
Ebesi Hírlap

A magyarság európai je-
lenlétét, több mint ezer 
éves államiságunkat ün-
nepeltük a Szent István 
Napi Sokadalom rendez-

vény keretében. A számos 
új, látványos és szórakoz-
tató produkció mellett ha-
gyományos és visszaté-
rő műsorokkal is igyekez-

tünk a közönség kedvében 
járni. 

Ilyen volt többek kö-
zött az Ízőrző-főző verseny 
is, amelyet immár nyolca-
dik. alkalommal rendezett 
meg a Művelődési Ház és 
az Ebesi Vendégvárók Egye-
sülete. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy idén 12 csa-
pat indult. Az öt tagú szak-
mai zsűrit Szabó Mihály, az 
Arany Bika Étterem egyko-
ri főszakács-helyettese irá-
nyította. (Zsűritagok: Sza-
bó József népi iparművész, 
Szatmári Csaba, a DVSC 
volt labdarúgója, Ebes szü-
löttje, Banáné Lente Zsó-
fia önkormányzati képvi-

selő, Bilkei Éva falusi turiz-
mus keretében Ebesen üdü-
lő vendég, Tóthné Pincés 
Éva szervező, az Ebesi Ven-
dégvárók Egyesületének el-
nöke (www.szallasebes.hu) 
Az Étekkészítő verseny 4 
kategóriájának díjait, vala-
mint az Étekkészítő meste-
ri cím különdíját a Curver 
Magyarország Kft. és az 
Asix Kft. ajánlotta fel, amit 
ezúton is köszönünk. Az 
Egészségsátrat szintén szép 
számmal, a déli órákig több 
mint százan látogatták meg. 
Az egészségügyi totó helyes 
megfejtői között ajándék-
csomagot sorsoltunk ki.

(Folytatás a 7. oldalon)

Ebes Község Képviselő-
testülete nyári szünet utá-
ni első ülését augusztus 
18-án tartotta az Arany 
Oroszlán Étterem Meilen 
termében, ahol a napiren-
dek elfogadása és tárgya-
lása során Galgóczi Mi-
hály polgármester két hi-
vatalos értesítést ismerte-
tett. Ezek szerint az Ebes 
Önkormányzata által be-
nyújtott pályázat alapján  
a település 123,1 millió 

forint támogatást nyert a 
szeméttelep rekonstrukci-
ójára, valamint megérke-
zett a döntés arról is, hogy 
hamarosan megépülhet 
Ebes új, korszerű Piac-
csarnoka 34,3 millió fo-
rint központi támogatás-
sal. A saját erővel történő 
kiegészítéssel mindkét be-
ruházás újabb komoly elő-
relépést jelent Ebes életé-
ben. 

(folytatás az 5. oldalon)

A szeméttelep rekonstrukciója (123,1 millió) – Új piaccsarnok (34,3 millió)

Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja  VIII. évfolyam 8. szám • 2009. augusztus • Ingyenes kiadvány

A Falu Napja 2009 – Szent István napi sokadalom

2009-ben közel 160 millió forint újabb pályázati pénzt nyert Ebes

A Falu Napja – Szent István napi sokadalom
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program forrásaiból, a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával megvalósult rendezvény.
A főzőversenyt tárgynyereményekkel a Curver Magyarország Kft. és az Asix Kft. támogatta.
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A képviselő-testület  
2009. II. félévi munkaterve

„10-15 év múlva lehet
2009. SZEPTEMBER 16.

1. Beszámoló az önkor-
mányzat 2009. évi költség-
vetésének I. féléves teljesíté-
séről (előadó: Galgóczi Mihály 
polgármester)

2. Helyi rendeletek módo-
sítása a belső piaci szolgálta-
tásokról szóló EK irányelvvel 
összhangban (előadó: Szabóné 
Karsai Mária jegyző helyette-
sítésével megbízott köztisztvi-
selő)

3. Az Arany János Magyar- 
Angol Kéttannyelvű Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény Pe-
dagógiai Programjának felül-
vizsgálata (közmeghallgatás) 
(előadó: Érckövi Katalin igaz-
gató)

4. Az önkormányzat in-
tézményeinek Szerveze-
ti- és Működési Szabályza-
tának felülvizsgálata (elő-
adó: Érckövi Katalin igazga-
tó, Czeglédiné Herczeg Ildikó 
óvodavezető, Erdei Andrásné 
Alapszolgáltatási Központ ve-
zető, Szabóné Karsai Mária 
jegyző helyettesítésével meg-
bízott köztisztviselő)

5. Intézmények alapító ok-
iratainak módosítása (elő-
adó: Érckövi Katalin igazga-
tó, Czeglédiné Herczeg Ildikó 
óvodavezető, Erdei Andrásné 
Alapszolgáltatási Központ ve-
zető, Szabóné Karsai Mária 
jegyző helyettesítésével megbí-
zott köztisztviselő)

2009. OKTÓBER 21.

1. Foglalkoztatás helyze-
te településünkön (előadó: 
Szabóné Karsai Mária jegy-
ző helyettesítésével megbízott 
köztisztviselő)

2. COOP Kft, Ebes la-
kosságának szolgálatában 
(közmeghallgatás) (előadó: 
Dömény Pálné COOP Kft ve-
zetője)

2009. NOVEMBER 25.

1. Beszámoló az önkor-
mányzat 2009. évi költségve-
tésének III. negyedéves vég-
rehajtásáról, a 2009. évi költ-

ségvetési rendelet módosí-
tása (előadó: Galgóczi Mihály 
polgármester)

2. Az önkormányzat 2010. 
évi költségvetési koncepci-
ójának megtárgyalása (elő-
adó: Galgóczi Mihály polgár-
mester)

3. Az átmeneti gazdálko-
dásról szóló rendelet megal-
kotása (előadó: Szabóné Karsai 
Mária jegyző helyettesítésével 
megbízott köztisztviselő)

