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Megszűnik a készenléti orvo-
si ügyelet Ebesen. A jelenle-
gi rendszer, miszerint Ebes és 
Hajdúszovát közösen látja el az 
ügyeleti rendszert, nem tekint-
hető végleges megoldásnak. A 
két település polgármestere, 
valamint orvosai 2006. decem-
ber 31-ig írták alá a megállapo-
dást. 

A jelenlegi formában Ebes 
orvosai nem vállalják tovább az 
ügyeletet. A nyolcezer lakost öt 
orvos látja el, négy ebesi és egy 
hajdúszováti. A legtöbb munkát 
a szováti lakosság adja, van úgy, 
hogy naponta több száz kilo-
métert ingáznak a két település 
között a doktorok. Sok esetben 
nem is lenne indokolt a szakem-
ber kihívása. A feszített munka-
tempót a két idősebb doktor már 
nehezebben viseli, és nem vállal-
ja. Id. Szerze Péter az új központi 
ügylet létrehozása esetében még 
elvállalna egy ügyeleti napot, de 
Okváth László doktor úr elzár-
kózik a további közös együttmű-
ködés elől. A másik dolog, ami 
hosszabb távon okoz gondot az, 
hogy a készenléti ügyeletben töl-
tött munkaidő nem számít bele 
a nyugdíjba, ha pedig központi 
ügyeletben dolgozik valaki, akkor 
bővítheti nyugdíjas éveit. Nyilván 
senki sem akar a saját maga ellen-
sége lenni. 

Id. dr. Szerze Péter saját példá-
ját említi: „Én több tíz évig dol-
goztam készenléti ügyeletben, 
de az a nyugdíj szempontjából 
olyan, mintha nem dolgoztam 
volna abban az időszakban. Min-
denképp szorgalmazni kell egy 
kistérségi központi ügyelet lét-
rehozását.”

„Az európai uniós munkaidő 
direktíva szerint az orvosok köte-
lező heti munkaideje Magyaror-
szágon is 48 óra. Ebből 40 óra a 
napi rendelői munka és 8 óra az 
ügyeleti idő. E fölött önként, de 
nem kötelezően még vállalhat 
12 óra munkát. Magyarorszá-
gon 2007. január 1-jétől a 2005. 
december 22-én módosított 
47/2004. (V. 11.) EszCsM rendelet 

szerint kitörlik a jogból a készen-
léti ügyelet fogalmát, ezáltal a 
helyi ügyelet szűnik meg.

Ha tehát egy háziorvos nem 
akar hetente csupán csak egy-
szer 8 órát ügyelni, akkor több-
re nem kényszeríthető, tehát a 
kötelező munkaidejük nem fedi 
le a készenléti ügyeletek időtar-
tamát.

A biztonságos betegellátás 
érdekében az alábbi lehetőségek 
merülnek fel megoldásként:

1. Ebes önállóan működtetne 
ügyeletet.

2. Marad a jelenleg is érvény-
ben lévő Hajdúszovát, Ebes közös 
ügyeleti rendszer.

3. A kistérségi központi ügye-
let létrehozása Hajdúszovát, Ebes, 
Nagyhegyes részvételével, hajdú-
szoboszlói helyszínnel.

4. Ebes csatlakozna a Debre-
cenben működő központi orvo-
si ügyelethez.

A legjobb rendszer kiépítésé-
hez nem csak a települések, és 
vezetőik támogatása kell, hanem 
az orvosok segítsége is szükséges, 
valamint a lakosság összefogása 
a közös cél elérése érdekében. A 
kistérségi orvosi ügyelethez csat-
lakozna Nagyhegyes is, ha a tör-
vény kötelezővé teszi a központi 
ügyeletek létrehozását. Mivel Haj-
dúszoboszlóval nem voltak sike-
resek a tárgyalások, így a város 
nem támogatja a közös együtt-
működést. A debreceni ügyelet-
hez azért nem kíván csatlakozni 
Ebes, mert fennáll a másodren-
dűség esete. Már csak a távol-
ság miatt is valószínű, hogy 
hamarabb kap ellátást egy deb-
receni beteg, mint egy ebesi. A 
legjobb megoldás az lenne, ha 
Ebes önállóan tudna működ-
tetni egy ügyeletet. Ha viszont 
a törvényváltoztatás kötelezővé 
teszi a központi ügyeletet, akkor a 
három kistelepülés összefogásá-
ra lesz szükség. Hajdúszoboszlót 
nem lehet földrajzilag megkerül-
ni, ott kellene működnie az ügye-
letnek, annak érdekében, hogy 
egyenlő esélyeket kapjon minden 
település lakója. Hajdúszoboszló 
nagyjából egyenlő távolságra van 

