
GALGÓCZI MIHÁLY polgármesterjelölt

Tisztelt Ebesiek!

1990-től képviselője, 1992-től al-
polgármestere, 1994-től 2010-ig 
polgármestere voltam Ebesnek.

Polgári foglalkozásom diplo-
más villamos üzemmérnök és az 
angol nyelvet középfokon beszé-
lem. 

7 éves korom óta azaz, 44 éve 
élek Ebesen. Idejártam iskolába, 
itt építkeztünk,itt élünk Ebesen, 
ideköt minden. 

Jelenleg az üzleti életben sike-
res és eredményes – a megújuló 
energiákkal foglalkozó – vállal-
kozást vezetek. A gazdasági szek-
torban egy új területre bedolgoz-
va magamat teremtettem stabil és 
új egzisztenciát. A több lábon ál-
lás céljából családommal a falusi 
turizmus fejlesztésére adtunk be 
Uniós pályázatot, ami az elbírá-
lásig a további építkezést kizárja. 

A 16 év polgármesterség azon-
ban nem múlt el nyomtalanul. A 
lakossággal közösen elért sok-
sok siker és eredmény Ebeshez 
köt.

Boldogan emlékszem visz-
sza a Református és Katolikus 
Templom építésére, a Curver,a 
Kerekes, Meal-Trade és a Sajt-
gyár letelepítésére. A falu teljes 
becsatornázására, a 400 millió 
Ft-os Vízműtelep modernizáció-
ra, az ivóvízvezetékek cseréjére,a 
Köztemető építésére, a Kossuth 
utca átépítésére, a Platánsori út 
és buszmegálló megépítésére, a 
szeméttelep rekultivációjára, az 
Oroszlán építésére, az Egészség-
ház, a Görbe-Balogh Kúria és a 

Művelődési ház, a volt Rákóczi 
úti iskola felújítására, a Múzeum 
létrehozására, az ebesi iskolában 
a kéttannyelvű oktatás beindítá-
sára stb.

Elődeink hagyatékán a lakos-
sággal együttműködve – sikeres 
pályázatok tömegével és a sváj-
ciak segítségével – a 16 év alatt 
egy mintaszerű, modern és ered-
ményeire méltán büszke, jó hírű 
települést építettünk fel, mely 
mágnesként vonzotta a környező 
településekről a fi atalságot (Ifjú-
ság, Szent István,Nyugati u.). 

Mindig is fontos volt számom-
ra, hogy Ebes biztonságos telepü-
lés legyen és a közösséget rom-
boló hátrányos helyzetű családok 
elkerüljék!

Ezúton is megköszönöm az 
áldozatos munkáját minden segí-
tőnek és a lakosság közreműkö-
dését.

2010-ben a leköszönésemkor 
egy 500 milló Ft-os nyertes pá-
lyázat eredményeként már folya-
matban volt a Nagy Iskola bőví-
tése és teljes felújítása. A falak 
egy része már állt.

Nyertes pályázatként az aszta-
lomon hagytam a piaccsarnok, 
az ovi melletti nagy játszótér, a 
településközpont átépítése és a 
szökőkút pályázatait. Kijártam, 
hogy bekerüljön 4-es út fejlesz-
tésébe az új Platánsori csomó-
pont.

Pályázatra volt beadva a Pla-
tánsori belvízelvezető rendszer.

Ott hagytam továbbá 6 db ebe-
si utca elkészített aszfaltozási 
tervét.

A bemutatkozó bővebb válto-
zata a www.facebook.com/gal-
goczimihaly oldalon megtalálha-
tó.

Kedves Ebesiek !
Az újság terjedelme nem teszi 

lehetővé a következő ciklus prog-
ramjának az ismertetését. 

A „MEGÉLHETÉS, REND, 
DINAMIKUS FEJLŐDÉS” 
című 5 éves polgármesteri prog-
ramomat hamarosan eljuttatom 
minden ebesi postaládába. 

Tisztelettel: 
Galgóczi Mihály 
polgármesterjelölt 

SZABÓNÉ KARSAI MÁRIA független polgármesterjelölt

Kedves Ebesi 
Választópolgárok!

Köszönöm mindenkinek, akik 
a jelölésemhez szükséges aján-
lóívet aláírták és elnézést kérek 
mindazoktól, ahová én vagy se-
gítőim nem jutottunk el a jelölé-
si időszakban.

