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Tavasszal megkezdődhet az iskola átépítése és bővítése
Közel 460,2 millió forint pályázati pénzt kap a település
A képviselő-testület december elsejei
ülésén Galgóczi Mihály polgármester ismertette az iskola felújítására és bővítésére beadott pályázat. második fordulójában hozott
minősítés alapján érkezett támogató levél
tartalmát. E szerint az eredményes első fordulót követően a második fordulóban szüle-

tett döntés szerint az Ebesi Önkormányzat
hamarosan megkötheti a támogatási szerződést az iskola felújítására és bővítésére. A
Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága a körültekintően lefolytatott költségellenőrzések és a műszaki szakértői számítások alapján a támogatás összegét: 460 millió

191.771 Ft. összegben határozta meg. Ez 31
millió 721.025 forinttal kevesebb az előirányzottnál, mert a műszaki szakértők a tervezett
építési költség felhasználásának 93,6 százalékát tartották indokoltnak. A költségcsökkentés indokait a szakértők – az egyes építési
tevékenységekre tételesen lebontva, részletesen indokolták.
A támogatás folyósításának előfeltétele
Ebes Község Önkormányzata és a Regionális
Operatív Programok Irányító Hatósága képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft,
mint közreműködő szervezet közötti támogatási szerződés megkötése.
A Bíráló Bizottság javaslatára a támogatási szerződés megkötésének feltétele továbbá
a Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv frissítése és módosítása esélyegyenlőségi szakértő
bevonásával, valamint – megfelelő számításokkal – az újonnan kialakítandó tantermek
és szaktantermek kapacitáskihasználtságát is
részletesen indokolni kell.
Galgóczi Mihály polgármester véleménye
szerint az ebesi Arany János Magyar–angol
Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény felújítási és
bővítési munkálatai 2010. tavaszán megkezdődhetnek.

Követelmény a fegyelmezett, takarékos gazdálkodás
Ülést tartott a képviselő-testület
A képviselő-testület Galgóczi Mihály polgármester elnökletével
tartott december 1-i ülésén beszámoló hangzott el az önkormányzat 2009. évi költségvetésének harmadik negyedéves végrehajtásáról. A III. negyedév végén a költségvetés bevételi oldala 70,86
százalékon, a kiadás 58,48 százalékon teljesült, a kettő különbsége készpénzben, bankszámlán állt a hivatal rendelkezésére –
mondotta Galgóczi Mihály és hozzátette: – az iskolánál 71,35, az
óvodánál 73,37 százalékos költségfelhasználás időarányos volt.
A tervezetthez képest építmény adóból 102,56 százalék (41,02
millió Ft), iparűzési adóból 104,36 százalék (166,93 millió Ft),
súlyadóból pedig 117,92 százalék (49,53 millió Ft) volt a bevétel
a 3. negyedév végén.
Az állami támogatások rendben és időben megérkeztek a
Magyar Államkincstártól. Az önkormányzat szociális kiadásai
enyhén növekedtek, de így is belefértek a költségvetés szociális

(folytatás a 3. oldalon)
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ÖNKORMÁNYZATI EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI PROGRAM

Mikroalbuminuria (vizelet fehérjeürítés) vizsgálat
Az ebesi lakosság körében
általánosan ismert a magasvér
nyomás betegség, a cukorbetegség, a zsíranyagcsere zavar
egyre gyakoribb előfordulása.
Településünkön több százan
szenvednek külön-külön vagy
keverten ezekben a bajokban.
Mindenki ismeri a vérnyomás-

mérés, a cukor- és zsírszintek
laboratóriumi
vizsgálatának
fontosságát. Tudnak a következményes szív- és agyi problémákról. Azonban a lehetséges
vesekárosodás kérdése jelenleg
még háttérbe szorul. Pedig a
vese szerepe alapvető a fenti
betegségek kimenetelében.

