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Ki lesz a temető üzemeltetője? A víziközműA már elkészült ebesi közte
mető ugyan műszakilag át lett
adva, azonban a beüzemelésre
még várni kell. Az önkormányzat
pályázatot írt ki az üzemeltetés
re. A pályázati anyagot ketten vál
tották ki, de nem küldték vissza,
mert túl szigorúnak találták a felté
teleket. A képviselő-testület ugyan
nem vetette el a bérüzemeltetés
lehetőségét, de hajlanak afelé a
döntés felé, hogy az Ebesi Község
gondnokság Kft. legyen a temető
üzemeltetője. Az utóbbi mellett az
alábbi érvek szólnak: azok a költ
ségek, amelyek a bérüzemeltetőnél
is felmerülnének, azok ebben az
esetben is megjelennének, de így
nem kellene hasznot kalkulálni, és
így olcsóbb lenne a szolgáltatás. A
másik érv, hogy az önkormány
zat közvetlenül felügyelhetné a
szolgáltatás színvonalát és árát,
valamint helyben 4-5 munkahe
lyet teremtene. A hátrány, hogy
nagyobb beruházást jelentene az
üzemeltetés. Szükség lenne külön
böző kegyeleti tárgyakra, halottas
kocsira, berendezési tárgyakra,
dekorációs elemekre. A személyi
kérdés megteremtése az egyik leg
nehezebb feladat. A temető üze

társulatról

Nem kapta meg a cégbírósági
bejegyzést az ebesi víziközműtársulat, így azt újra kell alapítani. A szervezés jól ment, a
formalitás már kevésbé. Több ok
vezetett ahhoz, hogy nem kapta meg a bejegyzést a víziközműtársulat, többek között hibás
térkép csatolása, meghatalmazásokkal való bonyodalmak és
személyi tényezők.
meltetésére kertész szakember
alkalmazását, a temetkezési szol
gáltatásra, mint tevékenységre
pedig két év gyakorlattal és szak
képesítéssel rendelkező munka
társ közreműködését követeli meg
a törvény.
Az üzemeltetéséhez négy-öt
személyre lenne szükség. Ezzel a
létszámmal megoldható a teme
tő-gondnoki szolgálat, a halott
szállítási ügyelet, és maga a
temetés lebonyolítása. A munka
idő – a temetésekkel kapcsolatos
feladatokon kívül – kitölthető a
temető gondozásával és szüksé
ges mértékig külső feladat válla

lásával – mondta Girgás Béla, a
Községgondnokság ügyvezetője
előterjesztése során. Ez azonban
még nem minden, mivel ilyen
„különleges” munkakörről van
szó, a képesítések mellett szük
séges, hogy az alkalmazott lelki
leg, idegileg képes legyen ellátni
a halottakkal fizikailag kapcsola
tot jelentő feladatokat.
Nem egyszerű feladat tehát a
temető beüzemelése. Csakis akkor
nyithat meg az ebesi köztemető,
nyújthat igényes szolgáltatást, ha
adottak lesznek a megfelelő tár
gyi és személyi feltételek.
Bencsik Ildikó

Ismét törvénymódosítás a közgyógyellátási
igazolványok érvényességéről
Az Országgyűlés a 2007. június
18-i ülésnapján fogadta el azt a tör
vénymódosítást (2007. évi LXXI.
törvény, kihirdetve: 2007. június
26.), amelynek értelmében ismét
változtak a közgyógyellátási iga
zolványok érvényességi idejének
szabályai, a 2007. július 1-től hatá
lyos szabályozás a következő:
Azon személyek, akik a korábbi
szabályok értelmében 2007. júni
us 30-ig, de legkésőbb az igazol
vány lejártát megelőző napig
benyújtották kérelmüket, térítés
mentesen jogosultak a külön
jogszabályban meghatározott
gyógyszerre, gyógyászati segéd
eszközre és gyógyászati ellátásra
az alábbiak szerint:
1. 2007. július 31-ig a 2006.
július 1-je előtt kiállított közgyógyigazolvány felmutatásával, illetve
2. 2007. augusztus 1. és 2007.
október 31. közötti időszakban a
hatóságom által 2007. július 15-

ig hivatalból megküldésre kerü
lő igazolás és a 2006. július 1-jét
megelőzően kiadott közgyógy iga
zolvány egyidejű felmutatásával.
A 2007. július 1. és 2007. októ
ber 31. között lejáró közgyógyigazolványok érvényességi ideje
az új igazolvány kiadásáig, de leg
később az igazolványon szerep
lő lejárati időt követő 3 hónapig
meghosszabbodik, de csak akkor,
ha az igazolvány lejártát megelő
ző napon kérelmet nyújtottak be
a jegyzőhöz.
Ezért aki közgyógyellátásra
továbbra is igényt tart, annak ezt
ismételten kérelmezni kell.
Kérjük, hogy az igénylők a jogo
sultság feltételeinek felülvizsgá
lata és egyéni gyógyszerkeretük
megállapítása céljából az alább
felsorolt igazolásokat minél
előbb nyújtsák be a Polgármes
teri Hivatal (Ebes, Széchenyi tér
1., tel.: 565-044) 3. számú irodá

jába Ökrös Józsefné ügyintéző
höz. A kérelemhez csatolni kell
az alábbiakat:
– a közgyógyellátás megállapí
tása iránti kérelem, formanyom
tatványon (az ügyintézőtől lehet
kérni, igény esetén kiküldjük),
– háziorvos által lezárt boríték
az igénylő gyógyszerszükségleté
ről (beszerezhető az igénylő házi
orvosánál),
– igazolás, amely alapján az
igénylő alanyi jogon közgyógyel
látásra jogosult (pl. I. vagy II. fokú
orvosi szakvélemények, hatósági
bizonyítvány emelt összegű csa
ládi pótlékról, rokkantsági jára
dékról határozat stb.).
Az ellátásuk folyamatossága
érdekében kérem az érintetteket,
hogy kérelmeiket és azok kötele
ző mellékleteit minél előbb adják
le a szociális ügyintézőnél.
Bek Melinda
jegyző

