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A képviselő-testület 2006. 
augusztus 30-i ülésén tárgyal-
ta és elfogadta a 2006. évi költ-
ségvetés 1. féléves teljesítéséről 
szóló beszámolót.

A település bevételei az első 
félév végére 44,8%-ban, kiadásai 
47,2%-ban valósultak meg. 

A hivatal bankszámlaegyenlege 
2006. augusztus 28-án 15 970 047 
Ft. Az intézmények működése 
stabil, feladataikat maradéktala-
nul teljesítik.

Az intézmények költségvetés-
ének felhasználása időarányosan 
teljesült, de az iskolai bevételek 
alacsonyabbak a tervezettnél, a 
térítési díjak második félévben 
történő befizetése miatt. 

A felhalmozási bevételek (telek-
értékesítés, iparterület eladás) 
jelentős kiesést mutatnak, így a 
második félévben valósul meg 
a beruházások, felújítások dön-
tő része.

Az önkormányzat és az intéz-
mények a meglevő forrásokat 
több sikeres pályázattal egészítet-
ték ki. Az önkormányzat jelen-
leg több mint 1 milliárd forint 
értékű beruházás előkészíté-
sén és lebonyolításán dolgozik. 

Ennek köszönhetően a máso-
dik félévben és a 2007-es évben 
jelentős beruházások valósulnak 
meg, amelyek a lakosság igénye-
it szolgálják.

Elkezdődött az AVOP pályázat 
keretén belül a településközpont 
parkosítása. Folyamatban van az 
ivóvíz minőségjavító és a telepü-
lés csatornázása pályázatok elő-
készítése. Az év legjelentősebb 
beruházása: a teljesen sajáterőből 
épülő községi köztemető év végé-
re készül el, megoldva ezzel egy 
régóta hiányzó és nagyon várt 
szolgáltatást településünkön.

A Hajdú-Bihar Megyei Terü-
letfejlesztési Tanács a vis major 
keretből 1, 2 millió Ft-ot a belvíz-
károk enyhítésére, 5 282. 000 Ft-
ot az óvoda tetőszerkezetére ítélt 
meg a településnek. 

Az Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács az Egészség-
ház felújítását 30 millió forinttal 
támogatja.

Több pályázati pénzt nyert 
a Kulturális Kht is. A múzeum 
akadálymentesítésére 1,8 millió 
Ft-ot, eszközbeszerzésre 56 ezer 
Ft-ot, valamint a Közkincs pályá-
zaton szintén eszközbeszerzésre 
1 millió Ft-ot.

Az iskola új pedagógiai felada-
tok ellátására, felzárkózató és 
tehetséggondozó órák tartására, 
művészeti és sportnapok rende-
zésére, testvérvárosi kapcsolatok 
ápolására, művészeti csoportok 
bemutatkozására, erdei iskolá-
ra 1,4 millió Ft pályázati forrást 
használhatott fel.

Az óvoda 100 000 Ft-ot össze-
gű pályázati pénzből bővítette a 
kresz parkjának felszerelését.

Az önkormányzat sajáterőből 
aszfaltozza a Vérvölgy utcát, a 
Nyugati utca új szakaszát, fel-
újít, illetve épít mintegy 1600 
m2 járdát összesen 33,98 millió 
Ft értékben. A beruházásoknak 
és felújításoknak köszönhetően 
Ebes jelentős fejlődést mutat a 
2006-os évben is.

A 2006. évi költségvetés 1. fél-
éves teljesítése – az iparűzési adó 
kényszerű kiesése mellett is – jó, 
az önkormányzat és az intézmé-
nyek jól gazdálkodnak, a telepü-
lés tartós hitellel nem rendelkezik, 
a beruházásokkal a település inf-
rastruktúrája nő, a község dina-
mikusan fejlődik, vagyona tovább 
gyarapszik.

Galgóczi Mihály
polgármester

Sikeres félévet zárt az önkormányzat

Általános tudnivalók

Sólyom László köztársasági 
elnök 2006. október 1-jére (vasár-
nap) tűzte ki a helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek 
általános választásának időpont-
ját. A választópolgárok a már 
kiküldött értesítőn szereplő sza-
vazókörben szavazhatnak aznap 
6.00 órától 19.00 óráig.

A helyi önkormányzati válasz-
tásokon a település egyetlen 
választókerületet alkot, amelyben 
a megválasztásra kerülő képvise-
lők száma 11. A képviselő-jelöltek 
közül legfeljebb 11 jelöltre lehet 
szavazni. Érvényesen szavazni 
11-nél kevesebb vagy 11 jelöltre 
lehet.

A választás egyfordulós rend-
szerű. A részvételi aránytól füg-
getlenül képviselő a 11 legtöbb 

szavazatot kapott jelölt lesz. A pol-
gármesterválasztás is egyfordu-
lós, relatív többségi választás, 
tehát polgármester az a jelölt lesz, 
aki a legtöbb érvényes szavazatot 
kapta, szintén a részvételi arány-
tól függetlenül.

