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amit az önkormányzati
választásokról érdemes tudni
sólyom lászló köztársasági elnök
2006. október 1-jére (vasárnap)
tűzte ki a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját. A
választópolgárok a már kiküldött
értesítőn szereplő szavazókörben
szavazhatnak aznap 6.00 órától
19.00 óráig.
A helyi önkormányzati választásokon a település egyetlen választókerületet alkot, amelyben a megválasztásra kerülő képviselők száma 11.
A képviselő-jelöltek közül legfeljebb
11 jelöltre lehet szavazni. Érvényesen szavazni 11-nél kevesebb vagy 11
jelöltre lehet.
A választás egy fordulós rendszerű. A részvételi aránytól függetlenül képviselő a 11 legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz. A polgármester választás is egyfordulós, relatív többségi választás, tehát polgármester az a jelölt lesz, aki a
legtöbb érvényes szavazatot kapta, szintén a
részvételi aránytól függetlenül.
A helyi önkormányzati választásokat
a választási bizottságok (helyi választási
bizottság – HVB, szavazatszámláló bizottságok – SzSzB) és a Helyi Választási Iroda
(HVI) együttesen bonyolítják le, mint választási szervek.
Szavazni kizárólag az értesítőn szereplő
szavazóhelyiségben lehet. Ez alól a mozgóurnát igénylő választópolgár jelent csak kivételt.
A helyi önkormányzati választáson választójoggal a szavazás napján a településen lakóhellyel rendelkező polgár rendelkezik. Ha
azonban a választópolgár lakóhelyén túl tartózkodási hellyel is rendelkezik, lakóhelyén
vagy igAZolás alapján tartózkodási helyén
is szavazhat. Az önkormányzati választáson
a választópolgár csak akkor szavazhat igazolással tartózkodási helyén, ha azt legkésőbb
a választás kitűzését megelőző napig (2006.
július 10.) létesítette és legalább a választás
napjáig érvényes. A választópolgár igazolással is csak a tartózkodási helye szerinti szavazókörben adhatja le szavazatát. Igazolást a
HVI vezetőjétől személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb szeptember 29-én
(péntek) 16.00 óráig lehet kérni. Az ajánlott levélben küldött kérelemnek szeptember 26-ig (kedd) meg kell érkeznie a HVI-hoz.
Az igazolási kérelemnek tartalmaznia kell a

szavazni csak személyesen lehet.
A szavazás titkossága érdekében célszerű a szavazáshoz a szavazófülkét
igénybe venni. Érvényesen szavazni
a jelölt, vagy lista neve alatti, feletti, vagy melletti körbe a szavazófülkében rendelkezésre álló tollal írt
két, egymást metsző vonallal lehet
(+ vagy X). Aki a szavazólap kitöltését elrontja, és ezt még a szavazat
urnába dobása előtt jelzi, a SzSzB a
rontott szavazólapot egy alkalommal, kérésre kicseréli. A választópolgárok csak a szavazatuk leadásához
szükséges ideig tartózkodhatnak a
szavazóhelyiségben.
A választási bizottságok további
1-1 tagját a jelöltet állító szervezet,
illetve független jelölt bízhatja meg
(ún. delegált tagok) 2006. szepnév, személyi azonosító, lakcímen kívül a tar- tember 22-én (péntek) 16.00 óráig.
tózkodási hely címét is. Igazolás faxon és emailben nem kérhető és nem adható! AmenyA kampánycsend szeptember 30-án
nyiben valaki a tartózkodási helyén való sza- (péntek) 0.00 órától október 1-jén (vasárvazáshoz igazolást kért, de mégis a lakóhe- nap) 19.00 óráig tart!
lyén kíván szavazni, természetesen ezt megA kampány során a jelölő szervezetek
teheti.
és jelöltek csak úgy helyezhetnek el plakáAki mozgásában akadályozva van (egész- tot, hogy épületfal, kerítés igénybevételéhez
ségi állapotánál fogva), a HVI-től kérhet a rendelkezniük kell a tulajdonos/bérlő/vagyonszavazást megelőzően mozgóurnát, szava- kezelő hozzájárulásával. Állami vagy önkorzás napján pedig közvetlenül az SzSzB-tól. mányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épüEbben az esetben a választópolgárt az adott leteken, illetve ezekben plakátot tilos elheszavazókörben működő SzSzB 2 tagja fogja lyezni. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy
felkeresni a mozgóurnával. Mozgóurnát. Ezt a akinek érdekében elhelyezték, legkésőbb
szavazás zökkenőmentes lebonyolítása érde- október 31-ig (kedd) köteles eltávolítani.
kében célszerű a szavazás napján legkésőbb Jogszabály szerint a plakátot úgy kell elhe17.00 óráig kérni, csak így garantálható, hogy lyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő
19.00 órakor a szavazást le lehet zárni.
szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.
A szavazáshoz az alábbi iratokra van
A helyi önkormányzati választásokkal kapszükség, amelyek nélkül nem lehet szavaz- csolatos kérdésekkel fordulhatnak a helyi
ni:
választási irodához (Polgármesteri Hivatal),
– lakcímet tartalmazó érvényes személy- illetve a www.valasztas.hu internetes honlaazonosító igazolvány (azaz régi típusú sze- pon is tájékozódhatnak.
mélyi igazolvány), VAGY
A magyar köztársaság Alkotmánya sze– ÉRVÉNYES személyazonosító igazol- rint alapvető jog és kötelesség a választóvány (kártya formájú), vagy ÉRVÉNYES útle- jog. Ezért kérem a tisztelt választópolgárovél, vagy 2001. január 1-jét követően kiállí- kat, hogy éljenek ezzel a jogukkal és vegyenek
tott vezetői engedély, vagy érvényes útlevél részt a helyi önkormányzati választásokon!
és EGK tartózkodási engedély,
Kérem az ebesi választópolgárokat és jelölde ezek valamelyike csak érvényes lakcím- teket, jelölő szervezeteket, hogy a választások
igazolvánnyal együtt fogadható el.
zökkenőmentes lebonyolításán fáradozó helyi
ezen okmányok nélkül szavazni nem választási szervek munkáját segítsék törvénylehet. A választópolgárok részére kézbe- tisztelő magatartásukkal!
sített értesítő Nem PÓtoljA a fenti iraBek Melinda,
tok egyikét sem!
a Helyi Választási Iroda vezetője
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Az önkormányzati
választás jelöltjei
2006. szeptember 8-án 16 óráig két polgármester jelölt és 18
képviselőjelölt adta le kopogtatócéduláit a Polgármesteri Hivatalban.
A Helyi Választási Bizottság döntése értelmében polgármesterjelölt:
Galgóczi Mihály és Szabó Sándor.
A 18 képviselőjelölt:
Agócs Attiláné, Apagyi Józsefné, Bagosi Bálintné, Banáné
Lente Zsófia, Dézsi Julianna, Erdős Károly, Heidumné Szarka Veronika, Horváth Ernő, Kapásné Nagy Amália, Kis Sándor,
Lelesz János, Magyar János, Mezei László, Mihályi Miklós, Pócsi
Andrásné, Szabó Jenő, Szabó István, ifj. dr. Szerze Péter.
Az Ebesi Hírlap szerkesztősége szeptemberi választási különszámában kívánja bemutatni a 2006. október 1-jei önkormányzati választás polgármester- és képviselőjelöltjeit, ezért szerkesztőségünk tértivevényes levéllel kereste meg a jelölteket, melyet
mindenki átvett.
A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozó anyagát –
maximum 2200 karakter terjedelemben, valamint 1 db fotót –
2006. szeptember 15-én, pénteken 12 óráig kértük szerkesztőségünkbe (Ady Endre u. 6–8.) eljuttatni.
Azokat a jelölteket, akik a megadott határidőig éltek a lehető
séggel a következő oldalakon mutatunk be.
Rózsahegyiné Juhász Éva
főszerkesztő

