Sikerekben gazdag, boldog új évet kíván
Ebes Község Önkormányzata nevében Galgóczi Mihály polgármester.
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A Kossuth utcaiakkal együtt az egész község várta

2009. december 10-én, 11
órától hívta Ebes Község Önkormányzata a község minden lakosát a Kossuth utca
felújításának,
átépítésének
alkalmából tartandó átadási ünnepségre. A Himnusz
hangjai után a nagy jelentőségű eseményen először
Galgóczi Mihály polgármester mondott köszöntőt, aki
ezekkel a szavakkal üdvözölte
a résztvevőket.

Újabb fontos lépés a városiasodás útján…
Külön örülök annak, hogy a
csatornaépítés során felbontott
Alkotmány, Rózsa és Hunyadi
utcát is sikerült mostanra helyreállíttatni. Most már csak a
számlát kell rendezni. De az is
meglesz időre.

ködést, a különböző igényeink
iránt tanúsított türelmet, és a
jó minőségű munkát. Köszönöm a mérnökök és minden
közreműködő munkáját! Nem
vagyunk még teljesen a végén,
mert néhány apróságot és fino-

Dr. Oláh Lajos avató
beszéde

Galgóczi Mihály
köszöntője

„Tisztelt Államtitkár úr! Kedves
Ebesiek! Tisztelt Hölgyeim és
Uraim!
Megszépültünk! Egy álom
újfent valóra vált. Mert sokáig
csak álmodtunk, csak álmodhattunk arról, hogy a Kossuth
utca valamikor megújulhat.
Kedves Ebesiek, most mindez
sikerült! A Képviselő-testület
vett egy nagy levegőt, és egy sikeres pályázat, egy igen jelentős
saját erő bevállalásával belevágott a majd 200 millió forintos
beruházásba.
Nagyon várta már ezt a lakosság, legfőképpen a Kossuth
utcaiak – hangsúlyozta a polgármester – 1200 méter új utat
építettünk parkolósávval, valamint 1500 méter új járdát, 3 új
buszmegállót és mintegy 2500
méter esővíz-levezető rendszert.

Kedves Ebesiek! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az ünnepek
közeledtével kívánok Önöknek
meghitt Karácsonyt és egy boldogabb új esztendőt erőben,
egészségben és kívánok, természetesen, balesetmentes közlekedést! – mondta végezetül
Galgóczi Mihály.

Megköszönöm a lakosság
nagy-nagy türelmét és megértését. Furcsa volt látni a felfordulás közepette a sarat kerülgető embereket, az akadálypályázó babakocsis anyukákat, az
itt-ott kapaszkodó időseket. De
úgy gondolom, megérte!
Köszönöm a Magyar Aszfaltnak és alvállalkozóinak, a
DEUT Kft.-nek, a Négyen 2002
Kft.-nek a példás együttmű-

mítást meg kell oldanunk. De
ez is meglesz! Igazán örülök,
hogy a Volán járat januártól új
nyomvonalon közlekedik majd,
elérve Ebes nyugati részét is.
Örülök, hogy nem kell tovább
zötykölődnünk, nem kell fél kerékkel a sárban mennünk a csatornafoltozott, kopott aszfalton.
A Jézuska egy teljesen felújított
modern, városi színvonalú gyűjtő utat hozott nekünk

A polgármester köszöntő szavai
után a Kormány képviseletében
ünnepi beszédet mondott dr.
Oláh Lajos, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium államtitkára, országgyűlési képviselő, aki országos
példázattal kezdte útavató beszédét:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Egybegyűltek!
Sokan mondják, hogy Magyarország közlekedési infrastruktúrája nem fejlődik. Az
alkalom, ami miatt ma találkoztunk, mást bizonyít. Ha fokozatosan is, de épülnek, megújulnak közútjaink, autópályáink
hossza folyamatosan növekszik
és, tovább bővül, fejlődik a helyi és térségi közlekedési hálózat is.
Mindannyian tudjuk és látjuk,
hogy autópálya hálózatunk minősége eléri az uniós átlagot. Ne
feledjük, az elmúlt években megduplázódott a gyorsforgalmi út-

(folytatás az 3. oldalon)

Évzáró képviselő-testületi ülés

Nem emelte a testület az étkezési díjakat, sem a csatornadíjat
December 16-án a Benedek Elek Óvoda Pillangó termében tartotta évzáró
ülését az Ebesi Önkormányzat Képviselő-testülete. A mikulási és karácsonyi díszben pompázó intézményben
Czeglédiné Herczeg Ildikó fogadta és
köszöntötte a testület tagjait, valamint

az önkormányzat intézményeinek vezetőit és a meghívott vendégeket. Galgóczi
Mihály polgármester nyitotta meg az évzáró tanácskozást, melynek napirendjén
a jövő év gazdálkodását érintő helyi rendeleteket kellett alkotnia a testületnek.
Döntött a testület a 2010. évi közüzemi

díjakról, és az intézményi térítési díjakról
is.
Az Ebes Községgondnokság ügyvezetője, Guevara Eszter javasolta, hogy
a szennyvízszolgáltatás (csatorna) díja