Kezdjük az elején! 500 millió
forintos csatornázási munkálatok
kezdődtek meg Ebesen az ISPA
program keretében. A csatorná
záshoz 10% önerőt kellett bizto
sítani. Ahhoz, hogy a lakosságnak
ne legyen megterhelő egyben kifi
zetni az összeget, az az elképze
lés született, hogy Ebes község
víziközmű-társulatot hoz létre.
Ezáltal lakossági takarékpénztárt
tudnak nyitni és így lehetséges a
részletfizetési lehetőség. A képvi
selő-testület megbízott egy szer
vező céget, amely már gyakorlott
a víziközmű-társulatok megszer
vezésének lebonyolításában. Így
esett a választás az N-Alexander
Kft.-re. Ebesen megalakult az elő
készítő bizottság, akik a kft. kép
viselőivel közösen felkerestek
minden érdekeltet és megkötöt
ték a szerződéseket. Jó fogadta
tásra talált a lakosság körében ez
a megoldás, így a 993 érdekeltből
887 fő kötött szerződést, ebből 19
fő duplán volt érdekelt, így 916
érdekeltségi egységre kötötték
meg a Fundamenta lakástakaré
kossági szerződést. Mivel a szerve
zés igen jól alakult, összehívták az
alakuló ülést. A szerződéskötés
sel egy időben meghatalmazást
írtak alá a lakosok, hogy a szer
vezőbizottság tagjai képviseljék
érdekeiket az alakuló ülésen.
Az alakuló ülésen 841 érdekelt
képviseltette magát, így az hatá
rozatképesnek bizonyult. Dr.
Fekete Zoltán ügyvéd által a cégbí
róságra be lettek adva a szükséges
okmányok, amiről tanúsítvány is
készült. Itt kezdődtek a gondok,
ugyanis a tanúsítványon Ebesi
Vízgazdálkodási Társulat szere
pelt, nem pedig ebesi víziközmű.
Később ezt kijavították, így a név
Folytatás a . oldalon
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A víziközmű-társulatról
Folytatás a . oldalon
Ebesi Víziközmű-társulat, de
a formája vízgazdálkodási tár
sulat lett.
A bejegyzés helyett azonban jött
egy végzés hiánypótlásról, amely
a következőket tartalmazta:
– a név mégsem felel meg, mert
tartalmaznia kell, hogy milyen
célból jött létre. Így a teljes név
Ebesi Szennyvízelvezetést Építő
Víziközmű Vízgazdálkodási Tár
sulat lett.
– a becsatolt meghatalmazá
sok alapján a részvételi szám nem
egyezik a meghatalmazásokkal,
– az egyik szervezőt 5 személy
hatalmazta meg, de csak egy tanú
írta alá a meghatalmazást, így az
nem felel meg az előírásoknak,
– 64 esetben nem az írta alá a
meghatalmazást, mint aki a tag
jegyzékben szerepel (nem a férj,
hanem a feleség, vagy fordítva).
Ezek után érvényesen 780 érde
keltet fogadtak el.
A legnagyobb probléma az
volt, hogy a tagjegyzék a cégbíró
szerint nem tartalmazta a teljes
érdekeltségi területhez tartozó
ingatlanokat és azok tulajdonosai
nak adatait (Vérvölgy, Diófa, Kun
Béla, Ságvári, Szepes utcák) mert
a régi utcanevek nem kerültek
átírásra a térképen.
Az érvénytelen szavazatok szá
ma és a fel nem tüntetett érdekelt

ségi területek beszámítása után
kétséges volt, hogy az alakuló
ülés határozatképes volt-e. A cég
bíróság hiánypótlásra szólította
fel a víziközmű-társulatot, melyet
a szervező cég jogi képviselője
útján be is adta.
A nagy hibát ott követték el a
szervezők, hogy nem gondoltak
bele abba, hogy Ebes utcaszer
kezete nem is olyan egyszerű. A
térképen az összes feltáró utca
szerepelt, de megosztásra csak
néhány telek került, melyeket a
tagjegyzékben szerepeltettek is.
Mivel nem volt egyértelmű a tér
képen való ábrázolás, a cégbíró
azokat a telekvégeket is számítás
ba vette, melyek nem kerültek
megosztásra, összesen 236-ot, így
993 érdekeltségi egység helyett
1229-cel számolt. Ehhez azon
ban 814 megjelent kellett volna,
hogy az alakuló ülés határozat
képes legyen.
Ugyan fellebbezésnek van
helye, de ez olyan hosszadalmas
procedúrával jár, hogy a képviselőtestület úgy döntött, újra nekifut
a szervezésnek és most precízeb
ben, gondosabban végzi azt.
Pócsi Andrásné képviselőas�
szony az alábbiakat fűzte hozzá a
történtekhez. A tanulság az, hogy
jobban oda kell figyelni, és nem
szabad mindenben a szakembe
rekre hagyatkozni. Nem olyan
egyszerű Ebes utcaszerkezete,

szép egymásra merőleges utcák
vannak, de csak gondoljunk bele,
hogy a térképen van Diófa utca,
de a cégbíró hiába keresett, Diófa
utcai lakost nem talált. Aki nem
ismeri az ebesi viszonyokat, az
nem érti ezt. Egyértelmű, hogy
a térképen úszott el a dolog. Más
községben előbb volt víziközmű,
mint ahogy a munkálatok elkez
dődtek volna. Itt más a helyzet, a
csatornázás megindult, de a vízi
közmű-társulat még nem. Hely
re fogjuk hozni a tévedéseket! A
formalitási problémákat kijavít
juk, így második körben bizto
san megkapjuk a cégbírósági
bejegyzést.
Dézsi Julianna alpolgármester
asszony azt nyilatkozta az Ebes
Hírlapnak, hogy nincs semmi
sem elveszve. A víziközmű újra
szervezése minimális többletkölt
séggel fog járni. Újból meg kell
tartani az alakuló ülést, így az
ehhez kapcsolódó meghatalmazá
sok miatt ismét felkeresik az érin
tetteket. A lakosságot csupán
ennyi kellemetlenség fogja érni.
A bírósági szünet meghosszabbít
ja az eljárást, de előreláthatólag
szeptemberre már megalakul
a víziközmű-társulat és el lehet
kezdeni a részletfizetést. Köz
ben a csatornaépítés megindult
és látványosan haladnak a mun
kálatok.
Bencsik Ildikó

Tisztelt Ebesi Lakosok!

A szeptemberi iskolakezdéshez az
alábbi áruféleségeket ajánljuk:

•
•
•
•
•
•

Tisztelt ebesi lakosok!

Ebes Község Önkormányzata tisztelettel
meghív minden kedves érdeklődőt
az Egészségház és a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat ünnepélyes átadására
2007. július 12-én csütörtökön 16 órától.
Köszöntőt mond: Galgóczi Mihály Ebes község polgármestere,
Ünnepi beszédet mond: Dr. Oláh Lajos országgyűlési képviselő,
az MSZP megyei elnöke
A szalagot átvágja: Dr. Oláh Lajos országgyűlési képviselő
Dr. Hajdú Attila országgyűlési képviselő
Galgóczi Mihály polgármester
Közreműködnek az ebesi óvodások.
Helyszín: az Egészségház parkolója
Mindenkit szeretettel várunk!

F üzetek, írószerek
Tornafelszerelés, rajzeszközök
Könyv- és füzetborítók
Kötelező olvasmányok
Táskák, tolltartók
Egyéb, iskolához szükséges
eszközök

Árgarancia: A fenti termékeket kedvező
áron kínáljuk. Amennyiben a nálunk
vásárolt azonos márkájú termékeket (melyek az iskolában beváltak),
évfolyamonként ÖSSZESÉGÉBEN bármelyik szupermarketben olcsóbban
meg tudná vásárolni, a különbözetet visszatérítjük.
A fentieken kívül változatlanul állunk rendelkezésükre az általunk forgalmazott
egyéb áruféleségekkel is.