Hirdetmény

a Helyi Választási Bizottság által
elfogadott jelöltekről
és az érvényes ajánlások számáról
Polgármesterjelöltek:
Galgóczi Mihály (MSZP)
Szabó Sándor (független)
Képviselőjelöltek:
Agócs Attiláné (független)
Apagyi Józsefné (független)
Bagosi Bálintné (független)
Banáné Lente Zsófia (független)
Dézsi Julianna (független)
Erdős Károly (MSZP)
Heidumné Szarka Veronika (független)
Horváth Ernő (független)
Kapásné Nagy Amália (független)
Kis Sándor (SZDSZ)
Lelesz János (független)
Magyar János (független)
Mezei László (FIDESZ)
Mihályi Miklós (független)
Pócsi Andrásné (független)
Szabó István (független)
Szabó Jenő (független)
dr. Szerze Péter (MSZP)
Ebes, 2006. szeptember 11.

Leadott Érvényes
ajánlások száma (db)
1025
142

975
136

50
125
62
57
71
133
138
43
43
58
54
60
63
46
171
68
61
115

50
120
58
55
66
126
136
42
40
57
51
56
62
41
166
63
58
110

Bek Melinda,
a HVI vezetője

Horváth Ernő

Tisztelt Választópolgárok,
Ebesiek, Barátaim!

Horváth Ernő vagyok, az önkor
mányzati képviselő választásokon független jelöltként szeretnék indulni a falu fejlődése érdekében. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjem az ajánlásokat. 1970-ben születtem, 1977
óta lakom a faluban. Ismerem a
falu múltját és jelenét, gondjait, problémáit, a jövőjében pedig
aktívan szeretnék részt venni, egy
élhető, barátibb Ebesért.
Iskoláimat a Szent István Egyetem Mezőgazdasági Gépész
mérnöki Karán fejeztem be.
Három éve a Debreceni Erőmű
alkalmazottja vagyok. Három
gyermeket nevelek, így a nagycsaládosok problémáját is a bőrömön
tapasztalom.
1998-tól tagja, 2004-től vezetője vagyok egy civil szervezetnek,
és ennek kapcsán szembesülök a
falu kulturális életével, amely vál-

toztatást igényel, és ez nem csak
pénzkérdés! Túl vagyunk számos
bemutatón, versenyen, megmérettetésen (de más civil szervezet is, aki a falu hírét hozza-viszi)
támogatást sem, és fellépési lehetőséget is alig kapnak, pedig sok
tehetséges fiatal és idősebb ember
él ebben a faluban.
Gyermekeim között iskoláskorú is van, ezért felháborít, ami az
iskolával történik. Nem hagyhatjuk, hogy a jövőnk (mert az iskolában van a jövőnk) penge élén
táncoljon. Ezen mindenképpen
változtatni kell.
A feltáró utcák megnyitása
főleg a falu régebbi részén probléma, amelyre a „hivataltól ” várnak megoldást az emberek, megoldást is ajánlanak, csak nincs hol
elmondani, ezért vissza kell állítani a falugyűléseket akár évente
kétszer is, ha szükséges.
Figyelmüket köszönve:
Horváth Ernő

Kapásné Nagy Amália
Kapásné Nagy Amália vagyok.
1954-ben születtem Hajdúböszörményben. Két nős fiam van.
1976-ban végeztem a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző
Főiskola tanító-rajz szakán.
Harmincegy éve (1976 óta) az
ebesi Arany János Általános és
Művészeti iskolában tanítok.
Huszonhárom évig voltam az
iskola gyermekvédelmi felelőse.
1996 óta hivatásos gondnokként is dolgozom, főként szociális otthonokban élő embereknek
segítek hivatalos ügyeik intézésében, mindennapi életvitelükben.
1998 óta szerződésben állok a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormány
zat Gyógypedagógiai Szakértői
és Rehabilitációs Szolgáltatóköz
pontjával.
Fejlesztő pedagógusként is tevé
kenykedem. 2004-ben ellátottjogi
képviselői végzettségre tettem
szert és alapfokon elsajátítottam
a siketnéma jelrendszert is.
Tizenkét évig településünk
Egészségügyi és Szociális Bizottságában dolgoztam – 1994-től

2002-ig két ciklusban – a bizottság elnökeként.
Az indíttatást az adta, hogy a
környezetemben élő emberek a
mindennapi életükben is tudják érdekeiket, jogaikat érvénye
síteni.
Ebben szeretnék ezentúl is legjobb tudásommal segíteni. „Tenni azért, hogy ismét értéke lehessen az erkölcsnek, a tisztességnek
és a megbecsülésnek.”

EBESI HÍRLAP

Ebes község önkormányzata időszaki lapja.
Felelős szerkesztő, kiadó:
Rózsahegyiné Juhász Éva ebeshirlap@freemail.hu
A szerkesztőség címe:
4211 Ebes, Ady E. u. 6–8.
Tel.: 52/366-136, fax: 52/565-075.
Kiadja: Ebesi Kulturális Kht.
Alapította: Ebes község képviselő-testülete.
Nyomdai munkálatok: Fount Trade Kft.
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Lelesz János

Szabó Jenő

Tisztelt Ebesi Lakosok!

