
Ebes Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete május 26-
án ülést tartott Galgóczi Mihály 
polgármester elnökletével a Köz-
ségháza tanácstermében. A testület 
először Az Ebesi Kulturális Köz-
hasznú Nonprofit Kft. 2009. évi 
mérlegbeszámolójáról és szakmai 
beszámolójáról tárgyalt Kissné 
Vass Rozália ügyvezető igazga-
tó előterjesztésében, aki szóbeli 
kiegészítőjében elmondta, hogy 
2009-ben a bevétel 27.780.456 Ft, 
a kiadás pedig 27.031.373 Ft volt. 

„Forrás kiegészítést a költség-
vetésben nem szereplő, jelentős 
mértékű plusz kiadásként jelent-
kező Templomdombi pihenőhely 
kialakításával kapcsolatos pá-
lyázat kapcsán kellett kérnünk. 
2009-ben takarékos, megfontolt 
gazdálkodással sikerült az éves 
költségvetést tartanunk, amelyet 
2010-ben is igyekszünk megvaló-
sítani.” – mondta az ügyvezető. 

A kft. egyszerűsített éves beszá-
molóját jónak és megbízhatónak 
minősítette a független könyv-
vizsgáló szakértő – Meiszburger 
Fe renc né. A Felügyelő Bizottság 
elnöke, Bagosi Bá lint né emlé-
keztetett rá, hogy a gazdasági 
válság hatása a kultúra területén 
is érezhető, egyre csökken a nor-
matív támogatás. Ezért is nagyon 
fontos, hogy a kft ügyvezetője és 
munkatársai folyamatosan figye-

lik a pályázatokat, szakszerűen 
és sikeresen pályáznak, valamint 
megfontolt gazdálkodással igye-
keznek a tervezett célokat, felada-
taikat megvalósítani. A kft. kere-
tein belül működő intézmények 
(művelődési ház, könyvtár, tájmú-
zeum) részletes beszámolóit, va-
lamint a 2010. évi üzleti és szak-
mai tervet a Felügyelő Bizottság 
elnöke, és a Pénzügyi Bizottság 
elnöke, Pócsi Andrásné egyaránt 
színvonalasnak tartotta és elfoga-
dásra javasolta. 

A képviselőtestület több tagja 
gratulált a kft. elmúlt évi kulturá-
lis tevékenységéhez. 

Galgóczi Mihály összefogla-
lójában kiemelte, hogy az ebesi 
programok iránt a tavaszi-nyá-
ri szezonban a vonzó kulturális 
programok hatására 50%-kal nőtt 
a külső érdeklődés. 

A polgármester egyetértett a be-
számoló megállapításával, hogy 
az iskola felújítását követő fontos 
feladat a szűkössé vált könyvtár 
tágasabb épületbe költöztetése, 
valamint – civilszervezetek bevo-
násával, pályázatokkal – az ifjúság 
szabad idős tevékenységének jobb 
feltételek teremtése. Tisztaság, 
rend van a kft. tagintézményeinek 
helyiségeiben. „Ebesen jó kezek-
ben van a kultúra, az önkormány-
zat vagyona” – állapította meg 
Galgóczi Mihály, további eredmé-
nyes tevékenységet kívánva a kft 
munkatársainak.

A továbbiakban Pócsi And rás-
né nak, a Pénz ügyi Bizottság el-
nökének javaslatát megtár gyalva 
a képviselő-testület Meiszburger 
Fe renc nét az Ebesi Községgond-
nokság Kft. és az Ebesi Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft. könyv-
vizsgálójának 2011. május 31-ig 
terjedő időszakra megválasztotta 

A könyvvizsgáló megbízása 
után dr. Hajdu Miklós jegyző 
terjesztette elő az Önkormány-
zat „Üzletek éjszakai nyitvatar-
tási rendjének szabályozásáról” 
szóló rendelet módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásá-

ról c. helyi rendelet-tervezetet. 
Az előterjesztő elmondta, hogy 
az érintett vendéglátósokkal rész-
letes egyeztetést tartott, melynek 
során közvetítette a lakosság fo-
kozott igényét az éjszakai randa-
lírozások megelőzésére, melyben 
a tulajdonosok, a bérlők és a fel-
szolgálók felelőssége tovább nő. 
Az új rendelettervezettel ugyanis 
a munkanapokat követő pihenő-
napokon június 1-től kezdődően 
az eddiginél egy órával tovább, 
éjjel 02 óráig tarthatnak nyitva a 
vendéglátóhelyek, diszkók. A vitá-
ban részt vevő képviselők (Agócs 
Attiláné, Banáné Lente Zsófia, 
Bagosi Bálintné, Mezei László, 
Pócsi Andrásné) egységes véle-
ménye volt, hogy a lakossággal 
is együttműködve meg kell előz-
ni a szórakozóhelyeken a han-
goskodást, garázdálkodást okozó 
lerészegedést. Fokozott az igény, 
hogy a polgármesteri hivatal il-
letékesei, a rendőrség, a közterü-
let-felügyelet, a településőrség és 
a polgárőrség együttműködésével 
sikerüljön megakadályozni, hogy 
a fiatalkorúaknak szeszesitalt 
szolgálhassanak fel a vendéglátó-
helyeken. A hivatalban és a honla-
pon is közzétett egységes rendelet 
szerint munkanapokon továbbra is 
22 óráig tarthatnak nyitva a szóra-
kozóhelyek. Dr. Hajdu Miklós az 

ANTSZ és a Fogyasztóvédelem 
bevonásával fokozott ellenőrzése-
ket helyezett kilátásba. 

A következő napirenden az 
Arany János Magyar-Angol Két - 
tannyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény térítési és tandíjait meg-
állapításáról tárgyalt a testület. 
Érckövi Katalin igazgató elmond-
ta, hogy a Közoktatási Törvény 
szerint megállapított díjfizetésnél 
figyelembe vették a tanulmányi 
eredményeket. A második tansza-
kon tanulók díjkedvezményben 
részesülhetnek, illetve hátrányos 
helyzetű tehetséges gyermekek 
tandíjmentességet kaphatnak. A 
74 fős átlaglétszámmal működő 
művészeti iskola  térítési díj és 
tandíjtervezetét a testület egyhan-
gúlag jóváhagyta.

A továbbiakban – dr. Hajdu 
Miklós jegyző előterjesztésében 
– az Ebesi KSE és az Ebesi Sport-
barátok Egyesülete támogatási 
igényeiről tárgyalt és döntött a tes-
tület. Ennek értelmében az Ebesi 
KSE a tavalyi anyagi támogatá-
sának az időarányos részét kapja 
meg az első félévre vonatkozóan. 
Az Ebesi Sportbarátok  Egyesüle-
tet a már korábban biztosított 100 
ezer forinton túl további 400 ezer 
forint támogatásban részesítette. 

