
A 2009-es esztendő sikereiről, gondjairól és a 2010-es év 
legfontosabb feladatairól, terveiről kérdeztük Galgóczi 
Mihály polgármester urat.

Ebesi Hírlap: – Ismét eltelt egy dolgos esztendő, melyet kedve 
és lehetőségei szerint elbúcsúztathatott mindenki szilveszter-
kor. Önök hol töltötték az év utolsó napját? Tapasztalata sze-
rint az ebesiek hogyan búcsúztak az óévtől? 
Galgóczi Mihály: – Mi családi-baráti körben töltöttük a szil-
vesztert, jó hangulatban. Éjfél után az udvarra kimenve most 
nem láttam a környéken akkora tűzijátékokat, mint például 
egy éve. Úgy tapasztaltam, az idén az ebesiek is csendesebben, 
takarékosabban ünnepeltek mint máskor. Ez valószínűleg 
annak a jele, hogy a gazdasági válság figyelmeztetően hatott 
mindenkire, és a legtöbben az új, továbbra sem könnyű 2010-
es évre tartalékolják erejüket, pénzüket. 

Idén és jövőre a legfontosabb feladat: az iskola 
átépítése, bővítése

E. H.: – Ebes Önkormányzata 2009 elején több nagy volu-
menű, valamint néhány kisebb, de szintén jelentős fejlesztési 
tervvel kezdte az évet .Ezeket a terveket folyamatosan sikerült 
megvalósítani. Arra kérem, elevenítsük fel ezeket!
G. M.: – Amit terveztünk, annak javarésze teljesült, sőt a 
kiírásokat folyamatosan figyelve újabb pályázatokat is bead-
tunk. Mint ismeretes, legnagyobb volumenű fejlesztésünk az 
iskola bővítése és felújítása. Erre a támogatási forrás és a sa-
ját hozzájárulás összege megvan. A település több mint 700 
milliós éves költségvetését tekintve az 548 millióba kerülő 
beruházás összege jól szemlélteti a feladat méretét és jelen-
tőségét. Költségvetési forrásaink egyébként 150-200 milliós 
éves fejlesztést tesznek lehetővé. Az iskola felújítása, bővítése 
tehát több mint két éves fejlesztési forrásunknak felel meg. A 
feladat előkészítése, lebonyolítása nagy erőfeszítéseket köve-
telt meg az Önkormányzattól, a Polgármesteri Hivatal dolgo-
zóitól. A beruházás befejezéséig továbbra is nagyon sokat kell 
dolgoznunk. A támogatási szerződés megkötése folyamatban 
van, a közbeszerzési eljárás ki van írva, várjuk az ajánlattevő-
ket és azt követően megkötjük a kivitelezési szerződéseket is.
E. H.: – Hamarosan megkezdődnek a munkálatok… Mikortól 
és miként zajlik az iskola felújítása és bővítése?
G. M.: – A munkálatok a tavasz folyamán 800 négyzetmé-
teren, az új szárny építésével kezdődnek a Kossuth – Dózsa 
György utca sarkán. A régi szárnyban és más épületrészek-
ben tovább folyik a tanítás. Az új szárnynak őszre el kellene 
készülnie ahhoz, hogy megfelelően induljon a 2010-2011-es 
tanév. A tanítás ősztől tehát részben az új szárnyban, másrészt 
pedig az Önkormányzat által kiválasztott helyiségekben foly-
tatódik a régi szárny teljes átépítésének befejezéséig, várható-

an 2011. július elsejére. Az átépítés természetesen jó hozzáál-
lást, megértést, áldozatot követel a szülőktől, a gyerekektől, a 
pedagógusoktól, és mindenkitől. A lakosság megértő támoga-
tásával reményeim szerint nem lesz gond, ezt tapasztalhattuk 
a Kossuth utca felújításával kapcsolatosan is. A fejlesztés, a 
fejlődés minden esetben megkövetel valamilyen áldozatvál-
lalást. Az emberek megértik, hogy magukért, gyermekeikért, 
unokáikért, a község fejlődéséért áldozatot kell hozniuk, és 
mindig hajlandók is erre.

Befejeződő beruházások, új pályázatok
E. H.: – Jelentős beruházások fejeződnek be 2010-ben…
G. M.: – Valóban, 2009-ben, illetve 2010-re több területen 
megvalósultak, és befejeződnek beruházások. Játszótér bő-
vítése (15,399 millió Ft), térfigyelő rendszer kiépítése (10,44 
millió Ft), ISPA csatornázási program (500 millió Ft), ivóvíz 
tisztítási program: (400 millió Ft), Kossuth utca átépítése (kö-
zel 200 millió Ft) és a szeméttelep rekultivációja (127 millió 
Ft). Az ivóvíz tisztítási program keretében az elhasználódott 
azbesztcsövek teljes cseréje megtörténik. Az iskola átépítésé-
vel-bővítésével egyidejűleg zajlik a szeméttelep rekultivációja. 
Ezeknek a munkálatoknak a megfelelő „levezénylése” jelentős 
többletfeladatot ró az Önkormányzat képviselő-testületére és 
nagyobbrészt a Polgármesteri Hivatal apparátusára.
E. H.: – Várhatóak-e újabb fejlesztések az idén?
G. M.: – Az említett programok mellett új pályázatokat is be-
nyújtottunk. Ilyen például a kulturális kft. által egy újabb ját-
szótér építésére és a Templomdombi emlékhely és bemutató-
park kialakítására beadott pályázat. Ez a létesítmény Ebes tör-
ténetének régmúltjára, Ebes középkori település történetére 
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Január 28-án délután tar-
totta idei első ülését a képvi-
selő-testület Galgóczi Mihály 
polgármester elnökletével. A 
testület először – tájékozódó 
jelleggel – a Hajdúszoboszlói 
Kistérségi Többcélú Társulási 
Megállapodás módosításáról 
tárgyalt. Ezt követően a Haj-
dú-Bihari Önkormányzatok 
Vízmű Zrt. 2010. február 3-án 
tartandó közgyűlésének napi-
rendi pontjaival kapcsolatos 
határozati javaslatokat fogta 
el a testület. A képviselők ez 
után a testület – 2010. decem-
ber 31-ig érvényesen – az ön-
kormányzati tulajdonban levő 
építési telek árát 6.200 Ft/m2 

+ ÁFA összegben határozták 
meg.