A látássérültek társadalmi
integrációjáért
Egy november 11-én tartott nyitó konferenciával hivatalosan is
megnyílt a „Munkával a társadalmi integráció felé” pályázati program az Észak-alföldi Régióban élő látássérültek foglalkozási rehabilitációjáért. A programot a Fehér Bot Alapítvány hívta életre a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 10.500.000 Ft-os támogatásával, és
3.167.000 Ft egyéb forrásból.
A projekt tágabb célkitűzése a régióban élő látássérült emberek
társadalmi kirekesztődésének csökkentése, a hátrányos helyzetű személyek munkahelyi és társadalmi beilleszkedésének elősegítése, tartós foglalkoztatása, ezáltal önbecsülésük növelése, a társadalomban
betöltött szerepük erősítése. A Foglalkozási Rehabilitációs Csoport
felvállalja a foglalkoztatók és megváltozott munkaképességű álláskeresők közötti „összekötő híd” szerepét, hogy csökkenhessen az elutasítás, a diszkrimináció.
A Fehér Bot Alapítványt 1996-ban öt magánszemély hozta létre
és ma is a kuratórium elnökének, dr. Szabó Miklósnak az irányítása
alatt működik Hajdúdorog, Nánási u. 4. székhellyel. Az alapítók akkor közvetlen célként, az Észak-Hajdúságban élő, több mint 500 vak
és gyengénlátó személy társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését,
rehabilitációjának és művelődési lehetőségeinek támogatását tűzték
ki célul.
Napjainkra a célok, és a tevékenységek köre is jelentősen kiszélesedett, az egész Észak-Alföldi régióban élő minden fogyatékossági
csoport tagjai is részt vehetnek az Alapítvány különböző programjaiban önálló életük érdekében, természetesen díjmentesen. További információ: www.feherbot.hu Kapcsolattartó: Baranyai György
foglalkoztatási tanácsadó, Fehér Bot Alapítvány. Tel.:06-52-321-145
e-mail: baranyai.gyorgy@feherbot.hu rehab@feherbot.hu

A vese állapota szűrővizsgálat keretében is vizsgálható.
Ezt a vizelet mikroalbumin
szintjének
meghatározása
teszi lehetővé. Kevés reggeli
friss (4 órán belüli), lemosakodás utáni vizelet szükséges
hozzá. Ezért az alábbi napokon 8 és 10 óra között lehet

behozni vagy a rendelőben
produkálni vizeletet: 2009.
december 10, 11, 14, 15, 16,
17, 18.
A vizsgálat ingyenes. A
vizsgálat helye a Bocskai utcai
háziorvosi rendelő.
Dr. Szerze Péter
háziorvos

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum,
Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2009. december 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. Kedd
dr. Békési Zoltán
2. Szerda
dr. Békési Zoltán
3. Csütörtök dr. Békési Zoltán
4. Péntek
dr. Békési Zoltán
5. Szombat dr. Békési Zoltán
6. Vasárnap dr. Békési Zoltán
7. Hétfő
dr. Socol Ilona
8. Kedd
dr. Socol Ilona
9. Szerda
dr. Socol Ilona
10. Csütörtök dr. Socol Ilona
11. Péntek
dr. Szerze Péter id.
12. Szombat dr. Szerze Róbert
13. Vasárnap dr. Socol Ilona
14. Hétfő
dr. Szerze Róbert
15. Kedd
dr. Csontos Gyula
16. Szerda
dr. Csontos Gyula
17. Csütörtök dr. Csontos Gyula
18. Péntek
dr. Socol Ilona
19. Szombat dr. Csontos Gyula
20. Vasárnap dr. Csontos Gyula
21. Hétfő
dr. Szerze Péter ifj.

22. Kedd
dr. Szerze Péter ifj.
23. Szerda
dr. Szerze Péter id.
24. Csütörtök dr. Szerze Róbert
25. Péntek
dr. Szerze Péter ifj.
26. Szombat dr. Socol Ilona
27. Vasárnap dr. Socol Ilona
28. Hétfő
dr. Szerze Péter ifj.
29. Kedd
dr. Csontos Gyula
30. Szerda
dr. Szerze Róbert
31. Csütörtök dr. Szerze Péter ifj.
Gyermekgyógyászat
2009. december havi ügyeleti
beosztása
05. Szombat dr. Parti Gabriella
12. Szombat dr. Ozsváth Márta
24. Csütörtök dr. Ozsváth Márta
Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

Dr. Varga Tamás
igazgató főorvos

ÜGYELETI BEOSZTÁS A DERECSKEI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI KERÜLET HAJDÚSZBOSZLÓI TERÜLETÉN
2009. december 12–2010. január 10-ig
Ellátás módja

Időpont

Hatósági ügyelet
December 12.-13.
Szolgáltatást ellátó
Hatósági ügyelet
December 20.
Szolgáltatást ellátó
Hatósági ügyelet
December 24.-25.
Szolgáltatást ellátó
Hatósági ügyelet
December 26-27.
Szolgáltatást ellátó
Hatósági ügyelet
Január 01-03.
Szolgáltatást ellátó
Hatósági ügyelet
Január 09.-10.
Szolgáltatást ellátó
HÉTVÉGI RENDELŐI ÜGYELET:

Állatorvos neve

DR. SZABÓ ZOLTÁN
DR. CZIRJÁK ANDRÁS
DR. JÓNÁS SÁNDOR
DR. PÓSÁN FERENC
DR. HANZÉROS ÁDÁM
DR. HANZÉROS ÁDÁM
DR. NYÍRI SÁNDOR
DR. GALAMBOS GÁBOR
DR. SZABÓ ZOLTÁN
DR. BESSENYEI ISTVÁN
DR. ILKU MIKLÓS
DR. KÓSA GYÖRGY

Telephelye

Nádudvar, Tolbuhin u. 6.
Hajdúszob, Széchenyi u. 1./c
Pocsaj, Árpád u. 108.
H-szoboszló, Rákóczi u. 33/A.
Nagyhegyes, Kölcsey u. 6.
Nagyhegyes, Kölcsey u. 6.
Derecske, Malom u. 2.
Hajdúszovát, Maklári u. 10.
Nádudvar, Tolbuhin u. 6.
H-szoboszló, Rákóczi u. 37.
Sáránd, Bagosi u. 44.
Ebes, Gárdonyi u. 21/a

DR. SASS IMRE, 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, ATTILA U. 23.
DR. JUHÁSZ PÉTER 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, KINIZSI U. 28.

