
Január 30-án rendkívüli, feb-
ruár 15-én pedig munkaterv 
szerinti képviselő-testületi ülé-
sen vitatták meg a települést 
érintő kérdéseket a község veze-
tői. Döntöttek egyebek mellett a 
mezőgazdasági utak fejlesztésé-
re kiírt pályázat benyújtásáról, 
megalkották és elfogadták a 
2012. évi költségvetést, valamint 
az ezt megalapozó rendeleteket, 
modifikálták továbbá a szociális 
ellátások és a szociális igazgatás 
helyi rendeletét.

Mezőgazdasági út fejlesztésére 
pályázik az önkormányzat

A Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal mezőgazdasági 
utak fejlesztésére kiírt pályázatá-
nak benyújtása kapcsán a képvise-
lő-testület rendkívüli tanácskozást 
tartott január 30-án. A pályázat 
keretében megvalósításra kerülő 
fejlesztés az Ebesi Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezet központjában 
lévő önkormányzati külterületi 
utat érinti. Az érintett útszakasz 
megerősítése 369 méter hosz-
szan, 6 méter szélességben és 30 
centiméter tervezett vastagsággal 
kerülne kialakításra. Az előzetes 
tervezői költségbecslés alapján a 
projekt összköltsége mintegy 14,5 
millió forint, melyből az önkor-
mányzatnak a 2013. évi költség-
vetés terhére közel 6 millió forint 
önerőt szükséges biztosítani. Sza-
bóné Karsai Mária polgármester 
asszony elmondta, hogy az önerő 
finanszírozás tekintetében a szö-
vetkezettel, valamint azokkal a 
vállalkozókkal, akik érintettek a 
projekttel kapcsolatban – a szö-
vetkezet elnökének közreműkö-
désével- az egyeztetések megkez-
dődtek. A pályázat benyújtását a 
képviselőtestület egyhangúlag 
támogatta.

A testület megalkotta az 
önkormányzat 2012. évi 

költségvetését 
Az önkormányzat és intézmé-

nyei – a képviselő-testület novem-
ber 30-án elfogadott költségvetési 
koncepciójának figyelembe véte-
lével – elkészítették a 2012. évre 
szóló költségvetést – kezdte be-
számolóját Szabóné Karsai Mária 

polgármester asszony a februári 
ülésen. A jogszabályi változásokra 
és a gazdasági tényezőkre tekin-
tettel gondos előkészítő, egyezte-
tő munka előzte meg a település 
költségvetésének elkészítését. A 
költségvetés tervezetét többször 
tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, 
a szociális területét érintő kérdé-
seket megvitatta a Szociális-és 
Egészségügyi Bizottság. Az elő-
terjesztés alapján a költségvetés 

bevételi és kiadási főösszege egy-
aránt 702 millió 064 ezer forint, 
így a költségvetés egyenlege nul-
la. Polgármester asszony rámuta-
tott arra, hogy idén az államház-
tartásról szóló törvény jelentősen 
változott, így a jelenleg hatályban 
lévő szabályozás előírja a helyi 
önkormányzat és az irányítása alá 
tartozó költségvetési szervek teljes 
elkülönítését és szervenként önál-
ló költségvetés készítését, amely 
a közpénzekkel való gazdálkodás 
átláthatóságát hívatott biztosíta-
ni. A megalkotandó költségvetési 
rendeletnek tehát külön kell tar-
talmaznia a helyi önkormányzat és 
külön a helyi önkormányzat által 
irányított költségvetési szervek be-
vételeit és kiadásait. Kiemelendő, 
hogy az intézmények működésé-
hez a normatív támogatáson túl az 
önkormányzatnak jelentős forrást 
kell biztosítania. A költségvetési 
számokból egyértelműen az derül 
ki, hogy ismét egy igen nehéz, fe-
szített gazdasági év előtt állunk, 
ezért nagyon fontos az átgondolt, 
ésszerű gazdálkodás, a rendelke-
zésre álló erőforrások gazdaságos 

felhasználása és természetesen 
erőnkhöz mérten a pályázati lehe-
tőségek maximális kihasználása 
– mondta polgármester asszony. A 
2012. év kiemelt beruházása a pi-
accsarnok építése és a hozzá kap-
csolódó településközpont korsze-
rűsítés, valamint a víziközmű-tár-
sulat érdekeltségi körébe tartozó 
feltáró utcák csatornahálózatának 
kiépítése. Szintén a felhalmozási 
kiadások között szerepel az erre 

az évre áthúzódó, az iskola építé-
séhez igénybevett hitel visszafize-
tése. Sós Barnabás alpolgármester 
szerint, az előző évben takarékos, 
ésszerű gazdálkodást folytatva si-
került elérni a kitűzött célokat. Ezt 
követően megtárgyalta a testület 
a költségvetést megalapozó helyi 
rendeletek módosításait, továbbá 
a kapcsolódó határozati javaslato-
kat, és a könyvvizsgálói jelentést. 
Nemesné Liva Éva könyvvizs-
gáló az előterjesztéssel kapcso-
latban kiemelte, hogy a település 
2012. évi költségvetési tervezete 
a hatályban lévő jogszabályok fi-
gyelembevételével készült, min-
denben megfelel az előírásoknak, 
törvényes. A közterületek haszná-
latáról szóló rendelet – a költség-
vetéshez kapcsolódó módosításon 
túl – egy további módosító javas-
latot is tartalmaz, mely a település 
központját mentesítené a mozgó 
árusítástól, illetve az önálló hir-
dető berendezés kihelyezésétől. 
A tervezet szerint a Széchenyi 
téren és az ahhoz tartozó ingatla-

Farsangolás
5. oldal

Nagyobb biztonságban
5. oldal

Bálozás az óvodában
4. oldal

Szépkorú köszöntése
5. oldal

Az idő nem számít
4. oldal

A tArtAlomból... „A kitűzött célokat elértük”
– beszámoló a képviselő-testület januári és februári üléseiről –
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nok épületei előtt az alkalmi- és 
mozgó árusítás csak különösen 
indokolt esetben lenne engedé-
lyezhető a jövőben. A Pénzügyi 
Bizottság támogató javaslatára a 
képviselő-testület a költségvetési 
rendelettervezetet, valamint az ezt 
megalapozó rendeletek módosítá-
sait, továbbá a közterület haszná-
lattal kapcsolatos módosítást és a 
könyvvizsgálói jelentést egyhan-
gúlag elfogadta.

