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2008. szeptember 24-én tar-
tott ülésén Galgóczi Mihály 
polgármester elnökletével elő-
ször az Arany János Magyar–
Angol Kéttannyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény igazgatója, 
Érckövi Katalin előterjesztette, 
hogy az új ÁFA-törvénynek való 
megfelelés érdekében módosíta-
ni kellett az intézményi térítési 
díjakról szóló rendeletet. A mó-
dosítás következtében a térítési 
díj összege nem változik. Hatá-
rozott továbbá a testület arról is, 
hogy engedélyezi az iskolában a 
sajátos nevelési igényű gyerme-
kekkel való pedagógiai munka 
segítésére 4 órás gyógypedagó-
giai asszisztens alkalmazását, a 
Munkaügyi Központtal közösen 
történő finanszírozással.

A rendszeres helyi szűrések 
iránt nagy az érdeklődés 
Ezt követően – májusi tes-

tületi ülésén hozott határoza-
tának megfelelően – a id. dr. 
Szerze Péter háziorvos által a 
szűrővizsgálatok kivitelezhető-
ségének, illetve bővítésének le-
hetőségeit vizsgálta meg a kép-
viselő-testület. Az előterjesztő 
megállapította, hogy az utóbbi 
években részben rendszeresen 
(pl. allergológia, szemészet, nő-
gyógyászat), részben részlegesen 
(pl. urológia, gasztroenterológia) 
szerveztek szűrővizsgálatokat. A 
nőgyógyászati szűrés és a tüdő-
szűrés költségeit az Önkormány-
zat, a többit a háziorvosok saját 
gazdálkodásukból fedezték. 

„Minden kormányzati prog-
ramban kiemelt szerep jut a 
szűrővizsgálatoknak” – hangsú-
lyozza az előterjesztő – „Erre sok 
pénzt áldoz az ország, de az Álla-
mi Számvevőszék megállapítása 
szerint az eredmény lehangoló, 
mert nagyon alacsony a szűrésen 
megjelentek relatív száma. Ezt 
a statisztikai tényt alátámaszt-
ja a rákos megbetegedésekben 
elhalálozottak igen magas szá-

ma. Mi lehet az oka a befekte-
tett pénz és az elért eredmény 
közötti jelentős eltérésnek? Úgy 
gondolom, a hiba a szűrési rend-
szerben van.”

A gyógyításban célszerű a 
centralizáció,  

a megelőzésben fontosabb  
a helyi aktivitás...

Az egészségügy gyógyító 
szegmensében a hatalmas infra- 
strukturális (eszköz, anyag stb.) 
költségek miatt célszerű a cent-
rumokba való anyagi és szakmai 
koncentráció – hangsúlyozta dr. 
Szerze Péter. – A szűrővizsgá-
latokban többnyire a magukat 
egészségesnek tartó, aktív, dol-
gozó emberek vesznek részt, 
akiket azonban nehéz rávenni, 
hogy önként a centrumokba 
utazgassanak, várakozzanak. 
Ezért igen alacsony a részvétel 
s a nem életszerű helyzet miatt 
a szervezők is hamar belefá-
sulnak a próbálkozásokba. Az 
erre fordított kormányzati pénz 
azonban a gyógyító centrumok-
ba áramlik, javítva gazdálkodási 
mutatóikat. Dr. Szerze Péter vé-
leménye szerint ezt a gyakorlatot 
valószínűleg a kórházi-klinikai 
orvoslobbik erőltették ki a jog-

szabályalkotóknál. Véleménye 
szerint – elsősorban a kevésbé 
költségigényes szűréseket – ki 
kell vinni a településekre, me-
lyeken – sokéves tapasztalat – a 
lakosság rendszeresen és nagy 
számban vesz részt a helyi példa 
és eredményes szervezés nyo-
mán.

Intézményi háttér ahhoz kell, 
hogy a laboratóriumi feldolgo-
zást (nőgyógyászati, urológia, 
stb. minták) biztosítsa. A he-
lyi szervezés stabilabb, jobban 
egyénre szabott, rábeszélési le-

hetőséget ad, a hatósági felszó-
lításnál személyesebb jellegű... 
Jelenleg a szűrésekre szánt állami 
pénzek a gyógyító centrumokba 
áramlanak, a megszólítandó la-
kosság nagy része pedig otthon 
marad... 

A helyi szűrővizsgálatok 
finanszírozása

Az idei évre tervezett szűrő-
vizsgálatok költségeinek elem-
zése azt mutatja – közölte dr. 
Szerze Péter –, hogy a mai fel-
tételek mellett átlagosan 80 ezer 
forintból lehet kigazdálkodni 
egy-egy jól megszervezett szű-
rési napot. A kérdés az, hogy 
ilyen összeg mellett évente hány 
szűrési nap szervezhető meg s az 
ezzel összefüggő háziorvosi költ-
ségekből mennyit tud vállalni az 
Önkormányzat? – tette fel a kér-
dést a napirend előterjesztője. 

A település lakóinak egész-
ségi állapotának jelentős javítá-
sát célzó napirendhez a testület 
csaknem minden tagja hozzászó-
lásában támogatta az előterjesz-
tésben megfogalmazott javasla-
tokat, melyet követően Galgóczi 
Mihály a bizottsági döntések és 
ajánlások alapján az év hátralevő 

Lesz pénz a helyben történő szűrővizsgálatokra
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Ebes Községi Önkor-
mányzat értesíti a lakossá-
got, hogy a Mezőgazdasá-
gi Szakigazgatási Hivatal 
Központ élelmiszerlánc-
biztonsági elnökhelyettes 
kéknyelv betegség előfor-
dulásának megállapítása 
miatt védőkörzetet rendelt 
el a határozata mellékleté-
ben szereplő települések 
teljes közigazgatási terü-
letére (Ebes közigazgatási 
területére is!).

A védőkörzetben: tilos 
kéknyelv betegségre fogé-
kony állat (szarvasmarha, 
juh, kecske, vadon élő ké-
rődző), valamint az állati 
petesejt, sperma, embrió 
védőkörzetből történő el-

szállítása. A kiviteli tilalom 
alól felmentést csak az ille-
tékes megyei Mezőgazda-
sági Szakigazgatási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi Igaz-
gatósága adhat. 

