
Kétszer ülésezett Ebes Község 
Önkormányzatának képviselő-
testülete októberben. Október 
10-én rendkívüli ülést tartottak 
a falu vezetői, melyen döntöttek 
többek között a Bursa Hunga-
rica ösztöndíj pályázathoz kap-
csolódó rendelet megalkotásáról 
és határoztak útépítési pályá-
zattal kapcsolatos teendőkről. 
Október 19-én ismét összeültek 
Ebes község vezetői. Az ülésen 
tájékoztatót hallhattak a megje-
lentek a közmunka program új 
törvényi szabályozásáról, meg-
tárgyalták továbbá a Rákóczi 
út 13. szám alatti ingatlan hasz-
nosítását, illetve határoztak az 
Ebes Közhasznú Nonprofi t Kft. 
Béke utcai játszótér beruházá-
sához kapcsolódó áfatartalom 
fi nanszírozásáról.

A Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíj 

pályázathoz kapcsolódó 
rendeletet alkottak a falu 

vezetői
Dr. Hajdu Miklós jegyző arról 

tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
a képviselő-testület 2011. szept-
ember 14-én döntött arról, hogy 
az önkormányzat csatlakozzon a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szerhez. A testületi döntésnek 
megfelelően elkészítették a rende-
lettervezetet úgy, hogy megvizs-
gálták más települési önkormány-
zatok ezzel kapcsolatos rendelete-
it. Mindezek fi gyelembevételével 
a határozat az Egészségügyi- és 
Szociális Bizottságra ruházza az 
ösztöndíj önkormányzati részének 
megállapítására, felülvizsgálatára, 
a pályázatok rangsorolására, meg-
szüntetésére, valamint a jogosulat-
lan és rosszhiszemű igénybevétel 
esetén megtérítésre kötelezés ha-
táskörét. Fontosnak tartják, hogy 
a jövedelemvizsgálaton kívül a 
bizottság széleskörű mérlegelési 
lehetőséggel rendelkezzen a pá-
lyázatok elbírálása során, hiszen 
a bizottság tudja leginkább, kik 
a településen a legrászorultabb 
fi atalok. A pályázaton belül két-
féle támogatásra van lehetőség, 

tájékoztatott a jegyző. „A” típusú 
pályázat esetén 10 hónap, azaz két 
egymást követő tanulmányi félév, 
„B” típusú pályázat esetén három-
szor 10 hónap, azaz hat egymást 
követő szemeszter támogatható. 
Kedvező döntés esetén az önkor-
mányzati ösztöndíj havi összege 
minimum 1000 forint. Az ösztön-
díjra a pályázatot a Polgármesteri 
Hivatal Szociális Irodájában, az 

erre a célra rendszeresített űrlapon 
lehet benyújtani 2011. november 
14-ig (Tájékoztatást olvashatnak 
a pályázatról a 4. oldalon). A kép-
viselő-testület a rendelettervezetet 
egyhangúlag megszavazta.

Útépítési pályázattal 
kapcsolatos testületi döntés 

módosítása
Szintén a szeptemberi képvise-

lő-testületi ülésen döntöttek arról, 
hogy az önkormányzat pályázatot 
nyújt be az Észak-Alföldi Opera-
tív Program keretében a Gárdonyi 
és a Diófa utcák útépítésére vo-
natkozóan. A döntés a beruházás 
költségeire is kiterjedt. Az előké-
szítés során azonban felmerült, 
hogy a pályázat sikerességéhez 
módosítani szükséges a korábban 
meghozott döntést. A pályázati 
kiírás egy pontja ugyan enged-
ményeket tesz az 5 méteres utak 
esetében, de mint kiderült a tá-
mogatható tevékenységek között 
kizárólag az 5,5 méteres utakat 
határozták meg. Emiatt minden-
képpen szükséges a szélesebb út-
burkolat megépítése, ami az utak 
terveinek módosítását és emiatt 

az erre szánt költségvetés össze-
gének növelését eredményezte. 
Az önerő összege így 1 millió 400 
ezer forinttal megnövekedett. A 
képviselő-testület a korábbi hatá-
rozat visszavonását és az új hatá-
rozat meghozatalát egyhangúlag 
elfogadta.

Rendhagyó módon kezdődött 
az október 19-én tartott képvise-
lő-testületi ülés. A tervezett napi-

rendi pontok megtárgyalása előtt 
ugyanis Márton Attila országgyű-
lési képviselő tartott tájékoztatót 
az önkormányzati rendszer át-
alakításának aktuális kérdéseiről, 
illetve arról, hol tart jelenleg a 
reform. 

Tájékoztató a közmunka 
program jelenlegi 
szabályozásáról

Dr. Hajdu Miklós jegyző arról 
tájékoztatta az ülésen résztvevő-
ket, hogy a tartós munkanélkü-
liek foglalkoztatása ez év janu-
árjától jelentősen átalakult. Há-
rom új közfoglalkoztatási forma 
került bevezetésre, amelyekhez 
állami támogatás igényelhető. 
Az önkormányzat által szervezett 
rövid időtartamú közfoglalkoz-
tatás keretében a foglalkoztatás 
napi négy órában, 2-4 hónapos 
időtartamban történik konyhai 
kisegítő, takarító, parkgondozó 
munkakörökben. Március óta 56 
személyt vontak be a programba. 
A hosszabb időtartamú közfog-
lalkoztatás napi nyolc órában, Itthon a csapat
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2-12 hónapos időtartamban tör-
ténik, általában adminisztratív 
feladatok, idősgondozás, karban-
tartó feladatkörökben. A márci-
us óta eltelt időszakot tekintve 
10 személy foglalkoztatására 
nyílt lehetőség e foglalkoztatási 
formában. Az országos közfog-
lalkoztatási program legfeljebb 
12 hónapig, teljes munkaidőben 
történhet. E program keretében 
a MÁV KERT Kft. biztosít vas-
útkarbantartó segédmunkát 42 
férfi nek 2011. december 21-ig. 
Összességében megállapítható, 
hogy a jelentős forráscsökkenés 
ellenére az önkormányzatnak 
sikerült megfelelő szinten bizto-
sítani és elvégezni azokat a fel-
adatokat, amelyek korábban is a 
közfoglalkoztatás keretében ke-
rültek megvalósításra. Fontosnak 
tartotta továbbá a testület, hogy 
Ebes vegyen részt az országos 
közmunka programokban annak 
érdekében, hogy a településen 
élő álláskeresők munkához jus-
sanak.

