
Az Ebesi Önkormányzat képviselő-testületének február 17-
én megtartott ülésén – Galgóczi Mihály polgármester elnök-
letével és előterjesztésében – elsőként az önkormányzat 2010. 
évi költségvetését tárgyalták meg a képviselők. A szóbeli ki-
egészítésben Galgóczi Mihály hangsúlyozta, hogy a gazdasági 
környezet és a 2010-es állami költségvetés alapvetően meg-
határozza az önkormányzat mozgásterét. A válságnak még 
nincs vége! Az országos költségvetés az inflációt 3,9 százalék-
ra, a gazdasági visszaesést 0,3 százalékra tervezte. Ebes állami 
támogatása a tavalyi 310 millió forintról 277 millió forintra 
csökkent 2010-ben. A helyi bevételek az 1 ezrelékes iparűzési 
adóemelés eredményeképpen minimálisan bővülnek, illetve 
ezek a bevételek (iparűzési adó, építményadó, súlyadó) teszik 
lehetővé a csökkenő állami támogatás pótlását.

Az elmúlt évek gazdaságfejlesztése, munkahelyteremtése 
mára beérett – emlékeztetett rá a polgármester – Ez hely-
ben lehetővé teszi az újabb megszorítások és a létszámleépí-
tés elkerülését, az intézményrendszer színvonalának meg-
őrzését.

Jövedelem-növekedés az SZJA hatására, csökkenő 
juttatások a közszférában 

Az országos költségvetés béremeléssel nem számol a köz-
szférában, de az SZJA csökkenése a 200 ezer és a 300 ezer 
forint közötti jövedelmeknél 3,9 százalékot otthagy a dolgo-
zóknál, a 200 ezer forint alatti jövedelmeknél pedig január 
és február hónapban 2-szer 45 ezer forint egyszeri kifizetés-
sel kompenzálja az inflációt, így a további reálbércsökkenés 
a közszférát elkerüli. – Ebesen a köztisztviselőknél az egyéb 

juttatások (cafetéria) köre csökken, mivel ez évtől megszűnt 
a ruhapénz és az étkezésre fordítható keret is kevesebb mint 
tavaly – állapította meg Galgóczi Mihály, majd hozzátette: – 
A bértömeg mégiscsak növekedett a törvényben előírt soros 
előrelépések, a jubileumi jutalmak és a minimálbér emelke-
dése következtében. A tavalyihoz képest az iskolában 2 száza-
lékkal, a többi intézménynél 4 százalékkal nőhetnek a dologi 
kiadások 

„Hiány nélkül terveztük a költségvetést...”
A 2010-es költségvetés készítésének nehézségeire utalva a 

polgármester megjegyezte: – A költségvetés hiánya a tervezés 
első változatában 165 millió forint volt, 562 millió forint be-
vételi és 727 millió forint kiadási oldallal. A most benyújtandó 
költségvetés-tervezet nem számol hiánnyal, bevételi és kiadá-
si oldala egyaránt 714 millió forint. Az idei költségvetés éven 
túli hitelfelvétellel nem számol. 

A 2010 évi fejlesztések egy része tavalyról áthúzódó, má-
sik része ez évben induló beruházás. Az év beruházása az 550 
millió forintba kerülő iskolafelújítás-bővítés lesz.
Áthúzódó és ez évben befejeződő beruházások:
–  ISPA csatornaépítés  

(határidő: 2010. április 30.) 500 millió Ft
–  Észak-Alföldi Ivóvíz tisztítási program   400 millió Ft
–  Szeméttelep rekultivációja 136 millió Ft
–  Kossuth utca átépítése 200 millió Ft

2010-ben induló fejlesztések:
–  Iskola felújítása, bővítése 550 millió Ft
–  Bocskai utcai útépítés és leállósáv 33 millió Ft
–  Piaccsarnok építése, településközpont fejlesztése 74 millió Ft
–  Platánsori belvízcsatorna építése 42 millió Ft
–  Játszótér építése  50 millió Ft
–  Gázláng u. járdaépítés  

(Hunyadi-Kossuth u. között) 3,7 millió Ft
–  Úttervek készítetése  3,4 millió Ft

A költségvetés előkészítésének fontos része volt az intéz-
ményvezetők és az Érdekegyeztető Fórum képviselőivel foly-
tatott egyeztető tanácskozás, melynek tartalmát írásban is 
megismerhették a testület tagjai. Az egyeztetésről szólva el-
hangzott, hogy a tavalyi évben 45 fővel 333-ra csökkent az 
általános iskola tanulói létszáma, ily módon a tervezetthez 
képest mintegy 14 százalékos feladatelmaradás keletkezett. 
Fontos feladat tehát ennek a folyamatnak a megállítása az 
iskola iránti érdeklődés fokozásával, az ott folyó oktatás (két 
tannyelvű és alapfokú művészeti oktatás) tartalmának megis-
mertetésével. A létszámcsökkenésnek részben az is oka, hogy 
az iskolába lépő óvodás korosztály létszáma is csökkent az el-
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TÁJÉKOZTATÓ
Az utóbbi időben az orvosi rendelőkön kívül is történtek 

különböző céllal fizetős szűrővizsgálatok. Szórólapokat, 
leveleket küldtek szét vagy telefonhívást eszközöltek. 
Esetenként a helyi háziorvosokra is hivatkoztak.

Azonban ezekben a kétes értékű akciókban a helyi 
háziorvosok nem vettek és nem is vesznek részt. Fele-
lősséget csak és kizárólag az orvosi rendelőkben vég-
zett vizsgálatokért vállalunk, a többitől elhatárolódunk. 
Az Önkormányzati Egészségmegőrzési Program a helyi 
lakosság számára egyébként is ingyenes, azt a Polgár-
mesteri Hivatal finanszírozza.

Dr. Szerze Péter id.
2010. február 18.

MEGHÍVÓ
a 2010. március 15-i községi ünnepségre

 „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” 
(Gróf Széchenyi István)

Ebes Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves 
családját  a Magyar Köztársaság Nemzeti ünnepén  

2010. március 15-én 10 órától tartandó községi ünnepségre
Az ünnepség helyszíne: Széchenyi tér

Ünnepi program
9.30 Térzene

10.00 Himnusz
Ünnepi emlékműsor az Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű 

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
tanulóinak előadásában

Ünnepi beszédet mond: Galgóczi Mihály polgármester
Koszorúzás

Szavalat
Szózat

Térzene – Megvendégelés

Társrendezvény
Az Ebesi Széchényi Ferenc Tájmúzeum tisztelettel meghív 

minden kedves érdeklődőt 
2010. március 15-én, 11 óra 45 perckor

„Alkotás és nemzettudat a magyar népi kerámián” 
c. kiállításának megnyitójára.

