
„Ebesiek vajon voltak-e valaha ennyien így együtt, mint most, 
május elsején, a munka ünnepén? Nemigen.” – állapították meg 
többen a majálison részt vevők. „Ha volt is ilyen, nagyon régen le-
hetett, csak az idősebbek emlékezhetnek rá…” Kissné Vass Rozá-
lia művelődési ház igazgató szerint ünnepelt már itt mintegy két és 
félezer ember is. Most többen voltunk. „Tavaly hűvösebb, hidegebb 
idő volt, most az időjárás jobban a kegyeibe fogadott bennünket. 
Mindig örülök ezeknek az ünnepi alkalmaknak, Ilyenkor kötetle-
nebben meg tudjuk beszélni a közös teendőinket.” – jegyezte meg 
Galgóczi Mihály polgármester.

Film, diszkó és sportprogramok
A tavaszköszöntő rendezvénysorozat már április 30-án, pénte-

ken délután és este elkezdődött a Művelődési Ház mozi termében 
a Sherlock Holmes – angol-ausztrál-amerikai akciófilm ingyenes 
vetítésével, amit Dj: Zsozso Sláger disco-ja  követett.

A május elsejei programok a Művelődési Ház parkjában sport 
délelőttel kezdődtek. „Mozdulj rá!”- címmel korhatár nélkül mo-
zogtunk együtt Katus Attila Világ és Európa aerobik bajnokkal. 
Az Ünnepi futóversenynek a Községi Sporttelep, füves kispályája 
adott helyet, majd az aszfaltpályán Kerékpáros ügyességi verseny 
volt. A sportversenyeket szervező Ebesi Sportbarátok ugyanitt tar-
tották a Görkorcsolya és gördeszka ügyességi versenyt, a Darts 
versenyt. Ez után kezdődött a Községi Sporttelepen a Majális 
kupa 2010 elnevezéssel a kispályás focibajnokság.

A délutáni program… 
Közönségcsalogató csinnadrattával, a Debreceni Old Timer 

Club veterán járművei és mazsorettek felvonulásával indult a 
Széchenyi tértől a Kossuth utcán a Művelődési házig a Mazsorett 
parádé debreceni és ebesi 
mazsorettekkel s az érke-
zőket Kézműves kirako-
dó vásár fogadta: Szűr-
rátét (Szidor Jánosné, 
Katika),Hímzés, Gyöngy, 
Gyertyák, Szalmafo-
natok (Molnár Tiborné), 
Vert csipke készítő (Csa-
pó Imréné, Ani néni), 
Díszműkovács (Szabó József Népi Iparművész), Mézeskalács ké-
szítő (Buglyó Ilona), Grillázskészítő (Fekete Józsefné Seres Emí-
lia), Tűzzománc készítő (Varsányi Melinda), Kézi szövő – sző-
nyeg készítő (Fekete Imréné), Viseletkészítő (Szekeres Antalné), 
Fafaragó (Vass Tamás Népi Iparművész). 14.00-17.00 óra között 
kézműves kreatív műhelyfoglalkozásokra is nyílt lehetőség Volt 
gyöngyfűzés, nemezelés, anyák napi ajándékkészítés.

A rendezvények idején a Vöröskereszt asztalánál egészségügyi 
tanácsokat lehetett kérni és vérnyomást lehetett méretni.

A hagyományoknak megfele-
lően sor került Lovas bemuta-
tóra, amelyen a legügyesebb lo-
vas, ifjabb Kiss Mihály és lova  
produkciójának jutalma egy dí-
szes serleg volt.

Nagy tapssal jutalmazta a kö-
zönség községi rendezvényeink 
immár állandó résztvevőinek, az 
Ebej Néptánc Csoportnak a be-
mutatóját. Az együttes vezetője: 
Kiss József. 

Tompeti és barátai gyermekkoncertjén a zenés-dalos játékok-
ban kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat.

Ebesi Hírlap
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja  IX. évf. 3. szám • 2010. május • Ingyenes kiadvány

(folytatás a 4. oldalon)

Közel háromezren ünnepeltünk május elsején…

Gyulekeznek a resztvevok

Katus Attila   és a csapat

Vérnyomásmérés

Ifjabb Kiss Mihály
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Május van. Egyre intenzí-
vebbé válik a napfény, ezzel 
párhuzamosan fokozódik bőr-
károsító hatása. A tartós su-
gárzásnak kitett bőr egyrészt 
elveszti rugalmasságát, ránco-
sodik, szárazzá válik, másrészt 
a bőrben lévő festékes anya-
jegyek elfajulhatnak. Kiala-
kulhat a melanoma, a „fekete 
rák”, amely igen rosszindula-
tú folyamat – végzetes lehet. 

Az utóbbi években jelentősen 
megnőtt ennek esélye. A di-
vat (szolárium), a környezeti 
folyamatok (ózonréteg elvé-
konyodása) okozta fokozó-
dó fényhatás rombolja a bőr 
szerkezetét, az anyajegyeknél 
megbontja a szabályozást. Kö-
zeleg a nyár, az intenzív és tar-

tós fényfürdő, ezért aki szük-
ségét érzi, most nézesse meg 
anyajegyeit!

 
2010. május 11, 13., 14., 

18., 20-án délután 14 órától 
18 óráig, 19-én reggel 8 órá-
tól 12 óráig a Bocskai utcai 
háziorvosi rendelőben ingye-

nes dermatoszkópos (bőrmik-
roszkóp) vizsgálatot végzünk. 
Bejelentkezés telefonon (366-
817) vagy személyesen. A 
vizsgálat időigényessége miatt 
egy napra maximum 30 fő je-
lentkezését fogadjuk. Ameny-
nyiben ettől jelenősen több 
az érdeklődő, úgy a vizsgálati 
napokat ismételjük, ameddig 
szükséges. 

Dr. Szerze Péter id.

ÖNKORMÁNYZATI EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI PROGRAM

Anyajegyvizsgálat

25 éves az Öregek Napközi Otthona (ÖNO)

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
Felelős kiadó: Kissné Vass Rozália, Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. • Felelős szerkesztő: Bokor Ferenc. 
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Tisztelt ebesi lakosok! 
Örömteli eseménnyel kezdődik 
2010. május hónapja az ebesi 
Alapszolgáltatási Központban. 
Ezelőtt 25 évvel, 1985. május 
2-án kezdte meg működését az 
akkori Községi Tanács határo-
zatával, Ebes Ady Endre u. 4. 
sz. alatt az Egyesített Szociá-
lis Intézmény, melyben helyet 
kapott az Öregek Napközi Ott-
hona – ÖNO- a házi szociális 
gondozó szolgálat és a szoci-
ális étkeztetés. Az intézményt 
a mai napig még mindig így 
emlegetik ÖNO, de több neve 
is volt, nézzük sorjában.