A települési hulladékgyűjtés 
2012. évi díjainak módosítása
Guevara Eszter az Ebesi Köz-

séggondnokság Ipari és Szolgálta-
tó Kft. ügyvezetője arról számolt 
be, hogy a december 20-i képvi-
selő-testületi ülésen a képviselők 
döntöttek a település szilárdhul-
ladékkal kapcsolatos helyi köz-
szolgáltatásokról szóló rendelet 
módosításáról. A módosítás 4 szá-
zalékos emelést írt elő ezen a terü-
leten a 2012. évre. Az országgyű-
lés ezt követően a december 30-i 
ülésén – 2012. január 1-jei hatály-
lyal – döntött arról, hogy „a hul-
ladékkezelési közszolgáltatási díj 
legmagasabb mértéke 2012. évben 
nem haladhatja meg a települési 
önkormányzat képviselő-testü-
lete által rendeletben 2011. évre 
megállapított hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj legmagasabb 
mértékét”. Ez azt jelenti, hogy újra 
a tavalyi év díjtételeit kell rende-

letben szabályozni belekalkulálva 
a 27 százalékos általános forgal-
mi adót, amely így 2 százalékos 
emelést eredményez. A január és 
február hónapban történt túlfi-
zetést a Községgondnokság Kft 
kompenzálni fogja márciusban 
a lakosság részére. A Pénzügyi 
Bizottság javaslatára a képviselő 
testület egyhangúlag elfogadta az 
előterjesztést. 

Módosították az 
Alapszolgáltatási Központ 

alapító okiratát
A képviselő-testület korábbi 

ülésein több alkalommal is tár-
gyalta, hogy az Alapszolgáltatási 
Központ családsegítő és gyer-
mekjóléti feladatainak ellátása új 
telephelyen, a Rákóczi utca 13. 
szám alatti önkormányzati ingat-
lanban történjen – ismertette az 
előzményeket Dr. Hajdu Miklós 
jegyző. Ehhez az önkormányzat 
a Regionális Fejlesztési Tanács-
tól – amely korábban az ingatlan 
felújításához pályázati forrást biz-
tosított – a szükséges jóváhagyást 
megkapta. A januári ülésen döntött 
a testület az intézmény szervezeti 
és működési szabályzatáról, illet-
ve szakmai programjának módo-
sításáról. A felügyeleti szervvel 
történő további egyeztetés alapján 
a működési engedély módosítá-
sára irányuló kérelem benyújtása 
előtt az intézmény alapító okira-
tába fel kell tűntetni az új telep-
helyet. Mindezek mellett még 

egy közigazgatási hatósági eljá-
rás lefolytatása szükséges, amely 
az ingatlan jelenlegi funkciójá-
nak megváltoztatására irányul. A 
képviselő-testület az előterjesztés 
megtárgyalása után egyhangúlag 
elfogadta a határozati javaslatot.

A szociális ellátások és a 
szociális igazgatás helyi 

rendeletének módosítása
2012. január elsejétől a szociá-

lis igazgatásról és a szociális ellá-
tásokról szóló törvény változása 
következtében a lakásfenntartási 
támogatással kapcsolatos feladat-
és hatáskör a képviselő-testülettől 
a jegyzőhöz került. Ezzel egyide-
jűleg megszűnt a helyi lakásfenn-
tartási támogatás biztosításának 
lehetősége, amely az eddigi helyi 
módosítását teszi szükségessé. A 
szociális törvény úgy rendelkezik, 
hogy „a lakásfenntartási támo-
gatást elsősorban természetbeni 
szociális ellátás formájában, és 
a lakásfenntartással összefüggő 
azon rendszeres kiadásokhoz kell 
nyújtani, amelyek megfizetésének 
elmaradása a kérelmező lakhatá-
sát a legnagyobb mértékben ve-
szélyezteti”. A természetben nyúj-
tandó lakásfenntartási támogatás 
esetei közül kiemelendők a köz-
üzemi díjakhoz (villanyáram, víz-
fogyasztás, gázfogyasztás, távhő-
szolgáltatás, csatornahasználat és 
szemétszállítás díjtételei) kapcso-
lódó támogatások. Az előterjesz-
tés második részével kapcsolat-

ban Dr. Hajdu Miklós jegyző arról 
informálta a jelenlévőket, hogy a 
képviselő-testület korábbi ülésén 
felmerült a kérdés, hogyan tudná 
az önkormányzat támogatni a böl-
csődés korúak elhelyezését, abban 
az esetben, ha a szülők vissza 
mennek dolgozni. Megvizsgálva 
a helyi sajátosságokat megállapít-
ható, hogy a településen az óvoda 
minden család számára elérhe-
tő, a bölcsődés korú gyermekek 
elhelyezése azonban esetenként 
nehézséget okoz a szülőknek. Az 
ilyen jellegű szociális támogatás 
kidolgozása és bevezetése tehát 
megfontolandó. A község vezetői 
egyetértettek azon alapvető elvek-
ben, amelyek meghatározzák a tá-
mogatás feltételeit. E szerint azok 
a munkahelyükre visszatérő ebesi 
szülők kaphatnának normatív ala-
pú, fix összegű támogatást, akik 
helyi családi napközibe helyeznék 
el gyermekeiket. A testület a szo-
ciális ellátások és szociális igaz-
gatásról szóló helyi rendelet mó-
dosítását egyhangúlag elfogadta, 
míg a családi napközi kérdésével 
kapcsolatosan határozatban rögzí-
tette a jövőbeni szabályozás alap-
elveit.

Zárt ülés
Zárt ülésen tárgyalták a kép-

viselők a kitüntető díjakkal ösz-
szefüggő előterjesztést, valamit 
megtárgyalták a fecskeházzal kap-
csolatos kérelmet.

KBCS 

(Folytatás az 1. oldalról)

Járások kialakítása
Mint ahogy arról már korábban 

beszámoltunk, a képviselő-testü-
let határozatban fogalmazta meg 
a hivatalos véleményét, állásfog-
lalását a kialakítandó járási rend-
szerrel kapcsolatban. A település 
vezetése, mérlegelve számos kö-
rülményt úgy foglalt állást, hogy a 
lakosság érdekét a Hajdúszobosz-
lói Járáshoz való tartozás szol-
gálná a legjobban. Az elfogadott 
határozatot határidőben eljuttattuk 
az illetékes minisztériumnak és a 
kormányhivatalnak. Ezzel párhu-
zamosan civil kezdeményezés ke-
retében lakossági aláírásgyűjtési 
akció is indult településünkön. Az 
akció keretében közel 800 aláírást 
gyűjtöttek a kezdeményezők, arra 
vonatkozóan, hogy Ebes a Hajdú-
szoboszlói Járáshoz tartozzon. Az 
összegyűlt aláírásokat, hitelesítve 
önkormányzatunk továbbította a 
járások kialakításában, egyezteté-
sében közreműködő szerveknek.

