
Az ebesi iparterületen történt 
vásárlást követően – mint isme-
retes – olasz érdekeltségű sajt-
gyár épül Ebesen. Olaszország 
legnagyobb parmezán sajt gyár-
tó és sajtexportőr cégcsoportja 
az idén Ebesen megalakította a 
Magyar Sajt Kft.-t és munkába 
fogott. Az iparterületen 10.000 
négyzetméteren hamarosan 
megépül egy 3000 négyzetméte-
res tejfeldolgozó nagyüzem. Az 
ebesi és a környékbeli tejter-
melő beszállítók tejéből az olasz 
gyár kezdetben napi 1000 mázsa 
(kb. 100 ezer liter) tehéntejet 
dolgoz fel, amelyből olasz típu-
sú sajtokat, parmezán sajtot is 
gyártanak. Az augusztus utolsó 
hetében Ebesen járt cégcsoport 

alapítójától, az Olasz Sajtgyár-
tók Szövetségének elnökétől, 
Nelso Ghidoni úrtól  kértünk 
interjút.  

Ebei Hírlap: – Elnök úr! Mi az a 
lehetőség, amit Önök most Ebesre 
hoztak?
Nelso Ghidoni alapító elnök: 
– Tudja, ebben nincs semmi kü-
lönleges. A kiemelkedő minőségű 
termék a mai világban mindenütt 
és minden körülmények között 
értékesíthető! Ez a sajt, amit mi 
gyártunk, Japántól Amerikáig 
olyan népszerű, annyira szeretik 
az emberek, hogy nem tudunk 
eleget gyártani belőle! Ugye ne-
hezen hihető, hogy már azoknak a 
sajtoknak is sorban állnak a vevői, 
amiket Ebesen fogunk gyártani, 
cégcsoportunk legnagyobb ke-
reskedelmi tagja ugyanis már az 
ebesi induló készletet is értékesí-
tette a világpiacon. 

Ebei Hírlap: – Minden sikeres 
vállalkozás elkezdődik valahol… 
Az Öné mikor és hol kezdődött?
Nelso Ghidoni: – Meggyőző-
désem, hogy 14 éves koromban 
kezdődött, amikor egy Észak-
Olaszországi településen elkezd-
tem dolgozni egy tejfeldolgozó 
üzemben. Attól kezdve minden-
kitől megpróbáltam mindent 
megtanulni, amit a sajtgyártásról 
tudni kell. 56 éves koromra ez 
valószínűleg sikerült, mert leg-
jobb barátaim és legkorrektebb 
üzlettársaim megnyerésével és 
közreműködésével létrehoztam 
hazám legnagyobb sajtgyártó 
cégcsoportját. Ez a több évtizedes 
szakmai munkálkodás annyira 

A Kossuth utcán hosszú gép-
kocsisor, sétálva gyülekező csa-
ládok, baráti társaságok, idősek, 
középkorúak, fiatalok, gyerekek 
– ebesiek és vendégeik – népesí-
tették be az idén is az augusztus 
20-i ünnep helyszínét. A Művelő-
dési Ház által szervezett falunap, 
a Szent István napi sokadalom 
gazdag rendezvénysorozata kivá-
ló lehetőség volt az együttlétre, 
amivel most is örömmel élt a la-
kosság többsége, hiszen akár az 
egész napot is itt tölthették a csa-
ládok, a baráti társaságok.

Délelőtt: sportversenyek, 
gyermekműsorok, nóta a jó 

ebédhez 
A nagy hagyományú program 

idén is sportversenyekkel kezdő-
dött. kerékpáros ügyességi ver-
seny, amit a Szent István napi kis-
pályás focikupa meccsei követtek. 
A görkori és gördeszka ügyességi 
verseny után ünnepi futóverseny 
volt. A vetélkedések gyermek és 
felnőtt darts versennyel fejeződ-
tek be az ebéd idejére. 

A finom ebéd garanciája a 8 
órától meghirdetett Ízőrző – IX. 

Ebesi Étekkészítő verseny volt. 
A versenyző 14 csapat leves, egy-
tálétel, pörkölt és ínyencségek 
kategóriában mérte össze főző-
tudományát. A zsűri elnöki felada-
tot Fehér Gábor mesterszakács, a 
Magyar Nemzeti Gasztronómiai 
Szövetség zsűritagja látta el.

10 órától a népi kismesterségek 
bemutatóját láthatta a közönség, 
és értékes tárgyakat is vásárolha-
tott a kézműves kirakodóvásáron, 
valamint délig, illetve délután is 
kézműves játszóház fogadta az 

érdeklődő gyerekeket és szüle-
iket. A délelőtt folyamán az Óz, 
a csodák csodája – zenés családi 
mesejátékkal a Pécsi Sándor Gu-
ruló Színház bűvölte el a gye-
rekeket. „Dallamok szárnyán” 
címmel szórakoztatta a szom-
széd község, Hajdúszovát Perfect 
Kulturális Egyesülete a résztve-
vőket, majd jó ebédhez szólt a 
nóta Szabóné Medgyessi Lívia, 
Nádasdi László nótaénekesek 
jóvoltából, Jeremiás Béla prímás 
kíséretében. 

Délután: csikósbemutató, Lagzi 
Lajcsi, Marót Viki, retro divat, 

„sztambul rózsái” 

A műsort követően az Ebesi 
Hagyományőrző Csikósok lát-
ványos lovasbemutatója követ-
kezett. Sztárvendég, a szórakoz-
tatás nagymestere, Lagzi Lajcsi 
szórakoztatta ez után a népes kö-
zönséget és a színpad előtt táncra 
perdült ebesi közreműködőket. A 
Tiszta virágos lakóház verseny és 
a délelőtti sportvetélkedők ered-
ményhirdetése, valamint Naida, 
Michele és Erna nívós hastánc-
bemutatója után újabb sztár-
vendég, Marót Viki és a Nova 
Kultúrzenekar fergeteges rock 
műsora pezsdítette meg a műfaj 
rajongóinak hangulatát. Ez után 
a Debreceni Amodell Ügynök-
ség retro divatbemutatójával az 
elmúlt évtizedek divat trendjeit 
idézte fel a közönségnek. A to-
vábbiakban a Debreceni Virág-
karnevál isztambuli vendégcso-
portja mutatta be hangulatos és 
rokonszenves műsorát. 

