
A TARTALOMBÓL... Legyünk büszkék magyarságunkra!
– március 15-i megemlékezés –

„Évezredek öröksége Ebesen”

Immár hagyomá-
nyosan térzenével vette 
kezdetét az 1848/49-es 
forradalmi események-
ről való megemlékezés 
március 15-én a Széche-
nyi téren. 

A köszöntő és a Him-
nusz eléneklése után az 
iskola hetedik osztályos 
tanulóinak ünnepi mű-
sorát tekinthette meg az 
ünneplő közönség, melyet 
az ötödikesek toborzó 
tánca színesített. A felké-

szítésben Fézerné Kaszás 
Mária, Trefán Gabriella, 
Kása Sándor és Kiss Jó-
zsef segítették a gyereke-
ket. Ezt követően Szabóné 
Karsai Mária polgármester 
asszony ünnepi beszéde 
következett, melyben fel-
idézte a történelmi ese-
ményeket. „Mi, ebesiek 
most duplán ünneplünk, 
ünnepeljük kis közössé-
günk összetartozását is, 
hiszen Ebes ebben az év-
ben 60 éves. 1952. január 
2-án volt a község hiva-
talos megalakulásának 
ünnepélyes tanácsülése. 
Történelmi méretekhez 
viszonyítva a 60 év nem 
túl hosszú egy telepü-
lés életében, számunkra 
mégis jelentős időszak, 
mert ide kötődik életünk 
egy-egy darabkája. Nem 
múlt el nyomtalanul ez az 
időszak, a község szépen 
fejlődött és mára már – 
kissé elfogultan, de állít-
hatom, Ebes, Hajdú-Bihar 

megye egyik legélhetőbb 
települése. Büszkén, hit-
tel, közösen akarunk itt 
dolgozni, mert ez a mi ott-
honunk. Ezt tették előde-
ink évtizedeken keresztül, 
és ez a mi kötelességünk 
is!” Az ünnepi beszéd után 
kitüntető cím átadása kö-
vetkezett. Ebes Községi 
Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2012. évi Pro 
Villa (Ebes Köz sé gért) 
kitüntetés arany fokozatát 
adományozta Józsa Lajos-
nak, aki a település szerve-
zett sportéletét önzetlenül 

segíti évtizedek óta. Ezt 
követően az önkormány-
zat és intézményei, a civil 
szervezetek, a pártok kép-
viselői elhelyezték a meg-
emlékezés virágait.

Meleg Vilmos, a Nagy-
vá radi Színház szín mű vé-
szének szavalatát köve-
tően a Szózattal zárult az 
ünnepi megemlékezés.  

Ezúton is szeretnénk 
kifejezni köszönetünket 
Domokos Attila borásznak 
a megvendégeléshez nyúj-
tott önzetlen segítségéért.

KBCS

A fenti címmel nyílt új 
időszaki kiállítás a Szé-
chényi Ferenc Tájmúze-
umban a nemzeti ünnep 
és a település 60 éves 
évfordulója alkalmából. 
A megnyitóra 2012. már-
cius 15-én a községi ün-
nepség társrendezvénye-
ként került sor. A kiállí-
tást dr. Hajdú Zsigmond 
régész, a debreceni Déri 
Múzeum szakmai igaz-
gatóhelyettese nyitotta 
meg, aki múzeumi tevé-
kenységének 25 éve alatt 
számos múzeum létrejöt-
tében segédkezett, kísért 
fi gyelemmel. Elmondta, 
hogy a Széchényi Ferenc 
Tájmúzeum az egyik leg-
fi atalabb múzeum a me-
gyében, de azon kevesek 
közé tartozik, ami életké-
pes és fejlődő. Erre utal a 
most látható régészeti ki-
állítás is, melyet határkő-
nek nevezett a múzeum 
életében, hiszen amint 

mondta, ez már kiforrott 
szakmai tevékenységet 
mutat. 

A jelenleg látható ré-
gészeti kiállítás nem az 
első – két évvel korábban 
a Déri Múzeum Múltunk 
a kutak tükrében című 
vándorkiállítása megte-
kinthető volt Ebesen is. 
Ugyanakkor az első ab-
ban a tekintetben, hogy 
először kerültek bemu-
tatásra a múzeum saját 
rendezésében azok a ré-
gészeti emlékek, melyek 

Ebes község közigazga-
tási területéről kerültek 
elő.

A látogató több kor-
szakon át kalandozhat, 
a kiállított tárgyakon 
keresztül megismerhe-
ti az újkőkori, vaskori, 
római császárkori, avar 
kori, honfoglalás korái, 
Árpád- kori, valamint 
a késő középkori élet 
nyomait Ebesen és kör-
nyékén. A kiállított mű-
tárgyak között ékszerek, 
kőeszközök, kerámia 

edények, és más haszná-
lati tárgyak láthatók.

A most megnyílt idő-
szaki kiállítás bemutat-
ja Ebes teljes történetét 
egészen napjainkig. A 
régészeti tárlat 1594-ig, 
a középkori falu elpusz-
tulásáig,  míg a múzeum 
folyosóján látható hely-
történeti kiállítás a XVII. 
századtól követi nyomon 
a település helyén kiala-
kult tanyák, majd a XX. 
század közepén újjáala-
kuló és nagy léptekben 
fejlődő falu életét.   

A megnyitó rendez-
vényt énekkel, tánccal 
a Művelődési ház Ebey 
néptánccsoportja színe-
sítette; ezúton köszönjük 
nekik és felkészítő taná-
ruknak, Kiss Józsefnek a 
közreműködést. 

A tárlat 2012. augusz-
tus 5-éig látogatható.

Eignerné Bartusz Andrea 
múzeumvezető

 Víz Világnapja az óvodában
5. oldal

Projektzáró rendezvény
5. oldal

Orgonakoncert
4. oldal

A Debreceni Tűzoltóságon 
jártunk! 6. oldal

Lelkesedésből nincs hiány
4. oldal

 Ingyenes kiadvány
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja
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Március 28-án tartotta soron 
következő ülését Ebes Község 
Önkormányzatának képviselő-
testülete, ahol többek között tájé-
koztató hangzott el a belső ellen-
őrzés 2011. évi tapasztalatairól, 
illetve a Hajdúszoboszlói Kistér-
ségi Többcélú Társulás elmúlt évi 
működéséről, mindezek mellett 
döntött a testület a Benedek Elek 
Óvoda felújításával és bővítésével 
kapcsolatos pályázat benyújtásá-
ról. 