Vasúti szerelvény
Lakossági jelzések alapján az 

önkormányzat felvette a kapcsola-

tot a MÁV illetékeseivel, melynek 
eredményeként a vasútállomásról 
elszállításra került az ott tárolt 
több mint hatszáz méteres teher-
vagon szerelvény. 

A vasútállomás rövidebb úton 
való megközelítése régóta prob-
léma a településen, ezért az ön-
kormányzat egyeztetéseket kez-
deményez a MÁV-val a probléma 
megoldására. 

Közfoglalkoztatás
Az országos közmunka prog-

ram keretében a Hamvas – Sár-
réti Vízgazdálkodási Társulat 
munkalehetőséget biztosít 7 fő 
álláskereső ebesi lakos számára. 
A közfoglalkoztatottak 2012. feb-
ruár 20-tól december 31-ig napi 8 
órában dolgoznak Ebes területén. 
Feladatukat (belvízelvezető árkok, 
csatornák tisztítása, fakivágás, 
cserjeirtás stb.) a falugondnok irá-
nyításával végzik. 

Szórakozó helyek nyitva tartása
Az önkormányzathoz egy szó-

rakozóhelyet üzemeltető vállalko-
zó kérelemmel fordult, amelyben 
azt javasolta, hogy a képviselő-
testület a jelenleg hatályos rende-
letet módosítsa oly módon, hogy 
az ebesi vendéglátó, szórakozó 
helyek péntek és szombati napo-
kon hajnal három óráig tarthassa-
nak nyitva.

Kérjük a lakosságot, hogy 
amennyiben ezzel kapcsolatban 
véleményük van (akár támogató, 
akár ellenző) azt juttassák el a Pol-
gármesteri Hivatalba. 

Pályázatok
Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy az Ebes Fejlődéséért Köz-
alapítvány a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal által 
meghirdetett „Falumegújításra és 
fejlesztésre igénybe vehető támo-
gatás” keretében elnyert pályázati 
forrás felhasználására, „Díszkút, 
ivókút és környezetük kialakítása 
a Széchenyi Parkban” elnevezés-
sel közbeszerzési eljárást indított, 
mely keretében a Hajdúböszörmé-

nyi székhelyű TÖMB 2002 Kft. 
nyerte el a kivitelezési munkát.

A szerződéskötésre 2012. feb-
ruár 14-én került sor és amint az 
időjárás engedi, a munkálatok is 
elkezdődhetnek.

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Piac beruházás keretében 
az önkormányzat 2012. február 
10-én egyszerű közbeszerzési el-
járás keretében 3 kivitelezőt kért 
fel ajánlattételre. Amennyiben az 
ajánlatok érvényesek lesznek és 
a kivitelező kiválasztásra kerül, a 
munkálatok március közepével el-
kezdődhetnek. 

Az Új Széchenyi Terv keretében 
Nevelési intézmények fejlesztésére 
támogatás igényelhető, melynek 
keretében a Benedek Elek Óvoda 
bővítésére, energetikai korszerű-
sítésére és belső felújítására Ön-
kormányzatunk pályázatot kíván 
benyújtani. A pályázat keretében 
igényelhető összeg: 120 millió 
forint, 5%-os önerő biztosítása 
mellett.

Szabóné Karsai Mária
polgármester

Dr. Hajdu Miklós
jegyző
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„Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek,  
egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk”

Gróf Széchenyi István

Ebes Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját 

a Magyar Köztársaság Nemzeti ünnepén
 2012. március 15-én 10 órától tartandó 

Községi ünnepségre
Az ünnepség helyszíne: Széchenyi tér

Társrendezvény
Az ebesi Széchényi Ferenc Tájmúzeum 

tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt 
2012. március 15-én, 12 órakor kezdődő 

„Évezredek öröksége Ebesen” 
c. régészeti és helytörténeti kiállítás megnyitójára.

A kiállítást megnyitja: Hajdú Zsigmond phd, a Déri Múzeum 
igazgatóhelyettese, régész

Közreműködnek: Művelődési ház „Ebey” néptánccsoportja
A kiállítás 2012. augusztus 6-ig tekinthető meg.

Azáltal, hogy valaki adója 1%-át az Ebes Fejlődéséért Közala-
pítványnak ajánlja, a település fejlődéséhez járul hozzá. Az alapít-
vány az 1%-ból és minden egyéb támogatásként kapott összegből a  
„Tegyünk együtt gyermekeink egészségéért” programot folytat-
juk. A sószoba folyamatos működtetése, korszerűbb magzati szív-
hanghallgató, csecsemőmérleg a védőnői szolgálatnak.

Ezen célunk megvalósításához kérjük és várjuk az adók 1%-át és 
minden egyéb támogatást.
Köszönettel:

Szabóné Karsai Mária  
polgármester

 Rózsahegyiné Juhász Éva Czeglédiné Herczeg Ildikó 
 a kuratórium elnöke óvodavezető

Agárdiné Zseni Hilda és Heidumné Szarka Veronika védőnők

Adószám az 1% felajánlásához: 18552698-1-09
Bankszámlaszámunk: 

Balmazújváros és Vidéke Tksz 59900036-11025045

Felhívás 1% felajánlásához! Lomtalanítás, veszélyes hulladék, 
elektronikai hulladékgyűjtés

Az Ebesi Községgondnokság 
Kft. értesíti a lakosságot, hogy az 
AKSD Kft.-vel együttműködve 
2012. április 2-3. (hétfő-kedd) 
700–1400 között lomtalanítást tar-
tunk. 

A lomtalanítás menete:
A korábbi lomtalanítások min-

tájára, az ingatlanok elé kell ki-
helyezni a lomot, melyet hétfői 
napon a Fő utca – Rákóczi utcától 
Hajdúszoboszló felé eső oldalról, 
míg keddi napon a Fő utca– Rá-
kóczi utcától Debrecen felé eső ol-
dalról, az Újsorról, Sárgasorról és 
a Horváth tanyából gyűjtenek be. 
A Fő utca – Rákóczi utca vonalon 
mindkét nap elszállítják a kihelye-
zett lomot.

Lomtalanítás során kihelyezhe-
tő hulladékok: Az ingatlanokban 
keletkező olyan szilárd hulladék, 
melyek nem helyezhetőek el a 
kukákban, illetve a rendszeres 
hulladékszállítás alkalmával nem 
szállíthatók el (pl. bútor, nagyobb 

kartondobozok, rongy bezsákol-
va…stb.)