Ebesi Hírlap
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja  IX. évf. 7. szám • 2010. augusztus • Ingyenes kiadvány

Nelso Ghidoni elnök-igazgató:  „Ebesen együtt fogunk növekedni…!”

Falu Napja, Szent István napi sokadalom – 2010

Olasz sajtgyár épül Ebesen

(folytatás a 4. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)
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Önkormányzati egészségmegőrzési program

A Targeton Kft. szervezésé-
ben októbertől folytatódhatnak 
a díjtalan szűrővizsgálatok az 
Önkormányzati Egész ség-
megőrzési Program keretében 
– tudta meg az Ebesi Hírlap 

dr. Szerze Pétertől, a kft. ügy-
vezetőjétől. 

Mint ismeretes, 2009. ja-
nuárja óta évente többszáz 
ebesi lakos vehetett részt a 
díjtalan egészségügyi szűrő-

vizsgálatokon az orvosi ren-
delőben. Eddig 1180 fő vett 
részt a szűréseken: széklet-
vér, allergológiai, csontrit-
kulás, szemészeti, anyajegy, 
ortopédiai, prosztata, gyo-

mor- és vizeletvizsgálatokon. 
A mintegy másfél év alatt 
az ön kormányzat a lakosság 
számára díjtalan szűrővizs-
gálatokra 880 ezer forintot 
fordított. 

Mint ismeretes, az európai leader fejlesztési program 4 célterületén kistérségünkben is megtörtént a rangsorolás: a 
Vállalkozások marketing tevékenységének ösztönzése, a Mindenki számít – képzések a térségben, a Turisztikai szálláshelyek 
fejlesztése és a Szabadidő és sport szolgáltatások fejlesztése „Ép testben ép lélek” fejlesztési feladatkörökben
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 38/2010 (VI. 2.) közleménye szól az elfogadott célterületek minimum pontszámáról. 
Táblázatunk az ebesi nyertesek támogatásáról ad tájékoztatást:

Pályázó Célterület Pályázat címe Jóváhagyott tám. 
összeg

Adridea Kft. Vállalkozások marketing tevékenységének 
ösztönzése

Ebesi vendéglátóegységek 
népszerűsítése 1.227.600,- Ft

Józsa Istvánné Turisztikai szálláshelyek fejlesztése Roland Vendégház felújítása 4.697.204,- Ft
Ebes Községi 
Sportegyesület

Szabadidő és sport szolgáltatások 
fejlesztése „Ép testben ép lélek” Ebesi Sportház belső felújítása 5.070.375,- Ft

Ebes Sportbarátok 
Egyesülete

Szabadidő és sport szolgáltatások fejlesztése 
„Ép testben ép lélek” Sportpályák kialakítása 5.038.365,- Ft

Józsa Zoltán Vállalkozások marketing tevékenységének 
ösztönzése Ügyviteli tanácsadás terjesztése 1.957.500,- Ft

Venter Józsefné Turisztikai szálláshelyek fejlesztése Borostyán Vendégház felújítása 1.535.668,- Ft

Kovács Lajosné Turisztikai szálláshelyek fejlesztése Kovács Vendégház felújítása és 
bővítése 5.083.896,- Ft

(Információ: Bodrogi Anett, munkaszervezet vezető- helyettes, HA-VER Nonprofit Kft.)

Ebesi nyertes pályázók a LEADER-programban

Mintegy 300 zsák ruhane-
mű, kevés élelmiszer (üdítő) 
és tisztítószer gyűlt össze a 
felhívásra, az árvízkárosul-
tak megsegítésére. Mivel az 
elázott falvak nem tartottak 
igényt a ruha-adományra, 
mert jobban örültek volna a 
pénznek, ezért a csomago-
kat a Magyar Vöröskereszt 
debreceni telepére vittük és 

átadtuk további elosztásra a 
rászorulók részére. Itt elő-
zetes megbeszélés alapján 
fogadnak bútor és egyéb ado-
mányokat is. A szállításban 
és rakodásban a helyi önkor-
mányzat – köztük az Ebesi 
Községgondnokság Kft. – 
dolgozói segítettek.
Heidumné Szarka Veronika

önkormányzati képviselő

Adománygyűjtés az árvízkárosultaknak Megkezdődött az iskola bővítése  
és átépítése

Az augusztus 19-i munkaterület átadást követően megkez-
dődtek az iskola átépítési munkálatai. A beruházás  fővállal-
kozója a Hajdúép Kft. Mint ismeretes, az 576 millió forintba 
kerülő iskolafelújítás és -bővítés tervezett befejezési határideje 
2011. április vége.

Felvételünkön: Megkezdődtek a melléképület bontási és az 
új épületszárny alapozásához szükséges földkitermelés munká-
latai.
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meggyőző lehetett, hogy cégcso-
portunknak Olaszország legsike-
resebb sajt-exportőre is tagja lett.  
Ebei Hírlap: – Ezek szerint Ja-
pántól Amerikáig értékesíthető az 
Önök termékcsoportja. Hogyan 
jutottak el Magyarországra, majd 
Ebesre?
Nelso Ghidoni: – Tudja, nekem 
mindig az volt a célom, hogy 
külföldön is tovább bővítsem a 
termékeinket fogyasztók körét és 
közben megtaláljam Európában a 
legjobb helyet, a legmeggyőzőbb, 
a legkorrektebb üzleti partnere-
ket. Erre a keresgélésre a szakmá-
ban eltöltött 52 évi tapasztalatom 
is figyelmeztetett. Végigjártam 
Közép és Kelet Európa minden 
országát. Egy évi kutatásom 
alatt bejártam Magyarországot, 
így Hajdú-Bihar megyét is, de – 
ahogy minden szép és jó helyen 
– a megye kiváló adottságai mel-
lé kerestem a korrekt partnert, a 
megfelelő embert is. Elmondha-
tom, hogy a megyében a legmeg-
felelőbb embert Galgóczi Mihály 
polgármester úr személyében 
találtam meg. Cégcsoportunk, 

melynek alapítójaként az elnöke 
is vagyok, teljes egyetértésben 
döntött arról, hogy a kelet-euró-
pai gyárat Ebesen kell létrehozni. 
Sajtgyárunk megvalósulásának 
értelmében és jövőjében olyany-
nyira hiszek, hogy a felépülő gyár 
vezetésére az unokámat, dr. Dario 
Gualtierit bíztam meg, aki 2010. 
tavasz óta Ebesen lakik és a ve-
zetői teendőkre való felkészülés 
közben szorgalmasan tanulja a 
magyar nyelvet is. 

