér 200 Ft/kg
Minden PéNTEKEN MELEG péksütemény.
Nyitva: H–P: 16.30–18.00
Ebes, Liszt F. u. 30.
Non-Stop Pékség
ékség
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Megalakult az Ebesi Sportbarátok Egyesülete

Az ebesi civil sportbarátok összefogásával idén tavasszal megalakult
az Ebesi Sportbarátok Egyesülete.
amely a különböző sportágak népszerűsítését, a településen élő felnőttek és fiatalok sporttevékenységének
elősegítését, valamint az utánpótlás
nevelését, versenyeztetését tűzte ki
céljául. Tevékenysége között szerepel
az egyesület tagjainak képviselete,
tevékenységük szervezése, az amatőr
sportbarátok sportolási lehetőségeinek biztosítása, kapcsolatok ápolása.
Az egyesület együttértésben szeretne együttműködni az Ebesen már
működő egyesületekkel, és céljának
tekinti ezen szervezetek támogatását.
Az egyesületben jelenleg a labdarúgás, karate, sakk, kézilabda, kosárlabda, fitness, ökölvívás sportágak
közül választhat a sportolni vágyó
ebesi. Szakosztályaink főként az
utánpótlás nevelésre fektetik a hangsúlyt és több megyei versenyen, diákolimpián vettek már rész, és igen szép
sikereket könyvelhettek el. Az ökölvívást az ősz folyamán szeretnénk
beindítani, az érdeklődők Árva Miklóstól kérhetnek bővebb információt.
Később tervezünk más sportágak beindítását. is. A labdarugók a megyei
harmadosztályú bajnokságban képviselik Ebest és az egyesületet. A karate
Kaszás Lajos senseinek köszönhetően húsz éve működik Ebesen, évente
több bemutatót tartanak a megyében
és a településen.
Bíztatunk minden sportolni vágyó,
sportot kedvelő ebesit, hogy ameny-

nyiben kedvet érez a mozgásra, keresse fel szakosztályainkat és próbálja ki magát. Szívesen várjuk a sporttal
szimpatizálók szponzorálását, támogatását.
Bővebb információt az alábbi számokon kaphat:
– Labdarúgás: Mészáros József
(egyesületi elnök): Tel.: 06 30/ 605
95 64
– Karate: Kaszás Lajos
tel.: 06 70/ 615 33 73
– Sakk: Kovács József
tel.: 06 30/ 572 00 19
– Kézilabda: Szabó Jenő
tel.: 06 70/ 430 46 75
– Kosárlabda: Kása Sándor
tel.: 06 /
– Fitness: Katona Erika
tel.: 06 30/ 327 05 62
– Ökölvívás: Árva Miklós
tel.: 06 30/ 639 69 21
Az Ebesi Sportbarátok Egyesület
keretében Katona Erika és Kása Sándor szervezésével 2009. október 10.
napján őszi Less Nándor emléktúra
kerül megrendezésre, (cserépfalu) a
70 résztvevő 16 km hosszú távon fedezi fel a Bükk szépségeit. A teljesítménytúráról érdeklődni lehet Katona
Erikánál. Felhívjuk az ebesi lakosok
és az Ebesi Sportbarátok Egyesület
tagjainak figyelmét, hogy 2009. október 31. napján 17 órakor az Ebesi
Művelődési Ház nagytermében az
Ebesi Sportbarátok Egyesülete megtartja éves Közgyűlését! Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Ebesi Sportbarátok Egyesület

Hangbújócska

Kedves Szülők, Nagyszülők! Kedves Gyerekek!
énekes – zenés foglalkozás indult 6 hónapos kortól 4 éves
korú gyermekek és szüleik részére Nagyné Lövei Lilla zenepedagógus közreműködésével, melyre folyamatosan várjuk az érdeklődőket. Amire minden kisgyermeknek szüksége van: közösségi élmény,
biztonságot nyújtó szülői háttér mellett. Amire minden szülőnek szüksége van: örülni gyermeke nyitottabbá, kezdeményezőbbé válásának.
Mindez sok mondókával, verssel, énekkel, hangszerekkel és mozgással,
minden héten hétfőn 10 órától a Művelődési házban.
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom.
információ: Kissné Vass Rozália; 06-20/251-6987; 06-52/788-614.
énekeljünk, játszunk együtt!

