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A képviselő-testület szeptember 12-i ülé-
sén tárgyalta és elfogadta az önkormányzat 
2007. évi első félévének költségvetéséről 
szóló beszámolóját. Galgóczi Mihály pol-
gármestert arról kérdeztem, hogy miként 
értékeli az önkormányzat ez évi eddigi 
munkáját?

–  A  település  az  év  elején  nehéz  körül-
mények között készítette el a költségvetés-
ét. Most tárgyaltuk az éves költségvetés fél-
éves beszámolóját, tehát 2007. július 30-ai tel-
jesítéseket olvashattuk a beszámolóban. Mi 
azóta többet  is  látunk, hiszen a félév zárá-
sa óta eltelt két hónap. Az intézmények és 
a hivatal a beállított költségvetést teljesítik, 
az időarányos pénzfelhasználások reálisak. 
A számok alapján úgy látszik, hogy az év ele-
jén elfogadott szűkös költségvetés, feszítet-
ten ugyan, de működik. Év végéig a költségve-
tés teljesíthető, a költségvetésen belül tarta-
lék nincs, sem az intézményeknél, sem pedig 
a hivatalnál. 

További  fegyelmezett,  takarékos  gazdál-
kodással teljesíthető a 2007. évi költségvetés. 
Jelen esetben rendelkezünk átmeneti hitelál-
lománnyal, ehhez azonban hozzá kell szok-
ni a mai pályázati világban. Hitelfelvételre a 
pályázati  forrásból megvalósuló beruházá-
sok miatt van szükség. Ezek a fejlesztések elég 
nagy volumenű beruházások, melyek utólag 
finanszírozottak. Erre csak azt az egy példát 
említeném, hogy tavaly szeptember 30-án 
elkészült a református templom parkja, illet-
ve a katolikus templom melletti park, de a 
pénzügyi elszámolása és azt követően a támo-
gatás átutalása – ami mintegy 20 millió forint 

– csak egy hete érkezett meg a számlánkra. 
Nekünk azonban a számlát a kivitelező felé 
tavaly év végéig ki kellett fizetnünk. Eddig 
ezt valakinek finanszírozni kellett. Nagyon 
sok időt vesz igénybe az elszámolás. A pro-
jekt utófinanszírozásos volt, mely azt jelen-
ti, hogy előbb a beruházást szakszerűen meg 
kell valósítani, ki kell fizetni a számlát, annak 
minden forintját, s amikor kifizettük elkez-
dődik a megfelelő hivatallal az elszámolás, 
ha mindent jónak találnak az elszámolásban, 
talán egy év múlva megkapjuk a pénzt. 

A hitelfelvétel tehát fejlesztéshez és nem a 
működéshez szükséges. Az utófinanszírozott 
beruházások mellett vannak olyan bevételek 
a településen, amelyek nem havi bontásban 
érkeznek be, mint például a helyi adók.

Az adókból származó bevételek évente két 
alkalommal folynak be. Három adót szedünk 
be, ebből kettő helyi adó – iparűzési és épít-
ményadó, a súlyadó ugyan országos adó, de 
teljes  egészében  az  önkormányzat  bevéte-
le marad. A súlyadóból és az iparűzési adó-
ból tervezett bevétel máris teljesült. Az épít-
ményadónál viszont több milliós lemaradás 

van eddig. Összességében a helyi adók bevé-
tele  a  tervek  szerint  halad.  Az  adófizetők 
fizetési fegyelme jó, tisztességgel teljesítik a 
rájuk rótt kötelezettségeket. Nyilván, amíg 
ezek a bevételek nem futnak be teljes összeg-
gel, addig  is finanszírozni kell az  intézmé-
nyek működését.

Az  intézmények bér és működési költsé-
geinek kiadásai ugyanis havi rendszeresség-
gel jelentkeznek. 

A költségvetés további teljesítése attól is 
függ, hogy a telekeladás bevételei miként ala-
kulnak, amennyiben azok a tervek szerint 
növelik a bevételi forrásainkat, akkor opti-
mistábbak lehetünk. Jelenleg több telek iránt 
is van érdeklődés s elképzelhető, hogy meg-
közelítjük azt a bevételi szintet, melyet a költ-
ségvetésben előirányoztunk.

–  Jelentős beruházások zajlanak a telepü-
lésen, hol tartanak a folyamatban levő beru-
házások?

–  Tulajdonképpen  ebben  az  évben  több 
beruházást sikerült lebonyolítani. Minden-
ki láthatta, és megtapasztalhatta, hogy júli-
us elején átadtuk a felújított Egészségházat, 
melyben a Védőnői Szolgálat mellett a koráb-
bi szolgálati lakás átalakításával helyet kapott 
a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat is. 
Teljes külső-belső felújítást kapott az Egész-
ségház, megújult annak környezte és kiala-
kításra került az épület mögött egy parkoló. 
A beruházás  több mint 50 millió  forintba 
került,  melyből  30  millió  forint  pályázati 
forrás volt.

A másik sikeres beruházás a Rákóczi úti 
iskolaépület felújítása, melyre a régiótól 12 
millió forintot nyertünk, így a tanév kezdé-
sére ezt az iskolát  közel 18 millió forintból 
sikerült teljes mértékben felújítani. 

Az év beruházása a csatornaépítés, mely 
a legnagyobb beruházás, a legnagyobb fele-
lősséggel.  A  tavalyi  év  végével  indult  el  a 
munka,    s ebben az évben gyorsabb ütem-
ben halad. Jelenleg ott tartunk, hogy Ebesen 
csak néhány utca hiányzik a teljes csatorná-
zottsághoz.  További  feladat,  hogy  megold-
juk a szennyvízátemelő kapacitásának bőví-
tését, mely szükséges ahhoz, hogy az elké-
szült csatorna hálózatra rá lehessen kötni a 
lakásokat. 

–  Van-e rá esély, hogy ez a probléma az 
idén megoldódik, hiszen sokan várják, hogy 
használható legyen a rendszer?

–  A  kivitelező  –  Innoterv  Zrt.  –  nevé-
ben Rácz Péter főmérnök azt ígérte, hogy a 
becsatornázott utcák még ebben az évben 
használhatóak lesznek. Hátra van még, és a 
jövő év feladata lesz az újabb Debrecen irá-
nyú távvezeték kiépítése,ami kapacitás növe-
lést fog jelenteni és a biztonságos ellátást szol-
gálja.

Nagy öröm, hogy a Víziközmű Társulatot 
igaz, hogy második körben, de bejegyezték.

Megindultak az ezzel kapcsolatos további 
feladatok. Számítunk a lakosságra, hogy a vál-
lalt kötelezettségüket – a havi törlesztőrész-
letek fizetését – teljesítik, hiszen csak akkor 
valósulhat meg sikeresen ez a csatornaépíté-
si program, ha a  lakosság ebben közremű-
ködik. A csatornaépítésnek nem volt akadá-
lya a társulat késői bejegyzése, nem hátrál-
tatta a kivitelezési munkálatokat. Az önkor-
mányzat pedig tisztességgel kifizette az eddig 
beérkezett számlákat.