Először Idősek Klubjára 
változott az intézmény neve a 
törvényi előírások miatt, majd 
2004. január 1-től Gondozási 
Központtá alakult egy pályá-
zati lehetőség révén. 2006. 
szeptember 1-től Alapszolgál-
tatási Központként működik, 
mert a szolgáltatások kibő-
vültek a családsegítéssel és a 
gyermekjóléti szolgáltatással. 
Visszatérve a 25 évvel ezelőt-
ti eseményekhez, az Egyesí-
tett Szociális Intézményben 
pezsgő élet folyt, közös kirán-
dulásokat, szalonnasütéseket, 
slambucfőzéseket szerveztek. 
A házi szociális gondozó szol-
gálat is megkezdte működését, 
amely azoknak jelentett sok se-
gítséget, akik otthonukból nem 

tudtak már eljárni idős koruk 
vagy betegségük miatt. A gon-
dozónő naponta látogatta őket, 
bevásárolt, levitte a gyógysze-
reket és az ebédet, de ha kellett, 
be is fűtött a kályhába vagy fel-
adta a csekkeket a postán. Az 
alapszolgáltatások, azóta sem 
változtak, jelenleg is igénybe 
lehet venni ezeket az ellátáso-
kat. Meg kell említeni, hogy 
2000. december 1-től a jelző-

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére

2010. május hónap
Az ügyelet időpontja: hétköznap: este 19 órától reggel 07 óráig, hétvégén: szombat reggel 07 

órától hétfőn reggel 07 óráig. Gyermekkörzetben: szombat délelőtt 9–12 óráig
Házhoz hívás mobiltelefonon: 06-30/698-0043

1. Szombat dr. Szerze Péter Ifj. 
2. Vasárnap dr. Szerze Péter Ifj. 
3. Hétfő dr. Csontos Gyula 
4. Kedd dr. Csontos Gyula 
5. Szerda dr. Csontos Gyula 
6. Csütörtök dr. Csontos Gyula
7. Péntek dr. Szerze Péter Id. 
8. Szombat dr. Szerze Róbert
9. Vasárnap dr. Socol Ilona 

10. Hétfő dr. Szerze Róbert 
11. Kedd dr. Békési Zoltán
12. Szerda dr. Békési Zoltán
13. Csütörtök dr. Békési Zoltán 
14. Péntek dr. Békési Zoltán 
15. Szombat  dr. Békési Zoltán
16. Vasárnap dr. Békési Zoltán
17. Hétfő  dr. Socol Ilona
18. Kedd dr. Szerze Péter Ifj.

19. Szerda  dr. Szerze Péter Ifj.
20. Csütörtök dr. Szerze Péter Ifj
21. Péntek  dr. Szerze Péter Ifj. 
22. Szombat  dr. Csontos Gyula 
23. Vasárnap dr. Csontos Gyula
24. Hétfő  dr. Socol Ilona 
25. Kedd dr. Socol Ilona
26. Szerda dr. Socol Ilona
27. Csütörtök dr. Socol Ilona
28. Péntek dr. Szerze Péter Id.
29. Szombat  dr. Szerze Róbert
30. Vasárnap dr. Socol Ilona
31. Hétfő  dr. Szerze Róbert

Elérhetőségi mobiltelefon:  
06 30 698 0043

dr. Varga Tamás
igazgató főorvos

rendszeres házi segítségnyúj-
tással bővült szolgáltatásunk, 
mely jelenleg is működik. 

Kedves Olvasó! Az Ebesi 
Hírlap következő számaiban, 
tovább emlékezünk a „régi 
szép időkre”.  Kérem, hogy 
kövessék figyelemmel a rólunk 
szóló híreket, eseményeket. A 
jubileumi évfordulót, egy ren-
dezvény sorozattal ünnepeljük 
meg, melynek első részében 

2010. május 17-től, fotókiál-
lítás lesz látható az elmúlt 25 
év eseményeiről, melyet 2010. 
október végig lehet megtekin-
teni munkanapokon az Alap-
szolgáltatási Központban. 
(Ebes, Kossuth u. 34.)

Sok szeretettel várjuk a ked-
ves érdeklődőket!

Erdei Andrásné
Alapszolgáltatási Központ 

Intézményvezetője
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Április 29-én tartotta soros 
ülését a képviselő-testület. Az 
ülésen elnöklő Galgóczi Mihály 
polgármester bevezetőjében em-
lékeztetett rá, hogy a tavalyi év 
kiemelt beruházása a Kossuth 
utca átépítése volt. Az útszakasz 
szélesítésével, leállósávok, au-
tóbusz-várók, felszíni és felszín 
alatti csapadékelvezetők, beállók 
stb. megépítésével lehetővé vált a 
település közlekedésének további 
korszerűsítése. A korábban meg-
épült platánsori útszakasz csatla-
koztatásával a település nyugati 
részén is sikerült kibővíteni napi 
tizenhárom autóbuszpárra a hely-
közi autóbusz közlekedést. A csa-
tornarendszer megépítésével az 
idei évre már a település minden 
utcájában lehetőség van rácsat-
lakozni a szennyvízcsatornára. A 
fejlesztésekkel egyidejűleg sike-
res volt az önkormányzat gazdál-
kodása. – Fontosnak tartom ki-
emelni, hogy az elmúlt időszak 
beruházásainak összege meg-
haladta a település éves költ-
ségvetésének volumenét s hogy 
eredményeinket hitelek felvétele 
nélkül, pályázatokból és önerő-
ből valósítottuk meg – mondta a 
polgármester. 

Galgóczi Mihály megköszönte 
az Önkormányzat intézményeinek 
a 2009. évi takarékos gazdálko-
dást, melynek eredményeként – a 
korábbi évekhez hasonlóan – le-
hetőségek nyíltak a pénzmaradvá-
nyok ez évi felhasználására is. A 
zárszámadással kapcsolatos rövid 
képviselői vélemények és vála-
szok elhangzása után A testület a 
zárszámadásról szóló jelentést, az 
ezzel kapcsolatos könyvvizsgálói 
elemzést, megállapításokat egy-
ségesen elfogadta. Ugyanebben 
a napirendben tárgyalták és egy-
hangúlag elfogadták a képviselők 
a pénzmaradvány felhasználásáról 
szóló előterjesztést is.