Minden betegségre 
fogékony fajhoz tartozó 
szarvasmarha, juh, zárt 
körülmények között tar-
tott vadon élő kérdőző ál-
lományt azonosítani kell. 
Ennek megfelelően az ál-
lattartók kötelesek állat-
állományuk létszámát az 
állategészségügyi hatóság-
nak bejelenteni, és azok 
állatorvosi ellenőrzését – 

beleértve a járvány-meg-
figyelési program szerinti 
vizsgálatát – tűrni, abban 
közreműködni. 

Az indoklásában az élel-
miszerlánc-biztonsági elnök-
helyettes leírta, hogy mivel 
Gelej településen kéknyelv 
betegség előfordulása került 
megállapításra, s a telep kö-
rüli 100 kilométer sugarú 
területre a 35/2002. (IV. 27.) 
FVM rendelet 10. § (1) és (2) 
bekezdése alapján védőkör-
zetet kell elrendelni. 

A védőkörzetben érin-
tett települések listája a 
Polgármesteri Hivatal tit-
kárságán ügyfélfogadási 
időben megtekinthető. 

Polgármesteri Hivatal 

 A társulatot a Cégbíróság 
2007. szeptember 10-én je-
gyezte be. Az eltelt egy év óta 
a társulat az Alapszabályban 
meghatározottak szerint mű-
ködik. Mint tudjuk, a szenny-
vízcsatorna megépítéséhez 
anyagilag a lakosság is hozzá-
járul. Az önerő megfizetésének 
módja: lakás-előtakarékossági 
szerződés formájában 51 hó-
napon keresztül havi 1150 Ft 
részletfizetéssel 58.650 Ft-
ba kerül az egy érdekeltségi 
hozzájárulás megfizetése. A 
Fundamenta Lakáskassza Zrt.-
vel kötött szerződés alapján 
Ebesen 865 fő választotta ezt 
a formát. Az önerő megfize-
tésének másik módja a 63.000 
Ft érdekeltségi hozzájárulás 
egy összegben történő meg-
fizetése. Ezt 71 fő választotta, 
illetve lett erre kötelezve. A 
fentieken kívül további 4 jogi 
személy lett az érdekeltségi 
hozzájárulás egy összegben 
való megfizetésére kötelezve. 
Az LTP-szerződés részleteit a 
Társulati tagok rendszeresen 
fizetik, havonta 5-6 fő van egy-

két hónapos hátralékban. Az 
egyösszegű befizetők fizetési 
fegyelme lazább. Akik többszö-
ri felszólításra sem mutatnak 
fizetési hajlandóságot, őket a 
Társaság Elnökének kötelessé-
ge átadni a község jegyzőjének, 
hogy tartozásukat az adózás 
rendjéről szóló szabályok sze-
rint hajtsa be. Az Alapszabály-
ban 34 millió forint hitelfel-
vétel lett jóváhagyva, melyet 
a szennyvízcsatorna építője 
és kivitelezője által benyújtott 
számlák kiegyenlítésére és a 
Társulat működésére lehet fel-
használni. A kölcsönszerződés 
a Raiffeisen Bankkal lett meg-
kötve 2008. június 13-án 34 
millió forint összegben. A hi-
telt 2010. május 15-ig lehet fel-
venni és 2012. január 31-ig kell 
visszafizetni. A hitel fedezete: a 
Fundamenta Zrt.-vel kötött ta-
karékossági szerződés, melyet 
a lakosság csoportos beruhá-
zásra kötött, és ami engedé-
lyezve van az Ebesi Víziközmű 
Társulat, illetve jogutódja, az 
Ebesi Önkormányzat javára, 
az ezen szerződésekben el-

helyezett betét, az azok után 
fizetendő kamatok, az állami 
támogatás és annak kamatai. 
A hitel kamatlába a szerző-
dés időpontjában: 10,75%. A 
kölcsön törlesztésének első öt 
évében a kölcsön hitelkamatá-
nak 75%-át, a törlesztés máso-
dik öt évében a 35%-át a több-
ször módosított 12/2001/I. 31./ 
Korm. r. szerint a költségvetés 
az Adós helyett a banknak 
megtéríti. Így jelenleg a fize-
tendő kamatláb 3,225%. 2008. 
szeptember 22-ig 16,6 millió 
Ft hitel felvételére került sor. 
Egyéb tájékoztató: A szenny-
vízcsatorna megépítése jelen-
leg 95% felett van. Megépítésre 
vár még az Ebes-Debrecen kö-
zötti nyomóvezeték, valamint 
2 db átemelő. A nyomóvezeték 
tervét a mérnök megkapta, a 
terv-ellenőri vélemény hama-
rosan várható. Remélhetőleg 
a nyomóvezeték és az átemelő 
megépítése még ebben az év-
ben megvalósul. Ebes telepü-
lés Fő utca Nyugat felől levő 
lakói csak a fenti létesítmények 
megépülése után köthetnek rá 

a csatornára. A már működő 
csatorna-szakaszokon sajnos 
gyakori a dugulás, a szivattyúk 
meghibásodása. A hibák elhá-
rítása esetenként többszázezer 
forintba kerül, amit a csatorna 
használóinak kell megfizetni-
ük, ami a csatorna-használati 
díjba lesz beépítve. Mindany-
nyiunk érdeke, hogy a csator-
nát rendeltetésének megfelelő-
en használjuk, oda tehát csak 
kommunális vizet engedjünk. 
Tájékoztatom a Társulat tag-
jait, hogy az LTP-szerződés 
átírása örökösödés esetén le-
hetséges és kötelező is. Az 
érintett személyeket a Társulat 
levélben is értesíti a teendők-
ről. Azok a társulati tagok, akik 
érdekeltégi területükbe tartozó 
ingatlanaikat eladják és LTP-
szerződéssel rendelkeznek, az 
eladási szerződés megkötése 
előtt keressék fel a Víziközmű 
Társulat elnökét: Ebes, Rákóczi 
u. 12 sz. alatt, illetve a 366-992, 
vagy a 06/30 575 1422 mobilte-
lefonon. Ebes, 2008. 09. 29. 

