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Továbbra is eredményesen
gazdálkodik az önkormányzat
A képviselő-testület 2006.
december 6-án tartott ülésén
tárgyalta és elfogadta a 2006.
évi költségvetés harmadik
negyedévi teljesítéséről szóló
beszámolót. A beszámoló a szep
tember 30-ig tartó időszakot
öleli fel. Galgóczi Mihály pol
gármester előterjesztéséből a
következőket tudhattuk meg:
„A település bevételei a harmadik negyedév végére 65,0%-ban,
a kiadásai 64,6%-ban valósultak
meg. Az önkormányzatnak 2006.
szeptember 30-án hitelállománya
nem volt. Az ebesi intézmények
működése sikeres, feladataikat
kiválóan teljesítik.
Az intézményi működési bevé
telek esetében a teljesítés 79,1%,
teljesülése többnyire időarányos.
Az adóbevételek közül az építményadó bevétel szeptember 30án még alulteljesülést mutatott,
de a beszámoló készítésének idő-

Karácsonyra nyugalmat,
szeretetet, békességet,
az újévre sikereket és
jó egészséget kíván
Ebes község képviselőtestülete nevében
Galgóczi Mihály
polgármester

pontjában már a tervezettnek
megfelelő. A gépjárműadó bevéte
lénél túlteljesülés mutatkozik. Az önkormányzat normatív
támogatása időarányos, az átvett
pénzeszközök előirányzatát a kiuta
lásnak megfelelően módosították.
Az intézményenkénti és szakfeladatonkénti kiadások teljesülése az időarányosnak megfelelő.
Az önállóan gazdálkodó intézmények finanszírozása 68,8%
(iskola) illetve 74,3%-os (óvoda),
így az oktatás pénzügyi feltételei
biztosítottak voltak, az intézmény
rendszer stabilan működik.
Az előbbiek alapján megállapítható, hogy a működési költség
vetés egyensúlyban van.”
Az önkormányzat és az intézmé
nyek a meglevő forrásokat több
sikeres pályázattal egészítették ki.
Ebben az évben több jelentős fejlesztés készült el vagy jelenleg is
folyamatban van. A csatornaépítés a kedvező időjárásnak köszön-

hetően előrehaladott állapotban
van. Az ebesi köztemető műszaki átadása a napokban várható,
beüzemelése a jövő évben lesz.
Több helyen is volt járdaépítés
és felújítás a biztonságos közleke
dés és az infrastruktúra fejlesztése
végett. A gyerekek nagy örömére
sikerült a játszóteret bővíteni, így
még több játékot vehetnek birtokukba. Az elkészült parkok és
parkoló még kellemesebbé teszik
el a szabadidő eltöltését. Ezen
felül megvalósult még az óvoda
tetőszerkezet-felújítása, ami már
igen szükségessé vált.
A 2006. évi költségvetés harmadik negyedéves teljesítése jó,
az önkormányzat és az intézmények jól gazdálkodnak. A fent
említett fejlesztések mind Ebes
vagyonát gyarapítják. A község
dinamikus fejlődése köszönhető,
a lakosság és a helyi szervek sikeres együttműködésének.
Bencsik Ildikó

Jövőre sem lesz könnyebb
A képviselő-testület december
6-án tartott ülésén tárgyalta a
2007. évi költségvetési koncepciót. Az előterjesztést Galgóczi
Mihály polgármester tartotta, mely a következőket tartalmazta:
„Az országos költségvetési tervezet alapján van módunk összeál
lítani a koncepciót, amely egyben
be is határolja a lehetőségeket és
a mozgásterünket. A törvénytervezet 6,2% inflációval számol
a 2007-es évben. A közszférában
nem terveznek béremelést. Az
állami támogatások (normatí
vák, szja stb.) csökkenő mértéket
mutatnak a 2006-os évhez képest.
Az önkormányzati szféra országosan csak a 99,4%-át kapja a
2006-os évhez képest. Ez a 6,2%os infláció mellett jelentős reálérték-csökkenést eredményez.
Ebes esetében az állami támogatás csökkenése mintegy 3,3 millió forint nagyságrendű.
A támogatás csökkenése
mögött országosan és helyileg is

Galgóczi Mihály polgármester
kimutatható egy jelentős gyermek
létszám-csökkenés.
Az oktatási szektorban, az ez
évben végrehajtott két órás óraszámemelést szeptember 1-jétől
újabb két órás kötelező óraszámemelés követi, ami az iskolában
várhatóan 2-3 fő pedagógus lét-

szám felesleget eredményez. Az
apadó gyermeklétszám ezt a tendenciát csak erősíti. Az iskola
igazgatónőjének számítása szerint valószínűleg, hogy az iskolába járó diákok létszáma 400 fő
alá csökkenhet.
Az oktatás finanszírozását új
alapokra helyezik. Szeptember 1jétől nem gyermekeket, hanem
pedagógus álláshelyet finanszíroz
majd az állam. Álláshelyenként
2,55 millió forint jár majd és egy
képlet alapján kell kiszámítani a
járandóságot. Ez arra ösztönzi a
magyar oktatási rendszert, hogy
az Európában átlagos gyermek/
tanár létszám felé mozduljon el.
A fentiek az óvodára is vonatkoznak” – mondta Galgóczi Mihály
polgármester, majd az alábbiakkal folytatta:
„2007-ben a súlyadó kiszámítása teljesítmény alapú lesz. A bevétel a továbbiakban is a települést
illeti, viszont nem tudjuk pontosan megtervezni a jövő évi adóbevételt, mert nem rendelkezünk
alapadatokkal.

Nagyobb öröm viszont, hogy
új fejlesztések indulnak el a jövő
évben Ebesen. A legnagyobb
beruházás a település teljes
becsatornázása és a Debrecen irá
nyú távvezeték megduplázása.
2007-ben az Észak-Alföldi
Régió Ivóvízminőség-javító Program keretében Ebesen is elkezdődik a több mint 200 millió forint
értékű szűrési technológia telepítése és kb. 60-70 millió forintértékben mintegy 3,5 km ivóvíz
főnyomó vezeték cseréje. (Fő u.,
Ady E., Rákóczi u., Kossuth u.,
Vérvölgy u., Rózsa u.)
A feladatok közé tartozik meg
a megépült köztemető beüzemelése, illetve a kb. 50 millió forint
értékű Egészségház bővítés és
parkoló építés beruházás befejezése.
A továbbiakban is figyelni fogja az önkormányzat a pályázati
lehetőségeket, hogy a fejlesztésekhez minél több támogatást
tudjon elnyerni.”
Galgóczi Mihály polgármester
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Ügyeleti problémák
Megszűnik a készenléti orvosi ügyelet Ebesen. A jelenlegi rendszer, miszerint Ebes és
Hajdúszovát közösen látja el az
ügyeleti rendszert, nem tekinthető végleges megoldásnak. A
két település polgármestere,
valamint orvosai 2006. december 31-ig írták alá a megállapodást ez év márciusában.
„Az európai uniós munkaidő
direktíva szerint az orvosok kötelező heti munkaideje Magyarországon is 48 óra. Ebből 40 óra a
rendelői munka és 8 óra az ügyeleti idő. E fölött önként, de nem
kötelezően még vállalhat 12 óra
munkát. Magyarországon 2007.
január 1-től a 2005. december 22én módosított 47/2004. (V.11.)
EszCsM rendelet szerint kitörlik a jogból a készenléti ügyelet
fogalmát, ezáltal a helyi ügyeleti
időbeosztás is megszűnik.
Ha tehát egy háziorvos nem
akar hetente csupán csak egyszer

