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Jelentős informatikai
előrelépés a településen
A község utcáit járva megfigyel
hettük, hogy az elmúlt hetek
ben a UPC munkatársai új kábe
leket helyeztek el korszerűsítve
a meglévő, elavult hálózatot. A
fejlesztésről Galgóczi Mihály
polgármestert és Szűcs Lászlót
a UPC munkatársát kérdeztük.
– Több éve tárgyalunk és levele
zünk a UPC helyi, területi, országos és európai vezetőivel, hogy
modernizáljuk az ebesi rendszert. A jelenlegi rendszerrel sok
műszaki probléma van és a kiépítettsége sem teljes.
A fejlesztésekről szóló tárgyalások kb. 2,5 éve kezdődtek el. A UPC
kb. 2 évvel ezelőtt megvizsgálta
hogy mennyire éri meg befektetni egy ebesi fejlesztésbe. Számukra fontos, hogy 8 évnél ne legyen
hosszabb a megtérülés időszaka.
Számításaik szerint az ebesi,
általunk kb. 150 milliósra becsült
beruházás megtérülése 8 évnél
hosszabb időtartam, ezért a központban többször elutasították
kérésünket. Tették azt annak
ellenére, hogy jeleztük a beruházás hamarabbi megtérülését.
De hosszútávon a település igényei, színvonala alapján biztosak
voltunk benne, hogy megtérülő
befektetés lesz a UPC számára.
Fejlesztési kérelmünket többször elutasították, míg végül ez év
elején Csaba Ferenc volt területi
igazgató támogatta az ebesi fejlesz
tést. Ezt követően tárgyalásokat
folytattunk Bányai Antal terüle
ti vezetővel, akit megnyertünk az
ügynek, de a központ rábólintása váratott magára. Majd végül a
UPC központi vezetősége – nagy
örömünkre – úgy döntött, hogy
támogatja a beruházást. Ezáltal

Ebesen a megyében másodikként
valósul meg a mai kor szerinti legmodernebb, optikai-informatikai
hálózat, amely ki tudja elégíteni
a község lakosságának igényeit
a távközlés, a televíziózás és az
internetezés terén egyaránt.
A falu teljes területén – a vasúton túli területet kivéve – kiépül
az új és modern hálózat. A vasúton
túli terület fejlesztése függ attól is,
hogy milyen igények jelentkeznek
ott. A falu új részén levő lakók is
aláírásgyűjtéssel kérték a telefon
hálózat és nagy sebességű inter
net hozzáférési lehetőség elérését.
Ezt az ívet mi eljutattuk a UPChez, mely döntő lehetett a fejlesztés beindításában. A mai korban
igen fontos új és modern technika segíti a munkát, a megélhetést,
a szórakozást, további befektetők
megnyerését, a foglalkoztatást.
A beruházás megvalósulásával
versenyhelyzet alakul ki az ebesi
telekommunikációs piacon, amely
a lakosság javát fogja szolgálni.
– Az ebesi kábel televíziós hálózat egy elöregedett, elavult hálózat volt már akkor is, amikor a
UPC megvásárolta – tájékoztatott
Szűcs László a UPC munkatársa.
A felújítást követően azonban
ugyanazon szolgáltatások lesznek elérhetők, mint Debrecenben
ugyanazon minőségben. Jelenleg
egyetlen csomag van 16 csatornával, de a fejlesztést követően
– miután Ebest kábelen összekötik Debrecennel – 55 csatorna
lesz fogható több különféle csomagban. Ezenkívül az új hálózat
alkalmas lesz 15 rádióadó vételére is kiváló minőségben.
Amellett, hogy bővül a program csatornák száma, lehetőség

lesz a UPC kábelein keresztül
internetezésre és telefonálásra is.
A beruházás megvalósulása
után a jelenlegi 700 lakás helyett
már 1500 lakásban érhető majd
el a UPC szolgáltatása.
A fejlesztés magában foglalja a kábelek teljes cseréjét és az
új szolgáltatások már üvegszálas, nagy teljesítményű vezetéken lesznek elérhetők.
Az összeköttetés Debrecennel
már kiépült, jelenleg a meglévő
csövekbe fektetik az új kábeleket
a cég szakemberei.
A fejlesztéshez támogatóan állt
hozzá az önkormányzat is és a
lehető legrövidebb idő alatt megadta a szükséges engedélyeket
ahhoz, hogy a beruházás elkezdődhessen, így 2006. augusztus
elejére valószínűleg teljes egészében megvalósul a fejlesztés és
jobb minőségben, több csatornán
tévézhetnek az ebesi lakosok.
2006. augusztus elsején megszűnnek az eddigi szerződések és
az új típusú szolgáltatásokat tartalmazó szerződéseket kell kötni
a régi ügyfeleknek.
A UPC tájékoztatja ügyfeleit, hogy a régi ügyfeleknek nem
kell újból belépési költséget fizetniük, csupán az új szerződéseket
kell kötni, amelyben akár bővebb
szolgáltatásokat is igényelnek. Az
új előfizetőknek pedig kedvező
akciókat kínálnak a belépéshez.
A szolgáltatásokat augusztus 1jétől lehet megrendelni, de a csomagok és szolgáltatások bővebb
részleteiről érdeklődni lehet a
1221-es ügyfélszolgálati számon,
Debrecenben a Petőfi téri irodában, illetve a www.upc. hu honlapon – tájékoztatott Szűcs László a UPC munkatársa.

