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Gyalogos aluljáró, közúti felüljáró épül

területét érintő közművek, utak, aluljárók, is, melyen kerékpárral is lehet közlekedni az
utak stb. kialakítása. Az Ebesre tervezett Arany János utcáról a vasútállomás és a leendő
beruházások egyikeként két széles peron és temető főbejárata felé. Emellett zajvédő falat is
egy gyalogos aluljáró épül, valamint a köz- szeretne a falu, melyet a Fecskeház mellé építe-

polgármesteri hivatalba. Ugyanis a falu még
az idén számot tarthat elképzelései ﬁgyelembevételére, de aztán évtizedekig nem lesz
mód a változtatásra.

Később lesz kész a csatorna

Új utcanevek

Újból kiírják a közbeszerzési eljárást

Leghamarabb 2005 őszén, 2006 elején
Az Ebesen építkezéssel járó szennyvízhákezdődhet Ebesen a csatornázás a Debre- lózat bővítés csatornaépítési tender tervei
cen és környéke szennyvízelvezetési és jelenleg minőségellenőrzési felülvizsgálaszennyvízkezelési rendszere fejlesztésére ton vannak a Környezetvédelmi és Vízügyi
nyert Európai Uniós pénzből és az önkor- Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Hivatalán
mányzat saját forrásából.
belül dolgozó EU közbeszerzési szabályozási egységénél. Várhatóan júliusban fejezik be
Mint ismeretes, Debrecen és környéke a vizsgálatot, majd a debreceni önkormányszennyvízelvezetési és szennyvízkezelési zat megjelenteti a közbeszerzési eljárást. A
rendszere projekt ﬁnanszírozását nyerte el az pályázatra jelentkezők közül a legkedvezőbb
EU-tól Debrecen, Ebes, Mikepércs, Sáránd árajánlatot adó építi meg a csatornát. Az öt
és Hajdúsámson.
településen – Debrecen, Ebes, Mikepércs,
A programhoz 60 millió forintot kell elő- Sáránd, Hajdúsámson – 2005 végén, 2006
teremteni Ebesnek, mert a 600 millió forin- elején kezdődhet a munka.
tos beruházás 60 százalékát a magyar állam
Emellett az önkormányzat a mérnök, a PR.
ﬁzeti.
és a technikai asszisztens tendereket is megMint Patai Lajos, Debrecen önkormány- jelenteti az Európai Unió Hivatalos Közbezata közbeszerzési osztályának munkatár- szerzési Lapjában. A mérnök és a technikai
sa elmondta, májusban eredménytelen lett asszisztens tenderre szervezetek, konzorciua városnak a szennyvíztelep korszerűsíté- mok is pályázhatnak, feladatuk a beruházás
sére kiírt közbeszerzési eljárása, ugyanis szakszerűségének biztosítására, a pénzügyekkét érvénytelen pályamunka érkezett a fel- nek az unió felé történő elszámolása, az esethívásra. Oka, hogy az ajánlattevők túllép- leges többletmunka igény jogosságának
ték az értékhatárt. Ezért az önkormányzat eldöntése stb. A kommunikációs tendert
újra megindítja az eljárást és a mérnökök még pontosítják. Itt a feladat lényege a lakoskevesebb műszaki tartalommal áttervezik a ság tájékoztatása. Augusztusra megjelenik a
szennyvíztelepet. Ha meglesz, újból kiírják technikai asszisztens és a PR. tender kiírása s a
mérnök tendert is hamarosan közzé teszik.
a közbeszerzési eljárást.

Lakossági kezdeményezésre nevet
kaptak a feltáró utcák, mellyel könynyebb lesz a faluban az eligazodás.
A képviselő-testület megszondáztatta a lakosságot az új utcanevekről
(a korábban az Ebesi Hírlapban mellékelt adatlapon), melyekből a testület
tagjaiból létrehozott bizottság kiválasztotta a véglegeseket. Ezek között
híres személyiségekre, állatokra, növényekre, a testvértelepülési kapcsolatokra utalók is szerepelnek. Az új
neveket ismertető térképet az Ebesi
Hírlap jelen számában kapták meg
olvasóink. Varga Lászlónét, a polgármesteri hivatal munkatársát arról kérdeztük, mi a teendője azoknak, akik az
új nevet kapott utcákon laknak és át
akarják vezettetni okmányaikba „új”
lakóhelyüket. Vargáné elmondta, az
átjelentkezés lakcímváltozásnak számít. Intézésére augusztus végétől várja
az érintetteket a hivatalba, ahol ingyenesen be lehet jelentkezni az új címre a
lakcímbejelentő kitöltésével. A további
ügyintézésért, azaz a különféle okmányokba (jogosítvány, igazolványok stb.)
való átvezetésért az okmányok kiállításában illetékes hivatalokba kell menni.
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Ősszel kezdődik el a községi
temető építése

Ebes község önkormányzata programjába
foglalta a község temetőjének megépítését, illetve megnyitását. Annyira szokatlan,
hogy egy településnek ne legyen temetője,
hogy az állami támogatások között nem
található ehhez a alapvető szolgáltatáshoz
pályázati forrás. A költségeket az önkormányzatnak kell előteremteni.

Az 1997-ben elkészített és elfogadott rendezési terv kijelölte a temető helyét, a vasútállomástól délre lévő erdős területen. A temető
területét bővíteni kellett déli irányban. Az
igénybe vehető terület a magyar állam tulajdona, kezelője az ÁPV Rt., bérlője a Kösely Rt.
volt. Megkezdődtek az egyeztetések az ingatlan csere tárgyában. Sikerült az összes érintett féllel megállapodni az önkormányzatnak,
azonban a telekalakítási határozat csak 2003
elején vált jogerőssé. A telekcsere 2004 októberében valósult meg.

Nyolcvan-száz évre
Ezzel a temető kialakításához, és az első
80–100 évre megfelelő temetkezési terület az
önkormányzat tulajdonába került. Az elcserélt területből, illetve az egyébként is temető-

nek szánt erdőből ki kellett alakítani a temető
területét, meg kellett szerezni az építési engedélyt. A temető létesítményeinek tervezésére az önkormányzat korábban pályázatot írt
ki, melyet a debreceni Rácz Zoltán építész
nyert meg. 2003 nyarára a tervek elkészültek.A községgondnokság kapta feladatul a
temető megépítését, üzemeltetését. A telekalakítás lezárulásával megnyílt a lehetőség az
építési engedély megszerzésére, mely júniusban érkezett meg.

Közbeszerzési eljárással
A kivitelezőt közbeszerzési eljárás során
kell kiválasztani. Az eljárás várhatóan augusztus első napjaiban indul és 60 nappal ezután
a győztes pályázóval megköthető a szerződés az építkezésre. A feladatok között szerepel, hogy a temetőn keresztül húzódó 20 kV
feszültségű, villamos-energia ellátó szabadvezeték-hálózatot kábellel kell kiváltani. Az
átalakítás tervei elkészültek, az építkezéssel
egy időben az áramszolgáltató szakemberei
elvégezhetik a munkát.
Girgás Béla,
a Községgondnokság ügyvezetője

Megújul a településközpont

Az önkormányzatnak a településközpont
átépítésére az Európai Unióhoz beadott
két pályázata közül a parkosításra beadott
terv 20,5 millió forintot nyert az Agrár- és
Vidékfejlesztési Operatív Program pályázaton (AVOP). Ehhez 4 millió forint saját
erőt kell biztosítani, melynek 60 százalékára pályázaton nyert önerő kiegészítést a Belügyminisztériumtól, így a falunak 1,45 millió
forintba kerül a beruházás. A pénzből befe-

jezik a református templom parkosítását és
csinosítják a katolikus templom és a takarékszövetkezet közötti területet. A református
egyházzal tíz éves együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat, melyben az
egyház vállalta, hogy közparkként való hasznosításra átadja az önkormányzatnak a területet. Az önkormányzat közbeszerzési eljárást
ír ki, majd a nyertessel történő szerződéskötés után az ősszel kezdődik a munka.