Dézsi Julianna
a Társulat elnöke

Közérdekű tájékoztató az Ebesi Szennyvízcsatorna 
Beruházó Vízgazdálkodási Társulatról

Felhívás!Felhívás szemészeti 
vizsgálatra

2008. október 14-én (kedden) 8 óra 
30 perctől ismét szemészeti vizsgálat lesz 
a Bocskai utcai háziorvosi rendelőben. 
A szemész szakorvos a Kenézy Kórház 
Szemészeti Osztályáról jön. A szemésszel 
együtt optikus is kitelepül, aki szemüveg 
felírása esetén azt elkészíti. 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően 
célszerű az előzetes bejelentkezés szemé-
lyesen vagy a 366-817-es telefonszámon. 
Emellett sorszámot is osztunk. A kettő 
együtt lehetővé teszi a minél kevesebb vá-
rakozást. 

TAJ-kártyát hozni kell!
A lehetőség a község minden 14 évet 

betöltött lakosára vonatkozik!
Dr. Szerze Péter 

háziorvos 
Targeton Kft.
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2008. július 2-i ülésén az Ebesi Köz- 
séggondnokság Kft. ügyvezető igaz-
gatói állására hét pályázó közül 
Guevara Eszter kör nye zet gaz dál-
ko dási agrár mérnöknek szavazott 
bizalmat a képviselő-testület. A ki-
nevezés óta közel három hónap telt 
el s az Ebesi Hírlap az új ügyvezetőt 
rövid bemutatkozásra kérte, illetve 
eddigi tapasztalairól, rövid és hosz-
szabb távú terveiről kérdezte.

Ebesi Hírlap: – Először arra kérjük, 
röviden mutatkozzon be olvasóinknak, 
illetve arra is kíváncsiak vagyunk, a 
pályázati kiírásban milyen „kihívá-
sok” indították arra, hogy megpályáz-
za az állást?

Guevara Eszter: Először is köszö-
nöm a lehetőséget. Röviden magam-
ról annyit, hogy Hajdúszoboszlón la-
kom, onnan járok át dolgozni Ebesre. 
Iskoláimat Szarvason és Budapesten 
végeztem. Szarvason szereztem kör-
nyezetgazdálkodási agrármérnök dip-
lomámat, míg másik diplomámat a 
Budapesti Gazdasági Főiskola idegen-
forgalmi és szálloda szakán szereztem. 
Eddig Budapesten dolgoztam, de min-
dig is úgy terveztem, hogy itthon, a 
család és ismerőseim közelében fogok 
élni, ezért is jöttem haza, és próbáltam 
itthon munkát találni. Budapesten egy 
mezőgazdasági piackutató cégnél dol-
goztam, mint elemző, valamint egy 
építőipari cégnél, ahol egy szélerőmű-
park tervezésének és építésének koor-
dinálását végeztem.

Kérdésének második fele találó, 
ugyanis tényleg kihívást jelent szá-
momra ez a munkakör, ez az állás, fő-
leg most látom ezt, hogy már ismerem 
a feladataimat. Nem vagyok ebesi, de 
korábban is többször jártam Ebesen, 
testvérem ugyanis az ebesi haditor-
na-egylet tagja. Tetszett, hogy akár-
hányszor idejöttem, mindig rendezett 
volt a település, hallottam, hogy 2007. 
decembere óta működik a temető, 
tudtam, hogy folyamatban van a csa-
tornázás és arról is hallottam, hogy a 
vidéki turizmus is lassan, de kezd be-
indulni itt Ebesen. Már első olvasásra 
tetszett a pályázat, eljöttem több in-
formációt szerezni és éreztem, hogy 

szeretném ezt csinálni. Eddig még 
nem bántam meg. Pályázati anyagom-
ban is elsősorban a környezettudatos 
gondolkodásmód kialakítását és a kft. 
költséghatékony működésének meg-
valósítását tűztem ki célul és a mai 
napig is ezek a legfontosabb tényezők, 
amelyek alapján mindennapi munká-
mat végzem. 

E. H.: – A rövid három hónapi mű-
ködés alatt milyen benyomásokat, ta-
pasztalatokat szerzett a községgond-
nokság feladat ellátását illetően?

G. E.: – Mint ismeretes, a község-
gondnoksághoz tartozik a szennyvíz-
csatorna-, a temető-, a piacüzemelte-
tés, valamint a szemétszállítás, illetve 
több erdő és fasor, melyeknek fenn-
tartásáról, pótlásáról szintén gondos-
kodni kell. Ezek a feladatok elég sok-
rétűek, időbe került, míg átláttam a 
dolgokat, de szerencsére Girgás Béla, 
korábbi ügyvezető, mindenben segít-
ségemre volt, valamint a községgond-
nokság összes dolgozója segített beil-
leszkednem az új környezetbe, és így 
nem esett nehezemre megbarátkozni 
a feladatokkal, és vinni a kft. ügyeit 
tovább. 

A községgondnokság feladatai kö-
zül a legnagyobb tétel a szennyvízcsa-
torna üzemeltetése, illetve a település 
egészének rácsatlakoztatása a rend-
szerre. Ahhoz, hogy mindenki rácsat-
lakozhasson a szennyvízhálózatra az 
kell, hogy megépüljön az Ebes-Deb-
recen közötti nyomóvezeték, és ehhez 
kapcsolódóan még két átemelő. Na-

gyon szeretnénk, hogy ez a több mint 
10 km hosszú nyomóvezeték még az 
idén megépüljön. Az ehhez kapcso-
lódó engedélyeztetési eljárás már az 
utolsó szakaszába lépett, így meg van 
az esélye az elkészülésének.

E. H.: – Az Ebesi Hírlap előző lap-
számában Önök felhívást tettek közzé 
a csatornahálózat használatával kap-
csolatosan...