4. Beszámoló a 2009. évi 
belső ellenőrzésekről (előadó: 
Reszler György belső ellenőr)

5. 2010. évi belső ellenőr-
zési terv megtárgyalása (elő-
adó: Pócsi Andrásné Pénzügyi 
Bizottság elnöke)

2009. DECEMBER 16.

1. 2010. évi közüzemi díjak 
megállapításával kapcsola-
tos helyi rendeletek megtár-
gyalása

(eladó: Galgóczi Mihály pol-
gármester, Guevara Eszter ügy-
vezető igazgató)

2. A 2009. évi intézményi 
térítési díjak megállapításá-
val kapcsolatos  helyi ren-
delet megtárgyalása (elő-
adó: Érckövi Katalin igazga-
tó, Czeglédiné Herczeg Ildikó 
óvodavezető, Erdei Andrásné 
Alapszolgáltatási Központ ve-
zető, Szabóné Karsai Mária 
jegyző helyettesítésével megbí-
zott köztisztviselő)

3. Beszámoló az adóztatás-
ról és az adóbevételek ala-
kulásáról (előadó: Szabóné 
Karsai Mária jegyző helyette-
sítésével megbízott köztisztvi-
selő)

2010. JANUÁR 21.

1. A közbiztonság helyzete 
a községben (közmeghallga-
tás) (előadó: Dr. Domján Sán-
dor r.alezredes kapitányságve-
zető, Balogh László az Ebesi 
Polgárőr Egyesület elnöke)

2. A Képviselő-testület 
2010. I. félévi munkaterv-
ének megtárgyalása (előadó: 
Szabóné Karsai Mária jegy-
ző helyettesítésével megbízott 
köztisztviselő)

 „Nem akarnak dübör-
gő kamionokat az ebesi Ró-
zsa utca lakói. A helyi önkor-
mányzat a központban sé-
tálóövezet létesítését terve-
zi, a környékbeliek azonban 
attól tartanak, hogy emiatt 
utcájukban megnő a forga-
lom. Féltik házaikat és a nyu-
galmukat. Emiatt petíciót ír-
tak az önkormányzatnak.” 
– ezekkel a mondatokkal ve-
zette fel a Debrecen Televí-
zió azt a közelmúltban su-
gárzott tudósítást, amely-
ben Lelesz János Rózsa utcai 
lakos informálta a nézőket 
az utcabeliek álláspontjáról. 
Mivel közérdekű informáci-
óról van szó, az Ebesi Hírlap 
képviseletében a helyszínen, 
a lakásán kerestük fel a pana-
szost, aki az Ebesi Hírlapnak 
elmondta: 

– A beadványt nem most, 
hanem 2005-ben nyújtot-
tam be az Önkormányzat-
nak. Véleményem szerint az-
óta is fennáll a veszélye an-
nak, hogy a 4-es főútról a 

Rózsa utcára helyeződik át 
a községen átmenő kami-
onforgalom és az összes he-
lyi mezőgazdasági haszon-
gépjármű-forgalom is. Tájé-
kozódásként megkerestem 
a közelünkben legközelebb 
lakó önkormányzati képvise-
lőt, Mezei Lászlót, aki meg-
erősítette, hogy valóban ter-
vezi az önkormányzat sétá-
lóutca kialakítását a község 
központjában és ez valóban a 
járműforgalom elterelésével 
jár. A forgalomelterelés irá-
nya az utcanevek felsorolá-
sával egyébként az Ebesi Hír-
lapban is megjelent – teszi 
hozzá Lelesz János, majd így 
folytatja: – Őszi napokon, 
amikor egy-egy óriás trak-
tor éjjel egy órakor csöröm-
pölve elmegy mellettünk, re-
meg az egész ház. Felébreszt 
bennünket a nagy zaj és nem 
lehet pihenni. Ezért most is 
ugyanazt kérjük, mint 4 éve: 
a Rózsa utca két végére he-
lyezzen ki az Önkormány-
zat a tehergépjárművek be-

HIRDETMÉNY
Értesítjük a lakosságot, hogy a Fecskeházban 1 lakás 
megüresedett.

Várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik:
–  35 év alattiak, nincs önálló házas ingatlan tulajdonuk 

és házastársi vagy élettársi kapcsolatban élnek,
–  akik kereső tevékenységet folytatnak, vagy valamely 

felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos 
hallgatói. 

A jelentkezők közül előnyben részesülnek az ebesi 
fiatalok. 

A garzonlakásban a bérleti idő egy család esetén 
maximum 5 év lehet, 5 év után a garzonházat el kell hagyni.

Garzonházban az elhelyezés feltétele az előtakarékossági 
szerződés megkötése, kivéve a nappali felsőfokú oktatási 
intézmény nappali tagozatos hallgatói esetén. 

Az önkormányzat által megállapított és rögzített 
lakáscélú megtakarítás minimális összege havonta 2009. 
december 31-ig 23.000 Ft. 

Jelentkezni, illetve bővebb információt kérni a 
Polgármesteri Hivatal 3-as számú szobájában lehet. 

Polgármesteri Hivatal
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Ebes központjában sétálóövezet …”
hajtását tiltó táblát. Amed-
dig ez nem történik meg, 
minden erőmmel tiltakoz-
ni fogok az ellen, hogy a te-
hergépjármű-forgalmat a Fő 
utcáról és a Kossuth utcáról 
a Rózsa utcára tereljék. A Fő 
utca azért lett olyan széles-
re kialakítva, hogy az átme-
nő főforgalom a legrövidebb 
úton, a leggyorsabban át-
menjen községen. A sétáló-
utca kialakítása, a forgalom 
elterelése káoszt fog okozni 
a község közlekedésében. Ez 
a véleményem, de nemcsak 
nekem, az utcában lakó em-
bereknek is. Ezért fordultam 
a Debrecen Televízióhoz se-
gítségért.” – mondta lapunk-
nak Lelesz János.

A témában megkerestük 
Márton Attila országgyű-
lési képviselőt.

