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Eredményes gazdálkodást
folytatott
a település 2005-ben

A képviselő-testület április 26i ülésén elfogadta 2005. évi
költségvetési zárszámadást. A
2005. évi költségvetés komoly
előkészítő munka eredményeként állt össze. A költségvetés
elkészültét több megszorító
intézkedés végrehajtása előzte meg, illetve követte. A működési költségvetés hiányának
finanszírozására benyújtottuk a működésképtelen önkormányzatok támogatására kiírt
pályázatot, de az igényelt
32 900 E Ft-tal szemben 1800
E Ft támogatást kaptunk.
2005. évben a minden települést
érintő megszorításon túl, közsé
günket sújtotta az adó erőképes
ség igazságtalan elszámolása is.
A kimondottan nehéz környe
zet és feltételek ellenére az önkor
mányzat 2005. évi feladatellátása
mind a kötelezően ellátandó,
mind az önként vállalt feladatok
tekintetében jónak ítélhető.
Az önállóan gazdálkodó intéz
ményeket – Arany János Álta
lános, és Alapfokú Művészeti
Iskola és az Óvoda – az elfoga
dott költségvetésnek megfelelően
finanszírozta az önkormányzat,
így az oktatás pénzügyi feltételei
biztosítottak voltak. Az önkor
mányzat és azon belül az intézmé
nyek is takarékos gazdálkodással,
létszámleépítésekkel a tervezett
költségvetéseiket tartani tudták.
A szociális alapellátás kereté
ben működő Gondozási Közpon
tot az ún. házi segítségnyújtás biz
tosításával egészíti ki az önkor
mányzat. A családsegítő és gyer
mekjóléti szolgálatot intézményi
társulás keretében működtetjük.
A helyi közutak és közterületek
fenntartása, valamint a közvilágí
tás az elfogadott költségvetésnek
megfelelően biztosított.
Az önkormányzat 2005-ben
650 011 E Ft-ból gazdálkodott.
A bevételi források között
kiemelkedő nagyságú a norma
tív állami hozzájárulás és az áten
gedett személyi jövedelemadó.
A községben építményadó
bevétel az eredetileg tervezett

15 000 E Ft-hoz képest 18 001 E Ft
lett, a súlyadó a tervezett 25 000
E Ft-tal szemben 29 789 E Ft-ra tel
jesült. Az iparűzésiadó-rendelet
2004. november 1-jei megszünte
tése miatt 4704 E Ft visszafizetési
kötelezettség keletkezett a 2005ös évben túlfizetés miatt.
Az önkormányzat normatív
támogatásként 224 907 E Ft-ot
kapott 2005. évben, ami csak
1,4%-kal magasabb a 2004 évinél.
Az önkormányzat felhalmozási
bevételének majdnem 100%-át a
lakótelek értékesítésből szárma
zó 61 461 E Ft képezte.
Intézményi működési bevéte
lek főleg az intézményi ellátási
díjakból és bérleti díjbevételek
ből tevődtek össze.
Működési célú pénzeszközátvé
tel közül legjelentősebb az Egész
ségbiztosítási Pénztártól átvett
9983 E Ft, míg a felhalmozási célú
pénzeszközátvételnél az EU-tól a
Sapard pályázat keretében elnyert
8990 E Ft volt.

2005. évben működési céllal
18 456 E Ft-ot adtunk át non-pro
fit szervezeteknek
Felhalmozási célú pénzesz
közátadás háztartásoknak 4245
E Ft volt, szociális ellátásokra és
segélyezésre 49 892 E Ft-ot költöt
tünk.

A 2005. évi összkiadáson belül
• a teljesített személyi juttatá
sok összege
200 224 E Ft
• a munkaadót terhelő juttatá
sok összege
68 221 E Ft
• dologi és egyéb folyó kiadá
sok
174 420 E Ft
• felújítás
21 427 E Ft
• felhalmozási kiadások

87 806 E Ft

Összességében a fentiek alap
ján megállapítható, hogy a nehéz
körülmények ellenére is eredmé
nyes gazdálkodást folytattunk, a
beruházásoknak és felújításoknak
köszönhetően a község vagyona
nőtt és a településünk jelentősen
fejlődött.
Nemesné Liva Éva független
könyvvizsgálói jelentéséből is
kiderül, hogy az önkormányzat
vagyona 91 milliót meghaladó
értékben növekedett. Emelkedett
a beruházások eredményeként a
tárgyi eszközök értéke. Az önkor
mányzat jó pénzügyi gazdálkodá
sát segítette a telek értékesítés, a
pályázat útján kapott támogatás
valamint a takarékossági intéz
kedések meghozatala és szigorú
betartása.Az intézményeknél és
a polgármesteri hivatalban sem
volt működési zavar.
Az éves beszámoló az önkor
mányzat 2005. évi jövedelmi hely
zetéről, valamint a működés ered
ményéről megbízható és valós
képet ad.
Galgóczi Mihály
polgármester

Cél- és címzett, valamint céljel
legű decentralizált támogatással
megvalósuló beruházás nem volt.
Felhalmozási kiadások közül
legjelentősebbek voltak:
• útépítés
32 571 E Ft
• Útépítési tervek (Diófa–Tóth
Árpád, Északi feltáró út, Bocs
kai–Vérvölgy)
7 M Ft
• útburkolat-felújítás

15 288 E Ft
• sportház tetőfelújítás

5 681 E Ft
• orvosi rendelő magastetőráépítés
12 730 E Ft,
• játszótérkialakítás

13 051 E Ft
értékben

Az önkormányzat 2005. évi
módosított pénzmaradványa az
alábbiak szerint alakul:
• záró pénzkészlet  15 686 E
Ft
• aktív és passzív pü-i elszámo
lások egyenlege –2 991 E Ft
• előző évi képzett tartalék
maradványa
–143 E Ft
• tárgyévi helyesbített pénz
maradvány
12 838 E Ft
• önkormányzati befizetési
kötelezettség
3 088 E Ft
2005. december 31-én az önkor
mányzatnak hitele nem volt.
A község vagyona 91,8 M Ft-tal
nőtt 2005. évben.

