
A tArtAlomból...

Baba bál
5. oldal

Interjú Matusek István 
tanár bácsival – 4. oldal

Báloztak az óvodások
6. oldal

Véget ért a „Múzeumok 
Mindenkinek” – 6. oldal

Minden forintnak hasznosulnia kell
– elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést–

(Folytatás a 2. oldalon.)

Szeretettel várunk mindenkit 
nemzeti ünnepünk alkalmából  

március 15-én 9.30 órától 
a Széchenyi téren tartandó 

községi ünnepségünkre.

7. oldal

A képviselő-testület a január 29-
ei és a február 19-ei ülésén dön-
tött a települést érintő kérdések-
re vonatkozóan. Megtárgyalták 
egyebek mellett a civil szerve-
zeteknek nyújtott támogatásról 
szóló beszámolót, valamint el-
fogadták a civil szervezetek tá-
mogatásáról szóló előterjesztést, 
illetve megalkották a 2014. évi 
költségvetést.

Beszámoltak a civil szervezetek 
és alapítványok képviselői 

a tavalyi évben nyújtott 
önkormányzati támogatások 

felhasználásáról
A 2013. évben több, a településen 
működő civil szervezet kért és 
kapott támogatást az önkormány-
zattól. Az így kapott segítség fel-
használásáról és elszámolásáról 
adtak tájékoztatást a Zsongvölgyi 
Hagyományőrző Haditorna Egy-
let, az Ebesi Polgárőr Egyesület, 
az Ebesi Idős Emberekért Közala-
pítvány, az Ebes Fejlődéséért Köz-
alapítvány, az Ebesi Községi Köz-
hasznú Sportegyesület, az Ebesi 
Sportbarátok Közhasznú Egyesü-
let és az Ebesi Gyermekekért Ala-
pítvány képviselői. A képviselő-
testület tagjai elismeréssel szóltak 
a civil szervezetek munkájáról, a 
közösségépítésben betöltött fontos 
szerepükről, majd a beszámolókat 
egyhangúlag elfogadták.

A civil szervezetek új 
támogatási rendszeréről döntött 

a testület
Szabóné Karsai Mária polgármes-
ter asszony arról adott tájékozta-

tást, hogy a civil szervezetek tá-
mogatási rendszerének kialakítása 
igényként a testület részéről már 
korábban felmerült. Az e területre 
vonatkozó szabályozás célja egy 
egységes, átlátható támogatási 
rendszer létrehozása, mely egy-
részről könnyebbé teszi a civil 
szervezetek számára az önkor-
mányzati támogatás igénylését, 
másrészről viszont a döntéshozók 
számára is támpontokat nyújt a tá-
mogatási igények elbírálásánál. A 
pályázati rendszer kidolgozásánál 
szem előtt tartották, hogy a civil 
szervezetek tevékenysége hogyan 
illeszkedik be a település életébe, 
mennyire és milyen módon kap-
csolódik az önkormányzati fe la-
dat ellátáshoz. Természetesen az 
új szabályozásban is megmarad a 
támogatás felhasználásának szi-
gorú elszámolási kötelezettsége. 
A Pénzügyi Bizottság támogató 
javaslatára a képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta a napirendi 
pontot. 
A civil szervezetek 2014. évi támo-
gatására szóló pályázati felhívás 
a 2. oldalon olvasható.

Ismét tárgyalta a testület 
a szennyvízelvezetéssel 

és tisztítással, valamint a 
csatorna-közmű üzemeltetéssel 

kapcsolatos napirendet
Mint az már a korábbi testüle-
ti üléseken elhangzott, az ISPA 
program keretében megvalósult 
csatornarendszert a jogszabályi 
változások miatt a Debreceni Víz-
mű Zrt.-nek kell üzemeltetnie, 