A helyi önkormányzati válasz-
tásokat a választási bizottságok 
(helyi választási bizottság – HVB, 
szavazatszámláló bizottságok – 
SzSzB) és a Helyi Választási Iro-
da (HVI) együttesen bonyolítják 
le, mint választási szervek.

Ebesen ismételten négy szava-
zókörben zajlik majd a szavazás: 
1. szavazókör: Ebes, Ady End-
re u. 6–8. 2. szavazókör: Ebes, 
Széchenyi tér 5. 3. szavazókör: 
Ebes, Kossuth u. 32. 4. szavazó-
kör: Ebes, Rákóczi u. 13. Szavaz-
ni kizárólag az értesítőn szereplő 
szavazóhelyiségben lehet. Ez alól 

a mozgóurnát igénylő választó-
polgár jelent csak kivételt.

A képviselő-testület az előírt 
határidőben megválasztotta a 
Helyi Választási Bizottság (HVB) 
(Ebes, Széchenyi tér 1.) tagja-
it: Dobos Attila elnök, Balogh 
László elnök-helyettes, Leiter 
Miklós; póttagok: Balogh Béla, 
Girgás Béla.

Érvénytelen az ajánlás, ha a 
választópolgár ugyanazt a jelöl-
tet többször ajánlotta, vagy több 
jelöltet is ajánlott. Ilyenkor a 
választópolgár minden ajánlását 
figyelmen kívül kell hagyni. Az 
ajánlószelvény érvényességének 
és hitelességének elengedhetet-
len feltétele a választópolgár saját 
kezű aláírása. A többi adat más 
módon is rávezethető az ajánló-

Helyi önkormányzati  
választások 2006

Folytatás a �. oldalon.

Önkormányzati 
hírek

Elkészült az óvoda 
tetőszerkezete

2006. február 17-én hóolva-
dás és rendkívüli esőzés 
miatt megrongálódott az 
óvoda tetőszerkezete. A tető-
szerkezet helyreállítására a 
Hajdú-Bihar Megyei Terület-
fejlesztési Tanács 5 282 000 Ft 
támogatást ítélt meg a megyei 
vis major keretből a munkála-
tok elvégzésére. A munkála-
tokat a Kasok Bt. még a tanév 
kezdete előtt, augusztus 28-
án befejezte.

Járdaépítések  
a település területén

Májusi lapszámunkban már 
beszámoltunk arról, hogy az 
önkormányzat járda építését 
tervezi a Horváth tanyában 
300 méteren, valamint kija-
víttatja a régi, rossz állapotú 
járdákat a költségvetés erejé-
ig a következő utcákban: Déli 
utcában 460 m, Kölcsey utcá-
ban 410 m, Petőfi utcában 
140 m, Széchenyi utcában hét 
lakás előtt 112 m. A Horváth 
tanyában még folyamatban 
van a kivitelezés, a telepü-
lés többi részén a járdák már 
megújultak az említett helye-
ken, jelenleg a szükséges utó-
munkálatok folynak.
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szelvényre. A nevének saját kezű 
aláírására képtelen (pl. írástudat-
lan, fogyatékos, gyengénlátó) 
választópolgár az ajánlószel-
vényt a HVI vezetője, tagja, vala-
mint bíróság, illetve közjegyző 
előtt láthatja el kézjegyével. A 
választópolgár akaratának érvé-
nyesítése érdekében azok az 
ajánlószelvények is érvényesek, 
amelyeken a jelölt neve nem az 
anyakönyvben megjelenő formá-
ban, de egyébként egyértelműen 
azonosíthatóan, illetve amelyeken 
a jelölő szervezet neve a hivatalos 
megnevezéstől eltérő formában, 
de egyébként minden kétséget 
kizáró módon megállapíthatóan 
szerepel.

Fontos információk 
a választópolgároknak
A helyi önkormányzati választá-

son választójoggal a szavazás 
napján a településen lakóhellyel 
rendelkező polgár rendelkezik. Ha 
azonban a választópolgár lakó-
helyén túl tartózkodási hellyel is 
rendelkezik, lakóhelyén vagy iga-
zolás alapján tartózkodási helyén 
is szavazhat. Az önkormányza-
ti választáson a választópolgár 
csak akkor szavazhat igazolás-
sal tartózkodási helyén, ha azt 
legkésőbb a választás kitűzését 
megelőző napig (2006. július 10.) 
létesítette és legalább a választás 
napjáig érvényes. A választópol-
gár igazolással is csak a tartózko-
dási helye szerinti szavazókörben 
adhatja le szavazatát. Igazolást 
a HVI vezetőjétől személyesen 
vagy meghatalmazott útján leg-
később szeptember 29-én (pén-
tek) 16.00 óráig lehet kérni. Az 
ajánlott levélben küldött kére-
lemnek szeptember 26-ig (kedd) 
meg kell érkeznie a HVI-hoz. Az 
igazolási kérelemnek tartalmaz-
nia kell a név, személyi azonosí-
tó, lakcímen kívül a tartózkodási 
hely címét is. Igazolás faxon és 
e-mailben nem kérhető és nem 
adható! Amennyiben valaki a tar-
tózkodási helyén való szavazás-
hoz igazolást kért, de mégis a 
lakóhelyén kíván szavazni, termé-
szetesen ezt megteheti.