–  Többen kérdezik, hogy mi lesz azokkal az 
utcákkal, melyek a csatornázás miatt felbon-
tásra kerültek, némelyik utca egy-egy nagyobb 
eső után szinte járhatatlan?

–  A kérdés jogos, ezekkel az utcákkal kap-
csolatosan sok megkeresés érkezett, és folya-
matosan érkezik, melyeket továbbítunk a kivi-
telezőhöz, és kérjük a kijavításukat. Annyit 
tudok mondani, hogy a kivitelező szerződés-
ben vállalt feladata az utak eredeti állapot sze-
rinti helyreállítása, viszont ennek a határideje 
a beruházás befejezésének határideje, vagyis 
2009 tavasza. A kivitelezőnek addig is köte-
lessége átmeneti megoldásokkal biztosítani 
a közlekedést. A lakosság részéről türelem 
szükséges, de a kivitelezővel folyamatosan 
tartani kell a kapcsolatot, hogy az utakon a 
közlekedés biztosított legyen személygépko-
csival is. Akinek ilyen irányú kérdése és prob-
lémája van, az a 30/33-33-757-es telefonszá-
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mon érheti el a kivitelezés építésvezetőjét, 
Hollósi Endrét.

–  Miben látja annak sikerét, hogy a tele-
pülés ebben az évben is sokat szépült, fejlő-
dött ellentétben több más megyebeli községgel, 
ahol likviditási gondokkal küzdenek? 

–  Egyetlen oka, magyarázata van: takaré-
kos, ésszerű gazdálkodás. Ez értendő a beru-
házások  területére, de ennél  fontosabb az 
intézmény működtetés területe. Ebesen az 
intézményeket „optimális állapotban” igyek-
szünk  működtetni.  A  felesleges  létszámot 
időben leépítettük, mivel a bértömeg a leg-
nagyobb teher. S haladéktalanul megléptük 
és meglépjük azokat a népszerűtlen intézke-
déseket, melyek az ésszerűség és takarékos-
ság miatt nem halaszthatók. Nem azt nézzük, 
hogy van-e több pénz vagy nem, hanem azt 
tartjuk szem előtt, hogy mely tevékenységek-
re van szükség és melyikre nem. Így egy taka-
rékos költséggazdálkodást tudunk produkál-
ni. Meg kell adni a lehetőségét annak, hogy 
egy szűkös költségvetés keretében is biztosít-
suk a pályázatokhoz, a fejlesztési feladatok-
hoz a saját erőt, ill. egy-két beruházást eset-
leg saját erőből meg tudjunk oldani. Meg kell 
teremteni a módját annak, hogy fejlesztés-
re is tudjon a település költeni, és ne élje fel 
mind az állami, mind a helyi bevételét. Sok 
más településen az a gyakorlat, hogy  a helyi 
adó bevételek elmennek intézmény működ-
tetésre és még ez is kevés.

Ez a településfejlődés záloga. Takarékos, 
ésszerű gazdálkodás optimális létszámmal. 
Amíg ezt a település tudja produkálni, addig 
fejlődik, ha nem, akkor a fejlődés leáll.

A lakosság ezt várja el tőlünk, joggal. Nem 
elég  az  iskola,  az  óvoda,  az  intézmények 
működtetése. Úgy gondolom, hogy e vonat-
kozásban büszkén mutathatjuk az eredmé-
nyeinket. Ebben az évben a csatorna építést 

sikerült korábbra hozni és beindítani, így a 
település nagy része csatornázottá válik. A 
temető építés befejeződött, ez év májusában 
a temető megkapta minden engedélyét, folya-
matban van a beüzemelése, s remélhetőleg 
ebben az évben meg is fog történni.

Emellett az év vége felé újabb EU-pályá-
zat keretében az Észak-Alföldi Ivóvízminő-
ség Javításáért Programon belül az ebesi víz-
mű telepen egy komoly szűrőtechnológia fej-
lesztés, és vízmű gépház bővítés kerül kivi-
telezésre mintegy 240–250 M Ft értékben. 
A beruházás 90%-os EU-támogatással, 10%-
os saját erő biztosítással valósul meg. Illet-
ve ehhez a beruházáshoz kapcsolódik mint-
egy 3-4 km utcai főcsővezeték-csere, amely 
döntően azbeszt-cement fővezetékek cseré-
jét jelenti a Kossuth u.–Ady E u.–Fő u.–Vér-
völgy u.–Rózsa u. területén, kb. 50-60 mil-
lió forintból. A vezetékcserét nem úgy kell 
elképzelni, hogy a régit kiveszik, az újat bele-
teszik, hanem modern, ún. csőroppantásos 
technológiával fogják a csöveket kicserélni. 
Ami azt jelenti, hogy a régi csőbe bevezetnek 
egy műszert, ami az azbeszt csövet széttöri 
és behúzza maga után az újat. Viszont van 
egy indítási és érkeztetési pont, ahol a háló-
zatcsere földmunkával fog járni. Ez a beru-
házás az év végével megindul. A beruházás 
összes költsége kb. 300 M Ft, mely igen jelen-
tős tétel egy 600 M Ft költségvetésű telepü-
lés esetében. A község által fizetendő saját erő 
20 millió forint. Ennek az eredményeképpen 
az ivóvíz minősége jelentősen javul, megüti 
az európai mércét, tovább csökken a vas- és 
mangántartalma az ivóvizünknek, és modern 
csővezetékek látják majd el a település köz-
pontjában lévő intézményrendszert is.

Örvendetes, hogy összefogás eredménye-
ként megújult a település központjában lévő, 
a falu díszeként emlegetett református temp-
lom, mely ez év októberében ünnepli fennál-
lásának 10. évfordulóját. A templom felújí-

tásához az önkormányzat is hozzájárul 500 
ezer forinttal.

–  Milyen tervei vannak az önkormányzat-
nak a jövő évet illetően?

–  További terveink újabb pályázatok benyúj-
tása. A központi iskola felújítására, bővítésé-
re van jelenleg egy pályázat kiírva, ahol 500 
M Ft pályázható, és 10% saját erő szükséges. A 
pályázatot január 2-ig kell benyújtani. Nagyon 
fontos ennél a pályázatnál, hogy nem elég a 
felújításban gondolkodni, hanem tartalmi fej-
lesztést is meg kell valósítani. Itt természete-
sen a pedagógusokra számítunk. 

A másik jelentős pályázati lehetőség az útfej-
lesztéseket  támogatja.  Lakossági  útépítésre 
nem lehet pályázni, csakis gyűjtőutak átépíté-
sével, felújításával lehet részt venni a régió által 
kiírt pályázaton. Éppen ezért a Kossuth utcá-
nak a felújítását szeretnénk megpályázni illetve 
ehhez kapcsolódóan, ha lehetőség lesz a Simon-
dűlő, Simon-dűlő csomópont kiépítését azzal a 
céllal, hogy a helyközi  autóbusz közlekedésbe 
bekapcsoljuk a település nyugati részét is.