Szerencséjét is próbára teheti!
TOTÓ, LOTTÓ és SORSJEGYÁRUSÍTÁS!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK.
Tip-Top Lottózó, Vegyesbolt
Ebes, Kossuth u. 65.
(Anna Fagyizó udvara)
Nyitva:  hétfőtől péntekig 8–18,
szombaton 8–14 óráig.
Telefon: 366-381 (Szalai László)

A parlagfű
ellen
Az utóbbi időben az írott és
elektronikus média által is hang
súlyosabban kezelt közérdekű ügy
a parlagfű és más gyomnövények,
károsítók elleni védekezés szük
ségessége.
Az allergiás megbetegedések
egyre gyakoribbak, a település össz
képét, megítélését, a lakosok kom
fortérzetét pedig nagymértékben
befolyásolja az, hogy az ingatlantulajdonosok maguk, a hatóság
közbelépése nélkül gondoskodnake megfelelő módon a folyamatos
kaszálásról, gyommentesítésről. Az
önkormányzat dolgozói az évszak
oknak megfelelően a közterülete
ken szükségessé váló feladatokat
ellátják, azonban minden lakónak
magának kell a saját ingatlanán és
az ingatlana előtti területen a meg
felelő gyommentesítést elvégezni.
Ezt a képviselő-testület helyi ren
deletekben is szabályozta, és koráb
ban e lap hasábjain is szó volt erről.
Akik mindezek ellenére mégsem
tesznek eleget gyommentesítési,
parlagfű-irtási kötelezettségük
nek, komoly pénzbírságra és egyéb
szankciókra kell, hogy számítsanak.
A növényvédelemről szóló 2000.
évi XXXV. törvény ad lehetőséget
arra, hogy a parlagfű irtási, gyom
mentesítési kötelezettségüket
elmulasztó ingatlan használói
nak belterületen – a parlagfűvel és
egyéb károsítókkal fertőzött terü
let nagyságától és a fertőzöttség
mértékétől függően – 20 000 Fttól 750 000 Ft-ig terjedő pénzbír
ságot szabjon ki a jegyző. Ennek
határidőre való meg nem fizeté
se esetén az APEH gondoskodik
a bírság behajtásáról. Természe
tesen a bírság megfizetése esetén
is kötelessége a lakónak egyidejű
leg a parlagfű irtását is elvégezni.
A kötelezettség nem teljesítése
esetére ún. közérdekű védekezés
elrendelésére kerül sor, melynek
során az arra jogosult vállalkozó
(vállalkozói díj ellenében) a tulaj
donos akarata ellenére is elvégzi a
kaszálást, parlagfű-irtást, ennek a
költségét szintén a mulasztó köte
les viselni. Amennyiben önként
nem teljesíti ezt a fizetési kötele
zettségét, úgy szintén az APEH
gondoskodik a behajtásról.
Kérek ezért minden ingat
lan-tulajdonost, hogy önkéntes
jogkövető magatartásával tegyen
eleget a növényvédelmi törvény
ből fakadó kötelezettségének, mert
a település képét rontja és mások
egészségét, termőterületét veszé
lyeztetik a gondozatlan, parlagfü
ves, gazos területek. Kérem ezért,
hogy felelősséggel tegyenek meg
minden, hogy hatósági intézkedést
ne kelljen alkalmazni.
Bek Melinda jegyző
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A községháza hírei
Házszámok kihelyezése
Sok problémát okoz az, hogy a
mentő, tűzoltó, ügyeletes orvos,
postás, stb. a lakókat nem talál
ja, mert a házszámok hiányosan
vannak csak feltüntetve a telepü
lés lakóházain, kerítésein, vagy
azokat bokor, fa, egyéb növény
zet takarja.
Erre tekintettel kérjük a tisz
telt lakosságot, hogy saját érde
kükben az ingatlanjaikon a
házszámokat jól látható módon
helyezzék el, lehetőleg úgy, hogy
a házszám táblán az utca neve is
fel legyen tüntetve.

Szociális tájékoztató
Tájékoztatom az érintetteket,
hogy a rendszeres gyermekvédel
mi kedvezményre szóló jogosult
ság 2007. június 30-án lejár.
A gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény vonat
kozó rendelkezései értelmében
a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság
megállapításának célja annak iga
zolása, hogy a gyermek a szociális
helyzete alapján jogosult:
– gyermekétkeztetési kedvez
ményre,
– tárgyév július, és november
hónapokban egyszeri pénzbeli
támogatásra,
– egyéb
kedvezményekre
külön meghatározott jogszabály
alapján.
A jegyzői hatáskörbe tartozó
ellátás annak került megállapí
tásra, aki a fenti törvény rendel
kezéseiben foglaltaknak megfelel,
azaz:
1. a gyermeket gondozó csa
ládban az egy főre jutó havi jöve
delem összege nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (2007-ben:
27 130 Ft) a 130%-át, ha
a) a gyermeket egyedülálló
szülő, más törvényes képviselő
gondozza,
b) a gyermek tartósan beteg,
vagy súlyosan fogyatékos,
c) a nagykorúvá vált gyermek,
ha nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytat, és
23. életévét még nem töltötte be,
vagy felsőfokú oktatási intézmény
nappali tagozatán tanul, és a 25.
életévét nem töltötte be,
2. az öregségi nyugdíj legki
sebb összegének 120%-át a jöve
delem nem haladja meg, és a fenti
1. pont a)–c) feltételek nem forog

nak fenn, feltéve, hogy a vagyo
ni helyzet vizsgálata során az
egy főre jutó vagyon értéke nem
haladja meg külön-külön, vagy
együttesen a jogszabályban meg
határozott mértéket.
Aki továbbra is igényelné ezt a
támogatási formát, annak újból
kérelmeznie kell. A fent részlete
zett feltételek fennállása esetén
egy év időtartamra kerül meg
állapításra a rendszeres gyer
mekvédelmi kedvezményre való
jogosultság.
Az ellátás folyamatos jellegé
nek megőrzése érdekében célsze
rű már most, időben a kérelmeket
a Polgármesteri Hivatal szociá
lis és gyámügyi ügyintézőjénél
leadni, hogy a támogatásra jogo
sultság 2007. július 1-jétől is
folyamatos legyen.
További információért a Polgár
mesteri Hivatal szociális és gyám
ügyi irodához lehet fordulni.
A szociális igazgatásról és szo
ciális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény szerint a 2006. júli
us 1-jét megelőzően kiállított
közgyógyellátási igazolványok az
érvényességük lejártáig, de legké
sőbb 2007. július 1-jéig, a 2006.
június 30-án hatályos rendelke
zések szerint használhatók fel.
Felhívom az érintettek figyelmét
arra, hogy a fenti jogszabály értel
mében 2007. július 1-jétől a 2006.
július 1-jét megelőzően kiállított
közgyógyellátási igazolványok
nem használhatók fel. Ezért aki
közgyógyellátásra továbbra is
igényt tart, annak ezt ismételten
kérelmezni kell.
Kérjük, hogy az igénylők a
jogosultság feltételeinek felül
vizsgálata és egyéni gyógyszer
keretük megállapítása céljából az
alább felsorolt igazolásokat minél
előbb nyújtsák be a Polgármeste
ri Hivatal (Ebes, Széchenyi tér 1.,
tel.: 565-044) 3. számú Irodájába
Ökrös Józsefné ügyintézőhöz.
A kérelemhez csatolni kell az
alábbiakat:
– a közgyógyellátás megállapí
tása iránti kérelem, formanyom
tatványon (az ügyintézőtől lehet
kérni),
– háziorvos által lezárt boríték
az igénylő gyógyszerszükségleté
ről (beszerezhető az igénylő házi
orvosánál),
– igazolás, amely alapján az
igénylő alanyi jogon közgyógyel
látásra jogosult (pl. I. vagy II. fokú
orvosi szakvélemények, hatósági
bizonyítvány emelt összegű csalá
di pótlékról, rokkantsági járadék

ról határozat, stb.). Az ellátásuk
folyamatossága érdekében kérem
az érintetteket, hogy kérelmei
ket és azok kötelező melléklete
it minél előbb adják le a szociális
ügyintézőnél.

Az engedély nélküli fakivágás
(tilos fakivágás) az egyes szabály
sértésekről szóló 218/1999. (XII.
28.) Korm. rend. értelmében
20 000 Ft-ig terjedő pénzbírság
gal sújtható.