Óvjuk meg Ebes
utcaképét

A Polgármesteri Hivatal
bejelentések alapján helyszíni
bejárást tartott az elmúlt idő
szakban a közterületen, az ingat
lanok előtt engedély nélkül kivá
gott, illetve szakszerűtlenül meg
csonkolt, megrongált fák miatt. A
bejárás során megállapítást nyert,
hogy több ingatlan előtt a fákat
megcsonkították úgy, hogy a fák
valószínűleg nem fognak újra
kihajtani.
Felhívom a lakosság figyelmét
arra, hogy a fák védelméről szó
ló 21/1970. (VI. 21.) Korm. ren
delet értelmében a jegyző enge
délyét kell kérni a közterü
leten lévő fák kivágásához, és
tilos az élőfák megrongálása,
pusztítása, vagy olyan kezelése,
amely értékük csökkenésével jár.
Ellenkező esetben az egyes sza
bálysértésekről szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet 19. §a szerint „tilos fakivágás”-nak
minősülő szabálysértés valósul
meg, aminek elkövetése esetén
20 000 Ft-ig terjedő pénzbírságot
lehet kiszabni.
A közterületen lévő fák szak
szerűtlen visszanyesése, csonko
lása – amennyiben az elkövetési
érték 10 000 Ft alatti – a szabály
sértésekről szóló 1999. évi LXIX.
törvény 157. § (1) bekezdés b) pont
ja szerint szándékos rongálást
követ el, és 100 000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható. Amen�
nyiben a kár értéke a 10 000 Ft-ot
meghaladja, úgy a Büntető Tör
vénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvény 324. § (1) bekezdése sze
rint 1 évig terjedő szabadságvesz
téssel, közérdekű munkával vagy
pénzbírsággal büntetendő. Ezért
amennyiben a megcsonkolt fák
nem hajtanak ki, és azok emiatt
kipusztulnak, azok értékétől füg
gően valósul meg a fent részlete
zett rongálási cselekmény.
A fák szakszerű megóvása,
ápolása és gondozása, valamint
esztétikus megjelenése érdeké
ben célszerű agrár- vagy erdész
szakember véleményét kérni.
Fentiek alapján kérem az ebe
si lakosságot, hogy a közterüle
ten lévő fák megóvása és védel
me érdekében gondoskodjanak
azok szakszerű ápolásáról és gon
dozásáról, amennyiben kivágásuk
indokolt, úgy a kivágáshoz enge
dély beszerzéséről.
Bek Melinda jegyző

 

|

Ebesi Hírlap • 2006. április

Ismét a belvízről

A temető ravatalozója

Épül a temető!

Az elmúlt év decemberében
hosszas előkészítés után megkezdődött a temető építése. A
makett, mely a tervpályázat
részeként készült, a múzeumban látható.
A képviselő-testület korábbi
döntései szerint az ebesi temető
építését – a közbeszerzési eljá
rás során kiválasztott – STABIL
Mérnöki Iroda Kft.-re bíztuk.
A munkaterületet a szerződés
aláírásának napján átadtuk a kivi
telezőnek, aki a munkát az időjá
rás engedte lehetőségeken belül
megkezdte.
A munkavégzést felváltva nehe
zítette a fagy és a sár, így is sike
rült az alapozási munkák egy
részét a téli hónapokban elvégez
ni. Elkészültek emellett a betono
zásokhoz szükséges vasalások, és
a kerítés műkő fedlapjai is.
Elkészült a ravatalozó alapját
és földszinti részét képező falak,
és a ravatalozó padozatát képe
ző zsaluzat. Már megfigyelhető
a földszinti alaprajz képe, és az
urnafal vonalvezetése is valamint
kialakulóban van a virágbolt is.
A munkák tervezett befejezési
ideje szeptember 30-a, azonban
a kivitelező szeretné azt hama
rabb, szeptember első napjaiban
befejezni.
Már a pályázati időszakban fel
merült néhány változtatás szüksé
gessége. Ezeket a módosításokat
– mivel az építési engedély módosí

tását is igénylik – nem lehetett a
kivitelezési szerződésben érvénye
síteni, de lehetőség van azokat
pótmunkaként a tartalékkeret
terhére megvalósítani.
A kívánt módosítások a követ
kezők voltak:
A ravatalozóhoz vezető lépcső
akadálymentesítését nem a terve
zett „lépcsőjáró” berendezéssel
valósítjuk meg, hanem az épület
hez liftet létesítünk. (Ez nem csak
a tolókocsikhoz kötött mozgássé
rültek közlekedését biztosítja,
hanem a más, nehezen mozgó
személyekét is)
A temető területén az egyébként
nélkülözhetetlen ivóvízhálózatot
locsolásra nem fogjuk használni,
ahhoz külön fúrt kútból nyert víz
zel működő hálózatot építünk. (A
park gondozása túlságosan drága,
ha ivóvízzel locsolunk.)
A ravatalozó üvegfallal zárt
részén az üvegezés rögzítése nem
fém, hanem vörösfenyő elemek
kel történik.
A kivitelező javasolt néhány vál
toztatást, melyek közül az aláb
biakat – a tervezőkkel folytatott
egyeztetés után – elfogadtunk.
A ravatalozó épület körüli föld
feltöltés feketefölddel és homok
kal történik majd. A ravatalozó
lépcsőjét és a ravatalozó feltöl
tött részének betonozását vasalt,
megerősített formában fogják
elkészíteni. A lépcső alapozását
a töltés helyett a jelenlegi talajra
alapozzák. A változtatások oka az

ebesi feketeföld roskadékony vol
ta, nem lehet megfelelően tömö
ríteni.
A ravatalhoz tartozó emelőszer
kezet elemeit javasolják rozsda
mentes acélból készíteni, mert
tartósabb, kevesebb a karbantar
tási igénye, és könnyebben tisz
tán tartható.
A téglakerítés a tervezettnél
masszívabb kialakítású lesz,
kevesebb rés és több tégla fel
használásával.
A virág- és kegyeleti bolt alapo
zásánál a talaj szilárdsági tulaj
donságai miatt kellett a terve
zettnél költségesebb megoldást
választani.
A temető építésének nem része,
de a működéshez szorosan kap
csolódik néhány kiegészítő beru
házási munka elvégzése is:
A temető építési engedélyének
kiadása, és a közbeszerzési pályá
zat kiírásának időpontjában még
nem rendelkeztünk a temetőhöz
kapcsolódó parkoló és közleke
dési utak építési engedélyével. A
várható költségek nagysága miatt
ebben az esetben nem szükséges
közbeszerzési eljárás lefolytatása,
több kivitelezőtől kértünk aján
latot a munkákra.
A temető területén egy 20 kVos szabadvezeték hálózat húzó
dik, melynek kiváltásáról már
tavaly gondoskodtunk, de a mun
kát csak idén tavasszal van mód
elvégezni.
Girgás Béla ügyvezető

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
hétfő:
8.00–12.00 óráig,
szerda:
8.00–12.00 óráig, 13.00–18.00 óráig
csütörtök: 13.00–16.00 óráig,
péntek: 8.00–12.00 óráig.