Eredményesen gazdálkodtak
A képviselő-testület áprilisi és
májusi ülésén tárgyalta az önkormányzat tulajdonában levő cégek
2005. évi gazdálkodását.
A mérlegbeszámolók és könyvvizsgálói jelentések alapján megállapították, hogy az Ebesi Község

gondnokság Kft., az Arany Orosz
lán Rt. és az Ebesi Kulturális
Kht. eredményes tevékenységet
folytatott az elmúlt évben. Fel
adataiknak a megszabott költség
vetési keretek között eleget tettek.
A mérlegbeszámolók megbízható

és valós képet adnak a társaságok
működéséről.
A cégek feladata a 2006-os
évben is a tevékenységükből adó
dó feladataik megfelelő teljesítése
minél alacsonyabb költségfelhasz
nálás mellett.

Útépítések a
községben
Bár a Hajdú-Bihar megyei
Területfejlesztési Tanács forráshiány miatt elutasította a
Vérvölgy utcai útépítés pályázatát az önkormányzat saját
erőből igyekszik ezt megoldani. Aszfaltburkolatot kap
a Nyugati utca új szakasza is,
mivel az ott levő telkek ára
magában foglalta a szilárd
burkolatú út költségét is.
Tervezi továbbá az önkormányzat a Horváth tanyában
a járda kiépítését valamit a
településen belül a régi rossz
állapotú járdák felújítását
mintegy 1500 méteren.

Új játékkal bővült a játszó
tér. Az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlősé
gi Minisztérium 2005 novem
berében írt ki pályázatot
közterületi játszóterek létesí
tésére és fejlesztésére, melyen
Ebes 500 ezer forintot nyert.
További ötszázezer forintot
pedig önerőként biztosított
az önkormányzat. Így egy
millió forintot költöttünk a
játszótér fejlesztésére. Az új
játékot már elhelyezték és
birtokba vehették a gyerekek.
Kérünk mindenkit vigyáz
zunk együtt a játszótérre és
rendeltetésének megfelelő
en használjuk a játékokat. Ne
rongáljuk, ne tulajdonítsuk
el azokat.
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A munkanélküliség helyzete
településünkön
nyilvántartott Munkavállaló területi relatív
Az áprilisi adatok alapján a regisztrált mun
munkakorú
mutató mutató
kanélküliek száma az országban 391 942 fő,
nélküliek száma (fő) népesség (fő) %
%
ebből Hajdú-Biharban 30 968 fő, melyből 5 szá időpont
zalékot tesz ki az Ebesen regisztrált 154 fő.
2000. 12. 20.
189
2820
6,7
1,12
2001. 12. 20.
141
2981
4,73 0,89
Az áprilisi adatok alapján Hajdú-Bihar megye
116
2981
3,89
0,73
települései közül Ebesen a legkevesebb a mun- 2002. 12. 20.
kanélküliek száma. De ha az elmúlt hónapokat 2003. 12. 20.
128
3020
4,24
0,77
vagy a tavalyi év statisztikáját nézzük, akkor is 2004. 12. 20.
144
2992
4,81 0,78
hasonló megállapításra juthatunk. Az Állami
149
3068
4,86
0,78
Foglalkoztatási Szolgálat honlapján olvasható 2005. 12. 20.
173
3079
5,62
0,85
statisztikai adatokból az is megállapítható, hogy 2006. 01. 20.
a regisztrált munkanélküliek száma települé- 2006. 02. 20.
180
3079
5,85
0,87
sünkön 2000-től csökkenő vagy stagnáló ten- 2006. 03. 20.
167
3079
5,42
0,85
denciát mutat.
154
3079
5
0,84
A munkanélküliség csökkenéséhez hozzájárul a 2006. 04. 20.
település kedvező fekvése, jó közlekedési lehetősége
Területi mutató: a regisztrált munkanélküliek a
Debrecen és Hajdúszoboszló között, az iparterü- munkavállalói korú népesség %-ában
leten megvalósult beruházások kínálta munkaleRelatív mutató: a területi mutatónak az országos
hetőségek, valamint a kis- és közép vállalkozások átlaghoz viszonyított aránya
által teremtett plusz munkahelyek.
Rózsahegyiné Juhász Éva

Pályázatot nyert a polgárőrség
A Nemzeti Civil Alap 2005.
évi működésre kiírt pályázatá
nak második fordulóján 557
ezer forint kért az Ebesi Polgárőr Egyesület. A pénzből digitális
fényképezőgépet, videokamerát

és számítógépet szerettek volna
vásárolni. Ezen eszközök a kör
nyezetvédelmi feladataik ellátásában segítették volna munkájukat.
Használni lehetett volna az illegális szemétlerakók felderítésében.