melyhez kapcsolódóan határoza-
ti javaslatokat kellett elfogadnia 
a testületnek. Egyrészt dönteni 
kellett arról, hogy az ISPA prog-
ramban részt vevő településekkel 
(Sáránd, Mikepércs, Hajdúsám-
son) közösen az önkormányzat 
vásároljon-e a Debreceni Vagyon-
kezelő Zrt.-től egy darab 1 millió 
forint összegű vízmű részvényt. 
Ez a feltétele annak, hogy a pro-
jektben részt vevő önkormányza-
tok a szennyvízközmű üzemelte-
tését a Debreceni Vízmű Zrt.-re 
bízhassák, így megvalósulna az 
előírt egy üzemeltetős rendszer. 
Mindezekhez kapcsolódóan pedig 
a képviselő-testület felhatalma-
zása szükséges a részvény adás-
vételi szerződésének aláírásához. 
Másrészt határozni kellett arról 
is, hogy a megyei vízművel ha-
tályos üzemeltetési szerződést az 
önkormányzat közös megegyezés-
sel megszünteti azzal a feltétellel, 
hogy az új szolgáltatóval (Debre-
ceni Vízmű Zrt.) az üzemeltetési 
szerződés érvényesen létrejött. 
Amennyiben az önkormányzat-
nak a Debreceni Vízmű Zrt-ben a 
részvényessé válása realizálódik, 
felhatalmazza a polgármestert az 
üzemeltetési szerződés aláírására. 
Harmadrészt pedig a képviselő-
testületnek kötelezettséget kellett 
vállalnia a 2014. évi kompenzáció 
megfizetésére. A képviselő-testü-
let a három határozati javaslatot 
tartalmazó napirendi pontot 1 tar-
tózkodás mellett 5 igen szavazattal 
elfogadta.

 Ingyenes kiadvány
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

XIII. évf. 2. szám • 2014. február
Ebesi Hírlap

„Elbúcsúzom, de itt marad belőlem 
néhány pillanat”

Bár mindannyian tudjuk, hogy egyszer valamennyien elérünk az utunk végé-
re, mégis mikor találkozunk az elmúlással, megdöbbenünk. Kovács Gergely 
képviselő társunk igazi harcos volt! Küzdött, az utolsó percig az alattomos, 
gyilkos kórral szemben, méltósággal viselte az egyenlőtlen harcot. Ebesiként 

azért dolgozott, hogy a település egy otthonos, összetartó közösség legyen. Nagyon szerette a labdarú-
gást, szabadidejében az Ebesi Községi Közhasznú Sportegyesületnél segített abban, amire az egyesületnek 
szüksége volt. Fontos feladatának tartotta a település komfortosabbá, élhetőbbé tételét a lakosok számára. 
Ezen munkálkodva önzetlenül, kiemelt tevékenységet végzett a dűlő utak rendbetételének, járhatóságuknak 
biztosítására, a fásítási program kivitelezésében, tartotta a kapcsolatot a mezőgazdasági vállalkozókkal, 
számos önkormányzati beruházásnál volt segítségünkre. Kedves Gergely! Fájó szívvel búcsúzunk most 
Tőled, de a szívünkben örökké ott maradsz! 

Ebes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Újabb nyertes pályázat

Az Önkormányzat 2013. nov-
ember 25-én támogatási kérelmet 
nyújtott be a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalhoz a vi-
déki gazdaság és a lakosság szá-
mára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztése keretében az önkor-
mányzat által új szolgáltatásként 
megszervezésre kerülő tanya-
gondnoki szolgáltatás ellátásához 
személyszállító kisbusz beszerzé-
sére. 

A Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal 2014 februárjában 
pozitív elbírálásban részesítette a 
beadott pályázatot.  A támogatási 
kérelemnek helyt adó határozat 
szerint 10.000.000,- forint támo-
gatásban részesült az önkormány-
zat, melyet a gépjármű beszerzé-
sére, valamint az arculati elemek 

elkészítésére lehet felhasználni. A 
gépjármű beszerzésére a közbe-
szerzési eljárás lefolytatását köve-
tően kerülhet sor.  

Pályázati felhívás civil 
szervezetek 2014. évi 

támogatására
Tájékoztatjuk a lakosságot, illetve 
minden érdekelt civil szervezetet, 
hogy a képviselő-testület elfogad-
ta a civil szervezetek támogatásá-
ról szóló rendeletét.

A rendelet alapján az ebesi 
civil szervezetek önkormányzati 
támogatásra pályázhatnak min-
den évben március 15-ig, illetve 
június 15-ig. 

A benyújtott pályázatoknak a 
fentebb hivatkozott rendeletben 
foglaltakat kell tartalmazniuk. (A 

rendelet pontos száma és meg-
nevezése: Ebes Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 
1/2014. (I. 31.) Ör. sz. rendelete a 
civil szervezetek támogatási rend-
jéről. A rendelet a www.ebes.hu 
internetes oldalon az önkormány-
zat/rendeletek menüpont alatt ta-
lálható.) 