Ebesi Hírlap: – Az új ebesi sajt-
gyár, amikor megépül, a világhírű 
cégcsoport legfiatalabb tagjaként 
szorul majd segítségre?
Nelso Ghidoni: – Nekünk erről 
is vannak tapasztalataink. Egy új 
üzem az új környezetben, az új 
dolgozóival, az új menedzsment-
tel, a beszállítóival együtt nő fel 
a feladataihoz. Az biztosnak lát-
szik, hogy a sajtgyárnak már az 
induló feldolgozó-kapacitása is 
olyan jelentős méretű lesz, ami a 

környék minden tejtermelő vállal-
kozását – sőt másokat is – aktivi-
zálni fog..  Cégcsoportunk olyan 
sajtgyárat épít, melynek kezdeti 
feldolgozó kapacitása jelentősen 
tovább bővíthető lesz. Nagyok a 
lehetőségek!
Ebesi Hírlap: – Ez a fejlődési 
perspektíva munkahelyeket is kí-
nál az ebesi embereknek?
Nelso Ghidoni: – Igen. Szüksé-
günk lesz irodai munkatársakra, 
betanított munkásokra, kisegítő, 
szállító személyzetre, az élel-
miszer-technológiához értő ve-
gyész-technikusokra és másokra. 
Új munkatársainknak tudniuk 
kell, hogy – ők és a sajtgyár – 
együtt fogunk növekedni és sike-
reinket így érhetjük el! Ebes ne-
künk nagyon fontos hely lett. Mi 
minden információt is itt, helyben 
kívánunk közzé tenni, tehát az ál-
láshelyeket is az Önök lapjában, 
az Ebesi Hírlapban fogjuk a meg-
felelő időben közzétenni. 
Ebesi Hírlap: – Köszönjük az 
interjút!
Nelso Ghidoni: – Szívesen. Ar ri-
ve derci! Viszontlátásra!

Bokor Ferenc

2010. augusztus 17-én Gal góczi 
Mihály polgármester elnökleté-
vel megtartotta soron követke-
ző ülését az önkormányzat kép-
viselő-testülete. A testület nyári 
munkarendje továbbra is az 
elmúlt négy évben megkezdett 
fejlesztések biztonságának nö-
velése és az időszerű teendők-
ről való döntések meghozatala 
jegyében folytatódott.

A helyi választási bizottság 
tagjainak megválasztása

A Sólyom László köztársasá-
gi elnök által október 3-ra kiírt 
önkormányzati választás előké-
szítése és lebonyolítása céljából 
a képviselőtestület megválasz-
totta, megalakította a választási 
bizottságot. Ebes Község Helyi 
Választási Bizottságának elnö-
ke: dr. Hajdu Miklós jegyző. 
Tagjai: Balogh Béla (Ebes, Va-
das u. 27.), Erdei András (Ebes, 
Bocskai u. 13.), Leiter Miklós 
(Ebes, Kossuth u. 82.). Póttagok: 
Balogh László (Ebes, Szent Ist-
ván u. 13.), Girgás Béla (Ebes, 
Rákóczi u. 38.). 

A testület a választási bizottsá-
got az előterjesztés szerint, egy-
hangú szavazással megválasztotta. 

Magasabb folyószámla-
hitelkerettel rendelkezhet az 

önkormányzat
A napirendet előterjesztő 

Galgóczi Mihály polgármester 
tájékoztatta a testületet a tele-
pülésen zajló saját erős és pá-
lyázati pénzekből megvalósuló 

fejlesztésekről. Mint elmondta, 
ezek a fejlesztések előzetes ön-
kormányzati finanszírozással va-
lósulhattak, valósulhatnak meg. 
Az adók beszedésére évente csak 
két alkalommal van lehetőség. A 
megvalósított beruházásokat vi-
szont folyamatosan ki kell fizetni 
a vállalkozások részére. A zö-
mében nyáron és ősszel megva-
lósítható munkák ellenértékét az 
ebesi önkormányzat eddig min-

dig pontosan átutalta és továbbra 
is átutalja az elvégzett munkákért 
a vállalkozásoknak. Az állami 
támogatások azonban késedel-
mesen érkeznek meg. Az iskola-
bővítés-felújítás 14 millióba ke-
rült terveit például már kifizettük, 
de ezt a pénzt csak az építkezés 
során, az első támogatási összeg-
gel együtt kapjuk meg. Az elmúlt 
évben a Kossuth utca építéséhez 
a 19,3 millió forintos támogatást 
nem kaptuk meg, a csatornaépí-
tés menetében pedig mintegy 20 
millió forint áll a minisztérium 
számláján. A csatornaépítéshez 
korábban elnyert 13 millió fo-
rint önerő támogatást sem kaptuk 
meg a mai napig sem. A nemrég 
módosított szabályok alapján a 
havi állami támogatást az adott 
hónap 25. napja helyett ezután 
csak a következő hónap 2-án fog-
juk megkapni, ami már késő len-
ne a 3-i bérkifizetésekhez. Ezért 
a jövőben kéthavi bért és egy-
havi működési kiadást is előfi-
nanszíroznunk kell. Mindehhez 

A helyi választási bizottság tagjainak megválasztása – A településfejlesztés 
biztonságának növelése – Szerződés a szennyvízcsatorna-rendszer üzemeltetésére

A képviselő-testület augusztusi ülése

(folytatás az 5. oldalon)

(folytatás az 1. oldalról)
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Este: eredményhirdetés, 
Esztergályos Cecília és 

művésztársai, bál, tűzbemutató 
Az Ízőrző – IX. Ebesi Étekfőző 

Verseny eredményhirdetése készí-
tette elő az esti műsort, melyben 
Esztergályos Cecília, az egyik 
legkiválóbb magyar színésznő 
nyűgözte le a hallgatóságot Me-
rényi Nikolette magánénekes és 
Kiszely Zoltán színművész közre-
működésével. Karaoke parti után 
a Rulett Show Band báli zenéje 
mellett búztathatta el a szórakozó 
ebesi közönség Szent István nap-
ját, amely a Sárkánylányok tűz-
tánca és tűzzsonglőr produkcióval 
ért véget.

A sportversenyeket az Ebesi 
Sportbarátok Közhasznú Egyesü-
let szervezte. A rendezvénynapon 
a Művelődési Ház szervezésében 
a nagyrendezvények mellett ját-
szóház, ugrálóvár, lufihajtogató 
bohóc, vidámpark, büfék, egész-
ségsátor, középkori fegyverek be-
mutatója, is várta a „kicsiket és a 
nagyokat”, akik ismét átélhették a 
békés, nyugodt együttlét örömét, 
biztonságát.