Tisztelt Választópolgárok!

Lelesz János vagyok, 1951.
november 14-én születtem Debrecenben. 1952 óta lakok Ebesen
feleségemmel és két felnőttkorú
fiammal. Itt jártam óvodába és
iskolába is. 1970-ben ipari iskolát végeztem, mint géplakatos.
Öt évet dolgoztam a MÁV járműjavítójában, 24 évet a Debre
ceni Konzervgyárban, végül hat
évet a Balmazújvárosi Konzervüzemben, mint karbantartó-gépbeállító, majd mint csoport- és
művezető. Megválasztásom esetén arra fogok törekedni, hogy a
község lakóinak jobb legyen.
A lakosságnak tisztelettel:
Lelesz János

Szabó Jenő vagyok, 46 éves, nős,
családos. Általános és középiskolai tanulmányaimat Debrecen
ben végeztem, majd diplomát szereztem a Kossuth Lajos Katonai
Főiskola határőr szakán 1982-ben.
1988-ig a határőrség, majd 2005ig a rendőrség hivatásos állomá
nyában teljesítettem szolgálatot.
2005 májusában, 27 év szolgálati viszony után nyugállományba
kerültem.
Családommal 1994-ben költöz
tünk ki Ebesre és azóta itt élünk.
2005. áprilisában beléptem az
Ebesi Polgárőr Egyesületbe, melynek jelenleg is tagja vagyok.
Tekintettel arra, hogy most
már több szabadidőm van és
többet tudok tenni a községért,
döntöttem úgy, hogy indulok az
önkormányzati képviselő választáson, független jelöltként. Ígér
getni nem szeretek, de megválasz
tásom esetén az alábbi célok megvalósításáért szeretnék munkálkodni:
Az iskolai oktatás színvonalának emelése, gyermekcentrikusság
erősítése. Bölcsőde létrehozása,
az óvodai nevelés támogatása.
A fiatalok, diákok szabadidős
tevékenységének megszervezése,
a tömegsport támogatása.
Az uniós lehetőségek maximális kihasználása.

Szabó István
Szabó István vagyok, 1977-ben
születtem Berettyóújfaluban, de
születésem óta családommal Ebe
sen élek. Édesapám a püspökladá
nyi FÜTESZ-nél, édesanyám az
ebesi postánál dolgozik. Én általános iskolai tanulmányaimat a
község Arany János Általános
Iskolájában végeztem, majd érettségi és technikusi bizonyítványt a
debreceni Mechwart András Gép
ipari Szakközépiskolában szereztem, gépgyártástechnológia szakon. Felsőfokú tanulmányaimat a
mezőtúri Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Főiskolai
Karán mezőgazdasági mérnök
szakon 2004-ben fejeztem be.
Mind jelenlegi munkám, mind
hobbim a községhez köt. 1997 óta
a helyi postahivatal egyesített kéz
besítőjeként dolgozom, illetve
tagja vagyok az ebesi labdarúgó
csapatnak. Így mind a munkám,
mind a futball lehetőséget biztosí
tott, s biztosít arra, hogy minél szé
lesebb körben megismerjenek az
ebesi lakosok, s mindezek révén
az emberek a mindennapi problé
máikhoz is közel engednek. Ez
előbbieket kihasználva, s főként
a községbeliek biztatására döntöttem úgy, hogy indulok a 2006os Ebes községi önkormányzati
képviselő-választásokon, bízva
abban, hogy a választók megtisz
telnek bizalmukkal, s lehetőséget
kapok tőlük arra, hogy az elkövet

Fogadóóra
A falugazdász fogadóórája minden héten
csütörtökön a Művelődési Házban 9–10
óráig a nagy teremben.

kezendő négy évben a fiatalabb, s
az idősebb korosztályt egyaránt
képviseljem a képviselő-testü
leti üléseken. Véleményem szerint az egyik legfontosabb feladat
a helyi általános iskolai oktatás
színvonalának emelése, hiszen
jövőnk záloga a felnövekvő ifjúság
ban rejlik; továbbá fontos célnak
tartom, hogy a helyi beruházások
közül minél többet végezzenek a
helyi vállalkozók, ezzel is az itt
élők és dolgozók gyarapodását
szolgálva, s nem elhanyagolandó a különböző önkormányzati,
illetve pályázati lehetőségek kiak
názása sem, mind a vállalkozások,
az ifjúság, s a sport területén is.
Szabó István
képviselőjelölt

Községi Könyvtár
nyitva tartása
Hétfő: zárva; kedd: 15–19; szerda: 13–19; csütörtök: 15–19;
péntek: 13–19; szombat–vasárnap: 10–18 óráig. Elérhetőség:
52/366-136, 20/251-6987, e-mail:
ebeskonyvtar@freemail.hu, www.
ebeskultkht.axelero.net

Családsegítő
Szolgáltatás és
a Gyermekjóléti
Szolgáltató
ügyfélfogadási
ideje
A Családsegítő Szolgáltatás és a Gyermekjóléti Szol
gáltató 2006. szeptember
1-jétől az ebesi Művelődési
Házban várja a tisztelt lakosságot.
A két szolgálat ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:
8–12
Kedd:
 az ügyfélfogadás szünetel
Szerda:
8–12
Csütörtök:
13–16
Péntek:
8–12  
Családsegítő Szolgáltatás
Családgondozó: Mészáros Józsefné, telefonszám:
52/788-494
Gyermekjóléti Szolgáltató
Családgondozók: Szabó
Márta, Molnár Zsuzsanna;
telefonszám: 52/ 788-495

A lakosság véleményének kikérése, elemzése a fontos, közösséget érintő döntések meghozatala előtt.
A helyi vállalkozók maximális
bevonása a községi beruházások
kivitelezése során.
Egy jó hangulatú, barátságos,
politikai villongásoktól és szemé
lyeskedésektől mentes közösség
kialakítása a településünkön.
Természetesen a fentieken
kívül még sok tennivaló van, így
a teljesség igénye nélkül jelöltem
meg néhány fontos feladatot.
Ezúton is szeretném megköszönni a hozzám eljuttatott ajánlószelvényeket és az irányomba
megnyilvánuló bizalmat a lakosság köréből.