az érintett térségektől, így sen-
ki nem szenvedne hátrányt. A 
három község együtt évi 16 mil-
lió forintot költ orvosi ügyeletre, 
ez az összeg az, ami közel elegen-
dő lenne egy közös ügyelet felállí-
tásához. Természetesen lenne egy 
egyszeri éves költség a beindítás-
nál, de ez minden esetben szük-
séges. A megfelelő felszerelések, 
technikák beszerzése elenged-
hetetlen a működéshez, másképp 
nem is engedélyezik a hatóságok.  
Azonban bíztató, hogy pályáza-
ti pénzek nyílhatnak meg a kis-
térségi ügyeleti központ létesítése 
esetében. A másik nehézséget a 
szakemberek jelentik. A központi 
orvosi ügyleti rendszer működte-
téséhez további orvosok segítsé-
gére is szükség lenne. Ha létrejön 
ez a megoldás, akkor megfelelő 
helyszínt kell keresni Hajdúszo-
boszlón, ahol létre lehet hozni a 
központot és azt úgy kialakítani, 
hogy megfeleljen az Európai Uni-
ós előírásoknak, megfelelő ápoló 
és technikai személyzettel. 

Ebes polgárai egy nívós orvosi 
ellátáshoz vannak szokva, ahhoz 
hogy ezt a minőséget továbbra is 
megkapják, sürgősen intézked-
ni kell, és mihamarabb meg kell 
találni a legjobb megoldást.

A képviselő-testület 2006. 
november 6-i ülésén felhatalmaz-
ta Galgóczi Mihály polgármes-
tert, hogy Ebes lakosságának 
igényeit és elvárásait szem előtt 
tartva tárgyalásokat folytasson a 
központi ügyelet megszervezése 
érdekében. A képviselő-testület 
felkérte Bek Melinda jegyző-
asszonyt, hogy írjon levelet az 
ÁNTSZ-nek, azzal kapcsolatban, 
hogy az orvosok a törvény vál-
toztatás miatt nem tudják vállal-
ni a jelenlegi ügyelet fenntartását 
2007. január 1-jétől.

A háziorvosok vállaltak egy 
rövid határidőt, amíg még ellát-
ják mind az ebesi, mind pedig 
a hajdúszováti lakosságot, ám a 
probléma végleges és megnyugta-
tó rendezése sürgető feladat.

Bencsik Ildikó

Orvosolni kell az ügyelet 
problémáit

Ismét szépült 
a település-

központ
19,6 millió forintot nyert az 
Agrár- és Vidékfejlesztési 
Operatív Program pályázaton 
(AVOP) az önkormányzat a 
településközpont átépítésére.

Ehhez eredetileg négymillió 
forint saját erőt kellett biztosí-
tani, melynek 60 százalékára 
(2,175 millió forint) pályáza-
ton nyert önerő kiegészítést a 
Belügyminisztériumtól a tele-
pülés, így 11,35 millió forintba 
került a projekt. A beruházás 
a református templom parko-
sítását, valamint a katolikus 
templom és a takarékszövet-
kezet közötti területen közpark 
kialakítását tartalmazta.

A református templomkert 
patika melletti területén gépko-
csi parkoló is kialakításra került. 
A sétányokra díszkő burko-
lat került, s a templom mögött 
kialakított tér helyet adhat ad a 
szabadtéri istentiszteleteknek, 
rendezvényeknek.