A továbbiakban a 2009. áp-
rilis 17-én alakult Ebesi Sport-
barátok Egyesület vezetői 
– Kovács József elnök, Szabó 
Mihály gazdasági vezető, Ka-
tona Erika elnökségi tag és dr. 
Kovács Brigitta jogi referens 
– által készített tájékoztatókat 
és előterjesztéseket ismerhet-
te meg a képviselő-testület. 
Kovács József szóbeli kiegé-
szítőjében bemutatta a egye-
sület működését, céljait, 2009. 
évi tevékenységét és a 2010-
re szóló programtervezetet. 
Mint elhangzott, a több mint 
70 aktív taggal működő sport-
egyesület több éve működő és 
újonnan alakult szakosztályok-
kal a minőségi és az ún. tömeg-
sportban aktívan tevékeny-
kedő sportszerető embereket 

kívánja összefogni és segíteni. 
Az egyesület nyolc (labdarúgó, 
kosárlabda, kézilabda, karate, 
fittness, sakk, ökölvívás, ba-
seball és az atlétika-kerékpár-
darts-görkorcsolya összevont) 

szakosztály részére – érdek-
képviseletük ellátása mellett 
– versenyeket, sportrendezvé-
nyeket szervez, illetve tervsze-
rűen igyekszik megteremteni 
és bővíteni az anyag-tárgyi fel-
tételeket.

Az egyesület 2009. évi II. 
közgyűlésén tisztújításra ke-
rült sor és arról is döntöttek, 
hogy a továbbiakban közhasz-
nú egyesületként működnek. 
Az egyesület vezető tisztség-
viselői önkéntes alapon mun-
kálkodnak, tevékenységükért 
nem kapnak díjazást.

A tájékoztatót követően az 
Ebesi Sportbarátok Egyesület 
előterjesztésekben kért az Ön-
kormányzattól anyagi támoga-
tásokat a működésükhöz, tö-
megsportrendezvény (Tavaszi 

24 órás Sportbarátok Napja) 
feltételeinek biztosításához, 
valamint elkészítettek egy rész-
letes program- és látványtervet 
valamelyik ebesi sportpálya fe-
dett létesítménnyé alakításá-
ról. „Az egyesület célul tűzte ki 
a kézilabda, a kosárlabda, a te-
remlabdarúgás és egyéb spor-
tok működésének elősegítését. 
Jelenleg Ebes községben nincs 
olyan létesítmény, ahol megfe-
lelő feltételekkel lehetne ezeket 
a sportágakat művelni. A meg-
oldást a sportpályán vagy az 
általános iskolában lévő aszfal-

tozott pálya sportpadlóval való 
leburkolása és acélvázas vagy 
légtartásos sportsátorral való 
lefedése jelentené…” – olvas-
ható az előterjesztésben.

A napirend tárgyalása so-
rán Galgóczi Mihály polgár-
mester és a képviselő-testület 
több tagja elismeréssel szólt 
a tavaly tavasszal megújult 
és az év folyamán szép sike-
reket elért sportegyesület te-
vékenységéről, az új, agilis és 
kreatív vezetőség kezdemé-
nyezéseiről, terveiről, színvo-
nalas beszámolójáról. Mint 
elhangzott, az egyesület 2010. 
évi tevékenységének anyagi 
támogatásáról a költségvetés 
előkészítése, vitája és elfoga-
dása során születhet döntés, 
természetesen a rendelkezésre 
álló költségvetési keretek, le-
hetőségek szerint. A nagyobb 
volumenű tervek megvalósítá-
sához – mint például a sport-
pálya lefedéséhez – meg kell 
találni a megfelelő pályázati 
kiírásokat, illetve támogatási 
(pl. szponzorálási) lehetősége-
ket – mondta napirendi össze-
foglalójában Galgóczi Mihály 
polgármester. 

A továbbiakban a képvise-
lő-testület szabályzatokat fo-
gadott el az Önkormányzat 
nonprofit és gazdasági társasá-
gainál a bizottságok vezetőinek 
és tagjainak díjazásáról. A tes-
tület ezt követően a közoktatá-
si terv módosításáról döntött, 
illetve zárt ülésén egyéb kérdé-
seket tárgyalt.

Képviselő-testületi ülés
Napirenden az Ebesi Sportbarát Egyesület tevékenysége
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dr. Kovács Brigitta jogi referens

Az Ebes Fejlődéséért Közala-
pítvány 2009. decemberében 
pályázatot nyújtott be az Eu-
rópai Vidékfejlesztési Alapból, 
falumegújításra és -fejlesztésre 
nyújtandó támogatási kérelem 
keretében a Széchenyi park fej-
lesztésére. 

A tervezett fejlesztés magába 
foglalja egy szökőkút megépíté-
sét, valamint a hozzá kapcsolódó 
sétautak, pihenőhelyek kialakí-
tását, kandeláberek elhelyezését. 
A fejlesztés által a téren megnö-
vekedne a térkővel burkolt terü-
let nagysága. A szökőkút a park 

iskola felőli oldalán, a Kossuth 
utcára merőlegesen kerülne el-
helyezésre. A szabadság szimbó-
lumaként a hálóba akadt halak 
kiszabadulva siklanak a végte-
lenbe. A szökőkút előtt egy kőből 
faragott ivókútból is olthatják 
majd szomjukat az erre járók. 
Az ivókút a nagy medencéből a 
kiugrott, kőbe faragott hatalmas 
folyami harcsa nyitott szájából 
mechanikusan oltja a szomjazók 
vágyát. A burkolt teret körbe-
ölelve, ívesen faragott kőpadok, 
a központi térhez hasonló kande-
láberek lesznek kihelyezve. A ter-

vet Győrfi Lajos szobrászművész 
(a Széchenyi szobor alkotója) 
készítette. A pályázat keretében 
elnyerhető a megvalósítás teljes 
összege. 

Alapítványunk 2009-ben a 
Művelődési Házhoz tartozó köz-
parkban a játszótérre díszkutat 
vásárolt és telepíttetett le, melyet 
az SZJA 1%-ból történő felaján-
lásokból finanszíroztunk. Alapít-
ványunk fő célja Ebes közjavát, 
illetve fejlődését szolgáló vala-
mennyi tevékenység és program 
támogatása, illetve elősegítése. 
További célunk a település kul-

turális, oktatási, közbiztonsági, 
infrastrukturális, szociális, sport, 
hitéleti, erkölcsi, egészségügyi 
helyzetének és állapotának fej-
lesztése, és az ezzel kapcsolatos 
állampolgári kezdeményezések 
támogatása.