Az Ebesi Hírlap kérdése: – 
Lelesz János ebesi lakosnak 
a Debrecen Televízió Nap-
szemle hírműsorában meg-
jelent riportjához Ön kom-
mentárt fűzött a hétvégi Me-
gyei Tükörben, mely szerint 
Ebesen a Platánsori útépítés-
hez az önkormányzat nem 
rendelkezik érvényes építé-
si engedéllyel.  Ez Ön szerint 
így van? Fenntartja a megje-
lent nyilatkozatot?

Márton Attila országgyű-
lési képviselő: – Ha Ön látta, 
vagy visszanézte a nyilatko-
zatomat a Debrecen Televí-
zióban, ellenőrizhette, hogy. 
én a következőket mondtam: 
„Tudomásom szerint az új 
kereszteződés kialakítására 
Ebes Önkormányzata nem 
rendelkezik a Közúti Igazga-
tóság engedélyével. Ezt alá-
támasztják a közelmúltban 
Ebesen megtartott egyezte-
tésen elhangzottak is.” Én er-
ről a témáról mást nem kö-
zöltem a közvéleménnyel.

A válaszokért megkeres-
tük Galgóczi Mihály pol-
gármestert.

– Jómagam is láttam sza-
badságom alatt az interneten 

Lelesz János Napszemlében 
közölt nyilatkozatát és Már-
ton Attila országgyűlési kép-
viselő véleményét a Megyei 
Tükörben közvetített tudó-
sításban. Az elhangzottakkal 
kapcsolatosan a jelenlegi vé-
leményem és a tények a kö-
vetkezők:

Álláspontom szerint Le-
lesz János vagy nem ismeri 
és ezért félreértelmezi, vagy 

ismeri, de félremagyaráz-
za Ebes község településfej-
lesztési és rendezési tervét.  
A 4-es főútról a Rózsa utcára 
a jelenleg érvényes terület-
rendezési terv szerint – sem 
most, sem később – nem he-
lyeződik át a községen átme-
nő kamionforgalom, és a he-
lyi mezőgazdasági haszon-
gépjármű-forgalom sem. A 
forgalomszámlálási adatok  
és a napi tapasztalat szerint 
(egy-két traktor és személy-
autók) például a Rózsa utcán 
nem közlekedik több mező-
gazdasági gépjármű, mint 
bármelyik másik ebesi ut-
cában, beleértve a Hunya-
di utcát is, ahol én lakom. 
Sőt! Mondhatnék más utcá-
kat is példaként. Szerintem 
a mi utcánkban több mező-
gazdasági gépjármű halad át 
naponta, mint a Rózsa ut-
cán. Ezt is meg lehetne szá-
molni! Mégsem remeg alat-
tam a szék tv-nézés közben.

A Debrecen Televízióban 

sugárzott tudósításokat kö-
vetően több Rózsa utcai la-
kossal beszéltem, akik el-
mondták, hogy nem tudnak 
Lelesz János legújabb kez-
deményezéséről. Tény az is, 
hogy – a Debrecen Televízió 
riportere, Vojtkó Ferenc állí-
tásával ellentétben – Lelesz 
János 2009-ben nem nyúj-
tott be petíciót Ebes Önkor-
mányzatához. A szerkesztő 

ennek nem járt utána, de a 
2005-ben küldött beadvány-
ra sem hivatkozott, és ezzel 
súlyos tájékoztatási hibát vé-
tett. Tudni kell, hogy a hatá-
lyos törvények alapján bárki, 
így az adófizető mezőgazda-
sági és fuvarozó vállalkozók 
is jogosultak a község köz-
lekedési útjainak használa-
tára. 

A Debrecen Televízió 
szerkesztője arról sem győ-
ződött meg, hogy a telepü-
lésközpont sétatérré, sétá-
ló utcává alakítása Ebesen 
ma még csak távlati tervezé-
si cél, ami az ebesi területfej-
lesztési tervek szerint is csak 
10-15 év távlatban valósítha-
tó meg. Fontos tudni: az or-
szágos közútként az átme-
nő forgalmat lebonyolító Fő 
utca funkciója önkormány-
zati hatáskörben nem vál-
toztatható meg. Az eltere-
lés tehát csak – központi tá-
mogatással – további 10-15 
év alatt, számos engedélyes 

terv alapján és az új elkerü-
lő útvonalak kiépítésével lesz 
megoldható… 

A felsorolt tények tükré-
ben kérdezem: mi a célja Le-
lesz Jánosnak azzal, hogy – 
2005-höz hasonlóan – most, 
2009-ben is – a 2020-2025-
re tervezett fejlesztési elkép-
zelések képzelt „veszélyeivel” 
riogatja a község lakosságát?! 
Márton Attila képviselő úr 
közlése nem felel meg a va-
lóságnak, hiszen a Platánsor 
megépítését, sőt a 4-es út-
hoz való csatlakoztatáshoz is 
rendelkezünk érvényes en-
gedélyekkel, melyeket a kép-
viselő úr kérésére szívesen 
megmutatunk. Az új csomó-
pont egyébként a 4-es út 11,5 
tonnás, jövő évi átépítése so-
rán készül el.

A Debrecen Televízió szer-
kesztőjének útjaink aszfal-
tozásával kapcsolatos leke-
zelő stílusú záró mondata-
ira pedig csak annyit kívá-
nok reagálni, hogy Ebesen 
saját erőből 2008-ban és az 
idén is 1,5-1,5 kilométer asz-
falt utat építettünk, építünk 
és a munkálatok 2010-ben is 
folytatódnak.  A sétálóutca 
10-15 év múlva történő ki-
alakításának egyébként sem-
mi köze a település utcáinak 
aszfaltozási ütemezéséhez, 
anyagi lehetőségéhez. Mind-
két feladat csak külön forrás-
ból valósítható meg. Az Eu-
rópai Unió a településköz-
pontok felújítását ösztönzi, 
de jelenleg még nem nyújt 
anyagi támogatást települési 
utak építéséhez. 

