
Ebes Község Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete Galgóczi 
Mihály polgármester elnökleté-
vel június 30-án délután tartotta 
meg a nyári szünet előtti ülését 
az Arany Oroszlán Zrt. Meilen 
termében.

A testület zárt üléssel kezdte 
munkáját, melynek keretében az 
Arany János Magyar-Angol Két-
tannyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény fejlesztése kivitelezési 
munkáira indított közbeszerzési 
eljárás során beérkezett ajánla-
tokról tárgyaltak a képviselők. 
Ennek eredményéről a polgár-
mester az alábbi tájékoztatást 
adta az Ebesi Hírlapnak: – A 
képviselő-testületet részletesen 
tájékoztattam a közbeszerzési 
eljárás folyamatáról. Az eljárás 
során a HUNÉP Universal Zrt., 
a Hajdúép Kft, az IGN Zrt., és a 
STRABAG-MML Kft  nyújtott 
be pályázatot. A beadott ajánla-
tok rendkívül részletes áttanul-
mányozása után az IGN Zrt. és 
a STRABAG-MML Kft. ajánlata 
érvénytelennek bizonyult. 

A két érvényes pályázó kö-
zül a HUNÉP Universal Zrt. a 
következő ajánlatot tette: nettó 
484.988.735 Ft ajánlati ár, to-
vábbá késedelmi kötbérként napi 
100.000 Ft összeget, kedvező fi-
zetési feltételek vonatkozásában 
65 napot vállalt, rövidebb befeje-
zési határidőként a 2011. június 

20. napját és a kötelező jótállá-
son felül további jótállásként 1+1 
évet vállalt.   

A Hajdúép Kft. eredeti aján-
lata nettó 523.308.483 Ft volt, 
továbbá késedelmi kötbér napi 
500.000 Ft, kedvező fizetési fel-
tétel 75 nap, rövidebb befejezési 
határidő 2011. június 24.,  kötele-
ző jótálláson felül vállalt további 
jótállás 1+1 év.  

Ezt követően indult meg egy 
háromfordulós tárgyalássorozat 
a két érvényes ajánlatot benyújtó 
HUNÉP Universal Zrt-vel és a 
Hajdúép Kft-vel. A tárgyalások 
során a két ajánlattevő cég zárt 
borítékban nyújtotta be a mó-
dosított ajánlatait, és azok min-
denki jelenlétében, nyilvánosan 
kerültek kibontásra.  A tárgya-
lások eredményeként a HUNÉP 
Universal a következő 3. fordu-
lóbeli ajánlatot tette:

Ajánlati ár: nettó 429.000.000.- 
Ft, a késedelmi kötbér mértéke 
napi 2.000.000 Ft, kedvezőbb 
fizetési feltétel összesen 120 
nap, rövidebb befejezési határidő 
2011. április 08., kötelező jótál-
láson felül vállalt további jótállás 
4 + 1 év.  

A Hajdúép Kft utolsó fordulós 
ajánlata: 

Ajánlati ár: nettó 422.500.000 
Ft, a késedelmi kötbér mértéke 
napi 2.000.000 Ft, kedvezőbb fi-
zetési feltétel összesen 135 nap, 
rövidebb befejezési határidő 

2011. március 25., kötelező jótál-
láson felül vállalt további jótállás 
4 + 1 év.  

Az adatok alapján látható, 
hogy a Hajdúép Kft esetében 
sikerült az ajánlati árat nettó 
százmillió Ft összeggel „leal-
kudnunk”. A pályázó további 
rendkívül szigorú szerződéses 
feltételeket vállalt, amelyek biz-
tosítják, hogy az iskola bővítés a 
településünkön jó minőségben és 
határidőben fog elkészülni. 

A képviselő-testület – megis-
merve mindkét ajánlat részleteit 
– egyetértett azzal, hogy a Haj-
dú Ép Kft tette az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot. 

A testületi ülést követő pénteki 
napon sor került a Hajdúép Kft-
nek, mint a közbeszerzési eljárás 
nyertesének, továbbá a HUNÉP 
Universal Zrt-nek, mint a nyertes 
ajánlatot követő legkedvezőbb 
ajánlatot tevőnek a kihirdetésére.

Jelenleg a közbeszerzési tör-
vényben meghatározott kötelező 
szerződéskötési tilalmi időszak 
zajlik, amelynek lejárta után ke-
rül sor a nyertessel történő szer-
ződéskötésre. A szerződéskötésre 
várhatóan július második felében 
sor kerül, és ezt követően pedig 
megindulnak a kivitelezési mun-
kálatok – tájékoztatta lapunkat 
Galgóczi Mihály.

Jelenleg zajlik a településen az 
„Észak-Alföldi Ivóvíz Minőség-

javító Program”. A programon 
belül befejezéshez közeledik 
az ivóvíz vezetékek cseréjének 
második üteme, amelynek kere-
tében még munkálatok zajlanak 
a József Attila utcán és hátra van 
még a Dózsa György utca. Ha-
marosan indul a 3. ütem, amely a 
Béke (a Diófa utcán túli szakasz), 
a Kölcsey, a Déli, a Széchenyi, az 
Arany János, a Vadas, a Sport, az 
Alkotmány utca egy része, a Pe-
tőfi és a Tóth Árpád utcákat fogja 
érinteni. A program eredménye-
ként tizennégy kilométer hosszan 
újul meg a település ivóvízve-
zetéke, amely a régi azbeszt-ce-
ment vezetékek teljes cseréjét 
jelenti az érintett szakaszokon.

Felhívjuk a fentebb felsorolt 
utcák lakosainak a figyelmét, 
hogy a kivitelezési munkálatok 
rövidesen megkezdődnek és vár-
hatóan őszre fejeződnek be. 

A képviselőtestület nyílt ülé-
sén Galgóczi Mihály előterjesz-
tésében tájékoztatót hallgattak 
meg a jelenlevők a Bocskai utca 
útépítésével kapcsolatban. El-
hangzott, hogy a Bocskai utcát 
a Kossuth utcai csatlakozásától 
kezdődően mintegy 100 méteren 
kibővítik. Az orvosi rendelő előt-
ti részen mentőautó- és gépkocsi 
parkolót alakítanak ki. A Bocskai 
utcán 40 méter hosszban 6 méte-
res, azt követően pedig 5,5, illet-
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2010. első félévében 22 munka-
napon (a szervezéssel együtt kb. 
egy hónapot) foglalkoztunk szű-
rővizsgálatok végzésével. 15 kü-
lönböző végzettségű dolgozó vett 
részt benne. Az összes megjelent 
és ellátott páciensek száma: 444 
fő. Ez Ebes község lakosságának 
9,65 százaléka. A tájékoztatás-
ban jelentős szerepet játszott az 
Ebesi Hírlap.

1. Székletvér vizsgálat
Ezt a programot 2010. március hó-
napban 12 napon át hajtottuk vég-
re. Összesen 114 páciens hozott 
vizsgálatra egyenként 1, 2 vagy 3 
mintát tartalmazó székletcsoma-
got. Minden pácienst telefonon 
értesítettünk az eredményről. A 
17 pozitív mintát adót behívtuk. 
Újra megbeszéltük a mintaadás 
technikáját, majd ők ismételten 
székletet hoztak be. Az ismételt 
vizsgálat során 6 fő maradt pozi-
tív. Őket a MÖK Kenézy Kórház 
Gastroenterológiára küldtük to-

vábbi vizsgálatokra. Kezelésük 
megtörtént. Jelenleg tünetmente-
sek.