A kiállítást megnyitja: Szőkéné Dr. Vajda Mária phd, 
A debreceni Déri Múzeum főmuzeológusa, néprajzkutató

Közreműködik az ebesi Forgó Rózsa Citeraegyüttes
A kiállítás 2010. május 16-ig tekinthető meg.

A program 2010. március 
01-től 10-ig tart (hétfőtől a kö-
vetkező hét szerdáig). Ezen idő 
alatt a község bármely lakosa 
igénybe veheti ezt az ingyenes 
vizsgálatot. A vizsgálat indítá-
sa a Bocskai utcai háziorvosi 
rendelőben történik, ahol szék-
lettartályt és kivitelezési leírást 
kapnak. A kivitelezési eljárás 
leírása egy teljes oldal, amit 
a sikeres vizsgálat érdekében 
figyelmesen olvassanak el. 
Tájékoztatást bárkinek adunk 

szóban vagy a 366-817 tele-
fonszámon reggel 8 óra és este 
18 óra között.

Amennyiben valakinél pozi-
tív lelet születik, annál szóbeli 
megbeszélést követően meg-
ismételjük az eljárást. Ha az 
eredmény ismételten pozitív 
lesz, a megfelelő szakvizsgála-
tok következnek. Érdemes eb-
ben az ingyenes és fájdalmat-
lan vizsgálatban részt venni. 
Tanúsítják ezt az előző prog-
ramokban elvégzett ilyen jel-

legű vizsgálatok, melyek során 
kezeléssel gyógyítható emész-
tőszervi betegségek derültek 
ki. A tartályért és a tájékoztató 
levélért nem feltétlenül szüksé-
ges személyesen bejönni, azo-
kat bármely családtag elviheti.

Minden esetben (akár pozi-
tív, akár negatív az eredmény) 
mi fogjuk telefonon megkeres-
ni az érdekelteket és elmond-
juk van-e további teendő. Ép-
pen ezért telefonszámot hagy-
janak nálunk.

A tüdőszűrés mintájára 
évente legalább egy alkalom-
mal használják ki ezt a lehető-
séget, amit mi két alkalommal, 
tavasszal és ősszel teszünk 
lehetővé. Pácienst korlátlan 
számban fogadunk.

A jelenlegi vizsgálatok kiér-
tékelése 2010. március 10-én 
(szerdán) történik, a telefonos 
értesítést ezt követően végez-
zük.

Ebes, 2010. február 18. 
Dr. Szerze Péter id.

Egy százaléknyi hírek
Az eddigi felajánlásokat megköszönve az Ebesen tevékenykedő 
alapítványok, közalapítványok, egyesületek továbbra is 
várják a személyi jövedelemadó 1 százalékát. Kérjük, hogy 
felajánlásaikat a következő adószámra hivatkozva tegyék meg.
Ebes Fejlődéséért Közalapítvány: 18552698-1-09
Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány: 18557064-1-09
Ebesi Gyermekért Alapítvány: 18544718-1-09
Ebesi Református Templomért Alapítvány: 18548255-1-09
Ebesi Katolikus Templomért Alapítvány: 18551563-1-09
Ebesi Polgárőr Egyesület: 18561830-1-09
Ebes Községi Sportegyesület: 19850449-1-09
Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna  
    Egylet 18551264-1-09
Ebes Kultúrájáért Alapítvány: 18995190-1-09
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múlt évben. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka megis-
mertetésével népszerűsíteni kell az intézményt – hangzott el 
az érdekegyeztető fórumon is. A 2010–2011-ben megtörténő 
bővítést, felújítást követően bizonyára még vonzóbb lesz az 
iskola a térségben lakó szülők számára. – Jelentős feladatok 
elé nézünk 2010-ben is. Olyan fontos fejlesztések valósulnak 
meg, illetve indulnak el, amelyek eredményeként tovább épül, 
szépül és gazdagodik településünk, Ebes – fejezte be szóbeli 
kiegészítőjét Galgóczi Mihály. 

Nemesné Liva Éva könyvvizsgáló jelentésében megállapí-
totta, hogy a rendelettervezet szerkezetében és részletezettsé-
gében is megfelel a vonatkozó törvények és a kormányrendelet 
kötelező előírásainak, tartalmazza a végrehajtáshoz szükséges 
információkat. A pénzügyi bizottság jelentését követően a 
képviselő-testület elfogadta a 2010. gazdasági évre vonatkozó 
költségvetést az alábbiak szerint:

Megnevezés Tervezet
Működési célú bevételek 451.241 millió Ft
Felhalmozási célú bevételek 263.016 millió Ft
Bevételek összesen 714.257 millió Ft

Működési célú kiadások 450.741 millió Ft
Felhalmozási célú kiadások 263.016 millió Ft
Tartalék        500    ezer Ft
Kiadások összesen 714.257 millió Ft 

Közfoglalkoztatás 2010-ben
A következő napirendben Szabóné Karsai Mária mb. jegy-

ző előterjesztésében a testület a 2010. évi közfoglalkoztatási 
tervet tárgyalta meg és fogadta el. A beszámoló adatai szerint 
2009. január elsején a nyilvántartott ebesi lakosok száma 4615 
fő volt. Közülük 1010 (0-18 éves), 2531 (18-55 éves) – ebből 
106 fő nyilvántartott álláskereső – 1074 (55 évnél idősebb). 
Az önkormányzat célja az aktív korúak ellátásában részesülő 
személyek minél szélesebb körének bevonása a közfoglalkoz-
tatásba – hangsúlyozta az előadó.

A 2009. decemberi adatok szerint a 106 regisztrált álláske-
reső közül: 35 év alatti 44 fő, 35-55 év közötti 57 fő, 55 év felet-
ti 5 fő volt. Aktív korúak ellátásában 72 fő részesült, ezen belül 
rendelkezésre állási támogatásban 36 fő, rendszeres szociális 
segélyben 15 fő részesült, illetve 21 fő közcélú foglalkoztatás-
ban vett részt. Nem ellátott, több mint egy éve nyilvántartott 
álláskereső 41 fő volt. 2010-ben az aktív korúak ellátásában 

részesülők száma jelenleg 88 fő, közülük a rendszeres szociális 
segélyezettek száma 19 fő, rendszeres munkavégzésbe bevon-
ható személyek száma 69 fő.

A közfoglalkoztatás finanszírozásához szükséges források 
meghatározásánál 2010-ben a minimálbér 8 órás munkaidő 
esetén bruttó 73.500 Ft, illetve 89.500 Ft – tájékoztatta a tes-
tületet az előterjesztő – az összes bérköltség bérjárulékokkal 
együtt 29.017.410 Ft, melyből az önkormányzat forrásigénye 
(5%) 1.450.870 Ft a 95 százalékos támogatást az önkormány-
zat igényli vissza a Magyar Államkincstártól.
 