Mi egyébként azzal, hogy 
a fejlesztési koncepciót be-
építettük a település új ren-
dezési tervébe, 10-15 év 
múlva szeretnénk elkerül-
ni a káoszt, az olyan köz-
lekedésszervezési hibákat, 
mint amilyeneket a főtér le-
zárásával Debrecen elköve-
tett…– mondta az Ebesi Hír-
lapnak Galgóczi Mihály pol-
gármester.
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ÜGYELETI BEOSZTÁS A DERECSKEI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI KERÜLET HAJDúSZBOSZLóI TERÜLETÉN
2009. SZEPTEMBER 05.–2009 . OKTÓBER 11-IG 

Ellátás módja Időpont Állatorvos neve Telephelye Tel.sz. Mobilszám
Hatósági ügyelet Szeptember 05.-06. DR. HANZÉROS ÁDÁM Nagyhegyes, Kölcsey u. 6. 367-041 06-30-9-496-008
Szolgáltatást ellátó DR. HANZÉROS ÁDÁM Nagyhegyes, Kölcsey u. 6. 367-041 06-30-9-496-008
Hatósági ügyelet Szeptember 12.-13. DR. SZABÓ ZOLTÁN Nádudvar, Tolbuhin u. 6. 06-30-9-680-136
Szolgáltatást ellátó DR. SASS GERGŐ Hszoboszló, Attila u. 23. 06-70-708-5352
Hatósági ügyelet Szeptember 19.-20. DR. ILKU MIKLÓS Sáránd, Bagosi u. 44. 374-012 06-70-376-1149
Szolgáltatást ellátó DR. KÁLMÁN ATTILA H-szoboszló, Erkel F u. 79. 06-30-9-250-391
Hatósági ügyelet Szeptember 26.-27. DR. JÓNÁS SÁNDOR Pocsaj, Árpád u. 108. 54/ 415-239 06-70-376-1147
Szolgáltatást ellátó DR. MELEGHEGYI 

BALÁZS H-szoboszló, Gönczy P u. 9-11. 06-30-240-9246
Hatósági ügyelet Október 03.-04. DR. NYÍRI SÁNDOR Derecske, Malom u. 2. 54/ 410- 252 06-70-376-1148
Szolgáltatást ellátó DR. CZIRJÁK ANDRÁS Hajdúszob, Széchenyi u. 1./c 365-861 06-30-935-3184
Hatósági ügyelet Október 10.-11. DR. ILKU MIKLÓS Sáránd, Bagosi u. 44. 374-012 06-70-376-1149
Szolgáltatást ellátó DR. PÓSÁN FERENC H-szoboszló, Rákóczi u. 33/A. 361-048
HÉTVÉGI RENDELŐI ÜGYELET:

DR. SASS IMRE, 4200 HAJDúSZOBOSZLó, ATTILA U. 23. 06-30-239-7885
DR. JUHÁSZ PÉTER 4200 HAJDúSZOBOSZLó, KINIZSI U. 28. 06-30-240-7085

Dr. Vágó László kerületi főállatorvos

Tiszta, virágos lakóház – 2009

A Sári major vendégei voltunk

Ebben az évben is sor került a tiszta, virágos lakóház cím el-
nyerésére meghirdetett versenyre, melyre 14 család nevezett. 
Minden családi ház elnyerte ezt a címet.

A háromfős Bizottság értékelésük során nagyon szép, ren-
dezett előkerttel, pihenőkerttel, konyhakerttel találkozott.

A helyezések odaítélése a Bizottságnak nem volt könnyű 
dolga.

Valamennyi induló dicséretet és jutalmat érdemel.
Örömmel vettük, hogy az előző évben nevezettek újra in-

dultak, és újak is csatlakoztak a mozgalomhoz. Az Értékelő 
bizottság döntése alapján a helyezési sorrend az alábbiak sze-
rint alakult:

„Családi ház, gazdasági udvarral” kategóriában:
I. helyezett: Béke Péter Ebes, Béke u. 4. 

II. helyezett:  Fecskovics János Ebes, Fő u. 76.
Mihályi Miklós Ebes, Kossuth u. 44. 

III. helyezett: Kiss Sándor Ebes, Ifjúság u. 26.

„Családi ház, pihenőkerttel” kategória nyertesei:
I. helyezett:  Nagy János Ebes, Kölsey u. 8.

Visi Ferenc Ebes, Hunyadi u. 50.
II. helyezett: -

III. helyezett: Németi János Ebes, Tavasz u. 37.

Különdíjban részesültek:
Bakos Jánosné Ebes, Kossuth u. 33. sz. alatti lakos, a nagyon 
szép, rendezett és évek óta mintaszerűen gondozott konyha-
kertjéért.

A másik külön díjasunk Domokos Gergely Ebes, Cseme-
tekert. Az arborétum szerű környezetért és a csodálatos 
Hybiscus gyűjteményéért.

Bízunk benne, hogy jövőre is nagyon sokan beneveznek és 
újak is csatlakoznak a mozgalomhoz.
Ebes, 2009. augusztus 18.

Bagosi Bálintné 
Értékelő bizottsági tag

Az ebesi Arany János 
Magyar-Angol Kéttannyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
2009 júniusától az Ökoiskola 
cím tulajdonosa. A cím elnye-
rését számos feladat és teen-
dő előzte meg. Ezek közt vol-
tak olyanok, amelyek a hasz-
nosságon túl maradandó él-
ményt is jelentettel az abban 
résztvevő gyerekeknek, fel-
nőtteknek egyaránt. Ilyen volt 
júniusban az 1.a és a 7.b osz-
tály  látogatása a Sári major-
ba.