Az eddigi felajánlásokat, támo-
gatások megköszönve továbbra is 
várjuk a személyi jövedelemadó 
1%-át, valamint a támogatásokat. 
Kérjük, hogy felajánlásaikat a kö-
vetkező adószámra hivatkozással 
tegyék meg: 18552698-1-09. 

 Szabóné Karsai Mária
Ebes Fejlődéséért Közalapítvány elnöke
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emlékezteti majd az itt élőket, de érdekes és hasznos progra-
mokat kínál az idelátogató turistáknak is. A harmadik pályáza-
tunk – mintegy 40 millió forintos költséggel – a Platánsor 
mentén a belvíz elvezetését szolgálja, a 4-es főúttól kezdődően 
a település Észak-nyugati feléről. Elnyert és kiegészítő támoga-
tásra váró pályázatunk van a településközpont rendezésére és 
egy piaccsarnok építésére 34,00 millió Ft támogatással. A teljes 
beruházás jelenlegi keretösszege: 74 millió forint.

E. H.: – A pályázatok elnyerése tehát alapfeltétele a fejleszté-
seknek?
G. M.: – Mi az összes fejlesztésünket pályázati rendszer-
ben tervezzük és igyekszünk megvalósítani, amihez azon-
ban szinte mindig biztosítanunk kell a saját erőforrást. Civil 
szervezetek 100 százalékos támogatást is kaphatnak, például 
a LEADER-programban. 2009. évi eredményeink igazolják, 
hogy ezt a forrást kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodással, 
előrelátó tervezéssel, színvonalas pályázatok készítésével ne-
héz gazdasági helyzetben is meg lehet teremteni. A sajáterőt 
persze hozzá kell tennünk!

Mekkora volumenű a helyi adóbevétel?
E. H.: – A saját erőforrások közül – például az iparűzési adó-
bevétel – mennyiben járul hozzá a fejlesztésekhez?
G. M.: – Az iparűzési adóbevétel tavaly 192 millió forint volt, 
de mint ismeretes, ennek csak 20 százalékát fordíthatjuk he-
lyi célokra, a többi elvonásra kerül, bevételünk 80 százalékát 
– mintegy 154 millió forintot – a hátrányosabb helyzetű te-
lepülések kapják támogatásként, hogy felzárkózhassanak… 
Iparűzési adóból tehát mintegy 38 millió marad nálunk. Van 
további 40 millió forint építményadó bevételünk és a súlyadó-
ból bejövő összeg is hasonló nagyságrendű. Az összes bevételt 
nem költhetjük el fejlesztésre, hiszen ezekből működésre is 
kell költeni. 

„Ebesen egyetlen ember se fázzon, ne éhezzen…”
E. H.: – Világszerte, Magyarországon is fokozódik az elszegé-
nyedés. Mi adhat itt, Ebesen reményt azoknak, akik önhibáju-
kon kívül, esetleg saját hibájukból is nehéz helyzetbe kerültek?
G. M.: – Mint ismeretes, tavaly összesen mintegy 1 milliárd 
forint fejlesztési pénzt sikerült Ebesre hoznunk, az utóbbi idő-
szakban pedig az összes beruházás értéke eléri a 2 milliárdot. 
Ezeknek a fejlesztési összegeknek örülni kell, örülni lehet, a 
legelesettebb ebesi embert azonban ez valószínűleg most nem 
vigasztalja, nem húzza ki a bajból. Azt mindenkinek tudnia 

kell, hogy ezeket a pénzeket nem lehet elkölteni másra. Mi 
nem tudnánk több segélyt adni akkor sem, ha nem lenne is-
kolabővítésre pályázati forrás. A gazdasági válság rengeteg 
szociális problémát hozott felszínre, ami csak hosszabb távon 
orvosolható érzékelhetően. A segélyek iránti kérelmek növe-
kedéséből is jól látszik, hogy elég nagy a baj. Jelenleg mi arra 
összpontosítunk, hogy Ebesen egyetlen család, egyetlen em-
ber se fázzon és ne éhezzen. 

„Legyünk figyelmesebbek egymás iránt!”
E. H.: – Egyre több munkahely szűnik meg, nehéz új munka-
helyet találni…
G. M.: – Ebesen is növekedett a munkanélküliség, ma már 
igen sok jól képzett szakember van, akit a munkaerőpiac nem 
tud foglalkoztatni. Újabb munkahelyek létesítésére az önkor-
mányzatnál jelenleg nincs lehetőségünk, de folyamatosan 
keresünk itthon és külföldön is olyan vállalkozókat, befekte-
tőket, akik az ebesi iparterületen hoznának létre új munkahe-
lyeket. Megnyugtató megoldást természetesen csak az általá-
nos gazdasági fellendülés hozhat. Arra kérek mindenkit, hogy 
legyünk egymás iránt szolidárisak, vegyük észre, ha szomszé-
dunk, ismerősünk, rokonunk veszélyhelyzetbe kerül és – ha 
közvetlenül nem tudunk neki segíteni – jelezzük! Jelezzék a 
Polgármesteri Hivatalban, az orvosnak, a védőnőnek, az okta-
tási, az egészségügyi és a szociális ellátórendszer intézménye-
iben, vagy a civil szervezeteknél, egyesületeknél, egyházaknál 
és mindenütt ahol tudnak segítséget nyújtani. Ne legyünk 
közönyösek, érzéketlenek az átmenetileg vagy tartósan bajba 
jutottakkal! A fokozottabb figyelem azért is nagyon fontos, 
mert sok ember – önérzetből, elesettségében vagy más okból 
– nem kér segítséget, nem tud kérni segítséget. Jelentős össze-
get költünk szociális támogatásokra, tavaly mintegy 20 vagon 
tűzifát osztottunk szét kedvezményes áron a rászorultaknak, 
és az idén is sokan kapnak támogatást.
E. H.: – Az év végi intézményi beszámolókból tudjuk, hogy ko-
moly helyi segítség a családoknak az, hogy nem emelték példá-
ul a térítési díjakat, pedig az árak emelkedtek…
G. M.: – Intézményeinek takarékos működtetésével az Ön-
kormányzat ilyen módon is segít a családoknak: nem emeltük 
az óvodai, iskolai térítési díjakat, de a szennyvízcsatorna díjat 
és a vízdíjat sem. Amire önkormányzatként közvetlen ráhatá-
sunk van, abban segíteni próbálunk a családoknak, a rászorul-
taknak, az embereknek.