Aki mozgásában akadályozva 
van (egészségi állapotánál fog-
va), a HVI-től kérhet a szavazást 
megelőzően mozgóurnát, szava-
zás napján pedig közvetlenül az 
SzSzB-tól. Ebben az esetben a 
választópolgárt az adott szava-
zókörben működő SzSzB 2 tagja 
fogja felkeresni a mozgóurnával. 
Ezt a szavazás zökkenőmentes 

lebonyolítása érdekében célsze-
rű a szavazás napján legkésőbb 
17.00 óráig kérni, csak így garan-
tálható, hogy 19.00 órakor a sza-
vazást le lehet zárni.

A szavazáshoz az alábbi iratok-
ra van szükség, amelyek nélkül 
nem lehet szavazni:

•  lakcímet tartalmazó érvényes 
személyazonosító igazolvány 
(azaz régi típusú személyi 
igazolvány), VAGY

•  ÉRVÉNYES személyazonosí-
tó igazolvány (kártya formá-
jú), vagy ÉRVÉNYES útlevél, 
vagy 2001. január 1-jét köve-
tően kiállított vezetői enge-
dély, vagy érvényes útlevél és 
EGK tartózkodási engedély, 
de ezek valamelyike csak 
érvényes lakcímigazolvány-
nyal együtt fogadható el.

Ezen okmányok nélkül szavaz-
ni nem lehet. A választópolgárok 
részére kézbesített értesítő NEM 
PÓTOLJA a fenti iratok egyikét 
sem! 

Szavazni csak személyesen 
lehet. A szavazás titkossága érde-
kében célszerű a szavazáshoz 
a szavazófülkét igénybe ven-
ni. Érvényesen szavazni a jelölt, 
vagy lista neve alatti, feletti, vagy 
melletti körbe a szavazófülké-
ben rendelkezésre álló tollal írt 
két, egymást metsző vonallal 
lehet (+ vagy X). Aki a szavazó-
lap kitöltését elrontja, és ezt még 
a szavazat urnába dobása előtt 
jelzi, a SzSzB a rontott szavazóla-
pot egy alkalommal, kérésre kicse-
réli. A választópolgárok csak 
a szavazatuk leadásához szük-
séges ideig tartózkodhatnak a 
szavazóhelyiségben.

A jelölteknek  
fontos tudni

A jelölteket szeptember 8-án 
(péntek) 16.00 óráig lehet bejelen-
teni a HVB-nál. A határidő jog-
vesztő, a határidő eltelte után 
hiánypótlásnak, vagy a késede-
lem igazolásának helye nincs. Cél-
szerű a bejelentést a határnap 
lejárta előtt legalább 3-4 munka-
nappal korábban megtenni, mert 
így az esetleges hibák kijavítására, 
hiánypótlásra még megfelelő idő 
áll rendelkezésre. Az ajánlás érvé-
nyességéről a HVB dönt. Akkor 
érvénytelen az ajánlás, ha:

–  nem a hivatalos ajánlószel-
vényen adták le,

–  nem a jogszabályban meg-
határozott módon és tar-
talommal töltötték ki az  
ajánlószelvényt,

–  az ajánlási szabályok meg-
sértésével gyűjtötték.

A jelölteknek a be nem nyúj-
tott ajánlószelvényeket szeptem-
ber 11-én (hétfő) 16.00 óráig 
meg kell semmisíteni, és az erről 
készült jegyzőkönyvet szeptem-
ber 14-én (csütörtök) 16.00 órá-
ig át kell adni a HVB-nak. 

Szeptember 12-től (kedd) írás-
ban kérhetik a jelöltek, jelölő szer-
vezetek (külön jogszabályban 
meghatározott) díj fizetése ellené-
ben a HVI-tól a névjegyzék ada-
tainak másolatát, ezeknek az 
adatoknak a megsemmisítését 
október 1-jéig el kell végezni, és 
az erről készült jegyzőkönyvet az 
adatszolgáltatónak október 4-ig 
el kell juttatni.

Az I.) pontban ismertetett 
választási bizottságok további 
1-1 tagját a jelöltet állító szerve-
zet, illetve független jelölt bízhat-
ja meg (ún. delegált tagok) 2006. 
szeptember 22-én (péntek) 16.00 
óráig.

A kampánycsend szeptember 
30-án (péntek) 0.00 órától októ-
ber 1-jén (vasárnap) 19.00 órá-
ig tart!