* * *
A képviselő-testület a szoci-

ális ellátások, a lakásépítés és 
-vásárlás helyi szabályairól szóló 
rendeletek módosítását követően 
meghallgatta Galgóczi Mihálynak 
a víziközmű vagyon kiadásával-át-
vételével kapcsolatos tájékoztatá-
sát. A testület – a korábbi állásfog-
lalásaival megegyezően – ismé-
telten arról döntött, hogy az Ebesi 
Önkormányzat továbbra is igényli 
Ebes község víziközmű vagyoná-
nak visszaadását az Önkormányzat 
tulajdonába a Megyei Vízmű Tár-
sulattól. A követelés képviseleté-

vel megbízást és  felhatalmazást 
adott a polgármesternek. 

* * *
Galgóczi Mihály tájékoztatta 

a testületet a Debrecen város és 
Térsége Szennyvízelvezetése és 
tisztítása ISPA projekttel kapcso-
latos időszerű kérdésekről is. En-
nek kapcsán megállapította, hogy 
Ebes község néhány utcájában a 
kivitelező nem állította helyre a 
földutakat, a teljesítés – a sokszo-
ri ígéretek ellenére – késik Ezzel 
kapcsolatosan hosszú idő óta és 
jelenleg is folynak egyeztetések 
a kivitelezővel. Örvendetes azon-
ban, hogy ma már minden utcában 
ráköthetnek a lakosok a közcsator-
nára, amelyen sikeresen folyik a 
próbaüzem: Ebes szennyvize ma 
már csővezetéken jut el a debrece-
ni szennyvíz-tisztítóműbe.

* * *
A képviselő-testület megismerte 

és megtárgyalta a Polgármesteri 
Hivatal 2009. évi munkájáról ké-
szített belsőellenőrzési jelentést, 
mely szerint – kisebb, egyszerűen 
korrigálható hiányosságok mel-
lett – a hivatal dolgozói megfelelő 
szakmai felkészültséggel, jól vé-
gezték az elmúlt évben is munká-
jukat.

* * *
A következő napirendben a kép-

viselők a hulladéklerakó rekulti-
vációja közben szükségessé vált 
munkálatokról tájékozódtak. Az 
előterjesztésben elhangzott, hogy 
pótmunkákra van szükség, ami 
többletköltséggel jár. A kerítés-
építési munkálatok során ugyanis 
közel több mint 12 ezer köbméter 
plusz hulladékot tárt fel a kivite-
lező, ami az eredeti költségeket 
megnöveli. Egyidejűleg azonban 
a rekultivációhoz ugyanennyi hu-

muszra van szüksége, amit az Ön-
kormányzattól kíván megvásárolni 
a kivitelező. A testület mindkét 
előterjesztést egyhangúlag elfo-
gadta. A többletmunkálatok tehát 
nem terhelik a település költség-
vetését.

* * *
Támogatási megállapodás a 

Hajdúszoboszlói Rendőrkapitány-
sággal. A rendőrség kérésére a 
testület 500 ezer forint féléves tá-
mogatást szavazatott meg, melyet 
fele-fele arányban a községben 
járőröző rendőrautók üzemanyag-
ellátására, valamint a körzeti meg-
bízottak túlórabérére fordíthat a 
rendőrkapitányság. 

* * *
Az Alapszolgáltatási Központ 

Gyermekjóléti Szolgáltató és Csa-
ládsegítő Szolgáltatás idén 20 fő 
részvételével pályázati segítséggel 
kívánja megoldani a gyermekek 
nyári táboroztatását Bogácson. 10 
hátrányos helyzetű gyermek tábo-
rozási költségének enyhítésére 40 
ezer forint támogatás felhasználá-
sát engedélyezte a testület.

* * *
A Benedek Elek Óvoda dolgo-

zóinak két napos erdélyi kirándu-
lására 150 ezer forintot – az autó-
busz igénybe vételének költségére 
– szintén megszavazott a testület.

* * *
Ebesi Sportbarátok Egyesüle-

tének kérését tárgyalta ez után a 
testület, melynek során Galgóczi 
Mihály polgármester elmondta, 
hogy a község két eltérő profilú 
sportegyesületének működését az 
Önkormányzat anyagi lehetősé-
geinek megfelelően egyformán 
támogatni, segíteni kívánja. A kép-
viselő-testület a többletbevételben 
rendelkezésre álló keretből – gyors 

segítségként – 100 ezer forint tá-
mogatást nyújtott a Sportbarátok 
Egyesületének.

* * *
Heidumné Szarka Veronika kép-

viselő tolmácsolta a testületnek a 
Horváth-tanyai lakosok kérését, 
akik szeretnék, ha az új buszmegál-
ló közelebb kerülne a lakásaikhoz, 
illetve panaszt tettek amiatt, hogy 
a Kurucz Farm Kft. ipari tevékeny-
sége (a takarmányőrlő üzem pora) 
mindennapi életükben zavarja 
őket. Az autóbuszmegálló áthelye-
zésére műszaki okok, a magas költ-
ségek (tervmódosítások, engedé-
lyek beszerzése, megnőtt átépítési 
költségek) miatt valószínűleg nem 
kerülhet sor, a hivatal szakembe-
rei a jegyző irányításával azonban 
keresik és valószínűleg találnak 
megfelelő megoldást, hogy a Hor-
váth tanyán lakók ugyanolyan mó-
don megközelíthessék a buszvárót, 
mint a hasonló távolságra innen 
utazó más ebesi lakosok. A koráb-
ban beadott panasz kivizsgálásáról, 
a Kurucz Farm Kft tulajdonosával 
folytatott egyeztetésekről Dr Hajdú 
Miklós jegyző részletesen tájékoz-
tatta a testületet Elmondta, hogy a 
mintegy 50 éve létesített iparterüle-
ten a környezetvédelmi hatóság en-
gedélyének megfelelően korszerű-
sítés folyik, melynek során a tulaj-
donos szakértői vélemény alapján a 
veszélyessé vált fasort kivágatta és 
helyére új, nagylombú védőfasort 
telepít. A pontos földmérési adatok 
alapján – mint magántulajdonos – 
az egész területet be kívánja kerí-
teni. Az ott folyó ipari tevékenység 
jelenleg megfelel a környezetvé-
delmi előírásoknak – hangzott el a 
tájékoztatóban.