(folytatás a 3. oldalon)
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Javaslatokat várunk a helyi kitüntető címekre

2009. december 31-ig lehet
írásban jelöléseket benyújtani a polgármesterhez az „Ebes
Község Díszpolgára” címre és
a „Pro Villa” (Ebes Községért)
kitüntetésekre.
Díszpolgári címre jelölhető
az a személy, aki a helyi társadalmi, gazdasági, kulturális
és egyéb területen a település és a lakosság javára huzamosabb időn át példamutató,
eredményes munkát végzett,
közmegbecsülésnek
örvend,

kiemelkedő
tevékenységével
maradandót alkotott, öregbítve a község hírnevét. A cím
elnyerésére javaslatot tehetnek
a Képviselő-testület tagjai, a
polgármester, a köztartozással
nem rendelkező helyi társadalmi szervezetek, egyesületek,
gazdasági társaságok, intézmények képviselői, illetve a már
ezzel a címmel kitüntetettek.
A „Pro Villa” kitüntetés arany,
ezüst, illetve bronz fokozata
adományozható annak a termé-

Ebes Község Önkormányzata
pályázati felhívása
a közterületen lévő fák,
fasorok metszésére
Az ajánlat beérkezési határideje:
2010. január 11. (hétfő)
Az ajánlatban az egy fára jutó metszési költség
összegét kérjük feltüntetni.
A pályázatok 2010. január 15-ig kerülnek
elbírálásra.
A munka befejezésének határideje
2010. február 22. (hétfő)
Az ajánlat benyújtásának helye:
a Polgármesteri Hivatal titkársága
4211 Ebes Széchenyi tér 1. szám
Telefon: (06) 52/565-048

szetes vagy jogi személynek, aki
tevékenységével nagymértékben
hozzájárul Ebes fejlődéséhez,
elismerésre méltó tevékenységet fejtett ki az oktatás, a művelődés, a kultúra, a sport valamely területén, hosszabb időn
át végzett kiemelkedő munkát
az egészségügyi, a szociális ellátási, a közszolgálati szférában,
hozzájárult a mezőgazdaság, az
ipar, a település fejlesztéséhez, a
környezetvédelemhez. A kitüntetettre bárki tehet javaslatot.

A kitüntetések elhunyt személyeknek, magyar és külföldi
állampolgároknak
is
adományozhatók. A kitüntetésekre minden év december 31ig lehet írásbeli javaslatot tenni
a polgármesternek címezve. Az
adományozásról a Képviselőtestület titkos szavazással dönt.
A díjak március 15-én kerülnek
átadásra.
Szabóné Karsai Mária
jegyző helyettesítésével
megbízott köztisztviselő

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

Az ügyelet időpontja: hétköznap: este 19 órától reggel 07 óráig
hétvégén: szombat reggel 07 órától hétfőn reggel 07 óráig
Gyermekkörzetben: szombat délelőtt 9–12 óráig
Házhoz hívás mobiltelefonon: 06-30/698-0043
2. Szombat
3. Vasárnap
4. Hétfő
5. Kedd
6. Szerda
7. Csütörtök
8. Péntek
9. Szombat
10. Vasárnap
11. Hétfő
12. Kedd
13. Szerda
14. Csütörtök
15. Péntek
16. Szombat
17. Vasárnap
18. Hétfő

dr. Szerze Péter ifj.
dr. Békési Zoltán
dr. Socol Ilona
dr. Csontos Gyula
dr. Csontos Gyula
dr. Csontos Gyula
dr. Socol Ilona
dr. Csontos Gyula
dr. Csontos Gyula
dr. Socol Ilona
dr. Socol Ilona
dr. Békési Zoltán
dr. Szerze Péter ifj.
dr. Szerze Péter id.
dr. Szerze Róbert
dr. Szerze Péter ifj.
dr. Szerze Róbert

19. Kedd
dr. Békési Zoltán
20. Szerda
dr. Békési Zoltán
21. Csütörtök dr. Szerze Péter ifj.
22. Péntek
dr. Socol Ilona
23. Szombat dr. Socol Ilona
24. Vasárnap dr. Socol Ilona
25. Hétfő
dr. Szerze Róbert
26. Kedd
dr. Csontos Gyula
27. Szerda
dr. Csontos Gyula
28. Csütörtök dr. Socol Ilona
29. Péntek
dr. Szerze Péter id.
30. Szombat dr. Szerze Róbert
31. Vasárnap dr. Szerze Péter ifj.
Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

dr. Varga Tamás
igazgató főorvos

ÜGYELETI BEOSZTÁS A DERECSKEI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI KERÜLET HAJDÚSZBOSZLÓI TERÜLETÉN
2009. december 24–2010. január 10-ig
Ellátás módja