G. E.: – A szennyvízcsatorna üze-
meltetéssel kapcsolatos tapasztalata-
im sajnos negatívak, ugyanis nagyon 
sok üzemzavarunk van, rengeteg a 
meghibásodás, ami a szennyvízcsa-
torna nem rendeltetésszerűen történő 
használatából ered, és ami lakossági 
odafigyeléssel elkerülhető lenne. Eb-
ben az évben már több mint 2 millió 
forintot kellett költenünk csatorna 
meghibásodásokra, szivattyú javítá-
sokra, dugulás elhárításokra, ami óri-
ási összeg, és talán, nem is tudják az 
ebesi lakosok, vagy konkrétan azok, 
akik nem az oda illő anyagokat is bele-
vezetnek a csatornába, hogy mekkora 
károkat és mekkora plusz költségeket 
okoznak ezzel a Községgondnokság-
nak. Az átemelő aknákban talált „dol-
gokból” arra lehet következtetni, hogy 
a szennyvízcsatornába sertés és tehén-
trágyát is beleengednek, ami egyéb-
ként tilos, valamint sertésbéltől el-
kezdve a felmosórongyon keresztül a 
döglött macskáig mindenfélét. Ezúton 
is – ismételten – kérem a lakosságot, 
hogy a szennyvízcsatornába csak a 
háztartásban keletkezett szennyvizet 
engedjék bele, mást ne! Ugyanis ezek 
a különféle anyagok elzsírosítják a 
rendszert, összetapadnak, dugulást 
okoznak, valamint a különféle ron-
gyok fennakadnak az átemelő szivaty-
tyúkban, tönkretéve ezzel magukat a 
szivattyúkat. Hangsúlyozom, ezek az 
üzemzavarok lakossági odafigyeléssel 
és együttműködéssel nagymértékben 
csökkenthetőek lennének.

E. H.: – Egyéb tapasztalatai?
G. E.: – A szennyvízcsatorna üze-

meltetésén kívül kiemelném még a te-
metőt, mely lassan 1 éve aktívan üze-
mel. Úgy veszem észre, hogy a lakosok 

Július 16. óta az Ebesi Községgondnokság Kft. élén
Interjú Guevara Eszter ügyvezető igazgatóval

Guevara Eszter

(Folytatás a 4. oldalon.)
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elfogadták, és teljesen magukénak ér-
zik a temetőt. Ez abból is látszik, hogy 
vannak, akik napi rendszerességgel ki-
járnak elhunyt szeretteikhez, valamint 
többen hozatják haza Debrecenben 
eltemetett hozzátartozójukat. Jelen-
leg az exhumálások aránya az összes 
temetés arányában 34%. Eddig 24 te-
metés, 14 exhumálás, 2 urnás temetés, 
1 urnás megváltás és elhelyezés volt 
az ebesi köztemetőben. Ezen kívül 
4 sírhely és 4 sírbolt (2 db 2 szemé-
lyes, illetve 4 és 6 személyes sírboltok) 
megváltása történt meg. Több padot 
helyeztünk ki, valamint a ravatalozó 
bal oldalában lift működik, melyet bár-
ki, aki temetésre érkezik, használhat, 
megkönnyítve ezzel az idősek illetve 
a mozgásban korlátozottak helyze-
tét. A tetőn dísznövényekből álló kert 
van kialakítva, melyről igaz sokan azt 
gondolják, hogy nem más, mint gaz...  
Ez azért tűnhet most ápolatlan zöld 

felületnek, mert kb. 2 év szükséges ah-
hoz, hogy a növények egyöntetűvé vál-
janak, ugyanis akkorra érnek össze és 
onnantól kezdve mutatnak „normális”, 
dekoratív képet. Igyekszünk gondos-
kodni a temető folyamatos szépíté-
séről és rendben tartásáról. Július óta 
egy fűnyíró kisgép is segíti munkán-
kat, ami nagymértékben megkönnyíti 
a temető gondozását. 

E. H.: – Ez tehát a jelenlegi helyzet, 
amely – úgy gondoljuk – meghatároz-
za a kft. közelebbi és távolabbi céljait. 
Melyek ezek a teendők és tervezhető-e 
profilmódosítás, esetleg -bővítés?

G. E.: Szervezés alatt van az első 
halottak napi megemlékezés a teme-
tőben. Most ősszel pótolni kell a te-
metőben kipusztult fákat, valamint a 
temető előtti tölgyest is rendbe kell 
tenni. Továbbá a MOL utat övező fák 
és a Horváth-tanya fáinak pótlása is 
tervben van. Ezen kívül szorgalma-

zom az úthelyreállításokat, melyek 
már igen időszerűek. Távolabbi cél-
jaim között szerepel a községgond-
nokság épületének (Rákóczi u. 12.), az 
„Ebes-Plázának” a felújítása, valamint 
a piac fedetté tétele. Ezekhez azonban 
sok pénz szükséges, valamint egy na-
gyon jó pályázat. Feladat, tennivaló és 
terv van bőven, remélem, hogy sikerül 
is megvalósítani azokat.

E. H.: – Köszönjük a válaszokat.
G. E.: Köszönöm a lehetőséget.

(Folytatás a 3. oldalról.)

 2001. évben a „Bizton-
ságos település” cím mellett 
odaítélt pályázati pénzből 
egy használt LADA típusú 
személygépkocsit vásárolt 
Ebes Község Polgármesteri 
Hivatala, melyet kizárólagos 
használatra átadott az Ebesi 
Polgárőr Egyesületnek. Az 
eltelt idő alatt a személygép-
kocsi kiöregedett, nagyon 
sokat meghibásodott, ezért 
gazdaságtalanná vált az üze-
meltetése, és sürgős megol-
dást kellett keresnünk an-
nak cseréjére. Egyesületünk 
vezetése, a Galgóczi Mihály 
polgármester úrral történt 
előzetes egyeztetés után 