A kampány során a jelölő szer-
vezetek és jelöltek csak úgy helyez-
hetnek el plakátot, hogy épületfal, 
kerítés igénybevételéhez rendel-
kezniük kell a tulajdonos/bérlő/
vagyonkezelő hozzájárulásával. 
Állami vagy önkormányzati ható-
ság elhelyezésére szolgáló épüle-
teken, illetve ezekben plakátot 
tilos elhelyezni. A plakátot az, aki 
elhelyezte, vagy akinek érdekében 
elhelyezték, legkésőbb október 31-
ig (kedd) köteles eltávolítani. Jog-
szabály szerint a plakátot úgy kell 
elhelyezni, hogy az ne fedje más 
jelölt vagy jelölő szervezet plakát-
ját, és károkozás nélkül eltávolít-
ható legyen.

A helyi önkormányzati válasz-
tásokkal kapcsolatos kérdésekkel 
fordulhatnak a helyi választási 
irodához (Polgármesteri Hiva-
tal), illetve a www.valasztas.
hu internetes honlapon is 
tájékozódhatnak.

A Magyar Köztársaság Alkot-
mánya szerint alapvető jog és 
kötelesség a választójog. Ezért 
kérem a tisztelt választópolgáro-
kat, hogy éljenek ezzel a jogukkal 
és vegyenek részt a helyi önkor-
mányzati választásokon!

Kérem az ebesi választópol-
gárokat és jelölteket, jelölő szer-
vezeteket, hogy a választások 
zökkenőmentes lebonyolításán 
fáradozó helyi választási szervek 
munkáját segítsék törvénytiszte-
lő magatartásukkal!

Bek Melinda
Helyi Választási Iroda 

vezetője

Folytatás a �. oldalról.
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Parképítések a 
településközpontban

Az önkormányzatnak a tele-
pülésközpont átépítésére az 
Európai Unióhoz beadott két 
pályázata közül a parkosításra 
beadott terv 19,6 millió forin-
tot nyert az Agrár- és Vidék-
fejlesztési Operatív Program 
pályázaton (AVOP). Ehhez 
eredetileg 4 millió forint saját 
erőt kellett biztosítani, mely-
nek 60 százalékára (2,175 mil-
lió forint) pályázaton nyert 
önerő kiegészítést a Belügymi-
nisztériumtól. A falunak 11,35 
millió forintba kerül a beru-
házás. A pénzből befejezik a 
református templom parkosí-
tását, valamint közpark kerül 
kialakításra a katolikus temp-
lom és a takarékszövetkezet 
közötti területen. A kiviteli 
terveket Milotai Andrea készí-
tette, a kivitelező az A.K.S.D 
Kft. A beruházás folyamatban 
van és 2006. szeptember 30-ig 
elkészül.

Egészségház felújítás

Az Észak-Alföldi Regioná-
lis Fejlesztési Tanács 2006. 
március 31-én megtartott ülé-
sén támogatásban részesítette 
az „ebesi egészségház átépíté-
se” megnevezésű pályázatot. 
A tanács döntése értelmében 
2006-ban 6 millió forinttal, 
2007-ben 24 millió forinttal 
támogatja a beruházást, ami-
hez az önkormányzat 2006-
ban 3 millió 808 ezer forintot, 
2007-ben 15 millió 235 ezer 
forintot biztosít önerőként. A 
pályázat harmadik alkalom-
mal került beadásra. Jelenleg 
közbeszerzési eljárás kereté-
ben történik kivitelező cég 
kiválasztása. 
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Az építkezés a tervezett ütem-
ben halad, készülnek az utak, 
az épületek. Kialakulóban van 
a temetőkert végleges formá-
ja is.

Az ezzel kapcsolatos elége-
dettség érzését lerombolja egy, 
az építés során bekövetkezett 
káresemény:

A már csaknem teljesen meg-
épült kerítés egy része a július 23-
i, szombat esti viharban kidőlt. 
Amíg a biztosító szakértőjét vár-
tuk, illetve a szakértők vizsgál-
ták a kidőlés okát, a következő 
szombaton újra jött a vihar, és a 
fal újabb darabja dőlt le.

Szakértőt kértünk fel, vizsgál-
ja meg a káresemény körülmé-
nyeit, okait.

A vizsgálat eredménye szerint 
alapvetően két hiba okozta a kerí-
tés kidőlését:

1. A tervező a szükségesnél 
kisebb pilléreket tervezett, emiatt 
a kerítés nem elég biztonságos.

2. A kivitelező technológiai 

hibát követett el, az alkalmazott 
habarcs nem tapadt kellően a 
téglákhoz.

A hiba a kerítés mintegy 150 
méteres szakaszát érinti, a fal 
azonban végig ugyanazon techno-
lógiával épült, ezért a minőség 
mindenütt azonos, a kár okát a 
teljes, 650 méteres kerítésen ki 
kell javítani.

Az általunk megbízott műsza-
ki ellenőr is hibázott, hiszen folya-
matos ellenőrzése ellenére nem 
tárta fel a hiányosságot az épí-
tés során.

A hiba elhárítása érdekében az 
építkezés műszaki ellenőrzésével 
másik szakembert bíztunk meg. 