Megszépült a templomkert-
ben levő kitelepítettek emlék-
mű környéke is. A katolikus 
templom és a takarékszövetke-
zet közötti üres területe is par-
kosításra került.

Füvesítettek, a meleg okker-
sárga és sárga díszkövekre 
dézsás növényeket, padokat, 
kerékpártárolókat, zászlótar-
tókat helyeztek. 

A kiviteli terveket Milotai 
Andrea készítette, a kivitelező 
az A.K.S.D Kft. volt.
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szünetel a 
testületi ülések 

közvetítése
A lakosság már tapasztal-

hatta, hogy a nyilvános tes-
tületi ülések közvetítése 
megszűnt a kábeltelevízión. 
Eddig a UPC Magyarország 
Kft. biztosította a közvetítést  
ebesi központjából, azon-
ban ez már nem lehetséges. 
Ennek oka, hogy a UPC Kft. 
által kiépített optikai kábel-
hálózat egy zárt rendszer, ami 
Debrecenből jön. A kazet-
ta leadása nem igazán lehet-
séges minőségi, időkorlát és 
hatalmas költségek miatt. 
Nem lehet rácsatlakozni a 
hálózatra, csak ha egy tele-
víziós társasággal egyezséget 
köt a település a testületi ülé-
sek közvetítésére. Galgóczi 
Mihály polgármester ajánla-
tot kért a debreceni székhe-
lyű Alföld Televíziótól arra 
vonatkozóan, hogy milyen 
megoldást tudnának biztosí-
tani, és ez milyen áron lenne 
elérhető. 

A televízió képviselője erre 
a következőt válaszolta: „Az 
Ebesen kialakult gyakorlat 
szerint a testületi ülések fel-
vétele és leadása technikai-
lag megoldható lenne, de a 
leadást nem tudjuk elhatá-
rolni csak a település ható-
sugarába. Stúdióbeszélgetést 
tudnánk biztosítani, mely-
nek időtartama 15 perc és 
ára 2350 Ft/perc, valamint 
a Téma című műsorban való 
megjelenést melynek költsé-
ge: 10 000 Ft/alkalom/7perc.”

Mivel ezek a lehetőségek 
túlságosan költségesek, és 
nem is nyújtanák azt a tájé-
koztatást, amit megszokha-
tott Ebes lakossága, ezért más 
lehetőségeket kell keresni.

Felmerült a gondolat, 
miszerint lehetne indítani 
egy helyi televíziót, azonban 
ennek a létesítése és működ-
tetése olyan hatalmas költ-
ségeket igényelne, hogy nem 
érné meg fenntartani. Egy 
kisközségi rádió létrehozá-
sa lenne talán a legmegfele-
lőbb megoldás, hisz akkor 
nemcsak a testületi ülésről 
kapnának tájékoztatást a hall-
gatók, hanem a helyi hírekről, 
rendezvényekről. Ez a meg-
oldás még további megbeszé-
lések tárgyát képezi. Amíg 
nem sikerül dönteni, addig az 
Ebesi Hírlap megjelenésének 
gyakorisága növekszik és így 
a lakosság megfelelően, idő-
ben lesz tájékoztatva a köz-
ségben történtekről.

Bencsik Ildikó

Településünk egyik fon-
tos közintézményének, az 
Egészségháznak átalakítása 
hamarosan megkezdődik. A 
kivitelező a sikeres szerződés-
kötés után, november közepén 
kezdi el a munkálatokat. Az 
épületnek meg kell felelnie az 
Európai Unió egészségügyi 
követelményeinek. 

Az Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács 2006. márci-
us 31-én megtartott ülésén támo-
gatásban részesítette az ebesi 
Egészségház átépítése elnevezé-
sű pályázatot.

A tanács döntése értelmében, 
2006-ban 6 millió forinttal, 2007-
ben 24 millió forinttal támogatja 
a beruházást, amihez az önkor-
mányzat 2006-ban 3 millió 808 
ezer forintot, 2007-ben 11 mil-
lió 713 ezer forintot biztosít 
önerőként. 