DÁS, és KIZÁRÓLAG halotti anyakönyvezéssel
kapcsolatos ügyintézés történik. Egyéb más ügy
intézés céljából a fenti időpontokban kereshetik fel
a Polgármesteri Hivatalt.
Kérem, hogy segítsék a hivatal dolgozóinak mun
Felhívom tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy káját az ügyfélfogadási időpontok betartásával.
a fenti időpontokon kívül NINCS ÜGYFÉLFOGA
Bek Melinda jegyző

A Polgármesteri Hivatal műsza
ki szakemberei az utóbbi időben
a nagy problémát jelentő belvízi
veszélyhelyzet miatt fokozottab
ban ellenőrzik az árkok kiásásá
nak és az átereszek beépítésének
szakszerű elvégzését. A helyszí
ni ellenőrzések az érkező bejelen
tések alapján folyamatosan tör
ténnek, a probléma minél haté
konyabb megoldása érdekében
az alábbiakra hívom fel a lakos
ság figyelmét.
Az önkormányzat ingatlanon
ként térítésmentesen 4 darab,
egyenként egyméteres beton
átereszt bocsát rendelkezésre azok
nál az ingatlanoknál, ahol azt
szakember szükségesnek ítéli
meg. Az átereszt igénylő ingatlantulajdonosoknak vállalniuk kell
azonban átvételi elismervénnyel,
hogy az átereszeket 30 napon
belül saját maguknak beépítik.
Amennyiben több átereszre van
szükség, úgy a 4 darabon felül a
jelenleg készleten lévő áteresze
ket bruttó 2526 Ft-ért (beszerzé
si ár) lehet megvásárolni.
Az ingatlan előtti árok kiásása
kor is célszerű a szakember véle
ményét figyelembe venni, mivel
az árkokból kiásott földet az út és
az árok közé eső területre kirakni
nem lehet, mert az gátat képez az
árok és az út között, így a víz meg
felelő lefolyását akadályozza, emel
lett balesetveszélyessé teszi a jár
műforgalmat is. Az árokból kiter
melt földet a kertbe vagy más, arra
alkalmas területre kell elszállítani.
Felhívom figyelmüket arra is,
hogy az egyes szabálysértésekről
szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm.
rendelet 60. §-a értelmében szabálysértést követ el, és 50 000
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújt
ható az, aki az út árkába vagy
átereszébe olyan anyagot juttat,
ami a lefolyást akadályozza, vagy
az árkot, átereszt szennyezi!
Mindezekre tekintettel kérem,
hogy a településen nagy gondot
jelentő belvízi veszélyhelyzet elke
rülése érdekében haladéktalanul
gondoskodjon saját ingatlana
előtt az árok megfelelő módon
való kiásásáról, a hiányzó átereszek beépítéséről ott, ahol ez
valóban szükséges. Ennek meg
ítéléséhez mindenképpen vegyék
igénybe a Polgármesteri Hivatal
építéshatósági, műszaki szakem
bereinek véleményét.
Kérek minden ebesi lakost,
hogy a szabálysértési eljárás elke
rülése érdekében felelősséggel,
konstruktívan, tevékenyen vegye
nek részt saját életük, testi épsé
gük, egészségük, nem utolsó
sorban vagyonuk, értékeik meg
mentésében, az előre nem látha
tó csapadék miatt előálló belvízi
veszélyhelyzet elhárításában.
Bek Melinda jegyző
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Bővül az iskola oktatási kínálata
Mint arról korábban hírt
adtunk, az ebesi iskolában – a
szülők igényeinek megfelelően
– erősíteni kívánják a nyelvoktatást. A korszerű és színvonalas nyelvoktatás megvalósítá
sához kiváló lehetőséget kínál
a két tannyelvű oktatás.
Hazánkban az 1980-as évek
közepétől indult be újra a két taní
tási nyelvű oktatás. Ma már az
általános iskola első osztályától
az érettségiig van mód két nyel
ven tanítani-tanulni. Két tanítási
nyelvű iskola az az iskola, amely
ben a nevelő- és oktatómunka a
magyar nyelv mellett másik tan
nyelven (célnyelven) is folyik.
A két tanítási nyelvű iskolai
oktatásban a tanítás egyidejű
leg két nyelven, magyarul és ide
gen nyelven (célnyelven) folyik.
A szülők kérésének megfelelően
az iskolában a magyar mellett a
két tanítási nyelvű osztályban az
angol lesz a tanítás másik nyelve.
A két tanítási nyelvű oktatás az
általános iskolában az első évfo
lyamon kezdhető meg és felme
nő rendszerben folyhat. A korai

két tanítási nyelvű iskolai okta
tásban (az általános iskolában)
a célnyelv és célnyelven történő
tanulás egyidejűleg az iskola peda
gógiai programjában meghatáro
zott évfolyamon kezdődik és leg
később a nyolcadik évfolyamon
fejeződik be.
A tanuló az iskolában évfolya
monként legalább három tantár
gyat célnyelven tanul. A magyar
nyelv és irodalom kivételével
valamennyi tantárgy tanítható
célnyelven.
A célnyelven tanított tantár
gyak megválasztása az iskola jog
köre. Kívánatos azonban, hogy
elsősorban azokat a tantárgya
kat válasszák, amelyek legjobban
megfelelnek a tanulók életkori
sajátosságainak. A két tannyelvű
képzésben résztvevő tanulók az
ebesi iskolában a következő tan
tárgyakat tanulják angolul:
1–2. évfolyamon: rajz, techni
ka, testnevelés.
3–4. évfolyamon: informatika,
rajz, technika, testnevelés.
5–8. évfolyamon: célnyelvi
civilizáció, informatika, testne
velés tantárgyakat