Ebesi Hírlap
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja  IX. évf. 5. szám • 2010. június • Ingyenes kiadvány

(folytatás a 3. oldalon)

Az elmúlt év kulturális eredményei – Az üzletek éjszakai nyitva tartása  
– A helyi sportélet támogatása – Ebes visszakéri a Megyei Vízmű Zrt.-től a vagyonrészét

A képviselő-testület májusi ülése

Bagosi Bálintné és Pócsi Andrásné
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Ortopédiai vizsgálat
2010. június 23-án (szerdán) délután 14 órától 15 óra 30 percig 

ingyenes ortopédiai vizsgálat lesz a Bocskai utcai háziorvosi rendelő-
ben. A vizsgálat csak a lábrendellenességekre irányul. Az ortopéd szak-
orvossal ortopéd cipész jön, aki elvégzi a szükséges méréseket és meg-
rendelés esetén elkészíti a gyógycipőt vagy betétet. Kész betétek közül 
választani lehet. Az eljárás hivatalos, az eszközök az előírások betartása 
mellett TB támogatással készülnek és a közgyógy igazolványt is el-
fogadják. Amennyiben a gyógyászati segédeszközt megrendelik, úgy 
annak elkészítéséig 30% előleget kérnek. Az elkészült gyógycipőket 
és betéteket megbeszélt időpontban próbára és az átadásra kihozzák 
Ebesre. Amennyiben a jelentkezők száma az időkorlátot meghaladja, 
második napot nyitnak. Ezt a megadott telefonszámok segítségével mi 
szervezzük tovább. 

Bejelentkezés a 366-817-es telefonszámon vagy személyesen a 
rendelőben. A vizsgálatra TAJ-kártyát hozni kell. 

Dr. Szerze Péter háziorvos.

Véradók 2009. évi kitüntetése
Május 14.-én köszöntöttük az Arany Oroszlán Étterem és Panzió-

ban azokat a véradókat, akik 2009. 11.30-ig kerek véradási számot 
értek el.

Műsort adott a Valcer táncstúdió kisgyermek csapata, akik a Vérellá-
tó dolgozóinak gyermekei. Színvonalas fellépésüket köszönjük!

Önkormányzati egészségmegőrzési program

50-szeres véradók: Heidumné Szarka Veronika és Kerekes Tibor

Értesítjük a lakosságot, hogy a 
zöldhulladék- és fűgyűjtés szállítása 
átalakult formában továbbra is foly-
tatódik. Ezentúl a gyűjtőjáratunk 
nem járja fel és gyűjti össze a zöld-
hulladékot az egész faluban szom-
batonként, mint ahogy eddig tette, 
hanem az Önök előzetes bejelentése 
alapján, hétköznapokon megyünk 
le az Önök által megadott címre, 
és hozzuk el a kihelyezett zsáko-
kat. Tehát gyűjtőjáratunk mindig 
megadott címre megy le, előzetes 

bejelentés alapján. Bejelentéseiket 
az alábbi telefonszámokon tehetik 
meg: Polgármesteri Hivatal: 565-
048, Ebesi Községgondnokság Kft: 
366-992, Csige Lajos falugondnok-
nál: 06-30/368-8433.

A zsákokat továbbra is az Ebesi 
Községgondnokság Kft. irodájá-
ban (Rákóczi u. 12.) lehet megvá-
sárolni 60 Ft/db áron.

Guevara Eszter
ügyvezető

Ebesi Községgondnokság Kft.

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Debrecen város és 
térsége szennyvízelvezetése és tisztítása, LOT-4 – Agglomerációs tele-
pülések csatornázása project átadás-átvételi igazolásának kiadása 2010. 
május 27-én megtörtént. Ez azt jelenti, hogy Ebes összes olyan utcájá-
ban, ahol épült szennyvízcsatorna, megvan a lehetősége a lakosoknak 
arra, hogy csatlakozzanak a szennyvízcsatorna hálózatra. Ezúton ké-
rem Önöket, hogy az adott lehetőséget kihasználva, környezettudatos 
magatartásunkat erősítve, az Ebesi Községgondnokság Kft.-nél történő 
előzetes bejelentést követően, minél többen kezdjék meg a házi szenny-
víz bekötésük csatlakoztatását a szennyvíz rendszerre. Köszönettel:

Guevara Eszter, ügyvezető, Ebesi Községgondnokság Kft.

Kérem azon lakosokat, akik rá vannak kötve a szennyvízcsatornára, 
hogy amennyiben ingatlanukon vízóracsere történik, a vízóra cseréről 
szóló igazolást, a régi vízóra záró, valamint az új vízóra kezdő állásával 
legyenek szívesek a Községgondnokság Kft. irodájába (Rákóczi u. 12.) 
behozni, hogy az adatokat felrögzítsük és a szennyvízdíj számlát ez 
alapján tudjuk kiállítani. Köszönettel:

Ebesi Községgondnokság Kft.

A szennyvízhálózat üzemeltetéséről
Zöldhulladék- és fűgyűjtés

Vízóracsere

Az ajándékokat a Magyar Vöröskereszt nevében Varga Lajosné me-
gyei munkatárs és Szathmári Margit regionális véradószervező adta át.

A helyi képviselőtestület ajándéka volt a vacsora, a képviselőtestüle-
tet Dézsi Julianna alpolgármester asszony képviselte.

Ebben az évben a legnagyobb kitüntetést 50-szereses véradók kapták 
(képünkön)
Köszönjük szépen a véradók önfeláldozását, és mindnyájuknak további 
jó egészséget kívánunk!
A kitüntetettek:
10-szeres véradó: Csörgőné Czeglédi Mária  Ebes, Jókai u. 2/b.
20-szoros: Szatmáriné Nagy Anita  Ebes, Kölcsey u. 35.
30-szoros: Varga Sándor  Ebes, Hunyadi u. 58.
40-szereses: 1. Kapusi Sándor  Ebes,  Tóth Á. U. 74. 2. Nagy Józsefné  
Ebes,  Béke u. 40. 3. Szabó Jenő  Ebes,  Kossuth u. 81/a.
50-szeres véradók: 1. Heidumné Szarka Veronika  Ebes, Rákóczi u. 
16. 2. Kerekes Tibor Ebes, Tavasz u. 9.

Véradás június 16-án
2010. június 16.-án (szerdán) véradás lesz a Művelődési Házban, 8 

– 13-30-ig.
Személyi igazolványt és TAJ kártyát hozni kell!

Nyolcadikosok figyelmébe!
Kedves nyolcadik osztályos szülők!
A gyermekük továbbtanulásához szükségük lesz a gyermek iskola-

egészségügyi törzslapjára és felnőtt oltási könyvére.
Az iratok az egészségházban aláírás ellenében átvehetők munkaidő-

ben.