Lomtalanítás során nem helyez-
hető ki: kommunális hulladék, 
építési törmelék, gépjárműgumi, 
akkumulátorok, veszélyes hulla-
déknak minősülő anyagok, vegy-
szerek és minden olyan hulladék, 
amely a begyűjtés során veszé-
lyezteti a begyűjtést végző dolgo-
zók testi épségét, egészségét!

A lomnak minősülő tárgyakat 
a gyűjtési útvonal mellé kell ki-
helyezni, úgy hogy az a begyűjtő 
gépjárművel megközelíthető le-
gyen, és a gyalogos- és gépjár-
műforgalmat ne akadályozza. Az 
apróbb kisméretű hulladékot be-
kötözött zsákokban kell kihelyez-
ni. A hulladékok kihelyezésének 
időpontja a lomtalanítás nap leg-
később reggel 700-ig, de lehetőség 
szerint előző nap este.

Guevara Eszter
   ügyvezető

Ebesi Községgondnokság Kft.

VI. TAVASZI BABARUHABÖRZE EBESEN

2012. március 3-án,szombaton 8–12 óra között a 
művelődési házban új és használt gyermekruhák, 
használati eszközök, babakocsik, játékok, pelen-
kák… stb vására kerül megrendezésre.
Árusítani szándékozó szülők számára árusító asz-
talok bérelhetőek 500 Ft-ért. Csak előzetes jelent-
kezéseket tudunk figyelembe venni. 
Jelentkezési határidő: 2012. február 29.
Asztalbérlés és bővebb felvilágosítás: 06/20-251-6987 vagy a 
52/366-136 telefonszámokon kérhető.
Szeretettel várjuk mind az árusítani, mind a vásárolni szándékozó 
kedves látogatóinkat!

A belépés díjtalan!
A rendezvény ideje alatt gyermekmegőrző működik.

Felhívás
Tisztelt Lakosság! Az ebesi Alapszolgáltatási Központ Családsegítő 
Szolgáltatásának és Gyermekjóléti Szolgáltatónak ügyfélfogadási ide-
je, alkalmazkodva az Ebes Község Önkormányzatának ügyfélfogadási 
rendjéhez megváltozott.

Az ügyfélfogadások ideje:
Hétfő: 800-1200  és 1300-1500  – Kedd: az ügyfélfogadás szünetel 

Szerda: 800-1200 és 1300-1700 – Csütörtök: 1300-1500 – Péntek: 800-1200  

Mindkét ellátást a Kossuth utca 14. szám alatt vehetik igénybe.
Egyúttal felhívjuk az érintett megváltozott munkaképességű munka-
vállalók figyelmét, hogy az Országgyűlés elfogadta a rokkantellátás 
átalakításáról szóló törvényt. Emiatt az érintetteket felülvizsgálatra hív-
ják majd. Felhívjuk figyelmüket, hogy a kipostázott felülvizsgálati 
adatlapokat a megadott időpontig küldjék vissza a Nyugdíjbiztosí-
tási Igazgatósághoz, mivel ha ezt elmulasztják, májustól az addigi 
ellátás megszűnik. Amennyiben segítségre van szükségük a nyom-
tatvány értelmezésében vagy kitöltésében, forduljanak segítségért 
ügyfélfogadási időben a Családsegítő Szolgálat munkatársaihoz.

Bővebben információ: www.ebes.hu 
Családsegítő Szolgáltatás (52/788-494) és Gyermekjóléti Szolgálat 
(52/788-495). Erdei Andrásné intézményvezető

Kedves Látogatóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Községi Könyvtár és a 
Széchényi Ferenc Tájmúzeum átalakítási munkálatok 

miatt 2012. február 27-től lesz nyitva.
Megértésüket köszönjük!
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Immár hagyományként 2012. 
február 11-én megrendezésre ke-
rült a Benedek Elek Óvoda jóté-
konysági bálja. Mint mindig, most 
is rendkívül nagy volt az érdeklő-
dés a bál iránt, amely az Arany 
Oroszlánban került megrendezés-
re. Köszönöm Karap Istvánnak, 
hogy minden vendégnek helyet 
biztosított, a bál szervezését ta-
pasztalataival segítette.

A pohárköszöntőt követően 
hangulatos műsor vette kezdetét. 
A hajdúszoboszlói Kovács Máté 
Művelődési Központ senior ma-
zsorett csoportja szórakoztatta a 
vendégeket színvonalas táncával 
és természetesen nem marad-
hattak ki a fellépők közül óvo-
dánk mazsorettjei és akrobatikus 
rockysaink sem. Őszinte bájukkal 
elkápráztatták a közönséget.

Az ízletes vacsorát finom sü-
temények és koktélok követték. 
Köszönöm a szülőknek, óvodánk 
dolgozóinak a rengeteg sós-, édes 
falatokat, és nem utolsó sorban 
köszönöm Erdeiné Árva Adrien-
nek az egyik vacsoramenü alap-
anyagát, a birkahúst. 

Ezután vette kezdetét a tánc: 
Sándor Zsolt szolgáltatta kifulla-
dásig a talpalávalót szintén fel-
ajánlásként.

A tombolasorsolás rendkívül 
lázba hozott mindenkit. A sze-
rencsések értékes ajándékokat 
tudhattak magukénak. Itt köszö-
nöm meg a rengeteg tombolatárgy 
felajánlását az óvodával kapcso-
latban álló szállító cégeknek (Ke-
rekes Kft, Kabay Hajnalka zöld-
séges, Momosker, Sajt-Kalmár, 
Hajdúsági Sütődék). Ezenkívül 
a Balmazújvárosi Takarékszö-
vetkezetnek, AKSD-nek, a Haj-
dúszoboszlói Városgazdálkodási 
ZRT-nek, a HUNGAROSPA-nak, 
a Jégcsarnoknak, a COOP-nak, 
a REÁL boltnak, a Süteményes 
kuckónak, az ebesi pékségnek, 
Dr. Nagy Ádámnak, Matusz Imré-
nek (fődíj), a szülőknek, a dolgo-
zóknak és az ebesi vállalkozóknak 
is.

Szeretném megköszönni azok-
nak a szülőknek is a támogatásu-
kat, akik támogatói jegy vásárlá-
sával segítették célunk megvaló-
sítását.