A célnyelvi és a célnyelvű órák
aránya a tanulók kötelező tanórá
jának 35%-ánál ne legyen keve
sebb, és 50%-ánál ne legyen több.
A két tanítási nyelvű iskolai
oktatásban a célnyelvet és a cél
nyelven tanított tantárgyakat
osztálybontásban szervezik.
A két tanítási nyelvű iskolai
oktatásban a pedagógus munka
körben foglalkoztatottak között
kell, hogy legyen legalább egy
olyan pedagógus, akinek a cél
nyelv az anyanyelve (anyanyel
vi lektor).
A két tanítási nyelv alkalmazá
sával az intézményes idegennyelvtanulás a természetes nyelvel
sajátításhoz közelít. Ezáltal elér
hető, hogy az anyanyelv-tudás
fejlesztése és a magyar kultúra
megismerése mellett, a tanulók
magas szintű idegennyelv-tudás
és idegennyelv-tanulási képes
ség birtokába jussanak, tehetsé
gük kibontakozhasson.
A két tannyelvű oktatás beve
zetését a nevelőtestület, az Isko
laszék, és a képviselő-testület is
támogatta.
Érckövi Katalin

Adj vért és megmenthetsz
három emberi életet!

A véradásban való részvétel
motivációja egyedül az emberi
szolidaritás, a segíteni akarás, a
társadalmi szükséglet felismeré
se lehet. Sem fizikai, sem erkölcsi
kényszer, sem anyagi érdekeltség
nem befolyásolhatja a véradót,
hogy részt vegyen a véradásokon.
Az embertársi szeretet legszebb,
legnemesebb példája, ha önma
gunk vérét adjuk az arra rászo
rulóknak. Hogy ez milyen érték,
csak az tudja, aki segítségünket
várja, hiszen olyasmit kap, ami
mással nem pótolható: az élet
adó vért.
2006. április 7-én délután
az Arany Oroszlán étteremben
köszöntötték a 2005-ben valami
lyen fokozatot elért véradókat.
A Magyar Vöröskereszt Megyei
Szervezetének nevében Varga
Lajosné és Szabóné Szathmári
Margit, Ebes Község Önkormány
zata nevében Agócs Attiláné
alpolgármester és Bek Melinda
jegyző, valamint Heidumné Szar
ka Veronika helyi véradó szervező
köszönte meg a véradók önkéntes,
életmentő tevekénységét.
2005-ben 80-szoros véradó
lett Bozsó László; 70-szeres vér
adó Salánki Miklós; 30-szoros
véradó Szűcs Péterné, Szatmári

Bozsó László 80-szoros véradó
József, Balogh László; Kerekesné
Osváth Margit, Mészárosné TóthVida Zsuzsanna, Salánki Józsefné,
Papp Jánosné és Szabó Jenő 25szörös véradók lettek az elmúlt
évben; húszszoros véradóként
köszöntötték Vadon Imrét, Hor
váth Ernőt, Kósa Sándort, Kanyó
Krisztiánt, Mohácsi Zoltánt, Tóth
Tibort; Balla Sándorné, Tokai
Kiss Lászlóné, Kozma György, Sza

bó Imréné, Nánási Csaba, Sándor
Gábor 10-szeres véradók voltak.
Talán nem is sejti, mekko
ra érték az egészség! Csak húsz
perc az életéből, másnak maga az
Élet. Kérjük jelentkezzen a követ
kező véradásra 2006. június 20án 8–15 óráig az ebesi Műve
lődési Házban!
Rózsahegyiné Juhász Éva

„Arany hírek”
A XV. Országos Weöres
Sándor Gyermek Színjátszó
Találkozó megyei forduló
ján arany minősítést szerzett
iskolánk drámatagozata
a Pletykás asszony című
darabbal és továbbjutott a
Kisvárdán megrendezésre
kerülő területi versenyre.
Művészeti iskolák művésze
ti csoportjainak bemutatkozá
sát segíti elő a Hajdú-Bihar
Megyei Közoktatási Közala
pítványnak az a pályázata,
amelyen az iskola kiállítási
tárlókra, néptáncos csizmák
ra és hangosító berendezések
re pályázik.

Megújulhat az
egészségház
Az Észak- Alföldi Regioná
lis Fejlesztési Tanács 2006.
március 31-én megtartott
ülésén támogatásban részesí
tette az ebesi egészségház
átépítése megnevezésű pályá
zatot. A tanács döntése értel
mében 2006-ban 6 millió
forinttal, 2007-ben 24 millió
forinttal támogatja a beruhá
zást, amihez az önkormány
zat 2006-ban 3 millió 808
ezer forintot, 2007-ben 11
millió 713 ezer forintot bizto
sít önerőként.
A pályázat harmadik alka
lommal került beadásra.A
beruházás során a nyuga
ti és keleti véghomlokzathoz
történő 6,4 m2 alapterüle
tű szélfogóval, valamint 11,75
m2 alapterületű gyermekko
csi tárolóval bővül a bejára
ti rész, mely akadálymentes
közlekedést biztosít. Az átala
kítás során megvalósul a kül
ső és belső nyílászárók cse
réje, a belső falak áthelyezése,
illetve a szolgálati lakás terü
letének beépítése, mely után
az Egészségház megfelel az
EU egészségügyi követelmé
nyeinek. A felújítás kereté
ben a Kossuth utcai kerítés
is felújításra kerül, a Bocskai
utca felőli kerítést lebontják
és helyére valamint az udvar
ra 24 gépkocsi parkoló kerül
kialakításra, melyet park vesz
körül. Az udvaron találha
tó bébi játszótér átkerül az
udvar védett keleti felére. A
felújított Egészségházban kap
majd helyet a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat is. A
beruházás a közbeszerzés és a
szerződéskötés után várható
an szeptemberben kezdődik.
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Összefoglaló a társult
családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat 2005. évi munkájáról
A Hajdúszoboszlói Szociális Szolgáltató Központ 2001.
január-1-től társulás formájában látja el Ebes községben a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatát. A társulás célja, hogy a településen
a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás a jogszabályi előírásoknak megfelelően
biztosított legyen.
Az Ebesen működő irodában
egy munkatársunk dolgozik
állandó jelleggel, szociális segítő
munkakörben. Folyamatosan
fogadja a szolgálatnál megjele
nő ügyfeleket, és a probléma jel
legétől függően irányítja őket a
szolgálat szakembereihez. Az
intézmény szakemberei rendszere
sen, heti két alkalommal állnak
az ebesi lakosság rendelkezésére.
Keddi napokon 14–16, csütörtö
kön délután 15–17 óráig fogadják
az ügyfeleket az irodában, illet
ve terepen végzik munkájukat.
Amennyiben az ügyfelek igény
lik, a hajdúszoboszlói irodában
is bármikor felkereshetik a csa
ládgondozókat.
A társult családsegítő szolgálat
legfontosabb feladatának a szoci
álisan hátrányos helyzetben élő