Tárgyaltunk a tervezővel és a 
kivitelezővel, a helyreállítás érde-
kében melynek során a következő 
megállapodás született:

A tervező mind a mi, mind a 
kivitelező javaslatait is figyelem-
be véve, megfelelően módosítja 
a kerítés kiviteli tervét. Mivel az 
eredeti állapotban történő meg-
építés nem eredményezné a meg-

felelő minőségű kerítés létrejöttét, 
változtatunk annak műszaki tar-
talmán. (A kerítés pillérei acél-
beton szerkezetűek lesznek, a 
falakat is erősebb formában épít-
jük meg. A téglák nem sérültek 
meg, azok az építés során újra 
felhasználhatók.) A kivitelező a 
kerítést teljes hosszában, az ere-
deti műszaki tartalom határáig 
térítés nélkül újraépíti. 

A kivitelező az erősebb kerítés 
miatt megváltozott műszaki tarta-
lomhoz kapcsolódó – és általunk 
elfogadott – többletköltségeket 
(2 428 000 Ft+áfa) pótmunkaként 
számlázhatja a Községgondnokság 
számára. A temető átadásának 
tervezett határideje szeptember 
30-a volt, de ez az időjárás és a 
több ezer köbméter földfeltöltés 
miatt egy hónappal csúszik, így az 
új határidő 2006. november 1-je. 
Erre az időpontra a megerősített 
kerítés is elkészül. A kerítés kidő-
lése miatt a községet anyagi kár és 
időveszteség nem érte.

Girgás Béla ügyvezető

Tájékoztató a temetői építkezésekről

Ebes község önkormányzat 
képviselő -testületének 80/2006. 
(IV. 26.) ÖH. számú határozata 
alapján a családsegítő szolgála-
tot és gyermekjóléti szolgáltatást 
ezen túl helyi alapellátási feladat-
ként kívánja működtetni.

Az eltelt időszakban a két szol-
gálat engedélyeztetése lezajlott, 
így 2006. szeptember 1-jétől helyi 
feladatként működhet a Család-
segítő Szolgáltatás és a Gyermek-
jóléti Szolgáltató. A két szolgálat 
tevékenységét a Gondozási Köz-
ponthoz integrálva lehetett beve-
zetni, így bővült az intézmény 
feladata, a törvényi előírások 
miatt a neve is megváltozik, azon-
ban minden eddigi tevékenysége 
megmarad.

Az új név: Ebes Község Önkor-
mányzat Alapszolgáltatási Köz-
pont 4211 Ebes Kossuth u. 34

A Családsegítő Szolgáltatás 
és a Gyermekjóléti Szolgáltató 
2006. szeptember 1-jétől az ebesi 
Művelődési Házban várja a tisz-
telt lakosságot. Ennek oka, hogy 
új intézmények bevezetésénél a 
törvényi előírásoknak megfele-
lően kell biztosítani a két szolgá-
lat részére a helységeket. Jelenleg 
ennek feltételei csak a művelődé-
si házban adottak, mivel külön 
iroda helységet, interjúszobát, 
megfelelő várakozó helységet és 
illemhelyeket kell biztosítani. A 
művelődési házban addig műkö-
dik a két szolgáltatás, amíg az 
Egészségház felújítása elkészül. 

A két szolgálat ügyfélfogadá-
si ideje: 

hétfő 8–12; kedd az ügyfélfoga-
dás szünetel; szerda 8–12; csütör-
tök 13–16; péntek 8–12 óráig.

Az ügyfélfogadási időt a Pol-

gármesteri Hivatal ügyfélfoga-
dásához igazítottuk, hogy az 
ügyintézés zökkenőmentes legyen 
mindenki számára. A szolgá-
latokat természetesen telefonon 
is meg lehet keresni. (Családse-
gítő Szolgáltatás, családgondozó: 
Mészáros Józsefné, 52/788-494. 
Gyermekjóléti Szolgáltató, csa-
ládgondozók: Szabó Márta, Mol-
nár Zsuzsanna: 52/ 788-495.)

A szolgálatok bevezetésével a 
családgondozók naponta elérhe-
tők, akik minden ügyfélnek meg 
próbálnak segíteni problémájuk 
megoldásában. Szeptemberben 
egy tájékoztató füzetet jelente-
tünk meg, melyben bővebben 
ismertetjük szolgáltatásainkat. 

Kérem, bizalommal forduljanak 
hozzám és az új dolgozókhoz!

Erdei Andrásné
intézményvezető

Tájékoztató az új Családsegítő Szolgáltatás  
és Gyermekjóléti Szolgáltató bevezetéséről

a polgármesteri  
Hivatal  

ügyfélfogadási 
rendje

Hétfő:  
 8.00–12.00 óráig

Szerda: 
 8.00–12.00 óráig

 13.00–18.00 óráig

Csütörtök: 
 13.00–16.00 óráig

Péntek: 
 8.00–12.00 óráig.