8 órát ügyelni, akkor többre nem
kényszeríthető, tehát a kötelező
munkaidejük nem fedi le a készenléti ügyeletek időtartamát.
Az érintett települések polgármesterei keresik a megoldást a
kialakult helyzetre, mivel az önkormányzatnak feladata az alapvető
ellátási kötelezettségébe tartozó
orvosi ügyelet megszervezése.
Ebes olyan megoldást szeretne,
amely a lakosság igényeit, elvárásait is figyelembe veszi. Amennyiben a helyi orvosok nem vállalják
a jelenlegi formában az ügyeletet,
akkor más megoldást kell keresni. Ennek érdekében folytatott
tárgyalásokat Galgóczi Mihály
polgármester dr. Kiss Zoltánnal, akinek vállalkozása többek
között Derecskén, Létavértesen,
Hosszúpályiban látja el az orvosi ügyeletet.
Jelenleg azonban még nincs
hosszú távú, megnyugtató megoldás a település számára. A lakosság elvárná, hogy akinél leadta

a társadalombiztosítási kártyáját és nappal ellátja, az éjjel is
rendelkezésre álljon, ha baj van.
Az ebesi polgárok és az önkormányzat a Hajdúszovát nélküli
csak ebesi ügyeletet pártolják, s
azt szeretnék, ha ez a rendszer
működhetne tovább. Az orvosok viszont a központi ügyeletet
szorgalmazzák, melyben vállalnának ügyletet. Amíg a legmegfelelőbb megoldás kialakul rövid
távú megoldásként a jelenlegi
formájában működik tovább az
orvosi ügyelet. Az ügyletet jelenleg ellátó orvosok Okváth László kivételével, aki távolléte miatt
egyenlőre szóban nyilatkozott
az ügyelet március 31-ig történő
vállalásáról, aláírták a megállapodást 2007. március 31-ig. Így
január elsejétől zökkenőmentesen biztosítható tovább az ügyeleti ellátás. A március 31-ét követő
időszakra azonban még nincs
megnyugtató megoldás.
Bencsik Ildikó

A víziközműtársulatról

Elkezdődött településünkön és
a kedvező időjárásnak köszönhe
tően jól halad a csatornázás
Ebesen. Amíg a kivitelező a csa
tornázáson dolgozik, addig az
önkormányzat a víziközmű-társu
lat előkészítésén munkálkodik. A
víziközmű-társulat megalakítását a lakosság 66%-ának kell majd
kezdeményeznie. Ez ügyben a
december 6-i ülésen a képviselőtestület, miután több pénzintézet
ajánlatát is megtárgyalta a következő döntést hozta:
„Ebes Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy az európai uniós támogatással az együttműködő társtelepülésekkel megvalósítani kívánt
szennyvíz-beruházási projekt
keretében a települést terhelő
önrészt a lakossági kezdeményezés alapján e célból megalakítandó víziközmű-társulattal, mint
társberuházóval történő együttműködés keretében biztosítja.
Javasolja a víziközmű-társulat
nak, hogy a hitelszerződést a
Raiffeisen Bank Zrt.-vel kösse
meg. A bank által a LakástakaGázártámogatás 2007. január 1-jétől 26 830 forintos nyugdíjmini- rék-pénztár közreműködésével
mummal, és 97,60 forintos köbméterenkénti gázárral számolva:
biztosított hitelkonstrukcióban
résztvevő víziközmű-társulati tag
Egy fogyasztási
havi fizetési kötelezettsége a tesegységre jutó havi
ártámogatás köbméterenkén- tarifaemelkedés tület döntése alapján nem haladnettó jövedelem
forint/köbméter ti ár forintban
mértéke %
hatja meg az 1400 Ft-ot.”
53 660 forintig
40,12
57,5
0
A csatornázással és a víziköz
mű-társulattal kapcsolatos kér67 075 forintig
32,83
64,8
13
désekben várhatóan a 2007. év
80 490 forintig
25,53
72
25
elején tart lakossági fórumot az
93 905 forintig
18,24
79,4
41
önkormányzat.
93 905 forint felett
0
97,6
70

Amit a 2007. évi gáz ártámogatásról tudni lehet
Gáz ártámogatásra 2007. január
1-jétől azok a háztartások (egy
lakcímen lakó személyek) jogosultak, akiknek az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó
jövedelme nem haladja meg a
93 905 forintot. A támogatást
az elmúlt három havi rendszeres jellegű nettó bevétel alapján
lehet kiszámolni.
Így a bérek mellett az az étkezési támogatástól kezdve a
kamatjövedelmeken át a családi pótlékot is a jövedelembe kell
számolni. Az egyszeri juttatások
viszont nem számítanak bele az
alapul vett jövedelembe. Fogyasztási egység alatt a háztartás tagjainak arányszámát kell érteni:
– első nagykorú tagjának arány
száma: 1
– második nagykorú tagjának
arányszáma: 0,9
– minden további nagykorú
tagjának arányszáma: 0,8
– első és második kiskorú
arányszáma személyenként. 0,8
– minden további kiskorú
arányszáma személyenként: 0,7
Ha a háztartás valamelyik tagja
tartós betegség vagy fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági
támogatásban részesül vagy valamelyik gyerekre magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
akkor a rá tekintettel figyelembe
vett arányszám 0,2-vel növekszik. Ha a háztartásban gyerekét egyedülállóként nevelő szülő

él, akkor a háztartás fogyasztási
egysége szintén 0,2-vel növekszik.
Egyidejűleg egy fogyasztó és háztartásának tagja csak egy lakásra
igényelhet támogatást, de ez lehet
a tartózkodási hely is, ha az igénylő oda bejelentkezett. Továbbá az
albérlő csak akkor kaphat támogatást, ha a számla az ő nevére van
kiállítva.
A rendszer rugalmatlan eleme,
hogy év közben nem módosítható a rászorultsági sáv. Így aztán
bármilyen évközbeni változást
(például gyermek születése) csak
a következő év januárjában lehet
az újabb igénylésben érvényesíteni. A jövedelmek kiszámítása
szintén problémás lehet, például egyes adókedvezmények csak
később jelentkeznek az ügyfeleknél, ami akár a rászorultsági sáv
megváltozását is okozhatja.
Mi minősül jövedelemnek?
Jövedelem: A személyi jövedelemadóról szóló törvényben
jövedelemként meghatározott,

belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel)
költségekkel csökkentett része,
függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország
jogszabálya alapján folyósított
nyugdíjat.
Nem minősül jövedelemnek a
temetési segély, az alkalmanként
adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
a nevelőszülők számára fizetett
nevelési díj és külön ellátmány, az
anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint – a
személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével – a súlyos
mozgás-korlátozott személyek
pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka
és a fogyatékossági támogatás,
továbbá a fogadó szervezet által
az önkéntesnek külön törvény
alapján biztosított juttatás.