egyének, családok segítését tart
ja, akik életvezetési problémák
kal, szociális és mentálhigiénés
gondokkal küzdenek. A hozzánk
segítségért forduló egyéneknek,
családoknak támogatást adunk
ahhoz, hogy a köztük és a kör
nyezetük között létrejött élet
helyzetek megoldásához szük
séges belső és külső erőforrások
elérhetővé váljanak.
2005-ben összesen 1846 esetet
kezeltünk, amely 257 igénybeve
vőt jelentett. Az adatok közötti
különbség azt jelenti, hogy egyegy kliens az év folyamán többfé
le problémával, több alkalommal
is felkereste a szolgálatot. Krí
zishelyzet 6 esetben fordult elő,
mely azonnali beavatkozást igé
nyelt. Nyilvántartásunk szerint
a legtöbben információkéréssel,
lelki-mentális problémával, anya
gi, egészségkárosodással kapcso
latos problémával keresték fel a
szolgálatot. Fordultak még az
ügyfelek a szolgálathoz családi–
kapcsolati, gyermeknevelési, és
ügyintézéssel kapcsolatos prob
lémákkal.
Adataink szerint a családsegítő
szolgálatnál az előző évhez képest
2005-ben az egyént érintő eset
kezelések száma 12,77%-kal nőtt.

Önálló Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
létrehozása
A 2006. március 29-én megtartott képviselő-testületi
ülésen azt a felkérést kaptam a képviselő-testülettől,
hogy készítsem el a terveze
tét az Ebes Község területén
működő Családsegítő és Gyer
mekjóléti Szolgáltatás költségvetésének.
A felkérés oka, hogy az
önkormányzatnak még ebben
az évben van lehetősége a két
szolgáltatásra működési enge
délyt megkérni, mivel a jövő
ben várható törvényi előírások
ezt majd nem teszik lehetővé.
A másik oka, hogy ha már
kötelező ezeket az alapellátá
sokat biztosítani, akkor ez
működjön helyben, az állami
normatíva maradjon itt Ebe
sen, így ha ki is kell egészíteni
a működéshez szükséges költ

ségeket, ezt mindenképpen szí
vesen teszi a képviselő-testület,
mivel 5 fő részére teremtődik
új munkahely a szolgáltatások
bevezetésével.
A két alapellátás a Gondozá
si Központ eddigi feladataiba
fog integrálódni.
Tudjuk, hogy nagy az elvá
rás a két szolgálattól, hiszen a
jelenleg működő szolgálat szak
mailag megfelelő munkát vég
zett, a lakosság egyre nagyobb
számban vette igénybe szolgál
tatásaikat, azonban reméljük,
hogy az új dolgozók, akik ebesi
lakosok, szintén bizalmat kap
nak a helyi lakosságtól.
A helyi két új alapellátás
várhatóan 2006. július vagy
augusztusában kezdi meg
működését.
Erdei Andrásné

Az esetkezelések jellegét tekint
ve legtöbbször segítőbeszélgetés
re, információnyújtásra, illetve az
ügyfél tovább irányítására volt
szükség. Munkánk során gyak
ran találkozunk olyan egyénekkel,
családokkal, akiknek nincs meg
felelő és pontos információjuk az
őket megillető társadalombizto
sítási, szociális, családtámogatási
ellátásokról, valamint a hozzáju
tásuk lehetőségeiről.
2005-ben Ebesen 6 család volt
gondozásban a szolgálatnál. A
forgalmi napló adatai alapján
1157 alkalommal keresték fel a
szolgálatot. A felkeresők több
sége esetként jelentkezett, mivel
a rendszeres, folyamatos együtt
működést – bár szakmailag indo
kolt lett volna – nem vállalták.
A településen ismerik intéz
ményünk szolgáltatásait, szükség
esetén élnek is a lehetőséggel.
A Társult Családsegítő- és Gyer
mekjóléti Szolgálat a jövőben is a
jogszabályokban előírt feladatai
nak minél magasabb szintű ellá
tására törekszik. A szolgálatnak
nyitottnak kell lenni, rugalma
san követni a társadalmi válto
zásokat, a lakosság igényeinek,
és érdekeinek megfelelően folya
matosan alakítani szolgáltatása
it. Ahhoz, hogy munkánk minél
hatékonyabb és eredményesebb
legyen, feltétlenül szükség van a
hivatalokkal és valamennyi érin
tett intézménnyel, szervezettel
való jó, egymás munkáját segí
tő munkakapcsolat fenntartásá
ra. A jövőben is fenn kell tartani
a veszélyeztetettséget és krízis
helyzetet észlelő és jelzőrend
szer aktív működését, hiszen ez
által valamennyi érintett szak
ember munkája is eredménye
sebbé válik.
Továbbra is szükség van a
jelentkező szükségleteknek meg
felelően a személyes szociális
szolgáltatások bővítésére, ugyan
is bizonyos élethelyzetekben,
amikor a családgondozás kevés,
vagy nem vezet eredményre meg
felelő szolgáltatás híján, a prob
léma megoldatlan marad. Az
elkövetkező időben is azon dol
gozunk, hogy szolgálatunk mun
kája Ebes község lakosságának, a
törvényi, és a helyi önkormány
zat előírásainak, elvárásainak
megfeleljen.
Dr. Rádai Sándor
mb. intézményvezető