Tájékoztató a 2011. évi belső 
ellenőrzés tapasztalatairól

Reszler György külső szakér-
tő a 2011. év belső ellenőrzésével 
kapcsolatosan arról tájékoztatta a 
képviselő-testületet, hogy az ön-
kormányzat gazdálkodási főfolya-
matainak szabályozása megfelelő. 
A helyi szabályzók megalkotása a 
lokális adottságok fi gyelembevé-
telével készült, összhangban a vo-
natkozó jogszabályi előírásokkal.  
A feladatellátás pénzügyi, tárgyi és 
személyi feltételei adottak a magas 
színvonalú munka elvégzéséhez. 
Az intézmények munkáját a taka-
rékos, átgondolt gazdálkodás jelle-
mezte. Az önkormányzat tavaly évi 
belső ellenőrzési feladatában meg-
határozottak vizsgálata során nem 
merült fel olyan cselekmény, amely 
alapján elmarasztalásra kerülhetne 
sor – tájékoztatott a szakember. A 
Pénzügyi Bizottság javaslata alap-
ján a képviselő-testület egyhangú-
lag elfogadta a 2011. évi belső el-
lenőrzésről szóló beszámolót.

Beszámoló a Hajdúszoboszlói 
Kistérségi Többcélú Társulás 

elmúlt évi működéséről
Dr. Kertész Ferenc a munkaszer-

vezet vezetője beszámolójában el-
mondta, a társulás 2011. évi feladat-
ellátását tekintve a korábbi években 
kialakult és megszilárdult alapokon 

működött. A kistérségi oktatási-ne-
velési feladatok tekintetében 2011. 
szeptemberétől Ebes is igénybe ve-
szi a Hajdúszoboszlói Pedagógiai 
Szakszolgálat által nyújtott szolgál-
tatásokat. Logopédiai ellátásban 12 
gyermek részesült, míg nevelési ta-
nácsadáson 8 gyermeket láttak el a 
szakemberek Ebesen. A beszámoló-
ban a munkaszervezet vezetője ki-
tért arra is, hogy az önkormányzati 
rendszer reformja következtében a 
többcélú kistérségi társulások rend-
szere 2013. január 01-től a jelenlegi 
formájában nem működhet tovább. 
A képviselők sajnálatos dolognak 
tartják, hogy a társulásnak ezen for-
mája a jövő évtől megszűnik, remé-
nyüket fejezték ki azonban, hogy 
az együttműködés, összefogás to-
vábbra is jellemzi majd a környező 
településeket. A képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta a társulás 
éves beszámolóját.

Módosították a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról 

szóló helyi rendeletet
Erdei Andrásné az Alapszolgálta-

tási Központ vezetője arról tájékoz-
tatta a képviselő-testületet, hogy az 
alapszolgáltatást igénybevevők - te-
kintettel a jelenlegi gazdasági hely-
zetre – 3,5 százalékos díjemeléssel 
számolhatnak a közeljövőben. Az 
intézmény vezetője hangsúlyozta, 
az új térítési díjak megállapítása a 
törvényi előírásokat betartva a helyi 
sajátságok fi gyelembevétel történt, 
tekintettel arra, hogy a községben 
élő rászorultak ellátása megfelelő 
szintű, minden rászoruló számára 
elérhető legyen. Az Egészségügyi 
és Szociális Bizottság véleménye 
szerint a térítési díjak minimális 
emelése tekintettel van a betegek és 

idősek helyzetére. Szabóné Karsai 
Mária polgármester asszony hoz-
záfűzte, az idősek és rászorultak 
szociális ellátását az önkormányzat 
kiemelt feladatának tekinti, hiszen 
ebben az évben közel 15 millió Ft-
tal egészíti ki az önkormányzat a 
normatíván felül az Alapszolgálta-
tási Központ tevékenységét. A kép-
viselő-testület a Pénzügyi Bizottság 
támogató javaslatára egyhangúlag 
megszavazta május 01-től a térítési 
díjak mérsékelt emelését.

Megszépülhet a Benedek Elek 
Óvoda

Az Észak-Alföldi Operatív Prog-
ram keretében pályázat nyújtható 
be nevelési intézmények fejleszté-
sére – tájékoztatott Szabóné Kar-
sai Mária polgármester asszony. 
A pályázati kiírás szerint kizáró-
lag olyan fejlesztés támogatható, 
amelynek keretében egy legalább 
20 gyermek befogadására alkalmas 
csoportszobával bővül a nevelési 
intézmény. A tervek szerint a fej-
lesztés magában foglalná egy tor-
naszoba kialakítását, valamint a je-
lenleg két épületben működő óvoda 
egyesítését is. Ezenkívül sor kerül-
hetne a főzőkonyha technológiai és 
funkcionális felújítására, nevelőtes-
tületi szoba, szociális blokkok ki-
alakítására, továbbá megtörténhet-
ne az épület villamoshálózatának, 
gépészetének felújítása. A fejlesz-
tés megvalósításához a pályázati 
kiírás szerint öt százalék önerőt kell 
biztosítani, a támogatás maximális 
összege 120 millió forint. A pályá-
zat benyújtását a képviselő-testület 
egyhangúlag támogatta. 

Előterjesztés a 
Belügyminisztériumhoz 

benyújtható pályázatokról
Kovácsné Nagy Judit pénzügyi 

előadó arról tájékoztatta a jelenlé-
vőket, hogy a Belügyminisztérium 
központosított előirányzatából le-
hetőség nyílik az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések 
megvalósítására. E szerint lehető-
ség adódik sport infrastruktúra fej-
lesztéshez, valamint a közbiztonság 
növelését szolgáló beruházáshoz 
pályázat benyújtására. A sport inf-
rastruktúra fejlesztése húsz száza-
lékos önerő biztosítása mellett va-
lósítható meg. E projekt keretében 
az aszfaltpályát gumiburkolattal 
láthatnák el, valamint a sportpálya 
keleti oldalán található kerítés cse-
réjére is sor kerülhetne. Az igényelt 
támogatás összege mintegy 18,5 
millió forint, amelyhez 3,7 millió 
forintot az önkormányzatnak kell 
biztosítania. A közbiztonság nö-
velését szolgáló fejlesztés szintén 
húsz százalékos önerő biztosítása 
mellett valósítható meg. A fejlesz-
tés keretében megvalósulhatna a 

községbe vezető utak (Fő utca, 
Platán sor, Szepes utca, Vasúti át-
kelő) kamerával történő ellátása, 
valamint sor kerülhetne az önkor-
mányzat tulajdonában lévő 8 da-
rab kamerának a játszóterekre, az 
óvoda homlokzatára, a sportpálya 
lelátójára való felszerelésére is. A 
projekt összköltsége 8,9 millió fo-
rint, melyből mintegy 1,8 millió fo-
rintot az önkormányzat biztosítana. 
A Pénzügyi Bizottság javaslatára a 
képviselő testület egyhangúlag tá-
mogatta a pályázatok benyújtását.