Tel.sz.
365-861
54/ 415-239
361-048
367-041
367-041
54/ 410- 252
366-018
362-380
374-012
366-018

Mobilszám

06-30-9-680-136
06-30-935-3184
06-70-376-1147
06-30-9-496-008
06-30-9-496-008
06-70-376-1148
06-20- 974-3139
06-30-9-680-136
06-30-955-8555
06-70-376-1149
06-30-915-4253
06-30-239-7885
06-30-240-7085

Dr. Vágó László kerületi főállatorvos
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előirányzataiba. Az önkormányzat cégei közül az Ebes Kulturális Nonprofit Kft és a többségi tulajdonban levő Arany Oroszlán
Rt stabilan gazdálkodtak. Az Ebesi Községgondnokság Kft az év
folyamán támogatásra szorult, a temetések és exhumálások számának csökkenése, az ISPA csatornaépítési program késedelme
és a magas szivattyújavítási költségek miatt. A beszámoló szerint
a kft vezetésének tennie kell a jobb gazdálkodásért és a költségek
csökkentéséért.

Közel 1 milliárd forint az elnyert pályázatokból

Az önkormányzat az év folyamán sikeresen pályázott és összesen
közel 1 milliárd forintot nyert.
Sikeres pályázatok
Elnyert támogatás Beruházási érték
Településközpont
és piac csarnok építése
34,00 millió Ft
73,99 millió Ft
Ivóvízvezeték csere
240,00 millió Ft
267,00 millió Ft
Játszótér építése
(Nonprofit Kft.)
39,90 millió Ft
61,00 millió Ft
Kossuth utca átépítése
19,30 millió Ft
170,00 millió Ft
Bocskai utca megépítése
13,00 millió Ft
23,00 millió Ft
Szeméttelep rekultivációja 121,00 millió Ft
127,00 millió Ft
Iskola bővítése, felújítása
461,00 millió Ft
548,00 millió Ft
Településőrség felállítása
0,41 millió Ft
0,41 millió Ft
Összesen
928,61 millió Ft 1.270,40 millió Ft
A 2009-ben elkészült, illetve folyamatban levő beruházások:
Játszótér bővítése:
12,612 millió Ft
Térfigyelőrendszer kiépítése: 8,737 millió Ft
ISPA csatornázási program: 485,835 millió Ft
Ivóvíztisztítási program:
267,000 millió Ft
Kossuth utca átépítése:
170,000 millió Ft
Szeméttelep rekultivációja: 127,000 millió Ft
Összesen:
1.071,000 millió Ft
A beszámoló megállapítja: „A fejlesztések mellett az intézmények működőképességét biztosítottuk, az elfogadott költségvetés
szerint finanszíroztuk. A válság ellenére a gazdálkodást pénzügyi

(folytatás a 4. oldalon)

Karácsony előtt elkészült a Kossuth utca
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zavar nem nehezítette. A Hivatal bakszámla-egyenlege pozitív, hitelállománnyal továbbra sem rendelkezünk.”
A beszámolót követően Galgóczi Mihály előterjesztette a 2010es költségvetési koncepciót, amely azzal számol, hogy a gazdasági-pénzügyi válság jövő évben is folytatódik. Továbbra is követelmény a fegyelmezett, takarékos és előrelátó gazdálkodás. A működési költségvetésben hiány továbbra sem tervezhető. A megkezdett
és az induló beruházásokhoz szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani kell, továbbra is ki kell használni a pályázat adta lehetőségeket. Hitelt csak a fejlesztések finanszírozásához szabad felvenni, az
önkormányzati vagyon felélését el kell kerülni, a fizetőképességet
meg kell őrizni. Takarékos és ésszerű gazdálkodással biztosítani
kell a település működését és a fejlesztések megvalósítását.
A testület ez után közmeghallgatás keretében „A Szoboszló
COOP Kft Ebes lakosságának szolgálatában” c. tájékoztatóról tárgyalt. A kft ügyvezetője, Szabóné Kállai Mária hangsúlyozta, hogy
az 1995-ben alakult COOP üzletlánchoz tartozás sok olyan köztelezettséget előír, aminek a vásárló igen nagy hasznát látja: ilyen pl.
a választéktartás, a kötelező ártartás, akciók megjelenítése és a saját márkatermékek forgalmazása. A „középkategóriás COOP-bolt”
besorolású 2. sz. ABC Áruház 14 tagú kollektívájának munkájával
elégedett a cégvezetés. A több tízmilliós felújítással, fejlesztéssel
igényes, kulturált vásárlói környezetet sikerült kialakítani A vásárlói visszajelzések igazolják, hogy az ott dolgozók figyelmesek,
készségesek, segítőkészek. A képviselő-testület tagjai is hasonló
személyes tapasztalataikról szóltak. Képviselői kérdésre válaszolva az ügyvezető asszony megjegyezte: – Előfordulhat, hogy a nagyobb árukészlettel rendelkező áruházakban bizonyos árucikkekből nagyobb a választék, de a mintegy 160 akciós, úgynevezett
top-termék az üzlet besorolásának megfelelő, jó színvonalú ellátást
tesz lehetővé Ebesen. A jövőt illetően elhangzott, hogy a cégközpont a folyékony mosószerek kínálatát csökkenteni kívánja. A köz-