Akadálymentesítés a
múzeumban

A helyi önkormányzatok
által fenntartott múzeumok
szakmai támogatására beér
kezett pályázatok között sike
res elbírálásban részesült
az önkormányzat Széché
nyi Ferenc Tájmúzeum épü
letének akadálymentesítésére,
mozgáskorlátozott WC kiala
kítására beadott pályázata.
Beruházás tervezett össz
költsége 2057 ezer forint,
melyből saját erő 257 ezer
forint és 1800 ezer forint
támogatást a Nemzeti Kultu
rális Örökség Minisztériuma
biztosít.

Határnéző
tekergés
Kerékpártúra a Temp
lomdombhoz
Utazás: Saját, üzemképes
kerékpárral.
Indulás: május 14., vasár
nap: Arany J. Ált.Isk. udva
ra: 9.00.
Hazaérkezés: 12 óra körül.
Résztvevők: 8–99 éves
korig
A túra távja: 16 km.
Útvonal: Ebes–Nagy
park–Templomdomb–
Horváthtanya–Cse
metekert–Ebes
Felszerelés: időjárásnak
megfelelő öltözet (esőka
bát, napvédő sapka), inniva
ló az útra.
Információ: Sós Barnabás,
tel.: 366-972
Mindenkit szeretettel
várunk, családokat, fiatalo
kat, akik szívesen mozognak
egyet a tavasz hívására. Ha
szerencsénk lesz a túra során
a tavalyihoz hasonlóan ismét
láthatunk őzeket, nyulakat,
madarakat.
Eső vagy sár esetén a túra
egy héttel később lesz meg
tartva. Várunk mindenkit,
aki jó társaságra, mozgásra és
kikapcsolódásra vágyik!

Napközis tábor
Az Ebesi Kulturális Kht.
napközis tábort szervez a
nyári szünet június–július
hónapjában, amennyiben
igény van rá. Kérjük a ked
ves szülőket kérdéseikkel, igé
nyükkel keressék Mészáros
Anitát a 20/251-6987-es vagy
52/565-093-as telefonszámon
a Községi Könyvtárban.
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Az ikszek fontossága

Májusi
orvosi ügyeleti
beosztás

Április 9-én vasárnap két iksszel
szólhattunk bele az ország irányításába, élhettünk az Alkot
mány adta jogunkkal, dönthettünk afelől, hogy melyik
pártra bízzuk a következő négy
évben a kormányalakítást, ki
képviselje Ebest és a hajdú-bihar
megyei 7. sz. választókerületet
a Parlamentben. A döntés a
kezünkben volt. Két ikszszel
dönthettünk afelől, hogy változtatás vagy folytatás legyen.
Döntöttünk és a választás első
fordulója a 7. sz. választókerület
ben – amelyhez Ebesen kívül még
11 település tartozik – érvényes
és eredményes volt.
Az országgyűlési képviselői
helyek száma a magyar parla
mentben 386. A választás során
ezek elosztására a többségi és
az arányos választási rendsze
rek kombinációjából kialakí
tott ún. vegyes választási rend
szer alkalmazásával kerül sor. A
többségi elv alapján történik 176
képviselői hely elosztása az egyé
ni választókerületekben. Ennek
megfelelően, ha a választás első
fordulója érvényes (azaz a válasz
tókerületben lakó választópolgár
ok több mint fele szavazott), az
a jelölt szerez mandátumot, aki
az érvényes szavazatok több mint
felét megszerezte (abszolút több
ségi elv). A 19 megyében és a fővá
rosban (az ún. területi válasz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ebes és Hajdúszovát
területén

Az első szavazó a 4. sz. szavazókörben 6 órakor
tókerületekben) a pártok által állí
tott listák indulnak a választáson.
A választópolgárok egy-egy listá
ra szavazhatnak. 152 képviselői
hely elosztására ezekben a terüle
ti választókerületekben kerül sor
az arányosság elve alapján. Ennek
megfelelően az egyes listák a rájuk
leadott szavazatok arányában jut
nak mandátumhoz. Ha a területi
listák nem szerzik meg az összes
kiosztható mandátumot, a fenn
maradó mandátumok az országos
listán kiosztható mandátumok
számát gyarapítják.
A fennmaradó 58 és a terüle
ti választókerületekből feljutó
mandátum elosztására az orszá
gos kompenzációs listák között
kerül sor.
Országosan 10 910 szavazó
körben zajlott a választás első

EGYÉNI EREDMÉNYEK EBESEN
Dr. Hajdú Attila (MSZP)
Márton Attila (Fidesz-MPSz–KDNP)
Makay Zsolt (MDF)
Tarcsi András (SZDSZ)
Kulcsár Gábor (MIÉP–Jobbik)
dr. Kroó János Mihály (Zöldek Pátja)

2. szavazókör
243
241
41
9
10
5

3. szavazókör
293
228
41
22
8
4

4. szavazókör
270
221
30
8
6
8

Össz:
1051
976
153
51
31
21

241
294
38
15
7
1
3
0
0
0

245
240
40
16
7
1
1
2
1
0

289
232
40
20
6
7
2
1
0
0

270
222
28
7
7
7
2
1
0
0

1045
988
146
58
27
16
8
4
1
0

A 7. sz. választókerület egyéni eredménye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dr. Hajdu Attila
Dr. Kroó János Mihály
Kulcsár Gábor
Makay Zsolt
Márton Attila
Tarcsi András

Rózsahegyiné Juhász Éva

1. szavazókör
245
286
41
12
7
4

TERÜLETI LISTÁS EREDMÉNYEK EBESEN
MSZP
Fidesz-MPSz–KDNP
MDF
SzDSz
MIÉP–Jobbik
Centrum
Zöldek Pátja
Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt
KDP
MVPP

Jelölt neve

fordulója, a választásra jogosul
tak közül 8 076 781 fő vett részt
a szavazáson.
Ebesen a négy szavazókörben
csendben, zavartalanul zajlott a
szavazás. A választásra jogosul
tak száma 3527 fő. A részvételi
arány 2309 fővel 65,5%-os volt,
míg az országos részvételi arány
67,83% volt.
A megye 7. sz. választókerüle
tének egyéni országgyűlési kép
viselője az elkövetkező négy
évben Márton Attila, a FIDESZMPSz–KDNP jelöltje lett. Az
MSZP területi listájáról bekerült
a parlamentbe a 7. sz. választóke
rület képviselő-jelöltje Dr. Haj
dú Attila is.
Gratulálunk!