2.  Allergológiai vizsgálat
A légúti allergológiai vizsgálatot 
egy 4 fős allergológus csoport vé-
gezte rendelőnk személyzetének 
segítségével 2010. április 22-én. 
57 fő jelent meg, akiket műszere-
sen és fizikálisan is megvizsgál-
tak. Leleteik alapján gyógyszerrel 
látták el őket és 6 hónapra szóló 
gyógyszerfelírási javaslatot kap-
tak.

3. Szemészeti vizsgálat
2010. április 27-én a MÖK Kenézy 
Kórházból l szemész szakorvos, 1 
szemészeti asszisztens és 1 optikus 
jött ki. 64 fő jelentkezett be, akik 
el is jöttek a vizsgálatra. Megtör-
téntek a szemüveg felírások, a 
szemcseppekre vonatkozó javas-
latok kiadása és a felismert szürke 
hályogosok műtéti berendelése. 
Azóta a műtéteket el is végezték.

4. Anyajegy vizsgálat
A magas részvétel miatt – 156 fő 
– 2010. májusban 6 napon át napi 
5 órában végeztük az egész testre 
kiterjedő bőrmikroszkópos vizs-
gálatot. Ennek során számos bőr-
gyógyászati (nemcsak anyajegy) 
probléma derült ki. Ezek közül 3 
súlyos bőrbetegséget ismertünk 
fel. Mindegyikőjük a DEOEC 
Bőrklinikára került, ahol műtétet 
végeztek illetve végeznek rajtuk. 
Egyszerűbb eseteknél mi végez-
tünk műtétet, illetve gyógyszeres 
ellátást kaptak, néhány pácienst 
pedig megadott időpontra kont-
rollra visszahívtunk.

Erre a vizsgálatra – főleg a nők 
körében – óriási igény van. Sok 
esetben már kozmetikai problé-
mákkal is megjelennek és megol-
dási tanácsot kérnek.

5. Ortopédiai vizsgálat
1 fő ortopéd szakorvos és 3 fő or-
topéd cipész jött ki..Kérésük alap-
ján az ortopédiai betegségek kö-

zül egyelőre a lábra lokalizálódó 
problémákat emeltük ki. Ez volt az 
első ilyen jellegű vizsgálat, ezért 
nem tudtuk, milyen lesz az érdek-
lődés. Kiderült, hogy meglepően 
nagy. 2010. június 23-án volt az 
első vizsgálati nap. Ekkor 23 főt 
tudtak megvizsgálni és cipőmére-
teket venni. Ez nagyon időigényes 
eljárás. 30 fő kimaradt. Részükre 
július 14-re újabb vizsgálati napot 
szerveztünk. Összesen 53 személy 
részesül kezelésben. A szervezés 
minden esetben többszöri szemé-
lyes telefonos egyeztetéssel törté-
nik.

Az Önkormányzati Egész ség
megőrzési Program költségei 
részletezve: 1. Székletvér vizs-
gálat: 160.000 Ft. 2. Aller go
ló gia: 80.000 Ft. 3. Szemészet: 
80.000 Ft. 4. Anyajegy vizsgá-
lat: 160.000 Ft. 5. Ortopédia: 
80.000 Ft. Összesen: 560.000 Ft.

Dr. Szerze Péter id.
háziorvos

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére

2010.   J Ú L 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. Csütörtök dr. Csontos Gyula 
 2. Péntek dr. Socol Ilona 
 3. Szombat dr. Csontos Gyula 
 4. Vasárnap dr. Csontos Gyula 
 5. Hétfő dr. Socol Ilona
 6. Kedd dr. Socol Ilona 
 7. Szerda dr. Csontos Gyula 
 8. Csütörtök dr. Csontos Gyula 
 9. Péntek dr. Socol Ilona 

10. Szombat dr. Socol Ilona 
11. Vasárnap dr. Socol Ilona 
12. Hétfő dr. Socol Ilona 
13. Kedd dr. Szerze Péter ifj. 
14. Szerda dr. Csontos Gyula 
15. Csütörtök dr. Békési Zoltán 
16. Péntek dr. Békési Zoltán 
17. Szombat  dr. Szerze Róbert 
18. Vasárnap  dr. Szerze Péter ifj. 

19. Hétfő  dr. Szerze Róbert 
20. Kedd dr. Szerze Péter ifj.
21. Szerda  dr. Békési Zoltán
22. Csütörtök dr. Békési Zoltán
23. Péntek  dr. Békési Zoltán 
24. Szombat  dr. Szerze Péter ifj.
25. Vasárnap dr. Szerze Péter ifj.
26. Hétfő  dr. Szerze Róbert
27. Kedd dr. Szerze Péter ifj.

28. Szerda dr. Békési Zoltán
29. Csütörtök dr. Békési Zoltán
30. Péntek dr. Békési Zoltán
31. Szombat dr. Szerze  Róbert

Elérhetőségi mobiltelefon:  
06 30 698 0043

Dr. Varga Tamás 
igazgató főorvos

ÜGYELETI BEOSZTÁS A dERECSKEI ÁLLATEGéSZSéGÜGYI KERÜLET HAjdúSZOBOSZLóI TERÜLETén
2010. július 10.- 2010 . augusztus 15.-ig 

Ellátás módja Időpont Állatorvos neve Telephelye Tel. sz. Mobilszám
Hatósági ügyelet július 10.-11. 1. DR. NYÍRI SÁNDOR derecske, Malom u. 2. 54/ 410- 252 06-70-376-1148
Szolgáltatást ellátó 2. DR. CZIRJÁK ANDRÁS Hajdúszob, Széchenyi u. 1./c 365-861 06-30-935-3184
Hatósági ügyelet július 17.-18. 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 július 24.-25. dR. SZABó ZOLTÁn nádudvar, Tolbuhin u. 6. 06-30-9-680-136
Szolgáltatást ellátó dR. GALAMBOS GÁBOR Hajdúszovát, Maklári u. 10. 366-018 06-20- 974-3139
Hatósági ügyelet július-Aug. 31.-01. dR. jónÁS SÁndOR Pocsaj, Árpád u. 108. 54/ 415-239 06-70-376-1147
Szolgáltatást ellátó 3. DR. BESSENYEI ISTVÁN H-szoboszló, Rákóczi u. 37. 362-380 06-30-955-8555
Hatósági ügyelet Augusztus 07.-08. 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 Augusztus 14.-15. dR. ILKU MIKLóS Sáránd, Bagosi u. 44. 374-012 06-70-376-1149
Szolgáltatást ellátó 4. DR. KÓSA GYÖRGY Ebes, Gárdonyi u. 21/a 366-018 06-30-915-4253
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

560 ezer forint – egészségmegőrzésre az első félévben
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ve 5 méteres útszélesítésre kerül 
sor. A munkálatok részleteiről 
Csősz Krisztián, a polgármeste-
ri hivatal munkatársa számolt be 
a testületnek. Elmondta például, 
hogy a Bocskai utcán 100 méter 
hosszan a kiemelt útszegély men-
tén, a további szakaszon pedig 
nyílt, szikkasztó árokban történik 
a csapadékvíz-elvezetés. A 7,5 
millió Ft-ba kerülő munkálatok 
megkezdését a testületi tagok 
örömmel vették. A tájékoztatókat 
10 igen és 1 nem szavazattal a 
testület elfogadta.