A pályázat harmadik alkalom-
mal került beadásra. A beruhá-
zás során a nyugati és keleti és 
véghomlokzathoz történő 6,4 
négyzetméter alapterületű szél-
fogóval, valamint 11,75 négyzet-
méter alapterületű gyermekkocsi 
tárolóval bővül a bejárati rész, 
mely akadálymentes közleke-
dést is biztosít. Az átalakítás 
során megvalósul a külső és belső 
nyílászárók cseréje, a belső falak 
áthelyezése, illetve a szolgála-
ti lakás területének beépítése. A 
felújítás részeként a Kossuth utcai 
kerítés is megújul. A Bocskai utca 

felőli kerítést lebontják és helyé-
re, valamint az udvarra 24 gép-
kocsi-parkoló kerül, melyet park 
vesz körül. Az udvaron találha-
tó bébi játszótér is átköltözik az 
udvar védett keleti felére. A fel-
újított Egészségházban kap majd 
helyet a családsegítő és gyerekjó-
léti szolgálat is. 

Ebes Községi Önkormányzata 
2006. augusztusában hirdetést 
adott fel a Hajdú-bihari Napló-
ban, melyben arról tájékoztat-
ta az érintett cégeket, hogy az 
Egészségház átépítési munkáinak 
elvégzése tárgyban egyszerű köz-
beszerzési eljárást kíván lefoly-
tatni. A hirdetés nyomán tíz cég 
regisztráltatta magát, s így 2006. 
szeptember 1-jén mindegyiknek 
kiküldésre került az ajánlattételi 
felhívás. Az érintett cégek közül 
azonban már csak öten vásárol-
ták meg az ajánlat-kiírási doku-
mentációt. A határidőre (2006. 
október 20., 9.00 óra) az alábbi 
három cég nyújtott be ajánlatot:

STABIL Mérnöki Iroda Kft. 
nettó árajánlata: 42 500 000 Ft

BEPA3 Kft. nettó árajánlata: 
44 965 524 Ft

ÉGBÉ Kft. nettó árajánlata: 
39 997 998 Ft

Mindhárom cég a garanciavál-
lalás időtartamát 36 hónapban 
állapította meg, és a késedel-
mi kötbér százalékos mértékét 5 
százalék/napban határozták meg. 
A pályázók ajánlatai érvényesek, 
megfelelnek a kiírási feltételek-
nek, az ajánlattevők a szerződés 

teljesítésére alkalmasak. Az érté-
kelő bizottság pontozta a beadott 
pályázatokat az alábbi szempon-
tok szerint:

A részszempontok súlyszá-
mai: 40% a nettó ajánlati ár, 40% 
a garanciavállalás időtartama, és 
20% a késedelmi kötbér százalé-
kos mértéke. A részszempontok 
esetében egytől tízig lehetett pon-
tot adni. A legkedvezőbb ajánlat 
kapta a maximális pontszámot 
(10 pont) a többi pedig arányo-
san kevesebbet. Ezután az érték 
pontszámokat összeszorozták a 
súlyszámokkal, és az így kapott 
eredményeket összesítették. A 
pontozás nyomán az összessé-
gében legkedvezőbb ajánlatot az 
ÉGBÉ Kft. tette. Mindegyik bírá-
lati szempont szerint a maximális 
pontot kapta, így összpontszáma 
is a legmagasabb lett. Az eljárás-
ban a második legkedvezőbb 
ajánlatot a STABIL Mérnöki Iro-
da Kft. nyújtotta be. A képvise-
lő-testület úgy határozott, hogy 
az ÉGBÉ Kft. ajánlatát fogadja el 
és megbízza a felújítási munkála-
tok elvégzésével. A szerződéskö-
tés tervezett időpontja november 
10., ezután adják át a területet a 
kivitelezőnek.

Továbbá a képviselő-testület 
döntött arról, hogy az Egészség-
ház tetőszerkezetét a jobb minő-
ségű és dekoratívabb Bramac 
tetőcseréppel fedjék be. Ez a vál-
toztatás 595 000 Ft többletkölt-
séget jelent.