Parkoló, sétányok, virágok

A református templomkert patika melletti területén tizenhét gépkocsinak
tervezett parkolót Rácz Zoltán építész, a templom tervezője. A sétányokra díszkő burkolat kerül, s a templom
mögött, az első templom tervei alapján
elkészült alapozást burkolják. A tér helyet ad a szabadtéri istentiszteleteknek,
rendezvényeknek.
Negyven féle növényfaj telepítését tervezte a templomkertbe Papp László, a
Debreceni Egyetem Botanikus Kert biológusa. Kora tavasztól késő őszig virágoznak a rózsaszín, sárga, fehér, kék
növények, örökzöldek nyúlnak az ég
felé. Szerb luc kerül a déli oldalra, ovális fagyalbokor nő, a parkoló közelében
tiszafa, mellette orgona nyílik, tűztövis,

japánbirs, fehér és rózsaszín gyöngyveszsző, jerzsámin (közismert nevén jázmin),
s arany fekvő boróka zárja a sort. Az utcarészt oszlopos kocsányos tölgy uralja. A
park északi részén vörös levelű borbolya, a délin ezüstfenyő pompázik. Megfogan a fagyal, az aranyeső és a húsos som
is. Egzotikus és őshonos növények gyönyörködtetik a járókelőket.
A katolikus templom és a takarékszövetkezet közötti üres területet is parkosítja az önkormányzat. A Fő utca és a Vadas
út között feltáró utca épül a gyalogosoknak. Füvesítenek, a meleg okkersárga és
sárga díszkövekre dézsás növényeket,
kandelábereket helyeznek. A teret több
díszkő burkolatú sétány is szépíti – ismertette Szőke Lajos, debreceni építész, tervező.

Tervben a
sétálóövezet

Az önkormányzat településközpont átépítésére beadott pályázata, a parkosítási terv nyert,
a sétány építési pályázat eredményét várják. A
tervekkel a falu távlati célját valósítja meg, ki
akarja zárni a központból a forgalmat és kerülő úton bonyolítani a sorompótól a MOL felé
vezető útra. Ezzel megszűnne a főutca országos közút jellege és sétálóövezet alakulna ki.
Majd ha nyernek a beadott pályázatok,
megújul az iskola, a községgondnokság, az
iroda- és üzletház, a piachoz 18 gépkocsit befogadó parkoló épül. Az iskola, a gyógyszertár,
a templom elé más-más színű díszkő burkolat kerül. A másik pályázatban szökőkút terve is szerepel, a községháza melletti Széchenyi
téren s az ottani sétányok szintben eltérőek
lesznek, kandeláberek, padok, dézsás növények teszik kellemesebbé a teret. A közutak
megújulnak – ismertette a debreceni Szőke
Lajos, Ybl-díjas építész, a településátépítési
terv készítője.

Aszfaltozás

Az Ady Endre utca teljes hosszának felújítására több mint 7,8 millió forintot nyert
az önkormányzat az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácstól, melyhez ugyanannyi önerőt kell biztosítani. A kizárólag
aszfaltút felújítására kiírt pályázat eredményeképpen új aszfaltréteget kap az utca. A
beruházás 15 millió 786 ezer forintba kerül
– ismertette Galgóczi Mihály polgármester.
A hivatalos értesítést megkapta az önkormányzat, hamarosan kiírják a közbeszerzési
eljárást. A pályázók közül kiválasztják a legkedvezőbb árajánlatot benyújtót és megkötik vele a szerződést. Az ősszel elkezdődhet
a munka.

Áthelyezik a
villanyoszlopokat

A Horváth tanyán a meglévő villamos
hálózat elemei (villanyoszlopok) az úton
találhatók, ezért szükséges a villanyoszlopok áthelyezése. A polgármesteri hivatal
május végén utalta át a kivitelezéshez szükséges összeget 876 000 forintot az E.ON
számlájára. A tervezést követően az áthelyezést augusztus 30-ra végzik el a szakemberek.
A kivitelezés ideje alatt az érintetett lakosok
türelmét és megértését kérik az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. munkatársai.

Vis maior a Sportházra

A Sportház tetőzetét megrongálta a májusi vihar, mely károk helyreállítására 3,6 millió forint értékben vis maior támogatást kért
az önkormányzat a megyei Területfejlesztési Tanácstól. A támogatás elnyerése esetén
cserépre cserélik le az acélszerkezetű épületet fedő palát.
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Aszfaltozták a Hunyadi utcát

Elkészült a Szent István utca új része és a
Hunyadi utca végének aszfaltozása. A telekvásárlókkal kötött szerződéseknek megfelelően
befejeződött a teljes közmű kiépítése az új
részen, melyet a telekárba foglalt összegből
épített meg az önkormányzat. Még a járdaépítés van hátra, de azzal vár az önkormányzat, mert kevés telek van beépítve s azelőtt
nem lenne célszerű a beruházás. Ezzel végig
kiépült a Hunyadi utca s az új építésű rész
aszfaltos gyűjtőútja. – Közlekedés szempontjából stratégiai fontosságú volt ez az út,
ugyanis tervezzük, hogy abba az irányba térítjük ki a helyközi autóbuszjáratot – mondta
Galgóczi Mihály polgármester. – Ehhez 6 és
fél méteresre kellett kiszélesíteni a Hunyadi
utat és össze kell kötni a Kossuth utca végét
a Hunyadi utca végével, a Simon dűlőn át. Ki
kell szélesíteni a Kossuth utcát s elhelyezni a villanyoszlopokat. Ha elkészül, az autóbuszjáratok kimennek a Hunyadin a Simon
dűlőre, s visszajönnek a Kossuthon. Ezért a
Kossuth utca végén kiépítünk egy buszmegállót. A 80–100 millió forintos beruházást a
jövő évi költségvetésbe szeretnénk betervezni – foglalta össze a polgármester.
A Hunyadi–Ifjúság utca kereszteződése

A tanárok, tanulók segítésére

Sajátos nevelési igényű tanulók együttes
nevelésére ad be pályázatot a Foglalkozáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz a
hajdúszoboszlói Nevelési Központ, melyhez Ebes társulását is kérte. A Humánerőforrás-fejlesztése Operatív Programban való
részvétel során öt intézménynek kell konzorciumot alkotni és 20-24 hónapig együttműködni. Lényege, hogy a sajátos nevelési
igényű gyermekeket (pld. tanulási zavarokkal, értelmi problémákkal küzdő) együtt
neveljék a pedagógusok a többiekkel az

óvodákban és iskolákban. A magasabb szintű oktatáshoz, neveléshez segítséget kapnak a program során. Az elnyerhető pénz
a pedagógusok pluszmunkájához való hozzájárulás fedezete. Ebesen 9 sajátos nevelési igényű gyermek napjait könnyítené meg
a nyertes pályázat. Az országban 700 millió
forint áll a projekt rendelkezésére, melyből
25-35 millió forintot pályázik meg a konzorcium. Önrészt nem kell biztosítani. A program a kistérségi együttműködésen keresztül
valósulna meg.