Jelentkezés méhnyakrák-szűrésre
Tájékoztatjuk Ebes női lakosait, hogy méhnyakrák-szűrést évente 4 

alkalommal szervezünk az egészségházban.
Aki szeretne jönni, fel kell iratkoznia, mert a doktor úr egy alkalom-

mal 50 nőt tud megvizsgálni.
A vizsgálatot dr. Szilvási Ferenc végzi. ( Kenézy Kórház Debrecen)
Az egy éven belüli megjelenés panaszmentes esetben nem indokolt!

Jelentkezni lehet személyesen, vagy telefonon: 366-821.

Változási rend az egészségügyi tanácsadásban
2010. június 21-től változik a tanácsadási rend az Egészségházban!
CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEK TANÁCSADÁS:  
hétfő, szerda : 8-12 óráig 
TERHESTANÁCSADÁS: kedd: 8-10 óráig
ÚJ TERHES FELVÉTELE: kedd: 10-12 óráig

Heidumné Szarka Veronika védőnő

A Falugazdász ügyfélfogadási ideje
Csütörtök: 8.00 – 10.00 a Művelődési házban.  
A fogadóórát Makrai Csaba falugazdász tartja.  

Tel.: 06-30/2422870
Hajdúszoboszlói falugazdász iroda telefonszáma: 06-52/270-074
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Május 28-án, pénteken, a 
déli órákban Behajtani Ti-
los, Jobbra Kanyarodni Tilos 
és Balra Kanyarodni Tilos 
táblákat helyezett ki a Köz-
útkezelő az ebesi Simon dűlő 
– 4-es főút kereszteződésébe. 
Csiki Béla ebesi lakos néhány 
száz méterre lakik innen és 
Hajdúszoboszlón dolgozik, 
így eddig naponta legalább 
kétszer itt hajthatott ki a 4-es 
számú főútra. Vele beszéltem 
meg egy helyszíni találkozót.

– Pénteken kirakták, szombat 
reggel többen azt tapasztaltuk, 
hogy eltűnt a tábla… Nyomban 
felhívtam a szoboszlói közutas 
ismerőseimet és megkérdez-
tem tőlük, hogy talán meggon-
dolták magukat és visszavitték 
a táblát?! Kiderült, hogy de-
hogyis gondolták meg: az in-
tézkedés elleni tiltakozásként 
valakik egyszerűen kivették és 
az árokba dobták… – mondja 
Csiki Béla a Simon dűlői táblá-
nál. Előkerül a fényképezőgé-
pem, készítek néhány felvételt, 
majd megjegyzem:

– Csak ez alatt a fél óra alatt, 
míg elkészítettem a fotókat, 4-5 
autós, köztük egy mikrobusz 
is szeretett volna felhajtani a 
négyesre, de a Behajtani Tilos 
tábla előtt megálltak és meg-
fordultak. Ez bizony a sok éve 
erre közlekedőknek nagy bosz-
szúságot okoz…

– Én is így vagyok vele. Haj-
dúszoboszlón dolgozom, eddig 
én is itt hajthattam rá a 4-es 
számú főútra… Most a község 
központján át, nagy kerülővel, 
legalább 4 kilométerrel többet 

kell megtennem, ami havonta 
minimum 80-100 kilométer 
kerülőt jelent, de nemcsak ne-
kem, a környéken lakó 25-30 
családnak is. Naponta legalább 
40 mezőgazdasági gép megy 
el előttünk a Hunyadi utcán a 
4-es főút túloldalán levő föld-
jeikre. Most át kell zötyögniük 
a községen és csak több kilo-
méteres kerülővel, több időt, 
üzemanyagot felhasználva ér-
nek ki a munkahelyre és persze 
közben szennyezik a település 

levegőjét is. Kinek jó ez? – 
kérdezi Csiki úr és hozzáteszi 
– Az ebesieknek biztosan nem. 
Akkor meg kinek?

– A fel-lehajtás tilalmát el-
rendelő főhatóság arra hivat-

kozik, hogy csak szakszerűen 
megépített fel-lehajtó engedé-
lyezhető főútra csatlakozás-
nál…

– Felmerül egy újabb kérdés: 
csak Debrecen határától Ebe-
sig hány ilyen útcsatlakozás 
van tanyákhoz, vállalkozások-
hoz? Négy-öt biztosan van… 
Ha ugyanis minden ilyen he-
lyen szabálytalan a 4-es főútra 
a ráhajtás, miért csak a Simon 
dűlőnél tiltja meg a  Nemzeti 
Közlekedési Hatóság, és Nyír-

egyházától Budapestig mások-
nak miért enged meg többszáz 
ilyen csatlakozást a 4-es fő-
úton?!

– Hivatkoznak arra is, hogy 
balesetveszélyes itt közleked-
ni… 

– A rendőröktől tudom, hogy 
az elmúlt években itt nem volt 
baleset, míg a Fő utcai kiépí-
tett behajtónál sajnos több is 
előfordult. Egyébként pedig is-
merem a Simon-dűlői problé-
mával kapcsolatos rendőrségi 
szakvéleményt is, amely sze-
rint megfelelő táblákkal sza-
bályozva a biztonságos fel- és 
lehajtás megoldható lenne.

– Szerkesztőségünkben is 
megvan ez a dokumentum, és 
ezt most magammal is hoz-
tam – mondom – Ebben ez 
szerepel: „A Platán sor (volt 
Simon dűlő) átvezetése a 4. sz. 
főútvonalon a mezőgazdasági 
járművek közlekedésének biz-
tosítása céljából a 4. számú 
főútvonal és a Platán sor cso-
mópontjának megépítéséig, 
közúti jelzőtáblák kihelyezé-
sével megoldható. A Hajdú-
szoboszló felől érkező forga-
lom számára a kereszteződést 
megelőzően „Egyéb veszély!” 
közúti jelzőtábla kihelyezésé-
vel segíteni lehet a jobbra kis 
ívben történő lehaladást a fő-
útvonalról.

Az iskola madártávlatból

Lezárták a 4-es út – Simon-dűlői útcsatlakozást!

Amint az a vitában is elhangzott, 
a gazdasági válságban a költség-
vetési egyensúly megőrzése to-
vábbra is követelmény. 

Engedélyezte a testület a Bene-
dek Elek Óvoda gyermeklétszámá-
nak 2010-2011. évi megállapítását, 
és – a jogszabály biztosította kere-
tek között – engedélyezte a maxi-
mális létszámtól való eltérést.