A kicsiket a szülők vitték ki 
autókkal, a nagyobbakkal pe-
dig környezetbarát módon, 
biciklivel (sőt, volt, aki ló-
háton) földúton közelítettük 
meg az Ebes határában, a 4-es 
főútvonal mellett lévő majort. 
Már maga az utazás is izgal-
mas volt, hiszen a főútvona-
lon az átjutást a polgárőrök 
biztosították a 20 gyereknek, 
két kísérő tanárnak és a ló-

nak, aki a közlekedési szabá-
lyokat betartva szintén a zeb-
rán kelt át velünk. Mire a bi-
ciklikkel megérkeztünk, a 23 
elsős, tanítójuk és a két szü-
lő vígan falatoztak az újonnan 
létesített fedett, kemencés te-
raszon.

A Turizmus Természete-
sen Egyesület képviseleté-
ben Tóthné Pincés Éva foga-
dott bennünket. Az egyesület 
ez alkalomra készült zászló-
ját mindenki aláírta, majd ki-
feszítettük és ennek örömére 
egy kis csatakiáltást is megta-
nultunk.

Ezután Éva néni körbeve-
zette a gyerekeket a major-
ban, ahol egy vendégház, is-
tálló, karámok (kecskékkel, 
birkákkal, lovakkal, tyúkok-
kal) és egy rendezvény ház  is 
található ízléses berendezés-
sel, kitömött trófeákkal.

A séta után következett a 
vidám sorverseny ahol a ve-
gyes csapatok zsákban fu-
tás, krumpli egyensúlyozás, 
rongylabdadobás, gólya vi-
szi a fiát, lovacskázás és egyéb 
versenyszámokban mérhet-
ték össze ügyességüket. 

Időközben megérkezett a 
Sári major vezetője, Sári An-
tal, aki amellett, hogy a ren-
dezvényünkhöz a helyet biz-
tosította még innivalót és egy 
kis ajándékot is hozott a gye-
rekeknek. Nagy örömmel fo-
gadtuk és a csatakiáltással kö-
szöntöttük: 

„Sári major jó hely,
Ide jár sok jó fej!
Hurrá! Hurrá! Hurrá!”
A sorverseny eredményhir-

detése után Kiss Mihályék, 
apa és fia  egy csikósbemuta-
tóval és   lovaglással járultak 
hozzá a gyerekek jutalmához. 

Közben két bográcsban főtt 
a slambuc, melyet a Turiz-
mus Természetesen egyesü-
let tagja, Kiss János bácsi ké-
szített nagy szakértelemmel. 
Ebédig agyagoztunk, csutka 
tornyot építettünk, társasoz-
tunk, fociztunk és megtanul-
tuk a csülközés nevű népi já-
tékot. A gyerekek felfedezték, 
hogy a „régiek” milyen jól el 
tudták magukat foglalni szá-
mítógép és tévé nélkül is. A 
déli harangszóra készen lett 
a slambuc, amit jóízűen elfo-
gyasztottunk, s még repeta is 
jutott.

Az iskola vezetősége és a 
résztvevők ezúton is köszö-
netüket fejezik ki a Sári ma-
jornak, a Turizmus Termé-
szetesen Egyesületnek, Kiss 
Mihálynak és az Ebesi Polgár-
őröknek, hogy felajánlásaik-
kal, szakértelmükkel szpon-
zorálták Ökoiskolánkat.

Tóthné Leiter Júlia 
szervező
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 (2. rész)

(8) A (4) bekezdésében 
megjelölt időszakban sem vé-
gezhető égetés, amennyiben 
a napi hőmérséklet eléri, vagy 
meghaladja a 28 °C-ot.

(9) Ebes község közigazga-
tási területén a házaknál nem 
komposztálható őszi lombok, 
zöld hulladékok összegyűjté-
se és elszállítása szeptember 
közepétől november végé-
ig heti rendszerességgel tör-
ténik, az önkormányzat ál-
tal szervezett telephellyel és 
szükséges engedélyekkel ren-

delkező vállalkozó által vég-
zett- köztisztasági közszolgál-
tatás útján .

(10) A szabadban tüzet 
gyújtani csak úgy lehet, hogy 
az a környezetére tűz-vagy 

robbanásveszélyt ne jelent-
sen.

(11) A szabadban tüzet őri-
zetlenül hagyni nem szabad, 
s veszély esetén, vagy ha arra 
szükség nincs, a tüzet azon-
nal el kell oltani.

(12) Tűz gyújtása ese-
tén olyan eszközöket és fel- 
szereléseket kell készen- 
létbe helyezni, amelyekkel  
a tűz terjedése megakadá-
lyozható, illetőleg a tűz elolt-
ható.

a helyi környezet védelméről, a közterületek  
és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VI. 18.) Ör. számú rendelete

(Folytatás következő 
számunkban.)

(folytatás az 1. oldalról)

A képviselő-testület ülé-
sén először a Debrecen és 
környéke csatornázása és 
szennyvízkezelésével kap-
csolatos szerződésmódo-
sítás és határozati javaslat 
megtárgyalása ügyében ho-
zott döntést, mely szerint a 
társult tagok amennyiben 
nem, vagy késedelmesen fi-
zetik ki a rájuk eső kivitele-
zési költségeket, a nem fize-
tőktől bírósági úton fogják 
behajttatni a tartozást. Ebes 
eddig minden jogos építési 
költséget kifizetett és a jö-
vőben is ki fog fizetni – je-
lentette ki Galgóczi Mihály 
polgármester.

A köztemetőről és a te-
metkezés rendjéről is ren-
delkezett a képviselő-testü-
let. Ennek értelmében a jö-
vőben a nem ebesi lakosok 
is pótdíj megfizetése (felár) 
nélkül temetkezhetnek az 
új ebesi köztemetőben. A 
többi változás a temető tá-
jékoztató tábláin olvasható.

Az Alapszolgáltatá-
si Központ – amint azt Er-
dei Andrásné intézményve-
zető elmondta – sikeresen 
megszervezte Ebesen a he-

lyettes szülői ellátást. A fel-
adatra alkalmas, vizsgázott 
helyettes szülők készen áll-
nak Ebesen a feladatok vál-

lalására. Ily módon a felké-
szült új szakemberek segí-
teni tudják az átmenetileg 
válságba került családokat. 
A képviselő-testület ezzel 
kapcsolatosan egyhangúlag 
elfogadta  a szakmai prog-
ramot.