A versenyek eredményei

Kerékpáros ügyességi verseny: 
1. helyezettek (Lajtai Levente, 
Bernáth Gergely, Sós Barnabás, 
Szekér Bálint, Bárczi Martina, 
Varga Nikolett, Sós Anna, Sze-
keres Tamás, Varga Fruzsina). 2. 
helyezettek (Bana Norbert, Varga 
Ferenc, Fábián Boglárka, Szeke-
res László, Makai Stella). 3. he-
lyezettek (Magyar Dávid, Vakarcs 
Dávid).

Szent István napi kispályás fo-
cikupa: Felnőtt helyezettjei: 1. 
Margi FC, 2. Öregfiúk, 3. OFS 
(olasz focisuli) A legjobb játékos: 
Nagy Péter. A legjobb kapus: Ko-
vács József. A gyerekek helyezett-
jei: 1. NONAME. 2. Ebesi Kutya-
ütők.

Görkori és gördeszka ügyes ségi 
verseny: 1. helyezettek: Bárczi 
Martina, Csízi Hajnalka, Bana 
Norbert, Sós Anna, Sós Barnabás. 
2. Fábián Boglárka, Varga Fruzsi-
na, Pin tyák Vivien, Szekér Bálint. 
3. Varga Nikolett, Abai Evelin. 4. 
Fábián Andrea. 5. Makai Stella

Ünnepi futóverseny: 1. 
helyzettek Sós Barnabás, Fábián 
Andrea, Szekeres László, Vargáné 
Tünde, Sós Anna, Fodor Levente, 
Szekér Bálint, Nagy Anett, Nagy 
Gergő, Csák Zoltán, Balogh Lász-
ló, Enyedi Sára, Lajtai Tímea. 
2. helyezettek Fodor Norbert, 
Magyar Zoltán, Bárczi Martina, 
Szoboszlai Diána, Szekeres Ta-
más, Pócsi Gyöngyi, Abai Evelin, 
Polgári Ákos, Kovács József, Fá-
bián Boglárka. 3. helyezettek Var-
ga Ferenc, Varga Nikolett, Varga 
Fruzsina, Vakarcs Dávid, Kis 
Szabolcs, Görög Gábor. 4. helye-
zettek: Magyar Bence, Mohácsi 
Pál. 5. helyezett Magyar Dávid. 6. 
helyezett Lajtai Levente.

Gyermek és felnőtt darts ver-
seny: 1. helyezettek Kiss Ildikó, 
Bernáth Gergely, Német Ferenc. 
2. helyezettek Magyar Zoltán, 
Szekeres László. 3. helyezettek 
Dézsi Ádám, Kiss Szabolcs, Sze-
keres Tamás, Karsai Tibor. 4. he-
lyezettek Magyar Bence, Vakarcs 
Dávid.

Köszönjük a szervezést a Sport-
egyesület aktivistáinak.

Tiszta virágos lakóház: Csalá-
di ház pihenőkerttel 1. helyezett: 
(Csiki Béla, Ebes, Hunyadi u. 100.) 
2. helyezett Visi Ferenc, Ebes, Hu-
nyadi u. 50. 3. helyezett Németi 
Zoltán, Ebes, Tavasz u. 37/A.

Családi ház gazdasági udvarral. 
1 helyezett Mihályi Miklós, Ebes, 
Kossuth u. 44. 2. helyezett Kiss 
Sándor Ebes, Ifjúság u. 26. 3. he-
lyezett Fecskovics János, Ebes, Fő 
u. 76. A Falunap résztvevői a díja-
zottak mellett láthattak továbbá a 

versenyben részt vett néhány más 
szép portát is a kiállított tablókon. 
Jövőre ismét indul a verseny, Ebe-
sen bárki részt vehet benne!

Ízőrző – IX. Ebesi Étekfőző 
Verseny: Levesek: 1. Pur Zamat, 
2. Kiss Mihály csikós csapata. 
3. Vasutasok Szakszervezetének 
nyugdíjasai.

Ínyencségek: 1. Pur Zamat. 2. 
Zöld Fűszerek. 3. Zöld Fűszerek

Egytál ételek: 1. Falusi Ven-
dégasztal. 2. Maca Mama 3. 
Eperke és Barátai.

Pörköltek: 1. Csipet csapat. 
2. Kiss Mihály csikós csapata. 3. 
Ebesi Polgárőr Egyesület.

A zsűri egyhangú döntése értel-
mében 2 különdíjat adtak ki.

Különdíj: Süni és barátai és 
Zsongvölgyi Haditorna Egylet.

Ízőrző-Mester Cím: Sósné Ica 
néni.

Folytatódott az ünneplés  
a hosszú hétvégén is

A következő napon, augusztus 
21-én, szombaton az ebesi Szent 
István utca lakói – új hagyomá-
nyokat teremtve – folytatták az 
ünneplést – tudtuk meg Torma 
Valériától, a rendezvényhez en-
gedélyt kérő egyik új ebesi la-
kostól. Ő elmondta, hogy két éve 
laknak Ebesen szüleik házában 
és – az új ebesi lakosokhoz ha-
sonlóan – szeretik a községet és 
minden jó kezdeményezést tá-
mogatnak. „Szombaton délután 
kettőkor a 40-es szám környé-
kére kitelepülve kezdtük a közös 
főzést, a gyerekek szórakoztatá-
sát, a magnós zenélést, ami este 
10-re táncmulatságba torkollott. 
Aztán mindenki jó érzéssel, bé-
késen haza ment aludni. Az idén 
ez is egy jó program volt. Ebes-
nél ma nincs szebb és jobban 
élhető község a megyében!” – 
mondta lapunk szerkesztőjének 
Torma Valéria. 

Közbiztonság a hosszú 
hétvégén

Kovács László közterület-fel-
ügyelőnek, az Ebesi Település-
őrség vezetőjének tájékoztatása 
szerint – a rendőrségtől szerzett 
információ alapján – a három-
napos hosszú hétvégén Ebesen 
említésre méltó, a közrendet és 
a közbiztonságot veszélyeztető 
esemény nem történt. A jelenté-
sek szerint az ebesiek nyugalom-
ban tölthették a három szabadna-
pot. Köszönhető ez a térfigyelő 
kamerarendszer és a járőrözés 
biztosította folyamatos véde-
lemnek. És annak is, hogy Ebes 
lakossága – a község és saját va-
gyona védelmében – egyre ébe-
rebb, együttműködőbb partnere a 
rendvédelmi szerveknek és szer-
vezeteknek.