Időpont

Hatósági ügyelet
December 24.-25.
Szolgáltatást ellátó
Hatósági ügyelet
December 26-27.
Szolgáltatást ellátó
Hatósági ügyelet
Január 01-03.
Szolgáltatást ellátó
Hatósági ügyelet
Január 09.-10.
Szolgáltatást ellátó
HÉTVÉGI RENDELŐI ÜGYELET:

Állatorvos neve

DR. HANZÉROS ÁDÁM
DR. HANZÉROS ÁDÁM
DR. NYÍRI SÁNDOR
DR. GALAMBOS GÁBOR
DR. SZABÓ ZOLTÁN
DR. BESSENYEI ISTVÁN
DR. ILKU MIKLÓS
DR. KÓSA GYÖRGY

Telephelye

Nagyhegyes, Kölcsey u. 6.
Nagyhegyes, Kölcsey u. 6.
Derecske, Malom u. 2.
Hajdúszovát, Maklári u. 10.
Nádudvar, Tolbuhin u. 6.
H-szoboszló, Rákóczi u. 37.
Sáránd, Bagosi u. 44.
Ebes, Gárdonyi u. 21/a

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

Tel.sz.

367-041
367-041
54/ 410- 252
366-018
362-380
374-012
366-018

Mobilszám

06-30-9-496-008
06-30-9-496-008
06-70-376-1148
06-20- 974-3139
06-30-9-680-136
06-30-955-8555
06-70-376-1149
06-30-915-4253
06-30-239-7885
06-30-240-7085

Dr. Vágó László kerületi főállatorvos

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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2010. január 1-től változatlanul 192 Ft +
Áfa = 240 Ft/m3 maradjon.
A gazdálkodó szervezetek, vállalkozások egyszeri közműfejlesztési hozzájárulása 4,5 százalékkal emelkedik és – mint
ismeretes – a közművekre csatlakozó
vállalkozásoknak továbbra is közmű-érdekeltségi hozzájárulást kell fizetniük. A
hozzájárulás mértéke 30 ezer forinttól 75
ezer forintig terjed.
A 2010. évi intézményi térítési díjakat – az intézményvezetők előterjesztése
alapján – sem az általános iskolában sem
pedig az óvodában nem emelte a képviselő-testület. Az ülésen elhangzott, hogy
várható mind a nyersanyag-árak, mind
pedig az egyéb költségek emelkedése.
Ezeket a költségtöbbleteket 2010-ben
azért nem kell majd az ebesi családoknak
megfizetniük, mert az Önkormányzat a
mostani döntéssel a családoktól átvállalta a többletköltséget, mind az óvodában,
mind az iskolában.
Szerény mértékben (4-5 százalékkal)
növekednek a hulladékszállítás és a temetési, kegyeleti szolgáltatások árai . Az
emelések mértéke lényegében a várható
járulékos áremelkedésekhez igazodik.
A továbbiakban a köztisztviselői teljesítményértékelés céljait határozta
meg a testület. Ennek lényege az, hogy
a közszolgáltatás színvonalának javítá-

sa céljából szabályozzák és ösztönözzék
az önkormányzat hivatalában dolgozók
munkáját. A teljesítményértékelés men�nyiségi és minőségi paramétereket rögzít, ily módon az önkormányzat minden
ügyintézőjét a lakossággal, az ügyfelekkel
folytatott tevékenysége alapján minősítik.
Az általános iskola felújításának és
bővítésének megfelelően az előírt Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
frissítésével foglalkozott ez után a testület. A szakértői anyag megállapításait a

képviselők megtárgyalták és elfogadták.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően megtárgyalta és elfogadta a testület az
általános iskola házirendjét.
Hozzájárultak a képviselők az ISPA
csatornaépítési projekt gesztora által
kezdeményezett szerződésmódosításhoz, majd – a státusban levő jegyző dr.
Bek Melinda családi okok miatti lemondását elfogadva – döntöttek az önkormányzat jegyzői állására történő pályázat kiírásáról.
Az egyebek napirendben a testület 3
millió forint támogatásról döntött a Községgondnokság Kft. részére, azzal a megjegyzéssel, hogy a tervezett bevételek befolyása alkalmával a kft visszafizeti majd
az önkormányzat segítségét.
Ezt követően napi tájékoztatót hallgattak meg a képviselők a Kossuth utca
befejezési munkálatairól. Döntött a testület az önkormányzat tulajdonában levő
egyik bérelt ipari terület sorsáról. E szerint a területet a továbbiakban nem adja
bérbe az Önkormányzat.
Támogatta a testület az Ebes Fejlődéséért Alapítvány pályázatát, mely alapján
a település központjában szökőkutat kívánnak elhelyezni, a megbízott képzőművész, Győrfi Lajos tervei szerint, pályázati
pénzből.
A képviselő-testület végezetül szociális és egyéb időszerű kérdésekről tárgyalt.