A Zsongvölgyi Hagyományőrző 
Haditorna Egylet kérelmének 

megtárgyalása
A Zsongvölgyi Hagyományőrző 

Haditorna Egylet azzal a kéréssel 
kereste meg a képviselő-testületet, 
hogy a 2012. június 23-ra tervezett 
Középkori Forgatag elnevezésű, 
nemzetközi méretűvé szélesedett 
középkori haditorna versenyt támo-
gassa. A rendezvényre számos ha-
zai településről, valamint külföldről 
is érkeznek fellépők és érdeklődők. 
A rendezvény tervezett költsége 
csaknem 500 ezer forint, amelyből 
100 ezer forint áll az egylet rendel-
kezésére. A fennmaradó összeg fi -
nanszírozását szponzori, illetve ön-
kormányzati támogatásból teremte-
nék elő. A képviselő-testület tagjai 
úgy ítélték meg, hogy az egylet 
segítőkész, konstruktív a települési 
rendezvényeken, mindezek mellett 
több hazai, külföldi eseményen is 
részt vettek már, öregbítve ezzel 
Ebes jó hírét. A Pénzügyi Bizottság 
javaslatára a képviselő-testület 200 
ezer forint támogatást nyújt a ren-
dezvény sikeres lebonyolításához.

Egyéb testületi döntések
Ebes Község Közhasznú Sport 

Egyesület fi nanszírozási kérelem-
mel kereste meg a képviselő-tes-
tületet. Az egyesületnél utánpótlás 
nevelés is folyik, a korosztályos 
csapatok különféle tornákon vesz-
nek részt, illetve az egyesület lab-
darúgói továbbra is a megyei első 
osztályban versenyeznek. A felme-
rülő utaztatási és versenyeztetési 
kiadások növekedése miatt 1,6 
millió forintos hozzájárulást kérnek 
az önkormányzattól. A Pénzügyi 
Bizottság javaslatára a képviselő-
testület a kért támogatási összeget 
egyhangúlag megszavazta. 

Az önkormányzathoz beérkező 
lakossági kérelmeknek megfelelő-
en a vendéglátó, szórakozóhelyek 
pénteki és szombati nyitvatartását 
szabályozó rendeletet a képvise-
lő-testület változatlanul hagyta. E 
szerint a fenti napokon továbbra is 
hajnali két óráig tarthatnak nyitva a 
szórakozóhelyek.

Zárt ülés
Zárt ülésen tárgyalták a képvise-

lők a szociális kérelmekkel össze-
függő beadványokat. 

KBCS 

Megszépülhet az óvoda
– beszámoló a képviselő-testület márciusi üléséről –

Talajterhelési díj
Tájékoztatjuk a talajterhelési 

díj fi zetésére kötelezett lakosokat, 
hogy az Országgyűlés módosítot-
ta a környezetterhelési díjról szóló 
törvényt. A módosítás alapján a ta-
lajterhelési díj egységdíja 120 Ft/
m³ összegről 1.200.- Ft/m³ összegre 
változott. A megemelt egységdíjat 
2012. február 1-jétől a törvény ere-
jénél fogva kötelező alkalmaznia 
az önkormányzatnak. Ezúton is fel-
hívjuk az érintett lakosok fi gyelmét, 
hogy mentesülnek a talajterhelési díj 
megfi zetése alól, amennyiben ráköt-
nek a csatorna-hálózatra.

Ebtartás
Az utóbbi időben a település ut-

cáin sajnos megszaporodtak a fel-
ügyelet nélküli kutyák, amelyek 
riadalmat okoznak a lakosság köré-
ben. Ezúton is szeretnénk felhívni 

az eb tulajdonosok fi gyelmét, hogy 
kutyáikra fokozottan fi gyeljenek 
oda és azokat felügyelet nélkül ne 
engedjék ki a közterületre. Az eb 
tartásának szabályait az állattartás 
szabályairól szóló 2/2009. (I. 29.) 
számú önkormányzati rendelet is 
szabályozza. Kérem az érintetteket, 
hogy a fenti számú rendeletet olvas-
sák el és az abban foglaltakat tartsák 
be közösségünk érdekében. A ren-
delet megtalálható a www.ebes.hu 
honlapon.

Köszönet nyilvánítás
Az önkormányzat vezetése kö-

szönetét fejezi ki Csízi Sándor 
ebe si vállalkozónak az önzetlen 
és ellenérték nélkül elvégzett hó 
eltakarítási és a dűlőutak kar ban-
tartása kapcsán végzett munkájáért. 