A pályázat elbírálásánál azonban
csak 150 ezer forintot ítélt a bírá
lóbizottság az egyesületnek, mely
ből egy komplett számítógép-konfigurációt vásároltak és helyeztek
el a polgárőrség irodájában.

Hirdetmény lomtalanításról
Az AKSD Városgazdálkodási ronikai készülékek, nagyobb karKft. értesíti a lakosságot, hogy tondobozok, rongy bezsákolva.
Ebesen az éves lomtalanítást
Nem helyezhető ki lomtalaní2006. június 6-án (kedd) vég tás alkalmával:
• kommunális hulladék,
zi el 6.00–14.00 óra közti idő
• építési törmelék,
szakban.
• gépjármű gumi,
• akkumulátor,
Kihelyezhető hulladékok:
• veszélyes hulladéknak minő• az ingatlanoknál keletkező
olyan szilárd hulladékok, amesülő anyagok, vegyszerek,
lyek nem helyezhetők el a tároló
• olyan hulladék, amely a begyűj
edényzetben, vagy a rendszeres tés során veszélyezteti a begyűjtést
hulladékszállítás alkalmával nem végzők egészségét, testi épségét.
szállíthatók el – pl. bútor, elektA lomnak minősülő tárgyakat

Térfigyelő
kamerák
2006. május elejétől térfigyelő kamerákkal szereltük fel a szeméttelepet és a mérlegházat, hogy
figyelemmel kísérjük az illegális
szemétlerakókat. Szintén kamerával őrizzük a játszóteret, ahonnan az elmúlt hónapokban a hinták alatt levő gumiszőnyegeket
lopták el. Befejeződött a Művelődési Ház térfigyelő rendszerének kiépítése is, így az épületet
most már minden oldalról kamerák figyelik.

a gyűjtési útvonal mellé kell kihelyezni úgy, hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen,
és a gyalogos-, gépjárműforgalmat
ne akadályozza. Az apróbb, kis
méretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni. A hulladé
kokat lehetőleg előző nap este,
de legkésőbb június 6-án 6.00
óráig ki kell helyezni.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy
segítsék a lomtalanítást végzők
munkáját a fentiek betartásával!
A. K. S. D. Kft.

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 időpontokon kívül NINCS
ÜGYFÉLFOGADÁS, és KIZÁRÓLAG halotti anyakönyve-

zéssel kapcsolatos ügyintézés
történik. Egyéb más ügyintézés
céljából a fenti időpontokban
kereshetik fel a Polgármesteri Hivatalt.
Kérem, hogy segítsék a
hivatal dolgozóinak munkáját az ügyfélfogadási időpontok betartásával.
Bek Melinda
jegyző

Tiszta, virágos
lakóház
mozgalom
Harmadik alkalommal
kerül megrendezésre a „Tiszta, virágos lakóház mozgalom”
a Mezőgazdasági, Környezet
védelmi és Turisztikai Bizottság szervezésében. Az újság
mellékletét képező nevezési
lapot 2006. június 25-ig lehet
bedobni a Polgármesteri Hivatal folyosóján található ládába. Három kategóriában lehet
nevezni: családi ház gazdasági
épületekkel állattartás nélkül,
családi ház állattartással, családi ház pihenőkerttel. A helyszíni bejárás várható időpontja
július 20-31 között lesz, de a
látogatás pontos időpontjáról
levélben értesítjük a nevezőket.
Eredményhirdetésre ebben
az évben is augusztus 20-án
kerül sor a falunap keretében. Bízunk benne, hogy egyre többen csatlakoznak a mozgalomhoz.
Bagosi Bálintné bizottsági tag