Előterjesztés az 
Alapszolgáltatási Központ 
pályázatára vonatkozóan

Kovácsné Nagy Judit pénzügyi 
előadó és Csige György pályázat-
író arról tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy az Észak-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács 
pályázatot hirdetett a „Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjó-
léti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése” támogatás elnyeré-
sére. A támogatás mértéke 95 
százalékos, maximum 150 millió 
forint igényelhető. E pályázat le-
hetőséget nyújt a szociális alap-
szolgáltatást végző intézmények 
épületeinek bővítésére, átalakí-
tására, felújítására, eszköz–és 
jármű beszerzésére egyaránt. A 
támogatás esetleges pozitív elbí-
rálásával lehetővé válik az Alap-
szolgáltatási Központ Kossuth út 
34. szám alatti épületének belső 

felújítása, számítástechnikai esz-
közök, bútorok, illetve egy, az 
idős emberek szállítását szolgáló 
jármű megvásárlása is. A projekt 
összköltsége több, mint 43 millió 
forint, amely beruházás megva-
lósításához az önkormányzatnak 
2 millió forint önerőt kell biz-
tosítania. A képviselő-testület a 

Pénzügyi Bizottság támogatása 
mellett, egyhangúlag megbízta a 
polgármestert a pályázat benyúj-
tásával kapcsolatos intézkedések 
megtételére.

A Rákóczi út 13. szám alatti 
önkormányzati ingatlan 

hasznosításának megtárgyalása
Mint az köztudomású, az 

Arany János Angol-Magyar 
Kéttannyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény egy telephelyűvé vált az 
idei tanévtől – tájékoztatott Sza-
bóné Karsai Mária polgármester 
asszony. A Rákóczi út 13. szám 
alatti ingatlan hasznosításáról így 
dönteni szükséges. Megvizsgál-
va a volt, úgynevezett „kisisko-
la” épületét, a képviselő-testület 
arra az elhatározásra jutott, hogy 
a Családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat használhatja majd a jö-
vőben az épületet. A ház azonban 
festésre szorul és mivel a funkci-

ója is más, mint egy iskolának, 
ezért szükségessé vált egy 15 cm 
vastag gipszkarton fal megépítése 
az épületben. Mindezek mellett 
pedig a Regionális Fejlesztési Ta-
nács jóváhagyása is szükséges az 
épület hasznosítására, hiszen pá-
lyázati pénz bevonásával újították 
fel korábban az épületet. A Pénz-

ügyi Bizottság támogatása mellett 
a 440 ezer forintos árajánlatot az 
épületen elvégzendő munkálatok-
ra a képviselő-testület egyhangú-
lag megszavazta.

Egyéb testületi döntések
Az Ebesi Községgondnokság 

Kft. ügyvezetője, Guevara Esz-
ter azzal a kéréssel kereste meg 
képviselő-testületet, hogy a Kft. 
folyószámla hitelkeretét 12 mil-
lió forintról 20 millió forintra 
megemelhesse az önkormányzat 
készfi zető kezessége mellett. A 8 
millió forintos hitelkeret bővítése 
a Kft. jövőbeli, zavartalan műkö-
déséhez szükséges. A képviselő-
testület az előterjesztés tárgyában 
meghozta támogató döntését.

Ezt követően sor került az Ebes 
Kulturális Közhasznú Nonprofi t 
Kft. részére nyújtandó kiegészí-
tendő támogatásról. Kissné Vass 
Rozália, a Kft. ügyvezetője arról 
tájékoztatta a képviselő-testü-

letet, hogy a társaság gazdálko-
dását évek óta a takarékosság, 
megfontoltság jellemzi. Mind-
ezek mellett azonban törekszenek 
szakmailag igényesen, magas 
színvonalon megvalósítani a fel-
adataikat. A megfontolt gazdál-
kodás ellenére is szükségessé vált 
plusz támogatás igénylése. Ehhez 
hozzájárultak olyan nem tervezett 
kiadások, mint például a Béke 
utcai játszótér kiviteli tervével, 
igazságügyi szakértői kiadások-
kal, földkiméréssel összefüggő 
többletköltségek is. A Kft. saját 
bevétele elmaradt az előzőleg ter-
vezettől, valamint a folyamatban 
lévő pályázatok áfa tartalmának 
előfi nanszírozása is plusz költsé-
get jelent a Kft-nek. A bevételek 
elmaradása és a többletkiadások 
a második negyedév után jelent-
keztek. Figyelembe véve az utol-
só negyedév várható bevételeit és 
minimalizált szükséges kiadásait 
2 millió 500 ezer forint forrás 
kiegészítésre van szüksége a Kft-
nek – tájékoztatott az ügyvezető. 
A Pénzügyi Bizottság támogatása 
mellett a képviselő-testület egy-
hangúlag megszavazta a forrás 
kiegészítést.

Ezt követően Kissné Vass Ro-
zália ügyvezető felhalmozási 
célú kölcsön folyósítását kérte a 
képviselő-testülettől a Béke utcai 
játszótér pályázat áfa tartalmá-
nak kifi zetéséhez. A Kft. vezetője 
elmondta, a társaság áfa-visz-
szaigénylő, ezért ezt az összeget 
sem a pályázat, sem a bank nem 
fi nanszírozza. Emiatt szükséges, 
hogy a testület mintegy 10 mil-
lió forintot biztosítson a Kft-nek 
felhalmozási célú kölcsönként az 
áfa visszatérítéséig. A Pénzügyi 
Bizottság javaslatára a Képvise-
lő-testület egyhangúlag támogatta 
a Kft. kérelmét.

Zárt ülés
Zárt ülésen tárgyalta a képvise-

lő-testület a biztosítási ajánlatok-
hoz kapcsolódó anyagokat. 

KBCS 

(Folytatás az 1. oldalról.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FECSKEHÁZI LAKÁSRA
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Fecs-

keházban egy garzonlakás megüresedett. Az 
önkormányzat vonatkozó rendelete alapján 
a megüresedett lakás pályázat alapján ad-
ható újra bérbe.

A pályázat benyújtásának feltételei:
1.  35 év alatti életkor, 
2.  a pályázóknak nincs önálló ingatlantulaj-

donuk,
3.  házastársi vagy élettársi kapcsolatban él-

nek, 
4.  kereső tevékenységet végeznek, vagy va-

lamely felsőfokú oktatási intézmény nap-
pali tagozatos hallgatói.

5.  További feltétel előtakarékossági szerző-

dés kötése, kivéve, ha a leendő bérlő fel-
sőfokú oktatási intézmény nappali tagoza-
tos hallgatója.