Újabb munkalehetőség helyben
Az önkormányzat hivatalánál, intézményeinél és cégeinél 

idén 29 fő vehet részt a közmunkaprogramban 8 órás alkalma-
zásban: alapfokú iskolai végzettséggel közterületi segédmun-
kásként, takarítóként (16 fő), alap- és középfokú végzettséggel 
dajkaként, felszolgálóként, szociális kisegítő munkásként, te-
lepülésőrként (11 fő), illetve közép- és felsőfokú végzettséggel 
ügyviteli munkatársként (2 fő).

Mint ismeretes, Ebes Községi Önkormányzat képviselő-tes-
tülete 2010. január 27-i ülésén úgy döntött, hogy a közfoglal-
koztatásban a munkáltatói jogokat továbbra is az önkormány-
zat gyakorolja.

A továbbiakban a képviselő-testület jóváhagyta a testület 
2010. évi első félévi munkatervét, majd zárt ülésen bírálta el 
a megüresedett jegyzői álláshelyre beérkezett pályázatokat, 
meghallgatta a jelölteket és nyílt szavazással megválasztotta 
az új jegyzőt.   

A település új jegyzője: dr. Hajdú Miklós
A döntés után a képviselő-testület ismét nyílt ülésen foly-

tatta munkáját. A jelenlevőknek Galgóczi Mihály tájékoztató-
jában elmondta, hogy a meghirdetett jegyzői pályázatra ösz-
szesen 13 pályázat érkezett, akik közül az elbírálás napjáig két 
pályázó visszavonta pályázatát. A 12 tagú testület zárt ülésén 
nem volt jelen Agócs Attiláné képviselő. A pályázatok elbírá-
lásának napján további két pályázó nem jelent meg, ezért a 
képviselő-testület döntésre jogosult 11 tagja 9 pályázót hall-
gatott meg. Az írásos pályázatok ismeretében és a meghall-
gatások tapasztalatai alapján, a képviselő-testület nyílt szava-
zással döntött a megüresedett jegyzői álláshely betöltéséről. 
A jelöltek közül – 9 igen, 1 tartózkodás és 1 ellenszavazattal 
– a képviselő-testület – 2010. március 16-i hatállyal – dr. Haj-
dú Miklóst, a Debreceni Ítélőtábla titkárát választotta meg a 
település jegyzőjévé. (A község új jegyzőjét lapunk 5. oldalán 
mutatjuk be. A szerk.)

(folytatás az 1. oldalról)

(folytatás a 4. oldalon)

FELHÍVÁS KOSZORÚZÁSRA
Ebes Község Önkormányzata felhívja az intézmények, 

civil szervezetek, pártszervezetek, gazdasági szervezetek, 
vállalkozók figyelmét, hogy a

2010. március 15-i
ünnepségen lehetőséget biztosít koszorúik elhelyezésére.

Kérjük, hogy az ünnepség tervezése érdekében 
koszorúzási szándékaikat a Polgármesteri Hivatalnál 

jelentsék be személyesen, 
vagy telefonon az 565-048-as számon

2010. március 11-én 10 óráig.
Ebes Községi Önkormányzat         

Képviselő-testülete
Ebes, 2010. február 22.
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Együttműködési megállapodások a kultúra és a sport 

fejlesztésére
A tájékoztatót követő „Különfélék” napirendben a testület 

további fontos kérdésekben döntött. Az idevonatkozó kultu-
rális törvény értelmében Kissné Vass Rozália ügyvezető Ebes 
Község Önkormányzata és az általa alapított Ebes Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft. között közművelődési megállapo-
dás megkötését terjesztette elő. A megállapodást a testület 
jóváhagyta. Ezt követően a Hajdú-Bihari Önkormányzatok 
Vízmű Zrt. mérlegbeszámolójával kapcsolatos előterjesztés 
elfogadásáról döntöttek a képviselők.

A továbbiakban sportfejlesztésekkel kapcsolatos előter-
jesztésekről tárgyalt a képviselő-testület. Az Ebes Községi 
Sportegyesület és az Ebesi Sportbarátok Egyesülete egy-
aránt pályázatokat kíván benyújtani az Európai Mezőgazda-
sági Vidékfejlesztési Alapból, a Helyi Vidékfejlesztési Stra-
tégiák LEADER-program keretében nyújtandó támogatások 

elnyerésére. A községi sportegyesület támogatásra pályázik 
a Sportház felújítására, több mint 6,7 millió forint értékben, 
mellyel a létesítmény vizesblokkját, az öltöző- és a közleke-
dő helyiségeket kívánják felújítani.  

A sportbarátok sportegyesület teljes (100 százalékos) támo-
gatásra pályázik homokos röplabda- és labdarúgópálya, vala-
mint baseball-pálya építésére, közel 5 millió forint értékben.  
A fejlesztést önkormányzati tulajdonú ingatlanokon kívánják 
megvalósítani. A képviselő-testület mindkét fejlesztést indo-
koltnak ítélte, egyben a két sportegyesülettel megállapodá-
sokban rögzítették az egyesületek közvetlen anyagi és erkölcsi 
felelősségét a fejlesztések megvalósítását illetően. A megál-
lapodások részletesen szabályozzák a pályázatok elnyerése 
esetében az egyesületek feladatait, illetve rögzítik abbéli köte-
lezettségüket, hogy a pályázati felhívásban szereplő 5 éves lé-
tesítmény-fenntartási kötelezettségeiket vállalják és teljesítik.

Az előterjesztéseket a képviselő-testület egyhangúlag elfo-
gadta, majd zárt ülésen további időszerű feladatokról tárgyal-
tak a képviselők. 

(folytatás az 3. oldalról)

Polgárőreink ajándéka a dévai gyerekeknek
ADOMÁNYLEVÉL. Az Ebesi 
Polgárőr Egyesület (4211 Ebes, 
Szent István u. 11; Bírósági 
nytsz: 4211/2000) tagjai által 
felajánlott használt ruházato-
kat, könyveket, számítástech-
nikai eszközöket, (számítógé-
pet, monitort, nyomtatót stb.) 
műholdvevő beltéri egységet, 
gyermekjátékokat, használt 
kerékpárokat és tartós élelmi-
szereket, édességet, a dévai 
„Magyarok Nagyasszonya” 
Gyermekvédelmi Központnak 
(330046 Déva, Progresului 6, 
Jud: HD) adományozza, min-
den ellenszolgáltatás nélkül, 
karitatív célra történő felhasz-
nálás végett. A segélyszállít-
mány 30 csomagból áll, mely-
nek bruttó tömege 600 kg.
Ebes, 2010. január 03.