* * *
A nyilvános ülés végén Galgóczi 

Mihály örömmel tájékoztatta a 
jelenlevőket, hogy a község ipar-
területén földet vásárolt a leendő 
sajtgyárat építő külföldi cég, ame-
lyen ezt követően megkezdi az 
üzem építését. A Sajtüzem újabb 
ebesi lakosoknak ad majd munkát, 
megélhetést, az iparűzési adóból 
befolyó bevétel pedig a település 
működtetésének anyagi feltételeit 
gyarapítja.

* * *
A képviselő-testület végeze-

tül zárt ülésen tárgyalta az Arany 
Oroszlán Zrt 2009 évi mérlegbe-
számolóját, áttekintette az Ebesi 
Községgondnokság kft-nél folyó 
pénzügyi vizsgálatot és szociális 
kérelmekről döntött. 

(B.F.)

Működőképes a szennyvíz-elvezető rendszer – Megtakarítás a szeméttelep 
rekultivációja során – Az önkormányzat segíti a rendőrség munkáját  

– A belsőellenőrzés nem állapított meg komoly hibákat 

2009-ben is eredményes volt a gazdálkodás
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Nagy volt az érdeklődés, 
inztenzív a közreműködés az 
első sztárvendégek – Liszter 
Sanyi és a Vadrózsák – kiadós 
műsorán. A népszerű cigánydal- 
és nótaénekes gyakran megéne-
keltette a közönséget, melyből 
még segítője és több játszótárs is 
került.

Fokozódott a várakozás és 
tovább nőtt az érdeklődés, mire 

a másik sztárvendég, a Csillagszületik kiscsillaga, Csikó Szabi 
színpadra került, majd – némi technikai zavar után – a zene és Sza-
bi „puskalábai” egymásra találtak. A produkció után megindult az 

autogramkérők rohama. Miközben Szabinak sikerült kifújnia ma-
gát, rokonok is előkerültek Derecskéről. Bizony, ilyen kicsi a világ.

A délelőtti ügyességi és sport versenyek eredményhirdeté-
sére már zsúfolásig megtelt a színpad előtti tér és az egész park. 
Megérkezett ugyanis a harmadik sztárvendég, a Csillag születik 
győztese: Tabáni István. Fotósunknak még érkezésekor sikerült 
elcsípnie az első autogram kérőt, a fergeteges műsor után azon-

ban nagyon csalódott volt a több 
mint száz autogram kérő, mert a 
kiváló énekesnek – menedzsere 
parancsára – rohannia kellett a 
következő helyszínre. Tabánit 
a folyosón váró rajongóktól az 
öregek klubján keresztül sike-
rült kimenekíteni, ahol néhány 
szemfüles fiatalnak azért sikerült 
„lecsapnia rá”…A menedzser 
távozáskor mentegetőzve ennyit 
mondott: „Hamarosan megint el-
jövünk!”

Nyugalmasabb időszak kö-
vetkezett, aminek az idősebben 
örülhettek, hiszen Szeretnék 

május éjszakáján…” címmel nóta, operett dallamok csendültek 
fel Szabó Eszter és Drágán Lajos nótaénekesek előadásában. Az 
andalító és vérpezsdítő dallamok után keményebb percek jöttek, 
melynek a küzdősportok szerelmesei örülhettek: az Ebesi Sportba-
rátok Közhasznú Egyesület tagjainak jól koreografált, látványos 
Karate bemutatója következett. Este negyed 10-től a Báli jó han-
gulatról a Rulett Show Band gondoskodott.

Az Ebes Közhasznú Nonprofit Kulturális Kft által szervezett 
rendezvény ideje alatt a forgalmas büfék látogatása mellett, szép 
kézműves tárgyakat lehetett vásárolni, a gyerekeket lufibohóc is 
szórakoztatta, arcfestéssel és vidámparkkal várták a kicsiket, volt 
trambulin, western céllövölde, rodeóbika, ugrálóvár, és több más 
lehetőség rá, hogy a közel háromezer résztvevő – kicsik és nagyok 
– a nap bármely szakában találjanak alkalmat a szórakozásra, az 
örömre - egymásnak és önmaguknak. (bokor)

(folytatás az 1. oldalról)

Liszter és a közönség

Csikó Szabi táncol

Tabáni-rajongók

Mindenki jól érezte magát

Csikó Szabi autogramot ad

Tabáni énekel

Tabáni dedikál
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Pályázatok magánszemélyeknek, kisvállalkozóknak

2013-ig az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv operatív prog-
ramjaira – leírva is óriási az ösz-
szeg – összesen 6875,4 milliárd 
forint áll az ország rendelkezés-
re. Az ÉARFÜ Nonprofit Kft. 
Új Magyarország Pont Vidék-
fejlesztési Iroda kistérségi ko-
ordinátorától, Vargáné Kányási 
Judittól ezúttal a magánszemé-
lyeknek és kisvállalkozóknak 
kiírt pályázatokról, tehát csak 
néhány operatív programról kér-
tünk tájékoztatást. Mint isme-
retes, az ún. KEOP-pályázatra 
(Környezet és Energia Ope-
ratív Program) 1140 milliárd, 
a TÁMOP-pályázatra (Társa-
dalmi Megújulás Operatív 
Program) 966 milliárd, a GOP-
pályázatra (Gazdaságfejlesztés 
Operatív Program) 690 mil-
liárd, a ROP-ÉAOP-pályázatra 
(Regionális Operatív Prog-
ram – Észak-Alföldi Operatív 
Program) 690 milliárd forint a 
pályázati keret 2013-ig.

Ebesi Hírlap: – Napi elfog-
laltságaink közben magánsze-
mélyként vagy kisvállakozóként 
hogyan értesülhettünk, értesül-
hetünk ezekről a pályázati lehe-
tőségekről?

Vargáné Kányási Judit: – 
2006 óta egyre több azoknak a 
tájékoztatóknak, tájékoztatások-
nak a száma a nyomtatott és az 
elektronikus médiumokban, ki-
adványok formájában, amikből 
a saját fejlődési, fejlesztési le-
hetőségeik iránt érdeklődő vál-
lalkozók és magánszemélyek is 
tájékozódhattak az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv operatív 
programjairól. Az érdeklődők 
természetesen mélyebben, ala-
posabban megismerhették, illet-
ve megismerhetik lehetőségeiket 
személyesen is. A hajdúszobosz-
lói kistérségben például nálunk 
is, az ÉARFÜ (Észak-Alföldi 

Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség) Nonprofit Kft. Új Magyar-
ország Pont Vidékfejlesztési 
Irodában Hajdúszoboszlón, a 
Kenézy u. 29/a-ban.