A napirendi pontok so-
rában ez után a képvise-
lő-testület az ez évi máso-
dik félévi ülés- és témater-
véről döntött. (Tájékozta-
tónk az Ebesi Hírlap 2. ol-
dalán olvasható). A továb-
biakban tájékoztatót hallga-

tott meg a testület az ipar-
űzési adóbevétel féléves tel-
jesítéséről.

A Különfélék c. napiren-

dekben a képviselő-tes-
tület több időszerű kér-
dést tárgyalt. A képviselők 
megismerték és értékelték 
az Ebesi Községgondnok-
ság gazdálkodásának ada-
tait. Ennek során – a Fel-
ügyelő Bizottság jelentése 
szerint – megállapították, 
hogy a csatorna dugulások 
elhárítási költségeinek nö-
vekedése miatti veszteségek 
tovább rontották a kft gaz-
dálkodásának mutatóit. Ez-
zel egyidejűleg nem történ-
tek meg a tervezett meny-

nyiségű új csatornaráköté-
sek sem, tehát a bevételi ki-
esések miatt nem várható a 
kft ez évi gazdasági tervé-
nek teljesítése. A képvise-
lő-testület az átmeneti idő-
szakra a kft-nek a veszteség 
finanszírozása céljából 4 
millió forint összegű pénz-
eszköz átadásról határo-
zott. A döntés értelmében 
a kft-nek a lakossági befize-
tések beérkezése és a gaz-
dálkodás mutatóinak javu-
lását követően ezt az össze-
get vissza kell fizetnie a köl-
csönt nyújtó Önkormány-
zatnak.

A képviselő-testületet 
ülésén Galgóczi Mihály 
pol gár mes ter a továbbiak-
ban röviden tájékoztatta a 
képviselőket a település éle-
tével foglalkozó egyéb ese-
ményekről, például arról a 
riportműsorról is, amelyet 
a Debrecen Televízió Lelesz 
János ebesi lakos megke-
resése nyomán tett közzé. 
(Cikkünk a lap 2-3. oldalán)

Ezt követően a képviselő-
testület – zárt ülésén – szo-
ciális kérelmek elbírálásáról 
és egyéb időszerű kérdések-
ről tárgyalt.
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Most első alkalommal rendeztük meg 

Ebesen a Széchényi Ferenc Tájmúzeum-
ban a Múzeumok Éjszakájához hasonló 
rendezvényünket Szent Iván éji Vigada-
lom néven. 

A program megrendezéséhez négy 
ebesi és egy debreceni vállalkozótól kap-
tunk tárgyi segítséget. Támogatásukat 
köszönjük, név szerint Béke Péternek 
és feleségének,-a Béke Vendégház fel-
ajánlásának, Keményffy Attilának-Csa-
ba bácsi Bolt vezetőjének, Harsányi 
Lajosnénak – Jupi-Mix Kft vezetőjének, 
Nagy Sándorné – egyéni vállalkozónak, 
Tarr Éva-savanyúságkészítőnek. 

A rendezvény sikeres volt, az esten 
több, mint ötvenen vettek részt, első-
sorban családok jöttek el, akik nemcsak 
a gyerekeket hozták magukkal, hanem a 
nagyszülőket is. A programok több ge-
nerációnak adtak szórakozási lehetősé-
get. 

A Bütyköldében a gyerekek viaszgyer-
tyákat, és mécsestartókat  készíthet-
tek, ezalatt a felnőttek rendkívüli tárlat-
vezetésen vettek részt Dalnoky Ferenc-
cel a Retró kiállítást megtekintve és köz-

ben Kvíz játékkal elevenítették fel a múlt 
rendszer elfeledett tárgyait, sikeres rajz-
filmjeit, és sorozatait, az úttörő táborok 
hangulatát.  A múzeum  harmadik kiállí-
tóterme megnyílt ebesi gyerekek rajzki-
állításával, a kiállítást megnyitotta Agócs 
Attiláné. A rajzok témája a csillagászat-

hoz kapcsolódott. Számos alkotást kap-
tunk a Benedek Elek óvoda és az Arany 
János Magyar–Angol Kéttannyelvű Ál-
talános Iskola és AMI diákjaitól. Ezúton 
szeretnénk megköszönni az óvoda veze-
tőjének Czeglédiné Herczeg Ildikónak 
és az óvónőknek, az iskola igazgatójá-
nak, Érckövi Katalinnak és Börcsök At-
tila rajztanárnak a segítséget. A látoga-
tók szavazhattak a legjobb rajzokra két 
kategóriában. Az óvodások korosztá-
lyának díjazottja egy két fős csapat lett 
Rádai Ádám és Kovács Máté képe, az ál-

talános iskolások között pedig a szava-
zatok alapján Sándor János rajza bizo-
nyult a legjobbnak. Gratulálunk a nyer-
teseknek és köszönjük a beküldött raj-
zokat! Szintén nagy érdeklődést kapott 
az este folyamán Zajácz György, a deb-
receni Magnitúdó Csillagászati Egyesü-
let vezetőjének előadása a Naprendszer-
ről, amit a múzeum udvarán távcsöves 
bemutató követett. Az érdeklődök töb-
bek között láthatták a Hold felszínét és a 
Szaturnuszt. Az estét táncbemutató zár-
ta, amit az ebesi Deczki Lajos és családja 
tartott. A múzeumban játékok zajlottak 
kvízjáték, a Retró kiállításhoz kapcsoló-
dóan; „Kincs, ami nincs” – az állandó ki-
állításokban oda nem illő tárgyakat rej-
tettünk el, amiket meg kellett találni. A 
rendezvény alatt az udvaron bográcsban 
slambuc készült, amit a résztvevők jó-
ízűen fogyasztottak el.

Minden érdeklődőnek köszönjük a 
részvételt, reméljük jövőre újra találko-
zunk és még többen jönnek el a Múzeu-
mok Éjszakájának rendezvényére.