Nem kis erőfeszítésünkbe kerül, hogy ilyen 
jelentős fejlesztések bonyolítása és előkészíté-
se ellenére, a település költségvetését sikerül 
folyamatosan egyensúlyban tartani. Vannak 
olyan igények, amelyre sajnos nem tudunk 
forrást biztosítani. A kassza pénzügyi lehe-
tőségei végesek, hitelből ezeket megvalósí-
tani nem lehet. A képviselő-testület döntése 
alapján működési célra hitelt felvenni tilos. 
Vagyon jellegű bevételből vagyont kell pro-
dukálni, fejlesztésre kell költeni. 

Ha a fent említett gazdálkodási célkitűzé-
seket és a magunk által felállított szabályokat 
tudjuk tartani, akkor Ebes fejlődik, ha letér az 
útról akkor a fejlődés lelassul  vagy le is áll-
hat. Panaszkodás által a világ még nem ment 
 előre. Tennünk kell azért, mégpedig össze-
fogva közösen. A szorgalom, az összefogás 
és a kemény munka a siker záloga.

Rózsahegyiné Juhász Éva

A településfejlesztés titka
Folytatás az �. oldalról

MEGHÍVÓ
Az 50-es években létrehozott 12 hortobágyi zárt kényszermunkatábor egyikén – Ebesen – folytatott föld-

munkák során emberi csontmaradványok kerültek napvilágra, melyek valószínűleg a kényszermunkatábor-
ban elhunyt, ismeretlen helyen elhantolt áldozatok földi maradványai. Erre figyelemmel, és a munkatáborok-
ban meghalt valamennyi ártatlan áldozatnak emléket állítva – kegyeletteljes megemlékezés keretében – sírem-
lékmű avatásra kerül sor.

Mindannyiunk örömére a megemlékezésen részt vesz és ünnepi beszédet mond:

Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke.
Az ünnepi megemlékezés ideje: 2007. október 13. (szombat) 13.00 óra. Helyszín: az Ebesi Széchényi Ferenc 

Tájmúzeum kertje 4211 Ebes, Ady Endre u. 6-8.
A munkatáborokban meghalt és részben máig ismeretlen helyen nyugvók tiszteletére emelt síremlék felava-

tása, és a Magyar Köztársaság legfőbb közjogi méltóságának részvétele olyan kivételes eseménye az egykori 
kitelepítettek közösségének, amelyre tekintettel, kérem, minél többen legyünk jelen a megemlékezésen, ezzel 
emelve annak jelentőségét.

Szeretettel és tisztelettel:
Jeszenszky Iván szervező, egykori ebesi kitelepített
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Lassan búcsút  intünk a nyár-
nak és jönnek a borús szeptem-
beri napok, amikor minden visz-
szatér a régi kerékvágásba. Vége 
a nyaralásnak, vége a vakációnak. 
A gyerekek nem szívesen ülnek be 
ismét az iskolapadba. Ebes negye-
dik osztályos tanulói talán izga-
tottabban várják a becsöngetést, 
mint  a  többiek,  hisz  gyönyörű, 
új  köntösbe  öltözött  iskolaépü-
letük.

A Rákóczi utcai épületet több 
éve  használja  az  Arany  János 
Magyar-Angol  Kéttannyelvű 
Általános Iskola, ebben a főépü-
lettől kicsit távolabbi épületben 
tanulhat a két negyedik osztály. 
Az épületre már igencsak ráfért a 
felújítás, ezért az önkormányzat 
pályázatot nyújtott be az Észak-
Alföldi  Regionális  Fejlesztési 
Tanácshoz, amely sikeres elbírá-
lásban részesült. Így az összkölt-
ség 68%-át, mintegy 12.096.207 
forintot sikerült elnyerni. A fenn-
maradó 5.753.265 forint önerőt 
az önkormányzat biztosította. Az 
épületen megújultak a nyílászá-
rók,  a  tetőszerkezet,  az  épület-
gépészeti munkák, valamint új 
kerítést  és  külső  hőszigetelést 
kapott az iskola épület. A gyere-
keket talán kárpótolják ezek a fel-
újítások, valamint a szép udvar 
azért, amiért nem a főépületben 
tanulhatnak.

Érckövi  Katalin  igazgatóasz-
szony  beszédében  elmondta, 
ahhoz, hogy a gyerekek megfelelő 
oktatásban részesüljenek, hozzá-
tartozik az is, hogy korszerű kör-
nyezetben tegyék ezt. Bízik benne, 
hogy a fejlesztés itt nem áll meg 
és a főépületet is sikerül megújí-
tani, hisz Szent-Györgyi Albert 

is azt mondta „Olyan lesz a jövő, 
mint a ma iskolája!”

A  gyerekek  seprűstánccal  és 
verssel köszöntötték az új iskola-
épületet, majd az ünnepélyes sza-
lagátvágás után birtokba vették a 
tantermeket.

Dr. Hajdú Attila országgyűlé-
si képviselő ecsetelte milyen nagy 

verseny folyik az országban a for-
rásokért, de az olyan települések, 
mint  Ebes  folyamatos  fejlődést 
mutatnak, hisz a lakosok össze-
fogása és a képviselőtestület min-
dent megtesz a község felvirágoz-
tatása érdekében.

Bencsik Ildikó

Ismét megkezdődik egy tanév, 
újra megtelnek az Arany János 
Magyar–Angol  Kéttannyelvű 
Általános Iskola és AMI padjai. 
Az  általános  iskolára  minden-
ki  másképp  tekint  vissza.  Van, 
aki gyötrelmes 8 évet tud maga 
mögött,  van,  aki  pedig  szép 
emlékkel  távozik.  Sokan  men-
nek továbbtanulni gimnáziumba, 
szakközépiskolába és szakiskolá-
ba. Mindenki a képességeinek és 
érdeklődésének megfelelő intéz-
ményt választotta. 

Évről évre változik a társada-
lom, a közoktatási törvény a diá-
kok hozzáállása az iskolához. A 
gyerekek  hamarabb  tanulják 
meg jogaikat, minthogy olvasni 
tudnának. Már általános iskolá-
ban  sincs  fegyelmezési  eszköz 
a pedagógus kezében. Az első 3 
osztályban  szöveges  értékelést 
kapnak a diákok (buktatni nem 
nagyon lehet, de még házi felada-
tot adni sem). A körmös ideje már 
rég lejárt. Tény, hogy nem min-
denki  alkalmas  pedagógusnak, 

de a mi időnkben nem volt szük-
ség verésre, tiszteltük a tanárokat 
és tudásra szomjazva ültünk az 
iskolapadban.  A mai generáció 
már  iskolába  se  nagyon  jár.  A 
lógás nem újkeletű dolog, de nem 
mindegy milyen mértékben űzik 
a diákok ezt a „szabadidős” tevé-
kenységet. A nebulók kijátsszák a 
tanárt, a szülőt, a jóhiszemű iga-
zolást adó orvost. Fel lehet tenni 
a kérdést, hogy ki nem ellenőrzi 
eléggé a gyerekeket, de valószínű 
egymásra mutogatás lenne a vége. 
Együttesen kell fellépni, csak így 
lehet hatásos a fegyelmezés. 