Bencsik Ildikó

Megkezdődik az Egészségház 
felújítása
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Változó 
hulladék-
szállítási 

díjak
Egyhangúlag elfogad-

ta a képviselő-testület az 
A.K.S.D. Városgazdálkodási 
Kft. 2007. évi hulladékszál-
lítási díjait. A díjkalkuláció 
az alábbiakat tartalmazza: a 
hulladék-ártalmatlanításhoz 
kapcsolódó kiadások (üze-
meltetési, karbantartási 
költség, utógondozás, rekul-
tiváció), szállítás, gyűjtés 
valamint a szelektív hul-
ladékgyűjtés költségei. Az 
A.K.S.D Kft. 4,8%-os infláció-
val számol, továbbá 11%-os 
(jegybanki alapkamat+3%) 
költségarányos nyereséget 
kalkulál. A hulladékszállí-
tás ez év szeptemberétől a 
20%-os áfakulcs hatálya alá 
tartozik a 15%-os helyett. 
Amennyiben az előző évi díj-
hoz viszonyítjuk a 2007. évre 
tervezettet, rögtön 5%-os díj-
emeléssel kell számolni.

Szeretnénk ezúton is meg-
kérni az ebesi lakosságot, 
hogy tartsák be a szelektív 
hulladékgyűjtés szabályait. A 
szétválogatott hulladékot a 
megfelelő konténerbe helyez-
zék el, valamint ügyeljenek a 
hulladékgyűjtő szigetek körü-
li tisztaságra. Őrizzük meg 
továbbra is Ebes tisztaságát!

2007. évi szemét- 
szállítási díjak Havi díj

60 literes gyűjtőedény 1 000 Ft
120 literes gyűjtőedény 1 650 Ft
240 literes gyűjtőedény 3 375 Ft
770 literes gyűjtőedény 10 107 Ft
1100 literes gyűjtőedény 14 377 Ft
4300 literes gyűjtőedény 14 527 Ft
1 db zsák díja 300 Ft

Bencsik Ildikó

EBESI HÍRLAP
Ebes község önkormányzata időszaki lapja.

Felelős szerkesztő, kiadó:  
Rózsahegyiné Juhász Éva ebeshirlap@freemail.hu
A szerkesztőség címe: 4211 Ebes, Ady E. u. 6–8. 

Tel.: 52/366-136, fax: 52/565-075. 
Kiadja:  Ebesi Kulturális Kht.

Alapította: Ebes község képviselő-testülete.
Nyomdai munkálatok: Fount Trade Kft.

Köszönöm!
Köszönöm a szavazópolgárok 699 szavazatát.
Munkámmal szeretném meggyőzni azokat is,  

akik ezen a választáson nem rám adták  
a voksukat, hogy értük is mindent megteszek  

a lehetőségeim adta kereteken belül.

Mezei László

Az általános iskolai oktatás 
palettája új színfolttal bővült 
Ebesen: bevezettük a két taní-
tási nyelvű képzést az első osz-
tályosok részére. 

Az elmúlt tanévben szakmai 
felkészülések sorozata, két tan-
nyelvű iskolákban tett látogatá-
sok, tapasztalatcserék előzték meg 
az indulást, amikor is huszonkét 
hétéves kisgyereket először szó-
lítottunk meg angolul. A gyere-
kek két csoportban, heti 9 órában 
sajátítják el a nyelvet, ebből egy 
rajz, egy technika és két testneve-
lés óra segíti őket abban, hogy iga-

zán spontán módon, az anyanyelv 
természetes elsajátításához hason-
lóan, minden érzékszervükre hat-
va fejlődjön nyelvtudásuk. Ebben 
segítségünkre van egy Angliából 
származó fiatal oktató is. 

Gyerekek is, tanítók is nagy lel-
kesedéssel kezdtünk együtt ango-
lul énekelni, mondókázni mesélni, 
beszélni és sok-sok nyelvi játékot 
játszani, egy remek tankönyvcsa-
lád segítségével. Örömmel 
tapasztaljuk nap mint nap, hogy 
a gyerekek várják és élvezik az 
órákat, hétévesen hihetetlenül 
könnyen tanulnak angolul, és 
bizonyítják, hogy igenis érdemes 

ebben az életkorban elkezdeni a 
nyelvtanulást.