A továbbiakban az Alapszol-
gáltatási Központ 2009. évi mun-
kájáról, Erdei Andrásné vezető, 
illetve Mészáros Józsefné és 
Szabó Márta családgondozók 
beszámolóját, tájékoztatóit hall-
gatta és tárgyalta meg a testület. 
A napirend tárgyalása során 
elhangzott: megnyugtató, hogy 
jól működik a jelzőrendszer a 
krízishelyzetbe kerülő csalá-
dok, egyének megsegítésére. 
Mivel azonban a gondok és 
a segítségnyújtás lehetősége 
is minden esetben személyre, 
személyekre szabott, nagyon 
fontos, hogy az érintettek és a 
környezetükben élők megfe-
lelően együttműködjenek az 
Alapszolgáltatási Központ és 
a Polgármesteri Hivatal mun-
katársaival. A tapasztalat szerint 
megfelelő együttműködéssel ed-
dig minden esetben tudtak segí-
teni a rászorultakon.

A következőkben a 292/2009. 
(XII. 19.) Kormány rendeletben 
előírt kötelezettség alapján dr. 
Hajdu Miklós jegyző és Erdei 
Andrásné terjesztette elő az Ön-
kormányzat és az Alapszolgálta-
tási Központ közötti Együttmű-
ködési Megállapodás tervezetét, 
melyet megtárgyalt és egyhan-
gúlag elfogadott a képviselő-
testület. Ugyanezen Kormány 
rendelet szerint a testület egy-
hangúlag döntött arról is, hogy az 
Önkormányzat költségvetéséhez 
kapcsolódó, annak részét képező 
megvalósítási terv elkészítésétől 
a 2010. és 2011. években eltekint.

Tájékoztató hangzott el a to-
vábbiakban az EU élelmiszerse-
gély kiosztásának megszervezé-
séről és lebonyolításáról, mely-
ről Galgóczi Mihály és Erdei 
Andrásné informálta a testületet. 
A programról elhangzott, hogy 
Ebesen is az Eu-által előírt sza-
bályok és szigorú elszámolási 
rend szerint zajlik a szervezés és 
a lebonyolítás. A mintegy 13 ton-

na mennyiségű tartós élelmiszer 
segélyre jogosultak száma a te-
lepülésen 2078 fő. A felmérés és 
a jogosultság alapján történő el-
osztás óriási feladatot ró az Alap-
ellátási Központra, a Polgármes-
teri Hivatalra és a közreműködő 
munkatársakra, önkéntesekre 
– állapították meg a testületi ülé-
sen. 

– Nagyon fontos tudni – hívta 
fel a figyelmet Erdeiné –, hogy 
minden család, nyugdíjas és 
más rászorult megkapja az 
élelmiszersegélycsomagot. Az 
átvétel helyéről és időpontjáról 
kiírt értesítéskor tehát NEM 
A SORBAN ÁLLÁS DÖNT!  
MINDEN RÁSZORULT MEG  
KAPJA A CSOMAGOT! 

Az akcióra és a lebonyolításra 
az Ebesi Hírlap nyomdai zárása 
után kerül sor, ezért nagyon fon-
tos, hogy az érintettek figyeljék 
mind a postaládájukban, mind 
pedig a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján megjelenő értesí-
tést, illetve közleményeket.

A „Különfélék” során először 
Galgóczi Mihály adott tájékoz-
tatást a csatornaépítésről. A pol-
gármester részletesen beszámolt 
a testületnek az Ebesre június 21-
re összehívatott rendkívüli társu-
lási ülésről, melyen Kósa Lajost, 
Debrecen polgármesterét (gesz-
tort) dr. Patai Lajos képviselte. 
A települések (Ebes, Mikepércs, 
Hajdúsámson, Sáránd) polgár-
mesterei tájékoztatást kértek 
a hibajavítások helyzetéről az 
kivitelező INNOTERV kép-
viselőjétől. A Mérnökszerve-
zet lapzárta után (június 30-ig) 
ígérte a teljesítés ellenőrzését. A 
gesztor Debrecen önkormányzat 
képviselője dr. Patai Lajos ebesi 
kérdésre válaszolva arról tájé-
koztatta a többi települést, hogy 
a jó teljesítési bankgarancia ren-
delkezésre áll, de annak lehívása 
véleményük szerint nehézkes és 
a gesztor nem támogatja ezt a 
megoldást, hanem azt javasolta 
a településeknek, hogy egyezze-
nek meg a kivitelezővel. A mű-
ködtetéssel kapcsolatban fontos 
kiemelni, hogy Hajdúsámson, 
Mikepércs, Sáránd települések 
vonatkozásában az üzemeltetés 
nem megoldott, jelenleg nincs 
aki üzemeltesse ezeken a telepü-
léseken a rendszert. Ebes maga 
kívánja üzemeltetni a csatorna-
művet – tájékoztatta a testületet 
Galgóczi Mihály. A már ismert 
tény az, hogy– elsőként az öt te-
lepülés közül – Ebesen a teljes 
csatornarendszer üzemel! Kisebb 
helyreállítási munkálatokkal 

késlekedik az INNOTERV cég, 
melynek kötelezettségei teljesí-
tését az irányító Mérnökszerve-
zet előírta és ellenőrzi. Kisebb 
súszások tovább is várhatók, az 
Ebesi Önkormányzat – mivel 
minden fizetési kötelezettségét 
teljesítette – joggal várja el a 
szerződésekben vállalt munkála-
tok mielőbbi elvégzését – hang-
súlyozta Galgóczi Mihály.

A település vonatkozásában 
rendkívül fontos az útalappal 
rendelkező utcák helyreállítása. 
Folyamatos tárgyalásokat foly-
tattunk a kivitelezővel ennek a 
problémának a megoldása érde-
kében. A kivitelező INNOTERV 
Zrt. jelenleg végzi az utak úgy-
nevezett sávos helyreállítását. 
Sikerült továbbá elérni, hogy az 
INNOTERV Zrt. a helyreállítá-
sokba bevonja alvállalkozóként 
az Ebesi Községgondnokság 
Kft-t. Célunk az, hogy az útala-
pos utcák eredeti állapotban ke-
rüljenek helyreállításra, amely-
hez az önkormányzat is minden 
segítséget megad.

A továbbiakban engedélyezte 
a testület, hogy 2009. évi pénz-
maradványából az Arany János 
iskola – 42.023 Ft értékben – a 
napközis tanulócsoport részére 
játékokat vásárolhasson.