Büntetnek az allergiát okozó gyomért
A parlagfű Magyarországon a legnagyobb
területen előforduló, legelterjedtebb
gyomnövény, melynek pollenje az egyik
legerősebb ismert allergén. A gyomnövény komoly egészségi, mezőgazdasági és
gazdasági károkat okoz.
Az allergiások és asztmások száma világszerte növekszik. Az egy év alatt újonnan
regisztrált asztmás betegek 100 000 lakosra
vonatkoztatott száma 1990 és 1999 között 65ről 165-re emelkedett hazánkban. A nyilvántartott asztmások száma meghaladja a 160
ezret, az allergiások 2 millió körülire becsülhetők. A megbetegedésekből származó teher
több milliárd forintot tesz ki– ismertette az
ÁNTSZ hajdúszoboszlói intézete.
A kormány megváltoztatta a növényvédelmi törvényt, szigorúan fellép azokkal
szemben, akik nem irtják ki területükön a
gyomnövényt. A települések belterületén a
jegyző, a külterületen a földhivatal felelős az
irtás ellenőrzéséért. A modern technika alkal-

mazásával a Távérzékelési Intézet
műszereivel kimutatja, hol található
parlagfű, valamint a
földhivatal szakemberei is járják a területeket. Június 30-ig
lehetett bírság nélkül lekaszálni a parlagfüvet, de ha nem
végezte el a tulajdonos a munkát, felIrtsuk ki a gyomszólítást küld neki a
növényt!
Növény-és Talajvédelmi Szolgálat. Ha
azután sem irtja ki a gazt, kényszerkaszáltatást rendelnek el. A munkát ki kell ﬁzetni és
még bírságot is kiszabnak. Tanácsos betartani a törvényt, mert 20 ezer forinttól 2 millió
forintig terjedhet a büntetés. Az összeget az
APEH behajtja – ismertette a júniusi testületi ülésen Mihályi Miklós képviselő.

Fotó: Csige Lajos

Szabónét
bűnösnek találták
Az anyagi javak egy rendbeli hűtlen kezelése vétségében bűnösnek találtatta Szabó Sándornét, az óvoda korábbi vezetőjét a
Hajdúszoboszlói Városi Bíróság és büntetését egy év próbaidőre felfüggesztette. Az óvoda volt vezetője 82 040 forint bért ﬁzetett ki
az óvodában nem dolgozó Horváth Zoltánnénak. Az ítélet jogerős.

Önkormányzati hírek

A jegyző, dr. Szabó Róbert munkaviszonyát közös megegyezéssel felbontotta a jegyző és a képviselő-testület. A megüresedett
munkakör betöltésére szóló pályázat július
15-én jelent meg a Belügyminisztériumi Közlönyben és a Hajdú-bihari Naplóban. Ha lesz
alkalmas jelölt, szeptember 1-jével áll munkába.
Az egészségház átépítésére újból benyújtja az önkormányzat pályázatát. Ha nyer az
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácstól, akkor a felújítás után egy épületben
működhet a védőnői valamint a terhes és a
csecsemő tanácsadás, s a családgondozás.
A 47,8 millió forintos költségből 38,3 millió forint támogatást lehet kapni, 9,5 millió
forintot a községnek kell biztosítani.
EBESI HÍRLAP. Ebes község önkormányzata időszaki lapja. Főszerkesztő: Császi Erzsébet E-mail:
csaszie@freemail.hu A szerkesztőség címe: 4211 Ebes,
Széchenyi tér 1. Tel.: 52/565-048, fax: 52/565-075. Kiadja: Ebesi Kulturális Kht. Alapította: Ebes község képviselő-testülete. Felelős kiadó: Rózsahegyiné Juhász Éva.
Nyomdai munkálatok:
Fount Trade Kft.
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Házhoz viszi a szakértelmet

Jövő év végére interneten is intézheti a
lakosság a polgármesteri hivatalhoz kötődő ügyeit. A hajdúszoboszlói önkormányzat a kistérségi társulással közösen 639
millió forintot nyert szoftverfejlesztésre
az EU Gazdasági Versenyképességi Operatív Program (GVOP) Szolgáltató Önkormányzat pályázatán.

Mint Vincze Ferenc,
Hajdúszoboszló jegyzője elmondta, a
társulás
(Hajdúszoboszló, Ebes, Nagyhegyes, Hajdúszovát) és
tizenhét Hajdú-Bihar
megyei település valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei
Vincze Ferenc
Kemecse adta be a
pályázatot az 519 millió forintra. Ebből 454 millió 125 ezer forintot nyert. A hiányzó 64 millió 785 ezer forint
önerőből 38 millió 955 ezer forintot a Belügyminisztériumtól kapott. A fennmaradó
25 millió 900 ezer forintot a 17 csatlakozó
település ﬁzette, megelőlegezett használati díj fejében. S még nyert 12 millió forintot
egy újabb pályázaton is.

Számítógépek, nyomtatók
A közbeszerzési pályázat lezárulása után,
augusztusban kötik meg a szerződést a szoftvert fejlesztő céggel. A pénz oroszlánrészét a
cégnek ﬁzeti ki a fürdőváros, a települések
számítógépeket, nyomtatókat s más számítástechnikai berendezéseket kapnak belőle.
A cég 4, az EU előírásainak megfelelő szoftvert dolgoz ki. Az alapszoftver az ügyintézők, a hivatal elérhetőségét tartalmazza. Az
ügyintézési és ügymenet kezelési szoftverrel minimum 20-féle ügyet (lakcím, útlevél,