A pályázatokról a képviselő-tes-
tület dönt a Mezőgazdasági, Kör-

nyezetvédelmi, Turisztikai, Okta-
tási, Kulturális és Sport Bizottság 
valamint a Pénzügyi Bizottság ja-
vaslatai, véleménye alapján.

Tisztelettel meghívjuk a civil 
szervezetek képviselőit 2014. 
március 3-án 16.30 órától a 
Község Háza tanácstermében 
tartandó Civil Kerekasztal ren-
dezvényünkre.

Szabóné Karsai Mária  
polgármester

Dr. Hajdu Miklós jegyző

Tárgyalta a testület a Hajdú-
Bihari Önkormányzatok Vízmű 
Zrt-vel kapcsolatos kérdéseket

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok 
Vízmű Zrt. a 2013. évi víziközmű 
eszközök bérleti díjaival és an-
nak számlázásával kapcsolatban 
kereste meg az önkormányzatot. 
A képviselő-testület a 2013. évi 
víziközművek üzemeltetéséért 
járó bérleti díjakat egyhangúlag 
elfogadta, míg a halasztott díjfize-
tésre vonatkozó javaslatot egyhan-
gúlag elutasította.

Tájékoztató hangzott el a 
nyertes pályázatokról

Szabóné Karsai Mária polgármes-
ter asszony arról adott tájékozta-
tást, hogy a polgármesteri hivatal 
felújítására korábban benyújtott 
pályázat keretében az önkormány-
zat megközelítőleg 16,4 millió 
forintot nyert. Az „Ebesi egész-
ségügyi alapellátás fejlesztése” 
címen benyújtott pályázat is nyert, 
melynek keretében 59,4 millió 
forint fordítható ezen projekt ki-
vitelezésére. A Magyar Labdarúgó 
Szövetség Országos Pályaépítési 
Program kapcsán benyújtott pá-
lyázat szintén pozitív elbírálásban 
részesült, így az iskola, illetve a 
sportpálya területén műfüves fo-
cipálya kialakítására kerül majd 
sor. A lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 
benyújtott pályázat keretében 10 
millió forintot nyert az önkor-
mányzat, amely összegből egy 
gépjármű beszerzését valósítják 
meg. 

Az Ebes Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. 100 százalékos tá-
mogatású nettó 3,1 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást 

nyert hang- és színpadtechnikai 
eszközök, illetve 2 darab rendez-
vénysátor beszerzésére. Mivel a 
pályázat utófinanszírozott, így 
a Kft. ügyvezetője felhalmozási 
célú kölcsön formájában 3,99 mil-
lió forint összeget kért a képvise-
lő-testülettől. A Pénzügyi Bizott-
ság támogató javaslatára a testület 
egyhangúlag támogatta a felhal-
mozási célú kölcsön folyósítását.

A testület elfogadta az 
önkormányzat 2014. évi 

költségvetését 
Az önkormányzat és intézményei 
– a képviselő-testület november 
13-án elfogadott költségvetési 
koncepciójának figyelembe vé-
telével – elkészítették a 2014. 
évre szóló költségvetés tervezetét 
– kezdte beszámolóját Szabóné 
Karsai Mária polgármester asz-
szony a februári ülésen. A költ-
ségvetési rendelet a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően külön 
tartalmazza az önkormányzat és 
az általa irányított költségvetési 
szervek, a Polgármesteri Hivatal, 
az Alapszolgáltatási Központ és a 
Benedek Elek Óvoda költségveté-
si bevételeit és kiadásait. Az iskola 
vonatkozásában – a tavalyi évben 
életbe lévő változásokra tekintet-
tel – az üzemeltetéssel kapcsolat-
ban felmerülő kiadásokat, illetve 
az iskolai intézményi étkeztetést 
kell finanszírozni. Polgármester 
asszony kiemelte, hogy a központi 
támogatások már feladatfinanszí-
rozásúak, melyre 161 millió 328 
ezer forintot kap az önkormányzat 
az év folyamán. A kötelező felada-
tok ellátására azonban 68,5 millió 
forintot az önkormányzatnak saját 
bevételéből kell finanszíroznia. A 
beruházási célú kiadások a költ-
ségvetés 35 százalékát teszik ki. 