Két tannyelvű
oktatás
Május végén szülői értekez
letet tartottak az Arany
János Általános és Alapfokú
Művészeti Iskolában a leendő 1. osztályosok szüleinek.
A következő tanévtől új képzési forma indul az iskolában. A magyar-angol két tanítási nyelvű osztályban a gyerekek a mindennapi angolóra
mellett bizonyos tantárgyakat
is angol nyelven fognak tanítani. Kezdetben a készségtantárgyakat – rajz, technika,
testnevelés – tanulják angolul,
később az informatikát és a
célnyelvi civilizációt. Ez utóbbi tantárgy keretében az angol
nyelvű országok történelmével, kultúrájával, művészetével ismerkednek meg, bővítve
e témakörökben ismereteiket és szókincsüket. A párhuzamos osztályban is lehetőség
lesz a nyelvtanulásra, sőt arra
is, hogy a legjobbak 1-2. évben
a két tannyelvű osztályba
átlépve bekapcsolódjanak az
ott folyó oktatásba. Június elején a pedagógusok egy budapesti két tannyelvű általános
iskolába utaznak tapasztalatcserére. A két tannyelvű oktatással olyan lehetőség nyílik
meg az ebesi gyermekek előtt,
amit ma még csak kevés iskola tud biztosítani. Reméljük,
hogy mind többen kívánnak
élni ezzel a lehetőséggel.
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Zsongvölgy Hírei
Sok szeretettel köszöntjük, az
Ebesen élőket, kicsiket és nagyokat! Nyári terveinkről kívánunk
beszámolni Önöknek. Május 1jén mindenki láthatott bennünket: egy itthoni fellépéssel nyitottuk a szezont. A Fehérlófia
című népmese feldolgozását
adtuk elő, ezúton is köszönjük a
tapsokat. Május végén több gyermeknapi rendezvényre is hivatalosak vagyunk, melyek sajnálatosan az újság megjelenése
előtt lesznek. Május 27-én Balmazújvárosra megyünk, itt egy
fegyverbemutatóval egybe kötött
előadásunk lesz. Másnap Hajdúszoboszlóra visszük a Fehérlófia
című műsorunkat.
Június 3-án Kismacsra látoga
tunk, szintén a gyermeknap kereteiben a Fehérlófiával. Június 4-én
itt, Ebesen szeretnénk hagyományt teremteni, s a pünkösdi
népszokásokat felelevenítve, egy
nagyszabású haditorna-találkozót
szervezni. Több haditorna csapat
részvételével az önkormányzat és
a kulturális Kht. támogatásával
valamint az ebesi civil szerveze-

tek közreműködésével igyekeztünk mindenki számára érdekes
programot összeállítani.
Távolabbi terveink között szere
pel a Visegrádi Nemzetközi Palota
játékokon való részvétel július 6–9.
között, Szentesen a II. Zenthus
napok színvonalának emelése
július 14–16 a feladatunk. Az Egri
Haditornaversenyen való helytállás
július 22–23. között lesz. Örömmel

fogadtuk el a III. Hármashegyaljai
Haditorna Találkozóra szóló meghívást is, mely augusztus 19-én kerül megrendezésre.
Mindemellett
szeretettel
várunk minden érdeklődőt tagjaink sorába, aki kedvet érez a törté
nelem megismerésére, fegyverfor
gatás elsajátítására, táncok betanulására, valamint rangos haditorna találkozókra szeretne eljut-

ni. Érdeklődni a Művelődési Házban szombatonként 15–17 óra
között, illetve a 06-30-626-1443
és 06-70-384-3840 telefonokon.
Nagy várakozással nézünk az
első, Pünkösdi Középkori Forgatag elé, s ezúton szeretnénk minden kedves érdeklődőt invitálni
június 4-én, a Művelődési Ház
udvarára, délelőtt 10 órától.
Horváth Ernő

A református templom tornyáról
Néhány évvel ezelőtt kiadtak egy CD-ROM-ot, melyen
Magyarország 100 legszebb temploma tekinthető meg. Azokban az
időkben volt frissen felszentelt a
mi református templomunk és
nagy örömünkre felkerült erre a
kiadványra.
Tényleg szép ez a templom.
Annak idején, amikor épült sokféle véleményt hallottam róla,
kritikusat is. Hiszem, hogy 1997
óta, átadása óta, mindenki megszerette, hisz meghatározója lett
községünk arcának.
Büszke vagyok rá, mint tősgyökeres ebesi, és mint lelkipásztor is,
hogy eddig senki nem bántotta.
Remélem, templomunk sem
bántott és bánt senkit sem.
Nagyon örülök neki, hogy az
elmúlt esztendők során sokan
kerestek és találtak a megszentelt hajlék falai között menedéket, vigaszt, örömöt, boldogságot
és áldást. Isten Házának üzenete mindig és mindenben szól
az emberhez: életben, halálban,
születésben és elmúlásban egyaránt.
Azt hiszem, ember és templom
egymásra van utalva. Az ember
keres és talál a Szent Hajlékban

útmutatást, reményt, vigaszt. S
a templom „vár” gondoskodó
kezekre, akik tesznek érte. Most
elérkezni látszik az az idő, amikor
tenni kell a templomtoronyért.
A külső festése erősen felújításra szorul. Van már technológiai leírásunk és költségvetésünk
is. 1,7 M Ft-ba kerül a felújítás.
Nem kevés pénz, de bízom benne, hogy nem lehetetlen nekünk
ebesieknek, templomot szeretőknek, jó szándékú embereknek, a
községért felelősséget érzőknek
adakozással összegyűjteni ezt az
összeget.
Az adományokat az Ebesi
Református
Templomért
Közhasznú Alapítvány fogadja,
melynek számlaszáma: 5990003610009581 és a helyi takarékszövet
kezetnél van vezetve.
De közvetlenül az egyházközségnek is el lehet juttatni az ideszánt adományt, személyesen
vagy az alábbi számlaszámra:
11738008-20181583.
Minden segítséget előre is
köszönve, ebesi testvéreim életé
re, munkájára, családjára Isten
áldását kéri:
Bukáné Zakar Zsuzsa
lelkipásztor