Jelesek, kitűnők,
díjazottak

jogosítvány stb.) intézhet a lakosság elektronikusan s 100–200-félében szerezhet információt, formanyomtatványokat tölthet le. Az Az Arany János általános iskolában a
adatlapokat visszaküldheti az interneten az 2004/2005-ös tanév végén számos tanuló
ügyfél, így nem kell személyesen bemennie a érdemelt dicséretet. Érckövi Katalin igazhivatalba. Elkészül a díjak elektronikus ﬁze- gatónő a legjobbakról számolt be.
tésére alkalmas rendszer is, de – állami jogszabályok híján – nem állítják használatba.
1. a osztály: A szöveges értékelés miatt itt
még nem számolhatunk be jeles vagy kitűAzonos elektronikus ügyintézés
nő eredményről. A szülők közül köszönjük Kovács Imrének és feleségének, Morvai
A rendszer haszna, hogy a pályázatban Róbertnek, Rácz Ferencnek, Szőnyi Katalinrésztvevő településeken egyformán, elektro- nak valamint Salánki Imrének az osztályért
nikusan intézheti ügyeit a lakosság. A szoft- végzett munkáját.
1. b osztály: A szülők közül köszönjük
veren minden közigazgatási információ
megtalálható, nem kell majd közlönyöket Dézsi Imrének, Szentesi Jánosnénak, Varga
vásárolni. – Házhoz viszi a szakértelmet – Ferencnek, Vargáné Nádasdi Andreának az
fogalmazott Vincze Ferenc. A pályázat másik osztályért végzett munkáját.
2. a osztály: Kitűnő tanulmányi eredményérésze az Integrált Kistérségi e-Közigazgatási
Rendszer, mely egyik eleme a közigazgatási ért könyvjutalomban részesült Kovács Dávid,
internetes portál, mind a 21 településen azo- Kovács Mercédesz, Szabó Rebeka, Tokai
nosan használható s nem kell hozzá informa- Ramóna. Jeles tanulmányi eredményéért jutatikust alkalmazni, mert a nyertes cég karban lomkönyvet kapott: Gali Sándor, Traista Evetartja. Elemei megkönnyítik a pénzügyek lin. A szülők közül köszönjük Szabó Jenőnek
kézben tartását és a statisztikai adatok keze- és feleségének, Hermeczi Sándornénak, Tokai
lését.
Istvánnak az osztályért végzett munkáját.
2. b osztály: Kitűnő tanulmányi eredméAdatsztár rendszer is lesz
nyéért könyvjutalomban részesült Egri Judit,
Püski Flóra, Vágner Marianna, Veress ZsóEmellett 105 millió forintot nyert az ön- ﬁa. Jeles tanulmányi eredményéért jutalomkormányzat az EU GVOP Adatvagyon könyvet kapott Andirkó Tibor, Bagosi Péter.
Felhasználására irányuló pályázatán, mely Sporteredményeiért könyvjutalmat vehetett
eredményét mind a tizenhét településsel át Kovács Gréta. A szülők közül köszönjük
megosztja. A 120 millió forintba kerülő mun- Csanakné Sziklai Szilviának, Bagosi Bálintka különbözetét más pályázattal biztosítot- nak, Herman Józsefnek, Kovácsné Erdős
ták. Az Adatsztár rendszer tartalmazza az Andreának az osztályért végzett munkáját.
ügy-és adatkezelést, ügyintézést és automati3. a osztály: Kitűnő tanulmányi eredmékus információk szolgáltatását. Ezzel a tel- nyéért könyvjutalomban részesült Györﬁ
jes igazgatási ügyintézést elektronizálja az Mercédesz, Horváth Norbert, Kiss Renáta,
önkormányzat.
Nagy Fruzsina, Pusztai Péter, Teremi ZsuA rendszer leghamarabb 2006 végére, leg- zsanna a Sam–Füles országos levelező verkésőbb 2007. május 16-ra lesz készen.
Császi Erzsébet
Folytatás az 5. oldalon

Szűréssel az emlődaganatok megelőzéséért

A legfőbb halálokok között Magyarországon a szív- és érrendszeri és a daganatos
betegségek állnak. A belőlük eredő kiemelkedően magas halálozás csökkentésére a
korai felismerés és az időben elkezdett
kezelés a leginkább megfelelő stratégia.
Mindennek eszköze a lakosságszűrés. Hazánkban a Népegészségügyi Program lehetővé tette az országos szintű mammográﬁás
emlőszűrés és a nőgyógyászati méhnyak-szűrés szervezését. 2002. január 1-jétől zajlik
célzott szervezett lakossági szűrések keretében az emlőszűrés, 2003. szeptember 29-től
indult a cervix-szűrés és bevezetés előtt áll a
vastagbél rákok szűrése is.

Szűrőközpontok
Hajdú-Bihar Megyében három szűrőállomás
működik: a Kenézy Kórház Mammográﬁás
Szűrőközpont, a DEOEC Mammográﬁás Központ, és Debrecen VESZ-ECHO Kft Emlőszűrőállomás. Ebes a Kenézy Kórházhoz tartozik.

Személyre szólóan, szabályozott szakmai pro- szűrővizsgálatokat, mint lehetőséget, a
tokollok szerint, meghatározott gyakorisággal betegségek korai felismerését, kezelhetőséismétlődően történnek a lakossági mammog- gét fontosnak érzik.
ráﬁás szűrések. Az Ebesen élő 45–65 év közötti
Mindezek hatására várhatóan pár éven benők mammográﬁás emlőszűrésen való meg- lül jelentősen csökken a daganatos betegséjelenési aránya 2002. január 1.–2003. decem- gek okozta halálozás.
ber 31. között 57 százalékos, 2004. január
30 százalékkal csökkenhet az emlőrák
1.–2004. december 31 között 31,6 százalékos okozta halálozást.
volt. A szűrés optimális hatását csak akkor éri
Aki elmulasztotta a központi behívólevélel, ha a megjelenési arány legalább 70 száza- ben jelzett időpontban felkeresni a szűrőállékos (WHO – Egészségügyi Világszövetség lomást, az érdeklődhet, bejelentkezhet
– standard, skandináv országokban a megjele- rendelési időben az alábbi címen és telefonszánési arány 90-95 százalékos). Megyénkben ala- mon központi meghívólevéllel, vagy háziorcsony a lakosság megjelenése a mammográﬁás vosi beutalóval.
emlőszűrésen. Ilyen alacsony megjelenés melHBM Önkormányzat Kenézy Gyula Kórlett nem éri el a célját a szűrés, azaz az emlőrák ház és Rendelőintézet Emlőszűrő Állomás
Debrecen, Bethlen u 11–17.
okozta halálozás jelentős mérséklését a lakosRendelési idő: h.–p. 8–15 óráig.
ságban. A „korai” esetekben a korszerű kezeTelefon: 52/536-865
léssel gyógyulás érhető el.

Várható eredmények
A célzott, szervezett tájékoztatás segítségével nő azon lakosok száma, akik a

Dr. Németh Mária
Hajdúszoboszló,
városi tisztifőorvos

2005. július
Folytatás a 4. oldalról
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Színvonalas produkciók