Az Egyesület képviseletében 
tisztelettel:

Balogh László,
az egyesület alelnöke

+++

2010. január 3-án Erdélyben 
voltunk Bagosi Istvánnal, egyik 
polgárőr társammal. A Dévai 
Gyermekotthonba készültünk, 
de csak a Nagyszalontai Ottho-
nig értünk el, mert akkora volt 
a havazás. Hogy miért is vol-
tunk kint? 

Tavaly ősszel kéréssel for-
dultam az egyesület tagjaihoz, 
hogy ha a környezetükben van 
olyan használt ruha, vagy cipő, 
élelmiszer, vagy gyermekjáték, 
amit már nélkülözni tudnak, 
juttassák el hozzám, mert sze-
rettem volna kivinni Dévára 
Böjte Csaba nagytiszteletű úr-
nak, hogy ezzel a kis szerény 

adománnyal is hozzájáruljunk 
Gyermekotthonuk működésé-
hez, a gyermekek ellátásához. 

A kérésem meghallgatásra 
talált, és olyan sok adományt 

szedtünk össze, és csomagol-
tunk be, hogy már nem fért be 
egy személyautóba. Kölcsön 
kellett kérnem egy kisteherau-
tót, mert a 30 db doboz és zsák 
már nagyon sok helyet igényelt. 

Az ajándékokon kívül vittünk 
még egy kis pénzadományt is, 
mert a leveleik alapján talán 
erre volt a legnagyobb szüksé-
gük. December 15-én voltunk 
10 évesek, és ebből az alkalom-
ból az Arany Oroszlánban egy 
kis mulatságot szerveztünk. 
A polgárőrök és néhány ebesi 
vállalkozó által felajánlott aján-
déktárgyakból tombolasorso-
lást tartottunk, és a tombola 
eladásából származó bevételt 
erre a nemes célra ajánlottuk 
fel. A tombolákból közel 30 
ezer forint jött össze, amiből 
már egy havi gázszámlájukat 
legalább fedezni tudják a gye-
rekotthonban.

Láthatóan nagyon megörül-
tek az ajándékoknak, mert 

azonnal játszani kezdtek velük. 
Nagyszalontán 80 gyermek ke-
rült elhelyezésre, egy szépen 
felújított hajdani huszár lakta-
nyában. Január 4-én kezdődött 

az iskola, ezért az otthon lakói 
éppen akkor érkeztek meg, 
amikor mi odaértünk. Voltak, 
akiket az édesanyjuk és az idő-
sebb testvéreik kísértek vissza. 
Erdélynek ezen a részén nem 
ritka a 8-9 gyermekes család 
sem, és ezek közül 6-7 gyer-
mek az otthonban lakik. Isko-

lába Nagyszalontára járnak. A 
gyermekek 30 százalékát még 
nyáron sem tudják hazavin-
ni, mert a szülők nem képesek 
eltartani őket, így ők állandó 
lakók lesznek. 5 évestől 15-16 
éves korukig vannak itt a gyere-
kek, mondhatni nagyon rendes 
körülmények között. Azt már 
meg sem kell említenem, hogy 
vallásos szellemben nevelik a 
kis csemetéket.  Minden épü-
letben van egy gyermekfelügye-
lő, akik éjjel és nappal köztük 
van, minden gondjukat neki 
kell megoldania.

Tervezünk egy húsvéti ki-
szállítást is, amelyre máris le-
het adományokat felajánlani 
a polgárőrség elérhetőségén. 

Nem szeretnénk kérkedni, 
vagy hivalkodni ezzel a jócsele-
kedetünkkel, de tettünk valamit 
ezekért a gyermekekért, remél-
hetőleg a példánk ragadós lesz, 
és követőkre talál   

Balogh László
egyesületi alelnök

Segélyhívások telefonszámai
Településőrség: tel. +3630/223-9066

Polgárőrség: tel. +3630/621-1910
Banáné Lente Zsófia: tel. +3630/621-1907 

Balogh László: +3630/621-1911
Rendőrség:

MÉSZÁROS JÓZSEF r. tzls., csoportvezető 
+3630/382-6565

VASS LAJOS r. tzls., körzeti megbízott 
+3630/382-6584

MEZEI ISTVÁN r. tőrm,. körzeti megbízott 
+3630/382-6581

SZÁNTÓ ERIKr. tőrm., körzeti megbízott 
+3630/382-6575

Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság ügyelete:  
06-52/558-510 vagy 107, illetve 112

ingyenesen hívható kapcsolási számokon.
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Ebes község új jegyzője: dr. Hajdú Miklós

A megüresedett jegyzői 
munkakör betöltésére jelent-
kezett tizenhárom pályázó 
közül február 19-i ülésén a 
képviselő-testület – kilenc 
igen, egy tartózkodás és egy 
nem szavazattal – március 
16-i hatállyal Ebes község 
jegyzőjévé dr. Hajdú Mik lóst, 
a Debreceni Ítélőtábla titká-
rát választotta meg. Az Ebesi 
Hírlap ezúton mutatja be az 
új jegyzőt. 

Ebesi Hírlap: –Bevezetés-
ként egy rövid életrajzot kérünk!

Dr. Hajdú Miklós: – 1972-
ben születtem Debrecenben, 
iskoláimat is itt kezdtem a 
Bocskai általánosban és a Kos-
suth gyakorló gimnáziumban. 
1995-ben igazgatás-szervezői 
diplomát szereztem az Állam-
igazgatási Főiskolán. A Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat 
Jogi és Szervezési Irodáján – 
első munkahelyemen – rész-
leteiben megismertem a köz-
igazgatási munka gyakorlatát. 
1997 és 1998. között a Debre-

ceni Műszaki Főiskolán kari 
titkárként, majd 2005-ig a Haj-
dú-Bihar Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamaránál igazgatási 
vezetőként dolgoztam. Munka 
mellett jogi diplomát szerez-
tem a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán 
2001-ben. Jogi szakvizsgát tet-
tem 2006-ban. 2005. márciusá-
tól dolgozom a Debreceni Íté-
lőtábla munkatársaként, 2006. 
májusától bírósági titkárként.

E. H.: – Mint ismeretes, az 
ítélőtábla igen fontos feladatot 
lát el a magyar igazságszolgál-
tatási intézmény-rendszerben. 
Felmerülhet a kérdés: miért 
döntött úgy, hogy megpályázza 
az ebesi jegyzői állást? 