Kedves Ebesiek!
Ez év december 23.-ig van
még lehetőségük arra, hogy
a helyi múzeumban megtekinthessék a debreceni volt
Kölcsey Művelődési Központ
helyén végzett leletmentő
régészeti feltárások során
előkerült anyagból készült
vándorkiállítást, „Múltunk a
kutak tükrében” címmel. Az
összességében 65 ezer köbméteres feltárt területen 37
kutat azonosítottak, Kr. e. 4.
évszázadtól az újkorig. A kiállításban öt kút illetve kútrekonstrukció látható, amelyek
lefedik a régészeti jelenségek
által érintett történeti korokat. Láthat az érdeklődő rézkori kútrekonstrukciót, ves�szőfonattal bélelt kutat, ácsolt
fabéléssel megerősített kutat,
égetett téglával bélelt kutat,
bödönkutat restaurált formában. A vitrinekben a korra
utaló jellegzetes eszközöket,
használati tárgyakat (cseréptárgyak, tajtékpipa darabok,

ség és a COOP Kft. hagyományosan jó kapcsolatát jelzik azok az
anyagi támogatások, amelyeket pl. a Piros Rózsa Nótakör, a nyugdíjas klub, a sportegyesület, a Gyermekjóléti Szolgáltató, az iskola
és az óvoda részére – anyagi lehetőségeihez mérten – nyújt alkalmanként a kft. A tájékoztatást a testület egyhangúlag elfogadta.
Az állattartás szabályairól szóló helyi rendeletét módosította ez
után a testület, majd Kovácsné Nagy Judit pénzügyi előadó előterjesztésében – több mint 1,2 millió forint értékben – 4 db. fűkasza és egy hintőanyagszóró berendezés beszerzésére benyújtott
pályázatot hagyott jóvá a testület. Kissné Vass Rozália ügyvezető
előterjesztésében az Ebesi Templomdomb emlékhellyé és pihenőhellyé alakítására beadandó pályázatról döntött egyhangúlag a
képviselő-testület. (Tájékoztatónk az 5. oldalon).
A belsőellenőrzési terv megtárgyalása és elfogadása után egyéb
előterjesztéseket tárgyalt a testület. Itt hangzott el, hogy novemberben meagalkult Ebesen a Településőrség.

Megalakult az Ebesi Településőrség
Galgóczi Mihály tájékoztatta a jelenlevőket, hogy Kovács László
közterület-felügyelő vezetésével novemberben megalakult az öt tagú
településőrség, melynek beosztott tagjai: Gombos Istvánné (Erzsébet), Tokai-Kiss László, Somogyi Lajos és Kovács Imre. A településőrség 2-2 tagja minden nap este 8 órától hajnali 4 óráig kerékpárral
járőrözik Ebes község utcáin. Feladatkörükbe tartozik, hogy naponta
az utolsó vonattal Ebesre érkező utasokat elkísérik a védettebb településrészekig, ily módon segítve biztonságosabb éjszakai közlekedésüket. A településőrség – napi tevékenységét a rendőrséggel és a
helyi polgárőrséggel összehangolva végzi – tájékoztatott Galgóczi
Mihály. Tevékenységüket a község lakosai is segíthetik észrevételeikkel, javaslataikkal, amennyiben a közbiztonságot, a vagyonbiztonságot veszélyeztető jelenségek, események jutnak tudomásukra.
A képviselő-testület végül zárt ülést tartott, amelyen – egyebek
mellett – szociális kérelmeket tárgyalt.