Engedjék meg, hogy röviden 
bemutatkozzak azoknak, akik 
esetleg nem ismernek.

46 éves vagyok, férjezett, két 
nagyfi ú (21 és 24 évesek) édes-
anyja. 1979 óta lakom Ebesen. 
Szüleim szintén Ebesen élnek, 
itt is dolgoztak, ma már nyug-
díjasok.

Közgazdasági szakközép-
iskolát végeztem, a Miskol-
ci Egyetemen üzemgazdász 
diplomát, később a Debreceni 
Egyetemen igazgatásszervező 
diplomát szereztem. Középfokú 
angol nyelvvizsgával, közigaz-
gatási alap- és szakvizsgával, 
valamint anyakönyvi szakvizs-
gával is rendelkezem.

20 éve dolgozom az Ebe-
si Önkormányzatnál, először 
pénzügyi előadóként, majd 
2007. szeptember–2010. már-
cius közötti időszakban jegy-
zőként, az utóbbi négy évben 
polgármesterként. 2004 óta 
anyakönyvvezetői feladatokat 
is ellátok. 

Bízom benne, hogy az elmúlt 
négy éves tevékenységemmel 
bebizonyítottam Önöknek, 
hogy alkalmas vagyok erre a 

feladatra. Több mint 160 mil-
lió Ft-ot kellett az önkormány-
zatnak kifi zetnie a 2010-es vá-
lasztásokat követően, amit még 
az előző vezetés halmozott fel. 
Mindezek ellenére takarékos, 
felelősségteljes gazdálkodással 
a pénzügyi egyensúly megte-
remtődött, az önkormányzatnak 
2012 szeptembere óta nincs 
folyószámlahitele. A jelenleg 
folyamatban lévő beruházások 
kifi zetését követően is plusz 
100 millió Ft-on felül lesz a 
bankszámla állása. Az eltelt 
időszakban Ebes folyamatosan 
fejlődött, szépült, a közösség 
egyre inkább formálódik.

Részletes polgármesteri prog-
ramomat már eljuttattam Önök-
höz. Továbbra is a tisztességes 
és a közösen végzett munkában 
hiszek, tenni akarásom töretlen. 
Rengeteg tervem, célkitűzésem 
van, melyek megvalósításával 
Ebes még komfortosabb, a la-
kosság igényeit még inkább ki-
elégítő település lehet. 

Az elmúlt négy év bebizo-
nyította, hogy közösen, össze-

fogással nagy eredményeket 
tudunk elérni. Hiszen a siker 
soha nem egy ember érdeme. 
A 2010–2014 önkormányzati 
ciklus végéhez közeledve, sze-
retnék köszönetet mondani a 
képviselő-testület tagjainak, az 
önkormányzat és intézményei-
nél dolgozóknak, a lakosoknak, 
vállalkozóknak, civil szerveze-
teknek és mindazoknak, akik 
munkámat segítették az elmúlt 
négy évben. Bízom benne, 
hogy bizalmukkal a jövőben is 
megtisztelnek!

Tisztelt Ebesiek! Hiszem, 
hogy minden ebesi lakosnak 
fontos településünk jövője, így 
kérem Önöket, hogy október 
12-én minél többen menjenek 
el szavazni és támogassanak 
abban, hogy az elkezdett úton 
tovább haladjunk együtt, közö-
sen! Meg kell mutatnunk, hogy 
erősek és egységesek vagyunk! 
S akkor a fejlődés tovább foly-
tatódhat Ebesen!

Tisztelettel:
Szabóné Karsai Mária

 polgármesterjelölt

Polgármesterjelöltek
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Tisztelt Ebesi Választók! 
Bíró Sándorné, született Papp Katalin független képviselő vagyok. Immár 30 éve dolgozom községünk alapegész-
ségügyi ellátásában, ahol nemcsak az egészségügyi, hanem a szociális problémákkal is nap, mint nap találkozunk, 
amit talán nehezebb gyógyítani, mint a szervi betegségeket.
Négy évvel ezelőtt a Szociális Bizottság elnökeként ezek megoldására kaptam lehetőséget. Köszönöm eddigi meg-
tisztelő bizalmukat! Bízom abban, hogy közös erővel túljuthatunk a gazdasági válság okozta nehézségeken. 
Tisztességgel és becsülettel folytassuk együtt a megkezdett munkát! Tegyük szebbé, élhetőbbé településünket!