Újabb fontos lépés a városiasodás útján…
(folytatás az 1. oldalról)

hálózat hossza, és ma már több
mint 1100 kilométeren utazhatunk autópályán. Ez a fejlődés a
régióban, de talán mondhatom,
hogy egész Európában példanélkülinek tekinthető.
2006 óta már Debrecent is
autópálya köti össze a fővárossal. Ez a kapcsolat nem csak a
debrecenieknek, de a környező
településeken élőknek is kön�nyítette az eljutását a főváros
felé, növelte gazdasági versenyképességüket.

Sajnos azonban az országos
közúthálózat, alsóbbrendű útjaink esetében már nem ilyen
jó a helyzet. Minden túlzás
nélkül mondhatjuk, hogy évtizedes lemaradást, elmaradást
kell pótolnunk. Ennek egyik
fontos lépése a városok, falvak,
települések átmenő forgalmát
kiszolgáló úthálózat folyamatos
karbantartása, fejlesztése.
Ebes leghosszabb, és a legjelentősebb átmeneti forgalmat
kiszolgáló szakasza, a Kossuth
utca évtizedek óta várt felújításra. Példaértékűnek tartom
azt az együttműködést és kezdeményezőkészséget, amellyel
ez a közel ötezer fős község ös�szefogott, hogy jobbá, élhetőbbé tegye környezetét, szerethetőbbé lakóhelyét.
A Kossuth utca rekonstrukciója 90 százalékban önkormányzati finanszírozással, illetve az
önkormányzati fejlesztési feladatok kivitelezésére elnyert
CÉDE támogatással (19,5 millió

Ft.) valósult meg. A kivitelező
180 millió forint értékben végzett el felújítási munkálatokat
ezen az 1,2 kilométer hosszú
útszakaszon. Az aszfalterősítés
mellett sor került az utca kiszélesítésére, az árkok tisztítására
valamint forgalmi sávokon kívüli, autóbusz-öblök kialakítására,
új jelzőtáblák kihelyezésére –
mondotta a szónok és megemlítette a 4-es főút hamarosan sorra kerülő felújítását, ami lehető-

(folytatás az 5. oldalon)
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Az Alföld TV az ebesi hulladéklerakó rekultivációjáról
December 10-én az Alföld
Televízió tudósított arról,
hogy az ebesi volt szeméttelep rekultivációja összesen 137
millió forintba kerül: ehhez a
község 123 millió forint támogatást nyert az Észak-Alföldi
Regionális Operatív Programban, melyhez az önkormányzat 13 millió forint önerőt tesz
hozzá.
Az Alföld Tv kérdése: El
tudják-e képzelni az ebesiek,
hogy jövő nyáron már kirándulók népesíthetik be Ebes
mai szeméttelepét?

Tv-interjú Galgóczi Mihállyal

vetkező 30 évben a területet
szabadidőközpontként szeA válasz: Galgóczi Mihály pülésen élők az óta illegális le- retné hasznosítani – mondta
polgármester ezt el tudja kép- rakóként használták, ezért vált Galgóczi Mihály – A rekulzelni. A hajdú-bihari telepü- még sürgetőbbé a rekultiváció. tiváció különben a település
lésen ugyanis az elsők között
számolják fel a 60-as, 70-es
években létesült telepet. A
másfél hektáros területen az
összegyűlt mintegy 12 ezer
köbméter hulladék kitermelését októberben kezdték el, a
munkálatok várhatóan áprilisban fejeződnek be. A szeméttelepet egyébként már 2003ban bezárták, de a lakosok egy
része, illetve a környező tele-

Mi lesz az eredmény? A
szemét kitermelése után a
területen egy domb létesül,
melyet a szabványos szigetelést követően befüvesítenek,
illetve fákkal, cserjékkel ültetik körbe. Ezért jövő tavas�szal a most még rendezetlen
ebesi szeméttelep valóban egy
kirándulóövezet
látványát
nyújtjhatja majd.
Az önkormányzat a kö-

Green City programjának is
része, amely azt is szorgalmazza, hogy 5 éven belül szélkerék biztosítaná például a közvilágítást, vagy napelemmel
szolgáltatnák a meleg vizet az
önkormányzati intézményekben. Erről, és egyéb kérdésekről is nyilatkozott Galgóczi
Mihály polgármester az Alföld
televíziónak. (Forrás: Alföld
Tv.)

Polgárőreink is részt vettek az országos akcióban
Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége december 12én a 14-20 óra közötti időszakra „Országos Polgárőr Akciót”
hirdetett meg, melynek eleget
téve körzeti megbízotti segítséggel az Ebesi Polgárőr Egyesület 10 fő részvételével szolgálatot látott el.
Egyesületünk elnöke, Balogh
László 14 órakor eligazítást tartott, majd a 10 fős csapat 4 autóval megkezdte a szolgálatot.
Polgárőreink a közrend és közbiztonság érdekében egyébként
is fokozottan figyelnek a decemberi hónapban, de ez az akció egy kicsit másról is „szólt”.
A tagok láthatósági mellényt, kerékpár megvilágító
szettet, és prizmákat osztottak
szét a kerékpárosok között. Ezzel is szerették volna felhívni a
figyelmet arra, hogy minden

kerékpáros maga is sokat tehet
saját biztonságáért.
Az akció során a polgárőröknek szintén a láthatóságra
kellett törekedniük: figyelés,
járőrözés, jelzésadás a rendőrség felé, ez volt a feladat. Az
akció legfontosabb „üzenete” az

volt, hogy a lakosság biztonságban érezze magát a községben,
segítsük a közlekedési balesetek
elkerülését, felhívjuk mindenki
figyelmét arra, hogy vigyázzanak az értékeikre és emlékeztetni kívántunk mindenkit arra
is, hogy figyeljünk egymásra!