Forgalom lassítás
az Ifjúság utca
új szakaszán
Az ott lakók a kérésére 30
km/h sebesség korlátozó tábla,
valamint 7,5 tonnánál nagyobb
össztömegű járművel behajtani
tilos, kivéve célforgalom kiegészítéssel tábla kerül kihelyezésre a képviselő-testület döntése
alapján.
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A Községháza hírei
A helyi adókat érintő
változások
2007. január 1-jétől
Építményadó:
Az építményadó mértéke és az
adókötelezettségre vonatkozó
szabályok nem változnak, az adó
mértéke marad 600 Ft/m2.
Gépjárműadó:
Az országgyűlés 2006. július 10én fogadta el az egyes pénzügyi
tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvényt,
amely módosította – többek
között – a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt is.
A módosítás jelentősen átalakítja a gépjárműadó kiszámításának
eddigi rendszerét, és változásokat léptet életbe a kedvezmények
terén is. Az alábbiakban a legfontosabb változásokat emeljük ki:
a) Az adó alapja személyszállító gépjármű – ide nem érteve
az autóbuszt – hatósági nyilvántartásban (forgalmi engedély)
feltüntetett teljesítménye, kilo
wattban kifejezve. Az adó alapja
az autóbusz, a nyergesvontató, a
lakókocsi esetén továbbra is a saját
tömeg (önsúly), tehergépjármű
esetében továbbra is a saját tömeg,
növelve a raksúly 50%-ával.
b) A kilowatt alapján számítandó gépjárműadó mértéke a
gépjármű életkorához is igazodik az alábbiak szerint:
• gyártási évtől 3. évig: 300 Ft/kW,
• 4-7. éves korig:
260 Ft/kW,
• 8-11. éves korig:
200 Ft/kW,
• 12-15. éves korig:
160 Ft/kW,
• 16 éves kortól:
120 Ft/kW.

nyergesvontató kivételével, amely
után 30% adókedvezmény jár –,
amely „5”, „6”, „7”, vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel
(kóddal) ellátott.
30%-os adókedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet – a nyergesvontató
kivételével, amely után 50% adókedvezmény jár –, amely legalább
„9”, „10”, „11”, vagy „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott.”
A településen élők figyelmét az
alábbi rendelkezések fokozottabb betartására hívom fel:
1. Az állattartás szabályairól
szóló módosított 19/2000. (X. 25.)
Ör. számú helyi rendelet alapján
a kertes családi házak udvarán
háztartásonként legfeljebb 3 db
eb tartható. Az ebeket tulajdonosaik úgy kötelesek tartani, hogy
azok elkóborolni, közterületre
felügyelet nélkül kijutni, másokat veszélyeztetni ne tudjanak.
Ennek érdekében az ebeket
zárt helyen, szükség esetén megkötve kell tartani, mivel a kutya
tulajdonosának kötelessége gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, az ingatlan határait ne
tudja elhagyni.
2. A község környezetvédelmi feladatairól szóló módosított 12/1997. (X. 15.) Ör. számú
helyi rendelet alapján az ingatlan
tulajdonosa köteles gondoskodni a közterületre nyúló fák és a
sövény gallyazásáról. A fák védelméről szóló 21/1970. (VI. 21.)
Korm. rend. alapján az a tulajdonos, aki az ingatlana előtti közterületen lévő fát ki akarja vágni,
ezt a szándékát köteles a fakivágás előtt 30 nappal a jegyzőnek
bejelenteni. A bejelentésben meg
kell jelölni a fa helyét, darabszámát, faját, átmérőjét, és igazolni
kell a fával való rendelkezési jogosultságot. A fa kivágására való
jogosultság határozatban kerül
megállapításra.
Az engedély nélküli fakivágás
az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rend.
értelmében szabálysértési eljárást
von maga után.

c) Az adómentesség feltételei
szűkültek a mozgáskorlátozott
személyek vonatkozásában az
alábbiak szerint: 2007. január 1jétől „mentes az adó alól a súlyos
mozgáskorlátozott személy vagy
a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös
háztartásban élő szülője, nevelőszülője, mostoha- vagy örökbefogadó szülője tulajdonában lévő
egy darab, 100 kW teljesítményt
el nem érő személygépkocsi, ide
nem értve a személytaxiként
üzemelő személygépkocsit. Ha
a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi
van, akkor a mentesség kizáró3. A község környezetvédellag a legkisebb teljesítményű sze- mi feladatairól szóló fenti önkor
mélygépkocsi után jár.”
mányzati rendelet alapján az
ingatlanok tulajdonosai, haszná
d) A jogszabály-változás miatt lói kötelesek gondoskodni az
az adókedvezményre való jogo ingatlan előtt járda, továbbá a
sultság feltételei is szűkültek, telekhatár és az út közötti köztemert a személygépkocsik ebből rület gondozásáról, a járdán a hó
a körből kikerültek: „20%-os eltakarításáról és síkosság-menadókedvezmény illeti meg azon tesítéséről.
autóbuszt, tehergépjárművet – a
Ezen rendelet alapján a község-

ben tilos az avar és a háztartási
szemét, különösen a műanyag és
gumi égetés is. A növényi eredetű,
lebomló hulladékot (avar, falevél,
egyéb kerti hulladék) a községben
a jelenleg rekultiválásra váró, régi
szeméttelepen lehet elhelyezni.
Aki a fenti rendelkezéseket meg
szegi, azt a Polgármesteri Hivatal
szabálysértési hatósága pénzbírsággal sújthatja.
4. A képviselő-testület szabá
lyozta a közterületek használatát a 21/2005. (X. 25.) Ör. számú
rendeletében, és az illetéktelen
használatot megtiltotta. A ren
delet alapján közterület-hasz
nálati engedélyt kell kérni a
közterületek rendeltetéstől eltérő használata esetén. A közterü
let használatért a rendeletben
meghatározott összegű díjat kell
fizetni. Engedély-köteles többek között: a teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek
vontatmányainak elhelyezése,
az építési munkával kapcsolatos
állvány, építőanyag és törmelék,
valamint tüzelő és egyéb dolog,
tárgy elhelyezése is. A közterülethasználati engedélyt annak kell
kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
Az illetékköteles kérelmet a
tevékenység megkezdése előtt
legalább 15 nappal a Polgármesteri Hivatalhoz be kell nyújtani,
arról a polgármester határozat-

ban dönt. A kérelem-nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal 4.
sz. szobájában szerezhető be.
Éppen ezért kérek minden
ebesi lakost, hogy a fenti rendelkezésekre figyelemmel önként – a
hatóság közbelépését megelőzendő – szíveskedjenek gondoskodni
a járdák tisztántartásról, az ebek
elkóborlásának megakadályozásáról és kerüljék a fák engedély
nélküli kivágását.
TÁJÉKOZTATJUK a tisztelt
lakosságot, hogy a MatadellaPlusz Kft. (Debrecen) az önkormányzattal kötött vállalkozási
szerződése alapján 2006. december 4-től 2007. február 28-ig
hetente 1 alkalommal gyűjtik be
és szállítják el a lakosoknál elhullott állatok tetemeit. A begyűjtések továbbra is keddi napokon
történnek, ehhez a bejelentéseket a Polgármesteri Hivatal hétfő délig tudja fogadni.
Természetesen nem csak a
fent hivatkozott számú, hanem
minden helyi önkormányzati
rendelettel kapcsolatos további
tájékoztatást kaphatnak a Polgármesteri Hivatal titkárságán,
ügyfélfogadási időben.
Együttműködésüket köszönöm.
Bek Melinda
jegyző