A költségvetés tervezetét több 
– összesen három – alkalommal 
tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. 
Dr. Kovács Brigitta a Bizottság 
elnöke kiemelte, évek óta stabil 
gazdálkodás jellemzi az önkor-
mányzatot. Külön öröm, hogy 
január elején az önkormányzat 
folyószámla egyenlege plusz 141 
millió forint volt. A 2014. évi költ-
ségvetés összeállításánál és végre-
hajtásánál továbbra is elsődleges 
szempont az önkormányzat folya-
matos pénzügyi egyensúlyának, 
stabilitásának biztosítása. Mezei 
László képviselő hozzászólásában 
kiemelte, minden forintról úgy 
kell dönteni, hogy az megfelelő-
en hasznosuljon. Az előterjesztés 
alapján a költségvetés bevételi és 
kiadási főösszege egyaránt 641 
millió 826 ezer forint. A Pénzügyi 
Bizottság támogató javaslatára a 
képviselő-testület a költségvetési 
rendelettervezetet egyhangúlag 
elfogadta.

Tárgyalta a testület a 
Társulás az Észak-alföldi 
Régió Ivóvízminőségének 

Javításáért szervezettel kötendő 
vagyonátruházási szerződést

Szabóné Karsai Mária polgár-
mester asszony elmondta, az ön-
kormányzat tagja a Társulás az 
Észak-alföldi Régió Ivóvízminő-
ségének Javításáért szervezetnek. 
A víziközmű törvény lehetővé 
tette, hogy a társulás a víziközmű 
tulajdonjogát az ellátásért fele-
lősre, azaz az önkormányzatra 
térítésmentesen átruházza. Erre 
vonatkozóan megszületett a Nem-
zeti Energia Központ hozzájáruló 
engedélye. A törvény rendelkezé-
se szerint szerződést kell kötni a 
vagyonátadó és a vagyonátvevő 
felek között. A képviselő-testület 

egyhangúlag elfogadta a vagyon-
átruházási szerződés tervezetét.

Beszámoló hangzott el az 
Ebes arculata és a Települési 

Értéktár ad-hoc Bizottság 
munkájáról

Sós Barnabás alpolgármester a 
bizottság munkájával kapcso-
latban kiemelte, hogy a testület 
2013. október 16-án tárgyalta 
először a magyar nemzeti ér-
tékekről és a hungarikumokról 
szóló törvényben maghatározott 
Települési Értéktár és Települési 
Értéktár Bizottság létrehozásának 
lehetőségét. Ezt követően 2013. 
november 13-án Ebes Községi 
Önkormányzat képviselő-testüle-
te ad-hoc bizottságot hozott létre, 
melynek feladata a települési ér-
téktárral és a település arculatának 
kialakításával kapcsolatos előké-
szítő feladatok ellátása volt. A bi-
zottság tagjai dr. Kovács Brigitta, 
Eignerné Bartusz Andrea, Tóvizi 
Erika, Portörő János, Józsa Lajos, 
Vattai Jánosné-Pásku Irénke néni, 
valamint Sós Barnabás voltak. A 
bizottság Mezei Lászlót, Tóvizi 
Jenőné- Ica nénit, Zelizi Krisztinát 
és Dusa Istvánt is felkérte, hogy 
ötleteikkel és visszaemlékezése-
ikkel segítsék a bizottság munká-
ját. November 29-én ült össze a 
bizottság először. Az itt elhangzott 
ötleteket és javaslatokat feldol-
gozták. A tapasztalatok alapján 
alpolgármester úr javaslatára a 
képviselő-testület döntött a Tele-
pülési Értéktár Bizottság megala-
kításáról. A testület megtárgyalta 
a javaslatokat és megköszönte az 
ad-hoc bizottságban résztvevők 
munkáját, majd egyhangúlag el-
fogadta a bizottság munkájáról 
készült előterjesztést.

dr. Borku Csilla

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

 Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla E-mail: borkucsilla@gmail.com 
Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház  

4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/366-136. Mobil: 06-20/251-69-87.  
E-mail: ebeskultkft@gmail.com  

Tipográfia: Abari Gusztáv. www.typostudio.hu  
Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen. E-mail: fabiandigit@t-online.hu

Önkormányzati hírek
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Felhívás koszorúzásra
Ebes Községi Önkormányzat felhívja az intézmények, 

civilszervezetek, pártszervezetek, gazdasági szervezetek, 
vállalkozók és a lakosság figyelmét, hogy a

2014. március 15-i
községi ünnepségen lehetőséget biztosít a koszorúik 

elhelyezésére.