rendkívüli támogatási ké-
relmet terjesztett elő a kép-
viselő-testülethez, valamint 
anyagi támogatás folyósí-
tásáért írásban megkereste 
községünk gazdálkodóit. 
A képviselő-testület által 
odaítélt 1.000.000 Ft-ból, 
az egyesület folyószámláján 
megtakarított 500.000  Ft-
ból, valamint a vállalkozók 
által felajánlott, összesen 
200.000 Ft pénzösszegből 
sikerült kedvezményes áron 
– a legjobb árajánlatot adó 
– a Roland Autóház Kft.-től 
megvásárolnunk egy hasz-
nált Skoda Fabia típusú sze-
mélygépkocsit, amely – te-

kintettel annak kifogástalan 
állapotára – remélhetőleg 
sokáig fogja szolgálni közsé-
günkben a közbiztonságot. 
A szolgálati személygépko-
csit a szükséges felülvizs-
gálat és a polgárőr felíratok 
elhelyezése után üzembe 
helyeztük. Reméljük, hogy 
a személygépkocsi megpil-
lantása az összefogás ered-
ményességét és biztonságos 
közérzetet érzékelteti vala-

mennyi ebesi lakosban. Az 
Ebesi Polgárőr Közhasznú 
Egyesület nevében Ebesi 
Hírlap hasábjain szeretném 
köszönetemet kifejezni 
mindazoknak a támogatók-
nak, akik az önzetlen ado-
mányukkal hozzájárultak 
a személygépkocsi beszer-
zéséhez és annak a további 
üzemeltetéséhez.

Balogh László 
elnök

Szolgálati gépkocsit kapott a Polgárőr Egyesület

Közöljük a Tisztelt  
Lakossággal, hogy az 

Ebesi Temető gondnoká-
nak telefonszáma  

megváltozott, az új szám: 
06-30/422-8412.

Tisztelt Szülők!
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt 

„A KAMASZKOR ÖRÖMEI ÉS NEHÉZSÉGEI 
SZÜLŐI SZEMMEL” 

című előadásra.

Előadó: 
Dr. BERÉNYI RITA

általános orvos, családterapeuta.
Időpontja: 2008. október 15., szerda 17.30 óra
Az előadás helyszíne: Ebesi Művelődési Ház

Az előadást követően kötetlen beszélgetés keretében lehetőség 
van egyéni problémák megbeszélésére.

 A belépés díjtalan!
Tisztelettel: 

az ebesi Családsegítő Szolgáltatás
 és Gyermekjóléti Szolgáltató dolgozói
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részében hátralévő szűrésekre 
200 ezer forint támogatást java-
solt. A polgármester kérte továb-
bá annak határozatba foglalását, 
hogy a 2009. év költségvetésébe 
a szükséges helyi szűrővizsgá-
latok támogatására irányozzon 
elő a testület 1 millió forintot, 
ami 8-10, helyben megszervez-

hető igen fontos szűrővizsgálat 
megszervezésére nyújthat majd 
támogatást. 

Több hozzászólásban is el-
hangzott, hogy – a beutazásos 
szűrővizsgálatokkal ellentétben 
– ezekre a helyi szűrővizsgála-
tokra a központi költségvetésben 
nincs normatív támogatás. A he-
lyi szűrésekre tehát háziorvosok, 
szakorvosok, a feladatot vállaló 
egészségügyi szakemberek, il-
letve műszeres és laboratóriumi 
szolgáltatások igénybe vételével 
kerülhet sor... A napirend tárgya-
lása kapcsán elhangzott, hogy 
sürgető feladatok: az urológiai 
szűrések, az ebesi férfilakosság 
prosztatarák-szűrése (amelyek 
igen költségesek), és rendszeren 
kell folytatni a nőgyógyászati, a 
cukorbetegséggel kapcsolatos, 
a gyomor- és bélrendszeri, az 
allergológiai, a szemészeti és fo-
gászati szűrővizsgálatokat is. Ez 

utóbbi két szűrés – az OEP szi-
gorú szabályozása miatt – igen 
nehéz helyzetbe hozta az iskolai 
szűréseket végző szemorvoso-
kat és fogorvosokat egyaránt. Az 
egyidejűleg korlátozott szám-
ban végezhető vizsgálatok miatt 
pl. az összes gyermek évenkénti 
teljes szűrésére Ebesen nincs le-
hetőség. 

A polgármester dr. Szerze Pé-
tert és kollégáit arra kérte, hogy 
a jövő évi előirányzott támogatás 
elnyerése céljából 2008. október 
15-ig tegyenek szakmai javasla-
tokat arra, hogy milyen konkrét 
szűrővizsgálatok a legidőszerűb-
bek az ebesi lakosság egészség-
ügyi helyzetének ismeretében.

– Megállapíthatjuk, hogy Ebes 
Község Képviselő-testülete a he-
lyi szűrések finanszírozása te-
kintetében úttörő szerepet vállal 
és egyben reméli, hogy példánk 
nyomán az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár illetékesei 
is felismerik a szabályozás és a 
finanszírozás megváltoztatását 
– fejezte ki reményét Galgóczi 
Mihály polgármester.

Simon-dűlő helyett:  
Platán sor

A továbbiakban a Simon-dűlői 
útcsatlakozás teljes átépítéséről, 

útszélesítésről s az ezzel kapcso-
latos területvásárlásról is döntött 
a testület, melynek költségeire 
három millió forintot szavaztak 
meg a képviselők. Az útépítéssel 
kapcsolatos pályázat egyszerűb-
bé és sikeresebbé tétele céljából a 
képviselő-testület a Simon-dűlő 
átnevezéséről is döntött. Az út-
szakasz új neve: Platán sor lett. 
Elhangzott, hogy az útszakasz 
hiányzó részére hamarosan fiatal 
platánokat is ültetnek.

A testület az önkormányzati 
tulajdonú földek elmúlt évi bér-
leti díját változatlanul hagyva 4 
Ft/m2 összegben állapította meg.