Szabóné Karsai Mária
polgármester

Dr. Hajdu Miklós jegyző

Önkormányzati hírek

w
w
w
.e

b
e
s
.h

u
2



Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2012. április hónap

1. Vasárnap dr. Csontos Gyula 

2. Hétfő dr. Socol Ilona 

3. Kedd dr. Csontos Gyula 

4. Szerda dr. Csontos Gyula

5. Csütörtök dr. Csontos Gyula

6. Péntek dr. Socol Ilona 

7. Szombat dr. Socol Ilona 

8. Vasárnap dr. Csontos Gyula 

9. Hétfő dr. Socol Ilona 

10. Kedd dr. Socol Ilona 

11. Szerda dr. Csontos Gyula

12. Csütörtök dr. Csontos Gyula 

13. Péntek dr. Socol Ilona 

14. Szombat dr. Szerze Péter 

15. Vasárnap dr. Szerze Péter 

16. Hétfő dr. Szerze Róbert 

17. Kedd dr. Socol Ilona 

18. Szerda dr. Békési Zoltán

19. Csütörtök dr. Szerze Péter 

20. Péntek dr. Békési Zoltán

21. Szombat dr. Szerze Róbert 

22. Vasárnap dr. Békési Zoltán 

23. Hétfő dr. Szerze Péter

24. Kedd dr. Szerze Róbert 

25. Szerda dr. Békési Zoltán

26. Csütörtök dr. Szerze Péter

27. Péntek dr. Szerze Péter

28. Szombat dr. Szerze Róbert

29. Vasárnap dr. Békési Zoltán

30. Hétfő dr. Szerze Péter
Elérhetőségi mobiltelefon:

06 30 698 0043
Dr. Varga Tamás
igazgató főorvos

MEGHÍVÓ
Ezúton tisztelettel meghívom településünk vállalkozóit

a második alkalommal megrendezendő

„Ebesi Vállalkozói Fórumra”
Vállalkozói fórum időpontja:  2012. április 13. 17.00 óra
Vállalkozói fórum helye:   Ebesi Arany Oroszlán Panzió és Étte-

rem
(Ebes, Széchenyi tér 5.)

Tervezett napirendi pontok:
1.  Pályázati lehetőségek a vidékfejlesztésben

Meghívott előadó:   Kathiné Juhász Ildikó,
HAVER Nonprofi t Kft. munkacsoport vezető

2.  2012. évi változások a vállalkozókat érintő adójogszabályokban
Meghívott előadó:  Nemesné Liva Éva, könyvvizsgáló

3.  Mi is a Kombinált Mikrohitel? 
Meghívott előadó:  Kiss Imre, a HBM.-i Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

Mikrohitel Divízió vezetője 
4.  Tájékoztatás a Széchenyi kártya rendszerről

Meghívott előadó: Posta János, az OTP Bank Nyrt. szakértője
A napirendek megbeszélése közben lehetőség van az előadókkal való konzul-
tációra, illetve a rendezvény zárásaként kötetlen beszélgetésre a meghívott 
előadókkal és a települési vezetőkkel, képviselőkkel.
Részvételi szándékát kérjük szíveskedjen 2012. április 12-ig előzetesen jelez-
ni a 06-52-565-048-as telefonszámon.
 Szabóné Karsai Mária polgármester

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. és 
228. §-ai alapján pályázatot hirdet az Ebesi Polgármesteri Hivatalnál

pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony, három hónap próbaidő 
kikötésével 
Foglalkoztatás jellege: Teljes mun-
kaidő 
A munkavégzés helye: 4211 Ebes, 
Széchenyi tér 1. szám 
Ellátandó feladatok: Az önkor-
mányzat és intézményei számviteli, 
pénzügyi, gazdálkodási feladatainak 
ellátása. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök: Pénzügyi, gazdál-
kodási feladatok, költségvetési terve-
zés, kontírozás, könyvelés, analitika.
Jogállás, illetmény és juttatások: A 
jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középfokú szakirányú képesítés, 

(pénzügyi, számviteli) 
Felhasználói szintű MS Offi ce 

(irodai alkalmazások), 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
mérlegképes könyvelői, 
költségvetési szervnél hasonló 

munkakörben szerzett – legalább 
1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó 
dokumentumok: önéletrajz, erkölcsi 
bizonyítvány, végzettséget igazoló 
okiratok másolata. 
A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályá-
zatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2012. április 25.
A pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt Dr. 
Hajdu Miklós jegyző nyújt, a 
06-52-565-048-astelefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak az Ebesi 
Polgármesteri Hivatal címére történő 
megküldésével (4211-Ebes, Széche-
nyi tér 1. szám). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati a munkakör 
megnevezését: „pénzügyi ügyinté-
ző”. 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2012. április 30. 
A munkáltatóval kapcsolatban továb-
bi információt a www.ebes.hu honla-
pon szerezhet.

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
Ebes Községi Önkormányzat 

pályázatot hirdet
a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § alapján 
takarítói munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Részmunkaidő, napi négy órás. 
A munkavégzés helye:
Ebes, Kossuth u. 14. Egészségház
A munkakörbe tartozó feladatok:
Az Egészségház takarítása, mosás, 
mosogatás, esetenként eljárói felada-
tok ellátása. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
Általános iskolai végzettség, 
Büntetlen előélet és cselekvőképes-

ség
3 hónap próbaidő vállalása
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
Erkölcsi bizonyítvány
Önéletrajz 
A borítékra kérjük ráírni „Egészség-
ház-takarító”
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja:
A munkakör legkorábban 2012. június 
01.-től tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2012. április 30. 
A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen, vagy postai úton az Ebe-
si Polgármesteri Hivatalba (cím: 4211-
Ebes, Széchenyi tér 1. szám) 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2012. május 15. 
A munkáltatóval kapcsolatban további 
információt awww.ebes.hu honlapon 
szerezhet. 

Ebes Községi Önkormányzat Alap-
szolgáltatási Központ pályázatot 

hirdet
a «Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló» 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § alapján 
takarítói munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama:
 határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Részmunkaidő, napi négy órás. 
A munkavégzés helye:
Ebes, Kossuth u. 34. Alapszolgáltatási 
Központ
A munkakörbe tartozó feladatok:
 Az Alapszolgáltatási Központ taka-
rítása, mosás, mosogatás, esetenként 
eljárói feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
Általános iskolai végzettség, 
Büntetlen előélet és cselekvőké-

pesség
3 hónap próbaidő vállalása
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
Erkölcsi bizonyítvány
Önéletrajz 
A borítékra kérjük ráírni „Alapszol-
gáltatási Központ takarító”
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja:
A munkakör legkorábban 2012. június 
01.-től tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2012. április 30. 
A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen, vagy postai úton az Ebe-
si Polgármesteri Hivatalba (cím: 4211-
Ebes, Széchenyi tér 1. szám) 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2012. május 15. 
A pályázattal kapcsolatban további 
információ kérhető az Alapszolgál-
tatási Központ 06-52-565-071-es 
telefonszámon. 
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Pócsi János és felesége, Pócsi Jánosné (Nagy Katalin) február 25-én 
ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. Az ünnepelteket népes csa-
ládjuk, ismerőseik és Szabóné Karsai Mária polgármester asszony kö-
szöntötte.