Kérjük, hogy az ünnepség tervezése érdekében koszorúzási 
szándékaikat a Polgármesteri Hivatalnál jelentsék be 
személyesen vagy telefonon az 565-048-as számon

2014. március 11-én 10 óráig.
Ebes Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete

Tájékoztató a 2013. évi EU Élelmiszersegély Program téli fordulójáról 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-

got, hogy 2014. március 3–6. között 
településünkön élelmiszersegély 
csomagok kerülnek kiosztásra. Az 
Európai Unió által finanszírozott 
EU Élelmiszersegély programot a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal szervezi. Az országos 
 program keretében az EU-s for-
rásból előállított élelmiszereket 
az MVH a vele – nyertes pályázat 
alapján – szerződött segélyszerve-
zetek, így a Gyermekétkeztetési 
Alapítvány közreműködésével jut-
tatja el a magyarországi rászorulók 
részére.

A támogatottak köre, a koráb-
bi osztásokhoz viszonyítva sokkal 
kevesebb, jelenleg 1000 fő, emiatt 
nincs lehetőség arra, hogy a kiér-
tesített családok minden tagja ré-
szesüljön az élelmiszeradomány-
ból. A jogosultság elbírálását, a 
megvalósításhoz rendelkezésre 
álló idő rövidsége miatt, az Egész-
ségügyi- és Szociális Bizottság vé-
gezte, mely során figyelembe vette 
a támogatott személyek, családok 
szociális helyzetét, valamint az egy 
háztartásban élők összetételét és 
jövedelmi viszonyait.

GYEA és az MVH szigorú előírá-
sai alapján, az alábbi feltételek be-
tartása mellett végezzük a csomagok 
osztását, melyek a következők:
●  A csomagok átvételére azok a 

személyek jogosultak, akik a 
Családsegítő Szolgáltatás és 
Gyermekjóléti Szolgáltató által 
előzetesen kiküldött értesítését 
kézhez kapták.

●  Az élelmiszercsomagokat szemé-
lyesen vagy meghatalmazás elle-
nében lehet átvenni (a meghatal-
mazáshoz nyomtatványt a Gyer-
mekjóléti Szolgáltató irodájában 
kérhetnek). A csomagot a háztar-
tásában élő közeli hozzátartozója 
is átveheti.

●  A pályázati feltételek kiírása mi-
att a csomagokat nem tárolhat-
juk, ezért megkérünk mindenkit, 
hogy a csomagok átvételére ki-
írt időpontokat minden esetben 
tartsák be, ennek érdekében ala-
kítottuk ki a hosszabbított átvételi 
lehetőséget is.

●  Kérjük, hogy az osztásra mindenki 
hozzon magával:
– erős szatyrokat, 
– személyi igazolványt,
– lakcímigazoló kártyát.

●  A csomagosztás helye: 
Családsegítő Szolgáltatás és Gyer-
mek jóléti Szolgáltató, Ebes, Rákó-
czi utca 13.
Ideje: 2014. március 3-4-5-6 között, 
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáb-
láján és a Gyermekjóléti Szolgáltató 
bejárati ajtaján kifüggesztett OSZ-
TÁSI REND-ben meghatározott 
ütemben és időpontokban.

Ezúton szeretnénk minden la-
kos figyelmét felhívni arra, hogy a 
község számára juttatott élelmiszer 
mennyiségéből, és az osztás meg-
változott feltételeiből adódóan, a 
jelenlegi forduló során kizárólag 
az előzetesen kiértesített lakosok, 
illetve családok részesülhetnek az 
adományból.  A lakosság részéről 
sajnos nem áll módunkban további 
igényeket befogadni. Mindezek mi-
att kérjük megértésüket!

Felhívjuk figyelmüket, hogy 
újabb értesítést már nem kül-
dünk az érintetteknek, ezért kérjük 
a kedvezményezetteket, hogy a ki-
függesztett osztási rend alapján 
vegyék át a csomagjaikat.

Az osztással kapcsolatosan infor-
mációt:
●  a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgáltatónál (Kossuth u. 14.) a 
06-52/ 788-495-ös telefonszámon,

●  az Idősek Klubjában (Kossuth u. 
34.) a 06-52/ 565-071-es telefon-
számon,

●  a Polgármesteri Hivatalban (Szé-
chenyi tér 1.) a 06-52/ 565-048-as 
telefonszámon kaphatnak.