Éjfélkor került sor a vándorvá-
za átadására. A Morvai házaspár 
– 2011 nyertese – adta át a szép 
Hollóházi vázát Fejes Krisztiná-
nak a szülői közösségben végzett 
önzetlen munkájáért, az óvodai 
nevelést segítő-támogató hozzá-
állásáért. Majd a meglepetésmű-
sor következett, melyet ebben az 
évben óvodásaink szülei szervez-
tek. Nagyon nehéz dolguk volt, 
kevés vállalkozó szellemű szülőt 
sikerült bevonniuk cigánytáncuk-
ba. A próbáik óriási közösségko-
vácsoló hatással bírtak, rendkívül 

jó kedvűen teltek, mely meglát-
szott a produkción is. Köszönöm 
nekik, hogy a töretlen lelkesedé-
sükkel felhőtlen hangulatot vará-
zsoltak.

A bál bevétele közel fél mil-
lió forint (481 5550.-Ft), melyet 
természetesen a gyermekek leg-
fontosabb eszközére, a játék vá-
sárlására fordítunk. Továbbá eb-
ből a szép összegből szeretnénk 
finanszírozni közös programokat, 
kirándulást.

Czeglédiné Herczeg Ildikó 
óvodavezető

Bálozás az óvodában

Él Ebesen egy borász, aki bejárta a fél 
világot, tanulta a szakmát Dél-Afrikában, 
Olaszországban, Új-Zélandon és a „Nép-
szabadság Top 100 Magyar Bor 2011” elne-
vezésű megmérettetésén aszújával kivívta 
a szakmai zsűri elismerését. Ő Domokos 
Attila.

Jókor voltam jó helyen – ahogy fogalmaz. A 
szerencsén túl azonban kell valamiféle plusz, 
ami Domokos Attila borász szemében ott csil-
log, amikor a hivatásáról kérdezem. Hosszú 
út vezetett addig, amíg álma – hogy Tokajban 
szőlőt művelhessen és a „hegy levét” minél 
szélesebb körben megismertesse a nagyvi-
lággal – valóra válhatott. Az egész talán a 
gyermekkori családi kirándulások idejére da-
tálható, amikor a természetet kedvelő, erdész 
édesapja, Domokos Gergely Tokaj páratlan 
természeti kincseivel ismertette meg fiait, ter-
mészetesen ebbe a kihagyhatatlan borkósto-
lók is beletartoztak. Talán ennek köszönhető 
az, hogy a családfő hirtelen ötlettől vezérelve 
az alföldi tájon, Ebesen telepített egy pár száz 
tőkéből álló ültetvényt, amely alig több mint 
száz liter bort termett. A varázslatos tokaji mi-
liő és a körülményekhez képest meglehetősen 
jól sikerült „ebesi bor” rabul ejtette és megpe-
csételte az ekkor már a Debreceni Agrártudo-
mányi Egyetem diákjának sorsát. A következő 
évtől már Kecskeméten, a Kertészeti Egyetem 
borászati kurzusán sajátította el a borkészítés 
fortélyait. A tanulmányok befejeztével 1997-
ben a szekszárdi borvidék egyik pincéjében, 
Bátaapátiban kezdte a gyakorlati munkát. A 
tulajdonos, látva az ambiciózus fiatalember 
tettrekészségét az első év végén lehetőséget 
biztosított arra, hogy külföldön folytassa a ta-
pasztalatszerzést. A kérdés csak az volt, hol? 
Kanadával és Ausztráliával szemben a válasz-
tás Dél-Afrikára esett. A „miért”-re a választ 

a misztikum és a természet közelsége adta, 
na és persze a kalandvágy. Visszatérését kö-
vetően 2000-ig dolgozott Bátaapátiban, majd 
ismét újabb kihívást keresett, csomagolt és 
meg sem állt az olaszországi Garda-tó partján 
elterülő mintegy harminc hektáros Le Fraghe 
pincészetig. A honvágy és a régóta dédelgetett 
titkos álmok azonban hazahozták a borászt. 
2003-ban pedig ismét jó helyen volt jó időben. 
Bátaapátiban találkozott először a fiatal borász 
Zwack Péterrel, akivel a Mediterrániumban 
tett kitérő után ismét összehozta a sors. Azzal 
kereste meg az üzletember, hogy mi lenne, ha 

lányával, Izabellával a tokaji Dobogó Pincé-
szet vezetését ellátná. A titkos vágyak ezál-
tal elérhető közelségbe kerültek. „Amikor az 
ember elvállal egy ilyen feladatot nem is sejti 
mekkora felelősség nehezedik majd a későb-
biekben a vállára. Nem árt jóban lenni az égi-
ekkel és az időt elfelejtheti az ember” – moso-
lyog. „A szüretelés időszaka mindig izgalmas, 
hiszen az adott évjáratot mindig az aktuális 
időjárás határozza meg. Nem lehet azt monda-
ni, hogy egy évjárat jó vagy rossz. Pontosan az 
az izgalmas, hogy ugyanazon a helyen, ugyan-
olyan műveléssel sem lehet egyforma bort 
készíteni.” Az eltelt nyolc év kemény mun-
kájának köszönhetően a Dobogó Pincészet 
ma már itthoni és nemzetközi viszonylatban 
is kivívta a borszakma tiszteletét. Az egyedi, 
minőségi aszúk mellett széles a kínálatuk, a 
borszerető közönség biztosan megtalálja az 
ízlésének megfelelőt. Pár évvel ezelőtt Attila 
Új-Zélandra utazott, hogy megismerhesse a 
Pinot Noir termesztésének titkait. A borász ha-
zatérve egy kis területen, kísérleti jelleggel ül-
tetvényt telepített: „A 19. században termesz-
tettek kékszőlőt, és készítettek vörösborokat 
Hegyalján, csak ez feledésbe merült. Végülis 
miért ne lehetne a tokaji lankákon vörös bort 
adó szőlőt is termeszteni?” – teszi fel a költői 
kérdést. Amikor a további tervekről kérdezem 
a két kislányos apukát, huncut mosollyal a 
szája szegletében elárulja, hogy van egy „ba-
kancslistája”, amely a jövőben megvalósítan-
dó terveit tartalmazza. Bár nem sokat árul el 
az izgalmas tervekről, annyi azonban kiderült 
vannak már pipák a listában. Hogy nyughatat-
lan lelke nem keres-e újabb kihívást, a válasz 
egyértelműen kiolvasható kérdő tekintetéből: 
hiszen megtalálta azt, amire titkon mindig is 
vágyott, Tokajban készíthet minőségi borokat.

KBCS

Az idő nem számít

Fotó: Archívum
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Nagyobb biztonságban

SOS segélyhívó készülékeket adtak át az Alapszolgáltatási Központ 
és a polgárőrség munkatársai. A „Tiszteletet az éveknek, biztonságot 
az időseknek” program keretében kiosztott készülékek biztonságot 

nyújtanak az ebesi egyedül élő embereknek vészhelyzet esetén.