Bíró Sándorné képviselőjelölt

Csiszárné Józsa Emma vagyok, 33 éves, házas, agrármérnök, mérnöktanár. Születésem óta Ebesen élek. Az egye-
temi évek befejezése után a Balásházy János Mezőgazdasági Szakközépiskolában helyezkedtem el, ahol mezőgaz-
dasági alapismereteket és növénytermesztést tanítok. A pedagógusi munkám mellett nagyon fontosnak tartom Ebes 
fejlődését és ehhez legjobb tudásommal szeretnék hozzájárulni, amennyiben Önök megtisztelnek bizalmukkal.
Bízom abban, hogy az Önök támogatásával ismét lehetőséget kapok arra, hogy képviselőként a 4 évvel ezelőtt 
megkezdett úton tisztességes, becsületes munkával tovább haladhassak Ebes dinamikus fejlődése érdekében, szem 
előtt tartva a lakosok érdekeit.

Csiszárné Józsa Emma képviselőjelölt

Tisztelt Ebesi Választók!
Köszönöm a felkérést, a biztatást és a bizalmat. 1988 óta élek a családommal Ebesen,1995-től körzeti megbízottként 
szolgáltam a település lakóit nyugállományba vonulásomig.
Az elmúlt 26 év alatt megismertem a település lakóit, kisebb-nagyobb problémáikat, melyekben a mai napig a leg-
jobb tudásom szerint segítem a hozzám fordulókat. Megválasztásom esetén céljaim sem lehetnek mások, mint az, 
hogy az ebesi emberek érdekeit képviseljem. Szorgalmazom a kiemelt beruházásokon az ebesi vállalkozók – dolgo-
zók alkalmazását, egészségünk megőrzése érdekében egy kulturált, tágas Fitness Központ kiépítését.

Erdei András  képviselőjelölt

Erdős Károly vasútgépész mérnök vagyok két gyermek egy fi ú és egy lány édesapja, három unoka boldog nagypapája.
2003 óta élek Ebesen egy igazi közösség aktív tagjaként. 
Nagyon megszerettem ezt a települést, kedvelem nyitott, befogadó arcát, tisztelem gazdag múltját. Szakszervezeti 
tisztségviselőként megtanultam odafi gyelni másokra, megérteni problémáikat, segíteni rajtuk. Minden erőmmel ezen 
dolgoztam, dolgozok.  Kellő elhivatottságot érzek arra, hogy amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, az itt élő embe-
rekkel együttműködve, dolgozzam egy élhetőbb, zöldebb, demokratikusabb Ebesért. 
Ehhez kérem megtisztelő támogatásukat magam és a Demokratikus Koalíció megyei listája részére. 

Erdős Károly képviselőjelölt

Tisztelt Ebesi Polgárok!
Huszovics Jánosné Margit vagyok, csaknem 60 éve ebesi lakos. Az 1968-as év végén az ebesi tanyavi-
lágból költöztünk a faluba családommal.
Az évek során rendszerünk számos átalakuláson ment keresztül. Véleményem szerint a szociális segé-
lyeknek és juttatásoknak igazodnia kellene a végbement változásokhoz. Manapság sajnos egyre több 
ember szorul lelki és anyagi segítségre, melyek orvoslására vannak megvalósítható elképzeléseim. 

Huszovics János Andrásné képviselőjelölt

Nádudvaron születtem 1965-ben. Egyszerű, dolgos családból származok. 
1988-ban költöztem Ebesre, ekkor kötöttem házasságot Apagyi Erzsébettel. Lányom a helyi óvodában óvónőként 
dolgozik, fi am tanítóképző főiskolán végzős diák.
Jelenleg a Hajdúszoboszlói Városi Televízió műszaki vezetője, a Debrecen Televízió stáb tagja vagyok, ezáltal 
olyan emberekkel hoz össze az élet, akik meghatározó szerepet töltenek be az ország irányításában. Ezt a kapcsolati 
tőkét, szeretném e szépen fejlődő településünk javára fordítani. Kérem az ebesi embereket, hogy a leírtak alapján és 
a személyes kapcsolatok megítélésével helyezzék felém bizalmukat.