OSZTÁSI REND
a 2013 évi EU Élelmiszersegély 

Program téli fordulójához

Március 3. (hétfő) 8–12 óra
Ady Endre utca
Alkotmány utca
Arany János utca
Bartók Béla utca
Béke utca
Bocskai utca
Március 3. (hétfő) 12–17 óra
Déli utca
Diószegi tanya
Dózsa György utca
Északi utca
Fazekas utca
Fő utca
Fűzfa utca
Gál dűlő
Gárdonyi utca

Március 4. (kedd) 8–12 óra
Gázláng utca
Gesztenye utca
Hárs utca
Horváth tanya
Hunyadi utca
Ifjúság utca
Iskola utca

Jókai utca
József Attila utca
Március 4. (kedd) 12–16 óra
Kosárfonó utca
Kossuth utca
Kölcsey utca
Liszt Ferenc utca
Nap utca
Nyugati utca
Óvoda utca
Tavasz utca
Március 5. (szerda) 8–12 óra
Petőfi utca
Piac dűlő
Rákóczi utca
Rózsa utca
Sarkadi tanya
Sport utca
Széchenyi utca
Szent István utca
Március 5. (szerda) 12–17 óra
Szepes tanya
Szoboszlói köz
Tanya utca
Tóth Árpád utca
Újsor utca
Útőrház
Vadas utca
Vasút utca
Vasútállomás
Vedres dűlő
Március 6. (csütörtök) 8–16 óra
Ügyelet

Alapszolgáltatási Központ

Lomtalanítás
Az Ebesi Községgondnokság Kft. értesíti a lakosságot,  

hogy az AKSD Kft.-vel együttműködve 
2014. március 27–28. (csütörtök–péntek)

 600 – 1400 között lomtalanítást tart.
A lomtalanítás menete:
A korábbi lomtalanítások mintájára, az ingatlanok elé kell kihelyez-
ni a lomot, melyet csütörtöki napon a Fő utca – Rákóczi utcától 
Debrecen felé eső utcákból, az Újsorról, Sárgasorról és a Horváth 
tanyából, míg pénteki napon a Fő utca – Rákóczi utcától Hajdúszo-
boszló felé eső utcákból gyűjtenek be. A Fő utca – Rákóczi utca 
vonalon mindkét nap elszállítják a kihelyezett lomot.
Lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok: 
Az ingatlanokban keletkező olyan szilárd hulladékok, melyek nem 
helyezhetőek el a kukákban, illetve a rendszeres hulladékszállítás 
alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektronikai készülékek, 
nagyobb kartondobozok, rongy bezsákolva).
Lomtalanítás során nem helyezhető ki: 
Kommunális hulladék, építési törmelék, gépjárműabroncs, akku-
mulátor, veszélyes hulladéknak minősülő anyag, vegyszerek és 
minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a be-
gyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét.
A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé kell kihe-
lyezni, úgy hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen, 
és a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozza. Az apróbb 
kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni. A hul-
ladékok kihelyezésének időpontja a lomtalanítás napon legkésőbb 
reggel 600-ig, de lehetőség szerint előző nap este.

Nagy Adrienn ügyvezető
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Felhívás véradásra
A Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszló Területi Szervezete 
Ebesen évente több alkalommal szervez kiszállásos véradó 

napot. Ezúton szeretnénk megköszönni a lakosság, valamint 
a gyógyult és gyógyulásra váró betegek nevében a kapott 

segítséget!
A 2014 évi kiszállásos véradó napok tervezett időpontjai:

2014. április 03. csütörtök 8:00–10:30 
2014. július 10. csütörtök 8:00–10:30 

2014. október 02. csütörtök 8:00–10:30 
2014. december 23. kedd 8:00–10:30

Helyszíne: Ebes Művelődési Ház
Biró Judit területi vezető

Mindig a munkában volt a hitem
– interjú Matusek István tanár bácsival –

Óvodai nyílt napok
Az iskolai beiratkozáshoz szükséges „Óvodai szakvélemények” ki-
adása előtt a Benedek Elek Óvoda nyílt napokat tart azon szülők 
számára, kiknek gyermekük a 2013/2014-es nevelési évben óvodai 
jogviszonyban áll velünk, tehát jelenleg óvodásunk.