Érckövi Katalin tájékoztatta a 
testületet, hogy június 7-11. kö-
zött a csehországi testvértelepülés 
44 fős gyermek-delegációját látja 
vendégül az iskola. A 10 éve rend-
szeres csereprogram keretében 
számos ebesi, hortobágyi, hajdú-
szoboszlói, tokaji és debreceni  
élménnyel kívánják gazdagítani 
a vendégek itt tartózkodását. A 
képviselő-testület egyhangúlag 
megszavazott 400 ezer forintot az 

öt napos program támogatására. A 
testület az iskola számára 150 ezer 
forintot támogatást szavazott meg 
kirándulásra, illetve 100 ezer fo-
rintot egy Balaton körüli kerékpá-
ros vándortábor lebonyolítására. 

Dézsi Julianna alpolgármester 
elnökletével a továbbiakban a 15 
éves Ebesi Gyermekekért Alapít-
vány kassai kirándulásának tá-
mogatásáról szintén egyhangúlag 
szavazott meg 100 ezer forint tá-
mogatást a képviselő-testület.

Az ülés további részében szin-
tén elnöklő Galgóczi Mihály is-
mertette a képviselő-testülettel, 
hogy lehetőség nyílik a Megyei 
Vízmű Zrt.-től az ebesi közpon-
ti működtető vagyon visszaké-
résére. A testület megbízta és 
felhatalmazta Galgóczi Mihály 
polgármestert, hogy tegye meg 
a szükséges lépéseket a központi 
működtető vagyon esetében is.

Galgóczi Mihály tájékoztatatta 
a testületet az ISPA csatornaépí-
tési program befejezésével kap-
csolatos problémákról. A testületi 
ülés napjáig gyakorlatilag a hely-
zet változatlan volt. A lapzárta 

után kapott tájékoztatás szerint a 
május 27-i átadás-átvételi eljárás 
keretében az ISPA-projekt Mérnö-
kénél lefolytatott egyeztetésen a 
kivitelező INNOTERV illetékese 
kinyilatkozta, hogy Ebes települé-
sen az utakat – különös tekintettel 
az útalapos utakra – a mérnök ál-
tal megállapított határidőig és az 
általa jóváhagyott módon helyre-
állítja.

Az Ebesi Hírlap kérdésére az 
ülés szünetében Galgóczi Mihály 
elmondta, hogy független jelölt-
ként indulni kíván az őszi polgár-
mesteri választáson.

Dr. Hajdu Mikós jegyző terjesz-
tette elő a Beszámoló a gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi tevé-
kenységről c. napirendet, melyet 
adatvédelmi és személyiségjogi 
vonatkozásai miatt a képviselő-
testület zárt ülésen tárgyalt. 

(bokor)

(folytatás az 1. oldalról)

(folytatás a 4. oldalon)

Egy Opel éppen a Platánsoron áll, a Simon-dűlőre behajtani tilos!
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A Benedek Elek óvoda által 
2010. február 13-án megrende-
zett jótékonysági ovi-bál bevé-
telének céljaként szerepelt óvo-
dánk új homokozójának megépí-
tése.

Ezúton köszönjük mindenki-
nek – akik támogatták tervein-
ket –, hogy az új, szabványos, 

tágas, dekoratív homokozó az 
óvodánk udvarán megépülhetett. 
A gyermekek örömmel vették 

birtokukba az igencsak kedvelt 
új udvari játékot.

A homokozó kivitelezője Papp 
János helyi vállalkozó volt.

Czeglédiné Herczeg Ildikó
óvodavezető

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

A Hírközlési Múzeumi Alapít-
vány tulajdonában lévő, a deb-
receni Delizsánsz kiállítóterem 
tárgyaiból rendezett posta- és 
hírközléstörténeti kiállítás nyílt 
május 29-én délután a Széchényi 
Ferenc Tájmúzeumban.

A kiállított tárgyak időutazásra 
invitálják a látogatót; bemutat-
ják a magyar posta történetének 
egy- egy meghatározó állomását, 
jellegzetes pillanatait az 1600-
as évektől napjainkig. A tárgyak 
között megtalálható a korabeli 
postamesteri egyenruha, értékőr-
ző láda, és az első levélszekrény, 
amely még zöld színű volt. Lát-
hatunk nyírfakéreg levelezőlapot, 
reformkori táviratot, postai térké-
peket, telefonközpontot, nyomon 
követhetjük a távbeszélés törté-
netét és a készülékek technikai 
fejlődését. 

Érdekességként Hudák Csa-
ba, a Debreceni Filharmoniku-
sok kürtművésze a kiállításban is 

szereplő reformkori postakürtön 
korabeli postai kürtjeleket szólal-
tatott meg.

A megnyitóra hívó kürtjel fel-
hangzása után Kissné Vass Rozá-
lia ügyvezető köszöntötte a vendé-
geket, és felkérte Torkos Lászlót 
a Magyar Posta Zrt. Kelet-ma-
gyarországi Területi Igazgatósá-
gának kézbesítési irodavezetőjét a 
kiállítás megnyitására. 

A megnyitón adták át a „Mi-
lyennek látod lakóhelyedet, Ebest” 
– című képeslaptervező pályázat 
okleveleit.

1. helyezett Németi Róbert 8. 
b osztályos tanuló lett, megosztott 
2. helyezést értek el Csízi Hajnal-
ka 2. a és Pásti Hajnalka 6. b osz-
tályos tanulók, 3. helyezett Vasadi 
Dávid 8. b osztályos tanuló lett.

Emléklapban részesültek: 3. 

b osztályból: Harsányi Diána, To-
kai-Kiss Krisztián, Tóth Sándor, 
Kálmán Norbert, Szűcs Gabriel-
la,  Hadházi Henrietta,  Szőllősi 
Melinda, Vágner Zsuzsa, Halász 
Martin, Barta Erika, Nagy Ferenc, 
Kovács Kitti, Szőlősi Réka, Nagy 
Gabriella. 4. b osztályból: Bagi 
Tímea, Lakatos Annamária, Villás 
Krisztián, Szilágyi Dorina, Barta 
János, Pócsi Erika, Egri Csaba, 
Villás Levente. 8. b osztályból: 
Felföldi Debóra.  

A rendezvényen  az ebesi Arany 
János Kéttannyelvű Általános Is-
kola és AMI zongora tanszakos 
tanulóinak közreműködtek. Kö-
szönet felkészítő tanáruknak, dr. 
Demeter Lajosnénak, és a fellé-
pő gyerekeknek színvonalas játé-
kukért.

A kiállítást és a szép számmal 
beérkezett rajzokat szeptember 
16-ig lehet megtekinteni.