senyen matematikából 12. helyezést ért el,
melyért oklevelet kapott. Jeles tanulmányi
eredményéért jutalomkönyvet kapott Esze- A művészeti iskolának minden tanév máso- Karacs Sándor és Deczki Zoltán nyújtotta. Felnyi Alexandra, Grezsu Norbert, Kunkli Ale- dik féléve nagy kihívást jelent, hiszen már- készítő tanáruk Bálintné Bagdi Ibolya. Népxandra, Szabó Adrienn, Szentesi Ruben a ciustól május végéig megyei és országos táncosaink májusfa-kitáncolást adtak elő nagy
Sam–Füles országos levelező versenyen rajz- versenyeken veszünk részt. Így lehetősé- sikerrel, melyet a zsűri a számos néptánccsoból 3. helyezést ért el, eredményéért okleve- günk nyílik arra, hogy az iskolai és közsé- port körül a harmadik legjobbnak ítélt. Leglet kapott. A szülők közül köszönjük Nagyné gi rendezvényeken való fellépések mellett jobb táncosok: Vágner Marianna és Urszuly
Szatmári Erzsébetnek, Nagyné Rédai Ágotá- szakmai zsűri előtt megmérettessünk és Alex. Felkészítő tanáruk Kiss József.
nak, Kiss Imrénének valamint, Zádor Lász- bepillanthassunk más művészeti iskolák
A sikereket még inkább koronázta, hogy
lóné, Berta néninek az osztályért végzett munkájába is.
iskolánk különdíjat kapott a legtöbb és a legmunkáját.
színvonalasabb produkcióért.
3. b osztály: Kitűnő tanulmányi eredméMég ki sem pihenték magukat néptáncoAz idei tanév márciusában is nagy izganyéért könyvjutalomban részesült Bodnár lommal vártuk a mikepércsi „Csillagokra saink, újabb versenyeken vettek rész HajdúZsóﬁa, Felföldi Debóra a Sam–Füles orszá- lépsz” elnevezésű megyei művészeti talál- böszörményben a megyei Néptáncfórumon.
gos levelező versenyen matematikából 65. kozót. Szorgalmas és kitartó felkészülésünk Mindhárom csoport képviseltette magát,
helyezést ért el, az ezért oklevelet vehetett meghozta gyümölcsét, hiszen a zenei kate- közel 70 táncos lépett fel. A zsűri dicséretát Nagy Anett, Szatmári Vivien, Varga Fru- góriában zongoristáink második helyezést ben részesítette őket. Felkészítő tanáruk Kiss
zsina. Jeles tanulmányi eredményéért juta- értek el. Felkészítő tanáraik: dr. Demeter József. Május végén a Suliexpóra zongorislomkönyvet kapott Csörgő Brigitta, Nagy Lajosné és dr. Irinyi Tamásné. Gitárzeneka- táink és néptáncosaink jelentkeztek. Erre a
Alexandra, Németi Róbert, Urszuly Alex. A runk ugyanebben a kategóriában a harmadik nyíregyházi nemzetközi fesztiválra is színSam–Füles országos levelező versenyre való lett. Felkészítő tanáruk Gellért Lászlóné.
vonalas produkciókkal készültek. Felkészítő
felkészítő munkájáért elismerő oklevelet vett
Színjátszóink a „Mátyás király és a gyevi tanáruk: dr. Demeter Lajosné és Kiss József.
át dr. Rácsi Lajosné tanárnő. A szülők közül bíró” című zenés mesejelenetet és egy rövid
Bízunk benne, hogy jövőre is legalább ilyen
köszönjük, Vasadi Jánosné Kiss Andreának, bohózatot adtak elő a „Nagy Horgász” címmel. sikerekkel büszkélkedhet iskolánk művészeti
Varga Ferencnek, Urszuly Istvánnak, Szat- Az előadást a közönség óriási tapssal, a zsűri tagozata és öregbítheti iskolánk hírnevét.
Bálintné Bagdi Ibolya
máriné Nagy Borbálának, Salánki Tibornak, első helyezéssel díjazta. A legjobb alakításokat
Nagyné Deczki Irmának az osztályért végzett
munkáját.
4. a osztály: Kitűnő tanulmányi eredményéért könyvjutalomban részesült Deák
Dorina sporteredményeiért oklevelet vehetett át, Pacsmag Edit, Szántó Gerda, Szeifert
Regina, Tokai Kristóf. Jeles tanulmányi eredményéért jutalomkönyvet kapott Harangi
Zita, Nagy Ildikó. A szülők közül köszönjük
Haranginé Varga Juliannának, Tokai Istvánnénak, Traista Gábornénak, Deákné Papp
Anikónak, Nánási Sándornak az osztályért
végzett munkáját.
4. b osztály: Kitűnő tanulmányi eredményéért könyvjutalomban részesült Kisdi Domokos sporteredményeiért oklevelet
vehetett át, Lőrincz Ábel a Bolyai János XII.
matematikaversenyen 3. helyezést ért el,
ezért oklevelet vehetett át. Felkészítő tanára:
Zelízi Mária tanárnő, Tóth Viktória, Varga
Loretta. Jeles tanulmányi eredményéért jutalomkönyvet kapott Mádi Adrienn, Szekeres
Tamás sporteredményeiért oklevelet vehetett át. Közlekedésbiztonsági versenyeken
való eredményes szerepléséért jutalomkönyvet kapott Nagy Krisztián. A szülők közül
köszönjük Szekeres Lászlónénak, Nagyné
Molnár Annának, Mészáros Istvánnénak,
Tardi Jánosnénak, Tóthné Leiter Júliának az
osztályért végzett munkáját.
4. c osztály: Kitűnő tanulmányi eredmé- Összeállította: Heidumné Szarka Veronika
nyéért könyvjutalomban részesült: Fodor
Nóra, Zelenák Bettina. Jeles tanulmányi
eredményéért jutalomkönyvet kapott Bódi
Krisztián, Dávid Viktória. Sporteredményeiért könyvjutalmat vehetett át Kovács BenKözkincs pályázatra nyújtottunk be terA Községi Könyvtár és a Széchényi
ce. A szülők közül köszönjük Kovácsné Erdős vet a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté- Ferenc Tájmúzeum augusztusi nyitva tarAndreának az osztályért végzett munkáját.
riumhoz. Ha sikeres elbírálásban részesül tása: aug. 1–8-ig zárva; aug. 9–12.: 10–19,
5. a osztály: Jeles tanulmányi eredményé- akkor, kulturális intézmények által használ- aug. 13.: zárva; aug. 14.: 10–18; aug. 15.: zárért jutalomkönyvet kapott Karacs Sándor. ható technikai és műszaki eszközöket (pro- va; aug. 16–17.: 10–19; aug. 18.: 15–19; aug.
Sporteredményeiért könyvjutalmat vehetett jector, 2 db számítógép internetezéshez, 19–22.: zárva; aug. 23–27.: 10–19; aug. 27–
át Varga Viktor, Vágner Martin.
notebook, mikrofonok, videó kamera, fény- 29.: zárva; aug. 30–31.: 10–19 óráig.
5. b osztály: Kitűnő tanulmányi ered- képezőgép, fénymásoló, kerti padok, kerti
Szent Iván napjához kötődő néprajzi
ményéért könyvjutalomban részesült Fel- pavilonok) vásárolunk. A pályázat összkölt- pályázatunk eredményhirdetésére került sor
sége 3,5 millió forint, amelynek 75 százalékát június 24-én. A 34 pályázóból 26 gyerek és 2
Folytatás a 6. oldalon a minisztérium adja.
felnőtt vett részt a teadélutánon.

Egyre gyarapodik a falu

A kulturális kht. híreiből
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Folytatás az 5. oldalról
földi Szabolcs, Hajdu Attila, Heveli Gergő.
Jeles tanulmányi eredményéért jutalomkönyvet kapott Dusa Blanka, Tóth Márton.
Sporteredményeiért könyvjutalmat vehetett át Nagy Attila. A szülők közül köszönjük
Pappné Salánki Tündénak, Hajdu Katalinnak,
Kiss Csabánénak, Dusa Helgának az osztályért végzett munkáját.
5. c osztály: Sporteredményeiért könyvjutalmat vehetett át Juhász János. A szülők
közül köszönjük Rácz Sándornénak, Fábián
Jánosnénak, Oláh Istvánnénak az osztályért
végzett munkáját.
6. a osztály: Kitűnő tanulmányi eredményéért könyvjutalomban részesült Pacsmag
Odett. A szülők közül köszönjük Kiss Gábornénak, Nagyné Keczán Mártának, Plébánné
Szűcs Juditnak az osztályért végzett munkáját.
6. b osztály: Jeles tanulmányi eredményéért jutalomkönyvet kapott Csízi Henrietta,
Karmazsin Rita. A szülők közül köszönjük
Csízi Zoltánnénak, Varga Lászlónénak, Karmazsinné Boruzs Katalinnak az osztályért
végzett munkáját.
6. c osztály: Kitűnő tanulmányi eredményéért könyvjutalomban részesült Kisdi Sára
Franciska, Tokai Cintia kiemelkedő tanulmányi eredményéért nevelőtestületi dicséretben
részesült. A szülők közül köszönjük Deczki
Lajosnak és feleségének és Farkas Lajosnak
az osztályért végzett munkáját.
7. a osztály: Kitűnő tanulmányi eredményéért könyvjutalomban részesült Tóth
Benedek. Jeles tanulmányi eredményéért jutalomkönyvet kapott Deák Zoltán, Máté József,
Mészáros István, Szekeres László, akik közösségi munkájukért oklevelet is átvehetnek,
Simon Zsuzsanna. A szülők közül köszönjük
Szekeres Lászlónénak és Kupeczné Őri Anikónak az osztályért végzett munkáját.
7. b osztály: Jeles tanulmányi eredményéért jutalomkönyvet kapott Nagy Dávid,
Kunkli Norbert, Tóth József. A szülők közül
köszönjük, Nagyné Deczki Irma, Csíziné
Tóth Tünde, Kissné Nagy Julianna az osztályért végzett munkáját. Az Ady Endre Gimnázium „Kétnyelvűségért” Alapítvány által
meghirdetett levelező angolversenyen iskolánkból három csapat indult. A „London”
csapat 4. helyezést, az „Oxford” csapat 11.
helyezést, az „Avalanche” csapat 17. helyezést ért el. A csapatokat dr. Okváthné Kertész Anna készítette fel.
A művészeti iskola tanulói közül a következő növendékek részesültek jutalomban:
zeneművészeti ágban: Nagy Attila – szintetizátor tanszakon, Barta Lóránt – zongora tanszakon, Tóth Viktória – zongora tanszakon,
Tokai Cintia – zongora tanszakon, Tóth Márton – ütő/zongora tanszakon, Rácz Boglárka –
furulya tanszakon, Kerekes Viktor – szaxofon
tanszakon, Teremi Zsuzsanna – fuvola tanszakon, Kisdi Sára – gitár tanszakon, Képes
Viktória – citera tanszakon, Tóth Benedek –
rézfúvós tanszakon. Táncművészeti ágban:
Nagy Fanni, Szabó Éva – moderntánc tanszakon, Veress Zsóﬁa , Hermeczi Mariann, Heveli
Gergő – néptánc tanszakon. Képzőművészeti ágban: Oláh Veronika, Vágner Marianna,
Zelenák Bettina, Szekeres László. Színművészeti ágban: Karacs Sándor, Kiss Renáta.
Érckövi Katalin igazgató
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Kitüntették az egyesületi elnököt