A garzonházban a bérleti idő egy bérlő ese-
tében maximum 5 év lehet, 5 év után a garzon-
házat el kell hagyni.

Házastársak, élettársak pályázatot együtte-
sen nyújthatnak be, és nyertes pályázat esetén 
a lakás bérlőtársi jogviszonyban kerül részükre 
bérbeadásra.

A Képviselő-testület a szerződés megköté-
sekor a megállapított havi lakbér ötszörösének 
megfelelő óvadék fi zetését köti ki a lakás ren-
deltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
történő visszaadásának biztosítékául.

A garzonlakás bérlőjének személyéről – az 
Egészségügyi- és Szociális Bizottság javasla-
tának fi gyelembevételével – a Képviselő-tes-
tület dönt.

Az elbírálás szempontjai között a Képvise-
lő-testület fi gyelembe veszi a helyben lakást, 
a családtagok létszámát, a kiskorú gyermekek 
számát és a pályázó, illetve a vele egy háztar-
tásban élő együtt költöző családtagjainak jöve-
delmét.

A pályázat benyújtásának ideje: 2011. 
november 15 (kedd).

A pályázatot postai úton, vagy személye-
sen kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal-
hoz (Ebes, Széchenyi tér 1. szám)  
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A népmese hete

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek, hogy 
időt és energiát nem kímélve részt vesznek az általunk szer-
vezett rendezvényeken.

Közös mese olvasással ünnepelték a népmese hetét az ebesi könyvtárban

Közösen készül a mesebeli kastély

Önkormányzati hírek
Temetői járatok
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy 
a korábbi évek gyakorlatához ha-
sonlóan november elsején, Halot-
tak napján a helyközi autóbuszok 
térítésmentesen szállítják a deb-
receni és a hajdúszoboszlói köz-
temetőbe utazókat. Debrecenbe 
08.00-kor, 09.00-kor, 12.00-kor 
és 14.30 órakor indulnak buszok, 
míg visszafelé 10.00-kor, 11.00-
kor, 13.30-kor és 17.00 órakor 
indulnak a járatok. Hajdúszobosz-
lóra 12.00 órakor indul és 14.30 
órakor jön vissza a Volán buszjá-
rata. A buszok minden esetben a 
Gyógyszertár előtti buszmegálló-
ból indulnak.

Civil Kerekasztal
Ezúton értesítjük a településen 
működő civil szervezeteket, hogy 
az önkormányzat hagyomány-
teremtő szándékkal megrendezi 
a Civil Kerekasztal elnevezésű 
fórumot. A rendezvény időpontja 
2011. november 16. 17.00 óra, 
helye Községháza tanácsterem. 
A fórumra várjuk a község civil 
szervezeteinek képviselőit, ahol 
a szorosabb együttműködés érde-
kében lehetőség lesz tapasztalat-
cserére, illetve a települést érintő 
jövőbeni tervek összehangolásá-
ra. 

Falugyűlés
Felhívjuk a tisztelt lakosság fi -
gyelmét, hogy az önkormányzat 
falugyűlést tart 2011. december 
07-én 18.00 órától a művelődési 
ház nagytermében. A falugyűlé-
sen lehetőség lesz a település éle-
tét érintő kérdések megvitatására, 
ezért szeretettel várunk valameny-
nyi ebesi érdeklődőt. A falugyűlés 
részletes programjáról november 
hónap utolsó hetében értesítjük a 
lakosságot.

Ebes 60 éve képekben
Tisztelt Ebesi lakosok!
Jövőre ünnepeljük települé-
sünk újkori megalapításának 60. 
 évfordulóját. Ehhez kapcsoló-
dóan az önkormányzat célul tűz-
te ki egy olyan kiállítás megszer-
vezését, amely fotókon keresztül 
mutatná be a település elmúlt 
hatvan évét. Az anyag összeállí-
táshoz kérjük, hogy amennyiben 
rendelkeznek olyan fényképpel, 
amely a település életét egy adott 
korban „bemutatja” azt juttassák 
el az önkormányzathoz. A beho-
zott fényképek digitalizálásra ke-
rülnek és készítőjük, birtokosuk 
nevének feltüntetésével fognak 
szerepelni a kiállításon. Segít-
ségüket, együttműködésüket ez-
úton is köszönjük.  

Fásítás
Ez év őszén is tovább folytató-
dik a közterületek fásítása a te-
lepülésen. Az önkormányzatnál 
november második hetében lehet 
igényelni facsemetéket. A részle-
tes információkért kérjük, hogy 
keressék Csige Lajos falugond-
nokot, vagy jelezzék igényüket 
előzetesen a polgármesteri hivatal 
565-048-as telefonszámán. 

Sportház felújítása
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
„Az Európai Mezőgazdasági Vi-
dékfejlesztési Alapból LEADER 
támogatás Ép testben ép lélek 
célterület” megnevezésű támo-
gatás keretében megvalósult az 
önkormányzat tulajdonában lévő 
sportház belső felújítása. Ebesi fő-
vállalkozó és ebesi alvállalkozók 
közreműködésével új padló- és 
falburkolatot kaptak az öltözők, a 
közlekedők és a vizes blokkok. A 
zuhanyzókban és a WC helyisé-
gekben új szaniterek kerültek be-
építésre. Korszerű új fűtési rend-
szer, modern gázkazán, valamint 
korszerűsített elektromos hálózat 
lett kiépítve ezekben a helyiségek-
ben annak érdekében, hogy méltó 
körülményeket tudjon biztosítani a 
település a sportolók számára.

Kerékpár tároló megfi gyelő-
rendszerének kiépítése a 4. szá-
mú főútnál
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
az önkormányzat vizsgálja mind 
az anyagi, mind a technikai fel-
tételrendszerét annak, hogy a 4. 
számú főút leágazásánál lévő 
kerékpártároló biztonsági kame-
rával megfi gyelt terület legyen. 
Figyelemmel a nagyszámú la-
kossági igényre a képviselő-tes-
tület úgy döntött, hogy amint a 
technikai kérdések tisztázásra 
kerülnek, akkor egy rendkívüli 
testületi ülés keretén belül dönt 
a kamerarendszer kiépítéséről, 
várhatóan még november hónap 
első felében. 

Horváth-tanyai lakosok kérelme
A Horváth tanyai lakosok kérel-
mének eleget téve az önkormány-
zat az új játszótér kialakításával 
párhuzamosan áthelyezett több 
jó állapotban lévő játszóeszközt a 
településrészre, annak érdekében, 
hogy az ott lakó gyerekek számá-
ra is biztosított legyen egy kisebb 
játszótér.