Dr. H. M.: – Nos, elsősorban 
azért, mert – mint említettem 
– pályakezdő éveimben a köz-
igazgatási munka sűrűjében él-
tem és dolgoztam… A megyei 
önkormányzatnál a települések 
és a településeken élő embe-
rek jelen és jövendő sorsával 
kellett törődnünk… Ez a fel-
adatkör most ismét vonzó lett 
számomra. Amikor rátaláltam 
az interneten a kozigallas.gov.
hu portálon az ebesi jegyzői ál-
láshirdetésre, azonnal a pályá-
zás mellett döntöttem. Azóta 
folyamatosan és alaposan ta-
nulmányozom a hivatalban fo-
lyó munkát, a településen élők 
helyzetét, nagy várakozással 
készülök az új feladatra. Szere-
tem érvényesíteni az alapelvet: 
„minden dolognak helyet és 
minden dolgot a helyére!” 

E. H.: – Határozott meg pri-
oritásokat leendő munkája vég-
zéséhez ? 

Dr. H. M.: – Igen. 1. Tör-
vényesség. 2. Együttműködő 
vezetési gyakorlat, emberköz-
pontúság a munkában. 3. A 
testületi munka gyors, pontos, 
szakszerű segítése. 4. A hivatal 
a lakosság közigazgatási szol-
gáltatójaként működjön. 5. A 
település közösségeinek bevo-
nása, aktivizálása és motiválása 
a közös feladatok szervezése 
során. 6. Sport, kulturális és 
rendezvénykapcsolatok bővíté-
se helyben és a szomszédos te-
lepülésekkel is. 7. Híve vagyok 
a kétirányú kommunikációnak 
a helyi közösséggel: ki, mit 
szeretne javítani, változtatni 
a saját és a közösség életén? 8. 
Fontos feladat, hogy a hivatal 
szolgáltatásai jobban és hasz-
nálhatóbban jelenjenek meg az 
interneten… 

E. H.: – Március 16-tól mun-
kában áll. Mivel kezdi az ün-
nep utáni első munkanapot? 

Dr. H. M.: –Reggel meg kell 
jelennem a megyei választási 
iroda vezetőjénél és esküt kell 
tennem a helyi választási iro-
da vezetőjeként. Hét vége felé 
szeretnék tartani egy vezetői 
bemutatkozó megbeszélést a 
hivatalban. Akkor szeretném 
majd részletesen megosztani 
elképzeléseimet munkatársa-
immal a következő időszakban 
végzendő közös munkáról…

E. H.: – Megtudhatnánk né-
hány információt a családjáról?

Dr. H. M.: – Szüleim nyug-
díjasok, édesapám az MGM-
ben dolgozott, lánytestvérem 
vállalkozó gyógyszerész. Van 
egy másfélszobás társasházi 
lakásom, ahol jelenleg egyedül 
élek. Hosszú ideig igazolt asz-
talitenisz-versenyző voltam, a 
jövőben edzőként szeretném 
segíteni a sportágat, akár hely-
ben, Ebesen is, ha lesz rá alka-
lom.

E. H.: – Ön hogy viseli a „ké-
nyes” kérdéseket ? 

Dr. H.M.: – Nem zavarnak. 
Állok elébük!

E. H.: – Rokona Ön Hajdú 
Attila volt országgyűlési képvi-
selőnek ?

Dr. H. M.: – Hogy talán ro-
koni befolyásra nyertem volna 
el az állást? Nem. Az illető úr 
nem rokonom, sőt nem is is-
merem! Ha már megemlítette, 
azt is elárulom, hogy Hajdúné 
Csabai Éva volt főjegyző 
 asszony sem a rokonom. Nyil-
ván Ön is tudja, hogy Magyar-
országon a Hajdú nevűekből 
akár várost lehetne alapítani. 
Egyébként a derűt, az igényes 
humort kedvelem, mert old-
ja az emberben a görcsöt, a 
feszültséget. Eredményesen 
dolgozni csak jó hangula- 
tú, nyugodt környezetben le-
het.

 E. H.: – Köszönjük a rövid 
bemutatkozást és sikeres, jó 
munkát kívánunk!

Dr. H. M.: – Én is köszönöm 
a lehetőséget.

B. F.

ÜGYELETI BEOSZTÁS A DERECSKEI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI KERÜLET HAJDÚSZOBOSZLÓI TERÜLETÉN
2010. február 27.–2010 . április 5-ig 

Ellátás módja Időpont Állatorvos neve Telephelye Tel. sz. Mobilszám
Hatósági ügyelet Február 27-28. DR. ILKU MIKLÓS Sáránd, Bagosi u. 44. 374-012 06-70-376-1149
Szolgáltatást ellátó DR. PÓSÁN FERENC H-szoboszló, Rákóczi u. 33/A. 361-048
Hatósági ügyelet Március 06.-07. DR. SZABÓ ZOLTÁN Nádudvar, Tolbuhin u. 6. 06-30-9680-136
Szolgáltatást ellátó DR. GALAMBOS GÁBOR Hajdúszovát, Maklári u. 10. 366-018 06-20-974-3139
Hatósági ügyelet Március 13.-14.-15. DR. JÓNÁS SÁNDOR Pocsaj, Árpád u. 108. 54/ 415-239 06-70-376-1147
Szolgáltatást ellátó DR. BESSENYEI ISTVÁN H-szoboszló, Rákóczi u. 37. 362-380 06-30-955-8555
Hatósági ügyelet Március 20.-21. DR. NYÍRI SÁNDOR Derecske, Malom u. 2. 54/ 410- 252 06-70-376-1148
Szolgáltatást ellátó DR. KÓSA GYÖRGY Ebes, Gárdonyi u. 21/a 366-018 06-30-915-4253
Hatósági ügyelet Március 27.-28. DR. ILKU MIKLÓS Sáránd, Bagosi u. 44. 374-012 06-70-376-1149
Szolgáltatást ellátó DR. BALOGH ANDOR H-szoboszló, Wesselényi u. 23. 359-633
Hatósági ügyelet Április 03.-04.-05. DR. SZABÓ ZOLTÁN Nádudvar, Tolbuhin u. 6. 06-30-9-680-136
Szolgáltatást ellátó DR. SASS GERGŐ Hszoboszló, Attila u. 23. 06-70-708-5352
HÉTVÉGI RENDELŐI ÜGYELET:

DR. SASS IMRE, 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, ATTILA U. 23. 06-30-239-7885
DR. JUHÁSZ PÉTER 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, KINIZSI U. 28. 06-30-240-7085

Dr. Vágó László kerületi főállatorvos
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Az iskola várja a leendő első osztályosokat

Az ebesi Arany János Ma-
gyar-Angol Két tan nyelvű Ál-
talános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
március közepén indítja azo-
kat a programjait, amelyek-
kel leendő tanulóinak csinál 
kedvet az iskolai élethez és 
tájékoztatja a szülőket az in-
tézményben folyó munkáról.