Eignerné Bartusz Andrea 
muzeológus

A képeslaptervező pályázat eredményhirdetése
„A postakocsitól napjainkig”

Elkészült az új homokozó

– Hát ez az – jegyzi meg 
Csiki Béla – „a 4. számú fő-
útvonal és a Platán sor csomó-
pontjának megépítéséig”…, de 
mikor kerül végre sor az ország 
egyik legbalesetveszélyesebb 
főútjának szélesítésére? 2010-
re ígérték és nyomát sem látjuk 
semmilyen hivatalos szándék-
nak… Megkerestem ebben az 
ügyben körzetünk országgyű-
lési képviselőjét, Márton Attila 
urat, de ő sem adott megnyug-
tató választ… Ez a jelenlegi 
helyzet tarthatatlan azért is, 
mert szerintem a főhatóság in-
tézkedése diszkriminatív Ebes 
lakosságára nézve, a megyei 
illetékesek hozzáállása pedig 
arrogáns… Nem tudom, ho-

gyan tovább, mi lehet a meg-
oldás. Ezt az intézkedést véle-
ményem szerint vissza kellene 
vonnia a Nemzeti Közlekedési 
Hatóságnak… – mondta lá-
togatásunk végén Csiki Béla, 
Hunyadi utca 100. szám alatti 
ebesi lakos, aki az Ebesi Hír-
lapnak csak a maga és családja 
nevében nyilatkozott, de akivel 
az évtizedek óta itt közlekedő 
ebesiek valószínűleg mindany-
nyian egyetértenek.

Az üggyel kapcsolatosan tá-
jékoztatást kértünk Ebes Köz-
ségi Önkormányzat jegyzőjé-
től, dr. Hajdu Miklóstól:

– Az Önkormányzat, a Hi-
vatal eddigi tárgyalásai az il-
letékesekkel – amint az május 
28-án, pénteken kiderült – nem 

jártak sikerrel. Milyen további 
lehetőségek vannak a lakosság 
közlekedési jogait sértő, diszk-
riminatív intézkedésnek a visz-
szavonatására?

– Az önkormányzatnak az az 
álláspontja, hogy a közlekedési 
hatóság törvénytelenül, illetve 
jogszabálysértően járt el a Si-
mon-dűlővel kapcsolatos ügy-
ben. A hatóság eljárása ellen 
az önkormányzat minden le-
hetséges és rendelkezésre álló 
jogi eszközt igénybe vett, és a 
regionális közlekedési hatóság 
felügyeleti szervéhez, valamint 
a Hajdú-Bihar Megyei Bíró-
sághoz fordultunk jogorvos-
lattal. Az említett jogorvoslati 
eljárások jelenleg folyamatban 
vannak, amelyek során a me-

gyei bíróság soron kívül bírálja 
el az önkormányzat beadvá-
nyát. – nyilatkozta lapunknak 
dr. Hajdu Miklós.

Bokor Ferenc

A 4-es főútról naponta közel 
100-szor szeretnének itt 

bekanyarodni...

(folytatás az 3. oldalról)
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Bensőséges jubileum – színvonalas produkciókkal

1.

BEVÉTELEK (Ft-ban) Tervezett Tényleges

2008. ÉVI MARADVÁNY 400.000 399.308 
2009. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁS 200.000 300.000 

CERBERUS TÁMOGATÁS 300.000 300 000 

POSTA TÁMOGATÁS 20.000 30 000 

TAKARÉK TÁMOGATÁS 30.000 60 000 

EBESI MG SZÖVETKEZET 20.000 20.000

EGYÉB TÁMOGATÁS 50.000 56.000
PÁLYÁZAT HBM POLGÁRŐR 
SZÖVETSÉG 250.000 230. 000 

PÁLYÁZAT NCA 500.000 350 000 

TAGDÍJBEVÉTEL 20.000 29.300 

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1% 150.000 186.944 

KAMATBEVÉTEL 5.000 6.475 

ÖSSZESEN: 1.825.000 1.968.027 

2.
KIADÁSOK (Ft-ban) Tervezett Tényleges

SZGK. KARBANTARTÁSI KTG. 50.000 166.477 

SZGK. ÜZEMANYAG KTG 150.000 189.165

SZGK. BIZTOSÍTÁS 45.000 49.384

NYOMTATVÁNY, IRODASZER 80.000 81.971
FORMARUHA, LÁTHATÓSÁGI 
MELLÉNY 50.000 48.460

KÖNYVELÉSI DÍJ 65.000 65.000

BANK KTG 20.000 17.850

TELEFON POSTA KTG 35.000 34.865

EGYÉB FENNTARTÁSI KÖLTSÉG 350.000 343.121
ÖSSZESEN: 845.000 996.293

MARADVÁNY 2010. ÉVRE  971.734

ÜGYELETI BEOSZTÁS a DErEcSKEI ÁLLaTEGéSZSéGÜGYI KErÜLET hajDúSZOBOSZLóI TErÜLETéN
2010. június 05. – 2010 . július 11.-ig

Ellátás módja Időpont Állatorvos neve Telephelye Tel. sz. Mobilszám
hatósági ügyelet június 05.-06. Dr. jóNÁS SÁNDOr Pocsaj, Árpád u. 108. 54/ 415-239 06-70-376-1147
Szolgáltatást ellátó Dr. BaLOGh aNDOr h-szoboszló, Wesselényi u. 23. 359-633
hatósági ügyelet Június 12.-13. Dr. haNZérOS ÁDÁM Nagyhegyes, Kölcsey u. 6. 367-041 06-30-9-496-008
Szolgáltatást ellátó Dr. haNZérOS ÁDÁM Nagyhegyes, Kölcsey u. 6. 367-041 06-30-9-496-008
hatósági ügyelet Június 19-20. Dr. ILKU MIKLóS Sáránd, Bagosi u. 44. 374-012 06-70-376-1149
Szolgáltatást ellátó Dr. SaSS GErGŐ hszoboszló, attila u. 23. 06-70-708-5352
hatósági ügyelet június 26.-27. Dr. SZaBó ZOLTÁN Nádudvar, Tolbuhin u. 6. 06-30-9-680-136
Szolgáltatást ellátó Dr. KÁLMÁN aTTILa h-szoboszló, Erkel F u. 79. 06-30-9-250-391
hatósági ügyelet Július 03.-04. Dr. jóNÁS SÁNDOr Pocsaj, Árpád u. 108. 54/ 415-239 06-70-376-1147
Szolgáltatást ellátó Dr. MELEGhEGYI BaLÁZS h-szoboszló, Gönczy P u. 9-11. 06-30-240-9246
hatósági ügyelet Július 10.-11. Dr. NYÍrI SÁNDOr Derecske, Malom u. 2. 54/ 410- 252 06-70-376-1148
Szolgáltatást ellátó Dr. cZIrjÁK aNDrÁS hajdúszob., Széchenyi u. 1./c 365-861 06-30-935-3184
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

Az Ebesi Gyermekekért Ala-
pítvány 15 éves évfordulójáról 
május 6-án délután emlékeztek 
meg az Arany Oroszlán Meilen-
termében, ahol az alapítvány 
elnöki tisztét kezdettől fogva be-
töltő Galgóczi Mihály, valamint 
Érckövi Katalin igazgató kö-
szöntötte a jelenlevőket. Az ala-
pítvány elnöke, valamint Agócs 
Attiláné alapító tag és a kurató-
rium tagjai felidézték az alapí-
tástól eltelt másfél évtized több 
fontos állomását. 