Szabóné Karsai Mária
polgármester

Dr. Hajdu Miklós
jegyző
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Tisztelt ebesi lakosok, nyugdíja-
sok, kedves nagymamák, nagy-
apák! 

„Énekelni, tényleg mindig 
jó…”, azt hiszem, ezt megál-
lapíthatjuk az október 08-án 
az Idősek és a Zene Világnapja 
alkalmából rendezett ünnepsé-
günk kapcsán. A két eseményt 
méltón ünnepeltük meg, a ma-
gyar népdalt és a magyar nótát 
kedvelő 150 fős közönséggel 
együtt énekelve. Műsorunk első 
részében verssel köszöntöttük az 
idős embereket, majd Szabóné 
Karsai Mária polgármester asz-
szony mondta el ünnepi beszé-
dét. Első alkalommal hallhatta 
a közönség Marosvölgyi Ágnes 
népdal énekes és a PERGŐ nép-
zenei együttes műsorát, melyben 
szerepeltek a művészeti iskolánk 
népdalos tanulói, amit ez úton 

is nagyon köszönünk nekik. 
Ezután a Művelődési Házban 
működő Ebely néptánc csoport 
tagjai moldvai néptáncot adtak 
elő, majd a Citera és népi ének 
szakkörösei citeráztak. 

Ünnepségünket a szép ko rú ak 

köszöntésével folytattuk. Köz-
ségünk legidősebb lakosa, Pri-
bi linszky Sándor bácsi, aki 91 
éves. Dalmi Sándorné Margitka 
néni, Szegedi László és Szabó 
Sándorné Magdika néni, pedig 
90. életévüket betöltötték. Ez-

úton kívánunk nekik nagyon jó 
egészséget, boldogságot. Műso-
runk további részében régi ked-
venc előadóink, Szabó Eszter 
és Drágán Lajos lépett fel, akik 
nóta csokorral kedveskedtek a 
közönségnek. Ahhoz, hogy ez 
a szép ünnepség meg valósul-
hatott, nagyon sok embernek 
kellett a segítsége. Köszönet a 
Művelődési Ház vezetőjének, 
Kissné Vass Rozáliának és dol-
gozóinak, az Önkormányzat-
nak, az idősek klubja dolgozó-
inak, a kuratóriumi tagoknak, a 
lelkes önkéntes segítőknek, az 
ebesi lakosoknak pedig hálásak 
vagyunk azért, hogy ilyen sokan 
részt vettek a rendezvényünkön.

Tisztelettel: 

Erdei Andrásné
Az Ebesi Idős Emberekért 

Közalapítvány elnöke

A népdalnál nincs szebb a világon

„Volt emberek. 
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.”

Kosztolányi Dezső

MEGHÍVÓ!

Tisztelettel meghívjuk Önt és Szeretteit az Ebesi Köztemetőben 2011. 
november 1-jén, kedden 11 órakor tartandó csendes, kegyeleti, halottak 
napi megemlékezésre! Várjuk a méltósággal emlékezni kívánó hozzá-
tartozókat, érdeklődőket!

Ebesi Községgondnokság Kft.

Bursa Hungarica pályázat
Ebes Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal 

együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, melynek beadási 

határideje 2011. november 14. 
A pályázatokat 

a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájába lehet benyújtani.
A szükséges dokumentumok letölthetők a www.ebes.hu honlapon, 

vagy személyesen átvehetők a Polgármesteri Hivatal Szociális 
Irodájában. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet 

52/565-044 telefonszámon.

Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofi t Kft. 
Széchényi Ferenc Tájmúzeuma

2011. november 25-én 9 órai kezdettel

„Sárba tiport kegyelet”
címmel

az 1951-53 között fennálló ebesi kényszermunkatábor 
60. évfordulója és a hortobágyi deportálások emlékére 

konferenciát rendez, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár!

A rendezvényen kutatók, történészek, szociológusok, pedagógusok 
tartanak előadást a témával kapcsolatban, egykori táborlakók 

emlékeznek vissza,zárásként pedig az Út a semmibe című 
dokumentumfi lm vetítésére is sor kerül. 

Bővebb információ és részletes program a Széchényi Ferenc 
Tájmúzeumban vagy a következő telefonszámokon kapható: 

06-52-366-136, 06-20-404-8044.

A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezés 
mindenképpen szükséges, amit 2011. november 15-ig várunk a fent 

megadott elérhetőségek valamelyikén! 

Eignerné Bartusz Andrea múzeumvezető

Kiváló eredmények az 
olvasási versenyen

Az ebesi Arany János Magyar–Angol Kéttannyelvű Általános Iskola 
és AMI tanulói 2011. október 18-án városi olvasási versenyen vettek 
részt Hajdúszoboszlón. A verseny két részből állt: a versenyzőknek 
egyénileg kellett egy szövegértési feladatlapot kitölteniük, majd előze-
tes felkészülés után hangos olvasásból mérték össze felkészültségüket. 
Iskolánk tanulói mindhárom korcsoportban kiválóan szerepeltek.
Eredmények:
2. osztályosok:   I.  Truczkai Sára (2.a) 

Felkészítő tanára: Bálintné Bagdi Ibolya
3. osztályosok:   I. Kiss Zoltán (3.a). Felkészítő tanára: Galgóczi Éva.
4. osztályosok: III. Gali Petra (4.a). Felkészítő tanára: Illés Angéla.
Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő tanároknak!

Érckövi Katalin igazgató
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Egy különleges élménnyel lettek 
gazdagabbak, akik ott lehettek a 
Nagy Vagy! televíziós vetélkedő 
felvételén. Érdekes vízi, szárazföl-
di és légi feladatokat kellett telje-

síteniük a csapatoknak. Derekasan 
küzdöttünk, bár a körülmények és 
a betegség néha ellenünk dolgoz-
tak. Ebes szülötte, Szarvas József 
színművész is ellátogatott a ver-
seny helyszínére. A műsort színe-
sítő művészeti produkciók között 
iskolánk tanulója, Sarkadi Bettina 
is megmutathatta énektehetségét. 
Az, hogy ebben az élményben 
részünk lehetett elsősorban Do-
bos Judit tanárnőnek köszönhető. 
A nap főszereplői a csapat tagjai 
voltak: Gali Petra, Mészáros Ist-
ván, Kanyó Kata, Misák László, 
Karsai Norbert a gyerekek részéről 

és Fodorné Szabó Barbara, Karsa-
iné Sípos Erika, Szoboszlai Csaba 
és Csiha László a szülők részéről, 
Szekeres Nóra tévés műsorvezető 
pedig mint celeb segített bennün-

ket. Tartalék játékosok voltak: 
Szabó Nikolett, Vattai Levente, 
Zsákai Martin, Fábián Andrea, 
Grigor Ferenc. Csapatunk felké-
szülését az iskola, utazását Ebes 
Község Önkormányzata, az Ebesi 
Gyermekekért Alapítvány és az 
iskola Diákönkormányzata támo-
gatta. Köszönjük mindenkinek a 
segítségét! A televíziós adás 2011. 
november 6-án vasárnap délelőtt 
9.15-től lesz a TV2 csatornán. 
Mindenkit várunk a képernyők 
elé! 