E. H.: – Olvasóinkat érdekel-
heti a magánszemélyek részére 
szóló legfrissebb pályázati ki-
írás…

V-né K. J.: – Magánszemé-
lyek részére szóló pályázati ki-
írás az ún. ZBR (Zöld Beruházá-
si Rendszer). Ebben a pályázati 
kiírásban magánszemélyek tud-
nak pályázni házaik épületener-
getikai felújítására (nyílászáró 
csere, hőszigetelés, fűtés-kor-
szerűsítés). A támogatás mértéke 
30%, ez az alap, de ez bővíthető 
ún. klímabónusz százalékokkal. 
Az érdeklődők tájékozódhatnak 
a részletekről az interneten és 
személyesen nálunk is, irodánk-
ban a már említett címen.

E. H.: – Milyenek a lehetősé-
gek a kisvállalkozások számára?

V-né K. J.: – Vállalkozások 
számára elérhető pályázati le-
hetőség több is van, de a követ-
kezők azok, amelyekre nagyobb 
számban pályáznak a vállalko-
zások. Ilyen például a KEOP-
pályázat, amelyben szintén 
épületenergetikai felújítások és 
megújuló energiák használatá-
ra lehet pályázni, a támogatás 
mértéke 50%-os. A TÁMOP 
2.3.3-ban pedig munkahelymeg-
tartó támogatásra lehet pályázni 
a legalább 5 főt alkalmazó vál-
lalkozásoknak, s az összeg kép-
zésre és munkabér támogatásra 
fordítható.

E. H.: – Egyéb lehetőségek is 
vannak?

V-né K. J.: – Igen. Ilyen pá-
lyázati kiírások várhatók vállal-
kozásoknak a GOP 2.1.1/A-ban 
– például 30%-os gépbeszerzés 
támogatásra. Ebesi vállalkozók 
esetében erre csak kisvállalko-
zások pályázhatnak (10-50 fő 
alkalmazotti létszámmal) Az 
ÉAOP  telephelyfejlesztés – inf-
rastruktúra (építés, felújítás, alap 
infra) terén a támogatási intenzi-
tás 50%, szintén kis- és közép-
vállalkozások részére.

E. H.: – Ebes község több na-
gyobb fejlesztésre nyert támoga-
tást…

V-né K. J.: – Megemlíthetem 
az Ebes Községi Önkormányzat 
által az Észak-Alföldi Operatív 
Programban (4.1.1/2/2F) is ko-
la fel újí tásra elnyert 460.191.771 

Ft, valamint az ÉAOP 5.1.2/C-2f 
keretében a szeméttelep-rekonst-
rukcióra elnyert 123.122.524 
Ft-os pályázatot. Ebes település 
vállalkozói közül az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 
pályázatán nyertes lett az 
OMEGAPLAST Kft., amely a 
Gazdasági Operatív programban 
(GOP 2.1.1-09/A) 31.708.946. 
forintot nyert.

E. H.: – Ebesen a három fel-
sorolt projektnél az elmúlt év-
ben, az idén és jövőre is sokkal 
több fejlesztés valósult, illetve 
valósul meg…

V-né K. J.: – Valóban így 
van, hiszen Ebes más fejlesztési 
programokban, például az ISPA 
csatornaépítésben, a vízminő-
ség-javítási programban, útépí-
tésben, falufejlesztésben vagy 
például a LEADER-program 
keretében több kisebb-nagyobb 
fejlesztésre adott be és nyert 
pályázatokat. Az Észak-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Nonprofit Kft. Új Magyaror-
szág Pont Vidékfejlesztési Iroda 
hajdúszoboszlói kistérségben 
irodánk az említett projekte-
ket koordinálja. Ezek közül az 
iskolafelújítás és -bővítés a leg-
nagyobb volumenű, legjelentő-
sebb feladat.

E. H.: – Mi kell ahhoz, hogy 
magánszemélyek és kisvállalko-
zások pályázatokat nyerhesse-
nek?

V-né K. J.: – Elsősorban jól 
átgondolt, biztonságosan meg-
valósítható fejlesztési elkép-
zelés (projekt) kell. Ha ez már 
megvan, akkor meg kell keresni 
a pályázati lehetőséget, majd el 
kell készíteni a minden tekintet-
ben megfelelő, szakszerű pályá-
zatot…

E. H.: – Első tehát a megala-
pozott, megvalósítható fejleszté-
si elképzelés és utána kell meg-
keresni hozzá az anyagi forrást! 
Elsősorban nem az elnyerhető 
pénzre, a támogatásra kell kon-
centrálni…

V-né K. J.: – Valóban így 
van. Sokan elkövetik azt a hibát, 
hogy a pályázattól veszteségeik 
„befoltozását” vagy valamiféle 
plusz bevételt remélnek. Ilyen és 
hasonló megközelítés már a pá-
lyázat készítésekor tetten érhető.

E. H.: – Tanulságképpen mon-
dana példákat?

V-né K. J.: – A pályázatírást 
például rábízzák valakire, akiről 

feltételezik, hogy ért hozzá, vagy 
átjavítgatnak egy régi pályázati 
anyagot, vagy komolyabb át-
gondolás nélkül felhasználják 
egy másik projektre készített 
pályázati anyag szakmai megol-
dását, sőt esetleg a teljes tartal-
mát is. A kellő hozzá nem értés 
miatt a pályázathoz nem tartozó 
felesleges információt, vagy a 
pályázattól idegen tevékenysé-
geket is beállítanak az anyagba. 
Hiba továbbá a nem megfelelően 
szerkesztett a pályázat, pedig az 
EU szakértői

szerint a szerkezet ugyanolyan 
fontos mint a tartalom. A pályá-
zóknak tudniuk kell továbbá, 
hogy a pályázat jóváhagyása 
nem nyújt automatikusan biz-
tosítékot a projekt jóváhagyott 
összegének az elfogadására, mi-
vel a projektzáráshoz tartozó fe-
lülvizsgálatok a projekt bekerü-
lési összegének részleges, vagy 
teljes visszafizetését is eredmé-
nyezhetik.