A  nagymértékű  hiányzások 
a tanulás rovására mennek. Az 
ebesi iskolában is igen magas a 
hiányzási  átlag.  Iskolai  szinten 
54,6 óra. Ez napi 5 órával számol-
va közel 10,9 nap, több mint két 
hét/tanuló.  Talán  ennek  a  sok 
hiányzásnak  köszönhető,  hogy 
gyengült a felsőtagozatos diákok 
tanulmányi átlaga. (2007. júniu-
si adatok) Az iskolai átlag 3,89; ez 
a felsősök 3,42-es és az alsósok 

4,38-as átlagából tevődik össze. A 
számok is mutatják, hogy az alsó 
tagozatosak lelkesedése és iskolá-
ba járási kedve még jónak mond-
ható. A kicsik a tanulmányi verse-
nyeken jobbnál jobb eredmények-
kel térnek haza. Bízzunk benne, 
hogy nem romlanak el, mire ők 
kerülnek felső tagozatba. 

A tanárok a családsegítő szol-
gálattal és a szülőkkel együtt pró-
bálnak hatni a gyerekekre, több- 
kevesebb sikerrel. Akivel baj van 
ott sajnos nem könnyű az együtt-
működés. A szülőértekezletekre 
sem nagyon látogatnak el a prob-
lémás gyerekek szülei, így nehéz 
eredményesen fellépni.

Bár a mai oktatásügy helyze-
te nem túl rózsás, bízzunk a fej-
lődésben  és  a  fiatalság  tehetsé-
gében. Mindenkinek át kellene 
érezni a felelősséget, hogy a gye-
rekek jövője a mi kezünkben, a mi 
jövőnk pedig a felnövő generáci-
ók kezében van.

Bencsik Ildikó 

becsöngettek az új iskolaépületben

iskolakerülő diákok
„A fiatalok iskolalátogatási kedve évről-évre csökken”

Majorette
2007.  október  1-től 

majorette  foglalkozások 
indulnak Ebesen a Művelő-
dési  Ház  szervezésében.  A 
következő korcsoportokban 
várjuk a jelentkezéseket: óvo-
dás korú gyermekek, iskolás 
korú gyermekek.

A foglalkozások hétfői és 
szer dai  napokon  kerülnek 
megtartásra  az  óvodások-
nak az óvodában 13 órától, 
az  iskolásoknak  a  Művelő-
dési Házban 14 órától.

A  szolgáltatás  havi  díja: 
2000 Ft/fő. A foglalkozáso-
kat  vezető  táncpedagógus: 
Tóthné  Szabó  Gabriella 
majorette oktató. Jelentkez-
ni  lehet  szeptember  28-ig: 
Kissné  Vass  Rozália  Műv. 
Ház  igazgatónál  személye-
sen, vagy a 788-614, illetve 
06 20/251-6987-es telefonon. 
Az  óvodában:  Czeglédiné 
Herczeg Ildikó óvodavezető-
nél.

Mindenkit  szeretettel 
várunk!
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Ebesi Művelődési Ház 

pipő mozibérlete
�007. szeptember–december

Művelődési Ház 4��� Ebes, Kossuth u. 3�–34. tel./fax: 5�/788-6�4
Pénteki napokon 14 órai kezdettel. A bérlet, mely 5 film megtekin-

tésére jogosít fel, 1300 Ft-ba kerül, továbbá egy szenzációs ajándék-
filmmel jutalmazzuk bérleteseinket.

1. Szeptember:  Fedőneve: Pipő – amerikai rajzfilm
2. Október:  Malac a pácban – amerikai film
3. Október:  A Robinson család titka – amerikai rajzfilm
4. November:  L’ecsó – amerikai rajzfilm
5. November:  Harry Potter 5. – amerikai film
Ajándékfilm!
6. December:  Arthur és a villangók – amerikai francia film

Ebesi Művelődési Ház

Fantasztikus �-es mozibérlete
�007. szeptember–december

Művelődési Ház 4��� Ebes, Kossuth u. 3�–34. tel./fax: 5�/788-6�4
Pénteki napokon 16.30 órai kezdettel. A bérlet, mely 5 film megte-

kintésére jogosít fel, 1300 Ft-ba kerül, továbbá egy szenzációs aján-
dékfilmmel jutalmazzuk bérleteseinket.

1. Szeptember:  Karib-tenger kalózai 3. – amerikai film
2. Október:  Pókember 3. – amerikai film
3. Október:  Harry Potter 5. – amerikai film
4. November:  3. Shrek – amerikai film
5. November:  L’ecsó – amerikai film
Ajándékfilm!
6. December:  Fantasztikus négyes

Községünk  fennállása óta az 
eddigi legnagyobb méretű beru-
házás kezdődött el 2006 év őszén. 
Mint  ismeretes  az  ISPA-prog-
ram keretében Debrecen város 
gesztorságával Ebes, Mikepércs, 
Sáránd és Hajdúsámson községek-
ben  „Debrecen  és  környéke 
szennyvíz-elvezetési  és  szenny-
vízkezelési rendszere” elnevezésű 
projekt megvalósítása folyik.

A projekt finanszírozásához az 
Európai Uniótól kap támogatást 
az öt település. A beruházás kere-
tében 22 milliárd forintból több 
mint 300 km-nyi szennyvízcsa-
torna épül meg. Ebből Ebes köz-
ség területén mintegy 12 km csa-
torna kiépítésére kerül sor, így a 
község  egész  területe  csatorná-
zott lesz. A beruházás értéke Ebes 
vonatkozásában 500 millió forint, 
melynek  58%-a  uniós  támoga-
tás,  32%  kötelező  kormányzati 
támogatás,  10%  az  önkormány-
zat által fizetendő hozzájárulás, 
mely 50 millió forint. Az önerő-
ből 16 milliót az önkormányzat 
fizet, 34 milliót a csatornaépítés-
sel érintett ingatlan tulajdonosok 
(érdekeltek). 

A lakossági önerő biztosításá-
hoz nyújt kedvező lehetőséget a 
Víziközmű Társulat, mert ehhez 
a formához társul a többféle álla-
mi támogatási és részletfizetési 
lehetőség.  Célszerű  az  érdekel-
teknek előtakarékoskodni,  erre 
szolgálnak a lakás-takarékpénz-
tári  szerződések.  Községünk 
lakossága – érdekeltek – a helyi 
hírlapon keresztül 2006 év őszé-
től kezdve folyamatosan, részlete-
sen tájékoztatva lettek az önerő-
höz való hozzájárulásról, annak 
módjáról, a megoldási lehetősé-
gekről. A tájékoztatóban elhang-
zott, hogy az a személy, aki lakás-

takarékpénztári szerződést köt, 
belép  a  Víziközmű  Társulatba 
és a társulat javára engedménye-
zési nyilatkozatot tesz, 58 650 Ft 
érdekeltségi  hozzájárulást  kell 
fizetnie egy érdekeltségi egység 
(ingatlan) után, mely összeget 51 
hónap megtakarítási időtartam 
alatt, havi 1150 Ft részletekben 
kell megfizetni.