(folytatás az 1. oldalról)
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havonta több tízmillió forintra 
van szükségünk – hangsúlyozta 
Galgóczi Mihály. 

A képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert, hogy ha 
szükséges, az eddigi 80 millió 
forintnál magasabb hitelkere-
tet 200 millió forintig igénybe 
vehet. 

– Szó sincs eladósodásról! 
– jelentette ki a polgármester 
– Amennyiben befolynak az 
állami támogatások és az adó-
bevételeink, a teljes hitelke-
ret igénybe vételére nem lesz 
szükség! A jelenlegi képviselő-
testület döntése alapján a maga-
sabb  hitelkeret lehetővé teszi a 
megválasztandó új testületnek is 
a törés nélküli, folyamatos mun-
kát! Mindenkinek tudnia kell, 
hogy nem vettünk fel hitelt a 
gazdálkodáshoz, csupán lehetővé 
tettük, hogy gazdálkodásunkban 
80 milliónál nagyobb beruházási 
tételeket is finanszírozni tudjunk. 
Egyebek mellett az 576 milliós 
iskola-beruházás minél gyorsabb 
megvalósításához is elengedhe-
tetlen egy magasabb hitelkeret-
lehetőség”. Ebes gazdálkodása 
továbbra is kiegyensúlyozott, 
biztonságos! – szögezte le 
Galgóczi Mihály polgármester.

A Községgondnokság Kft. 
tevékenysége, 

szerződéstervezet a 
szennyvízcsatorna-rendszer 

üzemeltetésére 
Mint ismeretes, az ISPA pro-

jektben elsőként Ebesen készült 
el és vált a településen beüzeme-
lésre alkalmassá a szennyvíz-csa-
torna rendszer. Ebesről a Debre-
cenig szállító főátemelő beüze-
melésével folyamatosan áramlik 
a szennyvíz a cívis város tisztí-
tóművébe. Mint ismeretes, a pro-
jekt több résztvevője (Mikepércs, 

Hajdúsámson, Sáránd) eddig 
nem oldotta meg a rendszer üze-
meltetését, a Debreceni Vízmű 
Rt pedig az eu-s és a magyar jog-
szabályok értelmében csak hosz-
szú időt igénylő versenyeztetést 
követően üzemeltethetné a víz-
műveket. Az ISPA-projekt 2010. 
év végi zárása miatt azonban erre 
már nincs lehetőségük az emlí-
tett településeknek. Ebes a saját 

cégével, az Ebesi Községgond-
nokság Kft.-vel, a lakosság szol-
gáltatási érdekeinek megfelelően 
tudja üzemeltetni a rendszert.

A képviselő-testület tárgyalta 
– idén már nem először – azokat 
a problémákat és teendőket, ame-
lyek a csatornaépítés és üzem-
etetés óta folyamatosan kísérik 
és terhelik a községgondnokság 
gazdálkodását, működését. A 
képviselő-testület visszatérítendő 
pénzeszköz átadásáról döntött, 
ami a Községgondnokság Kft bő-
vülő feladatainak ellátását segíti 
elő. Ilyen a közcsatorna-rendszer 
működésének biztosítása, vagy 
például a feltáró utcákban – saját 
erőből – a szükséges csatornázá-
si munkálatok elvégeztetése. Az 
önkormányzat és a cég között 
megkötendő üzemeltetési szer-
ződés egyik sarkalatos pontja, 
hogy a szakmai feladatokért, az 
ezekkel összefüggő gazdasági 
eredményességért a kft felel, a 
szolgáltatással kapcsolatos teljes 
felelősséget az önkormányzat és 
a községgondnokság közösen vi-
selik.

A Benedek Elek Óvoda 
helyi nevelési programja 

és pénzeszközeinek 
átcsoportosítása

Az óvoda nevelési programját 
oktatási szakértő vizsgálata alap-
ján terjesztette elő Galgóczi Mi-
hály polgármester és Czeglédiné 
Herczeg Ildikó óvodavezető a 
képviselő-testület elé. A részletes 

oktatási-nevelési programot az 
óvodáskorú gyermekek szülei és 
minden érdeklődő megismerheti 
személyesen, az önkormányzat 
és az intézmény honlapjáról. A 
testületi tagok – köztük a polgár-
mester – elismeréssel szóltak az 
óvoda nevelési, iskola-előkészítő 
programjáról. A képviselő-tes-
tület a programot egyhangúlag 
elfogadta.

Iskolai kirándulás támogatása, 
szórakozóhely nyitva tartása
Ezt követően 25 ezer forint 

támogatást szavazott meg a 
testület a rossz időjárás miatt 
Márokpapiban az általános isko-
lások kényszerű buszkirándulá-
sának pluszköltségére.

A Margaréta presszó működé-
sével kapcsolatosan tett lakossági 
észrevételekről tárgyalt a továb-
biakban a képviselő-testület. Dr. 
Hajdu Miklós jegyző tájékoztat-
ta a testületet, hogy a korábban 
tartott vizsgálatok alapján meg-
bírságolták az üzemeltetőt, aki 
ígéretet tett a szabályok szerinti 
üzemeltetésre. A Polgármeste-
ri Hivatal a lakosságtól az ezt 
követően kapott információkat 

szintén ellenőrizni fogja és ismét 
meghallgatja a panasztevőket – 
jelentette ki dr. Hajdú Miklós. 
A jegyző felhívta a figyelmet az 
érintett panasztevő lakosok és a 
vendéglátó helyeket üzemeltetők 
rendszeresebb, folyamatosabb 
párbeszédére. A képviselő-testü-
let egyelőre nem tervezi a nyit-
vatartási rendszer módosítását. 
– hangzott el a képviselő-testület 
ülésén.

13 tonna tartós élelmiszer 
osztása

A tartós élelmiszercsomagok 
kiosztásával kapcsolatosan Erdei 
Andrásné, az Alapszolgáltatási 

Központ vezetője tájékoztatta a 
testületet. (A részletes jelentés la-
punk 7. oldalán olvasható).