E. H.: – Az Önök hozzáértő 
közreműködésére, segítsége te-
hát nélkülözhetetlen…

V-né K. J.: – Igen. Egy jó öt-
let, fejlesztési szándék és elkép-
zelés felbukkanásától a pályázat 
beadásáig, elfogadásáig, illetve 
a projekt megvalósítása során is 
minden mozzanatnál jelen va-
gyunk, hiszen az EU-országok 
gyakorlatával megegyezően 
ezért hozták létre a teljes irá-
nyító-segítő rendszert, hogy 
magánemberek és vállalkozók 
egyaránt szakszerű segítséget, 
közreműködést kapjanak reális 
elképzeléseik megvalósításához.

E. H.: – Köszönjük a tájékoz-
tatást!

(B. F.)

Elérhetőségeink:
Vargáné Kányási Judit 

kistérségi koordinátor 
ÉARFÜ Nonprofit Kft.  
Új Magyarország Pont 
Vidékfejlesztési Iroda 
4200 Hajdúszoboszló,  

Kenézy u. 29/a. 
Polgármesteri Hivatal, 

Kistérségi Iroda 
4200 Hajdúszoboszló,  

Hősök tere 1.  
Telefon: 30/476 15 54 

Fax: 52 / 557-301 
E-mail:  

judit.kanyasi@umpont.hu
www.eszakalfold.hu;

www.umpont.hu
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Ezt a napot óvodánkban, már hagyományosa 
virágültetéssel tesszük emlékezetessé gyerme-
keink számára .

A jeles napot megelőzően , már lelkes készü-
lődés folyt a csoportokban .

Gyűjtöttük a virágpalántákat, virágládákat, 
virágföldet.

A gyerekek szebbnél szebb palántákat, vi-
rághagymákat, magokat hoztak. Mire eljött a 
nap, szép számmal sorakoztak az ültetésre váró 
növények.

Tízóraizás után minden csoport összegyűlt 
és megbeszéltük, mit is ünneplünk ezen a na-
pon. Meglepetésképpen ellátogattak hozzánk 
az iskolából a 3. b. osztályos gyerekek, akik 
– nagyon ötletesen – zöld kukacnak öltöztek 
be és dallal, verssel, lufikkal köszöntöttek ben-
nünket. 

Mi is elénekeltünk egy tavaszi dalocskát, kö-
szönetképpen.

Ezek után kezdtük a munkát. Az óvó nénik, 
dajka nénik, szülők segítségével szorgos kis-
hangyák módjára  sürögtek-forogtak a gyere-
kek. Volt aki földet hordott a ládákba, mások 

pedig ültették a virágokat.  Akadtak olyanok 
is, akik a palántákra vigyáztak, nehogy rálép-
jen valaki a nagy munka közben. A ládákba, 
a sziklakertbe, a kiskertbe és még az utcai vi-
rágoskertbe is szorgos gyermekkezek ültették 
a palántákat. Az elültetett növények locsolásá-
ról sem feledkeztünk meg. A kicsik hordták a 
virágok tövére, a nagyobbak pedig kannákba 
szállították a locsolás helyszínére a friss vizet. 
A munka befejezésével örömmel nézegették az 
általuk megszépített környezetüket.

Az iskola színjátszói a hajdúnánási minősítő versenyen
Április 10-én került megren-

dezésre Hajdúnánáson az Orszá-
gos Weöres Sándor Színjátszó 
Fesztivál megyei minősítő ver-
senye, melyre mi is meghívást 
kaptunk. Az Arany János Ma-
gyar- Angol Kéttannyelvű Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény alsó 
tagozatos színjátszó csoportja 
(14 fő) Lázár Ervin: Vacskamati 
virágja című művét vitte színre. 

A kicsik lázas izgalommal 
várták a „nagy fellépést”, hiszen 
eddig még velük ilyen versenyen 
nem voltunk. Meg is ijedtek, 

amikor megérkeztünk, s látták, 
hogy a többi versenyző mind na-
gyobb, mint ők (felsős csopor-
tok voltak). Félelmük azonban 
hamar elmúlt, amikor nézték a 
nagyokat, hogyan szerepelnek 
és azt mondták: „mi is vagyunk 
ilyen ügyesek”. 

Önbizalmuk nem volt alap-
talan, hiszen hibátlan előadá-
sukkal bizonyították rátermett-
ségüket s a közönség hatalmas 
tapssal fogadta őket. A szakmai 
zsűrinek is nagyon tetszettek, 
mert ezüstminősítésre értékelték 
őket. Ez azért is nagyon nagy 

eredmény, mert a tizenöt fellépő 
csoport közül négy kapott ara-
nyat, kettő ezüstöt és az összes 
többi (9 csoport) bronzot.

A csoportvezetőknek tartott 
megbeszélésen szintén nagyon 
megdicsérték őket a szép, tiszta 
beszédért, az óriási színpad be-
töltéséért, a mozgásukért, és a 
kitűnő jellemformálásért. Arra 
külön büszkék vagyunk, hogy az 
egyik zsűritag azt mondta, hogy 
ő még ilyen kicsi gyerekeket így 
játszani a színpadon soha nem 
látott, s reméli, ha nőnek egy 
kicsit, „arannyá válik az ezüst”. 

Este 8 óra volt már, amikor a 
fáradt, de élményekben gazdag 
kis csoport hazaindult. Itt szeret-
ném megköszönni Ráczné Dajka 
Editnek a gyönyörű jelmezeket, 
Börcsök Attila és Asztalos Sán-
dor kollégáimnak a díszleteket, 
iskolánknak, amely biztosította 
számunkra az utazást és a szülők-
nek, akik nem sajnálva szabad-
idejüket elkísérték gyermekeiket.

S természetesen a gyerekek-
nek, akik lelkesen dolgoztak 
ezért a szép eredményért. 

Bálintné Bagdi Ibolya 
drámapedagógus

Helyesbítés
Az Ebesi Hírlap 2010. ápri-
lisi számában a március 15-i 
községi ünnepségről szóló 
tudósításban az ünnepi műsor 
készítőinek neve hibásan je-
lent meg. Az idei ünnepségre 
a tanulókat: Fézerné Kaszás 
Mária, Arany Edina, Katona 
Erika, Kiss József, Németi 
Jánosné, Nagy Dániel és 
Börcsök Attila készítették fel. 
A hibáért az érintettektől szí-
ves elnézést kérünk! (A szer-
kesztő)

Gyermeknap 
az oviban!