Nyílt napok:
 03. 17-e (hétfő) KATICA 
  CSIGA
 03. 18-a (kedd) NAP 
  PILLANGÓ
 03. 19-e (szerda) CICA 
  MANÓ
A szülők 8-tól–10.30-ig nyerhetnek betekintést a csoportok életébe.

Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt a tavasznyitogató ren-
dezvényünkön várjuk szeretettel, ahol ismerkedhetnek óvodánk 

életével.
Ideje: április 4-e, 9-től–11.30-ig

az óvoda nevelő testülete

Matusek tanár bácsi kifogy-
hatatlan a történetekből, aho-
gyan ő mondja, a sztorikból. 
Előkerülnek a fotók, a volt 
diákoktól kapott album, a bő-
rönd mélyéről pedig oklevelek 
tanúskodnak egy gyémánt pe-
dagógusi életútról. Tanár bácsi 
hol huncut mosollyal a szája 
szegletében, hol könnyekkel a 
szemében idézi fel az elmúlt 85 
évet.

Az életemet úgy jellemez-
ném, hogy egy nagy vargabetű, 
ami mostanra, ha úgy tetszik a 
végére egyenesedett ki. Míg el-
jutottam a katedráig, nagy utat 
tettem meg. Mint a családunk-
ban minden fiú, én is szobafes-
tőnek tanultam. Nyolcan voltunk 
testvérek, öt fiú és három lány - 
meséli a kezdeteket Pista bácsi. 
Sajnos mára már csak az öcsém 
él. Minden fiú a családunkban 
festőtanonc volt. 1943-ban kis 
mezítlábas inasként kezdtem az 
iskolát, már akkor ott megcsil-
lant, hogy milyen jó annak a ta-
nár bácsinak, én is ezt szeretném 
csinálni. Ezt követően azonban 
nem vezetett az utam egyenesen 
a katedrára. Mivel nehéz körül-
mények között éltünk, időköz-
ben édesapám is meghalt, sok 
lehetőségem nem volt, elmentem 
Pécsre, ahol egy bányában kezd-
tem el dolgozni. Kemény lecke 
volt ez az időszak számomra, 
hiszen naponta több mázsa súlyt 
kellett megmozgatnom. Itt fogal-
mazódott meg bennem igazán 

a gondolat, hogy akármit is, de 
tanulni fogok. A kemény mun-
ka mellett mindig szerettem a 
mozgást, eleinte fociztam, majd 
elszántam bokszolni kezdtem. 
Fafejű voltam világ életemben, 
ha valamit elhatároztam, azt tű-
zön-vízen keresztülvittem. Ha 
kellett éjjel nappal keményen 
dolgoztam azért, hogy megvaló-
sítsam a kitűzött céljaimat. Így 
volt ez az 1948-as londoni olim-
piával is. Feltett szándékom volt, 
hogy kijutok az ötkarikás játé-
kokra. Sajnos ez az álmom szer-
tefoszlott, az utolsó előtti mér-
kőzésemen kikaptam, így aztán 
koncentrálhattam a tanulásra. A 
bunyót ugyan abbahagytam, de a 
kézilabda és az asztalitenisz sze-
retete megmaradt. Első felesé-
gemmel, életem első szerelmével 
a főiskolán ismerkedtem meg. 
Én másodéves voltam, matema-
tikát, fizikát és kémiát tanultam, 
amikor ő kezdett. Az iskolából 
kikerülve először Kál-Kápolnán 
tanítottam, majd amikor a felesé-
gem is végzett Fülöpön kezdtünk 
el dolgozni mindketten. Öt évet 
éltünk és dolgozunk ott, bevezet-
tük a nyolc osztályos szakrend-
szerű tanítást. Egy alkalommal 
összetalálkoztam Haja Pistával, 
akivel csoporttársak voltunk a 
főiskolán, és felvetette, mi lenne, 
ha Ebesre jönnénk tanítani. Nem 
sokat hezitáltunk, költöztünk 
Ebesre, pedagógusi kölcsönből 
pedig takaros kis házat építettünk 
a Bocskai utcán. Nagyon sze-
rettem itt élni, az ebesi emberek 
szeretettel, segítő szándékkal for-
dultak mindig felém, soha nem 
tudtam innen elszakadni igazán. 
Gyönyörű emlékeket őrzök az 
itt eltöltött közel tizenkét évről. 
Egy félreértés és egy megromlott 
házasság miatt úgy döntöttem, 
hogy elválok a feleségemtől. Azt 
a szégyent, amit a válás okozott 
nekem, nem tudtam feldolgozni, 