Állattartás

A község környezetvédelmi fel
adatairól szóló fenti önkormány
zati rendelet alapján a községben
tilos az avar és a háztartási sze
mét, különösen a műanyag és
gumi égetés is. A növényi eredetű,
lebomló hulladékot (avar, falevél,
egyéb kerti hulladék) a községben
a jelenleg rekultiválásra váró, régi
szeméttelepen lehet elhelyezni.
Aki a fenti rendelkezéseket meg
szegi, azt a Polgármesteri Hivatal
szabálysértési hatósága pénzbír
sággal sújthatja.

Az állattartás szabályairól szó
ló módosított 19/2000. (X. 25.)
Ör. számú helyi rendelet alapján
a kertes családi házak udvarán
háztartásonként legfeljebb 3 db
eb tartható. Az ebeket tulajdono
saik úgy kötelesek tartani, hogy
azok elkóborolni, közterületre
felügyelet nélkül kijutni, máso
kat veszélyeztetni ne tudjanak.
Ennek érdekében az  ebeket
zárt helyen, szükség esetén meg
kötve kell tartani, mivel a kutya
tulajdonosának kötelessége gon
doskodni arról, hogy az eb a
tartási helyét, az ingatlan hatá
rait ne tudja elhagyni. Az utcán
kóborló ebeket ugyanis – a Haj
dúszoboszlói Városgazdálkodá
si Zrt.-vel kötött megállapodás
alapján – gyepmester befogja, és
elszállítja telephelyre. Amen�
nyiben a kóbor állat gazdája 14
napon belül ismertté válik, úgy
a szolgáltatási díj egyidejű meg
fizetésével az ebet hazavihe
ti. Amennyiben a kutyáért nem
jelentkezik a gazdája, az ebet elal
tatják. A kóborló ebekről bejelen
téseket munkaidőben az ebesi
Polgármesteri Hivatal munka
társai: Németh Adrienn titkár
nő (tel.: 565-048/111.mellék) és
Csige Lajos falugondnok (tel.:
0630/368-8433), valamint a Haj
dúszoboszlói Városgazdálkodási
Zrt. gyepmestere a 06-30/2232595-ös telefonszámon fogad.
A község környezetvédelmi
feladatairól szóló módosított
12/1997. (X. 15.) Ör. számú helyi
rendelet alapján az ingatlan
tulajdonosa köteles gondoskod
ni a közterületre nyúló fák és a
sövény gallyazásáról. A fák védel
méről szóló 21/1970. (VI. 21.)
Korm. rend. alapján az a tulajdo
nos, aki az ingatlana előtti köz
területen lévő fát ki akarja vágni,
ezt a szándékát köteles a fakivá
gás előtt 30 nappal a jegyzőnek
bejelenteni. A bejelentésben meg
kell jelölni a fa helyét, darabszá
mát, faját, átmérőjét, és igazolni
kell a fával való rendelkezési jogo
sultságot. A fa kivágására való
jogosultság határozatban kerül
megállapításra.

A képviselő-testület szabá
lyozta a közterületek használa
tát a 21/2005. (X. 25.) Ör. számú
rendeletében, és az illetéktelen
használatot megtiltotta. A ren
delet alapján közterület-hasz
nálati engedélyt kell kérni a
közterületek rendeltetéstől elté
rő használata esetén. A közterü
let használatért a rendeletben
meghatározott összegű díjat kell
fizetni. Engedély-köteles töb
bek között: a teher- és különle
ges gépjárművek, valamint ezek
vontatmányainak elhelyezése,
az építési munkával kapcsolatos
állvány, építőanyag és törmelék,
valamint tüzelő és egyéb dolog,
tárgy elhelyezése is.
Közterület-használati enge
délyt a nem Ebesen gépjárműadót
fizető tehergépjármű tulajdono
sok nem kérhetnek, engedély nél
kül pedig nem parkolhatnak a
település területén.
A közterület-használati enge
délyt annak kell kérnie, aki a
közterületet használni kíván
ja. Az illetékköteles (2.200 Ft
értékű illetékbélyeg) kérelmet
a tevékenység megkezdése előtt
legalább 15 nappal a Polgármes
teri Hivatalhoz be kell nyújtani,
arról a polgármester határozat
ban dönt. A kérelem-nyomtat
vány a Polgármesteri Hivatal 5.
sz. szobájában, Kovácsné Nagy
Juditnál szerezhető be.
Aki a közterület használatának
helyi szabályairól szóló helyi ren
deletben foglaltakat megszegi, a
szabálysértési hatóság 30 000 Ftig terjedő pénzbírsággal sújthat
ja.
Bek Melinda
jegyző
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Ismét elrepült egy tanév
Június 15-én az utolsó tanítási
nappal véget ért a 2006/2007. tan
év. A gyerekek már a nyári szüneti
programokat tervezik, a pedagó
gusok még a tanév eredményeit
összegzik. Az idei tanév egy újabb
mérföldkő volt az ebesi iskolában.
A 2001-ben bevezetett művésze
ti iskolai képzés után ebben a tan
évben beindult az intézményben
a magyar–angol két tanítási nyel
vű oktatás. A gyerekek kezdettől
fogva nagy lelkesedéssel vettek
részt az órákon, a szülők kezdet
ben aggódva figyelték, vajon bír
ja-e gyermekük a kétségtelenül
nagyobb terhelést. De a kérdőjelek
néhány hónap után eloszlottak, s a
bemutató órák meggyőzték a részt
vevőket, hogy az elvárások ebben
az osztályban ugyan magasabbak,
de teljesíthetőek. A pedagógusok –
akiknek szintén kihívást jelentett
ez az új oktatási forma – lelkesen
készítettek új és újabb feladatokat
a gyerekeknek, énekeltek, verseltek,
játszottak, rajzoltak velük.
A figyelem talán jobban erre az
osztályra irányult, pedig a hagyo
mányos tanterv szerint hala
dó osztályban is komoly munka
folyt, szép eredmények szület
tek. Ebben az osztályban is ismer
kedtek már az idegen nyelvvel, s a
csoportbontás miatt a későbbiek

ben itt is lehetőség lesz haladó és
normál szinten tanulni az angolt.
A 2006/2007. tanévet 412 tanu
ló fejezte be iskolánkban. Kitű
nő bizonyítványt 40 tanuló visz
haza, jeles eredménnyel 36 tanu
ló zárja az évet. Felső tagozaton
sajnos 22 tanulónak nem sike
rült valamely tantárgyból, vagy
tantárgyakból a követelményeket
teljesíteni. Ők augusztusban javí
tóvizsgát tehetnek.
Tanulóink az idei tanévben is
számos tanulmányi és sportver
senyen értek el előkelő helyezést,
amiről év közben a sajtó útján
igyekeztünk folyamatosan hírt
adni. A gyerekeket dicséret ille
ti meg teljesítményükért, ugyan
akkor köszönet az őket felkészítő
pedagógusoknak.
A művészeti iskolában 10
növendéket javasoltak könyvjuta
lomra egész évben végzett mun
kájuk alapján a művésztanárok.
A művészeti iskola néptánc tan
szakán folyó munkát ismerték
el Hajdúböszörményben, ahol a
csoport ezüstminősítést szerzett
a Megyei Néptáncfórumon.
Az idén két pályázatunkat
támogatta a Hajdú-Bihar Megyei
Közoktatási Közalapítvány: Nem
zetközi testvériskolai kapcsolatot
ápoló fogadó iskola vendéglá