Várjuk a javaslatokat
a helyi kitüntető címekre
2006. december 31-ig lehet
írásban jelöléseket benyújtani a polgármesterhez az
„Ebes Község Díszpolgára”
címre és a „Pro Villa (Ebes
községért)” kitüntetésre.
Díszpolgári címre jelölhető az a személy, aki huzamos idő óta tevékenykedik az
ebesi lakosság javára, társadalmi, gazdasági, kulturális és
egyéb területen. Példamutató, eredményes munkát végez,
közmegbecsülésnek örvend,
kiemelkedő tevékenyégével
maradandót alkot, öregbíti a
község hírnevét.
A Pro Villa kitüntetés arany,
ezüst, illetve bronz fokozata
adományozható annak a személynek, aki tevékenységével
nagymértékben hozzájárul

Ebes fejlődéséhez, elismerésre
méltó tevékenységet fejtett ki
az oktatás, a művelődés, a kultúra, a sport valamely területén,
hosszabb ideje végzett kiemelkedő munkát az egészségügyi,
a szociális ellátási, a közszolgálati szférában, hozzájárul a
mezőgazdaság, az ipar, a település fejlesztéséhez, a környezetvédelemhez.
A kitüntetések elhunyt személyeknek, magyar és külföldi
állampolgároknak is adományozhatók. A kitüntetésekre minden év december 31-ig
lehet írásbeli javaslatot tenni
a képviselő-testületnek a polgármesternek címezve. Az
adományozásról a képviselőtestület titkos szavazással dönt.
A díjak március 15-én kerülnek
átadásra.
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A Kulturális
Kht. hírei
2006. december 16-án
szombaton karácsonyi kézműves játszóház 10 órától
a művelődési házban, ahol
karácsonyi ajándékokat, asztali és karácsonyfa díszeket
készíthet minden résztvevő.
Belépő: 200 Ft
2006. december 19-én délután 17 órától „Ha eljő Szent
Karácsony…” karácsonyi
teadélután a Községi Könyvtárban és a karácsonyi pályázat eredményhirdetése.
„Csillag ragyogott az égen,
nem is ma, hanem már régen.
Azóta is ünnepeljük, a kis
Jézust nem felejtjük.
Gyűljön össze házad népe,
köszöntsön rátok szeretet és
béke!”
Az Ebesi Kulturális Kht
békés, boldog karácsonyt és
sikerekben gazdag új évet
kíván!
2007. január 10-ig megtekinthető a „Lepke lebben…” kiállítás a múzeumban,
melyen Uzonyi Pál gyermekversei és az általa készített
illusztrációk mellett az Uzonyi
Pál rajzpályázatra beérkezett
alkotások is láthatók.
Ünnepi nyitva tartás a Községi Könyvtárban és a Széchenyi Ferenc Tájmúzeumban
december 24–26. zárva
december 27–30. 10–18
óráig
december 31.–január 1.
zárva
január 2-tól a megszokott
nyitva tartás szerint.

A Családsegítő
Szolgáltatás és a
Gyermekjóléti
Szolgáltató dolgozói
megköszönve az ebesi
lakosok adományait,
ezúton kíván kellemes
karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag,
boldog új évet Ebes
Község lakosainak.

A Családsegítő Szolgálat a
december havi ruhaosztást
2006. december 19-én 9.00–
12.00-ig tartja a művelődési házban.

Tájékoztató

Ebes Község lakosai részére Ebes Község Önkormányzat Alapszolgáltatási
Központjának Családsegítő Szolgáltatásáról és Gyermekjóléti Szolgáltatójáról
Tisztelt Lakosság!

– Ruhaosztás: minden hónap
utolsó keddjén kerül megszervezésre a Művelődési Házban, 9.00–
12.00-ig.
Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy folyamatosan gyűjtjük és
osztjuk a különböző adományokat: ruhanemű, játékok, könyvek,
iskolai tankönyvek, élelmiszer,
bútor stb., illetve közvetítünk
az adományozók és a rászorulók között.

– Pályakezdő fiatalok részére
álláskeresési tanácsadás naprakész információbázissal. Időpontja: szerda 8.00–12.00.
– Korrepetálást szervezünk a
felzárkóztatást igénylő általános
iskolai tanulók részére. Időpontja: hétfő 15.00–15.45
– Iskolai előadások szervezése.
– Életvezetési, nevelési tanácsadás: preventív (megelőzési) jelleg
gel személyre szóló tanácsadás.
A két szolgálat helyi bevezetésével a szolgáltatások száma
is nőtt, melyeket folyamatosan
bővíteni szeretnénk a lakosság
részéről felmerülő igények alapján. Ezért kérjük és várjuk az
Önök észrevételeit, ötleteit.
A családgondozókkal és a
tanácsadókkal közösen azt szeretnénk elérni, hogy itt helyben a
lakosság minél szélesebb körének
tudjunk segítséget nyújtani.

Ebes Község Önkormányzata az Alapszolgáltatási Központon (volt Gondozási Központon)
belül 2006. szeptember 1-jétől
elindította új szolgáltatásait: a
Családsegítő Szolgáltatást és a
Gyermekjóléti Szolgáltatót. Mind
két ellátást az ebesi Művelődési
Házban (Kossuth utca 32. szám
alatt) vehetik igénybe.
Az ügyfélfogadások ideje:
Hétfő:
8.00–12.00 Gyermekjóléti Szolgáltató
Kedd:
Az ügyfélfogadás