A fiatalok láthatósági mellényt és világító szettet kaptak az akció során

Az akció végén értékeltük a
tapasztalatokat. A 6 órás program során rendőri intézkedésre
nem került sor, mert nem volt
rá szükség. Az ajándékba kiosztott kerékpár szettek pedig
felszerelésre kerültek.
Reméljük, hogy ezzel az
országos és helyi akcióval is
elősegítettük polgárőreink elfogadását, és talán most már
más szemmel néznek ránk a
fiatalok is, és közreműködnek
ők is településünk biztonságának erősítésében. Bízunk
benne, hogy erőfeszítéseinket
méltányolja a falu minden lakosa is, hiszen értük végezzük önkéntes munkánkat.
Vigyázzunk együtt a gyermekekre, az idős emberekre,
mindannyiunkra!
Banáné Lente Zsófia
alelnök
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(folytatás az 3. oldalról)
vé teszi az ebesi útfejlesztéssel
a község átmenő forgalmának
ésszerűsítését is a platánsori
csomópont kiépítésével.
Dr. Oláh Lajos kiemelkedőnek minősítette a közel félmilliárd forint értékben megvalósu-

ló iskola-rekonstrukciót, amely
az ebesi önkormányzat sok éve
napirenden tartott erőfeszítéseinek a sikerét hozta ebben az
évben a pályázat második fordulójában.
– Ti, kedves óvodások – szólt
a jelenlevőkhöz az államtitkár
– már ebben a szépen, korszerűen felújított iskolába fogtok
járni, amely nemcsak kívülrőlbelülről újul meg, de az iskolai

képzés színvonalát illetően is
versenyképes intézmény lesz az
európai iskolafejlesztési program eredményeként.
Az államtitkár az ország
előtt álló feladatokról szólva
megjegyezte: Az Európai Unió
közlekedésfejlesztési prioritásaival összhangban Magyarország egész területén, és itt
Hajdú-Bihar megyében is az a
cél, hogy a magas színvonalú
közlekedési szolgáltatásokkal

és az ezt támogató színvonalas
infrastruktúra
biztosításával
csökkenjenek a területi, regionális különbségek. Ezen célok
által vezérelve itt Hajdú-Bihar
megyében a Regionális Operatív Program keretében összesen mintegy 81,5 kilométeren
újulnak meg 4 és 5 számjegyű

kásos avatási ceremónia részeként – dr. Oláh Lajos államtitkár,
Galgóczi Mihály polgármester
és Laczkovich István, a Magyar
Aszfalt Kft. területi igazgatója
vágták át. Az ezt követő ünnepi műsorban közreműködtek –

Az útavató rendezvény a Szózat hangjaival ért véget.
Az ünnepi eseményeket
követően az útavatás három
résztvevője – szintén a hagyományos ceremóniának megfelelően – együtt gurították át

nagy tapsot aratva – a Művelődési Ház Ebey Néptánc csoport
(művészeti vezető:Kiss József )
és a Valcer Táncstúdió (művészeti vezető: Tóthné Szabó Gabriella) tagjai. A műsort követően
a néptánc-produkció jutalmazásaként dr. Oláh Lajos országgyűlési képviselő parlamenti látogatásra hívta meg az Ebey együttes
tagjait és vezetőit.

a szembeni buszmegállóig azt
a sörös hordót, melynek tartalmát a jelenlevők fogyaszthatták el az Arany Oroszlán
Étterem megvendégelésében
a Kossuth utca – Református
Templom – Széchenyi tér által határolt szakaszon finom
pogácsa, melegítően finom
forralt bor, ízletes forró tea
mellett.