Aranylakodalmat ünnepeltek

Köszönet az áldozatos munkáért

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke „Polgárőr Érdemkereszt” 
arany fokozatát adományozta Balogh Lászlónak, az Ebesi Polgárőr 
Egyesület elnökének, a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség alel-
nökének kiemelkedő munkája elismeréseként. Gratulálunk! 

Orgonakoncert

2012. március 3-án 16 órától került megrendezésre az Ebesi Reformá-
tus Egyházközség és az Ebes Kulturális Kft. szervezésében a „60 éves 
Ebes Község” évfordulója alkalmából rendezett Nagyböjti orgona-
koncert a Református Templomban. Közreműködött Szakács György 
Debrecen-Kistemplomi lelkipásztor, orgonista. Köszönjük a megven-
dégeléshez érkezett felajánlásokat, köszönet azoknak, akik jelenlétük-
kel megtisztelték a rendezvényt.

„A rock az a dolog, ami minden-
kiben benne él, csak meg kell ta-
lálni magunkban” – ahogy fogal-
maz Chester Bennington, a Linkin 
Park frontembere. A Flaming Fist 
(Lángoló Ököl) öt lelkes tagja azt 
a fajta életérzést próbálja vissza-
adni a közönségnek, amit a rock-
zene magában hordoz. A februári 
fellépésükön osztatlan sikert arat-
tak a hallgatóság körében. A zene-
kar próbáján jártunk. 

– Ha rockzenekarról esik szó, az 
ember gondolatában felsejlik a sze-
gecses bőrszerelés, az agyontetovált 
testfelület, a „rockvilla” mutogatása. 
Nálatok nem látom ezeket a tipikusnak 
mondható „rockjegyeket”. A nevetek 
azonban hangzatos. Honnan ered? 

FF: Igazából egy „kocsmatúra” 
alkalmával született meg a zenekar 
neve. Ütős, kifejező névben gondol-
kodtunk. Eredetileg az Iron Fist tet-
szett, de mivel legalább tíz együttes 
zenél ilyen névvel a világon, inkább 
maradtunk a Flaming Fistnél.

– Mikor és hogyan indult el a ze-
nekar?

FF: Hat évvel ezelőtt, még a kö-
zépiskolában kezdtünk megismer-
kedni a hangszerekkel és a saját kor-
látainkkal is – mondják mosolyogva. 
Páréves kihagyás után tavaly nov-
emberben ismét felmerült, miért ne 
zenélhetnénk újból? Természetesen 
sokkal tudatosabban kezdtünk neki 
a zenekar újraszervezésének. Tanul-
tunk zenélni is, de jobbára autodi-
dakta módon képezzük magunkat. 
Lelkesedésből szerencsére nincs hi-
ány. A mostani formáció két új tag-
gal bővült, így újult erővel vetettük 
bele magunkat a próbákba.

– Kik a zenekar tagjai, és milyen 
hangszereken játszanak?

FF: Az érces hangú, vagány ro-

ckerlány, Mike Veronika az együt-
tes énekese. Mellette Váczi Lajos is 
gyakran ragad mikrofont, valamint 
ő a banda basszusgitárosa. Balku 
Róbert szólógitározik, Csák Zoltán 
pedig a ritmusgitárt pengeti nagy-
szerűen. A dobot Szatmári Gábor 
püföli természetes lazasággal.

– Mennyire tölti ki az életeteket a 
zene?

FF: A csapatban még mindenki 
tanul, vannak köztünk középiskolá-
sok, főiskolások és egyetemisták is. 
A rockzene szeretete összeköt min-
ket, meghatározza a mindennapjain-
kat. Mindamellett, hogy szeretnénk a 
közönség tetszését elnyerni, hiszünk 
abban, amit csinálunk. A cél közös, 
szeretnénk megismertetni magunkat 
Ebesen és a megyében egyaránt, il-
letve megszerettetni, közelebb vinni 
a rockzenét a publikumhoz. 

– Első fellépéseteket hogyan fo-
gadta a közönség?

FF: Ebben az összetételben febru-
ár 18-án mutatkoztunk be a Művelő-
dési Házban. Meglepően sok pozitív 
visszajelzést kaptunk. Törekszünk 
arra, hogy élvezhető zenével szó-
rakoztassuk a közönséget, ezért a 
fellépések repertoárjában inkább 
a dallamosabb, ismertebb előadók 
számait dolgozzuk fel.

– Mikorra várható a következő 
fellépés?

FF: A közönség legközelebb a 
Művelődési Házban találkozhat 
velünk április 29-én. Mindent meg-
teszünk annak érdekében, hogy aki 
ellátogat a koncertre az jól érezze 
magát. Reméljük, sokan kíváncsiak 
lesznek ránk! Mi már nagyon vár-
juk!

KBCS

Lelkesedésből nincs hiány
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Immár harmadik éve működik jelenlegi formá-
jában az óvodánk kis színjátszó csoportja. Szín-
játszóház nevű csoportunkba óvodánk mind a hat 
csoportjából érkeznek ügyes nagycsoportosok. Már 
tavalyelőtt is nagy sikert aratott előadásunk itt az 
óvoda kapuin belül, így 2011 tavaszán úgy gon-
doltuk, hogy megmutatjuk magunkat az Iciri-piciri 
óvodás bábcsoportok térségi találkozóján Debre-
cenben. Mivel ekkor voltunk először a találkozón, 
ottlétünk, előadásunk inkább csak tájékozódó jelle-
gű volt. Tapasztalatokat gyűjtöttünk, ismerkedtünk 
a helyszínnel (Újkerti Közösségi Ház) a színpad 
meglehetősen kicsi méretével. 2012. március 21-
22-én ismét megrendezésre került a találkozó, 
ahová most már bátrabban, határozottabban je-
lentkeztünk. Ovisainkkal 22-én délelőtt adtuk elő 
a Négy vándor című mese feldolgozását. A gyer-
mekeket külön busszal szállítottuk a rendezvényre. 
Nagy örömünkre azonban sok-sok szülő is eljött, 
drukkolni, bátorítani, erősíteni a kis csapatot. Kis 
színjátszóink izgalommal telve, de bátran léptek a 
közönség elé és színvonalas, ügyes produkciót mu-
tattak be. Ezt a háromtagú szakmai bizottság elis-
merő szavai is bizonyították. A sikeren felbuzdulva, 
arra gondoltunk, hogy a május 12-én megrendezés-
re kerülő Hajdú-Bihar Megyei Bábfórumon is kép-
viseljük óvodánkat.