A tájékoztatóban közöltekkel 
a lakosság egyetértett. Az érde-
keltek több mint 90%-a kötött a 
Fundamenta – Lakáskassza Zrt.-
vel lakás-takarékpénztári szerző-
dést, aláírta a belépési szándék-
nyilatkozatot  a  társulat  javára 
tett engedményezési nyilatkozat-
tal együtt, és adott meghatalma-
zást a közgyűlésen való képvise-
letre. A fentiek figyelembe véte-
lével minden feltétel adott volt a 
társulat megalakulásához.

A 2007. április 5-én a Cégbíró-
sághoz  beadott  cégbejegyzési 
kérelmet a Cégbíróság elutasította 
több tartalmi és formai hiba miatt. 
A szervező és előkészítő bizottság 
megbízható jogi háttér biztosítá-
sa mellett újból  szervezte a  tár-
sulatot. Az érdekeltségi területen 
tulajdonnal rendelkezők 90,34%-
a előzetes szándéknyilatkozat alá-
írásával  tanúsította, hogy a víz-
gazdálkodási közfeladatot társu-
lás útján kívánja megvalósítani.

A társulat 2007. augusztus 2-án 
megtartott alakuló közgyűlésen, 
Ebesi  Szennyvízcsatorna  Beru-
házó  Vízgazdálkodási  Társulat 
néven megalakult. 

Elfogadta  a  társulat  alapsza-
bályát,  a  társulat  pénzügyi  ter-
vét, az egy érdekeltségi egységre 
eső érdekeltségi hozzájárulást.

Megválasztotta a társulat tiszt-
ségviselőit:  szervező  bizottság 
elnöke:  Dézsi  Juliánna,  tagjai: 

Pócsi Andrásné, Szabóné Karsai 
Mária. Ellenőrző bizottság elnö-
ke:  Szabó  Csaba  Béláné,  tagjai: 
Kiss Ernő, Nagy Imréné.

Megválasztotta a küldötteket: 
Agócs Attiláné, Bagosi Bálintné, 
Béke Péter András, Bíró Sándorné, 
Borsos József, Hajdúné Zakar Judit, 
Hamza Lajosné, Horváth Sándor, 
Krivács Jánosné, Kulcsár Lászlóné, 
Lőrincz Imre, Magyar János, Nagy 
Erzsébet, Nagy Imre, Nagy József 
Kálmánné,  Nagy  László,  Rácz 
János, Sinka Lászlóné, Sóvágóné 
Tóth Éva Mária, Szabó István, Sza-
bó Sándor, Tóth Sándorné, Var-
ga Zoltán Péterné, Zakar István, 
Zelízi Mária személyében.

Döntött a 34 millió forint hitel-
felvételről,  a  hitelszerződést  a 
Raiffeisen Bankkal kell megkötni.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 
mint Cégbíróság az Ebesi Szenny-
vízcsatorna Beruházó Vízgazdál-
kodási Társulat kérelmére elren-
delte a cég bejegyzését a Cg. 09-
16-000045 számú cégjegyzékbe.
A társulat típusa: Víziközmű-tár-
sulat. A cégbejegyzést követően a 
társulat megkezdte működését.

Feladataink, melyhez az érde-
keltek  támogatását,  megértését 
kérjük:  a  lakástakarék-pénztá-
ri  szerződést  kötött  érdekeltek-
nek az első részlet megfizetését 
2007. október 5-ig teljesíteni kell. 
A díjbeszedésével a társulat Nagy 
Sándornét  (szül.: Karancsi Kata-
lin) bízta meg.

A  részletek  befizetésének 
határideje  minden  hónap  5-ig 
esedékes, melyet nagyon fontos 
figyelembe venni. Az érdekeltségi 
hozzájárulás megfizetése történ-
het havonta, vagy egy összegben, 
készpénzzel vagy átutalással.

Ezzel kapcsolatban a Rákóczi 
u. 12. sz. alatti székhelyen a Köz-

séggondnokság irodájában lehet 
információt  kérni.  Az  érdekel-
teket  az  elkövetkező  napok-
ban felkeresik a szerződésben is 
résztvevő  küldöttek,  akik  átvé-
teli  elismervény  aláírása  mel-
lett  átadnak  önöknek  egy  borí-
tékot. A borítékban található a 
Fundamenta  Lakáskassza  Zrt. 

„Lakáselőtakarékossági szerződés 
visszaigazolása”, mely az érdekelt 
nevén a társulat Rákóczi u. 12. sz. 
alatti címére érkezett. 

A  szerződés  visszaigazolásá-
ban  szereplő  szerződésösszeg: 
260 000 Ft, a futamidő 96 hónap. 
A futamidő szerepeltetésére azért 
volt szükség, mert csak így lehetett 
megkötni az LTP szerződést. Ez a 
tény ne zavarjon meg senkit, mert 
minden megkötött szerződés fel-
bontásra kerül az 51. hónap után. 

A  borítékban  megtalálható 
a  belépési  szándéknyilatkozat, 
melyben egyértelműen szerepel, 
hogy az érdekeltségi hozzájáru-
lás 1150 Ft, 51 hónapon át. Ettől 
se többet se kevesebbet nem kell 
önöknek fizetni.

A társulat 2007. október 1-jére 
küldöttgyűlést  hívott  össze  a 
Művelődési Házba. Itt kerül elfo-
gadásra a szervezeti és működési 
szabályzat, valamint az érdekelt-
ségi hozzájárulás összegének és 
fizetési módjának megállapítása 
a jogi személyek részére.

A megalakult társulat elnöke-
ként  minden  érdekeltnek  meg-
köszönöm  a  hozzáállását,  pél-
dás együttműködésüket, melyet 
a  szennyvízcsatorna  megépíté-
se érdekében tettek. Ugyanilyen 
aktivitásra és együttműködésre 
számítok az elkövetkező időszak-
ban is.

Dézsi Julianna
 a társulat elnöke

Megkezdte működését az Ebesi szennyvízcsatorna 
beruházó Vízgazdálkodási Társulat

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! A bérletek a Művelődési Ház irodájában, a Könyvtárban és az iskola titkárságán rendelhetőek meg 
szeptember 28-ig. A bérleten kívül, előzetes egyeztetéssel lehetőséget kínálunk egy-egy film egyedi, csoportos megtekintésére is. A jegy-
árak 300 Ft/fő/előadás. A sorozat végén ajándékként bérleteseinknek filmfotókat, plakátokat választhatnak. További információk és meg-
rendelések: Kissné Vass Rozália Művelődési Ház vezetőnél, telefon:  52/788-614, illetve 06-20/251-6987 számon kérhető.
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Drágul az étkeztetés

Az Arany János Magyar–Angol 
Kéttannyelvű  Általános  Iskola 
és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény azon diákjainak, akik 
igénybe  veszik  az  étkeztetést 
október 1-jétől 5%-os áremelés-
sel kell számolniuk. Az emelés-
re az ételek elkészítéséhez szüksé-
ges alapanyagok árainak növeke-
dése  miatt  van  szükség.  Így  a 
napi  háromszori  étkezés  (tízó-
rai: 48, ebéd: 185, uzsonna: 48) 
összesen  281  Ft-ba  fog  kerülni. 
A napi kétszeri étkezés (tízórai: 
40, ebéd: 185) összesen 233 Ft-ba 
fog kerülni. A nyersanyag-költség 
mellett a rezsiköltség is emelke-
dett, ezt azonban az önkormány-
zat átvállalta.