A Polgármesteri
Hivatal
ügyfélfogadási
rendje
Hétfő:

8.00–12.00 óráig
Szerda:

8.00–12.00 óráig

13.00–18.00 óráig
Csütörtök:

13.00–16.00 óráig
Péntek:

8.00–12.00 óráig.
Felhívom tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy
a fenti időpontokon kívül
NINCS
ÜGYFÉLFOGADÁS,
és KIZÁRÓLAG
halotti anyakönyvezéssel
kapcsolatos ügyintézés
történik. Egyéb más ügy
intézés céljából a fenti idő
pontokban kereshetik fel
a Polgármesteri Hivatalt.
Kérem, hogy segítsék a hiva
tal dolgozóinak munkáját
az ügyfélfogadási időpon
tok betartásával.
Bek Melinda
jegyző
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„Összefogás Ebesért” polgármester- és képviselőjelölti csoport
Galgóczi Mihály
polgármesterjelölt

Kedves ebesi Választópolgárok!
Köszöntöm Önöket az „Összefogás Ebesért” csoport vezetőjeként.
Elsőként tisztelettel megköszönöm mind az 1039 választópolgár ajánlását.
Polgármesterjelöltként kezde
ményeztem azon képviselőjelöl
tek csapattá szervezését, akik már
bizonyítottak, kellő tapasztalattal
és gyakorlattal rendelkeznek és
akik most szeretnének bekapcsolódni a település irányításába.
Az „Összefogás Ebesért” csoport sokszínű, több réteget képvisel, különféle felfogást és elképzelést vall.
Egyben azonban közösek!
Mindenki egy közös program
mögé sorakozik fel, minden tagja
elkötelezett Ebes fejlesztése, jobbítása, a tiszta közélet és a nyugodt, ésszerű építőmunka iránt.
Egyszóval sokféle, de mégis
egységes csapat vagyunk, akikre a következő négy évben bátran
rá lehet bízni 4700 ember sorsát,
mert nem fognak csalódni.
A 11+1 létszámú csoport tagjai maguk is rendelkeznek programokkal, amelyeket az alábbiak-

ban adnak közre. Ezekből a részprogramokból és az Önök által
megfogalmazott igényekből áll
össze a végleges program, amit a
későbbikben teszünk közé.
Fogadják bizalommal az „Össze
fogás Ebesért” csoport polgármester- és képviselőjelöltjeit
Október 1-jén támogassák a sza
vazataikkal a megválasztásukat.
Szavazzon a jövőre, a jövőben
is dinamikusan fejlődő Ebesre!
Együtt tovább Ebes!

Agócs Attiláné
58 éves nyugdíjas általános
iskolai tanár vagyok. Férjem
agrármérnök. Két felnőtt korú
fiunk van. 25 éve lakunk Ebesen. Nyugdíjba vonulásom előtt
a helyi általános iskolában dolgoztam földrajz- rajz szakos
tanárként, ill. az utolsó 15 évben
az intézmény igazgatóhelyetteseként. Az első szabad választások óta vagyok a választópolgárok
bizalmából a képviselő-testület
tagja. A 16 év során több bizottságban is dolgoztam, az utolsó
ciklusban pedig az alpolgármesteri teendőket láttam el. Létrejötte óta dolgozom az Ebesi Gyermekekért Alapítvány kuratóriumában. A közéleti munkában sok
tapasztalatot szereztem, melyet
úgy vélem jól tudnék hasznosítani a falu érdekében.
A következő 4 évben számos új
lehetőség nyílik meg a fejlesztések előtt. Természetesen minden,
a községet előbbre vivő programot támogatok, legyen az úthálózat megújítása, vagy a teljes körű
csatornázottság elérése, de hivatásomból adódóan a szívemhez
legközelebb állóak azok a fejlesztések, melyek a gyermekek, fiatalok, fiatal családok számára is
komfortosabbá teszik a települést.

Bagosi Bálintné
„A fejlődés legfontosabb kulcsa
az emberi választásban rejlik.”
(George Eliot)
Tisztelt Ebesiek!
1951-ben születtem Komádi
ban. 1969 óta élek Ebesen. Ker
tésztechnikusi végzettségem van.
Később elvégeztem a képesített
könyvelőit. Férjem Debrecenben
dolgozik. Két gyermekünk van, a
nagyfiam már megnősült és egy
„nagyszerű” fiú unokám van, aki
már 4. osztályos. Leányzóm Debrecenben tanul.
1975 óta az Ebesi Mezőgazdasági Szövetkezetben dolgozom,
pénzügyi csoportvezetőként.
A választók bizalmából a most
véget ért ciklusban is a képviselőtestület tagja voltam.
Mindenki
tapasztalhatta,
hogyan fejlődik, szépül Ebes az
utóbbi időben.
A Mezőgazdasági, Környezetvé
delmi,Turisztikai Bizottság keretében újra életre hívtuk a „Tiszta virágos lakóház” mozgalmat.
A mozgalomba benevezetteknél
tett „bejárás” alkalmával, nagy
örömmel töltött el a szép virágos, rendezett porták látványa,
ezt tovább szeretnénk folytatni.
Szívügyemnek tekintem községünk fejlődését, azt szeretném,
hogy mindenki „otthon” érezze
magát Ebesen, ne csak itt lakjon.
Az idős emberek iránti tiszteletem vezetett az Ebesi Idős Emberekért  Közalapítvány kuratóriu-

mába, melyben 1999 óta aktívan
tevékenykedem.
Tagja vagyok az ebesi Széche
nyi Ferenc Tájmúzeum Baráti
Körének is. Célunk: községünk
hagyományának megőrzése, a
múlt feltárása, és egy olyan központ kialakítása, ahol idősek és
fiatalok a kultúra világában kikap
csolódhatnak.
Ha ismét megtisztelnek bizalmukkal, mindenképpen arra törek
szem, hogy a szép „kis falunk” fejlődése töretlen legyen, és olyan
munkát végezzünk a képviselőtestületünkben, mely mindenki
megelégedését és érdekét szolgálja, mert: „Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni”.

Mihályi Miklós

Így nagyon fontosnak tartom az
iskolaépület felújítását, és bővítését, az óvodabővítést. Újabb játszó és kultúrparkok, sportolásra alkalmas területek létrehozását, a meglévők továbbfejlesztését. Szükséges a mukalehetőségek
további bővítése, a falu megtartó
erejének erősítése.
Hiszek abban, hogy sokat tehetünk saját környezetünk alakításában, s abban is, hogy közösen
végzett munkával, összefogással
el is érhetjük, hogy községünk a
város komfortját, és a falu nyugalmát nyújtsa az itt élőknek.