szünetel.
Családgondozók: Molnár ZsuSzerda:
8.00–12.00 zsanna, Szabó Márta. Telefon:
Csütörtök:
13.00–16.00 52/788-495, fax: 52/788-495, ePéntek:
8.00–12.00 mail: polgarmesteri.hivatal96@
chello.hu
Családsegítő Szolgáltatás
A Gyermekjóléti Szolgáltatónál
is igénybe vehetők a Családsegítő
Családgondozó:
Mészáros Szolgáltatásnál felsorolt szolgálJózsefné, telefon: 52/788-494, fax: tatások. További ingyenes szol52/788-495, e-mail: polgarmesteri. gáltatások:
hivatal96@chello.hu
Ingyenesen igénybe vehető
szolgáltatásaink:
– Információs tanácsadás: felvilágosítást adunk eljárási rendekA Családsegítő Szolgáltatás (pl.: egy-egy csomag liszt, cukor,
ről, jogszabályokról, intézmények és a Gyermekjóléti Szolgálta- száraz tészta, szaloncukor, keksz,
szolgáltatásairól, azok igénybe- tó szeretné a rászoruló családok burgonya, gyümölcs stb.)
vételéről. Ügyfélfogadási időben ünnepét szebbé tenni az Önök
Adományaikat várjuk a Csabármikor igénybe vehető.
támogatásával!
ládsegítő Szolgáltatás irodájá– Szociális ügyintézés: kérvéKérjük, amennyiben módjuk- ban (Műv. Ház), esetleg az Idősek
nyek megírása, nyomtatványok ban áll, segítsék munkánkat tar- Klubjában. Segítségüket előre is
kal, illetve azok kitöltésével tós élelmiszer adományozásával! köszönjük!
segítjük a lakosságot (társadalom
biztosítási, szociális ellátások,
alanyi jogon járó ellátási formák, személyes iratok, azonosí
tó igazolványok és okmányok
kérelmezése, közüzemi díjakkal
kapcsolatos ügyintézés). Ügyfélfogadási időben bármikor igénybe vehető.
– Faxolási lehetőség (A/4-es
formátumú, néhány oldal terjedelemben). Ügyfélfogadási időben bármikor igénybe vehető.
Az ebesi Művelődési Ház kivá
– Jogi tanácsadás: hétfői és
lóan alkalmas esküvői szertartá
szerdai napokon 15.00–17.00sok lebonyolítására. A szertartás
ig dr. Debreczeni Rita fogadja
az ügyfeleket az Arany Orosza nagy teremben – ahol 250 fő is
lán Étteremben lévő fogadóiroelfér – és a szabadtéri színpadon
dájában.
egyaránt megtartható. Lehetőség
– Pszichológiai tanácsadás:
szerdai és csütörtöki napokon
van a szertartás utáni gratulációk
15.00–17.00-ig Lévai Annamária
fogadására, állófogadás rendezésé
pszichológus fogadja az ügyfeleket
re. Nincs zsúfoltság, szoros, kötött
a Családsegítő Szolgálatnál (Művelődési Ház, Kossuth utca 32.)
időpontok.
A jogi és a pszichológiai tanácsadást igénybevevőket arra kérjük,
Az aktuális bérleti díjakról tájékozódni lehet honlapunkon.
hogy előzetesen jelentkezzenek
Érdeklődni: Ebesi Kulturális Közhasznú Társaság
be személyesen vagy telefonon.
4211 Ebes Ady Endre u. 6–8. Tel.: 52/366-136, 20/387-0211
– Gyógypedagógiai foglalkozás
e-mail: ebeskultkht@freemail.hu
és tanácsadás: minden csütörtökön a helyi óvodában 13.30–16.30ig. Gyógypedagógus: Kalmár
Tiborné.

Kedves ebesi lakosok!

Életünk egyik legfontosabb
állomása a boldogító igen
kimondása. S nem mindegy, hogy ezt milyen körülmények között tesszük.

www.ebeskultkht.axelero.net
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Harmadjára is elhódítottuk
a vándorkupát

A Csapókerti Általános Iskola
az idén is megrendezte a Csapó
kerti Napok rendezvénysorozatát,
amelynek zárónapján, november
24-én ismét sor került az Idegen
nyelven a színpadon elnevezésű
versenyre.
Az ebesi gyerekek a Pán Péter
című meséből adtak elő egy zenéstáncos részletet angol nyelven,

amellyel – a nyolc induló csapat
közül – az elő helyezést érdemelték ki.
Elsősökből és ötödikesekből
álló 18 tagú csapatunk könyvjutalomban részesült, és az oklevél
mellé újra elhoztuk a vándorkupát, amely így harmadik alka
lommal került az ebesi iskola
birtokába.

A gyerekek nyelvi felkészítését
angoltanárnőjük, Kathiné Sárkány Noémi tanárnő végezte. A
sok gyönyörű jelmezért és kellékért köszönet a szülőknek, a díszletek pedig Menyhért Mónika
rajztanárnő keze munkáját dicsérik. Jövőre újra nekivágunk!
Érckövi Katalin
iskolaigazgató

Bál az iskola tanulóiért
Az iskola szülői munkaközös
sége az idén is megszervezte
szokásos jótékonysági bálját.
November 25-én szombaton az
Arany Oroszlán étteremben gyűltek össze szülők, pedagógusok,
hogy az est bevételéből és a fel
ajánlásokból támogassák a tanulók jutalmazását. A vacsora előtt

az iskola tanulói műsorral szórakoztatták a jelenlevőket. A vendégek néptáncnak, moderntáncnak
és hangszeres számoknak tapsolhattak. Az étterem szakácsai által
készített ízletes vacsorát tánc és
tombolasorsolás követte.
Köszönet mindazoknak, akik
felajánlásaikkal, támogatásukkal

hozzájárultak az est sikeréhez.
Reméljük, jövőre sikerül még
több résztvevőt a bál vendégei
közt üdvözölni.
Az est bevételéből összegyűlt
173 413 Ft-ot jó szívvel ajánljuk fel
az iskola tanulóinak jutalmazására.
Pappné Salánki Tünde
SZM vezető

Uzonyi Pál:

Mit hoz…
Mit csinál a Mikulás?
kosarában kotorász…
Hogy ha jó vagy, meglátod
hoz majd neked kalácsot.
Ám ha rosszacska voltál, anyukán
is kifogtál…
Nem igen ad kalácsot, hanem
inkább virgácsot…
Az óvodában is járt a Mikulás,
ahová nagyon jó gyerekek járnak,
mert a Mikulás kosarában csak
ajándékok voltak.

Szépkorúak
ünnepsége
Az Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány által
szervezett rendezvényen
ismét megtelt művelődési ház.
2006. december 2-án
a művelődési házban
Galgóczi Mihály polgármester köszöntötte a szépkorúakat majd Szabó
Eszter és Drágán Lajos előadásában magyar nóta és
operett slágereket hallgathattak a részvevők.
Búcsúzóul az alapítvány
kuratóriuma egy mikulással kedveskedett a vendégeknek.