tással kapcsolatos költségeinek
támogatása, illetve meglévő kap
csolatok bővítésének támogatása
elnevezésű pályázaton 100 000 Ft
támogatást nyert az iskola.
Művészeti iskolák művésze
ti csoportjai bemutatkozásának,
hazai és nemzetközi vendég
szereplésének támogatása elne
vezésű pályázaton 250 000 Ft
támogatásban részesült az iskola.
Ennek a pályázatnak az önrészét
az önkormányzat biztosította az
iskola számára.
Az idei év eseményei között
különleges helyet foglalt el a kül
földi partneriskolák képviselőinek
májusi ebesi látogatása. Felnőttek,
gyerekek nagy izgalommal várták
a vendégeket. Sikerült számuk
ra színes, tartalmas programot
összeállítani. Bízunk benne, hogy
ezt az együttműködést a Tempus
Közalapítvány további két évre
támogatja. Ez a kapcsolat is hoz
zájárul a gyerekek idegen nyelvi
kompetenciájának fejlődéséhez.
A következő tanév egyik fontos
feladata lesz a hiányzások számá
nak csökkentése. A tanítási órá
kon való részvétel alapfeltétele
az eredményes oktatómunkának,
tanulásnak. Ebben segítségünk
re van a Családsegítő Szolgálat,
illetve jó az együttműködés a házi

orvosokkal. Természetesen a leg
többet a szülők tehetnek azért,
hogy gyermekük rendszeresen
járjon iskolába, tanulmányi köte
lezettségét teljesítse. Szintén az új
tanév feladata lesz a 2008. szep
temberétől az 5-6. osztályban
bevezetendő nem szakrendszerű
oktatásra való felkészülés.
Az itt leírtak csak szemelvé
nyek az elmúlt tanév eseménye
iből. Az ebesi iskola pedagógusai
továbbra is mindent megtesznek
azért, hogy az ide járó gyerekek
jó színvonalú, használható tudás
birtokában hagyják el az általá
nos iskolát, kezdjék meg közép
iskolai tanulmányaikat. Az idén
végzett diákok 23%-a gimnázium
ban, 36%-a szakközépiskolában,
36%-a szakiskolában tanul tovább.
Június 15-ig három olyan tanu
ló volt, aki még nem tudta, hol
folytathatja tanulmányait szep
tembertől. A hatodikosok közül
ketten nyertek felvételt hatosztá
lyos gimnáziumba.
Az iskola ebben az évben is sok
támogatást, segítséget kapott a szü
lőktől, amit ezúton is köszönünk.
A nyárra mindenkinek jó pihe
nést, feltöltődést kívánok, hogy
aztán újult energiával kezdhes
sük a 2007/2008. tanévet.
Érckövi Katalin igazgató

Székesfehérváron jártak legjobb diákjaink
Az Ebesi Gyermekekért Alapít
vány a hagyományoknak
megfelelően ebben az évben
is megszervezte országjáró
kirándulását Magyarország és
Közép-Európa egyik legősibb
és legnagyobb múltú településére, Székesfehérvárra. A kirán
duláson a legjobb tanulmányi,
kulturális és sporteredménye
ket elért tanulóink 34 fővel, és a
kuratóriumi tagok vettek részt.
Korán reggel indult a lelkes
csapat. A hosszú utat a pákozdi
emlékmű megtekintésével sza
kítottuk meg, ahol a történelmi
ismereteken túl gyönyörű kilá
tásban volt részünk, hiszen a
Velencei-hegység és a Velenceitó között megbújó kisebb falva
kat láthattuk madártávlatból.
Székesfehérváron idegenveze
tő várt bennünket. A modern
megyeszékhely történelmi neve
zetességeivel, barokk-klasszicista
épületeivel, szép szobraival kel
lemes és hangulatos időtöltést
jelentett tanulóink számára.
A városközpont szép, barokk
műemlékei között elénk tárult a
középkori romkert, ahol Szent Ist
ván államalapító nagy királyunk,
valamint középkori királyaink
iránt fejezhettük ki tiszteletünket.

A Városház tér közepén áll a város
történelmi szerepét szimbolizá
ló Országalma. A város legma
gasabb pontján álló Szent István
székesegyház legszebb részlete a
szentély és az oltár ünnepélyes
hatást keltett. A város templo
maiban egyszerre megkonduló
déli harangszó után az órajáték
legendás történelmi alakjai jelen
tek meg harangjáték kíséretében.
A gyerekeknek és a felnőtteknek
egyaránt feledhetetlen élményt
nyújtott a Fehérvári Babaház
megtekintése. A Fő utca egyik
ékessége a Mátyás király emlékmű,
amelynek kútjából számos tanu
ló olthatta szomját. Innen csak
néhány lépésre volt a színpompás
és pontosan járó Virágóra, amely

Közép-Európában egyedülálló
látványosság. Szomszédságában
igazán jól esett mindenkinek a
nagy melegben hűsítőként kapott
finom fagylalt.
A sok érdekes látnivalón túl,
gyermekeink kedvenc nevezetes
sége a Kati néni szobra lett. A Kati
néni szobrának ugyanis feltűnő
en fényesen ragyogott az orra.
Idegenvezetőnk elmesélte az ide
vonatkozó diáklegendát, amely
szerint, aki megsimogatja a Kati
néni orrát, az a diák nem felel
aznap az iskolában. Igaz, hogy
már vége volt a tanévnek, de azért
a mi tanulóink is nagy-nagy sze
retettel simították meg a kedves
arcú szobor ragyogó orrát.
Ezután következett a kánikula

miatt leginkább várt frissítő für
dőzés a Velencei-tó partján fekvő
agárdi strandon, ahol mindenki
nagyon jól érezte magát.
A hazafelé út is gyorsan eltelt,
hiszen gyermekeink kártyacsatá
kat folytattak, szinte végig éne
keltek, beszélgettek. A különböző
életkorú diákok barátkozhattak,
jobban megismerhették, megked
velhették egymást.
Végezetül pedig néhány véle
ményt szeretnék idézni diákja
ink tollából:
„Az alapítvány jóvoltából egy
fergeteges napot tölthettünk el
Székesfehérváron és a Velenceitó vizében. A kirándulást min
denki nagyon élvezte” – Nagy
Ildikó 6. a.
„Nagyon szép volt Székesfehér
vár. Remélem, hogy jövőre is jöhe
tek és ilyen jó helyre megyünk!”
– Kunkli Alexandra 5. a.
„A programok nagyon jól voltak
megszervezve. Király volt. Remé
lem jövőre is itt leszek!” – Kovács
Mercedesz 4. a.
„Szerintünk egy jól megszerve
zett, változatos programú, élve
zetes kirándulás volt. Sajnáljuk,
hogy utoljára voltunk ilyen kirán
duláson.” 8. osztályosok.
Zelízi Mária
kuratóriumi tag
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Nyári szünet
a Községi
Könyvtárban

Tájékoztatjuk
olvasóinkat,
hogy a Községi Könyvtár és a Szé
chenyi Ferenc Tájmúzeum 2007.
július 23-tól augusztus 7-ig sza
badság miatt zárva. Nyitás: 2007.
augusztus 8., kedd 13 óra.