Mihályi Miklós, 57 éves agrárés növényvédő mérnök, növényvédelmi vállalkozó vagyok. Feleségem a község vállalkozó gyógyszerésze, egy 27 éves lányunk van.
1981 óta lakunk Ebesen saját építésű családi házban. Az elmúlt
négy évben tagja voltam a képviselő-testületnek, melyen belül
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke
ként tevékenykedtem. Amennyiben újból bizalmat kapok, akkor
az alábbi feladatok megoldását
fogom szorgalmazni a következő
ciklusban.
• A megkezdett fásítási program folytatása, a dűlőutak rendbetétele.
• Szemétgyűjtők és figyelmeztető táblák kihelyezése.
• Iskolai nevelési célú szemét• Turisztikai tájékoztató táblák
gyűjtés a falu körül.
és utcanévtáblák kihelyezése.
• Szerves kerti hulladékok keze
• A Tiszta, virágos lakóház
lésének a megoldása, a volt sze- mozgalom kiszélesítése.
• Kertbarát kör beindítása.
méttelep rekultivációja.
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Dézsi Julianna

Banáné Lente Zsófia
Üdvözlöm Ebes választópolgárait!
Banáné Lente Zsófia vagyok,
1961-ben születtem, és ettől kezdve élek Ebesen. Egészségügyi és
szociális végzettséggel rendelkezem.
Három gyermekem van, egyedülállóként igyekszem helyt állni nevelésükben. A fiam, Tamás
ebben az évben diplomázott;
nagyobbik lányom Ágika, érettségi után banki ügyintéző szakon
tanul; kisebbik lányom Zsófika,
művészeti iskolába jár.
A jelenlegi munkahelyem a
második, 27 év munkaviszony alatt.
Az elmúlt 4 éves ciklusban, mint
szociális bizottsági tag segítettem a falu lakosságának, és mint
a hajdúszoboszlói Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat ebesi
összekötője segítettem a családok
nak illetve a hátrányos helyzetben lévőknek. Továbbá az idősebb
korosztálynak, illetve mindazoknak fordultak segítségért. Sokszor kérés nélkül tettem a dolgomat, nyitott szemmel és füllel járva Ebes utcáit.
Társadalmi munkában már
másfél éve az Ebesi Polgárőr Egye
sület tagja vagyok, fél éve a titkári
teendőket látom el. Polgárőr társaimmal az éjszakai szolgálatokban vigyázunk a község lakóira.
A község életében, a falu rendezvényein aktívan részt veszek,
hol az egészségügyi sátorban, hol
a Polgárőrség színeiben.

2001. január 1-jétől 2006.
augusztus 31-ig a Társult Család
segítő és Gyermekjóléti Szolgálat
nál, mint szociális segítő dolgoztam. Szeptember 1-jétől 5 év 8
hónap helyi munka után visszatér
tem Hajdúszoboszlóra dolgozni,
de továbbra is Ebesen élek, és ebe
si maradok, ezután is a falu lakosságának érdekeit kívánom segíteni képviselői munkámmal.
Célom az, hogy képviselőként
szociális téren továbbra is aktívan részt tudjak venni a falu életében, és a polgárőrség keretein
belül, társaimmal együtt biztonságosabbá tegyük fejlődő községünket.

Tisztelt ebesi Választópolgá
rok!
Köszönöm megtisztelő bizalmukat, mellyel lehetővé tették,
hogy az elmúlt négy ciklusban
Ebes Község Önkormányzata
tagjaként részt vehettem a falu
jövőjét meghatározó döntések
meghozatalában és megvalósítá
sában.
Az Önök támogatásával és a
képviselő-testületi tagok összefogásával, közös gondolkodásával
községünk az elmúlt 12 év alatt
ütemesen fejlődött, vagyona gyarapodott. Ez idő alatt alakult ki az
iparterület, épült meg az étterempanzió, két templom, pályázaton
nyert támogatás segítségével felújításra került az Idősek Otthona, a Művelődési Ház, az Óvoda,
a Sportház; kialakításra került a
Fecskeház és a Múzeum. Önerőből épültek járdák és utak.
Fejlődött az egészségügyi ellátás. A Polgármesteri Hivatal és az
intézmények az elfogadott költségvetés szigorú betartása mellett
zökkenőmentesen működtek.

– oktatási intézmény bővítése, felújítása
– pályázati lehetőségek maximális kihasználása
– a lakosság széles körű tájékoztatása és bevonása a döntések
előkészítésébe
Kérem a szavazásra jogosult
polgárokat, vegyenek részt a falu
ütemes fejlődésében, menjenek el
szavazni.
A fejlődés nem állhat meg!
Bízom abban, hogy velem
Nagyon sok feladatot kell megoldani az új testületnek, melyből együtt azonosulni fognak az
számomra meghatározóak az alábbi bölcs mondással:
alábbiak:
– a köztemető építésének befe- „Egyetlen parancs van, a többi
csak tanács: igyekezz úgy érezni,
jezése és üzemeltetése
– EU-támogatással
épülő gondolkodni, és cselekedni, hogy
Köszönöm, ha megtisztelnek szennyvízcsatorna kiépítése
mindenkinek a javára tegyél!”
– úthálózat korszerűsítése
szavazataikkal.
(Weöres Sándor)

Erdős Károly
Erdős Károly, 59 éves vasútgépész mérnök vagyok. Hajdúszo
boszlón születtem egy négy gyer
mekes család második gyermeke
ként. Közel négy éve lakunk Ebe
sen a Déli u. 2. sz. alatt. Nős vagyok,
két felnőtt gyermekem van.
Általános iskolai tanulmányai
mat Hajdúszoboszlón végeztem.
Az általános iskola elvégzése után
Debrecenben dízel-motorszerelő
szakmát szereztem. Munka mellett érettségiztem, majd szereztem diplomát. Munkámhoz szükségesen több vasúti szakképesítést, állami szakirányú és számítógépes ismeretet szereztem.
1964-től folyamatosan a MÁVnál dolgozom különböző beosztásokban. Motorszerelőként kezdtem, jelenleg a MÁV ZRt. Biztonsági Igazgatóság Területi Vasútbiztonsági Osztályon Debrecenben védelmi szakértőként dolgozom. 1990 óta a Vasutasok Szakszervezete Debrecen Igazgatóság