Jakab Attila képviselőjelölt

Először is szeretném megköszönni az ajánlásokat.
Józsa János Tamás vagyok,34 éves,kertész technikus. Ebesen nőttem fel. 2007 óta vagyok az Ebesi temető kegyeleti 
ügyintézője. A jelenlegi időkben az önkormányzatokra óriási teher és munka hárul. A képviselők felelőssége hogy 
az elkövetkezendő 5 évben községünk ne torpanjon meg a kilábalás útján, lehetőségünkhöz mérten mindent tegyünk 
meg annak érdekében hogy az Ebesi lakosok megélhetését, boldogulását elő segítsük.
Legfőbb célom a teljesség igénye nélkül az elkövetkező 5 évben minél több munkahelyet tudjunk teremteni kül-
ső-belső erőforrások bevonásával,felhasználásával. Szervezés és akarat kérdése. Ha munka van, minden van !

Józsa János Tamás képviselőjelölt
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Kerekes Ferenc vagyok, 54 éves, 2 fi ú édesapja. Gépészként végeztem, s hamarosan fuvarozással, 
majd ehhez kapcsolódóan kereskedelemmel foglalkoztam. Sport iránti szeretetem szponzorként is 
megnyilvánul. 1992-ben kezdtem a kereskedelmet, először egy kisebb, majd egy nagyobb raktár 
létesítésével. 2004-ben székhelyem már Ebes volt, megfelelő adottságokkal rendelkező település 
számomra, a vállalkozás nagyon sok ebesinek biztosít munkát, megélhetést. 
Ebes gazdasági helyzetét szeretném javítani és tudásomat a lakosság szolgálatába ajánlani.

Kerekes Ferenc képviselőjelölt

Kovács Mihály vagyok, 1955. 03. 21-én születtem, ezen időponttól ebesen éltem. Ebesen végeztem általános 
iskolai tanulmányaimat, utána villanyszerelő szakmunkásként végeztem. Jelenleg a KOVIV Kft., egy elektro-
mos kivitelezéssel foglalkozó vállalkozás tulajdonosa vagyok, és egy kis műszaki boltot üzemeltetünk az Ady 
Endre u.54 szám alatt. Mit szeretnék, ha megválasztanak? Reálisan! Nem szeretnék ígérgetni, de szeretném, ha 
a választás után olyan emberek kerülnének be a képviselő testületbe, akik fel merik vállalni azt is, ha más a vé-
leményük. A képviselőnek a lakosságot kell szolgálnia nem pedig az érdekeket. Kérem, menjenek el választani. 

Kovács Mihály képviselőjelölt 

Továbbra is Együtt Közösen Ebesért és Egymásért!
Dr. Kovács Brigitta vagyok 31 éves szakvizsgás jogász. Becsületes, szerető családban nőttem fel Ebesen két fi útest-
véremmel. Az általános iskola elvégzése után Debrecenben folytattam tanulmányaimat. Jogi diplomám megszerzése 
óta több ügyvédi irodában szereztem joggyakorlatot. Pénzügyi, biztosítási területeken is jártas vagyok. Gyakorlati 
éveim alatt közbeszerzési és pénzügyi végzettségeket is szereztem. Párommal több, mint három és fél éve saját, kö-
zös pénzügyi vállalkozást vezetünk és boldog párkapcsolatban élünk. Jelenleg saját önálló ügyvédi irodám megnyi-
tása előtt állok. Független képviselőjelöltként Szabóné Karsai Mária polgármester-jelöltet és programját támogatom.

Dr. Kovács Brigitta képviselőjelölt

Dr. Lévai Bettina vagyok, 29 éves szakgyógyszerész. Tősgyökeres ebesi családból származom, büszke vagyok 
arra, hogy itt élhetek. A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán diplomáztam, 2013-ban szakgyógy-
szerész végzettséget szereztem. 4 éve a debreceni Kenézy Gyógyszertár vezető helyettese vagyok. Munkám során 
nap, mint nap emberek között dolgozom, idősekkel, kisgyermekes családokkal kerülök közvetlen kapcsolatba. Jól 
ismerem az egészségügyben, a mindennapi életben felmerülő problémákat. 

Ebes szépen halad a fejlődés útján. Célom a lakosság érdekeit szolgálva, összefogással, kellő szakértelemmel, 
tisztességes hozzáállással részt venni a településvezetés munkájában. 