Az alapítói okiratba foglalt cé-
lokkal összhangban az alapítvány 
az iskola minden jelentős fejlesz-
téshez hozzájárult. Így például 
1995-ben az iskolai tornaterem 
sportburkolattal való ellátásához. 
Ugyanebben az évben 4 db számí-
tógép vásárlásával megteremtette a 
számítástechnikai oktatás minimá-
lis feltételeit. Ezt a tevékenységet 
folytatva 1996-ban 3 db számító-
gép megvásárlását finanszírozta. A 
gyermekek szabadidős tevékeny-
ségének lehetőségeit bővítette egy 
kerámia égetőkemence beszerzésé-

vel, fafaragó eszközök, képzőmű-
vészeti, kerámia anyagok, sport-
szerek, játékok megvásárlásával. 

Évről évre segítette az iskola 
eszköz ellátásának javítását is, pl. a 
kosárlabdapálya létesítésekor .

Az alapítvány fennállása óta szin-
te minden évben támogatta, hogy 
diákjaink megismerkedhessenek a 
környező országok gyermekeivel. 
Vendégül láttak erdélyi, felvidéki és 
csehországi diákokat. 1994. óta ha-
gyományosan visszatérő esemény 
az alapítványi jutalomkirándulás. 
A kiránduláson a tanulásban, sport-
ban, a kultúra területén jeleskedő 
diákok és felkészítő tanáraik ve-
hetnek részt. A 15 év alatt kb. 600 
tanuló vett részt ezeken a kirándu-
lásokon. A kiránduláson részt venni 
komoly rangot jelent a gyermekek 
között, ösztönzőleg hat rájuk. 

Az elbírálásnál szerepet játszik 
a szociális helyzet is, így a szeré-
nyebb anyagi körülmények között 
élő gyermekek is eljuthatnak az ott-

hontól távolabbi szép tájainkra. A 
15 év alatt az Ebesi Gyermekekért 
Alapítvány rendszeresen támogatta 
az iskola szinte minden rendez-
vényét, például színházlátogatás, 
ópusztaszeri iskolai kirándulások, 
gyermeknap, madarak és fák napja, 
úszásoktatás stb. 10 éve biztosítja 
az év végi és az évközi jutalom-
könyvek anyagi fedezetét. Az ala-
pítvány az elmúlt 15 év alatt több 
mint 16 millió Ft-tal járult hozzá az 
iskolai élet fejlesztéséhez.

A támogatóknak az adományo-
kat, a közreműködőknek az ellen-

szolgáltatás nélkül végzett munkát 
Galgóczi Mihály virágcsokorral 
köszönte meg, akik ezt követő-
en meghallgatták az Arany János 
Magyar-Angol Kéttannyelvű Ál-
talános Iskola és AMI tanulóinak 
színvonalas műsorát.

Brahms: Két keringő c. művét 
zongorán előadta Pető Nikoletta 
és Kozma Benedek. Pinczés Illés 
3/a osztályos tanuló egy magyar 
népmesét adott elő. Rácz Boglár-
ka hajdúsági népdalcsokrot éne-
kelt. Chopin: Asz-dúr keringőjét 
zongorán előadta Képes Diána. 
Kányádi Sándor: Könyörgés ta-
vasszal c. versét elmondta Kiss 
Renáta Réka 8/a osztályos tanuló. 
Végezetül Hacsaturján Kardtánca 
következett. A nyolckezes feldol-
gozást – koncentráltan és lendüle-
tesen – zongorán előadták: G. Né-
meth Renáta, Képes Viktória, 
Salánki Eszter, Tóth Viktória. 

Felkészítő tanárok: dr. Demeter 
Lajosné, Gálné Zakar Csilla, 
Németi Jánosné voltak.

A jubileumi rendezvény kötetlen 
beszélgetéssel és – egyebek mel-
lett – az alkalomra készült „szüle-
tésnapi” torta elfogyasztásával ért 
véget. 

(B)
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2010. május 28-án az 
Arany János Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény év végi gálaműsorát 

és kiállítását tekinthették meg az 
érdeklődők a Művelődési Ház-
ban. Az előcsarnokban Bagossy 
Sándor és Börcsök Attila mű-
vésztanárok tanítványai mutat-
ták be a tanév során készített 
alkotásaikat. Szemet gyönyör-
ködtető grafikák, festmények és 
kerámiák fogadták az érkezőket. 
A közel két órás gálaműsorban – 
amelyet megtekintett Galgóczi 
Mihály polgármester úr és a 
képviselő-testület több tagja is – 
a zeneművészetet és színjátszást 
tanuló növendékek fellépésének 
tapsolhatott a közönség. 

A műsorban az ütőhangszere-
sek előadásában több népszerű 
darab szólalt meg marimbán, 
a fa fú vó sok furulyán és klari-
néton adtak elő népdalokat és 

Bach műveket, szintetizátoron 
pedig egy kedves német dallam 
szólalt meg. A zongora tanszak 
– mondhatni – keresztmetsze-
tet adott a zongoratanításból, 
kezdve az alapfok első évfolya-
mától a továbbképző negyedik 
évfolyamáig. A szóló darabokat 
négy- és hatkezes darabok vál-
tották. Két növendéknek pedig 
ez volt az utolsó tanéve a mű-
vészeti iskolában: G. Németh 
Renáta 12 év után befejezte 
zongoratanulmányait, Képes 
Diána pedig jövőre a Kodály 
Zoltán Zeneművészeti Szak-

középiskolában folytatja zenei 
tanulmányait. A színjátszók a 
Vacskamati virága című da-
rabbal léptek fel. Ezzel álltak a 
zsűri elé a Weöres Sándor Or-
szágos Színjátszó találkozón, 
ahol ezüst minősítést szerez-
tek. Nagy tapsot kapott Rácz 
Boglárka népdalcsokra. Bogi 
tehetségének köszönhetően 
áprilistól egy zenetagozatos 
általános iskolában folytatja 
tanulmányait. Az iskola tanuló-
iból áll a Művelődési Ház Ebey 
néptánccsoportja, akik egy új 
gyermekjátékot állítottak szín-
padra. A műsort egy zenei cse-
mege, Hacsaturján Kardtánc 
című művének nyolckezes fel-
dolgozása zárta. Az, hogy ilyen 
színvonalas műsort láthatott, 

hallhatott a közönség, köszön-
hető a tanszakokat illetve cso-
portokat vezető művésztanárok 
és a növendékek egész éves 
kitartó munkájának, név szerint 
– a már említettek mellett: Ba-
logh Tamás – fafúvós, Bányai 
Csaba, dr. Demeter Lajosné 
– zongora, Nánai Zsuzsanna 
– ütő, Bálintné Bagdi Ibolya 
– színjáték, Kiss József – nép-
tánc. 