Községünk polgármestere és jegyzője megtisztelő kötelezettségnek 
eleget téve köszöntötte Dalmi Sándornét születésnapja alkalmából. A 
virágcsokor és az emléklap átadásának kíséretében jó egészséget és 

további békés boldog éveket kívántak az ünnepeltnek

Szépkorú köszöntése

Márai Program
Júniusban könyvtárunknak lehetősége nyílt rá, hogy részt vegyen a 

Márai Programban, amelynek célja volt a nemzeti kultúrkincs meg-
őrzése, a hazai és a határon túli kiadók által megjelentetett, értéket 
képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a hatá-
ron túli könyvtárakon keresztül, valamint az olvasáskultúra fejleszté-
se, a kortárs magyar szerzők támogatása és megismertetése.

E programnak köszönhetően októberben 55 új tényirodalmi, illetve 
68 új szépirodalmi dokumentummal bővülhetett állományunk.

Minden kedves Olvasót várunk szeretettel!
Varga Erika könyvtáros

Vidám farsangi foglalkozást tartottak az ebesi babák és mamák örömére 
a Művelődési Ház szervezésében működő Hangbújócska zenebölcsiben 
2012. február 6-án hétfőn 9 órától. Szeretettel várjuk az érdeklődőket 

minden hétfő délelőtt.

Farsangolás

 

Meghívó 
 

Az Ebesi Református Egyházközség és az Ebes Kulturális Kft. 

tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt a 

„60 éves Ebes Község” évfordulója alkalmából 

2012. március 3-án, szombaton 16 órától  

megrendezésre kerülő 

Nagyböjti orgona koncertre 

az Ebesi Református Templomba.  

Közreműködik: Szakács György Debrecen – 

Kistemplomi lelkipásztor, orgonista. 
 

A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk! 
 
 



Az ebesi Arany Já-
nos Magyar–Angol 
Kéttannyelvű Álta-
lános Iskola és Alap-

fokú Művészetoktatási Intézmény 
március közepén indítja azokat a 
programjait, amelyekkel leendő ta-
nulóinak csinál kedvet az iskolai 
élethez és tájékoztatja a szülőket az 
intézményben folyó munkáról. 

A programsorozat kezdeteként a 
Gergelyjárás hagyományát felele-
venítve – amikor is iskolába hívo-
gatták a gyerekeket – március 10-én 
szombaton délelőtt énekes-táncos 
gyerekek járják majd a falut.

Az iskolába készülő óvodások 
évek óta OVIKLUB foglalkozá-
sokon vehetnek részt az iskolában, 
ahol együtt játszhatnak a leendő 
tanító nénikkel, kipróbálhatják a 
művészeti iskolai tevékenységeket. 
A foglalkozások az idén március 
21-én, 28-án és április 4-én szerdán-
ként 14 órától lesznek az általános 
iskolában. A negyedik alkalomra, a 
kakaópartyra, április 14-én szom-
baton kerül sor, ahova nem csak 
a gyerekeket, hanem szüleiket is 
szeretettel várjuk. Számukra ekkor 
tartunk tájékoztatót az intézmény-
ben folyó munkáról. Míg a szülők a 
tájékoztatót hallgatják a gyerekek-
nek játékos foglalkozásokat tartunk, 
majd kakaóval és kaláccsal vendé-
geljük meg őket. 

Az érdeklődő szülők március 19-
22. között részt vehetnek az alsó ta-
gozatos osztályok nyílt óráin is. Az 
órák 8 órakor kezdődnek, délután 
pedig 14 órától a napközis foglalko-
zásokba is betekinthetnek a szülők, 
érdeklődők.

Az általános iskolai beiratko-
zásra 2012. április 16-án hétfőn és 
17-én kedden 8-17 óra között kerül 
sor.

Iskolánk célja, hogy tanulóink 
biztos alapkészségekre épülő ver-
senyképes tudás birtokában fejez-
zék be általános iskolai tanulmánya-
ikat. A hagyományos iskolai képzés 
mellett 2006 óta magyar – angol két 
tanítási nyelvű képzést is választ-
hatnak gyermekeiknek a szülők. 
A két induló osztály vegyes össze-
tételű. A normál és kéttannyelvű 
képzés szerint haladó tanulók egy 
osztályközösséget alkotnak, közö-
sen tanulják a magyart és a mate-
matikát, a többi tantárgyat pedig a 
választott képzésnek megfelelően 
kiscsoportokban. A kiscsoportos 
foglalkozások és az alacsony osz-
tálylétszám – 22-24 tanuló jár egy 
osztályba – nagyobb lehetőséget ad 
az egyéni képességfejlesztésre, a le-
maradók felzárkóztatására, a tehet-
séggondozásra. A két tanítási nyelvű 
képzés szerint haladó tanulók a heti 
öt angolóra mellett még bizonyos 
tantárgyakat is angol nyelven ta-
nulnak, kezdetben természetesen 
játékos formában. Melyek ezek a 
tantárgyak?

1-2. osztályban: rajz, technika, 
testnevelés

3-4. osztályban: informatika, rajz, 
technika, testnevelés

5-6. osztályban: célnyelvi civili-
záció, informatika, testnevelés

7-8. osztályban: földrajz, célnyel-
vi civilizáció, informatika, testneve-
lés

A kéttannyelvű oktatásban anya-
nyelvi lektor is közreműködik, aki 
heti egy órában foglalkozik a gyere-
kekkel.

Tanulóink számos tanulmányi 
versenyen vesznek részt, öregbítve 
az iskola és a község hírnevét. A 
2010/2012. tanévben két tanulónk 
is országos tanulmányi verseny 
döntőjébe jutott, ahol tantárgyából 
az ország 20 legjobb tanulója között 
adott számot tudásáról. Emellett sok 
levelezős verseny, megyei, városi 
vetélkedő győztesei, helyezettjei 
voltak tanulóink. Az iskolánkban jól 
teljesítő tanulók megállják a helyü-
ket a legjobb debreceni gimnáziu-
mokban is.