EBESI HÍRLAP. Ebes község önkormányzata időszaki lapja. Felelős szerkesztő, kiadó: Rózsahegyiné Juhász Éva ebeshirlap@freemail.hu
A szerkesztőség címe: 4211 Ebes, Ady E. u. 6–8. Tel.: 52/366-136, fax: 52/565-075. Kiadja: Ebesi Kulturális Kht.
Alapította: Ebes község képviselő-testülete. Nyomdai munkálatok: Fount Trade Kft.
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Kulturális
Híradó
Pályázatot nyert
a Községi Könyvtár
A Nemzeti Kulturális Alap
Könyvtári Szakmai Kollégiu
mától 56 ezer forintot kért
és kapott a könyvtár szünetmentes tápegységekre valamint CD-DVD íróra, melyet
az egyik könyvtári, olvasók
által használt gépben helyezünk el.

Nyári nyitva tartási rend
a könyvtárban

Ebesi gyerekek kiállítása
Egy tájmúzeum célja és legfőbb
feladata mindig is a helyi értékek
bemutatása. Legyen az történeti, régészeti, néprajzi vagy képzőművészeti.
Ezt a feladatot, küldetést teljesíttettük akkor is, amikor május
26-án pénteken az iskola képzőművészeti tanszakának 5 éves
anyagából összeállított kiállítást
nyitottuk meg.
Öt éve működik az általános
iskola keretein belül művészeti
oktatás. A képzőművészeti tanszakok között rajz, grafika, festészet, textil és kerámia tanszak
szerepel, ahol a művész palánták
kedvükre alkotnak.
Hagyomány már, hogy munkáikból félévkor és év végén kiállítást

és vásárt rendeznek. Hagyomán�nyá vált az is, hogy minden évben
pályáztak és eredményesen szerepeltek a SULIEXPO-n Nyíregyházán, megyei rajzversenyeken az
első 10 között vannak, országos
versenyeken helyezéseket érnek el,
művészeti iskolák megyei versenyein különdíjat kaptak.
Szorgos és ügyes kezek munkáját dicsérik a kiállított alkotások
– kesztyűbábok, textilképek, grafikák, kerámiák, festmények.
Gratulálunk nekik és felkészítő
tanáraiknak: Agócs Attilánénak,
Szabó Krisztinának, Leiter Mártinak.
„Légy tudatában értékeidnek!” –
mondta Széchényi Ferenc. Amikor ennek a kiállításnak helyet

adtunk a múzeum falai között, mi
tudatában voltunk annak, hogy
értékes, a település kultúráját
gazdagító kiállítást mutathatunk
be, melyre méltán lehetnek büszkék az alkotók, a pedagógusok, a
szülők és község egyaránt.
Ezek a képzőművészeti alkotások, akkor válnak még értékesebbé, ha minél többen csodáljuk
meg, őket. Bízom benne, hogy
azok szülők, ismerősök, akik a
megnyitón nem tudták megtekinteni a kiállítást a nyár folyamán ellátogatnak a múzeumba,
hiszen színvonalas, kiváló munkák születtek és kerültek kiállí
tásra a Széchényi Ferenc Tájmú
zeumban.
Rózsahegyiné Juhász Éva

Szülinapi koncert

A születésnapi köszöntő dallamaival vette kezdetét az Arany
János Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola jubileumi koncertje a Művelődési Házban. A
fennállásának 5. évfordulóját
ünneplő művészeti tagozat kiállítással és koncerttel emlékezett
az eltelt időszakra. A gyerekek
egész éven át, többségük sok éven
át szorgalmasan dolgozott azért,
hogy most egy-egy műsorszámmal megörvendeztethesse szüleit, a jelenlévő vendégeket.
„A művészet a kimondhatatlan
tolmácsa” – mondta Goethe. Van,
aki ezt a kimondhatatlant hangok-

kal jeleníti meg, mások mozdulatokkal, színekkel, formákkal. Az
elmúlt években a képzőművészeti,
zeneművészeti, táncművészeti és
színjáték tanszakok növendékei
olyan műsorszámokkal, alkotásokkal is meg tudtak mutatkozni megyei, országos eseményeken,
fesztiválokon, amelyekkel dicsőséget szereztek maguknak és
iskolájuknak egyaránt. A növendékek rajzversenyek díjazottjai
lettek, elismerésben részesültek
többek közt a Suliexpón, a Megyei
Néptáncfórumon, a Weöres Sándor Színjátszó Fesztiválon.
A produkciók, alkotások mögött

természetesen ott van a művészta
nárok munkája, akik az eltelt időszakban oktatták, nevelték, ösztönözték tanítványaikat.
Az 5 év igazolta, hogy a művészeti oktatásra szükség van. Egész
életre kap útravalót, akit a művészet megérint. Lehetősége van az
önkifejezésre, ami sok örömöt
szerezhet neki és környezetének.
A koncert végén Agócs Attiláné
alpolgármester asszony gratulált
az ünneplőknek, megköszönve a
korábbi és a mostani vezetők, a
pedagógusok munkáját, a szülők
támogatását.
Érckövi Katalin

A Községi Könyvtár nyáron hosszított nyitva tartással várj az olvasókat és látogatókat.
Hétfő kivételével hétköznap 10–19 óráig, szombaton
és vasárnap 10–18 óráig.
A nyári nyitva tartás június
20-án lép életbe.
Tájékoztatjuk azonban az
olvasókat arról, hogy az akadálymentes bejáró kiépítése
miatt várhatóan júliusban két
hétre be kell zárnunk. Pontos
időpontjáról később tájékoztatjuk az olvasókat.