Remélhetőleg a későbbiek-
ben is számos gyerek választja 
majd a művészeti iskola vala-
melyik tanszakát, ahová a kö-
vetkező tanévre a beiratko-
zás 2010. június 7-11. között 
lesz.

Érckövi Katalin 
igazgató

Az Ebesi Polgárőr Egyesület
egyszerűsített közhasznúsági jelentése a 2009. évre

Eredményes tanévet zárt a művészeti iskola

Színjátszók

Marimba

1.
BEVÉTELEK (Ft-ban) Tervezett Tényleges
ÖSSZESEN: 1.825.000 1.968.027 

2.

KIADÁSOK (Ft-ban) Tervezett Tényleges
ÖSSZESEN: 845.000 996.293

MARADVÁNY 2010. ÉVRE  971.734

2009-ben az összes bevételből 300.000,- Ft volt az Önkormányzati 
támogatás melyet a működési költségeink fedezetére kaptunk.
A többi költséget a következő forrásokból fedeztük:
3.
TÁMOGATÁSOK (Ft-ban) Tervezett Tényleges
ÖSSZESEN: 1.545.000 1.568.719 

4. A 2009-ben elnyert pályázati támogatást a pályázati 
szerződésben foglaltak szerint használtuk fel. Főállású alkalmazottja 
szervezetünknek nincs, feladatainkat társadalmi munkában 
láttuk el. A vezető tisztségviselők juttatást 2009-ben nem kaptak. 
A közhasznúsági jelentés mellékleteként a főkönyvi kivonat 
vonatkozó adatait csatoltuk. 

5. Köszönet a támogatóknak
Az Ebesi Polgárőr Egyesület ezúton fejezi ki köszönetét 

mindazoknak, akik tevékenységének ellátásához a tárgyévben 
anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. 

6. Az elkészült Közhasznúsági jelentés-t az Ebesi Polgárőr 
Egyesület a 2009. december 29-én megtartott éves Közgyűlésén – 
egyhangúan – elfogadta, azt Polgármesteri Hivatal előtt elhelyezett 
hirdetőtáblán a következő két hétben lehet megtekinteni. 
E b e s, 2010. április 30.

Balogh László alelnök
Zelízi Mária titkár

Banáné Lente Zsófia elnök
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Május 6-án a Benedek Elek Óvodából  60 óvodás gyermek ka-
pott lehetőséget, hogy kipróbálják a Hajdúszoboszlón épült Aqua-
Palace-t.  Már napokkal előtte lázasan készültek óvodásaink az 
exkluzív élménymedencék világába. Rajzot is készítettek „Ilyennek 
képzelem el e vízipalotát” címmel. A rendelkezésünkre álló két óra 
alatt az első emeleti babavilágban fürdőzhettünk. Itt a medencéket 
és az összes szolgáltatást a gyermekek igényeinek megfelelően ala-
kították ki. A fürdőzésünket különböző élményelemek is színesí-

tették: vízsugár masszázsok, dögönyözők, pezsgőágy, kalandcsúsz-
dák, állatfigurák. Minden medencében egyedi látvány varázsolt el 
bennünket. Amikor elfáradtunk a pancsolásban, a foglalkoztató te-
remben és a játszóházban tevékenykedtünk. Mindannyian remekül 
éreztük magunkat és felejthetetlen élményekkel gazdagodva térhet-
tünk haza.

Czeglédiné Herczeg Ildikó 
óvodavezető

Az Aqua-Palace-ban jártunk

NYÁRI BABARUHABÖRZE EBESEN
2010. június 12-én, szombaton

½ 9 – 13 óra között a művelődési házban 
új és használt gyermekruhák, használati eszközök, 

babakocsik, autósülések,
játékok, pelenkák stb. vására kerül megrendezésre. 

Árusítani szándékozó szülők számára árusító asztalok 
bérelhetőek 500 Ft-ért. Csak előzetes jelentkezéseket 

tudunk figyelembe venni.
Jelentkezési határidő: 2010. június 10.

Asztalbérlés és bővebb felvilágosítás: 
Kissné Vass Rozáliánál a 06/20-251-6987 vagy a 52/366-136 

telefonszámokon kérhető.
Szeretettel várjuk mind az árusítani, mind a vásárolni szándékozó kedves 

látogatóinkat!
A belépés díjtalan!

A rendezvény ideje alatt gyermekmegőrző működik.
Partnereink:

Eperke Pelenka Diszkont,
Vidám Manó Webáruház,
Bébi Nagykereskedelem

Az ebesi Művelődési ház ismét 
nyári napközis tábort szervez ál-
talános iskoláskorú gyermekek 
részére azzal a szándékkal, hogy 
helyben tartalmas időtöltés lehe-
tőségét kínálja, kellemes, családi-
as környezetben.

A táborban reggel 7 órától 
délután 5 óráig foglalkoznak a 
gyerekekkel felkészült, lelkes és 
gyerekszerető szakemberek, pe-
dagógusok.

A táborban kínált szakmai 
programokkal az ismereteket 
szeretnénk bővíteni, a jártassá-
gokat, képességeket fejleszteni. 
Szeretnénk, ha maradandó szép 
élmények részesei lehetnének a 
gyerekek Szivárvány táborunk-
ban. Várjuk azokat a barátokat, 
osztálytársaikat, akik szívesen tá-
boroznának együtt.

Délelőtti játékos foglalkozáso-
kon többek között tűzzománcoz-
nak, korongoznak, faragnak, gip-
szet öntenek, gyöngyöt fűznek, 
nemezelnek a gyerekek. Délutáni 
szabadidős tevékenységek között 
szerepel ügyességi és sport játék, 
vetélkedő, önismereti játék, sakk, 
biciklis kirándulás. A táborban 
strandoláson és régészeti feltárá-

son, valamint múzeumpedagógiai 
foglalkozáson is részt vesznek a 
gyerekek, és igény szerint lovag-
lás lehetőségét is kínáljuk. 

A Szivárvány tábor időpont-
ja: 2010. július 05–július 09. A 
tábor díja magába foglalja a szak-
mai programokat, alapanyagokat, 
a napi háromszori étkezést és a 
kirándulást. Részvételi díj: 10. 
000.-/fő.