Galgóczi Mihály ezt követően 
az Ebesen terjesztett szórólappal 
kapcsolatosan kijelentette, hogy 
az abban szereplő rágalmakat 
visszautasítja. A szórólap tartal-
mával kapcsolatosan elmondta: 
„Nem vagyok sem Demszky, 
sem Hagyó! Galgóczinak hívnak. 
A közügyeket tiszta kézzel kezel-
jük, ezért közülünk senkit nem 
tartóztattak le és nem is fognak! 
Nincs szükség az őszödi beszéd 
emlegetésére, nálunk a közügyek 
nyilvánosak, a település költ-
ségvetése fenn van a honlapon, 
mindenki által megismerhető és 
mindenki tudhatja, hogy nem 
vagyunk csődben, mint ahogy az 
ország volt! Ebesen nincs dikta-
túra, az Önkormányzat és testü-
lete demokratikusan működik, a 
község lakosságának többségét 
szolgáljuk. Az SZMSZ szerint a 
fogadóra folyamatos, az évente 
kötelezően előírt 1 közmeghall-
gatásnál minden évben többet 
tartunk. Ebesen az összes beru-
házás kivitelezése nyilvánosan 
kiírt pályázatokon, közbeszerzési 
eljárásokon dől el, melyeket a he-
lyi vállalkozók is megpályázhat-
nak. Az eu-s pályázaton elnyert 
támogatásból megvalósuló kö-
zel fél milliárdos beruházásunk, 
az iskola felújítása és –bővítése 

is minden tekintetben megfelel 
ennek a követelménynek! Az or-
szágos politikai csatározásokat 
nem kell behozni a településre! 
Ilyesmire nincs szükség Ebesen 
– hangsúlyozta Galgóczi Mi-
hály és közölte Mezei Lászlóval, 
hogy az őt és az Önkormányzatot 
ért rágalmak, vádaskodások és 
valótlan állítások miatt jogi útra 
tereli az ügyet.

Ez után a június 8-i sikeres 
polgárőr nap rendezvényeiről és 
az egyesület munkáját elismerő 
ajándék (jutalom karóra) átvé-
teléről számolt be Banáné Lente 
Zsófia, az Ebesi Polgárőr Egye-
sület elnöke. Tájékoztatta a testü-
letet, hogy a jövőben a hajdúszo-
boszlói kistérség rendőrségének, 
polgárőrségének, közterület-fel-
ügyelőségének és településőrsé-
gének képviselői minden hónap 
végén kistérségi egyeztetéseket 
tartanak, melynek tapasztalatait 
a résztvevők összehangolt tevé-
kenységük során hasznosítani 
kívánnak a bűnmegelőzésben 
és a bűnüldözésben. Az elnök 
asszony aktív közreműködésre 
kérte fel a képviselő-testületet és 
a jelenlévőket, közölve velük a 
rendőrség elérhetőségét: 06-52-
588-510, 06-30-680-0361.

Ismételten szóba került, hogy 
az ebesi lakosság számára meg-
különböztető és jogsértő in-
tézkedés a Simon dűlőről 4-es 
főútra történő fel- és lehajtását 
indokolatlan megtiltása. – Az 
önkormányzat fellebbezést nyúj-
tott be a hatósági döntés ellen és 
bírósághoz is fordultunk, vala-
mint folyamatban van a térség 
országgyűlési képviselőjével is 
az egyeztetés – hangsúlyozta 
Galgóczi Mihály. Kapásné Nagy 
Amália képviselő a közmunká-
soknak minden reggel többlet-
munkát okozó szemetelés (nap-
raforgózás) szigorú büntetését 
javasolta. Elhangzott továbbá, 
hogy a község központjában a 
tanítási szünetben nem állnak 
meg az autósok a gyalogátke-
lőknél. Dr. Hajdú Miklós jegy-
ző válaszában elmondta, hogy 
a közterületen szemetelők csak 
tettenérés esetén büntethetők. (A 
község központjában természe-
tesen a gyalogátkelők térfigyelő 
kamerákon is megfigyelhetők. Jó 
lesz tehát, ha a szabálytalan au-
tósok erre is gondolnak. A szerk.) 

A képviselő-testület végezetül 
ismét zárt ülést tartott, amelyen 
ingatlan vételi, illetve ingatlan 
cserére vonatkozó ajánlatokról és 
más időszerű kérdésekről tárgyalt.

Bokor Ferenc

(folytatás az 1. oldalról)
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Operett Gála
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a

2010. július 17-én, 18:00 órakor tartandó Operett Gálára, ahol 
a hajdúszováti PERFECT együttes műsorát tekinthetik meg.

A műsorban a legismertebb magyar operett betétdalok 
hangzanak fel, Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő és 

Szirmay Albert műveiből.
Belépődíj: 500,- Ft

Helyszín: Művelődési Ház, Ebes
Jegyek kaphatók elővételben a községi Könyvtárban 

munkanapokon 10:00 és 18:00 óra között.
Tóth Károly és Juhász Éva

Szeretettel várunk mindenkit!!!

Az Ebesi Hírlapban – amint azt 
az Alapszolgáltatási Központ ve-
zetője, Erdei Andrásné júniusi 
számunkban ígérte – folyama-
tosan tudósítunk az intézmény 
múltjáról, jelenéről és jövőbeli 
terveiről... Most a június 25én, 
az Arany Oroszlán Étteremben 
tartott jubileumi ünnepségről 
számolunk be…

25 év – képekben

Az egykori Öregek Napközi 
Otthona első programjait bemu-
tató tablón „Nem csak éveket 
az életnek, életet is az éveknek” 
jelmondat olvasható. 25 év közel 
egy emberöltő. Életet az éveknek! 
–kezdettől fogva ez a legfőbb célja 
az intézménynek… Május 17-óta 
klubtörténeti tablók fogadják az 
érdeklődőt a Kossuth utcán, az 

egykori Görbe Balogh kúria épü-
letében, az Alapszolgáltatási Köz-
pontban. A gondosan megőrzött 
képes-szöveges anyag megköny-
nyíti és pontosítja az emlékezést. 
Október végéig lehet megtekinteni 
a kiállítást.

– 1985. május 2-án kezdte meg 
működését a jogszabályokban elő-
írtak alapján, az azóta lebontott 
pedagógus szolgálati lakásban, az 
Ady Endre u. 4. sz. alatt az Egye-
sített Szociális Intézmény, mely-
ben helyet kapott az Öregek Nap-
közi Otthona (az ÖNO), valamint 
a házi szociális gondozó szolgálat 
és a szociális étkeztetés – tájékoz-
tat az intézmény vezetője.
 

Negyedszázados ünnep

A június 25-én az Arany Orosz-
lán Étteremben tartott jubileumi 
ünnepségre a klubban gyülekeztek 
a résztvevők, akik nagy szeretettel 

üdvözölték klubalapító intézmény 
vezetőjüket, Lévai Lászlóné Irén-
két. Ő 1999-ig irányította az idős 
ebesi emberek ellátását, segítését, 
illetve szervezte változatos, emlé-
kezetes programjaikat. A gyüleke-
ző után az ünnepségre indultunk 
Erdeiné Zsuzsa és munkatársai, 
Sinka Lászlóné, Marika, Kiss 
Józsefné, Anikó és Jurácsik Zsuzsa 
segítségével. Az étteremben helyet 
foglaló klubtagok üdvözlését  kö-
vetően Galgóczi Mihály polgár-
mester köszöntötte a jelenlevőket. 