Napközis tábor
Az Ebesi Kulturális Kht.
napközis tábort szervez a nyá
ri szünet június–július hónap
jában, amennyiben igény van
rá. Kérjük a kedves szülőket, kérdéseikkel, igényükkel keressék Mészáros Anitát a 20/251-6987-es vagy az
52/565-093-as telefonszámon,
illetve a Községi Könyvtár
ban. A tábor időpontjait az
igényekhez igazítjuk.

Széchényi Ferenc
Tájmúzeum
nyitva tartása
Hétfő: zárva. Kedd–péntekig: 10–19. Szombat–vasárnap: 10–18 óráig. Ebédidő:
10–13 óráig.

Uniós kiadványok a
könyvtár állományában
A Miniszterelnöki Hivatal
EU Kommunikációs Főosztályára adott be és nyert
pályázatot a könyvtár a közkönyvtárak uniós programjának 2006 évi támogatására.
Pályázati pénzből mintegy 160 000 forintot költöttünk uniós kiadványokra,
melyek június 1-jétől kölcsönözhetők.
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Júniusi orvosi ügyeleti beosztás
Ebes és Hajdúszovát területén

  1. (csütörtök)
  2. (péntek)
  3. (szombat)
  4. (vasárnap)
  5. (hétfő)
  6. (kedd)
  7. (szerda)
  8. (csütörtök)
  9. (péntek)
10. (szombat)
11. (vasárnap)
12. (hétfő)
13. (kedd)
14. (szerda)
15. (csütörtök)
16. (péntek)
17. (szombat)
18. (vasárnap)
19. (hétfő)
20. (kedd)
21. (szerda)
22. (csütörtök)
23. (péntek)
24. (szombat)
25. (vasárnap)
26. (hétfő)
27. (kedd)
28. (szerda)
29. (csütörtök)
30. (péntek)

Dr. Okváth László
Dr. Szerze Péter ifj.
Dr. Okváth László
Dr. Socol Ilona
Dr. Szerze Róbert
Dr. Socol Ilona
Dr. Szerze Péter id.
Dr. Okváth László
Dr. Szerze Péter ifj.
Dr. Szerze Péter id.
Dr. Szerze Péter ifj.
Dr. Szerze Róbert
Dr. Socol Ilona
Dr. Szerze Péter id.
Dr. Okváth László
Dr. Szerze Péter ifj.
Dr. Socol Ilona
Dr. Okváth László
Dr. Szerze Róbert
Dr. Socol Ilona
Dr. Szerze Péter id.
Dr. Okváth László
Dr. Szerze Péter ifj.
Dr. Szerze Róbert
Dr. Szerze Péter ifj.
Dr. Szerze Róbert
Dr. Socol Ilona
Dr. Szerze Péter id.
Dr. Okváth László
Dr. Szerze Péter ifj.

Ebes, Kossuth 10.
Ebes, Bocskai 2/A
Ebes, Kossuth 10.
Hajdúszovát, József A. u. 36.
Ebes, Bocskai 2/A
Hajdúszovát, József A. u. 36.
Ebes, Bocskai 2/A
Ebes, Kossuth 10.
Ebes, Bocskai 2/A
Ebes, Bocskai 2/A
Ebes, Bocskai 2/A
Ebes, Bocskai 2/A
Hajdúszovát, József A. u. 36.
Ebes, Bocskai 2/A
Ebes, Kossuth 10.
Ebes, Bocskai 2/A
Hajdúszovát, József A. u. 36.
Ebes, Kossuth 10.
Ebes, Bocskai 2/A
Hajdúszovát, József A. u. 36.
Ebes, Bocskai 2/A
Ebes, Kossuth 10.
Ebes, Bocskai 2/A
Ebes, Bocskai 2/A
Ebes, Bocskai 2/A
Ebes, Bocskai 2/A
Hajdúszovát, József A. u. 36.
Ebes, Bocskai 2/A
Ebes, Kossuth 10.
Ebes, Bocskai 2/A

Elérhetőség mobiltelefonon: 06-30/500-33-77. Javasolt előzetes
telefonegyeztetés a vizsgálat időpontjáról és helyszínéről.
Dr. Szerze Péter id.