Érckövi Katalin 
igazgató

Az ebesi iskola csapata a 
Nagy Vagy! tévés vetélkedőben

 Erdei Sándor költő, újságíró és 
Kádár Nagy Lajos festőművész 
közös, Boldog kiáltozás című kö-
tetével ismerkedhettünk meg ok-
tóber 7-én 17 órától az ebesi Köz-
ségi Könyvtárban. 

Ez az este egyszerre volt éne-
kes versbemutató és rögtönzött 
kiállítás, hiszen alkalmunk nyílt 
megtekinteni a kötetben is megje-
lent festményeket, valamint Jőrös 

Andrea kárpátaljai énekművész 
jóvoltából néhány vers himnikus 
ének formájában is elhangzott. 

Így egyrészt egy sajátos vizuá-
lis közegbe nyertünk betekintést a 
képzőművészeti alkotások révén, 
másrészről viszont az e világ ihlet-
te nyelvi síkon is barangolhatunk 
Erdei Sándor segítségével.

Varga Erika
könyvtáros

Irodalmi est a Községi 
Könyvtárban

Virágok az iskolának
Szeptemberben megkezdődött a munka a felújított iskolában. Az épü-
let belső környezette is egyre otthonosabbá válik, köszönhetően a szép 
dekorációknak és a sok-sok virágnak. Az iskola meglévő virágai mellé 
számos helyről kaptunk felajánlást, hogy a lakásokat kinőtt virágokat 
szívesen az iskolának adnák. Ezek a gyönyörű növények most az intéz-
mény folyosóit díszítik. Az iskola technikai dolgozói ápolják, gondoz-
zák őket. Ezúton is köszönjük mindenkinek a felajánlását.

Érckövi Katalin igazgató

Életvezetési klub

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2011. november hónap

1. Kedd dr. Szerze Péter ifj. 
2. Szerda dr. Csontos Gyula 
3. Csütörtök dr. Csontos Gyula 
4. Péntek dr. Socol Ilona 
5. Szombat dr. Csontos Gyula 
6. Vasárnap dr. Csontos Gyula 
7. Hétfő dr. Socol Ilona 
8. Kedd dr. Csontos Gyula
9. Szerda dr. Csontos Gyula
10. Csütörtök dr. Socol Ilona
11. Péntek dr. Socol Ilona
12. Szombat dr. Szerze Róbert
13. Vasárnap dr. Szerze Péter ifj. 
14. Hétfő dr. Szerze Péter ifj. 
15. Kedd dr. Szerze Péter ifj.
16. Szerda dr. Szerze Péter ifj.
17. Csütörtök dr. Békési Zoltán 

18. Péntek dr. Socol Ilona 
19. Szombat dr. Socol Ilona 
20. Vasárnap dr. Socol Ilona 
21. Hétfő dr. Szerze Róbert
22. Kedd dr. Békési Zoltán
23. Szerda dr. Békési Zoltán 
24. Csütörtök dr. Békési Zoltán 
25. Péntek dr. Békési Zoltán 
26. Szombat dr. Szerze Róbert 
27. Vasárnap dr. Szerze Péter ifj. 
28. Hétfő dr. Szerze Róbert
29. Kedd dr. Békési Zoltán
30. Szerda dr. Békési Zoltán

Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

Dr Varga Tamás
igazgató főorvos

 Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofi t Kft. TÁMOP 3.2.3-09/2 „Közmű-
velődési színterek az egész életen át tartó tanulás szolgálatában Hajdú-Bi-
har megyében” c. nyertes közművelődési pályázata keretében  TÉRÍTÉS-
MENTES előadássorozatra várja az érdeklődőket.

Életvezetési klub – előadássorozattal egybekötve
3. alkalom 2011. 11. 12. /szombat/ 9.00 – 11.15

Témája: Te ismered magad?, Az én időm – Idő-magunkra 
4. alkalom 2011. 11. 19. /szombat/ 9.00 – 11.15

Témája: Az öngyógyítás és az új orvostudomány
A klub és az előadássorozatok célja a testi-lelki harmónia, helyes életve-
zetési ismeretek, helyes táplálkozás kialakítása, önismeret-fejlesztő fog-
lalkozássorozattal, egészségvédő előadássorozatok, elhelyezkedést segítő 
tréningek és állásbörze szervezésével a Művelődési házban tartandó foglal-
kozások, meghívott előadók előadásai alkalmával.
Az előadások helye: Művelődési ház kisterme.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofi t 
Kft. Községi Könyvtárában Ady E. u. 6-8. sz. alatt, tel.: 52/366-136 vagy 
06-20/251-6987 telefonszámokon kérhető.

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

„EU Élelmiszersegély 2011” 
program II. fordulója

Tisztelt lakosok!
Felhívjuk fi gyelmüket, hogy 

az „EU Élelmiszersegély 2011” 
program keretében − a Gyermek-
étkeztetési Alapítvány és a Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal közreműködésével − a jú-
liusi csomagosztáshoz hasonlóan, 
novemberben ismét tartós élelmi-
szerekből álló csomagok kerülnek 
szétosztásra községünkben. A cso-
magok átvételére javarészt azok a 
családok lesznek jogosultak, akik 
már a júliusi csomagosztás során 

is részesültek adományban.
A csomagok kiosztásának a pon-

tos idejének és a helyének a meg-
határozása még folyamatban van, 
ezért kérjük az érintett családokat, 
hogy legyenek fi gyelmesek, s mind 
a Családsegítő Szolgáltatás ajta-
ján, mind a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőjét folyamatosan fi gyeljék a 
kiírásokat, tájékoztatásokat! 

További információkat a Gyer-
mekjóléti Szolgáltatóban (Kossuth 
u. 14.) vagy a 06-52/ 788-495-ös 
telefonszámon kaphatnak.
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Jótékonysági bál 
az iskolában

Az ebesi Arany János Magyar–Angol Kéttannyelvű Ál ta lá nos Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szülői Munkaközössége 
és Nevelőtestülete a hagyományokhoz híven az idén is megrendezi 
jótékonysági bálját.