Csillagaszti bemutato

TáncházBütykölde

Idén 2. alkalommal került 
megrendezésre a Művelődé-
si Ház, valamint a Családsegí-
tő Szolgáltatás, Gyermekjóléti 
Szolgáltató szervezésében a Szi-
várvány tábor. Örömünkre szol-
gált, hogy a tavalyihoz képest 
még nagyobb volt azt érdeklő-
dés a tábor iránt és jóval többen  
jelentkeztek.

Igyekeztünk változatos prog-
ramokkal készülni a Művelődé-
si Házban, ahol reggel hét órá-
tól, délután fél hatig tölthették 
el hasznosan idejüket a gyere-
kek. A tavalyi évhez hasonlóan 
strandolás, bicikli túra és kéz-
műves foglalkozások is szere-
peltek a programban. új elem 
volt a „Honismereti nap”, mely-
nek keretében régészeti feltá-

rásra és a debreceni Déri Mú-
zeum kiállításaira, múzeumpe-
dagógiai foglalkozására látogat-
tunk el. új perspektívából is-
merhették meg a gyerekek Ebes 
környezetét, amikor szekérrel 
járták be a falut és környékét. 
A napi programokat drámape-
dagógiai foglalkozások, dráma-
játékok is színesítették. Külön 
köszönetet szeretnénk monda-
ni Sós Barnabásnak a túra és a 
sporttevékenységek szervezé-
séért, melyet társadalmi mun-
ka keretében végzett számunk-
ra, valamint minden lelkes segí-
tőnknek, foglalkozásvezetőnk-
nek, akik munkájukkal hozzájá-
rultak a tábor sikeres megvaló-
sításához.

Kissné Vass Rozália

Ebben az évben 2009. júli-
us 4-én került megrendezés-
re az Országos és Megyei Pol-
gárőrnap, melynek helyszíné-
ül a szervezők a kellemes kör-
nyezetben lévő Püspökladá-
nyi Gyógyfürdő körkényét vá-
lasztották.

Az Ebesi Polgárőr Egyesü-
let csapata majdnem teljes 
létszámmal képviseltette ma-
gát a rendezvényen.

Az ünnepélyes megnyitón 
bemutatkozott az megyei ve-
zetőség, valamint a rendőr-
ség, a határőrség. Az Orszá-
gos Polgárőr Szövetség kitün-
tetéseket adott át a bűnmeg-
előzés területén hosszú évek 
óta aktívan és lelkiismerete-
sen dolgozó polgárőröknek.

A találkozó színes progra-
mokat kínált minden korosz-
tálynak: láthattunk komman-
dósokat bevetés közben, volt 
karate bemutató, sportverse-
nyek, énekes-táncos produk-
ciók és humorista is szórakoz-
tatta a közönséget.

Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni az Ebesi Polgármes-
teri Hivatalnak, hogy bizto-
sította egyesületünk számá-
ra a szolgálati tehergépkocsit, 
valamint az Ebesi Kulturális 
Kht-nak, azt, hogy a szabad-
téri rendezvény lebonyolítá-
sához szükséges felszerelése-
ket rendelkezésünkre bocsá-
totta

Ebesi Polgárőr 
Egyesület

Szivárvány tábor 2009. Polgárőreink Püspökladányban 

Múzeumok  
éjszakája
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Az augusztus 20-i egész 
napos program kellemes 
kikapcsolódást nyújtott 
a rendezvényre folyama-
tosan ellátogató többszáz 
ebesi lakos számára. A nó-
takedvelőknek a világhírű 
magyarnóta- és népdaléne-
kes, Madarász Katalin nó-
tacsokrával kedveskedtünk 

A nap folyamán találkoz-
hattak az idelátogatók olyan 
családi programokkal, mint 
a Madzag Bábegyüttes 
gyermekelőadása, a kreatív 
kézműves műhelyek, fog-
lalkozásai, a Rhythem and 
Shoes Dance Club show 
műsorai, de sokan nosz-
talgiával nézték a Debre-

ceni Népi Együttes ferge-
teges műsorát is.. Aki nem 
tudott Ebesről a debrece-
ni virágkarneválra elmen-
ni, az a karneváli hangulat-
ból itthon kaphatott ízelí-
tőt az olasz Musica Arabita 
együttes bemutatójából.. 
Színvonalas, a világ min-
den pontján jól koreografált 
előadást láthattunk tőlünk.

Baby Gabi koncertjét kö-
vetően a karaoke party kö-
vetkezett, Az ebesiek ez 
után az operett-gálán talál-

kozhattak a műfaj legkivá-
lóbb művészeivel, így Ko-
vács Zsuzsával és Benkóczi 
Zol tánnnal, majd az Új 
Magyarország Vi dék fej-
lesztési Program támo-
gatásával a Szent István 
Napi sokadalom éjsza-
kai tűzijátékkal fejező-
dött be, amit a Kormány 
Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Minisztériuma 
– EU-támogatással – fi-
nanszírozott. A közönsé-
get a nap folyamán lenyű-
gözte a Fehér Ököl Harc-
művészeti Egyesület be-
mutatója is. 

A Szent István napi soka-
dalmat a Rulett Show Band 
fergeteges bálja zárta.

Köszönet a rendezvény 
szervezőinek

Az Ebes Kulturális Köz-
hasznú Nonprofit Társaság 
képviseletében köszönjük a 

szervezésben közreműkö-
dők  munkáját: Magyar Já-
nosnak, Erdős Károlynak és 
Sós Barnabásnak.