Múzeumi ajánlat
Állandó kiállításaink az 50es évek két korszakát jelenítik
meg:
„Ítélet nélkül – családok a
munkatáborokban” címmel
az 1950- 1953 között a Hortobágy területén lévő tizenkét kényszermunkatáborba
– köztük az ebesi táborba
– elhurcolt családoknak állít
emléket. A sztálinista kommunista diktatúra ideje alatt

kerámia töredékek) vannak
kiállítva.
A kiállításban a kutak a
fejlődés sorrendjében egy
időösvényt képeznek, amelyen keresztül a látogató korszakonként megismerheti a
különböző kútszerkezeteket,
s ezzel párhuzamosan a mindennapi életet egy őskori településtől kezdődően az újkori Debrecennel bezárólag.

ide telepítettek ki több ezer
ártatlan embert családostul
– csecsemőktől az aggastyánokig –, nem kímélve a betegeket sem. Ezeknek a szabadságuktól, emberi méltóságuktól megfosztott embereknek
emlékére nyílt az autentikus
kiállítás. A bemutató a ma
már ritkán fellelhető tárgyakból, dokumentumokból,
korhű ruházatba öltöztetett
viaszfigurákból, és a helyszí-

(folytatás az 5. oldalon)
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Ebesi Templomdomb
Emlékhely és pihenőhely kialakítása
A képviselő-testület december 1-jei ülésén egyhangúlag
elfogadta az Ebesi Templomdomb emlékhellyé és pihenőhellyé történő kialakítását.
Ebes az Árpád- korban
megtelepült falu, 1594. évi
pusztulásáig a mai DebrecenHajdúszovát felé vezető út
jobb oldalán feküdt, közel a
Zsong és Ágod völgy egyesüléséhez.
Egyházashely, bár temploma már a XVIII. századra teljesen elromosodott, az 1920as években a helyét is csak sejteni lehetett a téglatörmelékes
felszínen.
Templomának alapjait és
pogány kori temetőjének szélét ásatások érintették 1989ben és 1990-ben. A feltárt
templom alapjait műemlékké
nyilvánították, melyet 1990
nyarán betonnal öntöttek ki.
Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánították
2003-ban.
A korábbi évek során többször felmerült a Templomdomb történelmi emlékhellyé
és pihenőhellyé történő kialakítása, de ez idáig ez sajnos
elmaradt.
Erre ad most lehetőséget
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázata,
amely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
vidéki örökség megőrzéséhez
nyújt támogatást.
A pályázat segítségével a
Templomdombon megvalósulhatna a fent említett beruházás, melyhez az előzetes
terveket Rácz Zoltán építész

(folytatás a 4. oldalról)

nen felépített kényszerlakhely
tükörmásából áll.
„Nálunk még mindig a Tv
Maci a sztár” – retró kiállítás.
A retró elsősorban a hatvanas-hetvenes éveket öleli fel,
azonban Magyarország első
állandó, folyamatosan bővülő
retró kiállításában az ötvenes évektől egészen a rendszerváltásig tekinthetjük át a
mindennapi életet körülvevő
használati tárgyakat. Van itt
minden: régi játékok, háztar-

készítette. Ezek közül választotta ki a képviselő-testület
a látványterveket. Ezzel a
tervdokumentációval és ezzel a pályázati lehetőséggel
egy évek óta húzódó, jelenleg
méltatlan állapotban lévő emlékünk méltó helyére emelkedhetne.
A Templomdomb területén
az egykori Árpád-kori templom stilizált változata valósulna meg, kiegészülve nemcsak
a templomdombi, hanem az
Ebes területéről előkerült
egyéb régészeti leletek bemutatásával. A terveken szerepel a templom tornyában
elhelyezkedő kilátó, a templomhoz vezető tanösvény információs táblákkal, patakon
átívelő fahíd, és a templom
körül egykor elterülő falu lakóházainak
földházakként
történő stilizált megjelölése.
A Templomdomb és környezetének egésze megújulna
a mellékelt tervek szerint, a
jelenlegi
telektulajdonosok
segítőkész hozzáállásának köszönhetően, akiknek a földjén
helyezkedik el a beruházás által érintett terület, amelynek
nagysága közel 3 hektár.
Az így megvalósuló emlékhely otthont adhat kulturális-, szabadidős rendezvények
megtartására,
hagyományőrzésre, mellyel a település
kulturális és hagyományőrző
értékei gazdagodhatnának; és
ez által Ebes bekerülhetne az
ország kulturális és turisztikai
vérkeringésébe.
Kissné Vass Rozália
ügyvezető