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK, CÉGEK
TELJES KÖRŰ KÖNYVELÉSÉT
VÁLLALOM.
A MÁR MŰKÖDŐ CÉGEKNEK
VISSZAKÖNYVELÉSI KEDVEZMÉNY.
CSANAKNÉ SZIKLAI SZILVIA
4211 Ebes, Szoboszlói u. 11. Tel.: 06/30-307-2765

OKÉV: 09-0287-04

HARMATI
AUTÓSISKOLA

Kedvezményes gépkocsivezetői
tanfolyam indul
-Részletfizetési lehetőség
-Tankönyvet, tesztkönyvet biztosítunk
-Számítógépes gyakorlási lehetőség
Tanfolyam kezdési időpontja, helye:

2009. október 5 hétfő
18,00 óra

Ebes Művelődési Ház
Jelentkezni:

A helyszínen a Művelődési Házban,
vagy a 06-20-988-95-96 telefonon.

Harmati Autósiskola Debrecen, Petőfi tér 9. fsz.5/b.
Tel.: 52-413-671, mobil 06-20-988-95-96

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum,
Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2009. október hónap

1. csütörtök dr. csontos Gyula
2. Péntek
dr. csontos Gyula
3. Szombat dr. Socol Ilona
4. Vasárnap dr. Socol Ilona
5. Hétfő
dr. Szerze Péter Ifj.
6. Kedd
dr. csontos Gyula
7. Szerda
dr. csontos Gyula
8. csütörtök dr. Szerze Péter Ifj.
9. Péntek
dr. Szerze Péter Id.
10. Szombat dr. Szerze Róbert
11. Vasárnap dr. Békési Zoltán
12. Hétfő
dr. Szerze Róbert
13. Kedd
dr. Szerze Péter Ifj.
14. Szerda
dr. csontos Gyula
15. csütörtök dr. csontos Gyula
16. Péntek
dr. Socol Ilona
17. Szombat dr. csontos Gyula

18. Vasárnap dr. csontos Gyula
19. Hétfő
dr. Szerze Róbert
20. Kedd
dr. Szerze Péter Ifj.
21. Szerda
dr. Békési Zoltán
22. csütörtök dr. Békési Zoltán
23. Péntek
dr. Békési Zoltán
24. Szombat dr. Békési Zoltán
25. Vasárnap dr. Békési Zoltán
26. Hétfő
dr. Socol Ilona
27. Kedd
dr. Socol Ilona
28. Szerda
dr. Socol Ilona
29. csütörtök dr. Socol Ilona
30. Péntek
dr. Szerze Péter Id.
31. Szombat dr. Szerze Róbert
Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

Dr. Varga Tamás igazgató főorvos

JóGÁVAL A HARMONiKUSABB ÉS
EGÉSZSÉGESEBB HÉTKÖZNAPOKÉRT!
Jóga a Mindennapi életben® Rendszer

A jógatanfolyam folytatódik alap és emelt szinten a
Művelődési Házban,
minden csütörtökön 19.00 és 20.30 között.
Részvételi díj: 600 Ft / alkalom.
érdeklődni lehet a 06- 20 / 583-1543 telefonszámon.
A foglalkozásokat Ipacs Attila jógaoktató vezeti.

APRÓHIRDETÉS

Angol és más tantárgyakból korrepetálást, gitár és dob oktatást vállalok.
Felszereléssel rendelkezem. Tel.: 06-30/338-5545, vagy 788-291.