Köszönetet szeretnénk 
mondani mindenkinek, aki 
segítette és hozzájárult a 
rendezvények sikeres meg-
valósulásához, mivel úgy 
érezzük, hogy a jövőben 
is csak közös összefogás-
sal tudunk tartalmas, szín-
vonalas programot létre-
hozni. Ebes Falunapi Ren-
dezvénye az új Magyaror-

szág Vidékfejlesztési Prog-
ram több mint fél millió fo-
rint összegű támogatásával 
valósult meg. A rendezvény 
gyermekprogramján részt 
vett és közreműködött dr 
Forgács Barnabás, FVM-
szakállamtitkára, az úMVP 
irányító hatóságának veze-
tője. (képünkön)

Kissné Vass.Rozália

ÚMVP-sátor

Madarász Katalin

Musica Arabita

A főzőverseny főszakácsai

Dr. Forgács Barnabás szakállamtitkár 
átadja a rajzverseny egyik díját

(Folytatás az 1. oldalról)
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A P r ó h I r d e t é S
Takarítás vállalok a hét minden napján, hétköznap délután 16 óra 
után, hétvégén egész nap. Fizetés megegyezés szerint. Telefon: 
06-20/393-8111.

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, 

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2009. szeptember hónap

 1.  Kedd Dr. Békési Zoltán
 2. Szerda Dr. Békési Zoltán 
 3. Csütörtök Dr. Békési Zoltán 
 4. Péntek Dr. Békési Zoltán 
 5.  Szombat Dr. Békési Zoltán
 6. Vasárnap  Dr. Békési Zoltán
 
 7. Hétfő Dr. Socol Ilona
 8.  Kedd Dr. Csontos Gyula
 9.  Szerda Dr. Socol Ilona 
10. Csütörtök Dr. Csontos Gyula
11.  Péntek Dr. Szerze Péter Id. 
12. Szombat Dr. Szerze Róbert 
13.  Vasárnap Dr. Socol Ilona

14.  Hétfő Dr. Szerze Róbert 
15.  Kedd Dr. Csontos Gyula
16.  Szerda Dr. Csontos Gyula
17. Csütörtök Dr. Socol Ilona 

18. Péntek Dr. Socol Ilona
19.  Szombat Dr. Csontos Gyula
20.  Vasárnap Dr. Csontos Gyula

21.  Hétfő Dr. Socol Ilona
22.  Kedd Dr. Socol Ilona 
23.  Szerda Dr. Szerze Péter Ifj. 
24.  Csütörtök Dr. Szerze Péter Ifj. 
25.  Péntek Dr. Szerze Péter Id. 
26. Szombat Dr. Szerze Róbert 
27. Vasárnap Dr. Szerze Péter Ifj. 

28. Hétfő Dr. Szerze Róbert 
29.  Kedd Dr. Szerze Péter Ifj.
30.  Szerda Dr. Szerze Péter Ifj.

Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

Dr. Varga Tamás
igazgató főorvos

A tornát második alkalom-
mal hirdette meg az MSZP 
helyi szervezete.

A torna lebonyolítását Er-
dős Károly az MSZP Helyi 
Szervezet elnöke, az Önkor-
mányzat Pénzügyi Bizottság 
külső szakértője, és Magyar 
János önkormányzati képvise-
lő szervezte és bonyolította le. 
Az előkészítésben a munkát 
segítette Kissné Vass Rozália a 
Művelődési Ház vezetője.

A tornán 11 csapat vett 
részt, (előzetesen 12 csa-
pat jelentette be részvétel-
ét): AFC, Devil Power, Fapa-
dos, Farkasok, Ismerős arcok, 
Öregfiúk, Rózsaszín Pitbull, 

Tar pizzéria, Ultrák, Vikin-
gek, Vizana Bt.

A selejtezők, majd a négy 
csoportgyőztes körmérkőzé-
se után az első három helye-
zett egy-egy kupát, valamint 
a gólkirály és a legjobb kapus 
különdíjat vehetett át. I. he-
lyezett: Devil Power. A díjat 
átvette: Kovács Péter. II.: Is-
merős arcok. A díjat átvette: 
Boruzs Tibor. III. Vikingek. 
A díjat átvette:  Deák Gyu-
la. Gólkirály: Harsányi Pé-
ter (Devil Power). Legjobb 
kapus: Sallai József (Devil 
Power). A díjakat Erdős Kár-
oly, az MSZP helyi szervezet 
vezetője adta át. 

Szegfű Kupa 

Kispályás labdarúgó torna 
Ebes, 2009. augusztus 20.

A Szegfűkupa I. helyezettje átveszi a díjat

Vekeri-tó-túra
Kerékpárral és autóval

Utazás: Üzemképes kerékpárral.
Indulás: Szept. 6. vasárnap: Arany J. Ált. Isk. előtt: 9.00.
Hazaérkezés: Este 7 óra körül.
Résztvevők: 8 éves kortól.
A túra távja: 2x22 km (földúton) kényelmes tempóban.
Útvonal:  Ebes – Horváthtanya – Mikepércs – Vekeri-tó – 

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

sapka), innivaló, pohár, evőeszközök (tányér, villa) 
az ebédhez.

Szervezők:  Sós Barnabás Tel: 366-972
Balogh László – Ebesi Polgárőrség

Lehetőség lesz focizni, tollaslabdázni, csónakázni, túrázni a 
környéken, lesz darts, pentaque játék is

Kisgyermekes családokat is szeretettel várunk, akik autóval is 
jöhetnek. 

Fa játszóterek biztosítják a gyermekek kellemes kikapcsolódását.
A túra résztvevőinek ebédre slambuc és paprikás krumpli készül.

Eső vagy sár esetén a túra 1 héttel később, szeptember 13-án 
vasárnap, 9 órai indulással lesz megtartva.

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

Nyárbúcsúztató éjszakai gyalogtúra
Indulás: Szeptember 12 Szombat. Arany J. Ált. Isk. előtt 19.00
Hazaérkezés: 22 óra körül
Résztvevők: 7 éves kortól
A túra távja: 8 km (földúton és aszfalton)
Útvonal: Ebes – Nagypark – Ebesi határ – Ebes
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő öltözet, szúnyogriasztó
Információ: Sós Barnabás (túravezetőnél) Tel: 366-972

41 fő az Évzáró éjszakai gyalogtúrán 2009. június 19-én