A programsorozat kezdete-
ként a Gergelyjárás hagyomá-
nyát felelevenítve – amikor is 
iskolába hívogatták a gyereke-
ket – március 13-án szombaton 
délelőtt énekes-táncos gyerekek 
járják majd a falut.

Az iskolába készülő óvodások 
évek óta OVIKLUB foglalkozá-
sokon vehetnek részt az iskolá-
ban, ahol együtt játszhatnak a 
leendő tanító nénikkel, kipró-
bálhatják a művészeti iskolai 
foglalkozásokat: rajz, kerámia, 
színjáték, néptánc. A foglalko-
zások az idén március 17-én, 
24-én és 31-én szerdánként 14 
órától lesznek az általános isko-
lában. Sőt ebben az évben egy 
ráadás alkalom is lesz.

A leendő első osztályosok 
szüleinek március 27-én szom-
baton délelőtt 10-12 óra között 
tartunk tájékoztatót az isko-
lában az intézményben folyó 
munkáról. Erre a tájékoztató-
val egybekötött kakaópartira 
együtt várjuk a szülőket és a 
gyerekeket. Míg a szülők a tájé-
koztatót hallgatják a gyerekek-
nek játékos foglalkozásokat tar-
tunk, majd kakaóval és kaláccsal 
vendégeljük meg őket. Az ér-
deklődő szülők március 22-25. 
között megnézhetik az alsó ta-
gozatos osztályok nyílt óráit 
is. Az órák 8 órakor kezdődnek, 
délután pedig 14 órától a napkö-
zis foglalkozásoknak is részesei 
lehetnek a szülők, érdeklődők.

Az általános iskolai beirat-
kozásra 2010. április 12-én hét-
főn és 13-én kedden 8-17 óra 
között kerül sor.

Iskolánk célja, hogy tanulóink 
biztos alapkészségekre épülő 
versenyképes tudás birtokában 
fejezzék be általános iskolai ta-
nulmányaikat. A hagyományos 
iskolai képzés mellett negyedik 
éve magyar-angol két tanítási 
nyelvű képzést is választhatnak 
gyermekeiknek a szülők. A két 
induló osztály vegyes összetéte-
lű. A normál és két tannyelvű 
képzés szerint haladó tanulók 
egy osztályközösséget alkotnak, 
közösen tanulják a magyart és a 
matematikát, a többi tantárgyat 
pedig a választott képzésnek 
megfelelően kiscsoportokban. 
A kiscsoportos foglalkozások 
és az alacsony osztálylétszám 
– 20-22 tanuló jár egy osztály-
ba – nagyobb tehetőséget ad az 
egyéni képességfejlesztésre, a 
lemaradók felzárkóztatására, a 
tehetséggondozásra. A két ta-
nítási nyelvű képzés szerint ha-

ladó tanulók a heti öt angolóra 
mellett még bizonyos tantár-
gyakat is angol nyelven tanul-
nak. Kezdetben természetesen 
játékos formában. Melyek ezek 
a tantárgyak?

1-2. osztályban: rajz, techni-
ka, testnevelés

3-4. osztályban: informatika, 
rajz, technika, testnevelés

5-6. osztályban: célnyelvi civi-
lizáció, informatika, testnevelés

7-8. osztályban: földrajz, cél-
nyelvi civilizáció, informatika, 
testnevelés

A 2006. szeptemberében in-
dult két tannyelvű oktatásban 
anyanyelvi lektor is közremű-
ködik, aki heti egy órában fog-
lalkozik a gyerekekkel.

A tehetség kibontakoztatását 
szolgálják a művészeti iskola 
foglalkozásai, ahol a növen-
dékek zenei (furulya, klarinét, 
szintetizátor, ütő, zongora), 
képzőművészet (rajz, festészet, 
kerámia) és színjáték tanszakok 
közül választhatnak. Tanulóink-
nak jelenleg mintegy egyharma-

da tanul valamilyen művészeti 
ágban.

A tanulók másnapi felkészü-
lését szolgálja az alsós napközi 
és a felsős tanulószoba, ahol 
a házi feladat elkészítése mel-
lett jut idő a játékra, kulturá-
lis programokra is. A napközi 
16 óráig tart. Utána ügyeletet 
biztosítunk 16.30-ig, de igény 
esetén ezt meg tudjuk hosszab-
bítani.

Tartalmas szórakozást je-
lentenek tanulóinknak a közös 
mozi-, színház- és bábszínház 
látogatások.

Egy rövid újságcikkben ter-
mészetesen nem lehet a színes 
iskolai élet valamennyi terüle-
tére kitérni. Akinek felkeltette 
az érdeklődését az intézmény-
ben folyó munka, látogassa meg 
programjainkat, győződjön meg 
személyesen az iskola tevékeny-
ségéről. Szeretettel várunk min-
denkit márciusi rendezvénye-
inkre!

Érckövi Katalin 
igazgató

Márciusi programok az iskolában
Március 13. (szombat) 10-12 óra között Gergelyjárás – zenés felvonulás a faluban

Március 17. (szerda) 14-15 óra között Az OVIKLUB – 1. foglalkozása az iskolában

Március 22. (hétfő) 8-11, 14-15 óra között Az 1. osztályosok nyílt napja (tanórák, napközi)

Március 23. (kedd) 8-12, 14-15 óra között A 2. osztályosok nyílt napja (tanórák, napközi)

Március 24. (szerda) 8-12, 14-15 óra között A 3. osztályosok nyílt napja (tanórák, napközi)

Március 24. (szerda) 14-15 óra között Az OVIKLUB – 2. foglalkozása az iskolában

Március 25. (csütörtök) 8-12, 14-15 óra között A 4. osztályosok nyílt napja (tanórák, napközi)

Március 27. (szombat) 10-12 óra között Kakaóparty – tájékoztató a szülőknek, játékos fog-
lalkozások a gyerekeknek az iskolában

Március 31. (szerda) 14-15 óra között Az OVIKLUB – 3. foglalkozása az iskolában

Április 12-13. (hétfő, kedd) 8-17 óra között Beiratkozás az általános iskolába

A Humusz munkacsoport a 
tavalyi évben hirdetette meg 
országos ötletpályázatát Nulla 
Hulladék címmel. A kiírásban 
arra kérte a diákokat, hogy hul-
ladékos szemmel nézzenek rá 
az iskolai tevékenységeikre és 
gyűjtsenek hulladékmegelőzési 
ötleteket, dolgozzanak ki a sze-
lektív hulladékgyűjtésen túlmu-
tató, hulladékmegelőzési iskolai 
programot. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társ-
finanszírozásával valósult meg.