A tehetség kibontakoztatását szol-
gálják a művészeti iskola foglal-
kozásai, ahol a növendékek zenei, 
képzőművészeti (rajz, festészet, ke-
rámia) és színjáték tanszakok közül 
választhatnak. A zenei tanszakokon 
(furulya, klarinét, szintetizátor, ütő, 
zongora, népi ének) a növendékek 
kötelező tárgyként szolfézst tanul-
nak, illetve a választott hangszert. 
Képzőművészeti tanszakon kötelező 
tárgyként vizuális alkotó gyakorla-
ton vesznek részt, és 1-3. évfolya-
mon a grafika és festészet alapjaival 
ismerkednek, majd 4. évfolyamtól 
választhatnak grafika-festészet vagy 
szobrászat-kerámia műhelygyakor-
latot. Tanulóinknak jelenleg mintegy 
egyharmada tanul valamilyen művé-
szeti ágban.

A tanulók másnapi felkészülését 
szolgálja az alsós napközi és a fel-
sős tanulószoba, ahol a házi feladat 
elkészítése mellett jut idő a játékra, 
kulturális programokra is. A napközi 
16 óráig tart. Utána ügyeletet bizto-
sítunk 16.30-ig, de igény esetén ezt 
meg tudjuk hosszabbítani.

Tartalmas szórakozást jelentenek 

tanulóinknak a közös mozi-, szín-
ház- és bábszínház látogatások.

Egy rövid újságcikkben termé-
szetesen nem lehet a színes iskolai 
élet valamennyi területére kitérni. 
Akinek felkeltette az érdeklődését 
az intézményben folyó munka, lá-

togassa meg programjainkat, győ-
ződjön meg személyesen az iskola 
tevékenységéről. Szeretettel várunk 
mindenkit márciusi-áprilisi rendez-
vényeinkre!

Érckövi Katalin 
igazgató

RENdőRSégI HÍREKAz iskola várja a leendő 
első osztályosokat Ebesen január 21. és február 17. közötti időszakban 5 bűncselekmény 

történt, 1 ittas járművezetés, 1 lopás és 3 betöréses lopás. A bűncselek-
mények az alábbiakban voltak:
1.  2012. január 23-ra virradóan ismeretlen személy a Rákóczi utcán 

leállított tehergépkocsi tanksapkáját letörte és abból gázolajat tulaj-
donított el. 

2.  2012. január 21-én 16:30 és 2012. január 26-án 11:00 óra közötti 
időben ismeretlen személyek az Ebes, Tanya 92 szám alatti, egyik 
telephelyre a kerítést kivágva bementek, majd az ott elhelyezett 
egyik konténert feltörve abból 2 db MTZ kereket tulajdonítottak el.

3.  2012. január 28-án 04:00 és 07:20 óra közötti időben egy ebesi 
lakos a 4-es főút melletti Kertészet területén lévő faház ajtaját be-
feszítette és onnan 1 liter házi pálinkát tulajdonított el.

4.  2012. február 07-én egy debreceni lakos a Fő utcán az általa veze-
tett személygépkocsival úgy vett részt a közúti forgalomban, hogy a 
vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott.

5.  2012. február 09-re virradóan ismeretlen személyek az Ebes, 
Tanya 92 szám alatt két telephely területére bementek, ahol egy 
műhely, valamint egy vegyszerraktár ajtaját befeszítették és onnan 
gázolajat, hegesztő trafóról rézkábelt, valamint egy vashordót tulaj-
donítottak el. 

A rendőrkapitányság nyomozást folytat egy debreceni lakossal és tár-
sával szemben, aki egy zöld színű SKODA Favorit személygépkocsi-
val közlekedik az esti órákban és telephelyekre, valamint udvarokra 
bemenve onnan fémtárgyakat, szerszámokat, illetve szerszámgépeket 
tulajdonít el. A személygépkocsit és vezetőjét az elmúlt hónapban a 
körzeti megbízottak már ellenőrizték Ebesen, akkor vezetője arra hi-
vatkozott, hogy „eltévedt”. 
Kérem a lakosságot, hogy aki a fenti eseményekkel kapcsolatban in-
formációval rendelkezik, vagy az előbb ismertetett személygépkocsit 
észleli, azonnal tegyen bejelentést a körzeti megbízottaknak, a polgár-
őrségnek vagy a rendőrkapitányság ügyeletére az alábbi számokon: 

Mészáros József r. tzls. csoportvezető +36-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott +36-30/382-6584
Sági József r. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6581
Szántó Erik r. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6575
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott még nincs
Vass Szabolcs r. tőrm. körzeti megbízott még nincs
 Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Ügyelete 06 52/558-510  
vagy 107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számok
Ebesi Polgárőr Egyesület  +36-30/621-6976

A körzeti megbízottak fogadóórát tartanak minden szerdán 16:00 és 
18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, Szé-
chenyi tér 1. szám alatt.

Dr. Gali Sándor 
r. alezredes, rendőrkapitány

BEISKOLÁZÁSI PROGRAMOK
Március 10. (szombat) 10-12 óra között Gergelyjárás – zenés felvonulás a faluban

Március 19. (hétfő) 8-11, 14-15 óra között Az 1. osztályosok nyílt napja (tanórák, napközi)

Március 20. (kedd) 8-12, 14-15 óra között A 2. osztályosok nyílt napja (tanórák, napközi)

Március 21. (szerda) 8-12, 14-15 óra között A 3. osztályosok nyílt napja (tanórák, napközi)

Március 21. (szerda) 14-15 óra között Az OVIKLUB – 1. foglalkozása az iskolában

Március 22. (csütörtök) 8-12, 14-15 óra között A 4. osztályosok nyílt napja (tanórák, napközi)

Március 28. (szerda) 14-15 óra között Az OVIKLUB – 2. foglalkozása az iskolában

Április 4. (szerda) 14-15 óra között Az OVIKLUB – 3. foglalkozása az iskolában

Április 14. (szombat) 10-12 óra között Kakaóparty – tájékoztató a szülőknek, 
játékos foglalkozások a gyerekeknek az iskolában

Április 16-17. (hétfő, kedd) 8-17 óra között Beiratkozás az általános iskolába

Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u

6 7



Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. nyertes TÁMOP 
– Építő közösségek 2. kör:”A közművelődés a nem formális és 
informális tanulás szolgálatában” elnevezésű pályázatába bevonta 
az Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és 
AMI-t, így a természetismereti és ütős kamara tehetséggondozó 
szakkörök mellett, 45 órás újságíró és média ismereti tehetséggon-
dozó szakkör működtetésére is lehetőség nyílt. 

A TÁMOP pályázat keretében 7 diák vesz részt a tehetséggon-
dozó szakkör szerkesztői teamjében, ahol megismerkednek az új-
ságírás alapvető fogalmaival, gyakorolják a különböző műfajokat, 
fotóznak, szerkesztenek, és versenyre készülnek, illetve a későb-
biekben nyomdalátogatásra is sor kerül. 