A két tannyelvű osztályban 
folyó munkába szeretnénk bepil-
lantást adni a szülőknek a decem-
ber 13-án szerdán tartandó nyílt 
tanítási órákon 8 óra 55-től, illet-
ve 10 órától. Ez alkalommal már 
szeretettel várunk minden olyan 
érdeklődő szülőt is, akiknek gyer-
meke a következő tanévben lesz 
első osztályos. Kérünk mindenkit, 
hogy részvételi szándékét telefo-
non az iskolatitkárnak jelezze az 
565-023/101 számon.

Kathiné Sárkány Noémi 
nyelvtanár

beindult a két tannyelvű oktatás

Meghívó
Az Idős Emberekért Közalapítvány Kuratóriuma 2006. decem-

ber 2-án, szombaton délután 14 órától magyarnóta-műsort szer-
vez az ebesi nyugdíjasok és kedves családtagjaik részére. A műsor 
keretében köszöntjük községünk nyugdíjasait.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

„Ecsetemben mesék élnek, amíg 
festek, ők mesélnek. Szivárvány-
szín gyermekálmot, s acélszürke 
valóságot.” (Uzonyi Pál)

Zsúfolásig megtelt az Uzonyi 
Pálról elnevezett kiállító terem az 
ebesi Széchényi Ferenc Tájmúze-
umban november 9-én délután, 
amikor is „Lepke lebben…” cím-
mel nyílt meg Uzonyi Pál gyer-
mekverseit és meseillusztrációit 
bemutatató tárlat.

Uzonyi Pál (1923–1986) föld-
rajz–rajz szakos tanár, ebesi lakos 
volt. Kiváló pedagógusi munkája 
mellett sokoldalú művészi tevé-
kenység jellemezte – festett, fara-
gott, verseket írt. Gyermekszívet 
melengető verseihez maga készí-
tett illusztrációkat.

2004-ben felesége és fiai a 
múzeumnak ajándékozták kép-
zőművészeti alkotásainak nagy 
részét, valamint gyermekverseit. 
Hatalmas értéket kapott ezzel a 
múzeum és egyben Ebes lakossága. 

A megnyitón Uzonyi Márton, 
az alkotó fia köszöntötte a megje-
lenteket, majd átadta a szót a jövő 
nemzedékének. Az óvodások és 
kisiskolások nagy sikert arattak, 
amikor Uzonyi Pál verseiből 
adtak elő néhányat. A tárlaton 
nem csak a művész képei voltak 
láthatóak, hanem az Uzonyi Pál 
rajzpályázat pályaművei is. Negy-
vennyolc óvodás és alsó tagozatos 
gyerektől mintegy hatvannégy 
rajzot állítottak ki. A kis művész-
palánták büszkén mutogatták a 
jelenlévőknek saját alkotásaikat. 
Mivel a gyönyörű rajzok között 
nem lehetett volna dönteni, 
hogy melyik a legszebb, ezért 
minden gyermek kapott ajándé-
kot. A jutalmakat Rózsahegyiné 
Juhász Éva, a múzeum igazgatója, 
és Uzonyi Márton adta át, majd 
megköszönték a felkészítő taná-
rok, óvónők  és kiállítás rendezők 
segítségét. 

A kis gyerkőcök végignézve a 
képeket, lelkesen mesélték szü-

leiknek melyik alkotás, tetszik 
nekik a legjobban. „Nekem a nyu-
szis tetszik, nekem meg az a pil-
langós” – vágtak egymás szavába 
a kicsik. Majd megszólalt egy kis-
lány: „Anya, majd egyszer én is 
ilyen szépen fogok rajzolni, mint 
a bácsi?” Uzonyi Pálnak is ez 
lehetett az álma, hogy megindítsa 
a kisgyermekek fantáziáját, krea-
tivitását meséivel, rajzaival. 

A kiállítás nem jöhetett volna 
létre, ha özv. Uzonyi Pálné és fia 
nem ajánlotta volna fel a község 
lakosságának ezeket az alkotásokat. 