Szakszervezeti Bizottságának titkára vagyok. 1994–1998 között
Debrecenben önkormányzati kép
viselő voltam.
Megválasztásom esetén azon
fogok munkálkodni, hogy a telepü
lésen minél több fejlesztés legyen
megvalósítható. A már megkez-

dett, folyamatban lévő beruházások befejezése (útépítések, temetőépítés, csatornázás, ivóvízminőség-javító program) és munkahelyteremtő beruházások indítása. Szükségesnek tartom a településen a közlekedési lehetőségek fejlesztését (pl. buszközlekedés települési igényekhez igazítását, állomáson magasperon kiépítését, parkolási lehetőségek bővítését).
Ehhez, és további fejlesztések
pályázati úton történő megvalósításához nyújt lehetőséget a
2007-től induló Új Magyarország
fejlesztési terv, ami tartalmazza
az iskola felújítását és bővítését.
Ez megteremtheti az alapját az
iparterület fejlesztésével igényként jelentkező szakképzésnek, a
foglalkoztatás növelésének.
Az Európai Unió támogatásával és a hazai források felhasználásával az elkövetkező hét évben
a magyar történelem egyik leg-

nagyobb fejlesztési programja
valósítható meg. Azon munkálkodom, hogy minél többet tudjunk felhasználni ezekből a lehetőségekből, a település fejlődjön,
vagyona gyarapodjon.
Az előttünk álló feladatok jól
előkészített programot, felkészült, a lehetőségeket kihasználni, a településért tenni akaró és
tenni tudó polgármestert és képviselőtestületet kíván.
A településen elért fejlesztések is bizonyítják, hogy a polgármester eredményesen dolgozik.
A jelenlegi vezetés ismételt megválasztása biztosíthatja a folytonosságot, a zökkenőmentes folytatást. FONTOSNAK TARTOM
egy olyan összetételű képviselőtestület megválasztását, amely
a jelenlegi polgármesterrel és
Önökkel együttműködve biztosítéka a további fejlődésnek.
Október 1 -jén VÁLASSZA A
FEJLŐDÉST!
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Heidumné Szarka Veronika
Tisztelt Ebesiek!
Heidumné Szarka Veronika
vagyok, 1957. szeptember 2-án
születtem Nádudvaron. Iskoláimat Ebesen, Debrecenben és Szegeden végeztem. 1978-től vagyok
védőnő, 1984 óta Ebesen. Férjem,
Heidum György MÁV-alkalmazott, lányaink a Debreceni Egyetem hallgatói. Annavera harmadéves az egészségügyi főiskolai
karon, Györgyi elsőéves a programtervező informatikai karon.
1994-től az egészségügyi és
szociális bizottság tagja vagyok,
1998-ban lettem képviselő, 2000től az előbbi bizottság elnöki feladatát töltöm be. Véradószervező
és aktív véradó vagyok.
Mindennapi munkám során
igyekszem jó kapcsolatot kialakítani az emberekkel, teszem a
dolgom legjobb tudásom szerint,
igyekszem segíteni, ha tudok.
Képviselőnek való megválasztásom esetén valószínűleg újra az
egészségügyi és szociális bizottságban fogok dolgozni. Ez a munka nem könnyű, mert a törvények
és szabályozások korlátozzák az
ember jóindulatát, ennek ellenére igyekszem majd élni a törvények adta lehetőségekkel, hogy a
lehető legigazságosabb döntéseket hozhassam.
Képviselőtársaimmal
azon
leszek, hogy maximálisan kihasz
nálhassuk az Európai Unió adta
pályázati lehetőségeket. Figyelem
mel kísérem a pályázatok megvaló

Pócsi Andrásné Harsányi Ilona

sulását, hiszen az uniós pénzeket
csak meghatározott célra lehet felhasználni. (Pl. az egészségház felújítására, vagy parképítésre nyert
pénzt, nem lehet más célra felhasználni, bármennyire is égető
szükség lenne rá más területen.)
Az uniós pályázatok jelenleg a falu
parkosítására helyezik a hangsúlyt, ennek pedig az a célja, hogy
az emberek jól érezzék magukat
saját településükön, a fiataloknak
legyen kedvük itthon letelepedni, munkahelyet találjanak, hogy
minél több kisbaba születhessen.
Ha több a gyermek, nem kell pedagógusokat elküldeni sem az óvodából, sem az iskolából.
Egy képviselő azonban egymaga nem tudja megváltani a világot,
azt csak egy jó, hozzáértő csapat
tudja, egy faluját szerető polgármester oldalán.

Először is köszönöm a nekem
leadott és a hozzám eljuttatott  
ajánlószelvényeiket.
1946. május 8-án születtem az
akkor még Debrecen közigazgatási területéhez tartozó Ebesen.
Három év kihagyásával azóta itt
élek családommal együtt.
Két felnőtt gyermekem és két
unokám van. Iskolai végzettségem képesített könyvelő.
Közel 34 évig (1969. január 1jétől 2002. november 24-ig) dolgoztam a helyi polgármesteri
hivatalban. Az elmúlt négy évben
tagja voltam a képviselő-testületnek és egyben a pénzügyi bizottságnak is.
A képviselő-testülettől felhatal
mazást kaptam az Ebesi Kulturális Közhasznú Társaság felügyelő bizottság elnöki és az Arany
Oroszlán Zrt. felügyelő bizottság tagja tisztség betöltésére.
Hiszem, hogy a köz szolgálatában állni és a közösségért dolgozni csak elhivatottsággal lehet,
Mindig szívügyemnek tekintettem és tekintem ma is a falu
fejlődését, gyarapodását a képviselői munkám során úgy érzem,
ennek szellemében dolgoztam.
Ebes dinamikusan fejlődő település. Megválasztásom esetén a
település megtartóképességének
növelése érdekében szorgalmazni
fogom többek között a közlekedés
átreformálását (MÁV, VOLÁN),
az iskola korszerűsítését, szakmai
színvonalának emelését, középfo-

kú oktatás beindítását, az egészségügyi alapellátáson kívül a leggyakrabban igénybevett szakorvosi ellátás létrehozását, szabadidős park, új utcanyitások kialakítását, és a már megkezdett  programok folytatását (útépítés ,fásítás, parkosítás).
A falu betöltötte az 50 évet,
tehát öregszik lakosaival együtt.
Fokozottabban figyelni kell e
korosztályra akár gondoskodás,
akár elhelyezési problémái megoldásában.
Tamási Áron egyik művében
olvastam „azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk
benne”, eddig is úgy végeztem
képviselői munkámat és megválasztásom esetén is minden igyekezetemmel azon leszek, hogy
Önök Ebesen „itthon-otthon”
érezzék magukat.”