A diákok ennek keretében készítik az iskolaújságot, melyet né-
hány év kihagyás után a 2011/2012-es tanévben újra olvashatnak a 
gyerekek és az érdeklődők. A működéséhez szükséges anyagokat 
és egy iskolai kalendárium kiadvány nyomdai költségeit is fedez-
ni tudjuk a pályázat, a Kulturális Kft. segítségével. A projektzáró 
kiadványunkhoz folyamatosan gyűjtjük, írjuk az anyagot, de hogy 
addig is legyen kézzelfogható eredménye a munkánknak, már két 
suli újságunk jelent meg Kapocs néven, ami a Facebookon is ol-
vasható, s a következő száma március elején kerül kiadásra. 

Iskolánk évek óta részt vesz a Hajdú-bihari Napló Lapot a diá-
koknak (Ladik) elnevezésű médiaismereti versenyén. Eddig min-
dig bekerült csapatunk a megye legjobb nyolc csapata közé. Örö-
münkre az idén is elindult a verseny, ahol jelenleg az első helyen 
áll 5 fős csapatunk, messze megelőzve a többieket. A következő 
írásbeli forduló után juthatunk a nyolcak közé a szóbeli versenyre, 
onnan pedig az országos megmérettetésre. 

A szakkörrel jó lehetőség nyílt a versenyre való felkészülésre 
is, hiszen az iskolaújság szerkesztésével minden szükséges tudást 
megszereznek a gyerekek. Az ügyes diákújságírók: Kocsis Réka, 
Szoboszlai Boglárka, Karsai Norbert, Misák László és Kanyó 
Márton valamint Morvai Kristóf és Kozma Benedek. 

Tanárként nagy öröm számomra a sok vidám, érdeklődő tanít-
vány körében eltöltött minden szakköri óra. Büszke vagyok rájuk, 
s remélem, hogy beszámolhatok a további eredményeikről is.

Tóthné Leiter Júlia  szakkörvezető tanár 

FOTÓPÁLYÁZAT 

I  Ebes! címmel, 2012. március 1-jétől 
amatőr fotópályázatot hirdet a Széchényi Ferenc 
Tájmúzeum, amelynek célja, hogy a fénykép 
készítője megmutassa, miért szereti, mit jelent 
számára a település. 
A fotópályázaton való részvétel nincs sem 
életkorhoz, sem műfajhoz kötve. Várjuk fiatalok és idősek, régi és új, fekete-
fehér és színes fotóit, amelyek lehetnek községi képek, épületfotók, 
tájképek, vagy az itt élők életét bemutató eseményekről készült alkotások.  
A pályázatra csak olyan képek nevezhetők be, amelyeket a pályázó maga 
készített. Egy alkotó maximum 10 db JPG formátumú fényképpel 
pályázhat.   
Az elkészült műveket elektronikusan vagy személyesen lehet eljuttatni a 
Széchényi Ferenc Tájmúzeumba. ( Ebes 4211 Ady Endre u. 6-8., e-mail cím: 
ebesmuzeum@gmail.com) 
Kérjük, mind az elektronikus formában, mind a személyesen eljuttatott 
fotók esetében adják meg nekünk nevüket, életkorukat, pontos lakcímüket, 
telefonszámukat vagy e-mail címüket! 
A legjobb fotókat közzétesszük a www.kulturaliskftebes.hu honlapon és az 
Ebesi Hírlap című újságban.  

A beérkezett fotókat kiállításon mutatjuk be. 
A pályázat beérkezési határideje: 2012. április 20. 

diákújságírók

FELHÍVÁS 
KOSZORÚZÁSRA
Ebes Község Önkormányza-
ta felhívja az intézmények, 
civilszervezetek, pártszerve-
zetek, gazdasági szerveze-
tek, vállalkozók és a lakos-
ság figyelmét, hogy a

2012. március 15-i

községi ünnepségen lehe-
tőséget biztosít a koszorúik 

elhelyezésére.

Kérjük, hogy az ünnepség 
tervezése érdekében ko-
szorúzási szándékaikat a 
Polgármesteri Hivatalnál je-
lentsék be személyesen vagy 
telefonon az 52/565-048-as 
számon

2012. március 9-én  
10 óráig.

Ebes Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete
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Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
Felelős kiadó: Kissné Vass Rozália, Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 

• Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla.  
E-mail: borkucsilla@gmail.com • Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház,  
4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/788-614. Mobil: 06-20/251-69-87.  

E-mail: ebesmuvhaz@gmail.com •  
Tipográfia: Abari Gusztáv. www.typostudio.hu  
• Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen.  

E-mail: fabiandigit@t-online.hu

Vízvezeték- és készülékszerelés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Szerviz – lakásfelújítás – S.O.S. segítség
– vízvezeték, csaptelep, WC tartály javítása, cseréje
– vízóraszerelés
– duguláselhárítás 1 év garanciával
– mosó-, mosogatógép bekötése
– csőtörés utáni S.O.S. helyreállítás
– fürdőszoba, WC, konyha átalakítás
– fűtési rendszerek szervizelése
– árajánlat, anyagbeszerzés, bontás stb.

Érdeklődjön, tájékozódjon, hívjon!

Molnár László 
06-70/226-0888,  
06-30/401-2644

A Roland Autóház, mint Škoda márkakereskedés és szerviz az alábbi szolgáltatásokkal 
áll rendelkezésükre:

•  Műszaki vizsga (előkészítéssel és javítással, személygépjárművekre, kisteher-gépkocsikra 3,5 T-ig, 
típuskorlátozás nélkül, a hét minden munkanapján.

•  Márkafüggetlen szerviz  minden típusra; olajcsere-csomagok már bruttó 9.800,- Ft-tól 
(1400 cm3 alatti benzinmotorok esetén)

•  Karosszériajavítás, fényezés (biztosítási ügyintézés, helyszíni kárfelvétel minden típusra)

Ebes, Fő u. 78.     Tel: 52/565-500,     www.rolandauto.hu,     info@rolandauto.hu

Autójavítás? Helyből megoldjuk . . .

Zsozso Dance Pub
Ady Endre u. 24. 
(Fapados Söröző)

AKCIÓ
Kommerszek 110 Ft/ 005 cl.

Sörök 140 Ft-tól 
Kőbányai 170 Ft 
Borok 40 Ft-tól 
Kávé 120 Ft-tól 

Csapolt sör 150 Ft/korsó 
Minden nap ingyenesen használható 

biliárd, csocsó, pingpong.
Szombatonként ingyenes Disco!

Változatos italakciókkal, esetenként 
fellépő vendégekkel. 

Várunk mindenkit szeretettel.
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