Jelölő szervezet(ek)
MSZP
ZÖLDEK PÁRTJA
MIÉP–Jobbik
MDF
FIDESZ–KDNP
SZDSZ – A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT

Kapottérvényes
szavazat
12 354
213
518
1 851
15 999
973

%
38,72
0,67
1,62
5,80
50,14
3,05

1. (hétfő): Dr. Szerze
Róbert Ebes, Bocskai 2/A
2. (kedd): Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. u. 36.
3. (szerda): Dr. Szerze
Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
4. (csütörtök): Dr. Okváth
László Ebes, Kossuth 10.
5. (péntek): Dr. Szerze
Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
6. (szombat): Dr. Okváth
László Ebes, Kossuth 10.
7. (vasárnap): Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u. 36.
8. (hétfő): Dr. Szerze
Róbert Ebes, Bocskai 2/A
9. (kedd): Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. u. 36.
10. (szerda): Dr. Szerze
Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
11. (csütörtök): Dr. Okváth
László Ebes, Kossuth 10.
12. (péntek): Dr. Szerze
Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
13. (szombat): Dr. Szerze
Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
14. (vasárnap): Dr. Szerze
Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
15. (hétfő): Dr. Szerze
Róbert Ebes, Bocskai 2/A
16. (kedd): Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. u. 36.
17. (szerda): Dr. Szerze
Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
18. (csütörtök): Dr. Okváth
László Ebes, Kossuth 10.
19. (péntek): Dr. Szerze
Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
20. (szombat): Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u. 36.
21. (vasárnap): Dr. Okváth
László Ebes, Kossuth 10.
22. (hétfő): Dr. Szerze
Róbert Ebes, Bocskai 2/A
23. (kedd): Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. u. 36.
24. (szerda): Dr. Szerze
Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
25. (csütörtök): Dr. Okváth
László Ebes, Kossuth 10.
26. (péntek): Dr. Szerze
Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
27. (szombat): Dr. Szerze
Róbert Ebes, Bocskai 2/A
28. (vasárnap): Dr. Szerze
Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
29. (hétfő): Dr. Szerze
Róbert Ebes, Bocskai 2/A
30. (kedd): Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. u. 36.
31. (szerda): Dr. Szerze
Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
Elérhetőség mobiltelefonon:
06-30-500-3377. Javasolt elő
zetes telefonegyeztetés a vizsgá
lat időpontjáról és helyszínéről.
Dr. Szerze Péter id.
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Rendőrségi hírek
2006. első negyedévében Ebesen tizennégy bűncselekmény
vált ismertté. Összetételét
tekintve egy garázdaság, két
testi sértés, egy házasság, a
család és a nemi erkölcs elleni egyéb bűncselekmény, öt
lopás, két betöréses lopás, egy
rongálás, egy sikkasztás, egy
egyéb vagyon elleni bűncselek
mény volt.
Bár Ebesen az ismertté vált
bűncselekmények száma csök
kent (18–14), azonban a környe
ző településeken (Hajdúszoboszló,
Hajdúszovát, Nagyhegyes) az első
negyedévben több olyan vagyon
elleni bűncselekmény is történt,
melyek elkövetői más megyékből,
illetve a környező településekről
érkeztek, s ez magában rejti
annak veszélyét, hogy e bűnel
követők Ebesen is megjelenhet
nek és bűncselekményeket követ
hetnek el. Mi magunk is sokat
tehetünk a bűncselekmények
megelőzése érdekében, melyhez
– a bekövetkezett eseteket alapul
véve – néhány tanácsot szeretnék
a lakossággal megosztani.
Hajdúszoboszlón és Hajdúszo
váton több olyan betöréses lopás
történt, ahol az elkövetők a bejá
rati ajtó hengerzárját eltörve, illet
ve kifúrva jutottak be a lakásokba
és onnan készpénzt, ékszereket és
mobiltelefonokat tulajdonítottak
el, miközben a sértettek aludtak.
Valamennyi lakás bejárati ajtaja
egy hengerzárral volt felszerelve
és nem volt házőrző eb. Célszerű
– a biztosító társaságok által meg
követelt – két hengerzárat szerel
tetni a bejárati ajtókra, s kertes
házakban ebet tartani. A lakás
mellett a melléképületek, a gará
zsok, műhelyek biztonságos zárá
sát sem mindenki érzi fontosnak.
A betöréses lopások megelőzhe

tőek a régi zárak biztonsági zárra
történő cseréjével. E mellett aján
lott riasztó vagy mozgásérzékelős
kültéri lámpa felszerelése, melyek
nagy szolgálatot tehetnek az elkö
vetők elriasztása érdekében. A
legegyszerűbb vezeték nélküli
riasztó berendezések már elér
hető áron megvásárolhatóak.
Az ár- és belvíz, a madár
influenza, illetve a 13. nyug
díj kézbesítése kapcsán egy új
bűncselekményi típus is megje
lent környékünkön. Az elköve
tők állatszámlálás, bel- és árvíz
ellenőrzés, rosszul számfejtett
nyugdíj címén jutottak be laká
sokba, általában ketten, s míg az
egyik elkövető elterelte a sértett
figyelmét, a másik elkövető átku
tatta a lakást és eltulajdonította
az értékeket. A megtévesztés
hez fehér köpenyt és megnyerő
modort alkalmaztak. E bűncse
lekmények sértettjei általában
idős, egyedül élő személyek. Fon
tos hogy egyedül ne engedjünk be
senkit lakásunkba, udvarunkba,
még utcai árusokat sem ivóvíz,
WC-használat címén. A hatósá
gok képviselői igazolvánnyal ren
delkeznek, míg a nyugdíjfolyósító
levélben keresi meg a címzetteket.
Ha bármikor kétségünk támad,
kérjük el az igazolványokat, s ha
ezt megtagadják, tegyünk beje
lentést a Rendőrkapitányságra.
Az első negyedévben is történt
több gépkocsi feltörés és kerék
párlopás a környező települése
ken, köztük Ebesen is, mely bűn
cselekmények megelőzése érde
kében a gépjárművek ajtóit zárni
kell, még akkor is, ha csak egy pil
lanatra kívánnak a járműtől eltá
volodni, illetve ha a lakásuk előtt
állnak le. De az ajtók zárása mel
lett fontos, hogy ne hagyjanak tás
kát és egyéb értéket jól láthatóan
a gépjárművükben, ha nem tud