A beérkezett pályaműveket 3 
tagú szakmai zsűri értékelte. A 

két kategória – 7-8. osztályosok 
és 9-12. osztályosok – nyerte-
sein kívül 6 iskola diákjai ré-
szesültek különdíjban. Az ebesi 
Arany János Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola és 
AMI csapata a 7-8. osztályosok 
között 1. helyezett lett.

A csapat tagjai: Csanak Ba-
lázs, Grezsu Norbert, Pusztai 
Péter

Felkészítő tanáruk: Tóthné 
Leiter Júlia

Az iskola 2009-ben nyerte 
el az Ökoiskola címet. Azóta 
folyamatosan dolgozunk a pá-
lyázatban vállalt feladatok tel-

jesítésén. Környezetünk védel-
mében, megóvásában fontos 
szerepet játszanak a tanulók 
ötletei. A pályázatban ezeket 

gyűjtötték össze, s arattak vele 
szép sikert.

Érckövi Katalin 
igazgató

Országos ötletpályázat nyertesei
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A Benedek Elek Óvoda dol-

gozói és Szülői Közössége 2010 
február 13-án rendezték meg az 
Arany Oroszlánban rendhagyó jó-
tékonysági báljukat.

A bál nyitótáncát a Valcer tánc-
stúdió táncosai mutatták be. Min-
den évben nagy lelkesedéssel és iz-
galommal készülnek óvodásaink a 
bálra, ahol az évkezdet óta először 
léphettek a szülők elé bemutatni 
mazsorett tudásaikat. Az óvodából 
elballagó mazsorettes kislányok a 
Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Kft. szervezésében folytatják a 
mazsorettezést, az ovisokhoz ha-
sonlóan ők is szerepeltek a bál fő-
műsorában. A táncokat betanította 
Tóthné Szabó Gabriella tanárnő. 
Majd a hajdúszoboszlói Kovács 
Máté Művelődési Ház mazsorett 
táncosai (Czeglédi Stefánia–Fa-
zekas Anikó) mutattak be duó 
formációt. Debrecenből, Ebesről 
és Hajdúszoboszlóról érkeztek A 
Kenguru Tánc-sportegyesület tag-
jai, akik akrobatikus rock and roll-
lal kápráztatták el a bál vendégeit. 
Műsorunkat a Debreceni Hajdú 
táncegyüttes zárta rendkívül szín-
vonalas műsorral.

Az ízletes vacsorához (3 fé-
léből választhattak vendégeink) 

a finom savanyúságot Borsos 
Józsefné ajánlotta fel. A vacsora 
desszertjéről az ügyes kezű anyu-
kák és óvodánk dolgozói gondos-
kodtak.

A fergeteges hangulathoz DJ 
Zsozsó retro discóval járult hozzá 
szintén térítésmentes felajánlás-
ként.

Majd tombolasorsolás szí-
nesítette az est programját. Itt 
szeretnék köszönetet mondani a 
rengeteg értékes tombolatárgy fel-
ajánlásáért: a Kerekes Kft.-nek, a 

Meal-Trade-nek, a Monoskernek, 
a Baromfiudvarnak, a Sajt-Kal-
már nak, a Hajdúsági Sü tő dék nek, 
a Hungarospa Hajdúszobosz-
lói Egészségturisztikai zrt-nek, 
az AKSD-nek, a COOP-nak, a 
Curvernek, egyéni vállalkozóknak 
és nem utolsó sorban a szülőknek, 
óvodai dolgozóknak.

Már évek óta hagyomány óvo-
dánkban, hogy éjféli meglepetés 
műsorral készülünk, miután kihir-
detjük a bál bevételét, és a vándor-
váza új „tulajdonosát”.

Az éjféli műsor az óvodai dol-
gozók, anyukák, apukák tánca 
után most a szülők-dolgozók kö-
zös együttműködésében szervező-
dött. Óriási sikert arattak a tánc-
egyveleggel, melyben a modern 
tánctól a cigánytáncon keresztül 
mindenfajta stílus képviseltette 
magát.

A bálunk bevétele 524 100.-ft, 
melyből új homokozó épül óvo-
dánk udvarán, a gyermekek kirán-
dulásába is pótolni tudunk ebből 
az összegből. Itt szeretném meg-
köszönni azoknak a szülőknek a 
pénzbeli támogatását, akik a bálon 
nem tudtak részt venni, de támo-
gatói jegy vásárlásával segítették 
óvodánk céljainak megvalósulá-
sát.

Óvodánk vándorvázáját Mol-
nár László és felesége Árva Jolán 
nyerte el, hisz önzetlenül támogat-
ták óvodánkat évek hosszú során 
át. A vázát az előző év nyertese 
Szoboszlai Csaba és felesége adta 
át. 

Végezetül szeretném megkö-
szönni Karap Istvánnak, hogy bá-
lunkat megrendezhettük az Arany 
Oroszlánban.

Czeglédiné Herczeg Ildikó 
óvodavezető

Ovi-bál az Arany Oroszlánban

Az általános iskolai tanulók versenyeredményei 2009/2010. tanév I. félév
A városi szövegértési és han-

gos olvasási versenyen Hajdú-
szoboszlón Veress Borbála (4.a) 2. 
helyezést, Gali Petra (2.a) 3. helye-
zést, Pásti Lajos (3.a) 4. helyezést 
ért el. Felkészítő tanár: Bálintné 
Bagdi Ibolya, Illés Angéla, Gálné 
Zakar Csilla.

Az „Egészséges, mint a makk!” 
területi egészségügyi versenyen is-
kolánk csapata 3. helyezést érte 
el. A csapat tagjai: Tóth Benedek 
(2.b), Piskó Jenő (3.a), Tálas Péter 
(4.a).  

Versenyfelelős: Dr. Rácsai 
Lajosné. 

Gyermek Ifjúsági Kupa közle-
kedési verseny területi fordulóján 
2. helyezés.

A csapat tagjai: 
Kovács Márk (1.b), Vágner Bá-

lint (2.a),  Bárczi Martina (3.a), 
Árva Dávid (4.a).

Felkészítő tanár: Zelízi Mária
A Benedek Elek Általános Iskola 

hirdetett angol és német nyelven 
megyei szintű versenyt.

Német nyelvből Vágner Ma rian-
na(7.b) 4., Püski Flóra (7.b) pedig 
7. helyezést ért el. Felkészítő tanár: 
Érckövi Katalin.

Ugyancsak német nyelvből Do-
bos Krisztina(6.b) 6. helyezést, 
Karsai Norbert (6.a) 9. helyezést 
ért el. Felkészítő tanár: Trefán Gab-
riella.