(alsóbbrendű)
közlekedési
utak. A beruházások összértéke eléri a 2,5 milliárd forintot.
A program részeként került
sor többek között a Furta–
Gyula, illetve Berettyóújfalu–
Kőrösszegapáti összekötő utak
rekonstrukciójára. A munkálatok országos szinten zajlanak.
A Regionális Operatív Program keretein belül 4 és 5 számjegyű utak felújítására 2013-ig

összesen 200 milliárd forint áll
rendelkezésre.
Dr. Oláh Lajos végezetül ezt
mondta: Kívánom, hogy a felújított Kossuth utca a jövőben
megfelelően,
balesetmentes
közlekedést biztosítva szolgálja
mind az itt élőket, mind pedig
a településen áthaladó forgalmat!
Ezt követően az iskola előtti
új buszmegállóban kifeszített
nemzetiszínű szalagot – a szo-
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Tájékoztató

Ebes Községi Önkormányzat Települési Szilárd Hulladéklerakó rekultivációjáról
A projekt címe: „Az
ebesi felhagyott települési
szilárd hulladéklerakó környezetkárosító
hatásának
megszűntetése, a terület környezetbe való beillesztése, annak rekultiválása által.”

tásainak megszüntetése. A cél
elérését biztosítja a megfelelő
technológiával elkészítendő
záró rétegrend kialakítása,
ami által megakadályozható
a további talaj, talajvíz illetve
felszíni víz, valamint levegőszennyezés. A táj jelegű nöA projekt indokolt- vényzet telepítésével a jelenleg
sága: A már felhagyott tele- szennyezett terület eltakarásápülési szilárd hulladéklerakó val a településkép jelentősen
létesítésekor a terület nem
volt előkészítve, szigetelés
nem készült, pótlólagos műszaki védelem nem került kiépítésre. Ellenőrző és védelmi
létesítmények nem kerültek
kialakításra. A hulladéklerakó
rekultivációjának megtervezését 2003-ban megkezdte az
Önkormányzat, mely rekultivációs tervek benyújtását
követően a Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség elrendelte a terület a teljes körű
környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését. Az elvégzett
környezetvédelmi felülvizsgálatot elfogadta a hatóság.
A felülvizsgálat eredménye- javul, ami a település további
képpen a Tiszántúli Környe- fejlesztésének a lehetőségét
zetvédelmi, Természetvédel- biztosítja. A hulladéklerakó
mi és Vízügyi Felügyelőség rekultivációjának elvégzésével
megállapította, hogy a végzett az Önkormányzat eleget tehulladéklerakási tevékenység, het a jogkövető működés, vele
illetve a hulladéklerakó nem szemben támasztott követelfelel meg a hatályos környe- ményének.
zetvédelmi jogszabályokban
előírtaknak, a nem megfelelő
A projekt pénzügyi
hulladéklerakó lezárásáról a keretei: A projekt jóváhaFelügyelőség intézkedik. Az gyott költségvetése bruttó
3675/01/2006
iktatószámú 136.802.915 Ft.
határozatában az Ebes KözA projekthez rendelkezésre
ségi Önkormányzatot a hul- álló vissza nem térítendő páladéklerakó lezárására és a lyázati támogatás: 123.122.524
környezetszennyezést kizáró Ft (89,999927%).
rekultivációra kötelezte. A
A Pályázati forrás megneterület további 30 évig nem vezése: Észak-Alföldi Operatív
hasznosítható más célra.
Program 5.1.2/C – Települések korszerűtlen lerakóinak
A projekt célkitűzései rekultivációjának támogatása
és tervezett eredményei: c. pályázati konstrukció. A
A rekultiváció elvégzésének projekt Európai Unió támogaelsődleges célja az üzemeltetés tásával, az Európai Regionális
környezetkárosító hatásának a Fejlesztési Alap társfinanszíromegszüntetése. A használaton zásával valósulnak meg
kívüli szilárd hulladéklerakó
Az Önkormányzat által
környezet – mind természeti, vállalt önerő: 13.680.391 Ft
mind társadalmi - károsító ha- (10,000073%).

A projekt tervezett
ütemezése: A tervezés 2007.
novemberben kezdődött el,
majd a 2 fordulás pályázati eljárás 2008. március 25 (beadás
időpontja)– 2009. október 9.
(támogatási szerződés megkötése) között került lebonyolításra. A pályázati eljárás
2. fordulójával egy időben feltételes közbeszerzései eljárás

lefolytatása eredményeképpen
került kiválasztásra a kivitelező: Geohidroterv Kft. A kivitelezői szerződés megkötése és
a munkaterület átadása 2009.
október 12-én megtörtént. A
kivitelezés jelenleg az első teljesítési szakasz végéhez közeledik, az átadás tervezett időpontja: 2009. december 21. A
kivitelezés tervezett befejezésének szerződésben rögzített
időpontja 2010. április 15.
A projekt műszaki tartalma: Ebes község a települési szilárd hulladék gyűjtését
a fejlesztés tárgyát képező, a
belterület jelenlegi határától
200 méterre délre elhelyezkedő települési szilárd-hulladéklerakóban végezte az 1970-es
évektől hosszú éveken keresztül. A hulladéklerakással érintett terület nagysága hozzávetőlegesen 1,5 ha, ahol a
hulladék rétegvastagsága 1-1,2
méter. Az elhelyezett hulladék
mennyiség 12.000 m3 –re becsülhető. A kiviteli munkák a
következő építési folyamat so-