A településőrség létrehozásával javult a közbiztonság
E. H.: – A közbiztonság javítását célzó önkormányzati intéz-
kedés volt a közterület-felügyelet és a településőrség létreho-
zása is.
G. M.: – A tavalyi évben voltak gondok a közbiztonság terü-
letén, ezért szeptemberben létrehoztuk a közterület-felügye-
letet, novemberben pedig a településőrséget. Négy telepü-
lésőrünk két fős váltásban éjszaka járőrözik a közterületen, 
őrködve az ebesiek nyugalmán, őrizve a lakosság vagyonát. A 
járőrök folyamatos mobilkapcsolatban vannak a polgárőrség-
gel és a rendőrséggel. Az összehangolt munka eredményeként 
gyökeresen megjavult a közbiztonság Ebesen. A harmadik ne-
gyedévben nem kaptam jelentősebb eseményről, bűncselek-
ményről tájékoztatást, nyugalom van, most az ünnepek alatt 
sem történt bűncselekmény. Az összehangolt közbiztonsági 
rendszer tehát jól működik, ám továbbra sem nélkülözhető a 
lakosság ébersége, jelzése.

(folytatás az 1. oldalról)

(folytatás a 4. oldalon)
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Fenntartható továbbra is a felvett tempó?

E. H.: – Korábban – saját erőből – sikerült összesen 1500 mé-
ter aszfalt utat megépíteni a Tóth Árpád utcán (840 mé ter) és 
a Platán soron (660 méter). A mai világban nagy dolog, hogy 
a mintegy 75 milliós beruházásra sikerült pénzt tartalékolni… 
A Kossuth utca felújítása is jó példa arra, hogy ha az önkor-
mányzat kiegyensúlyozottan, takarékosan gazdálkodik, saját 
erőből sok mindent meg lehet valósítani. Fenntartható 2010-
ben is a felvett tempó? Esetleg folytatódhat újabb utcák teljes 
felújítása?

G. M.: – A takarékos gazdálkodás és a folyamatos pályázás 
a támogatásokra valóban nagyon fontos, de azt be kell látni, 
hogy ilyen nagy volumenű fejlesztésre, mint a Kossuth utcai 
gyűjtőút megépítésére, nincs minden évben lehetőségünk, 
anyagi erőnk, kapacitásunk. Sajnos a helyi utak építésére nin-
csenek uniós források. A tavalyi évben gondoltunk egy nagyot, 
megvalósítottuk az útépítést, ebben az évben pedig az üteme-
zés szerint rendezzük az útépítés számláit. Ne felejtsük el, 
hogy az útrekonstrukció után most a legnagyobb feladatunk 
az iskola bővítése, átépítése, amihez szintén nagy körültekin-
tésre, figyelemre van szükség. Miután a felújítás 2011-ben 
megtörténik, jöhet egy vagy több újabb nagy feladat, amire 
ismét megfelelően fel kell készülni, meg kell teremteni a felté-
teleket és következetes munkával azokat is meg kell valósítani.
E. H.: – Az eu-s pénzek elnyerése és okos hasznosítása az ország-
nak és Ebesnek is látható eredményeket hozott. A támogatás 
összege azonban nem végtelen, valószínűleg nem tart „örökké”…
G. M.: – Így igaz. Ezekben az években az Európai Unió támo-
gatásával minden alapvetően fontos fejlesztést meg kell való-
sítanunk, hiszen néhány év múlva egy magasabb szintre lépve 
az önkormányzatoknak is és az egész országnak is a „saját lá-
bára kell állnia”. Akik ezt az „euro hullámot”nem használták 
„felhajtó erőként”, azok bizony lemaradtak, lemaradnak. Az 
újabb kelet-európai és más országok csatlakozásával ugyanis a 
jelentős összegű támogatások keletre, délre áramolnak majd. 
Nem lehetett és nem lehet várni a fejlesztésekkel! Az uniós tá-
mogatás most van meg, most kell élni a lehetőséggel! A válság 
ellenére úgy gondolom, most az önkormányzatok jobban hoz-
zá tudnak jutni a támogatásokhoz, mint a privát szektor. Nincs 
más reális alternatíva: pályázni, jól pályázni és lehetőleg minél 
több pályázatot megnyerni… Az eu-s pénz nem csak úgy jön 
„föntről”, hanem ennek elnyeréséért keményen és hibátlanul 
meg kell dolgozni. Magyarországon van 3200 település és a 
támogatásokért – különféle kategóriákba sorolva – meg kell 
küzdeni. Mi nem tartozunk az önhibájukon kívül hátrányos, 
vagy halmozottan hátrányos helyzetbe került települések 

közé, tehát nekünk minden pályázatért meg kell „vívnunk” a 
hozzánk hasonló kategóriájú önkormányzatokkal, illetve – a 
környezetvédelem területén például – a kiemelt támogatott-
ságú projekteket benyújtó pályázókkal is. Másrészt: az, hogy 
egy önkormányzat több száz más településsel együtt benyújt 
egy iskola felújítási pályázatot, az még nem jelenti azt, hogy el 
is nyeri. Tavaly például iskola felújításra mintegy hatszáz pá-
lyázat érkezett be és egyharmaduk nyert, a többiek várólistán 
vannak. A versenyben a legjobb pályázatok és legaktívabb pá-
lyázók lehetnek esélyesek… 