Május 28-án
Vidám gyermeknapot szer-
vezünk a Benedek Elek óvo-
dában – 2010. május 28.-
án, 8.00 órától pénteken, 
melyre szeretettel várunk 
minden jelenlegi és leendő 
óvodásunkat a szüleikkel 
együtt.
Kedvcsináló programok:
	 Zsuzsi és Orsi zenés gyer-

mekműsora,  8. 00 órától
	 egész délelőttől ugráló 

várak,  
	 játékos vetélkedők,
	 mazsorett bemutató,  süti 

vásár stb.
Részletek, a rövidesen kihe-
lyezett plakátokon megta-
lálhatóak lesznek!
Mindenkit szeretettel vár-
nak az óvoda dolgozói!

Április 17-én az ebesiek több 
mint 300-an kesztyűt és zsákot 
ragadtak, hogy a Föld Napja 
alkalmából megtisztítsák falu-
jukat. A kezdeményezésnek ket-
tős célja volt. Egyrészt a falu bel 
és külterületén felelőtlenül el-
dobott szemetet legalább évente 
egyszer összegyűjteni, megtisz-
títani környezetünket, másrész-
ről mintát mutatni a fiataloknak, 
velük együtt megoldást találni 
korunk problémájára. Gyűjtés 
közben kiválóan lehetett velük 

beszélgetni a szemetelésről, 
ők pedig szinte játékként élték 
meg a „kincskeresést”, néha-
néha rácsodálkozva, hogy mik 
kerülnek ki a természetbe. Ha 
felnőnek, talán jobban meg-
gondolják, eldobjanak-e egy 
PET-palackot. Meglepő volt a 
nagyobbak kitartó lelkesedése, 
hisz ők gyűjtötték a legtöbb 
szemetet. A lakosság is aktívan 
hozzájárult az akcióhoz a portá-
juk környékének gondozásával. 
Az esemény végén e napnak az 

emlékére egy platán csemetét 
ültettünk.

Akciónkban részt vettek:
Ebesi Polgárőr Egyesület,

Ebesi Sportbarátok Egyesület,
Benedek Elek „Zöld” Óvoda, 

Arany János Magyar–
Angol Kéttannyelvű ÖKO 

Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény,

Ebesi Községgondnokság Kft.,
AKSD

Sós Barnabás

Tavaszi Nagytakarítás Ebesen

A Föld Napja az óvodában
Április 22.



EBESI HÍRLAP • 2010. május 7

Április elején szervezte meg 
az iskolai diákönkormányzat a 
szokásos tavaszi hulladékgyűj-

tést, aminek keretében papírt 
és fémhulladékot gyűjtöttek 
lelkesen a gyerekek. 
Április 17-én az iskola tanu-

lói, tanárai és szülők közösen 
vettek részt a falutakarításban. 
Április 22-én iskolagyűlés ke-
retében emlékeztünk meg a 
Föld napjáról. Ez alkalomból 
az egész iskola zöldbe öltözött. 
A 3.b zöld kukacként csalt mo-
solyt iskolatársai arcára, a 8.b 
pedig saját készítésű hatalmas 
földgömbbel és sok hasznos és 

érdekes tudnivalóval készült a 
jeles napra. Szintén áprilisban 
a környezettudatos viselkedés 

fontosságára hívta fel a figyel-
met egy roadshaw Hajdúszo-
boszlón, amire az alsó tagoza-
tosok látogattak el. 

Ehhez a témakörhöz kapcsoló-
dott az alsósok természetisme-
reti és a felsősök egészségügyi 
vetélkedője is.
Az ezeken a programokon job-
ban szereplő alsós és felsős 
osztály egy sulimentes délelőt-
töt kap jutalmul.

Érckövi Katalin
igazgató

Április hónapban számos 
versenyt rendezett az iskola 
tanulóinak, ahol különböző té-
mákban mérhették össze tudá-
sukat, ügyességüket:

Egészségügyi vetélkedő 
felsősöknek

Előzetes feladatként zöld-
ségtálat kellett készíteniük a 
csapatoknak.

Szervező: Dobos Judit tanár-
nő.
Természetismereti vetélkedő 

alsó tagozatosoknak
A verseny érdekessége volt, 

hogy vegyes csapatok mérkőz-
tek egymással, azaz minden 
csapatban volt 1-2-3-4. osztá-
lyos tanuló.

Szervező: Dr. Rácsai La jos-
né tanárnő.

Illemtan vetélkedő 
alsósoknak és felsősöknek
Itt számot adhattak a gyere-

kek arról, mit tudnak az illen-
dő viselkedésről. Gyakorlati 
feladatként helyesen fel kellett 
öltözködniük egy megadott 
alkalomra pl: kirándulás, szín-

házlátogatás, pizsamapartí 
vagy tudniuk kellett helyesen 
és ötletesen megteríteni egy 
asztalt, de még verset is írtak 
az illendő viselkedésről.

Szervezők: Gálné Zakar 
Csilla és Papp Éva tanárnők 
(alsó tagozat), Tóthné Leiter 
Júlia (felső tagozat).

Matematikaverseny  
1-2. osztályosoknak

Évfolyamonként a legjob-
bak képviselik iskolánkat má-
jus elején a Bolyai matemati-
kaversenyen. (A többi évfo-
lyamon a Zrínyi matematika-
versenyen legjobban szerepelt 
tanuló képviseli iskolánkat.)

Szervezők: Illés Angéla és 
Zelízi Mária

Érckövi Katalin
igazgató

Április elején az egyik nagy-
áruház elektronikai hulladék-
gyűjtő akciót hirdetett, amire 
iskolánk is benevezett. Ennek 
keretében a faluból sokan segí-
tettek az iskolának azzal, hogy 
nálunk leadták üzemképtelen 
vagy feleslegessé vált tévé-
jüket, számítóképüket, hűtő-
szekrényüket, más elektroni-
kai berendezésüket. Így egy-
felől könnyen és a környezetet 
is védve megszabadulhattak 
ezektől a tárgyaktól, az iskola 
pedig a leadott tárgyak kiló-

jáért összesen 29.700.- Ft-ot 
kapott. Ezúton köszönjük min-
denki segítségét, az akcióban 
való közreműködését.

Érckövi Katalin 
igazgató

Ragadj ecsetet, ceruzát!
Tervezz képeslapot!

„Milyennek látod lakóhelyedet, Ebest?” – címmel 
képeslaptervező pályázatot hirdet az ebesi Széchényi Ferenc 
Tájmúzeum általános és középiskolások számára.

Várjuk képeslap terveiteket, amelyen megörökítitek Ebes 
nevezetességeit, számotokra kedves helyeit, és szívesen el-
küldenétek ismerőseiteknek.