A „hajdúk fővárosa” Hajdúböszörmény
adott helyet a X. Országos Polgárőr Napnak július elején. Az összejövetelen az
Ebesi Polgárőr Egyesület először vett részt
40 lelkes fővel.

elméleti kérdésekre adott válaszokra voltak kíváncsiak. A versenyzőknek önvédelmi feladatok megoldásában is ügyeskedniük
kellett, így: számos akadállyal tűzdelt pálya
leküzdésében, elsősegélynyújtásban és lövészetben. A helyszíneken találékonyságuk és
Erre az alkalomra állóképességük mutatkozott meg.
vásárolt pavilonok felálA nap folyamán számos kulturális és
lítása után Balogh Béla szórakoztató műsorba kapcsolódtunk be.
„mesterszakács” irányí- Nagyon jól éreztük magunkat s ismét siketásával nekiláttunk az rült kis lépéseket tennünk közösségünk öszebesi sertéspörkölt el- szekovácsolásra. A délután megrendezett
készítéséhez. Majd hor- központi ünnepség is tartogatott egy kis
gászversenyen, autós meglepetést az egyesületünk jelenlévő tagjai
ügyességi versenyen, számára, mivel Túrós András, az Országos
kispályás labdarúgás- Polgárőr Szövetség elnöke – elismerve tárBalogh László
ban, és összetett fel- sadalmi szervezetünk közhasznú tevékenynőtt csapatversenyben ségét – Balogh Lászlót, egyesületünk elnökét
mértük össze erőnket és tudásunkat. Az ösz- a mozgalomban végzett kiemelkedő munkászetett verseny a csapat tagjainak nem kis ja elismeréseként a Polgárőr Érdemkereszt
meglepetéssel szolgált, mivel a rendezők arany fokozata kitüntetésben részesítette.
– szakítva a hagyományokkal – nem csak
Ebesi Polgárőr Egyesület

Csökkentek a
bűncselekmények
Ebesen június 1-jétől július 20-ig 4 bűncselekmény vált ismertté, két lopás, egy
ittas vezetés és egy tartás elmulasztása:
Június 1-jén a kora hajnali órákban ismeretlen személy a Bocskai utca 34. szám alatti
Kaviár Presszó udvarára a kerítéslécet kifeszítve behatolt, majd észlelve a tulajdonos megbízottját elmenekült, de nem tulajdonított el
semmit. 12-én az esti órákban egy személy
ittasan vezetett. Július 1-jén 17 óra körül ismeretlen személy a Vedres dűlőben lévő tanyából
hullámpalát és vörösrézkábelt tulajdonított el,
valamint az épületet megrongálta. Egy ebesi
lakos a bíróság végzésében megállapított tartási kötelezettségének nem tett eleget, ezért ellene büntetőeljárás indult.
Aki a fenti bűncselekményekkel kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik,
hívja – akár nevének és személyének elhallgatásával – a rendőrkapitányságot az 558510 vagy a 107 segélyhívó telefonszámon,
illetve keresse a helyi körzeti megbízottakat.
A körzeti megbízottak szolgálati mobiltelefont kaptak, elérhetőségük:
Erdei András: 06-30/382-6581
Váczi Péter: 06-30/382-6575
Mészáros József: 06-30/382-6565
Szolgálati idejükön kívül a telefonkészülékek a Rendőrkapitányság ügyeletére lesznek
átirányítva.
Gali Sándor rendőr őrnagy

Helyesbítés

Az Ebesi Hírlap májusi számában tévesen jelent meg a gyermeknapi babszépségverseny 0–1 évesek kategóriájában nyertes
gyermek neve. Az első helyezett csecsemőt
Varga Tímeának hívják. Gratulálunk helyezéséhez és elnézést kérünk szüleitől tévedésünkért.

Egyre több a drog
Ebesi Polgárőr Egyesületünk az iskolával
együtt drogprevenciós előadást szervezett
áprilisban, melyet Simonné Kiss Mónika, a debreceni Drogambulancia és dr.
Bíró Gyula, a megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa tartott. A témaválasztás
apropóját az adta, hogy több információt kaptunk, amely a „könnyű drogok” fogyasztására utal lakókörnyezetünkben.
Megtudtuk, az utóbbi években emelkedett
a kezelt drogfogyasztó betegek száma a debreceni Drogambulancián. A marihuána a leginkább használt kábítószer a ﬁatalok körében,
majd a Speed és az Extasy. A középiskolások
körében általános az egymás közti „cserekereskedelem”. A felnőttek veszélyes ellenséget
keresnek a díler személyében, de legtöbbször az osztálytársak között találjuk azokat
a használókat, akik fogyasztásukat szponzorálják a bevételből. Az Extasy és a Speed
fogyasztása többnyire hétvégén, a zenés-táncos szórakozóhelyeken történik. A használó
hét közben is vágyik a megismert érzésekre s
kialakul a függőség. A heroin, kokain megjelenése a feketepiaci forgalomban nem jellemző, nagy bulikon hívatlan vendégként érkezik
a városokból.
Szülőként amit megtehetünk, hogy szembenézünk a kábítószer fogyasztása miatt kialakult
problémákkal és szakemberek bevonásával
segítséget nyújtunk a rászorulóknak.
Balogh László
egyesületi elnök

Szervezésből jeles

Előző lapszámunkban már beszámoltunk
az áprilisban megrendezésre került Nyugdíjasok Ki-Mit-Tud?-jának megyei elődöntőjéről. A helyszínt és a hangosítást a művelődési
ház biztosította. A szervezés, az egész napos
program lebonyolítása az Ebesi Piros Rózsa
Népdalkör Egyesület munkáját dicséri.
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A maga ura a Csízi család

Több mint 300 hektár saját, illetve bérelt
földön gazdálkodik Csízi Sándor. Fiaival
együtt műveli a területeket illetve bérmunkát vállal mezőgazdasági gépeivel.