Felhívom tisztelt 
ügyfeleink figyelmét 
arra, hogy a fenti idő-
pontokon kívül 
NINCS  
ÜGYFÉLFOGADÁS,  
és KIZÁRÓLAG  
halotti anyakönyvezés-
sel kapcsolatos ügyinté-
zés történik.

Egyéb más ügy-
intézés céljából a fenti 
időpontokban kereshe-
tik fel a Polgármesteri 
Hivatalt.

Kérem, hogy segít-
sék a hivatal dolgo-
zóinak munkáját az 
ügyfélfogadási időpon-
tok betartásával.

Bek Melinda  
jegyző

Ebesi Hírlap
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2004. augusztus 27-én avattuk 
az Ebesi Kulturális Kht. fenntar-
tásában levő felújított kulturális 
intézményeket. Ekkor nyitotta 
meg kapuit a látogatók előtt a 
múzeum és a községi könyvtár, a 
felújított művelődési ház.

Új színfolt a település kulturá-
lis életében a Széchenyi Ferenc 
Tájmúzeum, melynek országosan 
is egyedülálló állandó kiállítását 
2005. október 8-án nyitottuk meg. 
Az Ítélet nélkül – családok mun-
katáborokban címet viselő kiál-
lítás a 12 hortobágyi – köztük az 
ebesi zárt kényszermunkatáborok-
ba elhurcoltaknak állít emléket. 
Az Uzonyi Pálról elnevezett idő-
szaki kiállító teremben Kövér 
József szobrászművész alkotá-
sait, ebesi gyűjtők karácsonyi 
képeslapjait, H. Csongrády Márta 
fotóművész Velencei karnevál c. 
fotó kiállítását, gobelinkiállítást, 
a Megye Napja rendezvény soro-
zathoz kapcsolódva Kós Károly 
néprajzi grafikáit, 2006-ban a 
Magyar Kultúra Napján Vecsei 
László festőművész képeit, majd 
a képzőművészeti tanszakos 
diákjaink munkáit mutattuk be 
a látogatóknak. Kiállításainkat 
mintegy 3400 fő tekintette meg 
az elmúlt két év során.

A múzeum gyűjteményeinek 
jelentős részét képezik Uzonyi 
Pál képzőművészeti alkotásai és 
gyerekversei, valamint mindazon 
tárgyi és írott dokumentumok, 
amelyeket Haja István gyűjtött a 
település történetéről. Ezért 2005. 
március 15-én kiállítótermeinket 
Uzonyi Pálról és Haja Istvánról 
neveztük el.  Ebesi lakosok és az 
egykori kitelepítettek tárgyaik-
kal azóta is folyamatosan gyara-
pítják gyűjteményünket. 

2005-ben megalakult a Széche-
nyi Ferenc Tájmúzeum Baráti 
Köre azzal a céllal, hogy segítsék 
rendezvényeink megszervezését, 
lebonyolítását.

Közgyűjteményi egységünk 
másik pillére az iskolai könyvtár-
ról leválasztott községi könyvtár 
is az Ady Endre utcai épületben 
kapott helyet 2004. augusztusá-
ban. A lakosság igényeihez alkal-

mazkodva a könyvtár hétköznap 
hosszított nyitva tartással és hét-
végén is várja az olvasókat. Kez-
detben még két számítógépen, 
ma már öt gépen lehet szörfözni 
a világhálón óránként 70 forin-
tért.(A kedvező árat és két szá-
mítógépet az „e-Magyarország 
információs pont” pályázata 
teszi lehetővé 2007 júniusáig.)  
Folyamatban van az állomány 
számítógépes nyilvántartásba 
vétele, melynek elkészülte után 
akár lakásából is tud böngészni 
az olvasó interneten keresztül 
a több mint 6000 kötet közül. 
Könyvtárunkban számos folyó-
irat és napilap is olvasható.

Évente 8-10 könyvtári kuta-
tómunkát igénylő pályázatot 
hirdettünk az általános iskolás 
diákok körében, melynek ered-
ményhirdetéseit  egy-egy játékos 
teadélutánnal tettük érdekesebbé. 
Olvasóink száma jelenleg 460 fő. 
A 2005-ös évben 277 nyitva tar-
tási napon mintegy 4700 látoga-
tó kereste fel a könyvtárat, ebből 
2800 kölcsönzött mintegy 6600 
könyvet, folyóiratot. A 2006-os 
év első felében 2115 látogatóból 
1450 könyvet kölcsönzött 1768 
olvasó.

Munkánk elismeréseként ősszel 
az ebesi könyvtár rendezi a megyei 
könyvtárosok szakmai napját.

A felújított művelődési házba 
visszaköltöztek a civil szerveze-
tek: a Zsongvölgyi Hagyományőr-
ző Haditorna Egylet, a Piros 
Rózsa Nótakör, a Fehér Ököl 

Karate Klub. Esténként kresz 
tanfolyamok, társastánc órák, női 
torna várta és várja a lakosságot. 
Alkalmanként kézműves játszó-
házat szervezünk a gyerekeknek, 
évente két alkalommal rendezzük 
meg a falunapot a művelődési ház 
udvarán.