ják azokat magunkkal vinni, cél
szerű a csomagtartóba zárni, ahol
nem látható. A kerékpárlopás egy
klasszikus bűncselekmény, mely
nek egyetlen megelőzési lehető
sége, ha a kerékpárokat lehetőleg
egy mozdíthatatlan tárgyhoz (pl:
kerékpártároló) lezárják, még a
bolt előtt is, mert ez esetben az
elkövető nem kockáztatja meg a
lakat helyszínen történő levágá
sát, mellyel nagy feltűnést kelthet
és nagy a lelepleződés veszélye.
Az utóbbi időszakban meg
szaporodott – különösen szom
bat éjszaka – a kisebb lopások
és rongálások száma a települé
sen, melyek célpontja a település
közvagyontárgyai, a parkok, a ját
szótér, az iskola és az autóbusz
váró. Ezek a cselekmények (bűn
cselekmények, szabálysértések) a
teljesség igénye nélkül a játszótér
gumi járólapjának, a templom
park égőinek eltulajdonítása, az
iskola bejárati ajtózárjának bera
gasztása, a középületek, jelző
táblák összefirkálása, festése, az
autóbuszváró tetejének öngyúj
tóval, illetve cigarettával törté
nő kiégetése, a kukák és a par
kok növényzetének rongálása, a
háztartási szemét közterületen
való elhelyezése. Ezek sok bos�
szúságot okoznak, s helyreállítá
suk a község vagyonából jelentős
ráfordítást igényel, mely más fon
tosabb közérdekű feladattól vonja
el a pénzt. Ezek a vagyontárgyak
a községé, mindannyiunké, ezért
óvjuk meg, s gyemekeink figyel
mét is hívjuk erre fel.
Ha kellően figyelünk tulajdo
nunkra, vagyontárgyainkra és
környezetünkre, kevesebb bűn
elkövetési alkalmat teremtünk, és
biztonságosabban, boldogabban
élhetjük meg mindennapjainkat.
Gali Sándor
r. alezredes

Hirdetmény lomtalanításról
Az AKSD Városgazdálkodási ronikai készülékek, nagyobb kar
Kft. értesíti a lakosságot, hogy tondobozok, rongy bezsákolva.
Ebesen az éves lomtalanítást
Nem helyezhető ki lomtalaní
2006. június 6-án (kedd) vég- tás alkalmával:
• kommunális hulladék,
zi el 6.00–14.00 óra közti idő• építési törmelék,
szakban.
• gépjármű gumi,
• akkumulátor,
Kihelyezhető hulladékok:
• veszélyes hulladéknak minő
• az ingatlanoknál keletkező
sülő anyagok, vegyszerek,
olyan szilárd hulladékok, ame
lyek nem helyezhetők el a tároló
• olyan hulladék, amely a begyűj
edényzetben, vagy a rendszeres tés során veszélyezteti a begyűjtést
hulladékszállítás alkalmával nem végzők egészségét, testi épségét.
szállíthatók el – pl. bútor, elekt
A lomnak minősülő tárgyakat

a gyűjtési útvonal mellé kell kihe
lyezni úgy, hogy az a begyűjtő gép
járművel megközelíthető legyen,
és a gyalogos-, gépjárműforgalmat
ne akadályozza. Az apróbb, kis
méretű hulladékot bekötözött zsá
kokban kell kihelyezni. A hulladékokat lehetőleg előző nap este,
de legkésőbb június 6-án 6.00
óráig ki kell helyezni.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy
segítsék a lomtalanítást végzők
munkáját a fentiek betartásával!
A. K. S. D. Kft.
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Kulturális
Híradó
Uzonyi Pál
rajzpályázat

Még tart az Uzonyi Pál rajz
pályázat, amelyre május 15-ig
lehet a rajzokat benevezni. A
munkák a múzeumban egy
kiállítás keretében kerülnek
bemutatásra.

Két éve az
Európai Unióban

Ezzel a címmel hirdette
meg a következő könyvtári
pályázatát a Községi Könyv
tár. A pályázat átvehető nyit
vatartási időben a könyv
tárban. Beküldési határidő:
2006. május 31. A teadélután
várható időpontja: június 2.
17 óra

Gyermeknapi
előzetes

Az idén is lesz baba szép
ségverseny, Uzonyi Pál szava
lóverseny és pünkösdi király
választás a gyermeknapon. A
baba szépségverseny kezdé
si időpontja 15 óra; nevez
ni a könyvtárban található
nevezési lapokon lehet május
26-ig, továbbra is két kategó
riában: 0–3 éves korig, 3–6
éves korig. Az Uzonyi Pál sza
valóversenyre szintén május
26-ig lehet, a versek átvehetők
a könyvtárban.

Feng Shui előadás
a művelődési házban

Nagy Henrietta: A Feng
Shui-életmódról szóló elő
adása és könyv dedikálása
az ebesi Művelődési Házban
2006. május 8-án 17 órától. A
belépés díjtalan!

A Községi Könyvtár
nyitva tartása



Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat–vasárnap:

Nyílt nap
az óvodában

zárva
15–19
13–19
15–19
13–19
10–18
óráig

Május 25-én 8 órától 12 órá
ig az ebesi óvoda nyílt gyer
meknapot rendez óriási meg
lepetésekkel. Szeretettel várjuk
jelenlegi és leendő óvodásain
kat és szüleiket.