Viker –Ja-Ma
Kft.
a következő szolgáltatásokkal
várja kedves ügyfeleit:

• Gumiszerelés,
értékesítés,
centrírozás
• Gépjármű javítás
• Vizsgára való
felkészítés
• Autóalkatrészértékesítés
• Diagnosztika
Érdeklődni:
Ebes, Szent István u. 43.

70/772-3246

Tisztelt Ebesi Lakosok és Vállalkozók!

Nincs ideje órákat
sorban állni?

Keresse fel takarékszövetkezetünket
és nyisson nálunk bankszámlát,

ahol megbízható, korszerű technikai feltételekkel és
udvarias, gyors ügyintézéssel várjuk ügyfeleinket.
Bankszámla szolgáltatásunk főbb jellemzői és előnyei:
• Számlavezetés számlanyitási és zárlati díj nélkül.
• Lakossági bankkártya, vállalkozói Business kártya.
• Bankszámla információk mobil telefonra (SMS szolgáltatás), interneten keresztüli
bankszámla információ, átutalás (NetBank szolgáltatás).
• Folyószámla hitel.
• Átutalási megbízások, tartós megbízások, csoportos beszedési megbízások intézése.
• Számláról történő tartós lekötések.
• Bankszámlán elhelyezett lekötés nélküli napi egyenlegek után kiemelt kamatot fizetünk.
Szeretné pénzét biztonságban tudni?
Takarékszövetkezetünk biztos, rugalmas és kedvező kamatozású betéti
konstrukcióit ajánlja:
• Kamatozó könyves betétek (változó kamatozású)
• 3 hónapos, 6 hónapos vagy éves lekötésű
• Takaréklevél
• Matrac betétjegy (fix kamatozású)
• 3 hónapos és 6 hónapos lejáratú
Takarékszövetkezetünknél elhelyezett betétek illetve a bankszámlákon elhelyezett
összegek a hitelintézetekről szóló 1996. évi CXII. Tv. rendelkezéseinek megfelelően
az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosítva vannak.
Ezen kívül biztonságot nyújt a takarékszövetkezet közel 50 éves múltja és magas
tőke ellátottsága.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni az Országos Takarékszövetkezeti Védelmi Alap
biztonságát sem, amelynek tagjai vagyunk.
Céljainak eléréséhez vegye igénybe kedvező kamatozású hiteleinket:
• Lakáscélú hitelek közül kináljuk:
• Tatarozási, használt lakás vásárlási hitel,
• Új lakás építési/vásárlási, lakásbővítési kedvezmény és megelőlegző hitel, valamint
kiegészítő kamattámogatásos hitel,
• Használt lakás vásárlásához a fiatalok otthonteremtési támogatása,
• Szabad felhasználású jelzáloghitel
• Fogyasztási hitelek (Standard, Joker – akár kezes nélkül is)
Akciós fogyasztási hitelek palettája:
• Egészségmegőrző hitel
• Kertművelők és barkácsolók hitele
• Jogsi megszerzését segítő hitel
• Üdülési hitel
• Üdülőhasználati jog vásárlási hitel
• Hitel kiváltási kölcsön
• Vállalkozói hitelek
• Mezőgazdasági vállalkozói hitelek (AVOP, területalapú támogatások előfinanszírozása is)
A benyújtott hitelkérelmet 5 banki napon belül elbíráljuk.

Pénztári és ügyfélfogadási idő munkanapokon:
Hétfő
7.30–17.00 óra!
Kedd–csütörtök
7.30–15.00 óra
Péntek
7.30–12.30 óra
Ebédidő
12.30–13.00 óra
Ebédidő alatt az ügyfélfogadás szünetel!

Tartozzon Ön is ügyfeleink széles táborához, vegye igénybe
színvonalas, udvarias, gyors és családcentrikus
szolgáltatásainkat, intézze pénzügyeit nálunk!
További információkért keresse kirendeltségünket, ahol munkatársaink
készségesen állnak rendelkezésükre:

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet
Ebes, Ady E. u. 2/A. Telefon: 52/366-214.
A takarékszövetkezet munkatársai

 