Segítség az 
árvízkárosultaknak, nehéz 
helyzetben a KSE, épül a 

sajtgyár 
Banáné Lente Zsófia képvi-

selő, a Polgárőr Egyesület elnö-
ke és Magyar János képviselő, 
polgárőr beszámoltak az ebesi 
polgárőrök segítő tevékenysé-
géről. Magyar János elmondta, 
hogy az országos felhívásra csak 
Ebes és Hajdúszovát polgár-
őrei jelentek meg Alsózsolcán, 
ahol három romba dőlt ház te-
tőszerkezetét, nyílászáróit si-
került megmenteniük. (Részle-
tes beszámolónk a 6. oldalon). 
Hei dum né Szarka Veronika 
képviselő, arról tájékoztatta a 
testületet, hogy a Vöröskereszt 
szervezésében gyűjtöttek ado-
mányokat a károsultaknak. A 
mintegy 300 zsáknyi ebesi ado-
mányt Guevara Eszter ügyve-
zető igazgató személyes közre-
működésével eljuttatták a me-
gyei Vöröskereszthez. 

Magyar János, az Ebesi KSE 

újonnan megválasztott elnöke tá-
mogatást kért a nehéz helyzetbe 
került egyesület talpra állításá-
hoz, megfelelő működtetéséhez. 

A testületi ülésen Galgóczi Mi-
hály polgármester tájékoztatta a 
jelenlevőket, hogy az olasz sajt-
gyár tulajdonosai ezekben a he-
tekben folyamatos tárgyalásokat 
folytatnak a régió tejtermelő gaz-
dáival. Mint ismeretes, az ebesi 
iparterületen megépülő gyárban 
a cégcsoport új munkahelyeket is 
teremt Ebes lakóinak.

A képviselő-testület zárt ülé-
sén végezetül szociális kérelmek 
elbírálásáról döntött. 

 (B. F.)

(folytatás az 3. oldalról)
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Mindannyian együttérzéssel 
te kin tettünk a híradásokban 
be mu tatott képekre, amelyek 
az Észak-Magyarországon ki-
ala kult árvízi helyzetről tudó-
sí tottak. Az elöntött házak, az 
összedőlt otthonok, a végletekig 
elkeseredett emberek látványa 
arra késztetett bennünket, hogy 
segítsünk bajba jutott embertár-
sainkon. Már az első telefonhí-
vások alkalmával kiderült, hogy 
az Ebesi Polgárőr Egyesületből 
kb. 4-5 főre biztosan számít-
hatunk, de látva a kialakult ka-
tasztrófát, hatékony segítséget 
csak egy nagyobb létszámú 
csapattól remélhettünk. Azonnal 
megkerestük a hajdúszoboszlói 
kistérségben működő polgárőr 
szervezeteket, és kértük az ő se-
gítségüket is.
 

Hernádnémetiben
A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Védelmi Bizottság mun-
katársai először Ócsanálosra 
irányítottak bennünket, de a 

június 6-ai induláskor már 
Hernádnémetit kaptuk úti célul. 
Nagyhegyesről, Nádudvarról, 
Hajdúszovátról és Ebesről 19 

fős csapat verbuválódott össze, 
akik nagy várakozással tekin-
tettek a vállalt feladatok elé. 
A hernádnémeti lakosok nagy-
nagy szeretettel, boldogan fo-

gadták segítségünket az árvízi 
védekezésben, cserébe gondos-
kodtak arról, hogy semmiben 
sem szenvedjünk hiányt. A nap 

folyamán először homokzsáko-
kat töltöttünk, majd azokat ki-
szállítottuk a töltésre, ahol a ho-
mokkal és kövekkel megrakott 
zsákokból nyúlgátat kellett épí-

tenünk. Hernádnémetit 5-6 km 
hosszú töltés veszi körül, amely 
nagyon régen épült ahhoz, 
hogy ezt a hirtelen jött óriási 
vízmennyiséget biztonságosan 
le tudja vezetni. Ennek okán a 
helyi lakosokkal és a Budapest-
ről érkező önkéntesekkel együtt 
nagyon gyorsan kellett dolgoz-
nunk, hogy mire jön a tetőzés, 
az ideiglenes gátrendszer elké-
szüljön. A nap végére nagyon 
kimerültünk és elfáradtunk, de 
amit közösen vállaltunk, azt 
sikerült teljesíteni: a töltésma-
gasítás a gát kritikus szakaszain 
elkészült, és Hernádnémetiben 
nem a víz lett az úr. Sajnos 
Edelény, Felsőzsolca és Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megye 
még jó néhány települése nem 
volt ilyen szerencsés, ezért úgy 
határoztunk, hogy kivesszük a 
részünket a bontásban és az új-
jáépítésben is. Szívesen fogad-
juk további önkéntesek felaján-
lását, segítségét is.

A Falu Napján – 2010

Ne a víz legyen az úr

(folytatás a 7. oldalon)
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Felsőzsolcán
Július 31-én és augusztus 1-jén 
a hajdúszováti polgárőrökkel 
közösen Felsőzsolcán voltunk, 
ahol az önkormányzat által elő-
zőleg kijelölt házakat segítet-
tük elbontani. Ezen a hétvégén 
három olyan lakóházat sikerült 
a födémszerkezetig elbontani, 

amelyet az előzőleg elvégzett 
statikai vizsgálatok életveszé-
lyesnek nyilvánítottak. A mun-
ka megkezdése előtt felhívták 
a figyelmünket a megmarad ér-
tékek megmentésére, ezért egy 
lakóházból az évekkel koráb-
ban beépített nyílászárókat is 
úgy kellett kiszerelnünk, hogy 
azokat az újjáépítési munkála-
tok során fel tudják használni. 

Hernádnémetihez hasonlóan 
itt is nagy szeretettel fogadtak 
bennünket a helyiek, és a lehe-
tőségeikhez mérten igyekeztek 
mindennel ellátni bennünket. A 
településen kapott tájékoztatás 
szerint még legalább 150 veszé-
lyesnek nyilvánított házat kell 
lebontani és felépíteni, ezért a 
hajdúszováti, nagyhegyesi és a 
nádudvari polgárőrökkel közö-

sen úgy határoztunk, hogy szep-
tember 4-én és 5-én ismét útra 
kelünk és segítünk az árvízkáro-
sultaknak. A Felsőzsolcán töltött 
idő alatt sokszor szegezték ne-
künk a kérdést: Miért segítünk? 
A válaszunk mindig ugyanaz 
volt: Miért ne segítenénk a bajba 
jutott embertársainkon!