Truczkainé Kovács Edit, Szőllősiné Nemes 
Ágnes óvodapedagógusok

Iciri-piciri bábcsoportok 
találkozója

2010 novemberében indult az Ebes Kultu-
rális Közhasznú Nonprofi t Kft. konzorcium 
keretében (Balmazújváros, Komádi, Egyek 
településsel közösen) nyertes közművelődési 
pályázata, amely idén március 31-én zárult le. 

A pályázat lehetőséget nyújtott a felnőtt la-
kosság számára egyrészt számítógépes okta-
tás, számítástechnikai tanfolyamok megvaló-
sítására, másrészt életvezetési klub és előadás-
sorozat megtartására, melynek célja a testi-
lelki harmónia, helyes életvezetési ismeretek, 
helyes táplálkozás kialakítása. Az önismeret-
fejlesztő és egészségvédő előadássorozattal, 
álláskeresési tréning szervezésével célunk a 
hátrányos helyzetű, rendszeres munkát nem 
végzők bekapcsolása az egész életen át tartó 
tanulás folyamatába, ezáltal visszavezetni a 
helyi lakosokat a munka világába, elősegítve 
ez által a helyi és önidentitás fejlesztését.

A Művelődési ház saját szakkörei a mazso-
rett és a néptánc mellett, az Általános Iskolával 
közösen a gyerekek is több tehetségfejlesztő 
szakkörön vehettek részt a pályázat keretében, 
így az újságíró és médiaismereti-, az ütős ka-
mara-, valamint természetbarát szakkörön. 

Ezen kívül az „Építő közösségek” pályázat-
tal lehetőség nyílt helyi általános iskoláskorú 
gyerekek nyári táboroztatására is Bakonybél-
ben, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazga-
tóság Erdőismereti Oktatóbázis és Kismester-
ségek Házában. 

A kézműves alkotótáborban, két turnusban 
olyan általános iskoláskorú gyerekek táboroz-
hattak, akik jó tanulmányi eredményük mellett 

valamely kézműves tevékenységben már akár 
előzetes ismerettel, tudással rendelkeztek vagy 
kedvet éreztek annak kipróbálására. A tábor-
ban a következő szervezett programokon vet-
tek részt a gyerekek: kézműves oktatók által 
tartott kézműves foglalkozások (gyertyamár-
tás, könyvkötészet, gyöngyszövés, bőrözés, 
fafaragás, kosárfonás, agyagozás, nemezelés), 
erdei iskolai programok (vízvizsgálati foglal-
kozás, erdőismereti foglalkozás, kultúrtörténe-
ti séta), szervezett szakvezetéssel egybekötött 
kirándulás alkalmával a helyi és a környező 
települések jellegzetességeit ismerhették meg 
(Tihanyi apátság, Levendula ház Látogatóköz-
pont, Zirci arborétum, Veszprémi állatkert).

A 2012. március 20-án, Balmazújvároson 
megtartott projektzáró rendezvényen a projekt-
ben résztvevő csoportok közül bemutatkoztak 
a mazsorett, a néptánc és az ütős kamara szak-
kör tagjai, akik fellépésükkel emelték a ren-
dezvény színvonalát. A színpadi produkciók 
előtt a kézműves táborban készült alkotásokat, 
tábori fotókat kiállítás keretében tekinthették 
meg az érdeklődők.

Pásti Lajosné

Projektzáró rendezvény

Az ENSZ javaslatára1992 óta március 22-én 
a víz világnapját ünneplik szerte a világon, 
rávilágítva arra, hogy óvjuk, védjük környe-
zetünket és ezen belül a Föld vízkészletét.
Miért fontos mindez? Mindennapjaink 
egyik legtermészetesebb mozdulata, ami-
kor kinyitjuk a csapot, megtöltjük a poha-
runkat, és egy jót kortyolunk az egészséges 
ivóvízből. Sokszor eszünkbe se jut, hogy 
hány és hány embernek nem adatik meg 
ez, hogy embertársaink közül hányan nél-
külözik a tiszta ivóvizet, mely életünk és 
egészségünk legfontosabb eleme! Ezeket 
a gondolatokat, már kicsi kortól bele kell 
táplálni a felnövekvő nemzedékbe. Erre 
törekszünk mi is nevelőmunkánk során! 
Zöld óvodaként kiemelten nagy hangsúlyt 
fektetünk a környezettudatosság megala-
pozására. Óvodánk mindennapi életében ez 

folyamatosan jelen van. Növényeket, állato-
kat gondozunk, odafi gyelünk az energiata-
karékosságra, fi gyelünk környezetünkre. A 
Jeles napokra kiemelt hangsúlyt fektetünk. 
A tavalyi év sikerén felbuzdulva, idén is 
meghirdettük óvodánk gyermekei és dol-
gozói között az „ÖLTÖZZÜNK KÉKBE 
„akciót”. Ennek lényege, hogy ezen a napon 
minél több kékszínű ruhadarab legyen raj-
tunk. A leglelkesebbeken minden kék volt - 
és voltak ilyenek jó néhányan! Erre a napra 

rajzpályázatot is hirdettünk, melynek címe 
„VÍZ = ÉLET”. Szebbnél szebb munkákat 
készítettek a gyerekek. A több mint 50 re-
mekműből az óvoda előterében kiállítást 
rendeztünk be. A jeles napot megelőzően 
nagyon sokat beszélgettünk a víz fontossá-
gáról, védelméről. Március 22-én reggel az 
óvoda „bekékült”. A konyhás nénik, irodis-
ta nénik, a karbantartó bácsi, a csoportok-
ban dolgozó felnőttek és természetesen a 
gyerekek sorra érkeztek kékbe öltözve. Az 
előtérben mosolygó esőcseppecskék, és a 
rajzkiállítás köszöntötte az érkezőket. Na-
gyon szép látvány volt a „nagy kékség”. 
Közös énekelgetéssel és mondókázással 
kezdődött a közös program. A vidám dalolás 
után következett a rajzpályázat alkotóinak 
megjutalmazása. Minden kis művészpalánta 
egy–egy oklevelet vihetett haza. Az „ÖL-

TÖZZÜNK KÉKBE” akció jutalmát, az El-
ismerő Oklevelet átvehette minden csoport, 
valamint a konyhás nénik, az irodista nénik 
és a karbantartó bácsi. Kedves gesztusként, 
pedig az egyik dajka néninket is megleptük 
egy Oklevéllel (nyugdíj előtt áll és utoljára 
ünnepelte velünk együtt a Víz világnapját). 
A közös program a kiállítás megtekintésével 
ért véget, melyet nagy örömmel nézegettek 
alkotók és szemlélődők.