Angol nyelvből Kozma Benedek 
(5.b) 1., míg Kovács Maximilián 
(5.b) 7., Szabó Adrienn (5.b) pedig 
10. helyezést ért el.

Felkészítő tanár: Trefán Gab-
riella.

A Vörösmarty Mihály Általános 
Iskola hirdetett angol és német 
nyelven megyei szintű versenyt.

Német nyelvből: Karsai Norbert 
(6.a) 4. helyezéséért külön díjat ka-
pott. Felkészítő tanár: Trefán Gab-
riella. Püski Flóra (7.b) 5. helyezett 
lett. Felkészítő tanár: Érckövi Ka-
talin.

A Fazekas Mihály Általános Is-
kola megyei szintű idegen nyelvi 
rejtvényfejtő csapatversenyt hir-
detett meg.  

Német nyelvből 6. és 7. osztályos 
tanulók indultak a versenyen.

6. évfolyamon: Dobos Krisztina 
(6. b) és Karsai Norbert (6. a) tanu-
lók 9. helyezést értek el.

Felkészítő tanár: Trefán Gabri-
ella.

7. évfolyamon: Egri Judit és Szá-

raz Alexa 7. b osztályos tanulók 1. 
helyezést értek el. Felkészítő tanár: 
Érckövi Katalin.

Angol nyelvből 6. és 8. osztályos 
tanulók vettek részt a versenyen.

6. évfolyamon: Nagy Fanni és 
Szoboszlai Boglárka (6.a) osztá-
lyos tanulók 7. helyezést értek el. 
Felkészítő tanár: Arany Edina.

8. évfolyamon: Kunkli Alexand-
ra és Nagy Fruzsina (8.a) osztályos 
tanulók 14. helyezést értek el. Fel-
készítő tanár: Arany Edina.

A Hajdúszoboszlón megrende-
zett Kincskereső irodalmi vetél-
kedőn a 8.a osztály csapata Kiss 
Renáta, Nagy Fruzsina, Kunkli 
Alexandra 4. helyezést ért el. Felké-
szítő tanár: Németi Jánosné.

Érckövi Katalin
igazgató

HÍMZŐ - FOLTVARRÓ SZAKKÖR
Az Ebesi Művelődési ház foltvarró és hímző 

szakkörébe várunk minden kedves érdeklődőt, aki 
szívesen elsajátítaná, vagy már ismerője ezeknek  
a technikának és szeretné jobban megismerni a 

foltvarrás és hímzés csodálatos világát.
Foglalkozások helye, időpontja:

Művelődési ház kisterme, keddenként 16.30-18.30 
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom, amely magába foglalja 

az anyagköltséget.
Bővebb felvilágosítás:

06-52/366-136 telefonszámon kérhető
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Meghívó
Községi Könyvtár tisztelettel meghívja 

Önt és kedves családját, barátait a
„Magunkról másképpen

ami a történelemkönyvekből kimaradt” címmel

Ozsváth Sándor
művelődéstörténész, magyarságkutató estjére
2010. március 1-jén 17 órai kezdettel,

az ebesi Községi Könyvtárba.
Bemutatásra kerül még

Ozsváth Sándor: Látjátok feleim c. kötete.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, 

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2010. március 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

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

19.  Péntek Dr Békési Zoltán 
20.  Szombat  Dr Békési Zoltán 
21.  Vasárnap Dr Békési Zoltán 
22.  Hétfő  Dr Socol Ilona 
23.  Kedd Dr Csontos Gyula
24.  Szerda  Dr Csontos Gyula
25.  Csütörtök Dr Csontos Gyula
26.  Péntek  Dr Szerze Péter Id. 
27. Szombat  Dr Szerze Róbert
28.  Vasárnap Dr Socol Ilona
29.  Hétfő Dr Szerze Róbert 
30.  Kedd Dr Socol Ilona 
31.  Szerda  Dr Socol Ilona

Elérhetőségi mobiltelefon:  
06 30 698 0043

dr. Varga Tamás
igazgató főorvos

A KOVIV KFT. 
Ebes, Ady Endre u. 54. szám alatt

hamarosan megnyíló
villamossági és műszaki boltjában

– gyenge és erős áramú villamos anyagokkal,
– vasáruval,
– víz-, gáz-, fűtésszerelési,
–  és építőipari adalékanyagokkal várja minden 

kedves ügyfelét.
Továbbiakban is várjuk kivitelezéssel kapcsolatos 

megrendeléseiket.
Nyitás március elején.

Retrokiállítás a Fórumban

Az ebesi Széchényi Ferenc Tájmúzeum állandó kiállításának 
retro anyagából rendeztek kiállítást a debreceni Fórum bevásár-
lóközpontban. A Dalnoky család gazdag gyűjteményéből össze-
állított tárlaton a régi játékok, kerékpárok, motorok, nyomta-
tott kiadványok között egykori reklámfilmeket lehetett nézni és 
voltak humorral fűszerezett vetélkedők. A nosztalgiázók a retró 
trafikban vásárolhattak is az évtizedekkel ezelőtti slágertárgyak 
„utángyártott” változataiból. A nyitó bulin Somló Tamás adott 
koncertet, volt déli Ki nyer ma? és fellépett Aradszky László. A 
rendhagyó kiállítás február 28-ig volt látható. A tárlat teljes anyaga 
márciustól ismét látható lesz a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban.

ALLIANZ HUNGÁRIA

Gépjármű biztosítások
Lakásbiztosítások

Vagyon biztosítások
Életbiztosítások

Magánnyugdíj pénztár
Banki szolgáltatások

Az ön képviselője:
LÉVAI ZOLTÁN
06/30-819-1029
06/70-702-1174

Pénzügyi megoldások  
A-tól Z-ig!

Március 15. hétfő du. 4 órakor
Ünnepi tavaszköszöntő falutúra

Sétálva, kocogva, kerékpárral, görkorival, gördeszkával 
és bármilyen sporteszközzel

Indulás:  Március 15. hétfő: Arany J. Ált. Isk. előtt: 
16.00 órakor

Résztvevők: korhatár nélkül 
Útvonal:  Iskola – Kossuth u. – Platán sor – Hunyadi 

u. – Fő u. – Alkotmány u. – Tóth Árpád u – 
Ady Endre u. – Iskola

Felszerelés: Időjárásnak megfelelő öltözet.
Szervezők:  Sós Barnabás 

Tel: 366-972 
Ebesi Sportbarátok Egyesület

Várunk mindenkit, aki jó társaságra,
mozgásra és kikapcsolódásra vágyik!

Nőnapi 
könyvvásár

2010. március 4–6-ig
10-18 óráig,

szombaton 10-16 óráig
a Községi 

Könyvtárban

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!