– 25 év alatt nagyot változott 
Ebesen az emberek élete. A rászo-
rult, idős emberek klubba hívásá-
val 1985-ben megkezdődött egy 
új intézményi ellátó rendszer lét-
rehozása, kiépítése. Nálunk, Ebe-
sen erre megvolt a fogadókészség 
és a község akkori vezető testülete 
1985-ben – központi finanszíro-

zással – megszervezte az idősek 
életének segítését – emlékeztetett 
az előadó és hozzátette:

– Az Önkormányzat az utóbbi 
években több tízmillió forintos 
költségfelhasználással teljesíti 
önkormányzati feladatait. Ez a 
feladatrendszer ma már sokkal na-
gyobb, mint a kezdetekkor, hiszen 
az intézmény feladatrendszere ki-
terjed a gyermekek, a családok és 
más rászorultak életének segítésé-
re is… 

A polgármester megjegyezte: –  
A 25 év során az anyagi támogatás 
sokszorosával sem tudtuk volna 
kötelező feladatainkat ellátni, ha 
kezdettől fogva nem lettek volna 
az intézményben elkötelezett ve-
zetők, lelkiismeretesen dolgozó 
beosztott munkatársak… Galgóczi 
Mihály polgármester név szerint 
megköszönte az áldozatos munkát  
az alapító és a jelenlegi vezetőnek, 
munkatársaiknak és mindenkinek, 

akik az elmúlt 25 évben Ebes köz-
ség idős lakossága életének segíté-
sében, javításában közreműködtek.

A köszöntő és köszönő szava-
kat követően Galgóczi Mihály az 
Ebesi Önkormányzat képvisele-
tében virággal köszöntötte az in-
tézmény volt és jelenlegi vezetőit, 
valamint a klub jubileumán jelen-
levő összes résztvevőt. Galgóczi 
Mihály polgármester az idős klub-
tagokat megillető finom ebédet kö-
vetően jubileumi tortával is meg-
lepte a résztvevőket, akik szívesen 
maradtak tovább az étteremben és 
felelevenítették a negyed évszázad 
legkedvesebb dalait, nótáit régi és 
újabb tagjaik, régi és új vezetőik 
közreműködésével.

A nótázás közben szó volt arról 
is, hogy a régi időkben, az Egye-
sített Szociális Intézményben és 

azt követően is pezsgő élet folyt 
a klubban, közös kirándulásokat, 
szalonnasütéseket, slambucfőzé-
seket szerveztek. A házi szociális 
gondozó szolgálat is ellátta mű-
ködését, amely azoknak jelentett 
sok segítséget, akik otthonukból 
nem tudtak már eljárni idős koruk 
vagy betegségük miatt. A gondo-
zónő naponta látogatta őket, bevá-
sárolt, levitte a gyógyszereket és 
az ebédet, de ha kellett, be is fűtött 
a kályhába vagy feladta a csekke-
ket a postán. Ma is így van ez. Az 
alapszolgáltatások, azóta sem vál-
toztak, jelenleg is igénybe lehet 
venni ezeket az ellátásokat. Meg 
kell említeni, hogy 2000. decem-
ber 1-től a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtással bővült szolgál-
tatás jelenleg is működik.

(folytatjuk)

Egy emberöltő története képekben – Jubileumi ünnepség az Arany Oroszlánban 
25 éves az Ebesi Idősek Klubja
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Az ebesi Arany János Magyar-
Angol Kéttannyelvű Általános 
Iskola és AMI pedagógiai prog-
ramjában szerepel a környezet 
adottságaira építő nevelési- és 
tanulásszervezési forma, az 
Erdei iskola. Az idén három 
osztály is természetközeli élmé-
nyekkel gazdagodott az erdei is-
kolában eltöltött napok alatt.

Következzenek az osztályok 
beszámolói:

4.a – 4.b: Bükkszentkereszt
Régi vágyunk teljesült, ami-

kor a 4. osztályosokkal eljutot-
tunk Bükkszentkeresztre, hogy 
4 napon át megismerkedhessünk 
annak természeti, ember által lé-
tesített környezetével.

Már utazás közben elbűvöl-
te a gyerekeket a csodás bükki 
táj. Hegyek, völgyek, vadregé-
nyes erdők fogadták az alföldi 
síksághoz szokott iskolásokat, 
s közben sok száz métert emel-
kedtünk. Bükkszentkereszt Ma-
gyarország második legmaga-
sabban fekvő települése. 

Első nap elolvastuk a község 
történetét, séta közben pedig 
megnéztük nevezetességeit. Az 
itt élő emberek ősi mesterségé-
vel, a mészégetéssel is megis-
merkedtünk. Alig vártuk, hogy 
végre felmászhassunk egy igazi 
hegytetőre. Szabadidőnket a ját-
szótéren és a focipályán töltöt-
tük.

Második nap verőfényes nap-
sütésre ébredtünk. Reggeli után 

rögtön felkerekedtünk, hogy tú-
rázzunk egyet a Bükkben. Gya-
loglás közben figyeltük az élő-
lényeket, hallgatóztunk, szima-
toltunk, tapogattunk, forrásvizet 

kóstoltunk. Néha nadrágféken 
csúsztunk, ahol lejtett az agya-
gos talaj. Jókat kacagtunk, mi-
közben felborogattuk egymást 
is. Aztán elértünk a diósgyőri 
várba, ahol. személyesen talál-
koztunk a történelemmel. Este 
kullancsvizsgálattal „múlattuk 
az időt.”

Harmadik napon az üveghu-
ta múzeumot és a híres csoda-
köveket kerestük fel, aztán az 
eső bezavart minket a foglal-
koztatóba. Környezetismereti 
feladatlapokat oldottunk meg, 

„kézműveskedtünk”, sárkányt 
készítettünk. Este a Ki mit tud?-
on mindenki felléphetett, s be-
mutathatta különleges tudomá-
nyát.

A negyedik napon sajnos már 
indulnunk kellett hazafelé. Út-
közben Lillafüreden végigjártuk 
a Szent István Cseppkőbarlan-
got, ahol sok új ismeretet sze-
rezhettünk a mészkőhegységek 
belsejéről.

Fáradtan, de boldogan és él-
ményekben gazdagon értünk 
haza és felejthetetlen maradt a 
négy erdei iskolás nap.

Kísérő pedagógusok: 
Bálintné Bagdi Ibolya, 

dr. Rácsai Lajosné,   
Kiss József

7.b Márokpapi
Márokpapiban 2010. április 

19-23-ig voltunk Erdei iskolá-
ban, az E-misszió Természet-és 
Környezetvédelmi Egyesület 
szervezésében. Az egyesület 
több éves múltra visszatekin-
tő civil szervezet. Nyíregyházi 
székhelyén több párhuzamosan 
futó környezetvédelmi progra-
mot koordinál, melyek között 
kiemelt helyen szerepel a kör-
nyezeti nevelés.