A szabadtéri színpad és a nagy-
terem egyaránt alkalmas eskü-
vői szertartások lebonyolítására, 
melyet egyre többen vesznek 
igénybe.

Az Ebesi Kulturális Kht. szer-
vezi minden évben a március 
15-i ünnepséget, valamint szer-
keszti és kiadja ebben az évben 
már havonta megjelenő Ebesi 
Hírlapot. Egy magánszemély fel-
ajánlásával létrejött az Ebes Kul-
túrájáért Alapítvány, amely az 15 
fogadása mellett, jogosult alapít-
ványoknak kiírt pályázati lehető-
ségeket is kihasználni.

Ahhoz, hogy a község lakossá-
gának igényeit minél szélesebb 
körben, minél színvonalasabban 
ki tudjuk szolgálni a fenntartó  
önkormányzat támogatása és a 
kulturális normatíva mellett több 
pályázati lehetőséget is kihasz-
náltunk hárommillió- kettőszáz-
tizenhatezer forint értékben. A 
pályázati pénzekből gazdagítot-
tuk a könyvtár számítógépparkját, 
könyvtári állományát, technikai 
eszközöket, bútorokat vásárol-
tunk a rendezvények lebonyolí-
tásához, akadály mentesítjük az 
Ady Endre utcai épületet. 

A kulturális kht.-t az önkor-
mányzat azzal a céllal hozta létre, 
hogy a kulturális intézményeket 
hatékonyabban, gazdaságosab-
ban, a lakosság igényeihez alkal-
mazkodva működtesse. Az elmúlt 
két évben az önkormányzat támo-
gatásának, a munkaidő és mun-
kaerő rugalmas beosztásának, a 
pályázati lehetőségeknek köszön-
hetően mindez sikerült s kollégá-
immal együtt bízom abban, hogy 
az elkövetkező években is sike-
rülni fog.

Rózsahegyiné Juhász Éva
ügyvezető igazgató

Kétévesek lettünk Kulturális  
híradó

Akadálymentesítés  
a múzeumban

A Nemzeti Kulturá-
lis Örökség Minisztériu-
ma Múzeumi Főosztályának 
pályázatán 1 800 000 forintot 
(a beruházás összköltségének 
90%-át) nyert az önkormány-
zat az épület akadálymentesí-
tésére és a mozgáskorlátozott 
WC kialakítására. A beruhá-
zás 2006. szeptember 30-ig 
elkészül. 

Nyitva tartási rend  
szeptember �-jétől

A nyári szünetben hosszí-
tott nyitva tartással vártuk 
látogatóinkat. Szeptember 1-
jétől újra a megszokott nyitva 
tartással várjuk kedves olvasó-
inkat és múzeumlátogatókat.

Hétfő: zárva
Kedd: 15–19
Szerda: 13–19
Csütörtök: 15–19
Péntek: 13–19
Szombat–vasárnap: 10–18
Tel.: 52/565-093

Áremelkedés

A szeptember 1-jétől életbe 
lépő áfaváltozás miatt emel-
kednek egyes szolgáltatásaink 
árai.

Könyvtári beiratkozási díjak: 
felnőtt 500 Ft/év
kedvezményes: 300Ft/év
Internet: 70 Ft/óra
Múzeumi belépők: 
felnőtt: 250 Ft/fő
kedvezményes: 150 Ft/fő

Tisztelt 
kerékpár-

tulajdonosok!
Az utóbbi időben elsza-

porodtak községünkben a 
kerékpárlopások. Az ABC 
elől 8-10 kerékpárt tulaj-
donítottak el, többségük 
nem volt lezárva. Ezért 
kérjük a tisztelt lakossá-
got, hogy ne hagyják őri-
zetlenül biztonsági lakat 
nélkül a kerékpárokat, 
még akkor sem, ha csak 
néhány percre mennek a 
boltba vásárolni!

Saját vagyonuk megóvá-
sa érdekében lakatolják le 
a kerékpárokat!
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Ünnepeltünk

1. Rhythm & Shoes Dance Klub
2.  A főzőverseny és a Tiszta, 

virágos lakóház mozgalom 
eredményhirdetése

3.  A bolgár Dimum táncegyüt-
tes műsora

4.  Írisz táncstúdió növendékei
5.  Operettslágerek a Musical 

Stúdió előadásában
6.  Bódi Guszti és a Nagyecsedi 

Fekete Szemek

➊ ➋

➌

➍

➎ ➏



6 | EbESi Hírlap • 2006. augusztus

Szeptemberi orvosi ügyeleti 
beosztás

Ebes és Hajdúszovát területén

  �. (péntek) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
  �. (szombat) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai 2/A
  3. (vasárnap) Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
  4. (hétfő) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai 2/A
  5. (kedd) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u. 36.
  6. (szerda) Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
  7. (csütörtök) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth 10.
  8. (péntek) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
  9. (szombat) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u. 36.
�0. (vasárnap) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth 10.
��. (hétfő) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai 2/A
��. (kedd) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u. 36.
�3. (szerda) Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
�4. (csütörtök) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth 10.
�5. (péntek) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
�6. (szombat) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai 2/A
�7. (vasárnap) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
�8. (hétfő) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai 2/A
�9. (kedd) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u. 36.
�0. (szerda) Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
��. (csütörtök) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth 10.
��. (péntek) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
�3. (szombat) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth 10.
�4. (vasárnap) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u. 36.
�5. (hétfő) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai 2/A
�6. (kedd) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u. 36.
�7. (szerda) Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
�8. (csütörtök) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth 10.
�9. (péntek) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
30. (szombat) Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
  �. (vasárnap) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A