Karban tartott kombájnok, traktorok
sorakoznak a géptárolóban. Újnak látszanak, pedig a Rábák közül párat ócskavasként
vettek meg 1,5-2,5 millió forintért s felújították – avat be vállalkozása kezdeteibe Csízi
Sándor. Idősebbik ﬁa hozzáteszi, karbantartják és megkímélik a gépeket. Ő, mielőtt belép
a 28 millió forintos kombájn légkondicionált vezetőfülkéjébe, leveszi a cipőjét. - Sok
évi munka előzte meg saját gazdaságunkat emlékezik Csízi Sándor, aki mezőgazdasági gépszerelőként dolgozott 32 évig az Ebesi
Búzakalász Szövetkezetben, majd Hunyadi Termelőszövetkezetben. 1992-ben kivált
s kihozott egy kombájnt. Egy év múlva vállalkozó lett, majd a ﬁaival folytatta a munkát.
A ﬁatalemberek önálló családi gazdálkodók Ifj. Csízi Sándor, Csízi Sándor és Csízi Zoltán (balról jobbra) gépeik között
lettek. Az Ebes, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Debrecen határában lévő földeken vető- foglalkoztat. Aratáskor mindannyian a föl- majd édesapjával folytatta a munkát. Mint
mag borsót, napraforgót, búzát, kukoricát deken vannak, 18 órát is dolgoznak naponta. mondja, jobb így, mert a maguk urai s biztotermesztenek. Előbbiekre szerződnek, utób- Pihenésre esős időben és télen marad idejük. sabb a családja – a három gyermeke – megbiakat Kurucz Ferenc sertéstenyésztő vásá- A vállalkozó szerint nem használt az unióba élhetése. Száz hektár föld az övé, de közösen
rolja fel tőlük. Ez nyereség nekik, mert nem való belépés a mezőgazdasági termelőknek. beszélik meg a munkát és végzik, amit kell.
kell vevőt keresniük és tárolniuk a gabonát, Pénzhiány miatt nem tudnak lépést tartani a Csízi Zoltán családi gazdálkodóvá válása
gazdák s nincs meg a fogadókészség termé- előtt 7 évig dolgozott a hajdúszoboszlói autótakarmánynövényt.
Ugyanakkor nehéz helyzetben vannak, nyükre. A klímaváltozás erősen befolyásolja technikánál, karosszéria lakatosként. Száz
mert megszűnt a gépvásárlási támogatás. a termést. Idén július közepén még nem arat- hektár földjén gazdálkodik s keres családjára
Bár amíg volt, addig sem nyertek, csak vitte a hattak, mert a sok eső miatt nem érett meg – három gyermekére.
pénzt a pályázat. Növekednek az üzemanyag a búza s nem lehetett rámenni a sáros földElmondta: terveik között szerepel egy
árak, egy egyhektáros terület levágásának re. Tőkéjük nincs, mert a bejövő pénzt min- terület megvásárlása – építményestől – a
díja szinte el sem éri az önköltséget. Átla- dig befektetik vállalkozásukba.
szövetkezettől. Az épületet felújítják s terIfjú Csízi Sándor 9 évig dolgozott a Hunya- ménytárolónak használják.
gosan 20 ezer forint hasznuk marad hektáronként. Csízi Sándor négy ebesi traktorost di szövetkezetben autó-motor szerelőként,
Cs. E.

Éles lőszerekkel, gépkarabéllyal az őrségben

Amikor Kiss József kitanulta a festő-mázoló szakmát még nem gondolt arra, hogy a
sorkatonaság után az ecsetet felejtve szerződéses katonának áll. Választásában segítette,
hogy bevonulás előtt megszerezte a hivatásos
gépkocsivezetői jogosítványt. Öt éve szerződéses katona, de nem állt meg az 5. Bocskai
István Könnyű Lövészdandár debreceni egységénél, hanem külhoni szolgálatra jelentkezett. Négy ével ezelőtt szolgált először fél
évig békefenntartóként a koszovói Pristinában, a KFOR-nál (Koszovói Békefenntar-

Kiss József Pristinában

tó Erők), majd két év múlva újra. A NATO
országok békefenntartóival több ezren dolgoztak kinn.
Magyarországról, pontosabban a debreceni csapattól több mint 300 katona tartotta fenn a rendet az országban őr és biztosító
zászlóaljként. A debreceniek a békefenntartók főparancsnokságát védték. A jelentkezőket orvosi vizsgálat alá vetették, ahol már
két rossz fogért is eltanácsolták. Szakmájában számított a gépkocsivezetési gyakorlat, a A harci jármű
testi erőnlét (mennyi fekvőtámaszt tud megcsinálni időre, mennyit fut 3200 méteren) s jó szetet és egyéb katonai feladatokat is. Szaeredményeket kellett felmutatni lövészetben badidejükben sem hagyhatták el a tábort, a
és kézigránát dobásban is. A kiválasztottak kantinban, sportpályákon, konditeremben
békefenntartói kiképzésben vettek részt. Őt, és a könyvtárban töltötték az időt. A fél év
mint harcjárművezetőt felkészítették konvoj alatt egyszer-kétszer külön repülőgép hozta
kísérésre, terroristák elleni harcra, VIP (kü- őket haza egy hétre.
lönösen fontos személy) kísérésére is.
Kiss Józsefnek tetszik a biztos munkaheKonténer táborban laktak és 24 órás szol- lyet kínáló katonaélet, ezért és kalandvágygálatot láttak el, majd 24-et pihentek. Járőrö- ból jelentkezett külszolgálatra s a pénz is
zés, a parancsnokságra érkezők ellenőrzése, vonzóerő volt. Nem félt a szolgálattól, mert
kísérése, az őrtoronyban való szolgálatté- látta, hogy épségben visszatértek katonatártel volt a feladatuk. Egyenruhában, golyóál- sai. Egy éve jelentkezett Irakba, de idő közló mellényben és sisakban, éles lőszerekkel, ben letett szándékáról. Jelenleg szabadságon
gépkarabéllyal, pisztollyal felszerelkezve van, de már készül vissza a laktanyába s ismét
végezték munkájukat. S gyakorolták a lövé- beadta jelentkezését Koszovóba.
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Karcolás nélkül megúszták