Sikeresen
pályázott
az óvoda
2006 tavaszán a GeneraliProvidencia pályázatot
írt ki közoktatási intézményvezetők számára
Balesetmegelőzés az intéz
ményekben címmel.
Óvodánk pályázata a biztonságos közlekedés, egészséges életmód témakört foglalta
magában. Intézményünk
eddig is sokat tett a biztonságért:
– Felülvizsgáltuk játékudvarunk játékainak biztonságát és elvégeztük a
balesetmentesítést.
– Elvégeztettük az óvoda
teljes körű tűzvédelmi, balesetvédelmi és érintésvédelmi felülvizsgálatát.
– 3 éve kialakításra került
egy közlekedési tanpálya az
óvoda udvarán.
Terveink között szerepel
egy komplett közlekedésbiztonsági program, melyet fokozatosan fogunk végrehajtani.
Feladatunk a közlekedési tanpályánk kihasználása a közlekedésre nevelés érdekében.
Szülői értekezleten felhívjuk
a szülők figyelmét a személyes példaadásra. Közlekedési
veszélytérképet készítünk az
óvodába menet veszélyes átkelési pontokról. Jó kapcsolatot
építettünk ki és tartunk fönt
a helyi és megyei rendőrkapitányságokkal, bemutatókra
került sor és szeretnénk előadásokat is szervezni. A debreceni vidámparkban működő
közlekedési parkba szeretnénk
a csoportokkal eljutni, megismertetni a gyermekekkel a
közlekedés valamennyi ágát:
forgalmas csomópont, vasútállomás, villamos és a troli
közlekedés, repülőtér, mentő, tűzoltóállomás, rendőrkapitányság épülete és munkája.
Fontosnak tartjuk, hogy az
óvodából kikerülő gyerekek
kellő jártasságot szerezzenek
a gyalogos, illetve kerékpáros
közlekedés szabályairól.
2006. november 15-én vettük át ünnepélyes keretek
között az elismerő oklevelet
és a 100 000 Ft-ot.
A nyert összegből kerékpárokat, rollereket, közlekedési társasjátékokat vásároltunk,
melyet az óvodásuk örömmel
vettek birtokukba.
Czeglédiné Herczeg Ildikó
óvodavezető
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Adventi hagyományaink
A latin eredetű szó (adventus)
megérkezést jelent. A Jézus születésére való várakozás, a felkészülés, a reménykedés időszaka.
András napjához legközelebb
eső vasárnap és december 25-e
közötti négy hetes „szent idő” a
karácsonyra való lelki felkészülés ideje.
Az adventi koszorú hagyománya az ősi időkbe nyúlik vissza,
kapcsolatban van a téli napforduló szokásaival; viszonylag új szokás, a 19. századból eredeztethető.
Első nyomait a néprajzkutatók
északon, a Keleti-tenger partvidé
kén és szigetvilágában találták
meg. Fűzfavesszőből koszorút
fontak és örökzöldet csavartak
köré. Ez a szokás később Európa
más vidékein is meghonosodott.
A valódi adventi koszorú készítése a 19. században jött divatba.
Egy hamburgi lelkész otthonába
egy hatalmas fenyőkoszorút erő
sített a mennyezetre, melyen 24
gyertya volt, minden adventi napra egy-egy. Később az egyszerűség kedvéért csak négy gyertyát
helyeztek el a koszorún. Minden
adventi vasárnapon eggyel több
gyertyát gyújtottak meg. A gyer
tyákat vörös és aranyszalagokkal
díszítették, az élet és fény jelképé
vel.
Az advent az ünnepekre való
ráhangolódás, a készülődés ideje.
Az idő múlását legérzékletesebben naptárral mérhetjük. Ezért
készítenek – főleg gyerekeknek –
adventi naptárt. A naptár a készülődés, várakozás idején minden
nap egy apró ajándékkal, édességgel lepi meg a gyerekeket.
Talán mindannyiunk lelkében
él még a gyermekkori karácsonyunk emléke, amikor csodaváró
szívvel álltunk a betlehemi jászol
előtt, Jézust vártuk, és ő minden évben eljött, hogy elhozza
nekünk a boldogságot, a béke és
a szeretet ünnepét. Krisztus születésnapja, karácsony (december
25.) a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe.
A karácsonyi ünnepkör legjelesebb napja karácsony „vigíliája” (december 24.), amely számos
szokást, hiedelmet vont maga
köré. Ezek részben a kereszténység előtti képzetekből, a téli nap
fordulóval kapcsolatos mágikus
eljárásokból, részben az ünnep
keresztény jellegéből fakadtak. E
napon tilos volt dolgozni, kölcsön
adni, kérni, mert elvitte a gazda
hasznát. Nem volt tanácsos varrni, foltozni, nehogy hályog legyen
a gazdaasszony szemén. De moso
gatni se volt szabad, mert ezáltal
elveszítette szerencséjét. Karácsony előestéjén a kiterített

mosott ruha is nagy bajt, betegséget hozhat a családra.
Népszerű karácsonyi szokás
volt a magyar nyelvterületeken az
énekes, verses köszöntés: kántálás,
szálláskeresés, betlehemezés.
Ezen a napon gondosan rendbe teszik, kitakarítják a házat,
udvart, a jószág helyét is, hiszen
vendéget várnak, a világra született kisdedet. Egész nap folyik az
ünnepi előkészület, sütés-főzés.

A karácsonyi vacsora
Amikor az esthajnalcsillag már
feljött, került sor a karácsonyi
vacsora elfogyasztására. Több
vidéken csak az éjféli mise után
fogyasztották el, addig böjtöltek. A kultikus jellegű, mágikus
célzatú vacsora alatt az emberi magatartásnak szigorú rendje
volt. Elfogyasztása előtt, hogy a
gonosz lelket elriasszák, az udvar
ban a gazda puskát sütött el. A
gazdaasszony mindent jó előre
odakészített az asztalra, mert a
vacsorát végig felállás nélkül kellett elfogyasztani.
A karácsonyi abroszt többnyire erre az alkalomra használták. Bűvös erőt tulajdonítottak
neki, és tavasszal vetőabroszként használták, hogy gazdagabb
legyen a termés. Több vidéken a
gazdaasszony vacsora után egy
szép piros almát annyi szeletre vágott, ahányan ültek az asztalnál, mondván, amilyen kerek
az alma, olyan kerek, összetartó
legyen a család.
Vacsora után a hulladékot
gondosan összegyűjtötték, mert

mágikus erőt tulajdonítottak
neki. A jószágoknak adtak belőle, hogy egészségesek legyenek. A
karácsony esti vacsora tehát az
egészség és a termékenység érdekeit szolgálta. Ez mágikus felfogás
sokáig, számtalan változatban élt
a nép körében.

A karácsonyfa-állítás
szokása
A fák szerepe a különböző
ünnepek során minden népnél
nagy volt. A magyar népi hagyo
mányokban a karácsonyi életfa
vagy termőág tekinthető a karácsonyfa elődjének, amelyet a mestergerendára függesztettek. Ma
már el sem tudnánk képzelni a
karácsonyestét karácsonyfa nélkül. Talán ez a legszebb és leglát
ványosabb ünnepi szokás. A
karácsonyfa-állítás német erede
tű szokás, a 17. században terjedt
el. A németek abban a hitben
éltek, hogy a téli napforduló idején a gonosz szellemek, a halottak
szellemei kiszabadulnak és szabadon csatangolnak a világban. A
kísértetektől az emberek csak úgy
menekülhetnek meg, ha az élet
örökzöldje, a fa alá húzódnak. A
hagyomány szerint Luthert Márton állított először karácsonyfát
gyermekeinek. Ő azonban már
Jézus születésének tiszteletére
állította a fát és számtalan kis
gyertyát gyújtott rajta.
A karácsonyfa kései, 19. századi szokás nálunk. Karácsony
fát Magyarországon 1824-ben
Brunswick Teréz állított először,
majd 1834-ben Fertőszentmik