Elérhetőség mobiltelefonon: 06-20/334-83-22
Javasolt előzetes telefonegyeztetés a vizsgálat időpontjáról és 

helyszínéről.
Dr. Szerze Péter id.

Viker –Ja-Ma Kft.
Autó- és gumiszerelő műhely
Ebes, Szent István u. 43.

Szolgáltatásaink:
•   Olaj- és 

légszűrőcsere
•   Téligumi-szerelés, 

gumijavítás
•   Vizsgára felkészítés

Hétköznap 9–17 óráig,  
szombaton 8–12 óráig  

várjuk kedves ügyfeleinket!

70/772-3246, 
52/788-945

Én táncolnék veled...
ÚJRA!

Társastánc-tanfolyam indul
2006. szeptember közepétől!
gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztályban,
Idézze fel fiatalságát és táncoljon újra, 

vagy kezdje el most!
Házaspárok, jegyespárok, táncolni vágyók, jelentkezését 
várom, akik szeretnének megtanulni kulturáltan táncolni, 
igényesen szórakozni, megismerkedni a táncok szépségével, 

történetével, elsajátítani az alapvető illemszabályokat.
ElsAJátíthAtó táncok:

rumba, cha-cha-cha, slowfox, tangó, angol keringő,  
bécsi keringő, szamba, mambó, polka, foxtrott,  

rock & roll és még számos tánc
helye: Ebes, Művelődési Ház (52/366-136 )

Jelentkezés, beiratkozás:  
Művelődési Ház 2006. szeptember 14. 19 óra

szilágyi Gábor táncpedagógus
06-70-530-16-14, szilgab@sziszi.ehc.hu

Érettségire való felkészítés

Új tanulási lehetőség nyílik az 
Ebesen élők számára. Az általá-
nos iskolában a Báthori István 
Középiskola és Szakiskola kihelye-
zett tagozataként felnőttképzés 
indul. Ennek keretében érettsé-
gire készítik fel a 16. életévüket 
betöltött általános iskolai illet-
ve szakiskolai végzettséggel ren-
delkező fiatalokat, felnőtteket. 
Az általános iskolai végzettség-
gel rendelkezők négy, a szakis-
kolai végzettséggel rendelkezők 
három év tanulás után tehetnek 
középszintű érettségit. A tanórá-
kon heti két alkalommal – ked-
den, csütörtökön 15.00 – 20.15 
között – vesznek részt a diákok 
az általános iskola Széchenyi téri 
épületében. Az órákat elsősorban 
az általános iskolában tanító egye-
temi végzettséggel rendelkező 
pedagógusok tartják. A képzés-
re elsősorban az ebesi lakosokat 
várják, de más környező települé-
sekről is fogadnak jelentkezőket.

Angol nyelven is

A 2006/2007. tanévben 42 első-
osztályos kezdi meg tanulmányait 

az ebesi iskolában. Közülük 22-en 
az idei tanévben induló magyar–
angol két tanítási nyelvű osztály-
ban. A képviselő-testület augusztus 
30-i ülésén fogadta el az iskola 
pedagógiai programjának illetve 
alapító okiratának módosítását, 
egyben biztosította az induláshoz 
szükséges személyi és anyagi felté-
teleket. A kéttannyelvű osztályban 
tanuló gyerekek a heti 5 angol óra 
mellett – melyből egyet angol anya-
nyelvi lektor tart – első két évben 
a technikát, rajzot és testnevelést 
tanulják angol nyelven. Harmadik 
osztálytól a tanulók külső vizsgá-
kon adhatnak számot tudásukról. 
Cél, hogy nyolcadik osztály végére 
a tanulók 60 százaléka középszintű 
nyelvtudással rendelkezzen. A pár-
huzamos osztályba járó gyerekek 
magasabb óraszámban tanulják a 
testnevelést, illetve nekik is lehe-
tőségük van az angol nyelv tanu-
lására heti három órában. Az 
idei tanévtől az iskola hivatalos 
neve: Arany János Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény, rövidített neve: Arany János 
Kéttannyelvű Ált. Isk., AMI.

Érckövi Katalin 

iskolai hírek

Ebes, Szent István utcában 5 db, 913–1137 m2-es építési telkek 
eladók. Ár: bruttó 6,6 E Ft/m2. Tel: 52/565-048, munkaidőben.