Márokpapi a Szatmár-Beregi 
síkság szívében található 450 fős 
település, melynek nincs átmenő 
forgalma. Ez a táj őrzi leginkább 
Alföldünk eredeti erdős-lápos 
képét, mivel a természeti és tör-
ténelmi múltból az átlagosnál 
többet őrzött meg. Átmentette 
a rohanó mába a természet és 
az ember régi harmóniáját. Az 
egyesület munkatársai, két bi-
ológus tanárnő foglalkozott a 
gyerekekkel, nem hagyva időt az 
unatkozásra. Naponta változatos 
programokon vehettünk részt. 
1 nap – A fás legelők napja. 2. 
nap – A műemlékek és a víz nap-
ja. 3. nap – A hegyképződés és 
a meteorológia napja. 4. nap – 
Környezet- és egészségvédelem 
napja. 5. nap – Ezt tanultam az 
erdei iskolában. A programokat 
színesítette a csillagtúra, a sza-
lonnasütés, a bátorságpróba, a 
tábortűz, a gyógyteakóstolás és 
a kerékpártúra.
A 7.b osztályt kísérő pedagógusok:
Katona Erika és Kása Sándor

Erdei iskolák – 2010

A történelem nyomában – alapítványi kirándulás Kassára
Az Ebesi Gyermekekért Ala-

pítvány hagyományaihoz hűen, 
idén is megszervezte az alapít-
ványi kirándulást, melynek úti 
célja Szlovákia, Kassa és kör-
nyéke volt. Az osztályfőnökök 
által javasolt gyermekek közül 
ebben az évben 47 fő jó tanuló, 
szorgalmas, eredményes gyer-
mek vett részt a kiránduláson.

A reggeli órákban borongós, 
esős időben, de jókedvvel indul-
tunk útnak. A határ átlépése után 
először a krasznahorkai várat 
néztük meg, mely teljes épség-
ben őrzi a mai napig az Andrássy 
grófok életét.

Láthattuk a ruháikat, fegyve-
reiket, a használati tárgyaikat, 
edényeiket, melyek rézből és 
bronzból készültek. A vár meg-
látogatása után Kassára látogat-
tunk el. Idegenvezető segítségé-
vel jártuk végig a várost: meg-

csodálhattuk a régi kassai város-
falat, a címeres angyal szobrot, 
a zenélő szökőkutat. Rövid séta 
után jutottunk el a kassai Dóm-
ba. A templom freskói feltárták 
nekünk II. Rákóczi Ferenc élet-
útját, az eredeti sírkövet, meg-

néztük a szárnyas oltárt, a déli 
kaput, ahonnan Mátyás király 
hallgatta a misét. Az alagsor-
ban található kripta II. Rákóczi 
Ferenc és családjának nyughe-
lye. A Rákóczi család életútját 
követve, elmentünk a Rodostói 

házba, melynek berendezéseit 
a legnagyobb gondoskodással 
hoztak át Kassára.

Ennyi látnivaló után jólesett 
a süteményezés egy helyi cuk-
rászdában, majd mindenki elin-
dult ajándékot vásárolni. Igaz, az 
eső szinte egész nap esett, de a 
jókedvünket ez sem rontotta el. 
Délután a meleg busz várt min-
ket, a légkondicionáló segítségé-
vel hazaérkezésre megszárítot-
tuk az elázott ruhadarabjainkat.

Ezen a napon, bár nem az is-
kolában voltunk, mégis nagyon 
sok dolgot tanultunk, láttunk a 
magyar történelemből. Jövőre 
folytatjuk!

Köszönjük az adományozók-
nak, az önkormányzatnak, az 
1%-ot felajánlóknak a támoga-
tást.

Fodor Attiláné
kuratóriumi tag
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A 2009/2010. tanév végén jutalmazott tanulók 

az Arany János Magyar – Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI-ban
Kitűnők 
1.a: Dér Zsombor, Györfi Bianka, Kiss Zoltán, Veress Júlia, 
1.b: Csorvási Réka, Erdei Letícia Leila, Kovács Aurél Márk, 
Nagy Vivien Lili, Palcsu Zalán, Szoboszlai Botond, Szombati 
Vivien, Művészeti iskola: Szoboszlai Botond (kerámia tanszak) 
2.a: Abai Evelin, Csízi Hajnalka, Fecskán Janka, Gali Petra, 
Kaszás Brigitta, Kovács Viktória, Morvai Milán, Sós Barnabás, 
Szathmári Dorina. Műv. iskola: Gali Petra (színjáték tanszak),  
Ötvös József (szintetizátor tanszak) 2.b: Bagoly Imre, Fazekas 
Bence, Tóth Benedek 3.a: Janik Barnabás, Lakatos-Tálas 
Ákos, Megyaszai Lili, Pásti Lajos, Piskó Jenő. Műv. iskola: 
Piskó Jenő (ütőhangszer tanszak) 4.a: Árva Dávid, Kiss Bence,  
Nagy József, Veress Borbála. Műv. iskola: Gombos Viktória 
(színjáték tanszak) 5.a: Kanyó Kata, Szőke Dávid 5.b: Kozma 
Benedek, Végh Ákos 6.a: Szoboszlai Boglárka 6.b: Dobos 
Krisztina, Kanyó Márton. Műv. iskola: Kanyó Márton (furulya 
tanszak) 7.a: Szabó Rebeka 7.b: Egri Judit, Püski Flóra, Száraz 
Alexa, Vágner Marianna 8.a: Kunkli Alexandra. Műv. iskola: 
Szentesi Ruben (grafika tanszak) 8.b: Nagy Anett, Varga 
Fruzsina. Nagy Anett és Varga Fruzsina nyolcéves kimagasló 
tanulmányi eredményükért megkapták az iskola díszoklevelét.

Jelesek (4,71) 
1.a: Mészáros István, Sánta Márk, Szatmári László, Thuri 
Enikő 1.b: Csízi Ildikó, Fodor Norbert, Nagy Dávid, Szabó 
Orsolya  2.a: Bari Barbara, Beke Béla, Heveli Adrián, Misák 
Veronika, Magyar Dávid, Varga Ferenc, Vágner Bálint 2.b: 
Tőzsér Zoltán 3.a: Molnár Péter, Rácz Dorina Petra 3.b: 
Nagy Gabriella, Tokai-Kiss Krisztián, Tóth Sándor,  Vágner 
Zsuzsa 4.a: Kovács Zsófia, Lakatos-Tálas Péter 4.b: Andirkó 
Adrienn, Egri Csaba, Kovács Krisztián, Marsai Enikő, Varga 
Máté, Villás Levente 5.a: Lukács András, Mérai Bernadett 
5.b: Kovács Eszter, Szabó Adrienn 6.a: Nagy Fanni 6.b: Pásti 
Hajnalka, Varga Dóra, Varga Nikolett 7.a: Tokai Ramóna 
7.b: Andirkó Tibor 8.a: Nagy Fruzsina 8.b: Felföldi Debóra, 
Szatmári Vivien.

Művészeti iskola
Szoboszlai Botond (kerámia tanszak), Piskó Jenő (ütőhangszer 
tanszak), Gali Petra (színjáték tanszak), Ötvös József 
(szintetizátor tanszak), Gombos Viktória (színjáték tanszak), 
Kanyó Márton (furulya tanszak), Szentesi Ruben (grafika 
tanszak), Képes Diána, G. Németh Renáta, Pető Nikoletta 
(zongora tanszak).