Balogh László
egyesületi alelnök

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
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Az „EU Élelmiszersegély 2010” program megvalósulása Ebesen
Ebes Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Gyermekét-

keztetési Alapítvány (a továbbiakban: Gyea) által − a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) közremű-
ködésével − 2010 márciusában kiírt, „EU Élelmiszersegély 2010” 
elnevezésű pályázatra, melynek eredményeként a községbe − 2010 
júliusában – 156 mázsányi tartós élelmiszerből álló adomány érke-
zett. A támogatást az Önkormányzat – előzetes felmérése alapján 
− 2078 fő személy számára igényelte, illetve kapta meg.

A pályázat elnyerését követően – az Ebes Községi Önkormányzat 
Polgármestere és a Gyea által – aláírt együttműködési megállapodás 
szigorú szabályokat határozott meg az élelmiszerek szállításával, 
tárolásával és kiosztási rendjével kapcsolatosan. E szerint például, 
az élelmiszerek Ebesre történő szállításáról településünknek kellett 
gondoskodnia, azonban annak pontos idejét – előzetes bejelentke-

zésünk alapján – a Gyea 
engedélyezte, határoz-
ta meg. Az Alapítvány 
engedélyét követően 
2010. július 6-án – hi-
vatalos polgármesteri 
megbízással – Kovács 
László, közterület-fel-
ügyelő kíséretével, az 
esti órákban – a Gyea 
szi get szentmiklósi rak-
tárából − megérkezett 
Ebesre az egy kamiony-
nyi élelmiszeradomány, 
melynek tárolására az 
Ebes, Rózsa u. 23/a. 
szám alatti épületben – 
ami „volt daráló” néven 

lehet ismert a lakosoknak − kaptunk helyet. Természetesen a helyi-
ség a szállítást megelőzően nagy gonddal, alaposan ki lett takarítva, 
fertőtlenítve és szellőztetve, így a tárolásnak az minden tekintetben 
megfelelt. A fentebb már említett együttműködési megállapodás 
szerint, az adomány Ebesre való szállítását követő egy héten be-
lül el kellett kezdenünk annak kiosztását, így a 2078 csomag elké-
szítésére igen kevés időnk volt. Önkéntes segítőinkkel az osztást 
megelőző szombati és vasárnapi napokon mintegy 600 csomagot 
állítottunk össze, ily módon készülve fel a hétfői és a keddi osztá-
si napokra, míg a további adománycsomagokat munkatársaink az 
osztás során folyamatosan készítették el. Az elkészített csomagok 
– mind tartalmukat, mind értéküket tekintve − közel azonosak vol-
tak, melynek magyarázatául a cikkünkben olvasható táblázat szol-

gálhat. A táblázat tartalmazza a kapott élelmiszerféleségek összsú-
lyát, valamint a csomag-, illetve darabszámát, melyeket − ahogyan 
már említettük – 2078 főnek kellett kiosztanunk. Az adományok 
kiosztását a település utcái alapján meghatározott osztási rend sze-
rint végeztük, illetve szükség esetén − ettől eltérve − próbáltunk 
alkalmazkodni a lakosokhoz. Az osztás befejeztével – szintén az 
együttműködési megállapodás alapján – postai úton továbbítottuk 
a Gyea felé az átadott élelmiszereket dokumentáló, mintegy 453 
oldalnyi osztási adatlap másolati példányát. Az adomány kiosztásá-
hoz kapcsolódó feladataink itt értek véget.

Ahogyan az alábbi táblázat is mutatja, a kiosztott csomagok fő-
ként alapélelmiszereket, liszt-, tészta, esetenként cukorféleségeket 
tartalmaztak, így egészen biztos, hogy minden adományozott csa-
lád számára valódi segítséget jelentett az Önkormányzat által, az 
MVH és a Gyea közreműködésével szervezett adományosztás.

Tétel megnevezése Összes
mennyiség

Csomag-, 
darabszám

Liszt Bl 65 1600 kg 1600 csomag
Liszt Bl 55 3200 kg 3200 csomag
4 tojásos spagetti 1440 kg 2880 csomag
4 tojásos fodros nagykocka 1440 kg 2880 csomag
4 tojásos metélt tészta 1890 kg 3780 csomag
4 tojásos orsó tészta 2464 kg 4928 csomag
Háztartási keksz 288 kg 288 csomag
Vaníliás karika 588 kg 1176 csomag
Kristálycukor 1600 kg 1600 csomag
Müzliszelet 172,8 kg 8640 darab
Csokoládés gabonagolyó 162 kg 432 csomag
Kukoricakonzerv 571,2 kg 1680 darab
Vitaminkészítmény 208,319 kg 2800 darab

A Gyea raktárából érkező élelmiszerek megnevezése, 
mennyisége, csomag-, illetve darabszáma

A harmincnál is több raklapnyi élelmiszer lerakodásában 
nyújtott támogatásáért – az adományozottak nevében is − kö-
szönetet mondunk Vágner Bálintnak és Csízi Zoltánnak, akik 
egy hidraulikus raklapemelőt és egy villás targoncát bocsá-
tottak rendelkezésünkre a lepakoláshoz; valamint köszönjük 
önkéntes segítőink önzetlen munkáját is, akik révén sikerült 
a csomagokat időben összeállítanunk, s az osztási folyamatot 
rendben levezetnünk!

A szervezők

(folytatás az 6. oldalról)
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Több mint egy méteres petrezselyem 
hirdeti Fodorné zöldségstandjának jó 

hírét a piacon

Nyárbúcsúztató éjszakai gyalogtúra 
Szeptember 11. Szombat (este 7 óra)

TáBOrTüZES ZENÉS GITárESTTEL
Indulás:  Szeptember 11. Szombat: Arany J. Ált. Isk. előtt: 19.00.
Hazaérkezés: 22 óra körül, utána zenés tábortűz 
Résztvevők: 7 éves kortól
A túra távja: 9 km (földúton és aszfalton)
Útvonal: Ebes – Ebesi külterülete – Ebes
Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő öltözet, szúnyogriasztó
Információ: Sós Barnabás Tel.: 366-972

Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület
Sár esetén falutúra, eső esetén a túra 1 héttel később, szeptember 

18-án szombaton este 7 órától lesz megtartva.