A bál szervezésével az iskola tárgyi feltételeinek javítását segítjük.
A 2009. és 2010. évi bálok bevételeit, valamint az idei bál bevételét az 

iskola udvarán hamarosan felállítandó udvari játékokra gyűjtjük. Emellett 
iskolai rendezvényekre jutalmakat vásároltunk a gyerekeknek (Pl.: 
farsang, gyereknap, közlekedésbiztonsági vetélkedő).

A bál egyúttal jó lehetőséget ad arra is, hogy a szülők és pedagógusok 
kellemes környezetben szórakozzanak, beszélgessenek, jobban meg is-
merjék egymást.

Nemcsak a jótékonysági bálon való részvétel az egyetlen módja a 
kitűzött cél támogatásának. Akik nem tudnak személyesen részt venni 
a bálon, pártolójegyek vásárlásával segíthetnek. A támogatás további 
lehetősége még ajándéktárgyak felajánlása a tombolasorsolásra. 
Valamint az aranykezű anyukáktól szívesen fogadunk süteményt vacsora 
utáni desszertnek.

Reméljük, sokan élnek majd a lehetőséggel, hogy kellemesen, jó 
társaságban eltöltsenek egy estét, s ezáltal támogassák az ebesi általános 
iskolásokat.
 Ráczné Dajka Edit Érckövi Katalin
 Szülői Munkaközösség elnöke iskolaigazgató

A bál ideje:  2011. november 19. (szombat) 19-04 óráig
Vendégvárás: 18.30-tól

A bál helyszíne:  Arany Oroszlán Étterem és Panzió
4211 Ebes Széchenyi tér 2.

A bált az iskola tanulóinak és meghívott fellépőknek a műsora nyitja. A 
vacsora után tánc, majd tombolasorsolás következik. Az éjszaka folyamán 
egy televíziós tehetségkutató versenyben feltűnt ifjú tehetség lép fel a 
vendégek előtt, majd éjfélkor hastáncbemutatóban gyönyörködhetünk.
A zenét Sándor Zsolt szolgáltatja.
A vacsora menüje: Grillezett fi nomságok salátával
Belépőjegy: 3.000.- Ft/fő, amelyet az SZM vezetőségi tagoknál lehet 
megvásárolni 2011. november 15-ig.
(A terem befogadó képessége korlátozott, ezért kérjük, mindenki időben 
váltsa meg belépőjegyét.)
Pártolójegy: 200.- Ft, 500.- Ft, 1.000.- Ft, 5.000.- Ft címletekben 
vásárolható az osztályfőnököknél 
Tombola: 100.- Ft-ért vásárolható a helyszínen
Kérjük, hogy részvételükkel és felajánlásaikkal továbbra is legyenek 

az iskola segítői! Köszönjük.
SZM vezetőségi tagok:
●  Ráczné Dajka Edit 4211 Ebes Nyugati u. 23. 06-30-370 01 04
●  Fodor Attiláné 4211 Ebes Vadas u. 11. 06-70-362 58 80
●  Nagyné Kovács Mária 4211 Ebes Nyugati u. 21. 06-20-353 79 71
●  Szántóné Hancsárik Judit 4211 Ebes Alkotmány u. 10/A 565-016
●  Szoboszlainé Pellei Szilvia 4211 Ebes Iskola u. 11. 06-30-555 78 18

Ebesen szeptember 15. és október 21. közötti időszakban 8 bűncselek-
mény történt, melyek közül 2 súlyos testi sértés kísérlete, 1 vasútbiz-
tonsága elleni bűntett, 4 lopás és 1 betöréses lopás volt. A bűncselekmé-
nyek az alábbiakban voltak:
1.  2011. 09. 18-án 18 óra 30 perc körüli időben ismeretlen elkövető 

a Hunyadi utca 14. sz. előtt az utcán leállított nyitott gépkocsiból 
eltulajdonított egy övtáskát a benne lévő iratokkal és nagyobb értékű 
euróval együtt.

2.  2011. 09. 21-én 17:30 és 20:30 óra közötti időben ismeretlen elkö-
vető a Fő utca 14. sz. alatti lakóházba ajtóbefeszítés módszerével 
behatolt, majd ott kutatást végzett és készpénzt tulajdonított el. 

3.  2011. 09. 26-án 20:15 órát megelőző időben ismeretlen elkövető a 
MÁV állomástól Hajdúszoboszló irányába a 2-es és a 10-es váltó 
közötti szakaszon réz kábeleket vágott le, majd azokat a sínek mellé 
letette, ezzel veszélyeztette a vasúti biztonságot.

4.  2011. 10. 09-én 00:40 óra körüli időben a Rákóczi u. 28 sz. alatti 
Csaba bácsi kocsmájában 8 fő hajdúszováti lakos előzetes szóvál-
tást követően tettleg bántalmazott több derecskei lakost. A bántalma-
zás következtében a sértettek az elsődleges adatok szerint 8 napon 
belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

5.  2011. 10. 12-én 10:00 óra körüli időben ismeretlen elkövető a Vas-
út utcai villamossági állomás melletti erdőből fát tulajdonított el. 

6.  2011. 10. 15-én 05 óra 10 perc körüli időben egy ebesi lakos a Fő 
utcán bántalmazott egy szintén ebesi lakos újságkihordót. A felje-
lentés szerint az újságkihordó haját megtépte, majd kétszer ököllel 
arcon ütötte. 

7.  2011. 10. 16-án 19:00 és 2011. 10. 17-én 07:30 óra közötti időben 
ismeretlen elkövető az ebes, Tanya 92 sz. alatti telephelyen leállított 
mezőgazdasági erőgépekből kb. 60 liter gázolajat tulajdonított el. 

8.  2011. 10. 19-én éjszaka ismeretlen elkövető a Gázláng u. 25. szám 
alatti lakás udvarán lévő baromfi  ólból – az ott elhelyezett 9 darab 
tyúk közül – egy tyúkot tulajdonított el. 

Kérem a lakosságot, hogy aki a fenti eseményekkel kapcsolatban bár-
milyen érdemleges információval rendelkezik, az hívja a település kör-
zeti megbízottjait, polgárőreit vagy a rendőrkapitányság ügyeletét az 
alábbi telefonszámokon:
Mészáros József r. tzls. csoportvezető +36-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott +36-30/382-6584
Sági József r. őrm. 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, Széchenyi tér 1. szám alatt.