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Nyári élet az óvodában
Óvodánk 2007. július 30-tól
2007. június 11. és 22. között
augusztus 24-ig takarítási és szervezett vízhez szoktatás, úszás
karbantartási
munkálatok előkészítő programon vehettek
miatt zárva tart.
részt középsős és nagycsopor
tos óvodásaink a hajdúszoboszlói
Addig is óvodásaink színes Árpád uszodában. A foglalkozá
nyári programokon vehetnek sokra menetrendszerinti autóbusz
részt: Tarka-barka hét, Virgonc vitt bennünket, majd az uszoda
hét, Ovi-parti hét, Szivárvány hét, kis tanmedencéjében gyakorol
Ügyes kezek, fürge lábak hét, A hatták a gyermekek a levegővé
szél szárnyán hét.
telt, víz alá bújást, lebegést, siklást,

Tanulmányi eredményükért a 2006/2007-es tanévben
jutalomkönyvben részesültek
Osztály Kitűnők

Jelesek

Művészeti iskola

1. a

1. Kiss Virág
2. Kovács Zsófia
3. Veress Borbála

Zongora:
Teremi Henrietta

1. b
2. a

1. Árva Dávid
2. Fábián Andrea
3. Kiss Bence
4. Lakatos-Tálas Péter
5. Teremi Henrietta
1. Kovács Krisztián
2. Kovács Richárd
3. Varga Máté
1. Harangi Beáta
2. Hermann Martin
3. Lukács András

2. b

1. Kovács Eszter
2. Kozma Benedek
3. Végh Ákos

3. a

1. Drávai Gergely
2. Nagy Fanni
3. Szoboszlai Boglárka
1. Csörgő Orsolya
2. Dobos Krisztina
3. Misák László
4. Varga Nikolett

3. b

4. a

4. b

1. Kovács Mercédesz
2. Szabó Rebeka
3. Tokai Ramóna
1. Andirkó Tibor
2. Egri Judit
3. Püski Flóra
4. Száraz Alexa
5. Vágner Marianna
6. Veress Zsófia

1. Andirkó Adrienn
2. Marsai Enikő

majd ezután az úszás kar illetve
láb mozdulatait. Elmondhatjuk,
hogy minden gyermek megsze
rette a vizet, annak közelségét,
biztonságosan, örömmel mozog
nak benne.Az utolsó napon bemu
tathatták „tudásukat” szüleiknek,
az Aquapark gyermek csúszdáit
vehették igénybe óriási örömmel.
Czeglédiné Herczeg Ildikó
óvodavezető

Jutalomkönyvek 2006/2007-es tanév
Osztály Kitűnők
5. a
1. Nagy Fruzsina
2. Teremi Henrietta

Jelesek
1. Kiss Renáta
2. Kunkli Alexandra

5. b

1. Felföldi Debóra
2. Urszuly Alex

6. a

1. Hadházi Gergő
2. Harsányi Károly
3. Mérai Bernadett
4. Szabó Alexandra
1. Kiss Orsolya
2. Szabó Adrienn
3. Zelenák Kitti

Színjáték:
1. Dobos Krisztina

1. Nagy Anett
2. Szatmári Vivien
3. Varga Fruzsina
1. Pacsmag Edit
2. Tokai Kristóf

6. b

1. Lőrincz Ábel

6. c

1. Lukács Miklós

7. a
1. Magyar Petronella
2. Makai Stella
3. Pásti Hajnalka
4. Szabó Martin
5. Varga Dóra
1. Felföldi Tünde
2. Gali Sándor
3. Kovács Dávid
4. Traista Evelin
1. Bagosi Péter

Hétfő: 
8.00–12.00 óráig
Szerda:
8.00–12.00 óráig

13.00–18.00 óráig
Csütörtök:
13.00–16.00 óráig
Péntek:
8.00–12.00 óráig.
Felhívom tisztelt ügyfeleink
figyelmét arra, hogy a fenti idő
pontokon kívül nincs ügyfélfo
gadás, és kizárólag halotti
anyakönyvezéssel
kapcsola
tos ügyintézés történik. Egyéb
más ügyintézés céljából a fen
ti időpontokban kereshetik fel a
Polgármesteri Hivatalt. Kérem,
hogy segítsék a hivatal dolgozó
inak munkáját az ügyfélfogadási
időpontok betartásával.
Bek Melinda jegyző

7. b
8.a

Művészeti iskola
Zongora:
1. Teremi Zsuzsanna
Fuvola:
1. Teremi Zsuzsanna

1. Deák Dorina
2. Harangi Zita
3. Szántó Gerda
4. Szeifert Regina
1. Kisdi Domokos
2. Tóth Viktória
1. Bódi Krisztián
Szintetizátor:
2. Menártovics Gabriella 1. Lukács Miklós
Képzőművészet:
1. Zelenák Bettina
Színjáték:
1. Csák Zoltán
Képzőművészet:
1. Szentesi Erzsébet
Ütő:
1. Tóth Márton
Csikai Enikő

Bodnár József
Tokai Cintia
(nyolc éven át mindig
kitűnő)
Középiskolás

8.b

Néptánc:
1. Veress Zsófia
2. Herman Gergő

Rézfúvós:
1. Tóth Benedek

Egyéb elismerések:
• Karacs Sándor (7. a) – versenyeredmények alapján
• Salánki Eszter, Vetró Tamara (8.a) – diákönkormányzati mun
kájukért
• Majzik Blanka (8. b) – közösségi munkájáért
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Középkori forgatag Ebesen
2007. június 23-án az  ebesi
Művelődési Ház udvara adott
otthont az immár második alka
lommal megrendezett haditorna
találkozónak. A Középkori Forga
tag elnevezésű rendezvény ebben
az évben nemzetközivé szélesedett.
A középkor hangulatának megidé
zéséről a debreceni Anjou Udvari
Lovagok, a Debreceni Dósa Gya
logos Bandériuma, a szintén deb
receni, Régi Korok Bajnokai, a St.
Longinus Középkori Hagyomány
őrző Egyesület a Vajdaságból, a
Hajdúszoboszlói Szittyák Hagyo
mányőrző Egyesület, a szentesi
Zenthus János Középkori Hagyo
mányőrző Egyesület és házigaz
daként az ebesi, Zsongvölgyi
Hagyományőrző Haditorna Egylet
kezeskedett. A meghívott hagyo
mányőrző egyesületeken kívül
a műsort színesítették az ebesi
Piros Rózsa népdalkör énekei, Sári
József népművész és a Fehérököl
Karate Klub.
A program délelőtt 10-kor
kezdődött egy rövid felvonulá
si menettel, s amíg a harcosok a
párharcokhoz készülődtek, a Piros
Rózsa népdalkör szórakoztatta a
nagyérdeműt. A délelőtti műsor
keretében a közönség lovagi pár
harcokat, a szittya íjászok műso
rát, illetve hajítófegyver bemutatót
láthatott. Az ebédről Varga Imre,
a Nefelejcs vendégház tulajdonosa
és segítői gondoskodtak, s miköz
ben a lovagok és hölgyeik éhüket
és szomjukat csillapították, Sári

Tisztelt ebesi lakosok,
vállalkozók!

Ha pénzre van
szüksége,
helyben intézze!
Ismerje meg
a Balmazújváros
és Vidéke
Takarékszövetkezet
hiteleit.