Október 15-től új nyitva 
tartási rendelet

Körültekintően tárgyalta a 
testület tizenhárom Rákóczi ut-
cai és egy Petőfi utcai lakos be-
adványát arról, hogy a testület 
a hét minden napján egysége-
sen 22.00 órai zárással állapítsa 
meg a szórakozóhelyek éjszakai 
nyitva tartását. Mint ismeretes, 
az Ebesi Újság előző számában 
is megjelent új rendelet csak 
2008. október 15-én lép életbe. 
A képviselő-testület előző ülésén 
egységesen elfogadott rendelet 
betartását szigorúan ellenőriz-
ni fogja a Polgármesteri Hivatal 
– 2008. október 15-én törté-
nő hatályba lépése miatt még 
nincs (nem is lehet) tapasztalat, 
a képviselő-testület a lakossági 
beadványban foglalt kérést egy-

hangúlag elutasította. A részle-
tes vitában elhangzott, hogy a 
korábbi és jelenlegi helyzet javu-
lását várják a testület tagjai, ám 
ehhez mind a bérbeadók, mind 
a szórakozóhelyek tulajdonosa-
inak, de leginkább a műszakban 
levő alkalmazottaknak nagy a 
felelőssége, hiszen közvetlenül 
ők viselik annak felelősségét, 
hogy mennyire részegednek le s 
hogyan viselkednek a szórakozó-
hely vendégei. Mint ismeretes, a 
bírságot is annak kell fizetnie, aki 
a szolgáltatás idejében érvényes 
jogszabályokat megsérti. A ven-
déglátó helyeket a hatóság várha-
tóan rendőri és polgárőri közre-
működéssel fogja ellenőrizni.

A továbbiakban a képviselő-
testület zárt ülésén szociális ké-
relmek elbírálásáról döntött.

(bokor) 

(Folytatás az 1. oldalról.)

Meghívó
Az Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány Kuratóriuma 

és az Ebesi Művelődési Ház 
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

 2008. október 4-én, szombaton 15 órakor  

AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL 
RENDEZETT ÜNNEPSÉGÉRE

Helyszín: Művelődési Ház
Program
1500  Szavalat. Óbecsei István Szeressétek az öregeket című ver-

sét előadják: Kiss Renáta Réka és Györfi Mercédesz, az 
Arany János Magyar–Angol Kéttannyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Intézmény 7. osztályos tanulói 

1510  Az időseket köszönti: Dr. Oláh Lajos a Környezetvédel-
mi- és Vízügyi Minisztérium államtitkára, az MSZP Haj-
dú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke 

1530  Janikovszky Éva Kire ütött ez a gyerek? című vidám jelene-
tét előadják az Arany János Magyar–Angol Kéttannyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény színjá-
ték tanszakának tanulói 

1535  Madarász Katalin nótaműsora
Szeretettel várjuk Önt és kedves családját!

Tisztelettel: a Szervezők
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Népszerű a művészeti iskola

Megkezdődött a 2008/2009 nevelési év az óvodában

Az Ebesen 2001 óta működő művészeti iskolában is megkez-
dődött az oktatás. 

A 2008/2009. tanévre 74 növendék iratkozott be. A szakkör-
ként működő néptánc foglalkozásokat 35-en látogatják. A jelent-
kezők zeneművészeti, színművészeti és képzőművészeti képzésre 
iratkozhatnak be. A zenét tanulni kívánók zongora, szintetizátor, 
furulya, klarinét és ütő tanszakok közül választhatnak, a képző-
művészet iránt érdeklődők a kerámia, a festészet és a grafika tan-
szakok óráit látogathatják. A tanszakok vezetői között a gyerekek 
által jól ismert és szeretett pedagógusokon kívül új művésztaná-
rok is vannak.

zongora Dr. Demeter Lajosné
szintetizátor Bányai Csaba
furulya, klarinét Balogh Tamás
ütő Nánai Zsuzsanna
kerámia Bagossy Sándor
festészet, grafika Börcsök Attila
színjáték Bálintné Bagdi Ibolya
néptánc  (szakkörként működik) Kiss József

A gyerekek a művészeti iskolában heti 4 óra foglalkozáson 
vesznek részt. A zenészeknek a választott hangszer mellett kö-
telező tárgy a szolfézs, a képzőművészek a választott terület órái 
mellett kötelezően tanulnak rajz – festés – mintázást.

A művészeti iskola növendékei szívesen megmutatják tudásu-
kat, bemutatják alkotásaikat. Erre a tanszaki bemutatókon kívül 
legjobb alkalom a Művelődési Házban tartott év végi hangver-
seny és kiállítás. Természetesen a növendékek szívesen fellépnek 

minden helyi rendezvényen, de külön élményt jelent számukra, 
ha egy távolabbi helyre utazhatnak szerepelni.

A művészeti oktatásban a gyerekek többsége egy tanszakos, 
néhányan azonban két tanszak követelményeit is teljesítik.

A művészeti képzésben való részvételért az első tanszakon 
térítési díjat, a második tanszakon tandíjat kell fizetni. A gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülők számára a művészetok-
tatás ingyenes. A művészeti iskolai beiratkozást júniusban tartja 
az iskola, de pótbeíratásra szeptember elején még van lehetőség. 
A térítési díjat vagy a tandíjat két részletben – júniusban és szep-
temberben – lehet befizetni.

A művészeti iskola a szabadidő hasznos eltöltése mellett na-
gyon jól segíti a képességfejlesztést. A foglalkozásokon a gyere-
kek átélhetik az alkotás örömét, a csoportos tanszakokon formá-
lódnak társas kapcsolataik is. A hangszeres tanszakok alakítják a 
gyerekek szorgalmát, hisz otthoni gyakorlás nélkül itt nem lehet 
sikert elérni. S ez ugyanígy van az általános iskolai tanulásban is.

Fellépés
A művészeti iskolai növendékek közül először a zongoristák 

szerepeltek közönség előtt. 2008. szeptember 20-án szombaton 
a Kulturális Örökség Napján Debrecenben a DMK Belvárosi Kö-
zösségi Házában a „Tér – Szín – Zene” program keretében dr. 
Demeter Lajosné tanárnő növendékei léptek föl. A műsorban 
a Bányai Júlia Általános Iskola és AMI énekkara, a Debreceni 
Konzervatórium hallhatói és a Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Szakközépiskola növendékei társaságában szerepeltek az ebesi 
művészeti iskola zongora tanszakos növendékei közül Képes Di-
ána, Képes Viktória, Salánki Eszter és Tóth Viktória. Az általuk 
előadott négy- és hatkezes zongoradarabok megérdemelt sikert 
arattak a közönség körében.