Kis Sándor
1972-ben születtem Debrecenben. A szüleim az Állami Gazdaságban dolgoztak hosszú évtize
dekig. Az ebesi általános iskola
elvégzése után középiskolai tanul
mányaimat Debrecenben foly
tattam, majd Budapesten pénzügyi területen szereztem felsőfokú képesítést. Több mint tíz éve
igazgatóként dolgozom a biztosítási szakmában. Munkám során
minden nap segítek az emberek
kisebb-nagyobb problémáinak
megoldásában.
Nagy örömünkre a párommal
– aki egy kereskedelmi bankban
dolgozik hitelezési szakterületen
– 2005-ben sikerült beköltöznünk
az Ifjúság utcai házunkba. Itt szeretnénk az életünket leélni, családot alapítani. Fiatalos lendületemet, a kialakított pénzügyi kapcsolataimat, tapasztalataimat sze
retném a mi községünk fejlődésére fordítani.
Céljaim, melyeket képviselőként akarok megvalósítani:

• Fiatalságért
A fiatalok képzése minden szinten a jövő záloga. Azok, akik itt
egészséges környezetben nőnek
fel, ragaszkodni fognak Ebeshez.
Itt maradnak, vagy tanulmányaik elvégzése után családot alapítanak, letelepednek községünkben.
Ezért foglalkoznia kell az önkor

mányzatnak az oktatás minél
színvonalasabbá tételével, elsősorban az iskola épületének felújításával, korszerűsítésével. Szomorúan tapasztaltam, hogy 20 év
óta ezen a területen nem változott
semmi. A megoldást a megfelelő
pályázatok beadásában, valamint
a lakosság széles körű összefogásában látom. Természetesen nem
szabad kihagyni a sportolni vágyó
fiatalságot, valamint azokat, akik
koruk ellenére igénylik a mozgást.
Biztosítani kell számukra a megfelelő feltételeket.
• Úthálózat, csatornarendszer
Községünk úthálózata sajnos
nem megfelelő, elsősorban pályázatokkal tudunk ezen változtatni. Az utakon parkoló és folyamatosan közlekedő mezőgazdasági
gépek rontják az utak állapotát,
erre mindenképpen közösen, a
vállalkozókkal együtt kell megoldást találnunk.
• Ebes nem alvó falu!!!
Tisztelt ebesi polgárok! Akik

ma itt lakunk a községben, törté
nelmi kötelességünk, hogy a fent
említett tévhiten változtassunk.
Ki kell használjuk annak az előnyét, hogy két nagyváros között
helyezkedünk el. Vállalkozásbarát környezetet kell teremtenünk, ahol szívesen telepednek
meg kisebb-nagyobb cégek, akár
vállalatok. Természetesen így
új munkahelyek is kialakulnak,
amivel csökkenthetjük a munkanélküli lakosság számát, illetve a jól képzett lakosaink is helyben találhatnának munkát.
Kérem, támogassanak, hogy
céljaimat az önök és a falu érdekeit szem előtt tartva a meglévő
pénzügyi és szakmai ismereteim, kapcsolataim által meg tudjam valósítani!
Elérhetőségeim:
Postacím: 4211 Ebes, Ifjúság
u. 39.
Telefon: 20/9777 689
Email: kis.sandor3@chello.hu
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„Összefogás Ebesért”
polgármester- és
képviselőjelölti csoport
Dr. Szerze Péter
Dr. Szerze Péter vagyok. 31
éves, orvos. 1982-től lakom Ebesen. Általános iskolába itt jártam, majd Debrecenben a Fazekas Mihály Gimnázium matematika tagozatán érettségiztem.
Felvételt nyertem a Debreceni
Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karára, ahol 2000ben diplomáztam. Háziorvos
rezidensként további két évig a
Klinikán tanultam. Szakvizsgám
megszerzése óta Ebesen, a II. számú háziorvosi praxisban vagyok
alkalmazott háziorvos. Ügyeletes
orvosként dolgoztam-dolgozom
Hajdúszoboszlón, Debrecenben,
Ebesen, Hajdúszováton. Rend
szeresen részt veszek az egyetem
továbbképzésein.
2002-ben független jelöltként
képviselői mandátumot szereztem településünkön. Hosszú, eseménydús négy év van mögöttünk,
a falu sokat, látványosan fejlődött.
Az Ebesre betérők, még a külföldiek is, szívesen jönnek vissza. A
község az utóbbi időben mentes a
botrányoktól, egységes és összetartó. A falu befogadó, integráló
és nem kirekesztő szellemű. Ebes
csak így lehet erős a továbbiakban is. Itt nincs helye a szélsőségeknek, ide nem való a magyar
„nagypolitika” kettéosztottsága.
A település a következő években
nagy kihívás előtt áll. Magyarország európai uniós csatlakozásának első szakasza lezárul. Kezdetét veszi egy különleges verseny, egy verseny ami arról szól,
ki tud több uniós forrást lehívni. Az ország számára ezer milliárdok lesznek elérhetők. Ebes
is részesülhet ebből, ha vannak
ötleteink, pályázataink és bátor-

ságunk a többi magyar és, igen,
más  uniós településsel szemben. Ebes vetélytársai nagyon
felkészültek, nagyon elszántak,
nagyon kitartóak. Ha a település a következő négy évben belpolitikai csatározásokban merül
ki, menthetetlenül elbukik. Csak
egy egységes, összetartó és a település egységét kifelé is szimbolizálni képes képviselő-testület
alkalmas erre a feladatra. Nincs
ugyanis több idő, mert az Unió
határainak kelet felé terjesztésé
vel, az új tagok: Románia, Bulgá
ria kapja meg ezt a gigantikus
mennyiségű támogatást.
Kérem, voksoljanak rám az
októberi 1-jei önkormányzati
választásokon, menjenek el minél
többen szavazni. NAGYON FON
TOS döntés előtt állunk és NE
hagyjuk magunkat a „nagypoli
tika” hatására kiábrándulni és
arcunkat a lényeges kérdések felől
elfordítani.