Mire számíthatunk 2010-ben?
E. H.: – Ön szerint milyen év lesz vagy lehet a 2010-es esztendő?
G. M.: – Úgy gondolom, nem lesz könnyebb, mint a tavalyi. A 
szakértők a második félévre növekedést jeleznek, de nagyon 
valószínű, hogy ezt mi a mindennapi életben még nem fogjuk 
érezni. Arra kell a családoknak készülniük, hogy nehéz lesz ez az 
esztendő is. Polgármesterként azt ígérhetem, hogy ahol tudok, 
segítek. Azoknak tudunk segíteni, akik akarnak és tudnak magu-
kon is segíteni. A község lakosságának közösségi életét javító fej-
lesztések egy gazdaságilag jobb időszakban teljesednek majd ki. 
A felnövekvő ifjúság szüleivel, nagyszüleivel együtt később fogja 
élvezni valójában a városiasabb környezetet, a jobb közlekedési 
feltételeket, a korszerű iskolát, a javuló kulturális, szabadidős le-
hetőségeket, a fejlettebb kereskedelmi és más szolgáltatásokat.
E. H.: – 2010. választási év is, s a választásokat szintén zökke-
nőmentesen kell lefolytatni…
G. M.: – Igen. Felelősségteljes feladatokat ró az Önkormány-
zatra a tavaszi és az őszi választások lebonyolítása is. A vá-
lasztások természetesen hoznak, hozhatnak az egyes emberek 
életében változásokat, de hogy milyeneket, azt most még nem 
tudhatjuk. 
E. H.: – Jelentős és fontos feladatok várnak az elkövetkező két 
évben az Önkormányzatra, képviselő-testületére, intézményeire, 
gazdasági társaságaira, az egész ellátó és szolgáltató szervezetre, 
hiszen az elkezdett munkákat tovább kell vinni, be kell fejezni…
G. M.: – Ez így igaz. A jövőért érzett felelősséget nemcsak a 
felsorolt szervezetek vezetői, munkatársai körében kell köve-
telményként támasztani, de – amint azt a múlt évi interjúban 
is hangsúlyoztam – lakosságunk körében is tudatosítani kell, 
hogy az eredményes élethez, nagy célok kitűzéséhez és eléré-
séhez kemény munkára és összefogásra van szükség. Minden 
Ebesen élő embertársamnak továbbra is javaslom: bízzon ma-
gában, bízzon a jövőben, bízzunk egymásban! Ehhez a közös 
erőfeszítésünkhöz mindenkinek dolgos, eredményes, boldog 
új esztendőt kívánok, erőben és jó egészségben.
E. H.: – Köszönjük az interjút!  (B. F.)

(folytatás az 3. oldalról)

Segélyhívások telefonszámai
Településőrség: tel. +3630/223-9066

Polgárőrség: tel. +3630/621-1910
Banáné Lente Zsófia: tel. +3630/621-1907 

Balogh László: +3630/621-1911
Rendőrség:

MÉSZÁROS JÓZSEF r. tzls., csoportvezető +3630/382-6565
VASS LAJOS r. tzls., körzeti megbízott +3630/382-6584

MEZEI ISTVÁN r. tőrm,. körzeti megbízott +3630/382-6581
SZÁNTÓ ERIKr. tőrm., körzeti megbízott +3630/382-6575

Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság ügyelete:  
06-52/558-510 vagy 107, illetve 112

ingyenesen hívható kapcsolási számokon.
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Tiszta szívvel alkot…

Magyar Kultúra Napja
Január 30-án, szombaton nyitottuk meg a magyar kultúra 
napja alkalmából Tokai Attila fafaragó „Tiszta szívvel” címet 
viselő kiállítását. Nagy örömünkre szolgált, hogy ezen 
alkalomból – most már mondhatni: hagyományosan – helyi 
alkotó munkáiból nyithattunk tárlatot, nagy számú érdeklődő 
előtt, akik eljöttek a zord időjárás ellenére is a rendezvényre. 
A kiállítást Angyal László, a Népművelők Hajdú-Bihar megyei 
egyesületének elnöke nyitotta meg, egyben meghívta a fiatal és 
tehetséges alkotót a nyár folyamán Konyáron megrendezésre 
kerülő alkotó táborba, ahol neves szakemberek mellett 
fejlődhet tovább és építhet kapcsolatokat. A megnyitón 
hallhattuk Kölcsey Himnuszát Csikos Sándor színművész 
előadásában, valamint láthattunk igen színvonalas néptánc 

bemutatót a Debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és 
Művészeti Szakközépiskola diákjaitól. 

Kissné Vass Rozália

Ebesi RETRO a Fórumban
Az ebesi retró kiállítás költözik be február 19- 28 között a debre-
ceni Fórumba. A 10 napos időutazás alatt találkozhatnak a láto-
gatók veterán autókkal és motorokkal, „kinyermázhatnak” min-
den nap 12. 30-tól Váradi Ferenccel, amit a friss rádió közvetít, 
retro butikban kedvenc tárgyaikkal, mozi sarokban retro filme-
ket nézhetnek meg, mint a Csapd le csacsi!, Csinibaba, Dr. Bubó, 
Mazsola és Tádé. Régi játékok várják az ingyenes játszóházban a 
gyerekeket, hétvégén pedig koncertekkel és gyermek programok-
kal várják az érdeklődőket! Részletes program megtekinthető a 
kulturaliskftebes.hu honlapon.

A Községi Könyvtár hírei
•	 Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy könyvtárunk állománya 

2010 januárjában új könyvekkel gyarapodott
•	 2010. február 15-én 15 órai kezdettel Valentin-napi rendez-

vényünkre invitáljuk az általános iskolai tanulókat
•	 február 25-én 15 órai kezdettel a „2009 legjobb meseírója” 

elnevezésű meseíró pályázat eredményhirdetésére kerül sor 
a Községi Könyvtárban

•	 március 1-jén 17 órai kezdettel író-olvasó találkozót szer-
vezünk

•	 Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a 3 hetes kölcsönzési határ-
időt meghaladóan visszaérkezett könyvek után a Könyvtár-
használati Szabályzatunkban megfogalmazottak értelmében 
késedelmi díjat számítunk fel.

•	 Tájékoztatjuk továbbá, hogy könyvtárunk 2010-ben 
nem emelte szolgáltatásainak díjait! 

Ebesi Művelődési Ház
4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. T.: 52/788-614; e-mail:ebesmuvhaz@gmail.hu

TOMPETI ÉS BARÁTAI 
A legviccesebb farsang

című élőzenés színpadi játékos műsorát

Az előadás 
időpontja: 

 2010. 
február 15.

15 óra

Jegyek az előadásra a helyszínen  
400 Ft-os áron válthatóak.

Mindenkit  szeretette l  várunk!

Mese és zene-
színház sorozat 

óvodás és 
kisiskolás korú 
gyermekeknek 
a Művelődési 

házban

Bóbita Meseszínház bemutatja:

ÓVODAI BÁL
Az ebesi óvoda dolgozói és a Szülői Közössége
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

valamint baráti társaságát a
2010. február 13-án, 19.00 órai kezdettel tartandó

(ajtónyitás: 18.30)

Jótékonysági báljára!
Helye: Arany Oroszlán étterem

Belépőjegyek: 3500 Ft/fő,
amit megvásárolhatnak a Szülői Közösség vezetőitől és az 

óvodában.