|

Ebesi Hírlap • 2006. május

Kerekes-túra Hajdú
szoboszlóra

Határnéző tekergés
(május 14., vasárnap):
Kerékpártúra
a Templomdombhoz

Tokai István a túrázás során
is nagyon hasznos kötél-kötési technikákat tanított a gyerekeknek. Ezután a Csemetekert
mögötti földutakon növeltük a
A hosszú tél és a sok csapadék kilométerek számát, hogy kellekésleltette első tavaszi, történel- mesen elfáradva és nagy étvág�mi túránkat.
gyal érkezzünk haza, ebédre.
Ráadásul az előző napi pályabejárás során kiderült, hogy nem
Kihívás napi
tudunk a korábbi évek megszokott
csúcs-kerékpártúra
útvonalán közlekedni, ugyanis a
(május 24., szerda):
Diószegi tanya felől a derékig érő
hetvenegy kerékpáros
fű, a Köteles dűlő irányából pedig
a Templomdombhoz
a vizes-lápos árkok akadályozták
volna utunkat. Így a szováti út felé
vettük az irányt 19 kerékpárossal,
Soha nem volt még ennyi
ahonnan 600 méter gyaloglás résztvevő egyik túránkon sem,
után értünk a Templomdomb- köszönhető ez a tanárok felhívá
hoz. A hajdani Ebesfalva történel- sának a gyerekek felé. Nagyszemét és az ásatásokat Rózsahegyiné rű lehetőség volt ez a nap a tanuJuhász Éva mesélte el a túra részt- lóknak arra, hogy a mozgás, az
vevőinek. Nemsokára a csapat tag- egészség mellett a történelmi
jai lelkes archeológusokká vál- ismereteiket és az Ebeshez való
va gyűjtötték a templom körül a kötődésüket erősítsék. Miután
csontokat, köveket, melyeket az megismerkedtek a diákok az
erózió és a mezőgazdasági műve- Árpád-kori templom múltjával
lés hozott a felszínre. A kitartó Rózsahegyiné Juhász Éva előadámunka eredménye közel 4 kg, fel- sában, szokás szerint nekiláttak
tehetően a korábbi századokból csontokat gyűjteni. Még mindig
származó lelet, mely bevizsgálás- kimeríthetetlennek tűnt a föld a
ra vár Budapesten.
leleteket illetően, hisz a 10 nappal

korábbi „terméshez” hasonlóan
3-4 kg csontot sikerült találniuk.
Hazafelé volt egy-két kerékpárral
műszaki probléma, de mivel a legszükségesebb szerszámokat, javító eszközöket, túrafelszereléseket
és természetesen elsősegély csomagot minden túránkra viszünk,
így senkit nem érhet kellemetlen
meglepetés. A hetvenegy kerékpáros 300 méter hosszan kígyózott a faluban és sokakból csodálkozást váltott ki a látványuk.
Példamutató volt.
Köszönet a gyerekeknek a
részvétel mellett a figyelmes és
fegyelmezett kerékpározásért.
Köszönet Rózsahegyiné Juhász
Évának az előadásért valamint
a nevelőknek: Tálas Enikőnek,
Dobos Juditnak, Subáné Kiss
Gyöngyinek, Szekeresné Rozikának és Kása Sándornak, hogy a
toborzás és a túra mellett ügyeltek a diákok biztonságos közlekedésére is. Külön elismerés
a Liszt Ferenc utcai forgalomirányítóknak: Nagy Istvánnak,
Keményffy Ádámnak és Beőthy
Gyulának.
Sós Barnabás

Június 5., pünkösd hétfő
Utazás: saját, üzemképes
kerékpárral.
Indulás: június 5., hétfő:
Arany J. Ált.Isk. udvara: 9.00.
Hazaérkezés: 13 óra körül.
Résztvevők: 8–99 éves
korig
A túra távja: 20 km
Útvonal: Ebes–Sósdűlő–Kösely Rt.–Repülőtér–Mátyás király
sétány–Bánomkert–Ebes
Felszerelés: időjárásnak
megfelelő öltözet (esőkabát,
napvédő sapka), innivaló az
útra. Információ: Sós Barnabás, tel.: 366-972
Mindenkit szeretettel
várunk, családokat, fiatalokat, akik szeretik a természetet és szívesen túráznak egy jó
csapatban. Eső vagy sár esetén a túra egy héttel később
lesz megtartva: június 11-én,
vasárnap 9 órakor.

Labdarúgás
A bajnokság tavaszi fordulójának eddigi eredményei
Felnőtt csapat:
Nagyhegyes–Ebes 1–0
Ebes–Téglás 0–2
Ebes–Komádi
Ebes–DEAC 1–2
Tetétlen–Ebes 5–0
Ebes–Hajdúsámson 1–2
Hajdúszoboszló–Ebes 7–1
Ebes–Pocsaj 1–3
Hajdúdorog–Ebes 2–1
Ebes–Sárrétudvari 2–0
Ifjúsági csapat:
Nagyhegyes–Ebes 1–5
Ebes–Téglás 1–2
Ebes–DEAC 0–1
Tetétlen–Ebes 0–12
Ebes–Hajdúsámson 3–0
Hajdúszoboszló–Ebes 73–1
Ebes–Pocsaj 3–1
Hajdúdorog–Ebes 1–7
Gyerek csapat:
Berettyóújfalu–Ebes 3–2
Ebes–Nagyhegyes 1–0
Ebes–Sárrétudvari 2–3
Ebes–Tetétlen 3–0
Debreceni Sportcentrum SI II–
Ebes 0–4
Ebes–Hajdúszoboszló 0–7
Kabai Meteorit–Ebes 1–3
Ebes–Püspökladány 0–2
Nádudvar–Ebes 1–5
Serdülő csapatunk csoportján belül az első lett, így rájátszásokat játszik. Május 27-én
szombaton 6–4 re nyert DSC
SI ellen, május 28–án vasárnap 3–1-re kikapott, így június 4-én, vasárnap a korcsoport
3. helyezésért játszanak.