József tárogatójátékában gyönyör
ködhettek a jelenlevők.
Miután a kondérok kiürültek, a
hölgyek kecses táncra keltek gyö
nyörűségére a lovagi szemnek és
szívnek. A táncbemutató után
újra kézbe kerültek a fegyverek:
párharcok, íjász-, számszeríjász
bemutató illetve verseny követ
kezett, melynek győztese Gábor
András, a Zsongvölgyi Hagyo
mányőrző Haditorna Egylet vité
ze lett. A kelevézdobás bajnoka
Csák Zoltán Máté, szintén a helyi
egyesületből, míg a csatacsillag
dobásé Kecskés Csaba, a Debre
ceni Dósa Gyalogos Bandériumá
nak kapitánya lett.
Ezután a Fehér Ököl Karate Klub
önvédelmi bemutatója következett.
Ezt követte a rendezvény fő esemé
nye, az életképek a harci táborból,
ahol az összes jelenlevő udvarhölgy
közösen táncolt, majd a közben két
táborra osztott harcosok csaptak
össze, bemutatva ezzel egy közép
kori csata színes forgatagát…

A rendezvény végén a Piros
Rózsa népdalkör búcsúztatta a
nem túl nagy számú közönséget.
Eddig tartott mai játékunk,
melyben voltunk: lovagok és
táncosok, zsoldosok és porosz
lók. Győztünk, s legyőzettünk.
Szerettünk, s meghaltunk. Szí
vünkkel, vassal és vérrel idéztük
régi idők dicső meséjét. Próbál
tuk mutatni egy letűnt kor dali
ás fényét. Ha tetszett e játék, mit
ma megmutattunk, tapsoljatok.
Ez legyen jutalmunk.
Köszönjük támogatóinknak,
hogy hozzásegítették egyesüle
tünket ennek a színes és látványos
rendezvénynek a megvalósításá
hoz. Köszönjük dr. Ifj. Szerze Péter,
Mihályi Miklós, Hajas Gyula, az
Ebesi Községgondnokság Kft., az
Ebesi Kulturális Kht., és a Kerekes
Kft. támogatását, valamint a prog
ramban résztvevő valamennyi cso
port és magánszemély munkáját.
Éles Boglárka,
Horváth Sándor Cornaille

Új lakásvásárlás és építés
gond nélkül az államilag
támogatott kiegészítő
kamattámogatásos hitellel:
igénybe vehetik házaspá
rok, illetve gyermekeit
egyedül nevelő személyek.
A hitel mellett közvetlen
állami támogatásokat is
igényelhet (pl. szoc.-pol.).
Vegye igénybe tatarozási,
felújítási kölcsönünket.
Tatarozzon velünk!
Alacsony kamattal,
akár 15 év futamidőre,
önerő nélkül nyújtunk
régi és új ügyfeleinknek
2 millió forintig akár
ingatlan fedezet nélkül!!!

Fogyasztási hiteleink:

•
•
•
•

széles választékával
alacsony költségekkel
gyors átfutási idővel
rugalmas ügyintézéssel
állunk rendelkezésükre!

EU-s és nemzeti
pályázatokhoz hitel
folyósítása, támogatások
előfinanszírozása,
valamint egyszeri
visszafizetésű vállalkozói
szabad felhasználású
hitel folyósítása.

Nálunk nincs akadálya!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az étterem
szállás és étkezés céljából egyaránt elfogadja az üdülési csekkeket.
Lehetőségünk van továbbá a Sodexho Pass meleg- és hideg
étkezési utalványok elfogadására is.
Honlapunkról tájékozódhatnak az aktuális heti menükről.

Széchényi Kártya
hitelkonstrukció:
az állam által támogatott
kedvező megoldás
vállalkozása fejlesztésére,
átmeneti pénzügyi
gondjaira.
További információkért keresse
kirendeltségünket személyesen
vagy telefonon,
ahol munkatársaink készségesen
állnak rendelkezésükre:

Az étterem nyitva tartása:
hétfőtől szombatig: 10–19 óráig, vasárnap: 10–16 óráig.
Elérhetőségeink: 52/565-520,
e-mail: arany-oroszlan@freemail.hu
Honlap: www.arany-oroszlan.hu

„Hozzánk megéri
betérni”
Ebes, Ady E. u. 2/A
Tel.: 366-214
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Ügyeletes orvosok júliusban

a kistérségi központi orvosi ügyeleten (elérhetőség mobiltelefonon: 06-30-698-0043)
1. vasárnap
2. hétfő
3. kedd
4. szerda
5. csütörtök
6. péntek
7. szombat
8. vasárnap
9. hétfő
10. kedd
11. szerda

Dr. Csontos Gyula
Dr. Enyedi Attila
Dr. Békési Zoltán
Dr. Szerze Péter id.
Dr. Békési Zoltán
Dr. Szerze Péter id.
Dr. Enyedi Attila
Dr. Enyedi Attila
Dr. Csontos Gyula
Dr. Szerze Péter ifj.
Dr. Csontos Gyula

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

Dr. Szerze Péter ifj.
Dr. Szerze Péter ifj.
Dr. Csontos Gyula
Dr. Socol Ilona
Dr. Socol Ilona
Dr. Békési Zoltán
Dr. Szerze Róbert
Dr. Socol Ilona
Dr. Békési Zoltán
Dr. Békési Zoltán
Dr. Szerze Róbert

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd

Dr. Enyedi Attila
Dr. Csontos Gyula
Dr. Szerze Róbert
Dr. Socol Ilona
Dr. Socol Ilona
Dr. Socol Ilona
Dr. Szerze Péter ifj.
Dr. Enyedi Attila
Dr. Szerze Róbert
Összeállította:
Dr. Varga Tamás igazgató főorvos

Tájékoztató
2007. július 1-jétől a kistérségi
orvosi ügyelet telefonszáma egy
ségesen 06-30-698-0043.
Az ügyelet hétköznap este 19
órától másnap reggel 7 óráig tart.
Szombaton, vasárnap és ünnep
napokon reggel 7 órától másnap
reggel 7 óráig. Sürgős szükség ese
tén, ezen idő alatt ezt a számot kell
hívni. Ebből következik, hogy hét
köznapokon reggel 7 órától este
19 óráig a praxisoknak kell bizto

sítani az elérhetőséget. A II. és III.
praxis (id. és ifj. Szerze Péter) e cél
ból külön mobiltelefont üzemelt
be, melynek száma: 06-30-9488493. Természetesen él a vonalas
telefon is (366-817), azt azonban
csak a rendelés ideje alatt: 8 órá
tól 18 óráig érdemes hívni.
Az éves szabadságot minden
évben július és augusztus hóna
pokban adjuk ki. Szerencsére ez
egybeesik a forgalom jelentős

csökkenésével. Ezen idő alatt a
régi rend szerint dolgozunk, hét
köznapokon délelőtt 8 órától 11
óra 30 percig, és délután 16 óra
30 perctől 18 óráig.
Mivel közben az otthoni ellá
tást végezzük el, így a rende
lőt zárva kell tartani, de sürgős
szükség esetén a fentebb megje
lölt nappali készenléti mobiltele
font hívják: 06-30-948-8493.
Dr. Szerze Péter id.