Az Árpád-korban Ebey, Ebesfalva lakói a templom köré építkeztek

Az emlékhely stilizált templomtornyában kilátó is lesz

Az emlékhely madártávlatból

tási eszközök, műszaki cikkek, mozgalmi kitüntetések,
zászlók, régi sörös üvegek,
címkék, cigarettás dobozok,
reklám plakátok, rollerek, pedálos Moszkvics. Fel se lehet
sorolni mindent! Külön érdekesség, hogy egyes retró játékokat, könyveket a helyszínen
meg lehet vásárolni.
Szeretettel vár minden érdeklődőt a Széchenyi Ferenc
Tájmúzeum!
Eignerné Bartusz Andrea
muzeológus
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Jótékonysági bál az iskolában
Iskolánk a szülői munkaközösséggel és a pedagógusokkal
karöltve az idén is megrendezte a hagyományos jótékonysági
bált. Évről évre egyre sikeresebbnek mondható, jó hangu-

sel közelebb kerültünk ahhoz,
hogy felújított iskolánknak egy
szép játszóudvara is legyen.
Ezen felül ebben a tanévben
is tudunk majd farsangi sütit,
gyermeknapi fagyit és egyéb

Megbocsátás hónapja a Községi Könyvtárban
2010. január 31-ig
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a lejárt határidejű
könyveiket a megbocsátás hónapja keretén belül 2010. január
31-ig a késedelmi díjtól és egyéb eljárások terhétől eltekintve,
díjtalanul visszahozhatják! Akik 2010. január 31-ig nem juttatják vissza a lejárt kölcsönzési határidejű dokumentumokat,
vagy azok újonnan megvásárolt példányát, azoknak a törvény
értelmében késedelmi díjat kell fizetniük!
Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2010. január 1-jétől a könyvek
kölcsönzési ideje továbbra is 3 hét.
A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár felszólítja az
olvasókat a dokumentumok visszahozatalára.
A felszólítások menete:
az első felszólítást a lejárat napja után egy héttel
a második felszólítást a lejárat után két héttel
a harmadik felszólítást a lejárat után három héttel küldjük.
Minden esetben késedelmi díjat kérünk az alábbi tarifa szerint.

latú, eredményes rendezvényben volt részük a vendégeknek.
November 21-én este az Arany
Oroszlán étteremben 130-an
gyűltünk össze, hogy egy kellemes hangulatban eltöltött este
révén is támogassuk az iskolát.
A műsort az iskola diákjai
és meghívott fellépők adták.
Varga Fruzsina és párja nyitótánca, a zongora tanszakos
növendékek előadása, a kicsi
drámások nagyon kedves színjátéka és a néptáncosok palóc
tánca után az ízletes vacsorát
fogyasztottuk el. Az ezt követő
mulatságot tombolasorsolással
színesítettük, ahol a nagyon
sok értékes ajándékot Rácz
Csaba műsorvezető segítségével sorsoltuk ki. Miután minden szerencsés elrendezgette
nyereményeit, az est talán legjobban várt vendégei is megérkeztek. Bihari Gellért és Váradi
János a Stand-up Comedy fiatal
képviselői élő dumaszínházzal
szórakoztattak bennünket.
Az idei bál bevételével
(200 000 Ft) egy újabb lépés-

Késedelmi díjak:
I. felszólítás alkalmával: 50 Ft
kisebb jutalmakat biztosítani a
II. felszólítás alkalmával: 100 Ft
gyerekeknek.
III. felszólítás alkalmával: 200 Ft
Az est sikeréhez kiemelten
Az 1 hónapot meghaladó késés esetén a 200 Ft-on túl nahozzájárultak:
ponta
10 Ft/dokumentum.
– Kerekes Kft.

– EZIN kft
– Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft
– Debreceni
Jégcsarnok
Nonprofit Kft
– Oázis szépségszalon
– Paripa csárda
– Borsos József és felesége
– Vágner Bt.
– Szoboszlai Csaba és felesége
Emellett szeretnénk külön
megköszönni a szülőknek és
pedagógusoknak a segítséget,
akik támogatójegyek vásárlásával, sütemények készítésével, tombola felajánlásokkal és
szervezési feladatok ellátásával
segítették a bál sikeres megrendezését.
Ráczné Dajka Edit
a Szülői Munkaközösség
vezetője
Érckövi Katalin
iskolaigazgató

Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy a
Községi Könyvtár és a Széchényi Ferenc Kistérségi
Tájmúzeum nyitva tartása 2009. december 8–23.
között a következők szerint változik:
kedd–péntek: 9-17 óráig,
szombaton: 10 – 16 óráig várjuk látogatóinkat.

ÜNNEPEK ALATT

2009. december 24. és 2010.
január 4. között
Községi Könyvtár és a Széchényi
Ferenc Kistérségi Tájmúzeum

ZÁRVA

tart.
Nyitás: 2010. január 5. kedd.
KELLEMES ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK!
Az Ebes Kulturális Közhasznú
Nonprofit Kft. dolgozói

Kedves ebesi lakosok!

Az ebesi Családsegítő Szolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgáltató – az előző évhez hasonlóan – idén is
adománygyűjtést szervez a lakosság körében.

A tavalyi évben adományaik révén több, mint 100 gyermek karácsonyi ünnepét tehették szebbé!