Az áremelkedés hasonló okok 
miatt az ebesi Alapszolgáltatási 
Központot is érintette a nem szo-
ciálisan  rászorultak  részére  az 
ebéd 660 Ft-ba fog kerülni októ-
ber 1-jétől. A szociálisan rászo-
rultakat  nem  érinti  az  emelés, 
mivel az emelkedés költségét az 
önkormányzat átvállalta.

Megújulhat az általános 
iskola fő épülete

Az  Észak-Alföldi  Regionális 
Operatív  Program  keretében 
az Európai Unió támogatásával 
pályázati forrás nyílik az Arany 
János  Magyar–Angol  Kéttan-
nyelvű Általános Iskola és AMI 
épületének felújítására. A régió-
ban a támogatási keretösszeg kb. 
12213 millió forint. Az elnyerhe-
tő  támogatási  összeg  20  millió 
forinttól 500 millió forintig ter-
jed. A támogatás mértéke a pro-
jekt elszámolható összes költsé-
gének 90%-a.

A  beruházás  megvalósítása 
során alapvető kritérium, hogy 
nem valósulhat meg tartalomfej-
lesztés nélkül. A projekten belül 
meg kell valósítani valamennyi 
fogyatékosságra  kiterjedő  aka-
dálymentesítést.  A  beruházás 

költsége kb. 550-560 millió forint. 
Sikeres  pályázat  esetén  megva-
lósulhat az iskolaépület bővítése, 
magas tető kialakítása, nyílászá-
ró csere, falburkolatcsere, festés-
mázolás,  épületgépészeti  mun-
kák, akadálymentesítés.

Felelősségteljes munka a pályá-
zat  pontos,  precíz  elkészítése 
a megadott határidőig, s annak 
eredményessége után a kivitele-
zés lebonyolítása és pontos elszá-
molása a pályázat kiírója felé.

Gyűjtőút uniós forrásból

Európai uniós pályázati lehető-
ség nyílik gyűjtő utak felújításá-
ra. Ebes község önkormányzata 
ezen pályázati forrásból kívánja 
megoldani a Kossuth utca széle-
sítését és felújítását, a Simon dűlő 
és Simon dűlői csomópont kiépí-
tését. Amennyiben a beruházás 
megvalósul  megoldható  lesz  a 
település ezen részének az autó-
busz közlekedésbe való bekapcso-
lása. A projekt összköltsége kb. 
450-470 millió  forint, mely tar-
talmazza az előkészítő munkákat, 
az útburkolat, szegély, vízelveze-
tés kiépítését, közúti jelzőtáblák 
elhelyezését. A pályázat kereté-
ben elnyerhető támogatás össze-
ge maximum 400 millió forint. 
A támogatás mértéke 85% lehet. 
Nyertes pályázat esetén a beru-
házást 1 éven belül meg kell való-
sítani.

Temetőüzemeltetés

2006. december 15-én került 
sor a temető műszaki átadására, 
majd ez év májusában kapta meg 
a tulajdonos Ebesi Községgond-
nokság Kft. az utolsó szakhatósá-
gi  engedélyt,  amely  szükséges 
volt ahhoz, hogy az üzemeltetői 
pályázat  kiírásra  kerülhessen. 
Ebes Község Önkormányzata a 
lehető  legjobb,  legszínvonala-
sabb és leggazdaságosabb megol-
dást keresi a köztemető üzemelte-
tésre. A korábban kiírt üzemelte-

tői pályázat jelentkező hiányában 
sikertelen volt. Egyelőre három 
lehetőség közül tud választani a 
képviselő testület:

1.  Az AKSD Kft. üzemeltetné 
teljes egészében a temetőt. 

2.  az Ebesi Községgondnokság 
üzemeltetné a temetőt.

3.  Ebes a parkfenntartást, Haj-
dúszoboszló  pedig  a  kegyeleti 
szolgáltatást végezné.

Nem egyszerű a döntés, hisz 
minden  lehetőség  mellett  van-
nak  érvek  és  ellenérvek.  Ha  az 
önkormányzat kiadja kezéből az 
üzemeltetést, akkor az minimum 
5 évre szólna és ezalatt nem lehet-
ne szerződést bontatni, így a szol-
gáltatási díjak aránytalan emel-
kedése is előfordulhatna. Ha a köz-
ség maga vállalja az üzemeltetést, 
akkor a megfelelő munkaerő és a 
tapasztalatlanság okozta problé-
mával kellene számolni. Öt ember 
foglalkoztatását írja elő a törvény 
temető üzemeltetésével kapcsolat-
ban, azonban Ebesen nincs annyi 
temetés, hogy öt ember munka-
idejét kitöltené. Gazdaságosság 
szempontjából így ez jár a legna-
gyobb ráfizetéssel.

Hajdúszoboszló tapasztalt szak-
embereinek bevonásával a kegye-
leti szolgáltatások üzemeltetését 
átadná a község, és csupán a park-
fenntartási munkálatokat vállal-
ná a Községgondnokság. A három 
változat még tárgyalás alatt van, 
így a  temető beüzemelése  még 
várat magára.

Jegyzőhelyettesítés

Ebes Község Önkormányzata 
pályázatot  ír  ki  a  jegyzői  állás 
betöltésére, mivel Bek Melinda 
jegyzőasszony anyai örömök elé 
néz, ezért huzamosabb ideig táp-
pénzen majd gyeden fog tartóz-
kodni. A pályáztatás eredményes 
lezárásáig Szabóné Karsai Mária 
a megbízott jegyző.

Összeállította:  
Bencsik Ildikó

Önkormányzati hírek

A  Családsegítő  Szolgálta-
tás és a Gyermekjóléti Szolgál-
tató ezúton köszöni meg ruha- 
és egyéb adományaikat! Bár a 
szolgáltatások  székhelye  meg-
változott  (Kossuth  utca  14.), 
adományaikat (ruhanemű, tar-
tós élelmiszer, bútorok, egyéb 

használati  tárgyak)  tovább-
ra is a Gondozási Központnál 
tudják leadni (Kossuth utca 32., 
Idősek Klubja). A Családsegítő 
Szolgáltatás a ruhaosztást min-
den hónap utolsó keddi napján, 
10.00-tól  tartja  a  Művelődési 
Házban! Felhívjuk figyelmüket, 

hogy az eddig  igénybe vehető 
fénymásolási lehetőséget szep-
tember  hónaptól  –  technikai 
okok miatt – nem áll módunk-
ban biztosítani!

Megértésüket köszönjük!
Az Alapszolgáltatási  

Központ dolgozói

Tisztelt lakosok!

Ha pénzre  
van szüksége,  

helyben 
intézze!

Ismerje meg a  
Balmazújváros és 

Vidéke  
Takarékszövetkezet 

hiteleit.

Új lakásvásárlása és 
építése gond nélkül 

államilag támogatott 
kiegészítő kamat

támogatásos hitellel:
A kölcsön mellett a gyermek(ek) 

után járó lakásépítési  
kedvezmény is igénybe vehető.