A kiállítás rendezői: Mészáros 
Anita, Pásti Lajosné és Rózsahe-
gyiné Juhász Éva.

Azok a szülők és kedves érdek-
lődők, akik szeretnék megnéz-
ni a tárlatot, megtehetik ezt 
2007. január 10-ig. Nyitva tartás: 
keddtől péntekig 10–19, szombat-
vasárnap 10–18. Mindenkit sze-
retettel várnak!

Bencsik Ildikó

lepke lebben…
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Mulasson az Arany 
Oroszlán Étteremben!

2006. november 18-án
Erzsébet–Katalin napi bált 

rendezünk.
A belépés díjtalan. 

A hangulatról Sándor Zsolt zenész gondoskodik.

Töltse nálunk az év utolsó napját!
2006. december 31-én  szilveszteri mulatságot szervezünk.

Érdeklődni: 52/565-520, 
e-mail: arany-oroszlan@freemail.hu 
Honlap: www.arany-oroszlan.hu

Aszfaltot kapott a Vérvölgy utca. A Hajdú-Bihar Megyei Területfej-
lesztési Tanács által meghirdetett „Területi kiegyenlítést szolgá-
ló beruházások támogatására” pályázatot nyújtott be Ebes Község 
Önkormányzata az Ebes, Vérvölgy utca útépítési munkáira. A pályá-
zatot a területfejlesztési tanács elutasította, ezért az önkormányzat 
saját erőből valósította meg a beruházást.

Az ebesi Arany János Magyar–Angol Kéttannyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Szülői Munkaközössége és Nevelőtestülete

szeretettel meghívja Önt és kedves családját
az iskola támogatására rendezett

JÓTÉKONYSÁGI BÁLBA.
A bál ideje: 2006. november 25. (szombat) 19–04 óráig

Helye: az ebesi Arany Oroszlán Étterem (Ebes Széchenyi tér 2.)
A bált az iskola tanulóinak műsora nyitja,  

majd a vacsora után zenés-táncos összejövetel következik.
Az est bevételét az iskola tanulóinak jutalmazására fordítjuk.

A vacsora menüje: hawaii pulykamell, rántott karfiol
rozmaringos csirke vegyes körettel, hercegnő burgonya, rizs, párolt zöldség

Belépőjegy: 1 fő 2500 Ft, amelyet az osztályfőnököktől  
vagy az SZM vezetőségi tagoktól lehet megvásárolni

Pártolójegy: 200, 500, 1000 Ft-os címletekben kapható 
szintén az osztályfőnököknél vagy az SZM vezetőségi tagoknál

Tombola: 100 Ft-ért vásárolható a helyszínen.
A tombolához felajánlásokat köszönettel elfogadunk.

Árverés: Bagosi Sándor keramikusművész által készített kerámiákból
Kérjük, hogy részvételükkel és felajánlásaikkal továbbra is legyenek az iskola segítői!

Ebes, 2006. november 6.
 Pappné Salánki Tünde Érckövi Katalin
 SZM elnök igazgató

Jegyek kaphatók:
Pappné Salánki Tünde Ebes Déli u. 6. ☎ 366-904 napközben
Gombos Istvánné    Ebes Béke u. 34/a   ☎ 366-431 17 óra után
Szántóné Hancsárik Judit Ebes Alkotmány u. 10/A ☎ 565-016 napközben
Szekeresné Zsákai Rozália  Ebes Fő u. 11. ☎ 366-929 esti órákban
Tereminé Fenyvesi Zsuzsanna Ebes Liszt F. u. 12. ☎ 366-979 napközben

Utolsóból az első
Galgóczi Mihály polgármester úr közbenjárásának köszönhetően 

a tervezett csatornázási munkálatok 2008 helyett már az idén megin-
dultak Ebesen. A projektben résztvevő települések Sáránd, Mikepércs, 
Hajdúsámson, Ebes közül elsőként községünkben. A munkafolya-
matok az alábbi utcákon kezdődtek meg: Gárdonyi utca, Vadas utca, 
Petőfi Sándor utca, Béke utca, Déli utca, Dózsa György utca, Gáz-
láng utca.

B.I.