Köszönjük eddigi segítségüket, s kérjük, ha módjukban áll, idén is járuljanak hozzá csomagjaink
összeállításához tartós élelmiszerrel, melyet személyesen adhatnak le a szolgáltatók családgondozóinak.
Amennyiben pénzadománnyal segítik munkánkat, számlával igazolható módon vásároljuk azt le.
Címünk: Ebes, Kossuth u. 14. szám. Telefonszámunk: (52)-788-494, 788-495
A felajánlások fogadására – a kiosztással járó szervezési feladataink miatt – 2009. december 18-ig van módunk.
Köszönettel: a családgondozók
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A Fény születése…

Adventi program kicsiknek és nagyoknak

2009. december 12-én, szombaton a Művelődési házban

Program:
10.00

Játékok Palotája Társulat: Fortélyos mester téli kalandjai c. előadása

11.00 – 13.00

Karácsonyi kézműves játszóház: korongozás, fafaragás, csuhé angyalka,
karácsonyi üdvözlőlap, karácsonyfadísz, diócska készítése

14.00

A XIX. Nemzetközi Betlehemes találkozóról Szilágysomlyó
betlehemes csoportjának előadása

14.20 – 16.00

Karácsonyi kézműves játszóház és
Táncház
A délelőtti programokra a belépő: 250.- A délutáni programokra a belépő: 250.Egész napos belépő: 400.*** *** *** *** ***
A rendezvény ideje alatt 10 órától 16 óráig
grillázst és mézeskalácsot készítő, fazekas, tűzzománcos, gyöngyfűző, csuhétárgyat
készítő, hímző, vert csipke, szűrrátét készítő, szalmatárgy készítő, gyertyás, foltvarró,
fafaragó mesterek munkáiból, valamint virág-játék-ajándék bolt kínálatából
összeállított karácsonyi vásárral várjuk látogatóinkat a Művelődési ház épületében
(a vásárra a belépés díjtalan)

Mindenkit szeretettel várunk!

Bővebb felvilágosítás a rendezvénnyel kapcsolatban az 52/366-136;
20/251-69-87 telefonszámokon, valamint személyesen a Művelődési házban és a Könyvtárban kapható.

Együtt vártuk a Télapót Mindenki karácsonyfája
December 4-én délután az összes óvodás gyermek,
a szülők és kistestvérek együtt vártuk a Művelődési
Házban, hogy megérkezzen a várva-várt nagyszakállú.
A várakozás nagyon vidáman telt, mert Zsuzsi és Orsi
(a Tv-ből ismert énekesek) szórakoztattak bennünket.
A gyerekek arcán tükröződött, hogy milyen jól érzik
magukat. Önfeledten énekelten táncoltak. Természetesen megérkezett közben Télapó és minden gyermek
csomagot kapott tőle, amit örömmel vettek át. Jó volt
így együtt! Köszönjük óvodánk szülői közösségének a
műsor anyagi finanszírozását, a Művelődési Ház dolgozóinak, hogy segítették programunk megvalósítását.
Nagy Imréné óvodavezető helyettes

Karácsonyi vásár

Óvodánk évek óta megrendezi december első felében jótékonysági Karácsonyi Vásárát az óvoda halljában. Az óvoda dolgozói és a szülők által készített
szebbnél-szebb karácsonyi díszekből vásárolhatnak
óvodánk támogatói december 16-ig (az óvoda nyitva
tartási idejében).
A vásár bevételéből fejlesztő játékokat és mesekönyveket vásárolunk az óvodai csoportoknak.
Szeretettel várunk minden vásárlót, hogy óvodánk
karácsonya minél gazdagabb legyen.
Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