Közösségi munka 
5.b.: Kozma Benedek – DÖK munka, 6.a: Kocsis Réka, Szőke 
Imre, 6.b: Varga Nikolett, 7.a: Kovács Dávid – közösségi 
munka, 8.a: Kiss Renáta Réka – DÖK munka, Kunkli 
Alexandra, Szentesi Ruben – közösségi munka, 8.b: Nagy 
Alexandra Cintia, Csörgő Brigitta, Laczkó Viktória, Németi 
Róbert, Varga Fruzsina – közösségi munka.

Egyéb közösségi tevékenység
8.a: Kiss Renáta Réka – Ifjú Polgárőr, 8.b: Laczkó Alexandra 
– Ifjú Polgárőr.

Tanulmányi versenyek – amelyek jutalmazására a 
ballagáson illetve a tanévzárón került sor
Kiss Bence (4.a) – a Zrínyi Ilona matematikaversenyen az iskola 
legeredményesebben szereplő diákja volt. Korcsoportjában a 6. 
helyezést érte el. Ezért könyvjutalomban részesült. Felkészítő 
tanára: dr. Rácsai Lajosné tanárnő
A Bendegúz levelezős tanulmányi versenyen a 2009/2010. 
tanévben eredményesen szerepelt és oklevélben részesült:
Szoboszlai Botond 1.b Anyanyelv 13. helyezés
Beke Béla 2.a Angol kezdő    6. helyezés
Fecskán Janka 2.a Anyanyelv 18. helyezés
A Bendegúz levelezős tanulmányi versenyen való 2 éves aktív 
és eredményes versenyzésért Fecskán Janka és Sós Barnabás 
2.a osztályos tanulók jutalomban részesültek.

Play and win! Országos angol nyelvi levelező versenyen 
nyújtott teljesítményéért. 
Oklevélben részesültek  Lakatos-Tálas Ákos  

és Pinczés Illés 3.a osztályos tanulók
Emléklapot vett át Megyaszai Lili
Felkészítő tanáruk:  Kathiné Sárkány Noémi tanárnő

Bendegúz levelezős tanulmányi versenyen a 2009/2010. 
tanévben eredményesen szerepelt és oklevélben részesült:
Szoboszlai Boglárka 6.a Anyanyelv 7. helyezés
Vágner Marianna 7.b Természetismeret 3. helyezés
A Bendegúz levelezős tanulmányi versenyen való 5 éves aktív 
és eredményes versenyzésért jutalomban részesült Szoboszlai 
Boglárka 6.a osztályos tanuló.
A Bendegúz levelezős verseny iskolai koordinátora: Illés 
Angéla tanárnő.

LADIK médiaismereti vetélkedőn résztvevő csapatunk:
Györfi Mercédesz, Eszenyi Alexandra, Kiss Renáta Réka, 
Kunkli Alexandra, Nagy Fruzsina (8.o)
Felkészítő tanár: Tóthné Leiter Júlia.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat,  
hogy Községi Könyvtárunk

2 0 1 0 .  j ú l i u s  2 6 .  é s  a u g u s z t u s  2 . 
k ö z ö t t

Z Á R V A  t a r t .
Nyitás: 2010. augusztus 3-án

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. július 3-án a Szent Iván 

éji vigadalmon közel hetven 
résztvevővel 17 órakor nyitotta 
meg kapuját a múzeum, ahol a 
bütyköldében ki lehetett próbálni 
a mandalakészítést Tóth Tamás-
sal, az üvegfestést Tóth Tündével 
és a gyertyamártást Zelizi Krisz-
tinával.. 18 órakor a rendhagyó 
Retró tárlatvezetés és kvízjáték 
kezdődött Dalnoky Ferenccel, 
akitől részleteket is hallhattunk 
készülő könyvéből. 

Ekkor már javában rotyogott a 
bográcsban a jóízű, eredeti horto-
bágyi slambuc, amit Béke Péter 
és felesége készített. 20 órától 
csillagászati előadást hallhattunk 
Zajácz Györgynek, a debreceni 
Magnitúdó Csillagászati Egyesü-

let vezetőjének tolmácsolásában. 
A Hold és a különböző csillag-
képek távcsöves látványa mindig 
óriási élmény – bizonyította ezt 

az érdeklődők serege. 21 órá-
tól táncházban tanulhattuk meg 
a csárdás lépéseit Török Ármin 
vezetésével. 22 órakor kezdődött 

a tűzugrás, és Kissné Szabó Edit 
elevenítette fel a Szent Iván nap-
hoz kapcsolódó hagyományokat, 
a tűz jelentőségét. Az estet lezá-
róan a bátor jelentkezők a pará-
zson járást próbálhatták ki.

Köszönjük a helyi vállalko-
zóknak, hogy rendezvényünk 
megvalósulásához hozzájárultak. 
Név szerint: Béke Péter és fele-
sége, Nagy Sándorné a Reál Pont 
Üzletlánc hálózat tagja, Harsányi 
Lajosné Jupi-Mix Kft., Emese sö-
röző, Erdei Zoltánné Zöldség és 
gyümölcskereskedés, Sarok ABC-
Romy Ker Kft., Csaba bácsi bolt-
ja, T+T Super százas, Tarr Éva 
debreceni savanyúság készítő. 

Eignerné Bartusz Andrea 
muzeológus

Szülői értekezlet
A leendő óvodások szüleinek 

2010. augusztus 24én kedden 
délután 15.30 órakor 
szülői értekezlet lesz, 

melynek helyszíne 
a Benedek Elek Óvoda.

Megjelenésükre 
feltétlenül számítok.

Czeglédiné Herczeg Ildikó
óvodavezető

II. Szent Iván éji vigadalom

Ismét sikeres évet zárt az esti gimnázium
2006 szeptemberében kerültem 

Ebesre. Ekkor indult az esti gimná-
zium az Arany János Általános Is-
kola épületében. Várakozással teli 
voltam, hiszen egy új induló intéz-
mény formálásában vehettem részt. 

Az eltelt évek alatt nemcsak egy 
újabb „intézmény”-nyé váltunk, 
hanem fontos közösségkovácso-
ló szerepünk van. Ez idő alatt az 
iskola meghatározó pontja lett a 
községnek. Beszédtéma vagyunk, 
főleg, ami iskola továbbgondolását 
illeti. 

Hírünk Ebesről is tovább ter-
jedt; ezt bizonyítja az a komoly 
érdeklődés, amit minden egyes 
beiratkozáskor tapasztalunk. Si-
került csalogatunk embereket 
Hajdúszoboszlóról, Nagyhegyes-
ről, Hajdúszovátról, Debrecenből, 
Józsáról, mi több Bodaszőlőről 
való diákunk is tanul az intéz-
ményben. Az iskola népszerűsége 
mögött több ok áll.

Kiváló és együttműködő a ta-
nári gárda. Néhány tanárunk tanít 
az ebesi általános iskolában, míg 
mások Debrecenből járnak Ebesre.

Másfelől nagyon jó a helyi kö-
zösség. Az emberek elfogadták, 
hogy felpezsdült az élet, hiszen 

kedden és csütörtök élénkebb a 
településen mozgás. Az iskolában 
dolgozók is megszokták a „zson-
gást” a délutáni, esti órákban. 
Sokat köszönhetünk nekik, hogy 
együttműködésükkel zökkenő-
mentessé tették az iskola műkö-
dését. 