Vekeri-tó-túra
Szeptember 5. vasárnap 9 órakor

KErÉKPárrAL ÉS AuTÓVAL
Utazás: Üzemképes kerékpárral.
Indulás: Szeptember 5. Vasárnap: Arany J. Ált. Isk. előtt: 9.00.
Hazaérkezés: Este 7 óra körül.
Résztvevők: 8 éves kortól.
A túra távja: 2x22 km (földúton) kényelmes tempóban.
Útvonal:  Ebes – Horváth-tanya – Mikepércs – Vekeri-tó – 

Mikepércs – Csemetekert – Ebes
Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő öltözet (esőkabát, napvédő sapka), 

innivaló, pohár, evőeszközök (tányér, villa) az ebédhez.
Szervezők:  Sós Barnabás  Ebesi Sportbarátok Egyesület  

Tel.: 366-972 
 Balogh László Ebesi Polgárőr Egyesület
Lehetőség lesz focizni, tollaslabdázni, csónakázni, túrázni a környéken, 

lesz darts, pentaque játék is. Kisgyermekes családokat is szeretettel 
várunk, akik autóval is jöhetnek. Fa játszóterek biztosítják a gyermekek 

kellemes kikapcsolódását.
A túra résztvevőinek ebédre slambuc és paprikás krumpli készül.

Eső vagy sár esetén a túra 1 héttel később, szeptember 12-én, vasárnap,  
9 órai indulással lesz megtartva.

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

„Én táncolnék veled”
    – Ingyenes nosztalgia táncklub

Szeptember 25. Szombat 19 óra
19:00  Samba táncest Varga Fruzsival 
21:00  válogatás a '70-es, '80-as, '90-es évek és napjaink 

slágereiből
Helyszín:  Művelődési ház
Szeretettel várjuk a gyerekeket, fiatalokat és az idősebb korosztályt is 

egy ismerkedős, hangulatos estére. 
Ételt és italt mindenki kedve szerint hozhat magával.

Bővebb felvilágosítás a szervezőktől:
 – Sós Barnabás (tel.: 366-972)
 – Ebesi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Zene: – Kovács Dávid

Folt-varázs

Augusztus 19-én délután Folt- 
varázs címmel nyílt kiállítás a Mű-
velődési Házban, ahol Kissné Vass 
Rozália, az Ebes Kulturális Köz-
hasznú Non pro fit Kft. ügyvezetője 
köszöntötte a résztvevőket. A haj-
dúszoboszlói Hajdú Foltvirágok és 
a balmazújvárosi Szélforgók folt-
varró körök munkáiból rendezett 
különleges és színvonalas kiállítás 
szeptember 9-ig tekinthető meg.

Ovinyitogató
A Benedek Elek Óvoda óvónői és dolgozói 2010. szeptember 10-én, 
délelőtt (8-12 óráig) szeretettel hívnak és várnak minden jelenlegi és 
leendő óvódást szüleikkel együtt Ovinyitogatójukra, színes progra-
mokkal, játékos foglalkozásokkal.

A Benedek Elek Óvoda dolgozói

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, 

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2010. AUGUSZTUS–SZEPTEMBER 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

AuGuSztuS
27. Péntek  Dr. Szerze Péter id. 
28. Szombat  Dr. Szerze Róbert
29. Vasárnap Dr. Szerze Péter ifj. 
30. Hétfő Dr. Szerze Róbert 
31. Kedd Dr. Socol Ilona

SzEPtEmbER
 1. Szerda Dr. Szerze Péter ifj.
 2. Csütörtök Dr. Szerze Péter ifj. 
 3. Péntek Dr. Szerze Péter ifj. 
 4. Szombat Dr. Szerze Péter ifj.
 5. Vasárnap Dr. békési zoltán 
 6. Hétfő Dr. Szerze Péter ifj.
 7. Kedd Dr. Csontos Gyula 
 8. Szerda Dr. Csontos Gyula 
 9. Csütörtök Dr. Csontos Gyula 
10. Péntek Dr. Szerze Péter id. 
11. Szombat Dr. Szerze Róbert
12. Vasárnap Dr. Socol Ilona 
13. Hétfő Dr. Szerze Róbert
14. Kedd Dr. Csontos Gyula

15. Szerda Dr. Csontos Gyula 
16. Csütörtök Dr. Socol Ilona 
17. Péntek Dr. Socol Ilona 
18. Szombat  Dr. Csontos Gyula 
19. Vasárnap  Dr. Csontos Gyula
20. Hétfő  Dr. Socol Ilona
21. Kedd Dr. Socol Ilona 
22. Szerda  Dr. Socol Ilona
23. Csütörtök Dr. Socol Ilona 
24. Péntek  Dr. Szerze Péter id. 
25. Szombat  Dr. Szerze Róbert 
26. Vasárnap Dr. Socol Ilona 
27. Hétfő  Dr. Szerze Róbert 
28. Kedd Dr. Socol Ilona 
29. Szerda Dr. békési zoltán 
30. Csütörtök  Dr. békési zoltán

Elérhetőségi mobiltelefon: 
06 30 698 0043

Dr. Varga Tamás
igazgató főorvos

Tornyok és kastélyok, templo-
mok és számos épület nyitja meg 
kapuját szeptember 18-án az or-
szágszerte megrendezésre kerülő 
Kulturális Örökség Napján. Az 
épületek nyílt napján Ebesen há-
rom épület mutatkozik be. Az ér-
deklődők megtekinthetik a Szent 
Lőrinc Katolikus templomot, a 
Református templomot és a Köz-
temetőt, ahol Rácz Zoltán építész 
tart ismertetőt az épületekről az 
építés folyamatáról. 

Ebből az alkalomból az ebesi 
Széchényi Ferenc Tájmúzeum 
közös sétára invitálja az érdek-
lődőket 2010. szeptember 18-án 
szombaton, 9 és 12 óra között! A 

tervezett séta útvonala: Széche-
nyi Ferenc Tájmúzeum – Szent 
Lőrinc Katolikus templom – Re-
formátus templom – Köztemető.

Gyülekező a múzeumba 9 óra-
kor, ahonnan rövid ismertető után 
közösen járjuk be az útvonalat. 

A rendezvény és az épületek 
látogatása ingyenes!

Szeretettel várunk minden ér-
deklődőt! Sétáljunk, ismerjük 
meg együtt épületeinket!

Bővebb információ: Eignerné 
Bartusz Andrea muzeológusnál 
a Széchényi Ferenc Tájmúzeum-
ban vagy a 06-52-366-136-os, 
06-20-404-8044-es telefonszá-
mon!

Kulturális Örökség Napja – szeptember 18.