Zöld-munkacsoport

Víz Világnapja az óvodában



Ebesen február 18. és március 30. közötti időszakban 2 bűncselekmény 
történt, 1 lopás és 1 betöréses lopás. A bűncselekmények az alábbiakban 
voltak:

1. 2012. 03. 03-án 08:30 és 09:00 óra közötti időben ismeretlen 
személy a COOP üzletben a pénztár mellett letett és ott felejtett 
pénztárcát tulajdonított el, a benne lévő iratokkal és készpénzzel együtt.

2. 2012. 03. 21-én 19:00 óra és 22-én 13:00 óra közötti időben 
ismeretlen személy a Vedres dűlőben lévő, kerítéssel körbekerített 
tanyára a kerítést leemelve bement és az ott található ház bejárati ajtaját 
befeszítette, majd onnan vasanyagokat, kézi szerszámokat és 2 db fa 
létrát tulajdonított el. 

Kérem a lakosságot, hogy aki a fenti eseményekkel kapcsolatban 
bármilyen információval rendelkezik, esetleg az eltulajdonított 
tárgyakat részére megvételre kínálták fel, az hívja - akár nevének, 
személyazonosságának eltitkolásával is - a település körzeti 
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. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6581
Szántó Erik r. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6575
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott még nincs
Vass Szabolcs r. tőrm. körzeti megbízott még nincs
 Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Ügyelete 06 52/558-510 
vagy 107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számok
Ebesi Polgárőr Egyesület  +36-30/621-6976

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

Dr. Gali Sándor
r. alezredes, rendőrkapitány

Rendőrségi hírek

Óvodai beíratás
Értesítem a szülőket, hogy a 2012/2013. nevelési év óvodai 

beíratására
2012. április 24-25-én 8.00-16.00 óráig

kerül sor. 
A fent jelzett időpontban azok a gyermekek írathatók be, akik 2013. 
május 31-ig betöltik a harmadik életévüket.
A Közoktatási Törvény 24.§ (3) alapján kötelező óvodába beíratni 
(legalább napi 5 órában köteles óvodai nevelésben részt venni) eddig 
még óvodába nem járt 5 éves gyermeket.
Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) lehetőség szerint a gyermekével 
együtt érkezzen és hozza magával:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

Április 22. vasárnap 9 órakor

Kráter-tó-túra
Kerékpárral, futva és autóval

Utazás: Üzemképes kerékpárral.
Indulás: Április 22. vasárnap: Arany J. Ált. Isk. előtt 9 órakor
Hazaérkezés: Délután 3-4 óra körül.
Résztvevők: 8 éves kortól
A túra távja: 2x15 km (földúton)
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő réteges öltözet, esőkabát, 
napvédő sapka, inni és ennivaló az útra. 
Szervezők: Sós Barnabás (30/905-1830)
Ebesi Sportbarátok Egyesület, Ebesi Polgárőr Egyesület 
A túrázókat ebéddel várjuk Nagyhegyesen. Tányért, poharat és evő-
eszközt mindenki hozzon magával!
Eső vagy sár esetén a túra egy héttel később lesz megtartva, április 
29-én vasárnap 9 órakor.

Várunk mindenkit, aki jó társaságra,
mozgásra és kikapcsolódásra vágyik!

Értesítés
Értesítjük a lakosságot, hogy a korábban a piacon álló szelektív 
sziget áthelyezésre került az Alkotmány utca – Tóth Árpád utca 
sarkára! 
A piachoz legközelebb eső szelektív szigetek a Polgármesteri 
Hivatal belső parkolójában, illetve a Rákóczi utca végén találhatók. 

Ebesi Községgondnokság Kft.

2012. február 22-én az Ebesi 
Polgárőr Egyesület kispolgárőr 
csoportja a Debreceni Tűzoltóság 
munkájának titkaiba nyerhetett 
betekintést.

Nagy volt a várakozás, hiszen 
a gyerekek régi kívánsága telje-
sült ezzel a kirándulással.

A Tűzoltóságon Daragics Mi-
hály, ebesi lakosú tűzoltó, szol-
gálatparancsnok várt bennünket. 
Először a parancsnokság köz-
ponti, irányító termét tekinthettük 
meg, ahol a tűzoltók fogadják a 
telefonon beérkező vészhíváso-
kat. Ezután megnézhettük a kü-
lönböző tűzoltókocsikat, teljes 
felszerelésükkel. Érdeklődéssel 
fi gyeltük a sok érdekes eszközt és 

hallgattuk a használatukról szóló 
tájékoztatót. Felpróbálhattuk a 
tűzoltósisakot és beülhettünk a 
tűzoltókocsikba is.

Nagy örömünkre a „lánglova-
gok” megmutatták nekünk, hogy 
kell gyorsan lejutni a szertárba a 
tűzoltók csúszdáján, és láthattuk 
az emelőkosaras gépjárművet is. 
Végezetül a már régi, nem hasz-
nálatos tűzoltóautókat nézhettük 
meg és hasonlíthattuk össze a 
mai modern technikával.

Nagyon köszönjük a színvo-
nalas, gyermek közeli és él-
ményszerű bemutatót, az ott lévő 
tűzoltók segítőkészségét és türel-
mét.

Zelízi Mária

A Debreceni Tűzoltóságon jártunk!

FELHÍVÁS 
KEDVES EBESIEK!