Az iskola külön érdeme, hogy 
generációkat is segít összehozni. 
Hiszen 18 évestől a 40-50 év kö-
zöttiek is diákjai az „esti giminek”. 
Egyik korosztály lendületet ad, 
míg a másik megfontolttá tesz.  
Születtek itt barátságok és szerel-
mek egyaránt.

S hogy miért szeretem ez az 
 iskolát? Azért mert sok mindenben 
rész vállaltam, és mert sok mindent 

láttam az elmúlt idők alatt. 
Láttam a jelentkező diákok ag-

godalmait, hogy tudják-e teljesíteni 
a követelményeket, hogyan tudják 
összeegyeztetni az iskolát a mun-
kával, a családdal.

Természetesen szembesülten 
kudarcokkal is, hiszen voltak, 
akik csalódásból vagy lustaság-
ból hagyták félbe tanulmányaikat. 
Bár tudok példát mondani arra is, 
hogy ez a megszakítás csak átme-
neti volt, mivel a diákunk rövid ki-
hagyás után újrakezdte az iskolát, 
ezúttal sokkal tudatosabban, célirá-
nyosabban. 

Láttam, amikor egy-egy tanu-
lónk elcsüggedt, de ilyenkor min-
dig akadt egy tanár vagy egy is-

kolatárs, aki bátorította az illetőt, 
lelket öntött belé. 

Ott voltam, mikor az első érett-
ségizős diákjaink izgulva – de hoz-
zátenném –, hogy nagyon ügyesen 
helytálltak a megmérettetésen. 
Igyekszünk tartani a kapcsolatot 
egymással az után is, hogy már 
befejezték, vagy tovább folytatták 
a tanulmányaikat. Mert igen, vol-
tak, akik az óta továbbtanultak. Sőt 
igyekszünk támogatást adni, azok-
nak, akiknek ilyen irányú tervei 
vannak. S van olyan pedagógus, 
aki kimaradna ezekből az élmé-
nyekből? Mert én nem szeretnék.

Az idén érettségiző osztály: 
Farkas Tímea Renáta, Gombos 
Istvánné, Jenei Katalin, Keserű 
Róbert Ádám, Kiss Zsanett Ildi-
kó, Kiss Zsolt János, Kovács Ma-
rianna, Magos György, Mészáros 
József, Nagy Mária Judit, Németh 
Zsolt, Pappné Salánki Tünde, 
Peterman Norbert, Petőné Nagy 
Éva Zsuzsanna, Pócsi Gyöngyi, 
Rácz András, Szabó Zsolt, Szécsi 
Anita, Szikszai Enikő, Tokai Atti-
la, Tomcsik Zsolt, Varga Ferencné, 
Vass Hajnalka, Vezendi János, 
Zsigmond János.

Medgyesi Magdolna

Az esti gimnázium hallgatói és tanárai

Óvodánkban az évzáró és ballagó ünnepsé-
geket követően hagyományainkhoz hűen szer-
vezzük a nyári életet,  mellyel színesíteni  sze-
retnénk a gyermekek programját egészen július 
23-ig. A nyári napokat úgy tervezzük és ala-
kítjuk, hogy az óvodások mindegyike megta-
lálja a számára legvonzóbb, legélményszerűbb 
tevékenységet. Változatos tevékenységeket 
biztosítunk számukra, melyek által szabadide-
jüket hasznosan eltölthetik itt az óvodában. 

Részt vehettek vízhez szoktató úszás előké-
szítő programon, mellyel párhuzamosan fantá-
ziadús hetek zajlanak az óvodában. Zöld hetek 

I.-II. keretében felfedezések, túrázások, kuta-
kodások a természet csodáiban. Tarkabarka és 
Szivárvány hetek alkalmával barkácsolásokat, 
mese- és zenehallgatásokat szervezünk a gye-
rekeknek. A Varázsló ovi hetében pedig kísér-
letezhetnek a gyerekek. Óvodánkban a már 
hagyománnyá vált nyári élet mindig nagyon 
sikeres a gyerekek körében, és a szülőktől is 
pozitív visszajelzéseket kapunk. 
A  változatos hetek után  2010. július 26-tól 
augusztus 19-ig  az óvoda zárva tart.

Kovácsné Jóni Andrea
szakm.munkaköz.vez.

Nyári élet az oviban
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Megindítottam ideggyógyászati 

és neuroszonológiai 
magánrendelésemet.

Kedves jövendőbeli pácienseim! Fejfájás, szédülés, 
látászavar, zsibbadás, 
gerincpanasz, 
idegesség, feszültség, 
stb. tüneteivel, illetve, 
ha csak arra kíváncsi, 
hogy van-e agyi-
érelmeszesedése, akkor 
bizalommal keressen 
fel korszerű műszerrel 
felszerelt, kulturált 
rendelőmben.

Betegbarát áraim vannak.

Rendelő: Debrecen, Blaháné utca 7., fsz. 1.,

Bejelentkezés a  06-20-285-7128-as  telefonszámon. 

Dr. José M. C. Rosa, ideggyógyász főorvos, 
neuroszonológus, egészségügyi szakmenedzser

A júniusi éjszakai gyalogtúrára rekord létszámmal, 109-en jöttek 
el. A tábortűz körüli hangulatról Berkes Krisztián és tehetséges 

együttese, a Wonderwoll gondoskodtak. Köszönjük!

Megnyílt a FAGYIZOO!
Szeretettel várunk mindenkit a Hunyadi u. 76. szám 

alatti fagylaltozó és cukrászdába.
Kínálatunkból: Fagylaltok, fagylaltkelyhek, üdítők, 
koktélok. Sütemények és torták a Hajdúszoboszlói 

Karikás étteremből. 
Süteményrendelést felveszünk.

Ct.: Deczki Tamás
Tel.: 06 70 9 421 385

„Én táncolnék veled”
Ingyenes nosztalgikus táncklub  

a 70es, 80as, 90es évek  
és napjaink slágereiből

Szeretettel várjuk a gyerekeket, fiatalokat és az idősebb 
korosztályt is egy ismerkedős, hangulatos estére 

július 16. péntek este 7 órakor.

Ételt és italt mindenki kedve szerint hozhat magával.

Helyszín: Művelődési ház: július 16 péntek este 19-22 óráig 
Szervezők: Sós Barnabás (Ebesi S.B. Egyesület) Tel.: 366-972
 Ebesi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Zene: Kovács Dávid

Napkelte gyalogtúra  
zenés reggelivel

Indulás: Augusztus 8. vasárnap, reggel 5 
órakor 

Gyülekező Arany János Ált. Isk. előtt
Hazaérkezés: 8 óra körül, utána közös zenés reggeli
Résztvevők: 7 éves kortól
A túra távja: 8 km (földúton és aszfalton)
Útvonal: Ebes – Ebesi határ – Ebes
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő réteges öltözet
Szervező: Sós Barnabás Tel: 366-972

Reggelit mindenki hozzon magával!

Ebesi Sportbarátok 