A beérkezett rajzokat 2010. május 29-én nyíló Posta- és 
hírközlés történeti kiállítás megnyitóval egybekötött, ünne-
pélyes eredményhirdetésen lehet viszontlátni. A legjobban 
sikerült munkákból valódi képeslap készül.

A rajzokat A/4-es formátumban, színesben készítsétek el. 
A rajztechnika szabadon válaszható: pasztell, tus, rézkarc, 
vízfesték, zsírkréta, színes ceruza kedved szerint.

A rajzok hátoldalára írjátok rá:  
–  a kép címét
–  neveteket, életkorotokat, osztályotokat
–  címeteket, telefonszámotokat, e-mail címeteket
Az elkészült rajzokat a Széchényi Ferenc Tájmúzeumba 

várjuk személyesen.
(Ebes 4211 Ady Endre u. 6-8.)
Bővebb tájékoztatást a 366-136-os telefonszámon vagy 

személyesen a múzeumban Eignerné Bartusz Andrea muze-
ológustól kaphattok.

Beküldési határidő: 2010. május 22.
A nyerteseket értesítjük.

Versenyek az iskolában

Zöld programok az iskolában

Elektronikai hulladék gyűjtése
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Ügyességi versenyek

Darts verseny gyerekeknek
Május 16. vasárnap  

délután 5 órakor
 

Korosztály: 7-18 éves korig
Helyszín: Művelődési ház mögött
Kezdés: Május 16. vasárnap du. 5 órakor
Információ: Sós Barnabás (szervező) 366-972
Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület
A helyezettek díjazásban részesülnek. Nevezési díj nincs.

Görkorcsolya és gördeszka gyorsasági verseny
Május 16. vasárnap 10 órakor

 
Korosztály:  5 éves kortól 99 éves korig
Felszerelés:  Görkorcsolya vagy gördeszka
Helyszín: Nyugati utca
Kezdés: 2010. május 16. vasárnap 10 órakor
Jelentkezés: a helyszínen 
Információ: Sós Barnabás (szervező) 366-972
Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület

A helyezettek díjazásban részesülnek. Várjuk a görkorcsolyázást és 
gördeszkázást kedvelő jelentkezőket. Nevezési díj nincs.

Az Ebesi Majális versenyeredményei
Ünnepi korosztályos futóverseny: 1. helyezettek: Varga Fruzsina, Sós 
Barnabás, Varga Nikolett, Misák Veronika, Misák Sándor, Varga Tímea, Nagy 
Máté, Fodor Levente, Vezendi Péter, Csák Zoltán Máté, Bárczi Martina, Árva 
Miklós. 1. helyezettek: Varga Ferenc, Pásti Hajnalka, Karsai Norbert, Sós Anna, 
Lajtai Tímea, Szekeres Tamás. 2. helyezettek: Makai Stella, Misák László, 
Mohácsi Pál, Fodor Norbert, Misák Alexandra. 3. helyezett: Nagy Dávid. 4. 
helyezett: Lajtai Levente
Kerékpáros ügyességi verseny: 1. helyezettek: Varga Fruzsina, Koncsik Zoltán, 
Sós Barnabás. 2. helyezettek: Mechle Krisztián, Bárczi Martina. 3.helyezettek: 
Varga Nikolett, Bernáth Gergely. 4. helyezettek: Kiss Artúr, Vezendi Péter, Bana 
Norbert.
Görkorcsolya ügyességi verseny: 1. helyezettek: Varga Fruzsina, Csízi 
Hajnalka, Sós Anna. 2. helyezettek: Makai Stella, Bárczi Martina. 3.  helyezettek: 
Varga Nikolett, Szatmári Dorina Veronika . 4. helyezett: Juhász Patrik
Darts verseny: 1. helyezettek: Varga Fruzsina, Szekeres László, Bernáth 
Gergely. 2. helyezettek: Dézsi Anna, Németh Ferenc. 3. helyezettek: Varga 
Nikolett, Juhász Patrik, Varga Ferenc, Vakarcs Dávid. 4. helyezett: Szekeres 
Tamás.

(S.B)

HARMATIHARMATI
AUTAUTÓÓSISKOLASISKOLA

50 % - os tandíjkedvezmény

 széleskörű tapasztalat,
magas fokú szakértelem,
 rövid átfutási idő,
 részletfizetési lehetőség,
 tankönyv és tesztkönyv 

biztosítása

Elmélet:
Gyakorlat:

40.000 Ft 20.000 Ft
2.500 Ft/óra

+ vizsgadíj

Jelentkezni lehet:
A helyszínen a

Művelődési Házban,
vagy a

06-20-988-95-96
telefonon

Tanfolyam kezdési időpontja, helye:

2010.05.13. csütörtök  18,00 óra
Ebes Művelődési Ház

MIÉRT VELÜNK ?

MENNYIÉRT ?

Harmati Autósiskola Debrecen, Petőfi tér 9. fsz.5/b.  Tel.: 20-988-95-96

OKÉV: 09-0287-04

Kedvezményes gépkocsivezetői tanfolyam indul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

ÚJ MŰSZAKI BOLT NYÍLT!
KOVIV KFT 

 
VILLAMOSSÁGI ÉS MŰSZAKI BOLT 

 
Ebes, Ady Endre u. 54.sz 
(Vízművel szemben!)

Forgalmazunk: 
‐ erősáramú, és gyengeáramú villamos 

anyagokat, 
‐ vasárut, (zártszelvény, szögvas, csövek stb.) 
‐ műszaki árukat (szegek, csavarok, zárak, 

vasalatok, elektródák, vágókorongok stb.) 
‐ szerszámokat, 
‐ kertészeti cikkeket, 
‐ festékeket (kül‐ és beltérre) 
‐ gipszkarton (komplett rendszer) 
‐ víz‐gáz‐, csatorna anyagokat, 
‐ szigetelő anyagokat (kül‐ és beltérre) 

(hungarocell, Isover, Villas). 
 

Várjuk kedves vevőinket! 
Nyitva tartás: 

Hétfő – Péntek       8.00 – 18.00 
Szombat  8.00 – 13.00 
Telefon: 52/788‐343 

 

 

 

 

SZIVATTYÚ SZERVIZ 
Hivatalos márkakereskedő és szerviz 

 
SZATMÁRI TIBOR   tel.:   06-30/9067-806 

 
      Vállalom:  
 szivattyúk javítását, 
 alkatrészek beszerzését 
 szivattyúk forgalmazását 

 