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy az Ebes-Hajdúszovát Kör-
zeti Megbízotti Csoport tagjaiban változás következett be. Tóth János 
rendőr főtörzsőrmester 2011. október 15-vel – kérésére – áthelyezés-
re került a Debreceni Rendőrkapitányság állományába. 

Helyette a csoportba 2011. október 16-val Sági József rendőr törzs-
őrmester került, mint körzeti megbízott megbízásra. 

Sági József rendőr törzsőrmester 2007-ben végezte el a Miskolci 
Rendészeti Szakközépiskolát rendőr szakon és ekkor került kinevezés-
re a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Berettyóújfalui Rend-
őrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Őr-, Járőrszolgálati Alosztá-
lyának állományába járőrnek. Rendőri szolgálatát Derecskén kezdte, 
a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának 
állományába 2011. február 1-jével került – kérelmére – áthelyezésre. 
Kezdetben járőrvezetőként dolgozott, majd 2011. október 16-án körzeti 
megbízotti feladatok ellátásával került megbízásra az Ebes-Hajdúszo-
vát Körzeti Megbízotti Csoport állományába. Nős, jelenleg Hajdúszo-
boszlón él, de tervei között szerepel, hogy Ebesen telepszik le.

Kérem, segítsék munkáját és forduljanak hozzá bizalommal!
Dr. Gali Sándor r. alezredes

rendőrkapitány

Rendőrségi hírek

Közlemény
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. korábbi közleményében 

foglaltaknak megfelelően – a szervezet korszerűsítés részeként – áttért a 
csekkes díjfi zetésre. 

Bár a leolvasás félévente történik, a fogyasztóknak lehetőségük van 
arra, hogy a pillanatnyi állást bediktálják telefonon, vagy postai úton 
eljuttassák az ügyfélszolgálatos munkatársainkhoz. Reményeink szerint 
hamarosan sms-ben és e-mailben is fogadni tudjuk majd a szükséges 
adatokat. 

A fogyasztóbarát fi zetési rendszer bevezetése ellenére azonban sajnos 
nem csökkent a kintlévőségek mértéke. Azért, hogy a tartozás ne halmo-
zódjon tovább, vízkorlátozást jelentő szűkítőket szereltünk fel azoknál a 
fogyasztóknál, ahol jelentős az adósság mértéke. 

A nehéz helyzetbe került, de fi zetni szándékozókat részletfi zetési lehe-
tőség biztosításával segítjük. 

Intézkedéseink elsődleges célja az, hogy – igazodva napjaink elvárá-
saihoz – olyan színvonalas szolgáltatást nyújtsunk, mely minden szolgál-
tatási területünkön élő fogyasztó megelégedését szolgálja.

Levélcím: 4001 Debrecen 1 Pf.10.
4034 Debrecen Hétvezér u.21.

Tisztelettel: Dalmi Sándor sajtóreferens
Tel.: 52/527-327 E-mail: vizmuzrt@hajduviz.hu
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2011. december 2-án, 17.15-kor 
szeretettel várunk 
minden aprónépet

(nem csak óvodásokat és kisiskolás okat)
a Községi Könyvtárban

Mikulás-váró
rendezvényünkön! 

Jelentkezési határidő: 2011. november 24.
Részletek és bővebb információ:
a Községi Könyvtárban személyesen,

illetve az 52/565-093-as telefonszámon kérhető.

((((n(((((( eee at)

K ö z s é g i  K ö n y v t á r  s z o l g á l t a t á s a i :  g y g
Nyomtatás, fénymásolás (A/4-es és A/3-as méretben is): 15 Ft-tól 

FAX küldése: 300 Ft 
Laminálás: 300 Ft 

Scannelés: 25 Ft-tól 
Internet használati lehetőség 50 Ft/15 perc 
Cím: Községi Könyvtár, Ebes, Ady E. u. 6-8. 

Tel.: 06-52-565-093 

Itthon a csapat
Az Ebesi KKSE csapatai 8 hét 

nélkülözés után október 22-től ha-
zai meccseket is játszanak. Az el-
múlt időszakban minden meccsün-
ket idegenbe játszottuk, hiszen a 
sportházunkon európai színvonalú 
felújítás folyt. A munka elkészült, 
amit műszaki átadás után birtokba 
vehetett minden sportolni vágyó 
fi atal. Ezúton is szeretném meg-
köszönni az Önkormányzatnak, 

Katona Istvánnak és munkatársai-
nak, hogy színvonalas munkájuk-
kal hozzásegítettek bennünket egy 
európai színvonalú sportbázishoz. 
A sportházban minden burkolat és 
vizesblokk cseréje megtörtént, va-
lamint sikerült korszerűsíteni a fű-
tési rendszerünket. Ezzel a jövőben 
jelentős megtakarítást érhetünk el. 

Az elmúlt hónapban elindítottuk 
a Fiatalok Akadémiáján belül a ne-
gyedévente megtartásra kerülő szü-
lői értekezletünket, ahol a szülők 
és sportvezetők nyíltan megbeszél-
hetik a felmerülő problémákat, és 
ezekre megoldásokat dolgozhatunk 
ki közösen. A korosztályos csapata-
ink mindegyikét sikerült feltölteni 
gyermeklétszámmal, ahol a mes-
teredzők az edzési időpontokban 
nevelik a gyermekeinket a sport 
szeretetére, a sportemberhez méltó 

viselkedésre és egymás megbecsü-
lésére. 

A felnőtt csapatunk az idegenbe-
li mérkőzések után is harcol a do-
bogóért, azok a munkafolyamatok 
melyeket elvégeznek Szabó Béla 
mesteredző segítségével napról-
napra szebb eredményeket jelente-
nek. Október 14-én nagy megtisz-
teltetés érte községünket, amikor 
a Megyei Labdarúgó Szövetség 

nálunk rendezte meg az utánpótlás 
labdarugó tornát, ahol a rendezők 
és sportegyesületünk jelesre vizs-
gázott. Számos ebesi gyermeket 
választottak ki a megyei menedzse-
rek a tehetséggondozó programjuk-
ba. Ezúton szeretném megköszönni 
Magyar György és ifj. Leiter Bálint 
hatékony szervezését, amivel a 
torna színvonalát emelték. Szeret-
ném kiemelni, hogy szponzoraink 
segítségével sikerült a centerpálya 
környéki felújításainkat elvégez-
ni, ahol új hálók kerültek a futball 
kapukra, új labdafogó hálót építet-
tünk meg, valamint megtörtént a 
lelátó felújítása is. Természetesen 
sok munka vár még ránk, hogy cél-
jainkat megvalósítsuk. Ehhez kívá-
nok minden labdarugónknak és az 
edzői stábnak jó egészséget.