Kedves szokás karácsony táján távoli ismerősök, barátok
köszöntése egy-egy képeslap küldésével. Napjainkban ez már
olyan természetes, hogy nem is gondolnánk, hogy csak az 1870es években küldtek először ilyen üdvözlőlapokat. (Bálint napra
már a 18. század közepétől postáztak képeslapokat.)
A karácsonyi képeslapokat először gyerekek készítettek az
iskolában, a legszebb kézírásukkal írták meg a lapokat, ezzel ajándékozták meg szüleiket. Kereskedők körében szintén szokás volt
speciálisan díszített karácsonyi üdvözlőlapok küldése.
Egy angol úriember, Sir Henry Cole nevéhez fűződik az első
karácsonyi képeslap ötletének kivitelezése. Ő volt a londoni Vik
tória és Albert Múzeum első igazgatója. Üzletember volt, de
nagyon érdeklődött a művészetek iránt. 1843 decemberében nem
maradt elég ideje, hogy személyes üdvözleteket írjon a barátainak, ezért úgy döntött, hogy üdvözlő kártyákat fog nyomtatni.
John Calcott Horsley festő rajzai kerültek a kártyára: egy család, illetve jótékonykodást bemutató képek – így született meg
az első karácsonyi képeslap. 1000 darabot nyomtattak belőle, és
darabját 1 shillingért árulták.
Európában a színes nyomtatás fejlődésével, az 1870-es évektől
terjedt el széles körben a karácsonyi képeslap. Az egyre növekedő forgalom miatt 1880-ban már a postahivataloknak fel kellett hívniuk a lakosság figyelmét arra, hogy időben – hetekkel
karácsony előtt – adják postára képeslapjaikat, hogy azok időben megérkezzenek a címzettekhez.

lóson a Bezerédj család. Elterjedését bizonyára segítette, hogy
szimbólumként és feldíszített
állapotban a téli napforduló „jelképtárát” idézte fel; zöldágként
is, életfaként is. A karácsonyfadíszek, a termékenységet szimbolizáló alma, dió és – feltevések
szerint a paradicsomi életfáról
származó kígyót jelképező – lánc
is jól megfért egymással. Először
a nemesi családoknál, s csak a
század végén került karácsonyfa a módosabb polgárok, parasztok házába.
A XX. század elejétől egyre
többen díszítettek fel otthonukban egy kis fenyőt vagy ágacskát
az ünnep alkalmával. Mára nincs
olyan otthon, ahova ne jutna legalább egy szimbolikus fenyőág
karácsony idején.
A díszítés sokat változott az
idők folyamán, de vannak nélkülözhetetlen kellékek, például az
ünnepi gyertyák. A kis gyertyák a
karácsonyfa ágain az új fény eljövetelét szimbolizálták, mely utat
mutatott a Három Királyoknak a
kis Jézus megtalálásához. Régebben fából és textilből készültek
a díszek, a fa csúcsára angyalkát vagy csillagot tettek és piros
almát, diót akasztottak az ágakra.
A szaloncukor sem hiányozhatott,
a két háború közt többnyire házilag készítették, és színes papírba
csavarták be.
A szocialista időkben – mint
az élet annyi területe – a fenyőfadíszítés is „egységesült”, minden
családban ugyanaz az izzókészlet
tündöklött a fán, nem beszélve a
színpompás műanyag díszekről,
gömbökről, melyek az angyalká
kat kívánták helyettesíteni. Ki ne
emlékezne az arany vagy ezüst
sztaniolba és fehér zsírpapírba
csomagolt, titokzatos összetéte
lű szaloncukrokra, melyek belül
rózsaszínben vagy sárgában pom
páztak, ha egyáltalán sikerült
kettéharapni. Ezek szinte hozzánőttek a karácsonyokhoz, csakúgy, mint a csillagszórók.
A kilencvenes években kissé
eltolódott a karácsonyfa-díszítés a minőség és az ízlés irányába.
Már nem divat a szivárvány minden színében csillogó fa, amire
akármit rá lehet aggatni. A díszítésben egyre inkább az figyelhető
meg, hogy egy szín dominanciá
jára törekszünk, ez lehet arany,
piros, fehér-ezüst, vagy merészeb
bek a kéket is választhatják.
Bőven van miből választani, de
akár otthon is megpróbálkozhatunk díszek készítésével.
Összeállította:
Rózsahegyiné Juhász Éva

2006. december • Ebesi Hírlap | 

Karácsonyi áldás
A nagy készülődés az ünnepre már javában tart. A háziasszo
nyok takarítanak, bevásárolnak,
ajándékokat rejtegetünk, gyertyát
gyújtunk. Karácsonya mindenkinek van. A külsőségek mellett
az igazi tartalom olykor háttérbe
szorul. Legmeghittebb ünnepünk
lényege és üzenete mégis csak egy
lehet: az a hatalmas csoda, hogy
Isten eljött erre a világra, egészen közel hozzánk, hogy velünk
legyen. Isten velünk, köztünk és
bennünk van.
Karácsonyi ajándékként hadd
nyújtsak át egy régi áldást, mely
szól a mi emberi utunkról és
Isten megmagyarázhatatlan szeretetéről.

„Isten járjon előtted, hogy ne
tévedj el utadon. Isten menjen melletted, hogy átkarolhasson, ha védelemre van szükséged.
Isten menjen mögötted, hogy
megőrizhessen gonosz emberek
álnok támadásától. Isten legyen
szívedben, hogy vigasztalhasson,
ha szomorú vagy. Isten legyen
körülötted, hogy karjába foghasson. Isten legyen feletted és áldjon meg téged életedben!
Áldott karácsonyt, szép ünnepet kívánok!
Bukáné Zakar Zsuzsa
lelkipásztor

vasárnapján háromnegyed 10-től
istentiszteletet tartunk, a hittanos gyermekek bizonyságtételével.
December 25-én, karácsony
első napján úrvacsorás ünnepi
istentiszteletet tartunk, háromnegyed 10-től készítő bűnbánati
istentiszteletet tartunk.
December 26-án karácsony
második napján istentiszteletet
tartunk keresztelővel, háromnegyed 10-től.
December 31-én óévi istentiszteletet tartunk háromnegyed 10-től.
2007. január 1-jén délután 2 órától újévi istentiszteletet tartunk.
2007. január 7-én vízkeresztet
ünneplő istentiszteletet tartunk,
Ünnepi alkalmaink:
December 24-én, advent 4. háromnegyed 10-től.

„Elhozta az igaz hit világát”
Az ünnepek mozgásba hozzák, felélénkítik a társadalmat. A
világban nagy bevásárlások folynak és csak a külsőre figyelnek, az
asztalra és arra, hogy mi legyen a
karácsonyfa alatt. A világi embert
az ünnep utánra kifárasztja az,
amit magához vett.
Az egyházi ünnepek összegyűjtik és örömet okoznak az embereknek. Milyen vágyódással éltük
meg a falusi búcsúk idejét. Milyen
lelkesen vártuk a Mikulás ünnepét gyermekkorunkban. Felnőtt
korban jobban figyelünk az előkészületre, átélésre, és utána mit
viszünk magunkkal a hétköznapokban. Az egyházi ünnepek valakivel való találkozás, egyesülés

örömét, békéjét hozzák. Az, amit
Jézus hoz, az átalakítja, felfrissíti
és gazdagítja az embert.
Ezért kell most is figyelni mit
ünneplünk és ki az aki összefog bennünket. A megszületett
Isten Fia hozza az igaz hit világát. Mindenki számára hozza,
csak sok ember nem akarja elfogadni az égi ajándékot. Ez a világosság elűzi a sötétséget, behatol
a szív és a lélek mélyébe. Láttatja
az emberrel a dolgok lényegét az
adás és elfogadás lényegét, értelmét. Van ezeknek értelme. Vele
láthatjuk az emberen az Isten
képmásságot. Vele láthatjuk meg,
hogy ott Betlehemben gyermek
képében az Isten Fia jött közénk.