A nyári nagytakarítási és kar-
bantartási munkálatok elvégzése 
után az óvoda 2008 augusztus 
25-én nyitotta kapuit. (az újonnan 
felvett gyermekeket szeptember 
1-től fogadtuk).

Ovi-nyitó rendezvényünkön 
– melyet Zsuzsi és Orsi zenés 

műsora szolgáltatta – szeptember 
8-án minden gyermek és a szülők 
is nagyon jól szórakoztak.

Ebben az évben 148 gyermek 
fog óvodába járni: közülük 47 

gyermek tanköteles korba lép, 41 
középsős, 60 kiscsoportos korú.

Az óvoda 6 csoportjában töltik 
a gyermekek napjaikat, ahol fel-
készült, gyermekszerető óvodape-
dagógusok, óvodai munkát segítő 
dolgozók várják őket. „Komplex 
prevenciós” helyi nevelési prog-

ram alapján dolgozunk, melynek 
fő célja: az egészséges, harmo-
nikus személyiségfejlesztés, a 
sikeres iskolai beilleszkedéshez 
szükséges testi, szociális és értel-

mi érettség kialakítása; az iskolai 
tanulási zavarok megelőzése.

Elmondhatjuk, hogy a tan-
köteles korú gyermekek 88%-a 
kezdte meg tanulmányait az ál-
talános iskolában.

Legfontosabb alapelvünk, 
hogy minden gyermeket önálló 
személyiségnek fogadjuk el. A 
sikeres iskolakezdést 2 fejlesztő 
pedagógus segíti óvodánkban.

A tehetséges gyermekek az 
óvodában szervezett különfog-
lalkozásokon vehetnek részt: 
ismerkedés az angol nyelv vel, is-
merkedés a német nyelv vel, kre-
atív műhely, báb- és drámajáték, 
mazsorett, néptánc, hittan.

Az óvoda mindennapi életéhez, 
a fejlesztéshez biztosítottak az 
eszközök, viszont a játszóterünk 
további bővítése, korszerűsítése 
további feladatként áll előttünk. 
Itt szeretném megköszönni a szü-
lők eddigi támogatását. Óvodánk 
környezetének szépítése is folya-
matos feladatunk.

A szülők ebben az évben is le-
hetőséget kapnak az óvodai életbe 

való betekintésbe:
– nyílt ünnepeink: 

 � Mikulás
 � Anyák napja
 � Évzárók – Ballagás
 � Gyermeknap
 � nyílt napok (várhatóan már - 

ciusban)
 � szülői értekezletek, fogadó-

órák
A szülők támogatásának le-

hetőségei: ovi-bál (februárban); 
papírgyűjtés (április), alumínium 
italdoboz gyűjtés (folyamatos); 
karácsonyi és tavaszi vásár; kö-
zös virágültetés („Madarak, fák 
napja”); társadalmi munka.

Munkánk középpontjában a 
gyermek áll, hiszen a ránk bízott 
óvodások velünk élik meg min-
dennapjaikat, az őket körülvevő 
környezettel alakítjuk személyi-
ségüket.

Arra törekszünk, hogy az óvo-
da feleljen meg a szülők elvárása-
inak, a gyerekek igényeinek és a 
szakmaiságnak egyaránt.

Czeglédiné Herczeg Ildikó 
óvodavezető
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Aquapark futóverseny ebesiekkel

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Ebes, Hajdúszovát, 

Nagyhegyes lakossága részére
2008. október hónap

Szerda Dr. Szerze Péter ifj. 
Csütörtök Dr. Szerze Péter ifj. 
Péntek Dr. Szerze Péter ifj. 
Szombat Dr. Szerze Péter ifj. 
Vasárnap Dr. Csontos Gyula 

Hétfő Dr. Csontos Gyula 
Kedd Dr. Békési Zoltán 
Szerda Dr. Szerze Péter ifj. 
Csütörtök Dr. Szerze Péter ifj.
Péntek Dr. Szerze Péter id.
Szombat Dr. Szerze Róbert 
Vasárnap Dr. Békési Zoltán 

Hétfő Dr. Szerze Róbert 
Kedd Dr. Socol Ilona 
Szerda Dr. Csontos Gyula
Csütörtök Dr. Békési Zoltán   
Péntek Dr. Socol IlonA 
Szombat Dr. Szerze Róbert
Vasárnap Dr. Csontos Gyula 

Hétfő Dr. Socol Ilona 
Kedd Dr. Csontos Gyula 
Szerda Dr. Békési Zoltán
Csütörtök Dr. Socol Ilona
Péntek Dr. Socol Ilona 
Szombat  Dr. Szerze Péter ifj. 
Vasárnap  Dr. Békési Zoltán 

Hétfő  Dr. Szerze Róbert 
Kedd Dr. Socol Ilona 
Szerda  Dr. Csontos Gyula 
Csütörtök Dr. Socol Ilona 
Péntek Dr. Szerze Péter id.

Elérhetőségi mobiltelefon: 

06 30 698 0043

Tisztelt Betegeink! 
Az orvosi ügyeleti segítség 
minden nap este 19.00 órá-
tól másnap 07. óráig a 06 30 
698 0043-as mobilszámon 
érhető el. Mun ka na po kon 
reggel a 07-08 óra közötti 1 
órában a 2. és 3. körzetben 
azonnali segítség a 06 30 
9488493-as másik mobilszá-
mon kérhető. Reggel 8 órától 
19.00 óráig szíveskedjenek 
háziorvosukhoz fordulni 
azonnali segítségért!