rán kerülnek megvalósításra:
tereprendezés, bokor-cserjeirtás, hulladék depónia végleges
formájának kitűzése, alapréteg
tömörítése, hulladék átrendezése folyamatos tömörítés
mellett, oltóanyagos kezelés,
pihentetés (2 hónap), felső
záró rétegszerkezet kialakítása, csapadékvíz elvezető övárkok készítése, biológiai rekultiváció, kertépítés.
A depónia a 20/2006. (IV.
5.) KvvM rendeletben meghatározott rétegrendű felső
szigeteléssel kerül lezárásra.
A lezárást megelőzően a hulladéktest azon részét, ahol a
véglegesen lezárandó depónia
kialakításra kerül, tömöríteni kell, majd a végleges forma
kialakítása érdekében az azon
kívül eső hulladékmennyiség
áthalmozása történik folyamatos tömörítés mellett. A
hulladéktestben fellelhető minimális még el nem bomlott
szerves hulladék bomlásának
elősegítésére Baktofil oltóanyaggal való kezelés történik.
A tömörítést követően kerül
kialakításra a végleges felső
záróréteg. A felső szigetelő
réteg megakadályozza a csapadékvíz hulladéktestbe való
bejutását, a csurgalékvíz képződését, ezáltal a depóniából
további szennyező anyagok
kimosódását. A csapadékvíz
elvezetésére övárok kerül kialakításra. A biológiai rekultiváció az ökológiai környezetnek megfelelő növényzet
telepítésével valósul meg. A
rekultivációs tervben szereplő
növények meghatározásakor
szem előtt tartottuk, hogy tájjellegű növény kerüljön kiválasztásra. A fenti szempontok
alapján a következő növények
kerültek kiválasztásra: lazabokrú fűfélék, tarackos fűfélék, 60 db japánakác, 60 db
szilfa, 40 db vadrózsa, 40 db
kökény, 40 db robosztus ezüstfa. A terület illegális használatának
megakadályozására
körülzáródó kerítés telepítése
történik.
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A „Fény születése” Ebesen

Minden évben, december második szombatján
Idén harmadik alkalommal rendeztünk meg Advent
idején a Művelődési Házban
a „Fény születése” rendezvényünket december 12-én,
szombaton, délelőtt 10 órától
délután 4 óráig.
Hagyományt szeretnénk teremteni ezzel a rendezvénnyel,
amely minden évben december második szombatján kerül
megrendezésre.
Célunk, hogy a Várakozás
időszakában a családoknak
tartalmas időtöltés lehetőségét kínáljuk, ráhangolódást teremtsünk az ünnepi időszakra,
és hogy kapcsolódjunk a hagyományosan nagy értékeket
őrző és ápoló Debreceni Nemzetközi Betlehemes Találkozóhoz is.
Az idén Szilágysomlyó betlehemes csoportját köszönthettük Ebesen. A rendezvény
ideje alatt karácsonyi kirakodó
vásárral, bábelőadással, tánc-

házzal, egész napos kézműves
játszóházzal vártuk a gyerekeket, a szülőket, a nagyszülőket.
Jövőre is szeretettel várunk
minden ebesi érdeklődőt! A

rendezvényen jelenlévők jó
kedvéről tanúskodik képes
összeállításunk.
Köszönetet szeretnék mondani a szervezésben és a ren-

dezvény sikeres megvalósításában résztvevők munkájáért.
Reméljük, jövőre még többen
látogatnak el rendezvényünkre!
Kissné Vass Rozália

Szilágysomlyói betlehemes vendégeink

Ketten – egy korongon…

A tartalmas időtöltés lehetőségei

Kiskarácsony, nagykarácsony…
Az Arany János MagyarAngol Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI tanulói
december 22-én koncertet
adtak a református templomban. A műsor előtt Bukáné
Zakar Zsuzsanna nagytiszteletű asszony meghitt szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket. A zsúfolásig megtelt
templomban a művészeti iskola növendékei a karácsony
hangulatát idéző zenedara-

bokat adtak elő. Felkészítő
tanáraik: dr. Demeter Lajosné
– zongora, Nánai Zsuzsanna
– ütő, Balogh Tamás – furulya, klarinét. A gyerekek műsorának hagyományos része
a betlehemes, amire idén is a
harmadik osztályosok készültek nagy izgalommal Kathiné
Sárkány Noémi (3. a) és
Orjákné Kurczina Zsuzsanna
(3. b) osztályfőnökök vezetésével. A jelmezek összeválo-

gatásában, elkészítésében a
szülők segítették az osztályfőnököket. A koncert műsorát
Bálintné Bagdi Ibolya művészeti munkaközösség-vezető
állította össze.
Az iskola pedagógusai és
dolgozói ezúton kívánnak
kellemes karácsonyi ünnepeket a község valamennyi lakosának.
Érckövi Katalin
igazgató

A karácsonyi koncert helyszíne már
több éve a református templom
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Hirdessen havonta
az Ebesi Hírlapban!