Rally eredmények

Junior kategória:
Helyezés Név
1.
Balogh László
2.
Deczki Zoltán
3.
Farkas Csaba

2 jobb kör összesített ideje
Az Ebesi Autó Motor Sport Egyesület rally
02:11:30 Debrecen
bajnokságának 3. fordulóját rendeztük meg
02:11:45 Ebes
június 26-án. A versenyre nagy érdeklődés
02:12:04 Ebes
mutatkozott a meghirdetés utáni visszajelzésekből következtetve. Ezért a szervezésre még
Keleti 1000 ccm-ig:
jobban odaﬁgyeltünk, nagyobb erővel vonulHelyezés Név
2 jobb kör összesített ideje
tattuk fel a vendéglátást. A verseny napján az
1.
Kelemen Gábor 02:08:46 Mikepércs
2.
Farkas Lajos 02:09:44 Ebes
57 nevezés visszaigazolta a nagy érdeklődést.
3.
Oláh István
02:15:38 Debrecen
Az ebesi versenyzők mellett érkeztek Hajdúszoboszlóról, Mikepércsről, Berettyóújfaluról,
Józsáról, Püspökladányról, HajdúböszörményKeleti 1000–1600 ccm-ig:
ről, Nyíregyházáról. Mindez azt bizonyítja a
Helyezés Név
2 jobb kör összesített ideje
versenyzők körében híre van az ebesi pályá1.
Bihari Zsolt
02:08:23 Hajdúsámson
2.
Darabos Péter 02:08:46 Hajdúsámson
nak s hogy szeretik az ebesi szinkron autózást, Több mint ötvenen neveztek a versenyre
3.
Elek Gábor
02:11:48 Debrecen
amikor egyszerre két autó van a pályán, így a
versenyzők nem csak az idővel, hanem a mel- két versenyautó borulása, melyet a versenyzők
lette rajtoló versenyzővel is küzdenek. A nap karcolás nélkül úsztak meg. A verseny nagyon Nyugati 1600 ccm-ig:
színesebbé tétele érdekében több betétprogra- kiélezett és szoros volt mind a hat kategóriá- Helyezés Név
2 jobb kör összesített ideje
mot is szerveztünk. A nézők érdeklődését sze- ban, mint azt az időeredmények is mutatják.
1.
Fodor Zoltán 02:04:01 Ebes
Vezendi József 02:07:70 Ebes
rettük volna fokozni a 400 lóerős versenyautó
A látványos autózásért a kupát Lisztes Imre 2.
Forgó Gábor 02:07:91 Ebes
bemutatóval, melyet Bai Gál Mihály I. osztá- debreceni versenyző szerezte meg. Különdí- 3.
lyú versenyző terelgetett a pályán. A verseny jazásban részesítettük Szentirmai Orsolyát,
után egy-egy körre elvitte az érdeklődőket, úgy első női versenyzőnket, aki a kategóriájában 1600 ccm felett:
Helyezés Név
2 jobb kör összesített ideje
a versenyzőket mint a nézőket. Akik szeretik a 4. helyezést ért el.
Deczki Tamás 02:05:59 Ebes
sebességet, azoknak az élmény nem maradt el
Az egész napos sportprogramról sok fotó 1.
Deczki Lajos 02:06:14 Ebes
hisz ez az összkerék hajtású autó 3-4 másod- készült melyet az érdeklődők megnézhet- 2.
3.
Mariai Szabolcs 02:14:08 Debrecen-Bánk
perc alatt éri el a 100 kilométeres sebességet nek az interneten: www.ebesiamse.racing.
óránként. A verseny következő szünetében a hu címen. Úgy gondolom, a versenyen kint
helikopter modellezők bemutatója szórakoz- lévő 400-500 embernek élményekben gazdag Összkerék:
tatta a közönséget. Mindezek mellett egész kellemes napot szereztünk. A következő ver- Helyezés Név
2 jobb kör összesített ideje
napos motorozás várta a gyerekeket, ﬁatalokat. senyt augusztus 21-re tervezzük, melyre sze- 1.
Salánki Zsolt 02:15:26 Ebes
2.
Bődi Sándor
02:23:18 Debrecen
A verseny nagy élményekkel együtt sok-sok retettel várunk mindenkit.
Káplár Csaba 02:38:54 Debrecen
izgalmat is tartogatott, amit csak fokozott a
Deczki Lajos 3.

Falunap augusztus 20-án

Megyei bajnokságon

Ebes KSE gyermek labdarúgó csapata a
16.45.–17.15 Arany János általános iskola megyei bajnokságban igen szép eredményt
dráma tagozatának műsora
ért el. 25 csapatból az 5. helyet érte el, úgy
17.30–18.15 Vasutas Művelődési Központ hogy előtte csak városok csapatai végeztek,
melyeknek nagy labdarúgó múltjuk van. A
8.00-tól amatőr foci bajnokság a sportpá- Magical musical műsora
19.00–03.00 Bál
csapat, csoportjában második helyen végzett,
lyán
Várjuk a csapatok jelentkezését az ügyes- így a rájátszásban vehetett részt, annak elle8.00–12.00-ig főzőverseny a művelődési
ségi versenyekre és a vetélkedőre is! Nevezés nére, hogy legjobb játékosai más csapatokhoz
ház udvarán (slambuc és pörkölt)
igazoltak. Így az 5. helyet érte el megelőzve
10.00–12.00-ig sörivó verseny, virs- a helyszínen.
li-, palacsintaevő verseny, egyéb ügyességi
10.00–14.30 A Falunaphoz az ÁNTSZ többek között Derecske, Hajdúböszörmény
versenyek és vetélkedő csapatokban nyeremé- Egészségsátorral csatlakozik.
hasonló korú gyerekcsapatait. A bajnokság
nyekért, kézműves játszóház
Igénybe vehetők: ingyenes vérnyomás- során a legjobb teljesítményt nyújtó játékos
13.30–14.00 Simonyi Ferenc nótaénekes mérés, testtömeg index, testzsír-mérés, vér- Bernáth Gergő lett „A meccs hőse” vándorműsora
cukormérés, egészségügyi totó, jutalmazás kupát nyerte el. A csapat legjobbjai: Szabó
14.00–14.30 főzőverseny eredményhirdeté- apró ajándékokkal, testsúlycsökkentő és más Tamás, Fábián János, Leiter Krisztián, Kisse, Tiszta virágos lakóház mozgalom ered- diétás receptek, szórólapok
di Domokos voltak. Köszönjük a segítséget
ményhirdetése
Egyéb: büfé, vattacukros, céllövölde
a szülőknek, az egyesületnek, Deák Zoltán15.15–15.00 sztárvendég: Desperado
Bővebb felvilágosítás a Községi Könyvtár, nak és Bernáth Csabának.
15.15–15.45 Fehér Ököl Karate Klub be- 565-093-as telefonszámán.
Székely Gyula
mutatója
16.00–16.30 Táncstúdió műsora
Mindenkit szeretettel várunk!

A művelődési ház udvarán
és szabadtéri színpadán

Amit a főzőversenyről tudni kell

Szülinapi pályázat

Várjuk ismét családok, baráti társaságok
jelentkezését az augusztus 20-i slambuc- és
pörkölt főző versenyre. A főzéshez szükséEgy éve lesz augusztus 27-én, hogy megges tűzre valót az önkormányzat biztosítja. nyitotta kapuit a múzeum, a könyvtár és a
Az alapanyagot mindenki magának hozza a megújult művelődési ház.
számukra szükséges mennyiségben. A főzőEhhez az alkalomhoz kötődik a múzeum
verseny ideje: augusztus 20. 8.00–12.00 óráig, és könyvtár által meghirdetett 7. pályázaeredményhirdetés: 14.00 órakor. Jelentkezési tunk, mely kérdései intézményeinkről, kiálhatáridő: augusztus 19. 16 óra, a 20/251-6987- lításainkról, eddigi programjainkról kérnek
es telefonszámon Mészáros Anitánál vagy a választ. A tesztlapot bárki kitöltheti a községi könyvtárban augusztus 19-ig.
Községi Könyvtárban a 366-136-os számon.

Vasúti kiállítás

A Nemzetközi Vasutasnap (július
13.) tiszteletére Heidum György gyűjteményéből állított ki a vasúttal kapcsolatos tárgyakat a Széchenyi Ferenc
múzeum. A gyűjtő, a MÁV Rt. Vasútﬁla (vasútﬁlatéliai) Szakcsoport titkára, fel szeretné kelteni az érdeklődést a
tárgyak gyűjtése iránt. Várja a hasonló
érdeklődésű községbeliek jelentkezését. A kiállítás augusztus végéig megtekinthető.