Dr. Varga Tamás
igazgató főorvos

Kiválóan szerepeltek futó-
ink az augusztus utolsó napján 
rendezett Aquapark országos 
mezei futóversenyen, Hajdú-
szoboszlón. A különböző kor-
csoportokban és távokon 21 
ebesi futó mérte össze gyorsa-
ságát és állóképességét a pro-
fikkal teletűzdelt mezőnyben. 
Csapatunkban voltak új arcok 
is, akik nemrég kezdtek el ko-
molyabban kocogni, így szá-
mukra igazi kihívás volt a táv 
legyőzése. Ez a verseny fontos 
szintfelmérő, különösen az 
évek óta rendszeresen futók-
nak, hogy a közeli hajdúszo-
boszlói repülőtéren lemérjék 
fejlődésüket. Minden sporto-
lónk derekasan helytállt, de há-
rom versenyzőnk megmutatta, 
hogy a profik mezőnyében is 
éremesélyesek. Varga Ferencné, 
Tünde a negyedik, Bárczi Mart-
ina az ötödik és Vezendi Péter a 
hatodik helyen végeztek.

Természetesen a 21 ver-
senyzőn kívül még sokan jár-
nak ki futni, kocogni a jobb 
közérzetük, fittségük és egész-
ségük megóvása érdekében. 
A pályarend betartása mellett 
van lehetőség a focipálya körül 
futni, jó csillapítású füves tala-
jon, természetesen a focistákat 
nem zavarva az edzésükben.

Próbálunk önerőből lehető-
séget teremteni a futás szerel-
meseinek, főleg a hazai gyer-
mek futóversenyeinken. Sok 
tehetséges fiatal van, akiket 
érdemes motiválni és igyek-
szünk minél több alkalmat 
biztosítani számukra, hogy 
egészséges és sikeres embe-
rekké váljanak. 

Évek óta sajnos a tömeg-
sport népszerűsítése Ebesen 
főleg az önkéntesek, lelkes 
szülők munkájának eredmé-
nye, akik anyagi támogatás, 
köszönet és segítség nélkül is 
teszik a dolgukat.

Itt szeretném megemlíteni 
Tokai István nevét, aki éveken 
keresztül heti több alkalommal 
a focizni vágyó gyerekeknek 
biztosított lehetőséget a rend-
szeres játékra és számukra ver-
senyeket is rendezett. Kapukat 
készített, hálót, jelölő meze-
ket, kapuskesztyűt vásárolt. 
Sokszor 20-30 gyerek is rúg-
ta a bőrt egy-egy edzésén, de 
összességében száznál is több 
gyermek fordult meg nála.

A szülők nevében szeret-
ném megköszönni önzetlen 
munkáját, melyet gyerekeink 
hasznos időtöltéséért és fejlő-
désükért tett.

Sós Barnabás

Szeptember 7-én, vasárnap 
67-en gyűltünk össze a Vekeri-
tónál, hogy kellemesen eltöltsünk 
egy napot. Autóval 33-an, kerék-
párral pedig 34-en érkeztek. A 
kerékpáros csapatra nagy erőpró-
ba várt, hisz a nagy hőség mellett 
a por és a helyenként homokos 
talaj is nehezítette a haladást. 
Természetesen a jó hangulat és a 
pihenők átsegítették a csapatot a 
holtpontokon. Mikepércsen kelle-
mes meglepetésben volt részünk, 
hiszen Darnainé Ica szülei láttak 
minket vendégül. Mire megérke-
zett a kellően elfáradt és megéhe-
zett társaság, már készen volt az 
ebéd. A tavalyihoz hasonlóan Bíró 
Gyula és családja ismét vállalta az 
étel elkészítését, de mindenki nagy 
örömére Katona Erika családja 
és barátai is csatlakoztak a főzés-
hez. A siker most sem maradt el. 
A két nagy bogrács slambuc és a 

paprikás krumpli mind egy szálig 
elfogyott.

Ebéd után a legtöbben aktív 
tevékenységbe kezdtek. A kiseb-
beket a pentaque és a darts, vala-
mint a horgászat érdekelte, a na-
gyobbak fociztak, röplabdáztak és 
tollasoztak. Hazafelé már vártak 
ránk kedves mikepércsi vendéglá-
tóink és egy kellemes beszélgetés 
után maradandó emlékekkel ér-
tünk haza.

Köszönet Bíró Gyulának, Kato-
na Erikának és családjaiknak a fi-
nom ebédért. Köszönjük a felaján-
lásokat a Szoboszlai családnak, 
a Varga családnak, a Kovács csa-
ládnak, a Darnai családnak, a se-
gítséget pedig a Tokai családnak, a 
Bárczi családnak, Molnár Zoltán-
nak, és Szekeres Tamásnak.

Reméljük, hogy a mostani siker 
és jókedv jövőre további résztve-
vőket vonz a túrára. (S. B.)

Vekeri-tó túra
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Hitelügyintézés
– kedvező lakásvásárlási hitelek

– szabad felhasználású hitelek

– személyi hitelek

– gépjármű hitelek

– kedvezőtlen hitelek kiváltása

– gyors és pontos hitelügyintézés

–  hitelügyintézés BAR listásoknak is

Hívjon minket 
bizalommal!  

Mindenre tudunk 
megoldást!

Molnár János: 
06/70-392-2509

Molnárné Kovács Judit:  
06/70-616-6032 vagy 

06/30-683-8023

4211 Ebes, Kossuth u. 83/A
(Ifjúság utca felől)

Parkvédő  
kerékpáros körverseny
A kezdeményezés célja a biciklitúrák és ügyes-
ségi versenyek mellett a kerékpáros verseny-
sport népszerűsítse a fiatalok számára. Másik 
célja a Nagyparkot szervesebben bevonni az 
ebesi kulturális és sportéletbe. Jövőre meg-
rendezésre kerül a Madarak és Fák Napja 
elméleti és gyakorlati feladatokkal a környe-
zetvédelem és környezettudatos gondolkodás 
népszerűsítése érdekében, ezzel is ráirányítva 
a figyelmet a park növény- és állatvilágának 
védelmére.
Korosztály: 8 éves kortól
Felszerelés: Üzemképes kerékpár
Táv:  5 km (10×500 m)
Helyszín: Nagypark körszín
Kezdés:  2008. október 19-én  

vasárnap 9 óra
Jelentkezés:  a helyszínen (Sós Barnabás 

sportoktató-szakedzőnél) 
Információ: 366-972