Tatarozzon velünk!
Igényeljen nálunk lakásának  

felújításához alacsony kamatozású, 
akár 15 év futamidejű,  
önerő nélküli kölcsönt.

2 millió forintig akár  
jelzálog fedezet nélkül!!!

Akciós fogyasztási  
hiteleink széles  

választékával állunk 
rendelkezésükre:
• alacsony költségekkel
• gyors átfutási idővel
• rugalmas ügyintézéssel

Eus és nemzeti  
pályázatokhoz

hitel folyósítása, támogatások  
előfinanszírozása, valamint

Egyszeri visszafizetésű 
vállalkozói szabad  

felhasználású hitel folyósítása,

Nálunk nincs akadálya!

Széchényi Kártya 
hitelkonstrukció:

az állam által támogatott legkedve-
zőbb megoldás vállalkozása fejlesz-

tésére, átmeneti pénzügyi gondjaira.

Nálunk a fix az fix!
A folyósítás napján megállapítjuk 

a havi törlesztő részletét  
a futamidő végéig!

„Hozzánk megéri betérni”
Ebes, Ady E. u. 2/A 

Tel.: 366214.
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Felhívás allergológiai 
vizsgálatra

2007. október 3-án (szerdán), délután 14.00 órától felnőttek szá-
mára allergológiai vizsgálat lesz a Bocskai utcai háziorvosi rendelő-
ben. Ezt a falu minden lakosa igénybe veheti. A TAJ kártyát hozni 
kell! Lehetőség lesz az allergia, illetve asthma gyógyszerfelírási javas-
lat meghosszabbítására.

A rendelés sorszámosztás alapján történik. Célszerű előtte beje-
lentkezni, mivel így egy hozzávetőleges időpont kapható.

Vizitdíj:  600 Ft
Dr. Szerze Péter

Kistérségi orvosi 
ügyeleti beosztás
Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes területén,  

�007. szeptember
Elérhetőség mobiltelefonon: 06-30-698-0043

22. (szombat)  Dr. Szerze Róbert
23. (vasárnap)  Dr. Csontos Gyula
24. (hétfő)  Dr. Szerze Róbert
25. (kedd)  Dr. Szerze Péter ifj.
26. (szerda)  Dr. Békési Zoltán
27. (csütörtök)  Dr. Békési Zoltán
28. (péntek)  Dr. Szerze Péter id.
29. (szombat)  Dr. Szerze Róbert 
30. (vasárnap)  Dr. Socol Ilona

�007. október

  1.  hétfő  Dr. Csontos Gyula 
  2.  kedd  Dr. Szerze Róbert
  3.  szerda  Dr. Csontos Gyula 
  4.  csütörtök  Dr. Szerze Péter ifj.
  5.  péntek  Dr. Szerze Péter id.
  6.  szombat  Dr. Enyedi Attila 
  7.  vasárnap  Dr. Csontos Gyula
  8.  hétfő  Dr. Socol Ilona 
  9.  kedd  Dr. Szerze Péter ifj.
10.  szerda  Dr. Socol Ilona
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. Enyedi Attila
16.  kedd  Dr. Szerze Péter ifj. 
17.  szerda  Dr. Socol Ilona 
18.  csütörtök  Dr. Csontos Gyula
19.  péntek  Dr. Szerze Péter id. 
20.  szombat  Dr. Békési Zoltán 
21.  vasárnap  Dr. Csontos Gyula 
22.  hétfő  Dr. Enyedi Attila
23.  kedd  Dr. Békési Zoltán 
24.  szerda  Dr. Békési Zoltán
25.  csütörtök  Dr. Békési Zoltán
26.  péntek   Dr. Békési Zoltán 
27.  szombat   Dr. Szerze Róbert 
28.  vasárnap   Dr. Socol Ilona 
29.  hétfő   Dr. Enyedi Attila
30.  kedd   Dr. Szerze Róbert
31.  szerda   Dr. Békési Zoltán 

Összeállította: Dr.Varga Tamás
Igazgató főorvos

Gyógytorna indul a 
Művelődési Házban!

Prevenciós és rehabilitációs jelleggel minden korosztály számára.
Gyermekeknek tartásjavító, izomerősítő torna. Alakformáló, egész-

ségmegőrző torna. Helye: Ebesi Művelődési Ház. Ideje: megbeszélés 
alapján. Első megbeszlés 2007. október 10-én 18 órától a Művelődé-
si házban. Érdeklődni: Kissné Vass Rozália művelődési ház vezető-
nél, tel.: 52/788-614, 20/251-6987

Tegyen egészségéért, kortól  
és nemtől függetlenül!

Jóga a mindennapi életben
Többek kérésére újra megszervezzük JÓGA tanfolyamunkat. Helye: 

Művelődési Ház. Ideje: megbeszélés alapján. Első megbeszélés idő-
pontja: 2007. október 5. 17 óra. Érdeklődni: Kissné Vass Rozália műve-
lődési ház vezetőnél, tel.: 52/788-614, 20/251-6987

  

HARMATI HARMATI 

AUTÓSISKOLAAUTÓSISKOLA

Tanfolyam  kezdési időpontja, helye:

2007. szeptember 28., péntek 18.00 óra
Ebes Művelődési Ház

Harmati Autósiskola Debrecen, Petőfi tér 9. fsz.5/b.
  Tel.: 52-413-671, mobil 06-20-988-95-96

OKÉV: 09-0287-04

Akk.sz.:0718

Jelentkezni:

A Művelődési Házban, vagy
Tóthné Pinczés Éva

Ebes, Rózsa u. 1/a
Tel.: 06-30-294-87-94

Gépkocsivezetői tanfolyam indul 
Részletfizetési lehetőség

Tankönyvet, tesztkönyvet biztosítunk 

Számítógépes gyakorlási lehetőség

Akkreditált Felnőttképzési Intézmény 

…én táncolnék veled… Újra!

TÁRSASTÁNC- 
OKTATÁS!

…hogy tudja hova lépjen!… 
Kezdő és haladó tanfolyamba várom  
felnőttek és gyerekek jelentkezését  
2007. október 4-től folyamatosan, 

minden csütörtökön, este 19.00-tól  
az Ebesi művelődési házban.

Jelentkezés: 
Szilágyi Gábor 06-70-530-16-14
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Meghívó
Az  ebesi  Széchényi  Ferenc 

Tájmúzeum szeretettel meghív-
ja 2007. szeptember 30-án vasár-
nap 17 órakor

„Micsoda két luk az,  
amelyik eccöre szelel?” 

– pipák Benei Péter ebesi 
hagyományőrző  

pipakészítő mester  
alkotásaiból  

és gyűjteményéből
című  kiállításának  megnyi-

tójára.  A  vendégeket  köszönti: 
Rózsahegyiné Juhász Éva múze-
umigazgató. A kiállítást megnyit-
ja: Kállai Irén, a Bihari Múzeum 
igazgatója

A  kiállítás  címét  adó  találós 
kérdésre  a  válasz  Móra  Ferenc 
Csőszfogadás  című  karcolatá-
ban  olvasható:  „A  pipa,  mikor 

fuvik, mert a száj is szelel mög a 
pipa is.”

A kiállítás 2008. január 15-ig 
látogatható.