Az este programja (melyet a belépőjegy magában foglal):
pezsgős köszöntő – műsor – vacsora

 (a jegyvásárláskor, 3 menüből lehet választani) 
 – éjféli meglepetés

A programot tombolasorsolás színesíti,
A jó hangulatról Sánta Zsolt retro discoval gondoskodik .

Mindenkit nagy szeretettel várunk !

 Jótékonysági szándékukat támogatói jegy vásárlásával is 
megtehetik (támogatói jegyet vehetnek az óvónőknél)!

A legnagyobb összeget felajánló nyeri el egy évre a
VÁNDORVÁZÁT! 

A bál bevételét udvari játékok vásárlására szeretnénk fordítani!
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Kitűnő és jeles tanulók a 2009/2010. tanév I. félévében
Arany János Magyar–Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény
Osztály Kitűnő Jeles

1.a

Kiss Zoltán
Veress Júlia
-
-
-
-
-

Győrfi Bianka
Mészáros István
Sánta Márk
Szatmári László
Szőke Zoltán
Thuri Enikő
Vattai Levente

1.b

Erdei Letíci-a Leila
Kovács Aurél Márk
Nagy Vivien Lili
Palcsu Zalán
Szoboszlai Botond
Szombati Vivien

Csízi Ildikó
Csorvási Réka
Fodor Norbert
Nagy Dávid
-
-

2.a

Abai Evelin
Beke Béla
Csízi Hajnalka
Fecskán Janka
Gali Petra
Kaszás Brigitta
Kovács Viktória
Sós Barnabás
Szathmári Dorina

Bari Barbara
Heveli Adrián
Kiss Gergő
Misák Veronika
Morvai Milán
Magyar Dávid
Varga Ferenc
Vágner Bálint

2.b
Bagoly Imre
Fazekas Bence
Tóth Benedek

Tőzsér Zoltán
-
-

3.a

Bárczi Martina
Janik Barnabás
Lakatos-Tálas Ákos
Megyaszai Lili
Pásti Lajos
Rácz Dorina

Gyányi Viktória
Molnár Péter
Piskó Jenő
-
-
-

Osztály Kitűnő Jeles

3.b - Vágner Zsuzsa

4.a

Árva Dávid
Kiss Bence
Lakatos-Tálas Péter
Nagy József
Veress Borbála

Kovács Zsófia
-
-
-
-

4.b
-
-

Kovács Richárd
Kovács Krisztián

5.a Kanyó Kata
Szőke Dávid

Lukács András
-

5.b
Kozma Benedek
-
-

Kovács Eszter
Szabó Adrienn
Végh Ákos

6.a
Szoboszlai Boglárka
-

Misák László
Nagy Fanni

6.b

Dobos Krisztina
Kanyó Márton
Varga Dóra
Varga Nikolett

Pásti Hajnalka
-
-
-

7.a Szabó Rebeka
-

Tokai Ramóna
Traista Evelin

7.b

Egri Judit
Püski Flóra
Száraz Alexa
Vágner Mariann

Andirkó Tibor
-
-
-

8.a Kunkli Alexandra
Nagy Fruzsina

Györfi Mercédesz
-

8.b
Nagy Anett
Varga Fruzsina
Szatmári Vivien

Felföldi Debóra
-
-

Minden idők egyik legsi-
keresebb hazai musicaljét te-
kinthettük meg 2010. január 
26-án a debreceni Csokonai 
Színházban. Iskolánkban 
Fézerné Marika néni szer-
vezi a színházlátogatásokat. 
Utoljára két éve tudtunk kö-
zös színházlátogatáson részt 
venni, ezért nagyon örültünk, 
hogy végre egy nekünk való 
darabot nézhettünk meg. Is-
kolánkból 30 felsős gyerek 
és 15 felnőtt vett részt az 
előadáson. (Az alsósok egy 
másik bérlet keretében kiseb-
beknek való darabokat tekin-
tenek meg.)

A színdarab alapjául 
Radványi Géza 1947-ben 
készült, világsikert aratott 
filmje szolgált. A történet a II 
világháború végén játszódik. 
Árván maradt gyermekek kó-
borolnak, fosztogatnak, en-

nivalót keresnek. A bandába 
verődött gyerekek egy romos 
kastélyban találnak menedé-
ket, ahol a híres karmester, 
Simon Péter is él. Először – 
mivel „felnőtt”, tehát „ellen-
ség” – fel akarják akasztani, 
ám a zenész és a gyerekek 
között hamarosan barátság 

szövődik, melyben Simon 
Péter emberi tulajdonságain 
túl, a zene varázsának is nagy 
szerepe van. Az ismert dalok 
között egy számunkra kedves 
dal is felcsendült. Ugyanis a 
Zene Világnapján az összes 
felsős gyerek együtt énekelte 
A zene az kell című dalt az 

ünnepi iskolagyűlésen.
A darab szereplői főleg 

gyerekek voltak. A szerep-
lőválogatáson a művészeti 
iskola Bálintné Bagdi Ibolya 
néni vezette drámatanszakos 
csoportjából is részt vett né-
hány növendék, többek kö-
zött e cikk egyik szerzője is. 
Büszkék vagyunk Gali Petra 
második osztályos tanulóra, 
akit beválogattak a szereplők 
közé. Sajnos a késői próbák 
és előadások miatt Petra nem 
tudta vállalni a szereplést. 

Nagy élmény volt a szá-
munkra ez az este, de nagyon 
sajnáltuk, hogy a darab végén 
a főszereplő kisfiú Kuksi meg-
hal. Fáradtan, de élményekkel 
gazdagon tértünk haza és alig 
várjuk a következő előadást!!!

Kiss Renáta Réka  
és Kunkli Alexandra
8. a osztályos tanulók

Valahol Európában
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Valentin-napi a 

Községi Könyvtárban
2010. 02. 15-én 15 órától!

Hozd magaddal a barátodat, 
barátnődet is!

Belépő CSAK Valentin-
napi meglepetéssel, pl.: 

Valentin-sms, versrészlet, 
dekoráció falra vagy asztalra, 

üzenőkártya, zeneszám, 1 
db Valentin-szendvics, vagy 
sütemény csak a kedvesed 

számára, stb.
Behozható febr. 12-én, 
személyesen, romlandó 
termékek esetén aznap, 

érkezéskor.