Életünk egyik legfontosabb
állomása a boldogító igen
kimondása. S nem mindegy, hogy ezt milyen körülmények között tesszük.
Az ebesi Művelődési Ház kiválóan
alkalmas esküvői szertartások lebonyolítására. A szertartás a nagy
teremben – ahol 250 fő is elfér – és a
szabadtéri színpadon egyaránt megtartható. Lehetőség van a szertartás
utáni gratulációk fogadására, állófogadás rendezésére. Nincs zsúfoltság,
szoros, kötött időpontok.
Az aktuális bérleti díjakról tájékozódni lehet honlapunkon.
Érdeklődni: Ebesi Kulturális Közhasznú Társaság
4211 Ebes Ady Endre u. 6–8. Tel.: 52/366-136, 20/387-0211
e-mail: ebeskultkht@freemail.hu

www.ebeskultkht.axelero.net

Az Ebes,
Hajdúszovát,
Nagyhegyes
területén
működő
kistérségi
központi ügyelet

új telefonszáma:

06-30/
698-00-43
Az orvosi
ügyelet
működéséről
A három települést ellátó kistér
ségi központi ügyelet működteté
séért a hajdúszoboszlói Egyesített
Egészségügyi Intézmény igazga
tó főorvosa, dr. Varga Tamás a
felelős, aki ezúton kéri a lakossá
got, hogy az ügyelet működésé
vel kapcsolatos visszajelzésüket
– problémák, észrevételek, ellátási
gondok – névvel, címmel ellátva
írásban a következő címen tegyék
meg: Egyesített Egészségügyi
Intézmények dr. Varga Tamás
ig. főorvos 4200 Hajdúszobosz
ló Szilfákalja u. 1–3.
Tájékoztatjuk a Lakossá
got, hogy az Ebes Község
Önkormányzat Alapszolgál
tatási Központ Családsegítő
Szolgáltatása és Gyermekjó
léti Szolgáltatója átköltözött
a Kossuth u. 14. szám alá!
Ügyfélfogadási rendünk
megváltozott:
Hétfő
8.00–12.00
13.00–16.00
Kedd	
–
Szerda
8.00–12.00
13.00–15.00
Csütörtök 13.00–16.00
Péntek
8.00–12.00
Az ügyfélfogadási rend
változtatását a munkame
net szervezése indokolta.
A minden hónap utol
só keddi napján esedékes
ruhaosztást továbbra is a
Művelődési Házban tart
juk, minden alkalommal
10.00-től.
A következő hónapokban
tartandó ruhaosztások:
2007. július 31.
2007. augusztus 28.
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Polgárőrök a Víg-Kend Majorban Elrendelték
Ebben az évben 2007. júni
us 23-án került megrendezésre
a Megyei Polgárőrnap, melynek
helyszínéül a szervezők a kelle
mes környezetben lévő Víg-Kend
Majort választották.
Az Ebesi Polgárőr Egyesület
csapata majdnem teljes létszám
mal képviseltette magát a rendez
vényen. Az ünnepélyes megnyitón
bemutatkozott az új megyei veze
tőség, valamint a rendőrség, a
határőrség, valamint az Országos
Polgárőr Szövetség kitüntetéseket
adott át azoknak a polgárőröknek,
akik hosszú évek óta aktívan és
lelkiismeretesen dolgoznak a
bűnmegelőzés területén, a lakos
ság védelmének érdekében.
Az Ebesi Polgárőr Egyesületből
Nagy László polgárőr társunkat
az Országos Polgárőr Szövetség
elnöke, a polgárőr mozgalomban
végzett kiemelkedő munkájáért
a Polgárőr Érdemkereszt bronz
fokozata kitüntetésben részesítet
te. Ezúton is gratulálunk neki!
A találkozó színes programo
kat kínált minden korosztály
számára. Láthattunk komman
dósokat bevetés közben, volt
karate-bemutató,
különböző
sportverseny, énekes-táncos pro
dukciók és humorista is szórakoz
tatta a közönséget.

a tűz
gyújtási
tilalmat

Tájékoztatom a lakosságot, hogy
a Földművelésügyi és Vidékfej
lesztési Minisztérium (FVM)
2007. június 20-án tűzgyújtási
tilalmat rendelt el Magyarországon. Erről a FVM Sajtóirodája az alábbi közleményt tette
közzé:

Nagy sikert aratott az Ebesi For
górózsa citerazenekar, akik szín
vonalas műsorukkal képviselték
községünket. Ezúton is köszön
jük Agárdi Éva művészeti veze
tőnek, hogy a zenekar elfogadta
a felkérésünket és fellépett a ren
dezvényen.
Kiss József polgárőrtársunk a
főzőversenyen a „levesek” kategó
riájában ízletes bográcsgulyásá
val az előkelő III. helyen végzett,
míg az aszfaltrajzversenyen készí
tett ötletes alkotásáért Kovács
Zsófiát, az ebesi általános isko
la tanulóját a zsűri különdíjban

részesítette. A nap végén kicsit
fáradtan, de élményekkel gazda
gon tértünk haza. Reméljük jövő
re is lesz lehetőségünk részt venni
a találkozón.
Ezúton is szeretnénk megkö
szönni az Ebesi Polgármeste
ri Hivatalnak, hogy biztosította
egyesületünk számára a szolgá
lati tehergépkocsit, valamint az
Ebesi Kulturális Kht.-nak, hogy a
szabadtéri rendezvény lebonyolí
tásához szükséges felszereléseket
rendelkezésünkre bocsátotta.
Az Ebesi Polgárőr Egyesület

Az ebesi sportegyesület hírei
Bernáth Csaba, az ifjúsági és
serdülő csapat edzője várja az 1995
január 1-je után született focizni
vágyó fiatalokat kedden és csütör
tökön 18 órától a sportpályán.
Július 1-jén az étteremben gyűl

tek össze azok a vállalkozók, aki
magukénak érzik a focit és hajlan
dóak támogatni az ebesi futball
csapatot. Az ebesi futball csapat
vezetősége július 13-án pénteken
ismét várja mindazon csatlakozni

vágyókat, akik szeretnék a klubot
támogatni és köszönik mindazon
vállalkozók támogatását, akik a
csapatot eddig is segítették vagy
segítségüket a közelmúltban fel
ajánlották.

„Mindennemű tűzgyújtás –
beleértve a parlag- és gazégetést
is – 2007. június 20-tól átmene
ti időre tilos!
Az utóbbi időben a csapadék
mentes és rendkívül meleg idő
járás miatt fokozottan megnőtt
az erdők tűz általi veszélyeztetett
sége. A tűzesetek megelőzése
érdekében az ország teljes terü
letén lévő erdőkben és az erdőte
rületek határától számított 200
méteren belüli területen – a kije
lölt tűzrakó helyen is – valamint
a közút- és vasút menti fásítások
ban, mindennemű tűzgyújtás,
beleértve a parlag- és gazégetést
is, 2007. június 20-tól átmeneti
időre tilos.
A vágástéri hulladék égetése
az erdőben a megelőző tűzvédel
mi előírások betartása mellett a
tilalom időszakában is végezhető.
Az égetést a 12/1997. (II. 26.) BM
rendelet 7.§ további (4)-(8) bekez
déseiben foglalt megelőző tűzvé
delmi előírások szigorú betartása
mellett lehet csak végrehajta
ni. Az égetésnél figyelembe kell
továbbá venni a 35/1996. (XII.29.)
BM rendelettel kiadott Országos
Tűzvédelmi Szabályzat tűzveszé
lyes tevékenység végzésére vonat
kozó követelményeit is.
Kérjük a közúton és vasúton
utazókat, hogy égő cigarettacsik
ket és dohányneműt ne dobjanak
ki a járművek ablakán, mert a
kiszáradt árokparton, vasúti töl
tések mellett keletkező tüzek
sok esetben közvetlenül erdőés mezőgazdasági területeket is
veszélyeztetnek.
Felhívjuk továbbá az erdőben
kirándulók, valamint a mező
gazdasági területeken dolgozók
figyelmét arra, hogy égő dohány
neműt eldobni nem szabad, azt
minden esetben gondosan el kell
oltani. Aki a tűzvédelmi rendel
kezéseket megszegi, szabálysér
tést követ el.
A tilalom feloldására a fokozott
tűzveszély elmúltával, későbbi
időpontban intézkedik a Föld
művelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium.”