Kedves Szülők, óvónők, peda-
gógusok, meseszerető felnőttek 
és gyerekek!

Szeptember 30. Benedek Elek 
a  nagy  magyar  népmesegyűjtő 
születésnapja, a Népmese Napja. 
Ezen alkalomból kérünk minden-
kit,  hogy  azt  a  sok-sok  kincset-
mesét, melyet örökségül kaptunk 
ne hagyjuk veszni. Adjuk tovább 
a  kincseket,  vegyük  kezünkbe 
kedvenc  meséskönyvünket,  áll-
junk  meg  e  rohanó  világba  s 
olvassunk mesét otthon, az isko-
lában, az óvodában! Adjuk tovább 
a mesékkel teli kincses tarisznyát, 
a  mesékbe  szőtt  bölcsességet, 
nehogy végleg elvesszenek!

A  Községi  Könyvtár  kincses 
tarisznyájában  is  sok-sok mese 
várja az olvasót:

Szeptember 24–28-ig: „Egyszer 
volt, hol nem volt…” Mesét olvas-
nak az óvodásoknak és kisiskolás-
oknak a Könyvtár dolgozói.

Szeptember 24-től november 
11-ig: „Aki nem hiszi járjon utá-
na!” – hét próba a mesék birodal-
mába

Kedves meseszerető Barátunk! 
Várunk  a  Községi  Könyvtárba! 
Az elkövetkező 7 héten keresztül 
egy-egy próba vár  rád a Közsé-
gi  Könyvtárban,  játssz  velünk!  
Rejtvények, fejtörők segítségével 
barangolunk a mesék világába s 
munkádat, kitartásodat mesetal-
lérral jutalmazzuk. Ha úgy érzed, 
hogy kevés mesét  ismersz még, 
sebaj. Játssz velünk akkor is bát-
ran! Akik a próbák során a  leg-
több  tallért  gyűjtik  mesebeli 
tarisznyájukba,  értékes  ajándé-
kokra számíthatnak

Ebesi Művelődési 
Ház bóbita 

meseszínház bérlete
�007. szeptember– 

�008. január
Művelődési Ház  

4��� Ebes, Kossuth u. 3�–34.  
tel./fax: 5�/788-6�4

Meseszínház  bérlet-sorozat 
14.30 órai kezdettel

A bérlet, mely 4+1 kamaraszín-
házi előadás megtekintésére jogo-
sít fel 1800 Ft-ba kerül, amelyben 
egy szenzációs ajándék-előadás-
sal jutalmazzuk bérleteseinket.

Szeptember  27.:  Écsi Gyön-
gyi: Az élet vize  –  interaktív 
népmese, gyerekekkel közös népi-
hangszeres feldolgozásban

Október  25.:  Pillangó Báb-
színház: Aranyhal c. előadása

November 23.: Écsi Gyöngyi: 
Hétszínű búzaszem –  interak-
tív népmese, gyerekekkel közös 
népihangszeres feldolgozásban

December 20.: Szeredás nép-
zenei együttes: Alföldi betlehe-
mes c. előadása

A bérletek a Művelődési Ház 
irodájában és a Könyvtárban ren-
delhetőek meg szeptember 28-ig. 
A bérleten kívül, előzetes egyez-
tetéssel lehetőséget kínálunk egy-
egy  előadás  egyedi,  csoportos 
megtekintésére is. Ebben az eset-
ben a jegyárak előadástól függőek, 
csoportos kedvezményt tudunk 
biztosítani.  További  informáci-
ók és megrendelések: Kissné Vass 
Rozália Művelődési Ház vezető-
nél, telefon: 52/788-614 illetve a 
0620/251-6987 számon kérhető.

Felhívás!

Hitelre van 
szüksége?

Jelzálog hitelek:  
lakásvásárlásra, építésre és  

felújításra, kedvezőtlen  
kamatozású hitelek kiváltására, 
valamint szabad felhasználásra.

Maximális futamidő: 30 év. 
Kamat: 3.49 %

Hívjon és közösen 
megoldjuk: 

Tóth Sándor
Telefon: 

06-30-238-3734

Nagy  Olvashow  keretében 
Könyves Vasárnapot rendezünk 
október 7-én a Községi Könyvtár-
ban! Szeretettel várunk minden 
olvasót 10-18 óráig. Ezen a napon 
díjmentes  beiratkozási  lehető-
séggel, rejtvényekkel, fejtörőkkel 
várunk minden olvasót!

Meghívó
Az  Ebes-szepesi  Református 

Egyházközség  szeretettel  meg-
hívja 2007. október 6-án szom-
baton 17 órától  tartandó ünne-
pi istentiszteletére, melyen meg-
emlékezünk az elmúlt 10 eszten-
dőről és hálát adunk az elvégzett 
munkáért. Az ünnepségen részt 
vesznek a svájci testvérvárosunk-
ból, Meilenből érkezett delegáció 
tagjai is.

Bukáné Zakar Zsuzsa

„Egy jaj nem sok, annyit sem mondtál,  
csak elmentél a halál hosszú útján.
Tudtad, mi is tudtuk mily beteg vagy,  
de te kímélni akartad családodat.
Mégis elmentél egyetlen perc alatt,  
számunkra csak a döbbenet maradt, 
De emléked örökre itt van velünk,  
ameddig élünk, el nem feledünk.”

Fájó szívvel tudatjuk, hogy nagyon szeretett 
férjem, édesapánk, nagyapánk, kedves roko
nunk és ismerősünk,

PINCZÉS LÁSZLÓ
balmazújvárosi születésű  

ebesi lakos 72 éves korában elhunyt.

Szeretett halottunk temetése 2007. szeptem
ber 25én, kedden 13.00 órakor lesz a Debre
ceni köztemető 2-es számú ravatalozó termé
ből református szertartás szerint.

A gyászoló család

Autóbusz indul: 12 órakor

EBESI  
HÍRLAP

Ebes község önkormányzata  
időszaki lapja. 

Felelős szerkesztő, kiadó:  
Rózsahegyiné Juhász Éva 
ebeshirlap@freemail.hu  
A szerkesztőség címe:   

4��� Ebes, Ady E. u. 6–8.  
Tel.: 5�/366-�36,  
fax: 5�/565-075.  

Kiadja:  
Ebesi Kulturális Kht.  

Alapította:  
Ebes község képviselő-testülete.

Nyomdai munkálatok:  
Fount Trade Kft.
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Az Ebesi Községi Sport Egyesület futball csapatának eddigi ered-
ményei a megyei első osztályban a 2007. évi őszi fordulóban

Nagycsapat Ifjúsági csapat
Polgár–Ebes 7–1 1–8
Ebes–Derecske 1–3 4–1
Sárrétudvari–Ebes 2–0 1–3
Ebes–Hajdúsámson 1–4 0–0
Tetétlen–Ebes 1–5 1–3
DEAC–Ebes 4–3 1–1
Ebes–Kaba 3–3 4–1

16. helyen áll a
(7. forduló után)

1. helyen áll a
(7. forduló után)

Képes összefoglaló augusztus �0-ról

Összeállításunkat a következő 
lapszámban folytatjuk.