Program:
•	Szívküldi
•	Üdvözlőlap készítése
•	  Valentin-lufifújó verseny 

(elrejtett üzenettel)
•	Zene

További felvilágosítás a 
Községi Könyvtárban

Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

II. JÓTÉKONYSÁGI CIVIL FARSANG
MEGHÍVÓ

Jöjjön, szórakozzon együtt olyan civil szervezeti 
tagokkal, akik ápolják hagyományaikat és szívesen 

éneklik a magyar nótát!
Időpont: 2010. február 20. 18 óra 

Helyszín: Művelődési Ház, Ebes
Családias vendégszeretettel, füle-farka disznótoros 

vacsorával, jó hangulattal, tombolával, büfével, 
meglepetés műsorral várjuk kedves vendégeinket.

Bálra a belépőjegy: 3000 Ft/fő.
Gyermekeknek 50%-os kedvezmény.

Juliannáknak és Zsuzsannáknak meglepetés!
Jöjjön, búcsúztassuk együtt a telet!

Jegyek elővételben válthatóak: 
Tóthné Pincés Évánál, az Ebesi 

Vendégvárók Egyesület elnökénél, 
Ebes, Rózsa u. 1/a,

T.: 52/366-548, 0630/294-87-94 és
az Ebesi Idősek Klubjában, Kossuth u. 32-34,

A bál jótékonysági, közhasznú kezdeményezés. Bevételét a 3 
hónapja működő Nótaklub hangtechnikai eszközbeszerzésére 

fordítjuk. Pénzbeli támogatásával az adóalapja csökkenthető. 
Tombolához felajánlásokat köszönettel várunk, amely lehet

reklámcélzatú is! Köszönjük!
Sütemény verseny nem csak Bálozóknak!
Kedves Ebesiek! Mutassák be sütési tudományukat!

Ideje: 2010. febr. 20. 18 óra. Helye: Művelődési Ház, Ebes
Nevezni lehet min. 1 tepsi süteménnyel (otthon készítve) receptet 

mellékelve.
Két kategóriában:

1. Nagymamám receptje alapján
2. Családom kedvence

 Eredményhirdetés a bálon tombolasorsolás előtt lesz. Aki nem vesz 
részt a mulatságon, utólag telefonon értesítjük az eredményről.
Kérem, nevezzenek minél többen! A sütemények a helyszínen 

eladásra kerülnek, így hozzájárulhatnak jótékonysági 
törekvéseinkhez!

BÁRKI NEVEZHET, NINCS A FARSANGI BÁLHOZ KÖTVE!
Bővebb felvilágosítás:  

Tóthné Pincés Évánál, az Ebesi Vendégvárók Egyesület elnökénél, 
Ebes, Rózsa u. 1/a,

 T.: 52/366-548, 0630/294-87-94 és az Ebesi Idősek Klubjában, 
Kossuth u. 32-34.

Ebesi Művelődési Ház
Mozi ajánlata

2010. / I. félév
MŰVELŐDÉSI HÁZ 4211 EBES, 

KOSSUTH U. 32-34. TEL. : 
52/788-614

AVATÁR MOZIBÉRLETE

Pénteki napokon 16.30 órai kez-
dettel

1. Február 26. Fel! – amerikai ani-
mációs film
2. Március 12. Avatár – amerikai 
sci-fi 
3. Március 26. Rémségek cirku-
sza – amerikai film
4. Április 09. Alkonyat – Új hold 
– amerikai sci-fi
5. Április 23. Derült égből fasírt 
– amerikai animációs film

Pénteki napokon 10 és 14 órai 
kezdettel

1. Február 26. Fel! – amerikai ani-
mációs film
2. Március 12. A hercegnő és a 
béka – angol – amerikai animációs 
film
3. Március 26. Alvin és a Móku-
sok 2. – amerikai családi film
4. Április 09. Arthur: Maltazár 
bosszúja – amerikai – francia ani-
mációs film
5. Április 23. Derült égből fasírt 
– amerikai animációs film
Az előadásokra a bérlet 1. 500.- 
Ft-ba, a jegy 350.- Ft-ba kerül. 
Az előadások bérleten kívül is 

látogathatók. 
A műsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!
	 A mozi 180 férőhelyes. Ameny-

nyiben az intézmény csak egy-
egy filmet szeretne megnézni, 
úgy a fentiekkel arányos kedvez-
mény –teltházas vetítés esetén- 
is megilleti.

	 A bérlet a Művelődési Ház iro-
dájában vásárolható meg feb-
ruár 25-ig.

	 A bérleten kívül, előzetes egyez-
tetéssel lehetőséget kínálunk 
egy-egy film egyedi, csoportos 
megtekintésére is. A jegyárak 
350 Ft/fő/előadás.

További információk és megren-
delések: Kissné Vass Rozália Mű-
velődési Ház vezetőnél, telefon: 
52/788-614; 0620/251-6987.

Kellemes szórakozást kívánunk!

MEGHÍVÓ 
Szeretettel meghívjuk Önt 

és kedves családját
az Arany János
Magyar–Angol 

Kéttannyelvű Általános 
Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény

farsangi mulatságára,
amelyre

a Művelődési Házban 
kerül sor.

Időpontja:

Alsós farsang:  
2010. február 12. (péntek) 

15 óra

Felsős farsang:  
2010. február 19. (péntek) 

16 óra

Belépődíj: 
200.- Ft

Batyus Sportbál
Az EBESI SPORTBARÁTOK EGYESÜLET tisztelettel meghívja 

Önt és családját, valamint baráti társaságát a Sportbálunkra!
Helyszín: Művelődési Ház - Időpont: 2010. február 27. 

(szombat) 19 óra
Belépőjegy ára: 1000 Ft (felnőtt) 500 Ft (gyermek)

Jegyeket elővételben az egyesület szakosztályvezetőinél válthatnak,
2010. február 5-től február 26-ig.

Érdeklődni: az ebesisportbaratokegyesulet@gmail.com címen, 
valamint a 06-30-418-2337-es telefonszámon.

A helyszínen lehetőség van pártolójegy váltására 500 Ft-os 
címletekben.

Program:
- Köszöntő - táncos műsorok - mókás vetélkedő - zene, tánc és 

dínom-dánom
Az estét tombola és retró disco színesíti.  