Akarjuk elfogadni azt, amit Ő
hozott, megismerni Őt, és a Tőle
kapott ajándékot, és ezt továbbadni. Ha ezekre figyelünk, akkor
igazi ünnepünk lesz. Ezt kívánom
minden ebesi lakosnak, hívőnek,
templomba járónak.
Áldott ünnepeket és Istenben
gazdagodott újesztendőt kíván:
Orosz Lőrinc
prépost-plébános.
Római katolikus miserend:
December 24-én (vasárnap) fél
12-kor szentmise
Karácsony napján, december
25-én éjféli mise, nappal fél 12kor szintén, utána rövid pásztorjáték.

Gyermekek
Egészségéért
Egyesület
Bizonyára sokan értesültek arról községünkben, hogy a
Kenézy Gy. Kórház Csecsemő- és
Gyermekosztályát a bezárás fenye
geti. Talán nem kell részletesen
ecsetelni mit jelent ez, nem csak
a debreceniek, de a környék településeinek számára is.
Ez egy jól működő osztály, mely
évente közel 37 ezer járó beteget
és 4500 fekvő beteget lát el.
Belegondolni is rossz, milyen
hátrányokkal járna, ha ezt az osztályt megszüntetnék és mindazok,
akiket itt kezeltek, kénytelenek
lennének a klinikára átmenni,
ahol már most is zsúfoltság van.
Annak érdekében, hogy ez az
osztály megmaradhasson, egy
egyesület jött létre, a címben szereplő elnevezéssel.
Az egyesület célja:
Minden törvényes eszköz
igénybevételével megakadályozni a gyermekosztály bezárását,
vagy drasztikus ágyszám csökkentését.
Ezen túlmenően támogatni
kívánjuk, hogy a Kenézy Gy. Kórház a kiemelt kórházak közé tartozzon.
A napokban elindítottunk községünkben is egy aláírásgyűjtő ívet – megtalálható a Községi
Könyvtárban – , melyen a velünk
egyetértők támogathatnak céljaink elérésében.
Adorján Csongorné
Gyermekek Egészségéért
Egyesület elnöke

Közlekedésünk javításáért
Indult Ebesen egy olyan kezdeményezés, melyben azt kértük,
„mi a lakosság” a Polgármesteri Hivatal támogatásával együtt,
hogy Debrecen–Hajdúszoboszló viszonylatában jövet-menet
minden busz térjen be Ebes
községbe. Ezt a kérésünket írásban eljuttattuk a Volán illetékeseihez.
Hosszú-hosszú évek óta probléma ugyanis, hogy csak egyes
buszok jönnek be a községbe.
Nagyon sokan ingáznak a két
szomszédos városba tanulni,
dolgozni, gyógykezelésekre és a
temetőbe.
Éppen ezért, a busz közlekedésével kapcsolatos probléma az
egész községet érinti.
Természetesen az is igen sok
kényelmetlenséget okoz, hogy a
buszok túlzsúfoltak és levegőtlenek, hiába légkondicionáltak, ha

azt nem használják. Ezen könnyű
lenne segíteni, hiszen egy mozdulattal be lehet kapcsolni a berendezést.
Más kérdés a járat sűrítése,
mellyel kapcsolatban a Volán
egyenlőre nem tud segítséget nyúj
tani, pénz híján. Annak viszont
nem lehet ép ésszel akadályát
találni, hogy minden busz bejöjjön és a légkondit bekapcsolják.
Ezen érdekünk érvényesítését
már eddig kb. 260 ebesi lakos aláírásával támogatta.
Amennyiben a napokban a
Volánhoz eljuttatott igényünk
nem talál meghallgatásra és rövid
időn belül nem kapunk megoldást, akkor tovább folytatjuk a
közlekedés javításáért megkezdett harcunkat.
Ebben kérjük szépen minden
érdekelt támogatását a jövőben.
Adorján Csongorné
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Decemberi orvosi
ügyeleti beosztás

Ebes és Hajdúszovát területén
13. (szerda)
14. (csütörtök)
15. (péntek)
16. (szombat)
17. (vasárnap)
18. (hétfő)
19. (kedd)
20. (szerda)
21. (csütörtök)
22. (péntek)
23. (szombat)
24. (vasárnap)
25. (hétfő)
26. (kedd)
27. (szerda)
28. (csütörtök)
29. (péntek)
30. (szombat)
31. (vasárnap)

Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u. 10.
Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Okváth László Ebes, Kossuth 10.
Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. u. 36.
Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u. 10.
Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Okváth László Ebes. Kossuth u. 10.
Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. u. 36.
Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u. 10.
Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u. 10.
Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A

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

Hitelügyintézés
díjmentesen

Jelzáloghitelek: lakásvásárlásra, építésre, felújításra, kedvezőtlen
kamatozású hitelek kiváltására és szabad felhasználásra is.

Kamat: 1,49% THM: 4,1%

Hívjon! Segítek!

Tóth Sándor
06-30/238-3734 vagy 52/366-548

Végkiárusítás a Stílus Divatban
Minden áru

50%-os
árengedménnyel!
Amíg a készlet tart!

Ebes, Rákóczi u. 12. (volt tsz-iroda)
Az Arany Oroszlán Étterem

2006. december 31-én, 19 órától

szilveszteri zenés,
táncos évbúcsúztató
mulatságot rendez.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy az étterem szállás és étkezés céljából
egyaránt elfogadja az üdülési csekkeket.
Lehetőségünk van továbbá
a Sodexho Pass meleg- és hideg étkezési
utalványok elfogadására is.
Honlapunkról tájékozódhatnak
az aktuális heti menükről.
Az étterem nyitva tartása:
hétfőtől szombatig: 10–19 óráig,
vasárnap: 10–16 óráig.
Elérhetőségeink: 52/565-520,
e-mail: arany-oroszlan@freemail.hu
Honlap: www.arany-oroszlan.hu

Kellemes környezetben, tánccal, mulatsággal várjuk
mindazokat, akik nálunk akarják tölteni az év utolsó estéjét.
Az est programja:
19.00: üdvözlő ital
20.00: „Terülj, terülj asztalkám! – a vacsora kezdete
22.30: Tombolasorsolás
24.00: „Ütött az óra!” – újévköszöntés pezsgővel
A talpalávaló élő zenét szolgáltatja: Sándor Zsolt
A jegyek elővételben megvásárolhatók az étteremben december 20-ig
felnőtteknek 10 000 Ft/fő, gyerekeknek: 7000 Ft/fő.
Az árak korlátlan étel- és italfogyasztást tartalmaznak,
a megadott választékon belül.
A svédasztalon levő étkek:
• részeges vaddisznóragu petrezselymes burgonyával
• lakkozott malacsült pezsgős, párolt káposztával
• hortobágyi húsos palacsinta
• gyümölccsel töltött konyakos csirke
• francia-, görög-, burgonyasaláta
és sok más finomságból választhat még
Szomjoltók:
Jägermeister, Vilmoskörte, Metaxa, Sissy krémlikőr, Arany
Ászok, Tokaji Furmint, Coca-Cola-termékek, rostos levek

Ebesi Arany Oroszlán Étterem

4211 Ebes Széchenyi tér 2. 52/565-520
e-mail: arany-oroszlan@freemail.hu • www.arany-oroszlan.hu

Búcsúztassuk
együtt az óévet!