A „60 éves Ebes község 2012.” rendezvény-
sorozat  keretében az ebesi SZÉCHÉNYI FERENC 
TÁJMÚZEUM szeretettel várja azon ebesi  gyűjtők 
jelentkezését, akik szívesen bemutatnák gyűjteményüket nyilvá-
nosan az ebesi lakosoknak. „Helyi gyűjtők, gyűjtemények” cím-
mel 2012. augusztus 18-án nyílik következő időszaki kiállításunk, 
amelyre várjuk a bélyeg-, ásvány-, szalvéta-, képeslap-, kártya-
naptár-, fénykép-, bankjegy-, pénzérme-, kerámia-, régiség- stb. 
gyűjteményeket. 
A kiállítással kapcsolatos további információ  kapható a Múze-
umban személyesen (Ady Endre u. 6-8.) Eignerné Bartusz Andre-
ánál vagy János Juditnál, valamint az 52/366-136 és 20/404-8044 
telefonszámok valamelyikén!
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Felhívás árusításra 
Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofi t Kft. 2012. április 30-án 

rendezi meg az Sajt és Bor ünnepet az Ebesi Majális keretében. 
Várjuk azon helyi kézműves termékek előállítóinak, gyártóinak a 
jelentkezését, akik a rendezvény keretében árulnák termékeiket. A 
kirakodó vásárra kizárólag népi és iparművészeti termékek készítői, 
kézműves tárgyak és kézműves élelmiszerek (pl. házilag előállított 
sajt, pékáru, édesség, méz, őstermelők által készített élelmiszerek) 
előállítói, árusítói jelentkezését várjuk. Az árusítás időpontja: 2012. 
04. 30. 13.00-24.00-ig lehetséges.

Jelentkezési határidő: legkésőbb 2012. április 18.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: Kissné Vass Rozáliánál a 06-

20/251-69-87 telefonszámon kérhető.

Az Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és 
AMI  pályázott és nyert a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége 
– AGRYA 2012-ben újra elindított Vesd Bele Magad! Programon. 
A Program keretében alsó tagozatos gyerekek kapnak vetőmagot, 
hogy azt otthon, a saját konyhakertben elvessék, majd a terméket a 
család felhasználja, elfogyassza. A kiválasztott növények (zöldborsó, 
hónapos retek, vöröshagyma, sárgarépa, karalábé) a gyerekek számára 
is könnyen előállíthatóak, nem kényesek és kevéssé igényelnek 
pl. növényvédelmi ismereteket. A cél a vetőmagosztással az, hogy 
felhívjuk a gyerekek fi gyelmét arra, hogy bizonyos friss élelmiszereket, 
zöldségeket különösen nagy anyagi befektetés nélkül otthon is elő lehet 
állítani. Ezzel együtt cél, hogy a gyerekek megérezzék például a saját 
borsó ízét és érzékeljék, mennyire más az íze, felhasználhatósága a 
friss, általuk termelt árunak, mint a boltinak.

A cél a szemléletformálás, a helyben előállított friss magyar 
termékek fogyasztásának ösztönzése, a fi zikai munka élményének 
és becsületének megmutatása. A résztvevő gyermekek életkoruk 
miatt segítségre szorulnak, így a tapasztalatok alapján közös, családi 
programmá válik a kertészkedés.

A Program szervezői a résztvevő és a vállalásait teljesítő iskolák 
között három osztálykirándulást sorsolnak ki, a gyerekeknek, 
iskoláknak pedig egy közös vetélkedőt, találkozót szerveznek. A 
Programban résztvevő pedagógusok pedig egy 2 napos kötetlen 
értékelő találkozón vehetnek részt.

Jó kertészkedést, kellemes időtöltést kívánunk!
Érckövi Katalin igazgató

Vesd Bele Magad!
Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofi t Kft.

Művelődési háza

EBESI MAJÁLIS 2012. 
– SAJT ÉS BOR ÜNNEP

2012. április 29–30.
Április 29. (vasárnap)
18.00  Retro zene és táncest, 

– élőben játszik a Flaming fi st zenekar

Április 30. (hétfő)
Majális sport délelőtt

09.00 Majális foci kupa 2012. – Községi Sporttelep-Sportpálya
09.00  – 10.00 „Mozdulj rá!” – korhatár nélkül mozogjunk együtt 

TATAREK REZSŐ-vel –Művelődési ház színpada és parkja
10.00 Ünnepi futóverseny – Községi Sporttelep, kis – füvespálya 
11.00  Kerékpáros ügyességi verseny - Községi Sporttelep, 

aszfaltpálya
12.30  Görkorcsolya és gördeszka ügyességi verseny - Községi 

Sporttelep, aszfaltpálya
13.00 Darts verseny                                
        Délutáni nyitó program – Közönségcsalogató csinnadratta

13.00  Debreceni Ifjúsági Fúvószenekar, a Debreceni Maskara 
Táncstúdió és az ebesi Művelődési ház mazsorett 
csoportjainak előadása

14.00 Margitai Borisszák
14.30  Akrobatikus Rock and Roll bemutató a Debreceni 

Kenguru TSE és ebesi Művelődési ház csoportjainak 
előadásában 

15. 00  Ebey Néptáncsoport bemutatója
15.10 Tompeti és barátai: Rock and Roll Csiga majálisa
15.40 Kyo. Hungária SE kyokushin karate bemutatója
16.00 Sztárvendég: Varga Feri és Balássy Betti koncertje
16.45 Délelőtti ügyességi és sport versenyek eredményhirdetése  
17.00 Sztárvendég: Vastag Csaba koncertje
17.35 Liszter Sándor és a Vadrózsák
18.40   Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület Karate 

bemutatója
19.00  Túl az Óperencián – élő kívánságműsor Leblanc Győzővel 

és Tóth Évával
20.30 Báli zenét a Rulett Show Band biztosítja.
Kiegészítő programok: 
Magyar Sajt Kft. sajt- és borkóstolója
Dobogó Pincészet borkóstolója
13.00 Kézműves kirakodó vásár
13.30 Alpinisták ügyességi bemutatója
14.00  – 17.00. Kézműves kreatív műhelyfoglalkozások: 

gyöngyfűzés, nemezelés, anyáknapi ajándékkészítés
15.00 – 17.00 Lufi bohóc

A rendezvény ideje alatt büfével, kézműves kirakodó vásárral, 
lufi bohóccal, kreatív kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel és 

vidámparkkal várjuk a kicsiket és nagyokat. 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Mindenkit szeretettel várunk!
Bővebb információ: Kissné Vass Rozália – Művelődési ház vezető

06-20/251-6987; 06-52/366-136
Kiemelt támogatónk: Magyar Sajt Kft.

Együttműködő partnerünk: Ebes Község Önkormányzata, 
Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület

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

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

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

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

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

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

Autójavítás? Helyből megoldjuk . . .
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