Tisztelt Olvasóink!
Az Ebesi Hírlap községünk minden háztartásába havonta eljut, tehát
az egyetlen olyan rendszeresen megjelenő újság, amelyben a lakosság nemcsak településünk életéről, közérdekű híreiről értesülhet,
de – hirdetések, közlemények formájában – mindenki helyben, a
legcélszerűbben eljuttathatja információit több ezer lakótársához.
KERETES ÉS APRÓHIRDETÉSBEN lapunkban közzé teheti értékesítendő ingóságait, ingatlanát, cserélni kívánt eszközeit, tárgyait,
családi vonatkozású közleményeit. (házasság, születés, évfordulók,
gyászhírek, stb.).
Javasoljuk, próbáják ki, teszteljék, hogy
– az Ebesi Hírlapban (szerényebb áron) feladott (célzottan
eljuttatott) hirdetéseik,
– vagy már az eddig tapasztalt, igen költséges egyéb hirdetési
módok lesznek-e célravezetőbbek!
KERETES HIRDETÉSEK DÍJTÉTELEI:*
A hirdetés mérete
szélesség × magasság Díjtétel
Teljes old. (1/1)
180 × 260 mm
44.000 Ft + Áfa
Álló 1/2 old.
90 × 260 mm
22.000 Ft + Áfa
Fekvő 1/2 old.
180 × 130 mm
22.000 Ft + Áfa
Álló 1/4 old.
90 × 130 mm
11.000 Ft + Áfa
Fekvő 1/4 old.
65 × 180 mm
11.000 Ft + Áfa
Álló 1/8 oldal
45 × 90 mm
5.500 Ft + Áfa
Fekvő 1/8 oldal
90 × 45 mm
5.500 Ft + Áfa
LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS**
Minimális apróhirdetési méret:
6 sor × 16 karakter = 96 karakter (6 szedett sor) 600 Ft
Minimális apróhirdetési lehetőség (kockánként egy betű
beírásával, szóközök kihagyásával).

SZILVESZTEREZZEN AZ ARANY OROSZLÁN ÉTTEREMBEN!
Vacsora:
Vörös lencseleves füstölt csülökkel és kolbásszal
Ropogós malacsült, fóliában sült burgonyával és
pezsgős párolt káposztával
Gesztenyés somlói galuska

Svédasztalon:
Debreceni töltött káposzta házi tejföllel
Roppanós virsli mustárral és tormával

Belépőjegy:
10.000 Ft/fő
14 év alatt 7.000 Ft/fő
Érdeklődni: Arany Oroszlán étterem Ebes, Széchenyi tér 2.

52/565-520

20/662-90-40

Élő zene!

Éjféli
Pezsgőzés!

Játszik a
FŐNIX
tánczenekar

TOMBOLA

KORLÁTLAN ITALFOGYASZTÁS
(szénsavas és szénsavmentes ásványvíz, Coca Cola termékek, Cappy rostos
üdítők, kávé, Borsodi sör, Soproni sör, Egri Olaszrizling, Tokaji Furmint, Egri
Kékfrankos Rosé, Egri Cabernet Sauvignon, Egri Medina, Vilmoskörte pálinka,
Jägermeister, Feeney’s krémlikőr, Kalinka vodka, éjfélkor egy pohár pezsgő)

TÖLTSE NÁLUNK AZ ÉV UTOLSÓ ESTÉJÉT, KÖSZÖNTSÜK EGYÜTT AZ ÚJ ÉVET!

Az Ebesi Községgondnokság Kft. telephelyén
(Rákóczi u. 12.)

kiadó

egy 11,5 m -es és egy 12,3 m2-es üzlethelyiség.
Bérleti díj 760 Ft/m2 + rezsi.
Érdeklődni: Ebesi Községgondnokság Kft.
4211 Ebes, Rákóczi u. 12.
06-52/366-992; 06-30/985-4997
2

Hangbújócska
A minimális díjat meghaladó felár: + 6 Ft/karakter

Kedves Szülők, Nagyszülők!
Kedves Gyerekek!

* KERETES HIRDETÉSEK feladása céges megrendelővel, illetve
személyesen.
Az énekes-zenés foglalkozás az ünnepek alatt is foly** APRÓHIRDETÉSEK feladása és díjbefizetés személyesen: Ebesi Hírlap
tatódik Nagyné Lövei Lilla zenepedagógussal.
Szerkesztősége, Ebes Művelődési Ház, Kossuth u. 32-34. Tel.: 788-614,
Amire minden kisgyermeknek szüksége van: közösségi
mobil: 06 20 251 6987

Üdvözlettel: az Ebesi Hírlap Szerkesztősége

élmény, biztonságot nyújtó szülői háttér mellett. Amire
minden szülőnek szüksége van: örülni gyermeke nyitottabbá, kezdeményezőbbé válásának. Mindez sok mondókával, verssel, énekkel, hangszerekkel és mozgással!
A Hangbújócska december 28-án hétfőn 10 órától
várja az érdeklődőket a Művelődési házban.
Részvételi díj: 500Ft/ alkalom
Információ:
Kissné Vass Rozália;
06-20/251-6987, 06-52/ 788-614
Énekeljünk, játsszunk együtt!