Advent idejére az Ebes Kulturális Közhasznú
Nonprofit Kft. munkatársai feldíszítették és díszkivilágítással látták el a Széchenyi tér parkjában
levő fenyőfát, amely nap mint nap emlékezteti az
arra járókat a Karácsony, a születés és a szeretet
ünnepére.
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I. Ebesi Sportbarát
Napok rendezvény
Első ízben került sor az I.
Ebesi Sportbarát Napok programsorozatra. november 7-8án Ebesen, melyet az EBESI
SPORTBARÁTOK EGYESÜLET rendezett meg. A program
megvalósulása érdekében az
egyesület pályázatot nyújtott be
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlés Művelődési, Sport és Civil Kapcsolatok
Bizottságának, utánpótláskorú
(U16-os) gyermekek számára,
sport rendezvény, találkozó
szervezésére.
A
bizottságtól
kapott
70.000 Ft támogatást, még
30.000 Ft önrésszel kellett kiegészíteni. A támogatás oklevelekre, kupákra, érmekre,
valamint terembérletre, illetve
szervezési célokra lett felhasználva.
A rendezvényt Ebesen is, és
megyei szinten is meghirdettük, a plakátokat, szórólapokat,
igyekeztük a legtöbb iskolába
eljuttatni, nyomtatott és elektronikus formában is. Sajnos
az időjárás nem kedvezett a
szabadtéri programoknak, így
ott a kezdeti érdeklődés erősen
visszaesett, és többen is vis�szavonták jelentkezésüket. A
bemutatótó baseball-mérkőzés
pedig betegség miatt elmaradt.
Ellenben az I. Ifjúsági (U 16-os)
Sakkversenyre a megye számos
pontjáról érkeztek jelentkezők
versenyzők. A rendezvényen az
egyesület szakosztályai közül
öt szakosztály vett részt, a hétvégi program 110 sportbarátot
mozgatott meg. Több gyerek
kísérővel érkezett, akik izgulva
buzdították gyermekeiket.
Az egyesület törekedett arra,
hogy egy résztvevő se térjen
haza üres kézzel. Akik jól szerepeltek, azoknak érem, kupa
és emléklap volt a jutalmuk,
míg, akiknek a tisztes helytállásra futotta, azok is emléklappal térhettek haza. Minden
résztvevőt ásványvízzel, ivólével és sportszelettel sarkalltuk a
jobb eredmény elérésére.
Összegezve jó hangulatú
hétvégét tölthettek sportolással a gyerekek, ahol a versengés
mellett barátságukat is ápolhatták, és színes élményekkel gazdagodtak.
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December 14-től változás az
autóbusz-közlekedésben!

Tisztelt Polgármester Úr!
Tájékoztatom, hogy Ebes belterületén az aszfaltozási munkálatokat a kivitelezést végző a mai napon
készre jelentette. Ennek megfelelően a településre
betérő járatokat 2009. december 14-én üzemkezdettől az eredeti útvonalon (Fő utca-Hunyadi utca-Dózsa György utca-Kossuth utca) közlekedtetjük.
Tájékoztatom továbbá, hogy a Hunyadi utca – Platán sor – Kossuth utca burkolat felújítása kapcsán
kiépített új megállóhelyet és útvonalon történő közlekedést előreláthatóan 2010. január 5-től tudjuk
biztosítani, az engedélyezési eljárást követően.
Addig is kérem szíves türelmét és a lakosság fen
tiek szerinti tájékoztatását.
Debrecen, 2009. december 9.
Tisztelettel:

Balogh Gyula
személyszállítási igazgató

Bernáth Sándor sírkőkészítő

Ebes, Fő u. 33.
Új síremlék készítése gránitból, márványból,
műkőből.
Sírboltok (kripták) építése.
Síremlék elbontása visszaállítása temetkezés
kapcsán.
Más temetőből sírkövek átszállítása, újra felállítása.
Régi síremlékek felújítása, (áttisztítás)
betűk vésése, átfestése.
Épületekhez, kerítésekhez fedkövek,
pultok, balluszterek, virágtartók,
lépcsők stb.
Tel.: 06-52/785-711, 06-30/9122-984

ERA BOLTJA

a Fő u. 33. sz. alatt
Kínálatunkból: játék, írószer, ajándék, bizsuk,
órák, divatékszerek, kiegészítők, táskák, csatok,
használt ruhák.
Nyitva tartás: H-P: 9.00–17.00
Szombat: 9.00–14.00
Minden kedves vásárlót szeretettel várok!

Önkéntes véradás

December 28-án 8–14 óra között
önkéntes véradás lesz
a Művelődési Házban,
ahová minden régi és új véradót vár
a Vöröskereszt helyi szervezete.

SZILVESZTER AZ ARANY OROSZLÁN
ÉTTEREMBEN
Töltse nálunk
az év utolsó estéjét!
ajtónyitás 19 órakor
vendégváró italok és falatkák

Vacsora

Piros lencseleves füstölt csülökkel és kolbásszal
Ropogós malacsült, fóliában sült burgonyával és pezsgős
párolt káposztával
Gesztenyés somlói galuska

Éjféli pezsgõzés

Svédasztalon

Debreceni töltött káposzta házi tejföllel
Roppanós virsli mustárral és tormával
KORLÁTLAN ITALFOGYASZTÁS

élõ zene – Játszik a Fõnix tánczenekar
Belépőjegy: 10.000Ft/fő,
14 év alatti gyermekeknek 7.000 Ft/fő
Éjfél előtt tombolasorsolás
Jegyek elővételben az étteremben
vásárolhatók
Érdeklődni: Arany Oroszlán étterem
Ebes, Széchenyi tér 2.
52/565-520 20/662-9040
Köszöntsük együtt az újévet!

MEGNYITOTTUK

minőségi használt ruha- és
cipőboltunkat
a Rákóczi utca 12. szám alatt
(a Hajnalka fagyizó mellett)
Nyitva tartás:
péntek: 13 – 17 óra
szombat: 7.30 – 13 óra