Magyar János
Ebesen élek születésem óta.
Figyelemmel kísértem a község
fejlődését. Három felnőtt gyermek édesapja vagyok, négy unokám van, elváltam és újra kezdtem az életem. Húsz éve építési
vállalkozóként dolgozom.
Az ebesi focicsapatot támogattam több éven át, majd ezt követően sportköri elnök voltam.
Céljaim, terveim:
• sportot fellendíteni
• iskolások étkeztetését megoldani
• kulturális életet feléleszteni
Mindenki bizalmát megköszönöm!

Meghívó

Az „Összefogás Ebesért”
polgármester- és képviselőjelölti csoport
a programjának ismertetése
és a jelöltek bemutatása céljából

tisztelettel hív meg
minden kedves érdeklődőt
a Művelődési Házban
2006. szeptember 28-án (csütörtök),
18 órától tartandó
lakossági fórumra.
„Összefogás Ebesért” csoport
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Ebes jövőjéről
döntünk

A Magyar Köztársaság területe fővárosra, megyékre, városokra és községekre tagozódik. A község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét megilleti a helyi önkormányzás joga, amely nem más, mint a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való
gyakorlása. A választópolgárok a helyi önkormányzást az általuk választott képviselőtestület útján gyakorolják.
A Magyar Köztársaság Alkotmányának értelmében a képvi
selő-testület tagjainak és a polgármesternek a választását négy
évente október hónapban kell megtartani. A választás időpont
ját a köztársasági elnök tűzi ki. Az önkormányzati választás
egyfordulós.
A 2006. évi önkormányzati választás időpontja október 1-je,
vasárnap. Önök, mint szavazásra jogosult lakosok választhatják meg voksolásukkal, hogy ki lesz a település polgármestere
és képviselő-testületének tagja.
Október 1-jén az Önök kezében van a döntés a település jövőjét illetően!
Ezért kérem a község választópolgárait, éljenek állampolgári jogukkal és menjenek el szavazni.

Rózsahegyiné Juhász Éva
főszerkesztő

A szavazókörökhöz tartozó
utcák és tanyák jegyzéke
1. szavazókör:
Ady Endre u. 6–8.
Ady Endre utca
Alkotmány utca
Diószegi tanya
Fűzfa utca
Gál dűlő
Horváth tanya
Hárs utca
Kornyó tanya
Kosárfonó utca
Kunpálhalma tanya
Petőfi utca
Piac dűlő
Szepes utca
Tóth Áprád utca
Vadas utca
Állami Gazd. Újsor utca
Állami Gazd. Tanya
Útőrház

2. szavazókör:
Széchenyi tér 5.
Bartók Béla utca
Dózsa György utca
Fáy dűlő
Fő utca
Gárdonyi utca
Hunyadi utca
Iskola utca
Jókai utca
Kölcsey utca
Móra Ferenc utca
Szoboszlói dűlő

Szoboszlói köz
Szoboszlói utca
Tanya
Tavasz utca
Vedres dűlő

3. szavazókör:
Kossuth u. 32.
Gázláng utca
Ifjúság utca
Kossuth utca
Liszt Ferenc utca
Nyugati Utca
Rózsa utca
Szent István utca
Széchenyi utca

4. szavazókör:
Rákóczi u. 13.
Arany János utca
Bocskai utca
Béke utca
Diófa utca
Déli utca
József Attila utca
Rákóczi út
Sarkadi tanya
Sport utca
Szepes tanya
Vasúti Iskola
Vasútállomás
Vérvölgy tanya
Vérvölgy utca
Újsor utca

Hirdetmény

a szavazatszámláló bizottságok tagjairól
1. szavazókör:
Ebes, Ady Endre u. 6–8.

3. szavazókör:
Ebes, Kossuth u. 32.

Bizottsági tagok: Subáné Kiss
Gyöngyi elnök, Sinka Lászlóné
elnök-helyettes, Nagy Józsefné,
póttagok: Kiss Józsefné, Sóvágó
né Tóth Éva Mária.

Bizottsági tagok: Erdei And
rásné elnök, Vargáné Dóró Ildikó elnök-helyettes, Bálintné Bag
di Ibolya, póttagok: László Sán
dorné, Zelizi Mária.

2. szavazókör:
Ebes, Széchenyi tér 5.

4. szavazókör:
Ebes, Rákóczi u. 13.

Bizottsági tagok: Bíró Sándor
né elnök, Szathmáriné Karmazsin
Ibolya elnök-helyettes, Katona
Erika, póttagok: Kovács Istvánné,
Szabóné Tóth Adrienn.

Bizottsági tagok: Rózsahegyi
né Juhász Éva elnök, Pappné Salán
ki Tünde elnök-helyettes, Nagyné
Deczki Irma, póttagok: Nagyné
Rédai Ágota, Veres Ilona.

Tisztelt kerékpár
tulajdonosok!
Az utóbbi időben elszaporodtak községünkben a kerékpárlopások. Az ABC elől 8–10
kerékpárt tulajdonítottak el,
többségük nem volt lezárva.
Ezért kérjük a tisztelt lakosságot, hogy ne hagyják őrizet-

lenül biztonsági lakat nélkül a
kerékpárokat, még akkor sem
ha csak néhány percre mennek
a boltba vásárolni!
Saját vagyonuk megóvása
érdekében lakatolják le a kerékpárokat!

Szeptemberi orvosi
ügyeleti beosztás
Ebes és Hajdúszovát területén

20. (szerda)

Dr. Szerze Péter id.

Ebes, Bocskai 2/A
21. (csütörtök) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth 10.
22. (péntek) Dr. Szerze Péter ifj.
Ebes, Bocskai 2/A
23. (szombat) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth 10.
24. (vasárnap) Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát,
József A. u. 36.
25. (hétfő)
Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai 2/A
26. (kedd)
Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát,
József A. u. 36.
27. (szerda)
Dr. Szerze Péter id.
Ebes, Bocskai 2/A
28. (csütörtök) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth 10.
29. (péntek)
Dr. Szerze Péter ifj.
Ebes, Bocskai 2/A
30. (szombat) Dr. Szerze Péter id.
Ebes, Bocskai 2/A
  1. (vasárnap) Dr. Szerze Péter ifj.
Ebes, Bocskai 2/A
Elérhetőség mobiltelefonon: 06-30/500-33-77. Javasolt előzetes telefonegyeztetés a vizsgálat időpontjáról és helyszínéről.
Dr. Szerze Péter id.