Tombola felajánlásaikat a helyszínen köszönettel vesszük.
A bál teljes bevételét az EBESI SPORTBARÁTOK EGYESÜLET 

működésére fordítjuk.
MINDEN KEDVES SPORTBARÁTOT SZERETETTEL 

VÁRUNK!
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Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, 

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2010. február hónap

Az ügyelet időpontja: hétköznap: este 19 órától reggel 07 óráig
hétvégén: szombat reggel 07 órától hétfőn reggel 07 óráig 

Gyermekkörzetben: szombat délelőtt 9–12 óráig
Házhoz hívás mobiltelefonon: 06-30/698-0043

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

17.  Szerda dr. Békési Zoltán 
18.  Csütörtök dr. Békési Zoltán 
19.  Péntek dr. Békési Zoltán 
20.  Szombat  dr. Békési Zoltán 
21.  Vasárnap dr. Békési Zoltán 
22.  Hétfő  dr. Szerze Róbert 
23.  Kedd dr. Csontos Gyula 
24.  Szerda  dr. Csontos Gyula 
25.  Csütörtök dr. Csontos Gyula 
26.  Péntek  dr. Szerze Péter id. 
27.  Szombat  dr. Szerze Róbert
28.  Vasárnap dr. Csontos Gyula

Elérhetőségi mobiltelefon:  
06 30 698 0043

dr. Varga Tamás
igazgató főorvos

Tájékoztató a regisztrációs jegy bevezetéséről
Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a 48/2007. 
(IV. 26.) GKM rendelet 2010. február 1-től hatályos 

módosítása alapján a díjmentes utazások 
számbavételét célzó regisztrációs jegyet vezetünk be.

A menetrendszerinti járatainkon 2010. február 1-től van lehetőség 
a regisztrációs jegy megváltására, míg 2010. március 1-től a 

regisztrációs jegy megváltása kötelező.
A regisztrációs jegy díjmentes.

A regisztrációs jegyet az autóbuszra való felszálláskor
a gépkocsivezetőtől 

– a díjmentes utazásra jogosító okmány felmutatásával – 
kell kérni a célállomás pontos megnevezésével.

2010. június 30-ig a regisztrációs jegy meglétét az utazások 
alkalmával ellenőrizzük, július 1-jét követően pedig a regisztrációs 

jeggyel nem rendelkező utasoknak pótdíjat kell fizetniük.
Hajdú Volán Zrt.

A KOVIV KFT.
hamarosan megnyitja

villamossági és műszaki boltját
Ebes, Ady Endre u. 54. szám 

alatt.
Továbbiakban is várjuk kivitelezéssel kapcsolatos 

megrendeléseiket.
Nyitás március elején.

Óriási sikert könyvelhettek el az 
ebesi sakkozó gyerekek a Nádud-
varon megrendezett Hajdú-Bihar 
megyei egyéni sakk diákolimpián. 
Játékosaink az U8, U10, U12-es 
korcsoportokban képviselték az 
Ebesi Arany János Általános Isko-
lát és az Ebesi Sportbarátok Egye-
sületet. Az első játéknapon Varga 
Nikolett és Sós Barnabás ültek 
asztalhoz. Azt hiszem, hogy már a 

nevezéskor is teljesen világos volt, 
hogy a mezőny cseppet sem gyen-
gébb a tavalyinál. Sőt! 

 Varga Niki igen szűk mezőny-
ben, de bátran mondhatjuk, hogy a 
megye legjobb lány sakkozói között 
ért el harmadik helyezést. A kevés 
nyert parti ellenére bizonyította, 
hogy igenis helye van a legjobbak 
között. Közben Niki mellett a fi-

uknál Sós Barnabás sorra nyerte a 
partikat, s már- már megállíthatat-
lannak tűnt. Csupán egy ellenfélnek 
sikerült legyőznie, de ő sem vehette 
el tőle a végső diadalt! Igen! Sós Bar-
nabás az U8 korcsportban a megyei 
diákolimpia győztese lett! Barnabás 
a diákolimpia országos döntőjében 
képviseli majd Hajdú-Bihar megyét. 

Hatalmas eredmény ez, mely 
megédesítette a felkészüléssel telt 
fárasztó hónapokat.   

A második játéknapon Kiss 
Bencén és Bernáth Gergelyen volt 
a sor, hogy folytassák a sikersoro-
zatot.  Gergely számára jól indult 
a verseny, két győztes parti után 
máris az első táblán találta magát. 
Ám erős ellenfelei, és a bonyolult 
állások lefárasztották. A verseny 
vége felé még voltak nyert állásai, 
ám mindössze csak egy remire fu-
totta erejéből. Kiss Bence nagyon 
rossz napot fogott ki.  Sajnos csak 
egy remi sikerült neki ezen a verse-
nyen. Egy kis szerencsével ő is jobb 
eredményt érhetett volna el.

A felemásra sikerült nap ellenére 
azt hiszem, hogy minden játékos 
kihozta magából a maximumot. 
Gratulálunk az eredményekhez!

Kovács József 
Ebesi Sportbarátok Egyesület

Sakk-szakosztály

Ebesi sikerek az egyéni  sakk diákolimpián!

Varga Nikolett és Sós Barnabás

ÜGYELETI BEOSZTÁS A DERECSKEI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI KERÜLET HAJDÚSZOBOSZLÓI TERÜLETÉN
2010. február 06–március 14-ig 

Ellátás módja Időpont Állatorvos neve Telephelye Tel.sz. Mobilszám
Hatósági ügyelet Február 06.-07. DR. SZABÓ ZOLTÁN Nádudvar, Tolbuhin u. 6. 06-30-9-680-136
Szolgáltatást ellátó DR. MELEGHEGYI BALÁZS H-szoboszló, Gönczy P u. 9-11. 06-30-240-9246
Hatósági ügyelet Február 13.-14. DR. JÓNÁS SÁNDOR Pocsaj, Árpád u. 108. 54/ 415-239 06-70-376-1147
Szolgáltatást ellátó DR. CZIRJÁK ANDRÁS Hajdúszob, Széchenyi u. 1./c 365-861 06-30-935-3184
Hatósági ügyelet Február 20.-21. 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 Február 27-28. 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
Hatósági ügyelet Március 06.-07. DR. SZABÓ ZOLTÁN Nádudvar, Tolbuhin u. 6. 06-30-9-680-136
Szolgáltatást ellátó DR. GALAMBOS GÁBOR Hajdúszovát, Maklári u. 10. 366-018 06-20- 974-3139
Hatósági ügyelet Március 13.-14.-15. DR. JÓNÁS SÁNDOR Pocsaj, Árpád u. 108. 54/ 415-239 06-70-376-1147
Szolgáltatást ellátó DR. BESSENYEI ISTVÁN H-szoboszló, Rákóczi u. 37. 362-380 06-30-955-8555
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