Dr. Lévai Bettina képviselőjelölt

Születésem óta Ebesen élek, családot is itt alapítottam. Az általános iskola elvégzése után kőműves szakmát sze-
reztem Debrecenben. 28 éve vagyok építési vállalkozó, már nyugdíjasként tevékenykedem. Három fi am is köz-
ségünkben él családjával. Unokáimnak – 3 lány, 4 fi ú – igyekeztem átadni a sportszeretetet, aktívan sportolnak. 
Hiszem, vallom, hogy az elmúlt 4 évben sokat tettem településünk fejlődéséért, s a jövőben is a fejlődésért, az 
értékmegőrzésért kell tennünk. Támogatnám az óvoda felújítását, mezőgazdasági út építését, járdák, több utca 
szilárd burkolatának megépítését. Így tovább komfortosodik településünk. Megköszönöm az elmúlt 4 év bizalmát, 
tiszteljen meg szavazatával.

Magyar János képviselőjelölt

Tisztelt Ebesi Lakosok!
Nevem: Majzik Józsefné (Szikora Etelka Zsuzsanna) születésem óta Ebesen élek, itt jártam óvodába, iskolába, a 
középiskolát is itt végeztem, majd a Türr István Kutatóközpontban tanultam ki az épületenergetikusi szakmát. 3 
gyermekem van, akik már felnőtt emberek. Köszönőm, hogy  segítettek aláírásukkal, hogy indulhassak az önkor-
mányzati választásokon független képviselőjelöltként. Ismerem az ebesi emberek gondjait, az idős emberek nehéz 
helyzetét, a nagycsaládosok anyagi körülményeit. Ha megtisztelnek bizalmukkal ezért a nemes célért szeretnék 
független képviselőként indulni.  Köszönőm.  

Tisztelettel: Majzik Józsefné képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Az önök bizalmából több ciklus óta vagyok önkormányzati képviselő. A település fejlesztési terveihez, az önkormány-
zati tulajdonú intézményeinek felújításaihoz jelentős külső forrásokkal, pályázaton nyert pénzeszközökkel járultam 
hozzá. 2010-ben Önök a változásra szavaztak. Szabóné Karsai Mária Polgármester asszony, a képviselő-testület az 
„újragombolt” állami és önkormányzati feladat és hatáskörök ellátásában jól teljesít. A Fidesz Megyei Választmányá-
nak – melynek tagja vagyok – támogatását élvezi a jelenlegi faluvezetés. Baráti kapcsolatot ápolunk Országgyűlési 
Képviselőnkkel, Bodó Sándorral. A megye határain túl is mintatelepülésként emlegetik közösségünket. 

Mezei László Fidesz KDNP képviselőjelölt 
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Nagy Imre vagyok, elvált, egy lányom és két fi ú unokám van, Ők Pest megyében élnek. Születésem óta élek a köz-
ségben. Általános iskoláimat itt végeztem. Szakmunkás képzőbe jártam. Mezőgazdasági gépszerelőnek tanultam. 
A hároméves osztályvizsgám meg van, szakmunkás vizsgám nincs. Munkahelyeim a megyében Hunyadi Tsz. 6. 
Sz. Volán, buszszerelőként.
2001 óta megváltozott munkaképességű vagyok. Jelenleg Hajdúszoboszlón a Pirehab Nonprofi t Kft.-nél dolgo-
zom. Célom munkahelyteremtés uniós forrásból, egészséges és megváltozott munkaképességű emberek számára. 
Ehhez kérem megtisztelő támogatásukat magam és a Demokratikus Koalíció megyei listája részére.

Nagy Imre képviselőjelölt

54 éves baloldaliként az MSZP jelöltje vagyok. Baloldaliságon az elesettekkel való együttérzést, a segítést, a hu-
manitást értem. Mindenkinek van társadalom szemlélete, melyet vállalni kell. 
41 éve lakom Ebesen. Két felnőtt fi am és a második házasságomból egy 10 éves kislányom van. Technikusi vég-
zettséggel rendelkezem. 30 évet dolgoztam egy állami munkahelyen, ahonnan az új vezetés átszervezéskor elkül-
dött. A sokakat érintő állástalanság, kiszolgáltatottság megalázó helyzetét ismerem. 
Vallom, hogy folyamatos párbeszédre kell törekedni, nyíltságot, átláthatóságot kell teremteni. Vitatkozó, de gya-
lázkodásoktól mentes közéletre van szükség. Építkezni, fejlődni csak békében lehet.