Jelentkezési határidő legké-
sőbb: 2010. június 25. A táborba 
20 gyermek ellátását tudjuk biz-
tosítani, ezért kérjük, minél előbb 
adják le a jelentkezésüket.

A részvételi díj befizetési ha-
tárideje 2010. június 28. Helye: 
Művelődési ház, munkanapokon 
14 - 17 óra között.

A táborba jelentkező gyerekek-
től kérjük, hogy a táborba érkezés-
kor hozzanak magukkal 3 napnál 
nem régebbi orvosi igazolást. 

Bővebb információ, jelentke-
zés a Művelődési házban, vagy a 
06/52-366-136; 06/20-251-6987 
telefonszámokon lehet érdeklőd-
ni.

Legyen izgalmas, tartalmas 
és vidám a nyár! Várunk ben-
neteket!

3. Szivárvány 
tábor

Kedves Gyerekek!
Tisztelt Szülők!

II. Szent Iván éji Vigadalom 
a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban

2010. június 26-án szombaton
17 órától 22 óráig

Programok:
Bütykölde- Kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak

Rendkívüli tárlatvezetés a múzeumi kiállításokban
Kincskeresés a kiállítási tárgyak között 

CsillagTúra- a Magnitúdó Csillagászati Egyesülettel
Tűzugrás

A rendezvény alatt slambucfőzés, zene, táncház
Bővebb információ: 

Széchényi Ferenc Tájmúzeum 4211 Ebes Ady Endre u. 6-8.
52/316-666, 20/404-8044
ebesmuzeum@gmail.com
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Megyei sakk siker Ebesi Sportbarátok Majális 

Labdarúgó KupaSós Barnabás 2. osztályos tanuló, az Ebesi Sportbarátok 
Közhasznú Egyesület és a Debreceni Sakkbarátok igazolt ver-
senyzőjeként a megyei csapatbajnokság legeredményesebb 18 
év alatti ifjúsági játékosa lett. A tavaly kezdődött bajnokságban 
10 mérkőzéséből 9-et megnyert. Fiatal kora ellenére bemutat-
kozhatott az NBII-ben is, ráadásul a Debreceni Sakkbarátokkal 

megnyerték a bajnokságot, így feljutottak az NBI/B-be. Barnus 
a napokban vehette át Debrecen alpolgármesterétől a megtisz-
telő érmet. Közben megnyerte a Hajdú kupát is a 8 évesek ver-
senyében. Legnagyobb erőpróba az országos diákolimpia lesz 
júniusban, ahol Hajdú Bihar-megyét fogja képviselni az ország 
25 legjobb U8-as sakkozójával szemben.

Sok sikert Bacu!
Kovács József

Sós Barnabás a megyei csapatbajnokság legeredményesebb  
18 év alatti ifjúsági játékosa átveszi az érmet

Eredmények
13 felnőtt csapat és 4 gyermek csapat vett részt a tornán. Ösz-

szesen 140 fő futballozott.
A Felnőtteknél végeredmény: 1. helyezett – ALL STAR 2. he-

lyezett – Kasok BT. 3. helyezett – Fagyi Zoo FC. 
Legjobb játékos díj: Kovács Péter. Legjobb kapus díj: Kovács 

József (Ravelly)
A tornán részt vett csapatok: OFS, Dream Team, Böte FC, Fa-

pados Söröző, Royal FC, Viking Söröző, Szofi Söröző, Pájinka 
FC, Ferencvárosi TC, Rózsaszín Pitbull.

Gyerekeknél végeredmény:1. helyezett – Suttyók. 2. helyezett 
– Noname. 3. helyezett – Győztes. 4. helyezett – Bakadu

Legjobb kapus díj: Kovács Bence. Legjobb játékos díj: 
Keményfi Máté

Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület köszönetet mond 
a szervezésért és lebonyolításért: Kovács Lajosnak, a labdarúgó 
szakosztály vezetőjének és Tokai Istvánnak, valamint köszönjük 
a részt vevő csapatoknak a sportszerű játékot.

Június 12. Szombat (este 9 óra)
Indulás:  Június 12.  

Szombat: Arany J. Ált. Isk. előtt: 21.00
Hazaérkezés: Éjfél körül, utána zenés tábortűz 
Résztvevők: 7 éves kortól
A túra távja: 8 km (földúton és aszfalton)
Útvonal: Ebes – Nagypark – Ebesi határ – Ebes
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő öltözet, szúnyogriasztó
Információ: Sós Barnabás Tel: 366-972

Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, 

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2010.   J Ú N I U S   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. Kedd dr. Socol Ilona 
2. Szerda  dr. csontos Gyula 
3. csütörtök dr. Socol Ilona 
4. Péntek dr. Socol Ilona 
5. Szombat dr. Szerze róbert 
6. Vasárnap dr. Szerze Péter Ifj.
7. hétfő dr. csontos Gyula 
8. Kedd dr. Békési Zoltán 
9. Szerda dr. Békési Zoltán 
10. csütörtök dr. Békési Zoltán 
11. Péntek dr. Békési Zoltán 
12. Szombat dr. Békési Zoltán 
13. Vasárnap dr. Socol Ilona
14. hétfő dr. csontos Gyula
15. Kedd dr. csontos Gyula 
16. Szerda dr. Socol Ilona
17. csütörtök dr. Socol Ilona

18. Péntek  dr. Szerze Péter Id. 
19. Szombat dr. csontos Gyula
20. Vasárnap  dr. csontos Gyula
21. hétfő  dr. Szerze róbert 
22. Kedd dr. Szerze Péter Ifj.
23. Szerda dr. Szerze Péter Ifj.
24. csütörtök  dr. Szerze Péter Ifj.
25. Péntek dr. Szerze Péter Id. 
26. Szombat dr. Szerze róbert
27. Vasárnap dr. Socol Ilona
28. hétfő  dr. Szerze róbert
29. Kedd dr. Szerze Péter Ifj.
 30. Szerda dr. Szerze Péter Ifj.

Elérhetőségi Mobiltelefon:  
06 30 698 0043

Dr. Varga Tamás 
igazgató főorvos

ÚJ MŰSZAKI ÉS VILLAMOSSÁGI BOLT!  
Ebes, Ady Endre u. 54. szám alatt

(Vízművel szemben!)
Forgalmazunk:  

- villamos anyagokat, vasárut,
- víz-, gáz-, fűtés-, csatorna anyagot,
- építőanyagokat, festékeket, kerékpáralkatrészeket.

Nyitva tartás: Hétfő – Péntek: 8.00–18.00, Szombat: 8.00–13.00
Telefon: 52/788-343

Tábortüzes éjszakai 
gyalogtúra