Kis Sándor elnök

Benedek Elek születésének 152. 
évfordulójához kapcsolódva a „Nép-
mese hete” rendezvénysorozat ke-
retében számos óvodai és óvodán 
kívüli program részesei lehettek az 
ovisok 2011. szeptember 26. és ok-
tóber 03. között.

A Községi Könyvtárban „mesés” 
társasjátékban vetélkedhettünk egy-
mással. Többek között aranyhalat 
horgásztunk, sárkánnyal viaskod-
tunk, rejtélyeket oldottunk meg. 
Csoportonként közösen megtekint-
hettük a Bogyó és Babóca című 
rajzfi lm legújabb epizódjait. 

Szeptember 26-án csoportszo-
báink az óvónénik és a szülők va-
rázslata által mesebeli helyszínekké 
alakultak. Ezen a héten királyfi ak, 
királylányok népesítették be az óvo-
dát. Ittunk varázsitalt, részt vetünk 
koronázási ceremóniákon, távoli 
vidékekre, régmúlt korokba repül-
tünk a mesék szárnyán. Mindeköz-
ben az épület előterében kiállítást 
rendeztünk be névadónk fotóiból, 
munkásságából, valamint gyermek-
rajzokból, gyermekek által készített 
bábokból.

Országos kezdeményezéshez csat-

lakozva szeptember 30-án minden 
ovis egyszerre hallgatta a Szóló sző-
lő, mosolygó alma, csengő barack 
című népmesét. Ehhez a történethez 
kapcsolódva a rendezvénysorozat 
záróakkordjaként október 3-án hét-
főn az óvodaudvaron malaccal ta-
licskáztunk, szóló szőlőt és mosoly-
gó almát kóstoltunk, táltos paripákon 
száguldottunk, hétmérföldes csiz-
mában lépegettünk, boszorkánnyal 
küzdöttünk.

Reméljük, hogy a sok-sok izgal-
mas, élményt nyújtó kaland hatására 
otthon is előkerültek, előkerülnek a 
mesekönyvek és a varázslat meghitt 
körülmények között esténként ott-
hon folytatódik.

Truczkainé Kovács Edit 
óvodapedagógus

Névadónkra emlékeztünk

 

Halloween-napok az őszi szünetben 
Programok: 

November 3-án (csütörtökön) 16.30-tól a Községi Könyvtárban: 
  SSzellemes barkácsolás Kreatív foglalkozások kicsiknek és nagyoknak: 

 varázskellékek készítése 
 tökfaragás 

  Jósda 
B e l é p ő :  2 0 0. -  F t /  g y e r e k  

November 4-én (pénteken) 16.30-tól a Művelődési Házban: 
Halloween Party  s z ü l ő k n e k  é s  g y e r e k e k n e k  

 S z e l l e m - m o z i  
 J ó s d a  
 R é m s é g e s  Ve t é l k e d ő  
 A r c fe s t é s    
 B o s z i - b ü f é :  

r é m s ü t i k  é s  b á j i t a l o k  k a p h a t ó k !  
 B a n ya - b á l  

B e l é p é s  d í j t a l a n!  
M e g j e l e n é s  j e l m e z b e n  a j á n l o t t !   

Kérünk Mindenkit, hogy részvételi szándékát  
előre jelezze a Községi Könyvtárban! 
Mindenkit szeretettel várunk! 
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LAKOSSÁGI APRÓ HIRDETÉS
Debrecen, Biczó kerti 200 négyszögöl kerttel, szoba-konyhás fürdőszobás, gáz-
fűtéses ingatlant cserélek ebesi házra. Irányár: 6 M Ft, Telefon:52/420-946.

Autójavítás? Helyből megoldjuk . . .

●  Škoda márkakereskedés és szerviz

●  Műszaki vizsga (előkészítéssel és javítással), 
Személygépjárművekre, kistehergépkocsikra 
3,5 T-ig, típuskorlátozás nélkül a hét minden 
munkanapján.

●  Márkafüggetlen szerviztevékenység 
minden típusra; 
olajcsere-csomagok már bruttó 
9.800,- Ft-tól
(1400 ccm alatti benzinmotorok esetén)

●  Karosszériajavítás, fényezés 
biztosítási ügyintézés, helyszíni kárfelvétel 
minden típusra

Roland Autóház Kft.
Ebes, Fő u. 78. Tel.: 52/565-533, 

www.rolandauto.hu ● info@rolandauto.hu

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
Felelős kiadó: Kissné Vass Rozália, Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofi t 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 • Tipográfi a: 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

Zsozso Dance 
Pub

Ebes, Ady Endre u. 24.

DISCO PÉNTEK SZOMBAT

A BELÉPÉS DÍJTALAN!!!
Barátságos kiszolgálás, árak, kulturált, igényes környezet, 

2 szinten.

Kommersz: 130 Ft, Kőbányai sör: 170 Ft, 
Csapolt sör: 210 Ft, Kávé: 130 Ft

INGYENES: 
biliárd, csocsó, pingpong, wifi  használat. 

Kivetítőn: fi lm, meccs, forma1 vetítés, vagy bármi, amit 
szeretnétek. 

Névnapok, születésnapok,családi,munkahelyi rendezvényekre 
díjtalanul áll rendelkezésetekre a fölső szint vagy a földszinti 

külön terem. 

Bográcsozási, grillezési lehetőség a kerthelyiségben.

V. ŐSZI-TÉLI 
BABARUHABÖRZE 

EBESEN
 2011. november 5-én, szombaton 

8–12 óra között a művelődési házban új és használt gyermek-
ruhák, használati eszközök, babakocsik, autósülések, játé-
kok, pelenkák… stb. vására kerül megrendezésre. Árusítani 
szándékozó szülők számára árusító asztalok bérelhetőek 
500 Ft-ért. Csak előzetes jelentkezéseket tudunk fi gyelembe 
venni. 

Jelentkezési határidő: 2011. november 3. 

Asztalbérlés és bővebb felvilágosítás:
Kissné Vass Rozáliánál a 06/20-251-6987 vagy a 52/366-136 

telefonszámokon kérhető. 

Szeretettel várjuk mind az árusítani, mind a vásárolni szándé-
kozó kedves látogatóinkat! 

A belépés díjtalan!

A rendezvényre látogatók a gyermekmegőrzőt ingyenesen 
vehetik igénybe.

Partnereink:

Manók Pelenka Bolt,
Vidám Manó Webáruház,

Ormi használt ruha és cipő
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