Nagy Lajos István képviselőjelölt

Dr. Okváth László háziorvos vagyok. 10 évig dolgoztam Debrecenben a Kenézy Kórházban az 
Intenzív Osztályon, onnan jöttem Ebesre. Van két fi am, a feleségem angoltanár, a helyi általános 
iskolában dolgozott. 30 éve élek a faluban a lakosság nagy részét ismerem. A betegekkel napi kap-
csolatban vagyok. Gondjaikról tudok, s képviselőként még többet tehetnék értük. 1994–2002 között 
kétszer voltam már képviselő, így e területen is van tapasztalatom. Békés, építő munkában a falu 
fejlődését és az emberek boldogulását szeretném szolgálni. 

Dr. Okváth László képviselőjelölt

Feleségemmel és két gyermekemmel Ebesen élek. Aki itt él, annak fontos a település fejlődése. Elmondhatnám, 
hogyan is képzelem el ezt a fejlődést, ám ma a lehetőségeket a pályázati és pénzügyi rendszerek határozzák meg. 
Ezek között az eligazodást a mindenkori polgármesternek kell vázolnia, egy képviselő legfontosabb feladata, a 
helyes elképzelések megvalósulásának elősegítése. Van olyan terület, amelyre a „szívem csücske”-ként tekintek 
(megújuló energiaforrások, felnövekvő nemzedék segítése), de azt, hogy ezek hogyan illeszthetők a megvalósítan-
dó feladatok sorába, csak a jövő fogja megmutatni. Ehhez kívánok sok erőt, egészséget, kitartást. Kérem, tisztel-
jenek meg bizalmukkal!

Szabó István képviselőjelölt

Tisztelt Ebesi Választók, Ismerőseim, Barátaim!
Szabó Mihály vagyok 36 éves. 34 éve élek Ebesen így ismerem a település előnyeit és a fejlesztésre szoruló részeit is. 
Több iskolát elvégezve és több szakmát kitanulva jutottam el jelenlegi foglalkozásomhoz a pénzügyi területhez ahol 
2007-ben vezető pozícióba kerülve szereztem jártasságot ebben a szektorban. A megszerzett tudásomat és helyi tapasz-
talataimat az ebesi közösség javára szeretném fordítani. Nyitott barátságos és határozott személyiségemmel a legjobb 
tudásom szerint fogom képviselni az ebesi embereket a képviselő-testületben. Bízom abban, hogy mindenkinek fontos 
a településünk jövője és ezért eljönnek szavazni! Szeretném megköszönni mindenkinek, aki jelölésével, megtisztel.

Szabó Mihály képviselőjelölt

Fellépek a vezetési bizonytalanság és részrehajlás ellen.
Ebes értékeinek megvédését akarom és növelni a falu megtartó erejét. 
Az erkölcsi rombolás kiküszöböléséért teszek, bűnből született siker fényében vezetés ne sütkérezzen!
Elhallgatás megszüntetése, közérdekű történések naprakész közlése, ezért az Ebesi Hírlap tartalmi arányain vál-
toztatást sürgetek. Jövőkép nélküli, falukozmetikát végző vezetés helyett küzdelmet vállaló, alkotó polgármester 
és az ebesi polgárok által hozzárendelt kreatív testület szükséges. Választáskor ebben van minden választópolgár 
konkrét felelőssége saját maga és családja jövőjéért. Közös érdekünk Ebest ismét a települések élvonalába emelni.

Dr. Szerze Péter képviselőjelölt

Magyar és történelem szakos középiskolai tanár vagyok, jelenleg a Debreceni Egyetem egyik gyakorló isko-
lájában tanítok. Ebesen nőttem fel, itt élek. Nagyszüleim a helyi tsz, édesapám az állami gazdaság dolgozója 
volt, édesanyám a Hajnalka fagyizót vezeti. Férjemmel két egyetemista nagylányunkra lehetünk igen büszkék. 
Ebben a ciklusban feladatot vállalhattam egy önkormányzati bizottságban és a Kulturális Kft. felügyelő bizott-
ságában. Remélem, hogy az Önök bizalmából tovább dolgozhatok azon, hogy Ebes biztonságos és szerethető 
település maradjon, amelyben az óvoda bővítésére, egy bentlakásos idősek otthona létrehozására lenne többek 
között szükség. Tisztességgel és felelősséggel! 

Tóvizi Erika képviselőjelölt
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