ezért elköltöztem Ebesről. Akkor 
még jött velem a volt feleségem, 
Vácra költöztünk. 1979-ben vég-
érvényesen be kellett látnom, 
hogy a házasságom már soha 
nem fog rendbe jönni, ezért el-
költöztem otthonról, csak a sze-
mélyes dolgaimat és a szerszá-
maimat vittem magammal. Ak-
kor ott megfogadtam, a fakanalat 
és a bukszámat nem bízom többé 
senkire. Időközben megismer-
kedtem a második feleségemmel, 
akivel Tolnamözsön kezdtünk 
új életet. 1989-ben nyugdíjba 
mentem, de ez idő alatt is aktív 
életet éltem. Vettünk egy kis sző-
lőst, illetve a kertben is mindig 
volt tennivaló, nem unatkoztam. 
1996-ban sajnos egyedül marad-
tam, meghalt a második felesé-
gem. Ebes a Mözsön eltöltött 
több mint húsz év ellenére is 
mindig a szívemben maradt. Ott 
valahogy mindig jöttmentnek 
éreztem magam, ridegek voltak 
az emberek, hiányzott az ebesiek 
melegszívűsége. Pedig ha vissza-
gondolok az ebesi évekre, nem 
volt könnyű feladatom. Az ak-
kori igazgatóm mindig rám bízta 
a nyolcadikosokat. Volt olyan, 
hogy ötvenhárom gyerek járt az 
utolsó évfolyamba. Minden ál-
talam tanított tantárgyat, még a 
testnevelést is komolyan vették a 
diákok. Pedagógusi pályám alatt 
mindvégig Makarenkó gondo-
latát követtem: követelek tőled, 
mert tisztellek. Bármit mondtam 
a gyerekeknek, mindegyikük tel-
jes mellszélességgel csinálta az 
általam megszabott feladatokat. 
Hiszem és vallom, hogy a gye-
rek tabula rasa-ként, tiszta lappal 
jön a világra, mi tesszük olyanná, 

amilyenné válik. Mindig szigorú, 
következetes tanár voltam, de 
ha úgy adódott zsivány gyerek 
lettem én is, és ami szerintem a 
legfontosabb, ember maradtam. 
Egyik osztályom, miután elköl-
töztem Ebesről öt évenként visz-
szahívott az osztálytalálkozókra, 
ami nagyon jól esett nekem, talán 
ez volt az első lépés az irányba, 
hogy visszaköltözzek ide. Aztán 
tavaly többször is baleset ért az 
otthonomban, már nem bírtam 
annyit dolgozni a ház körül sem 
és akkor feltettem magamnak a 
kérdést: „Pista, hogyan tovább?” 
Ahogyan ez megfogalmazódott 
bennem, azonnal tudtam rá a 
választ is. Visszatérek Ebesre 
és minden vagyonomat az ebesi 
iskola jó tanuló, tehetséges diák-
jainak ajánlom fel. Cserébe lak-
hatást kértem és azt, hogy valaki 
segítsen be nekem a háztartásba 
és az ügyeim intézésébe. Az el-
határozást tett követte, megke-
restem Szűcs Norbert igazgató 
urat, aki tolmácsolta a kérésemet 
polgármester asszony felé. Mikor 
kiszálltam Ebesen az autóból azt 
éreztem, hogy hazaértem. Nagy 
szeretettel fogadott mindenki, a 
volt tanítványok, az ebesi embe-
rek egymás kezébe adták és adják 
mind a mai napig a kilincset, nem 
hagynak magamra. Karácsonyra 
például négy tál kocsonyát, több 
rúd beiglit és töltött káposztát is 
hoztak nekem – meséli nevetve. 

Végezetül megkérdeztem: 
Pista bácsi, mit tetszik üzenni a 
mai fiataloknak? A tanár bácsi 
válasza könnyet csalt elő a sze-
memből. Vegyétek komolyan az 
életet! Becsüljétek meg és tisztel-
jétek egymást! A kemény munka, 
akarat és tisztelet eredménye az, 
hogy az én vargabetűs életem is 
kiegyenesedett.

dr. Borku Csilla
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címet viselte a 2014. január 31-
én megrendezett Uzonyi em-
lékest. Uzonyi Pálra, egykori 
ebesi tanárra, tanyai iskolaigaz-
gatóra, a művelődési ház első 
vezetőjére emlékeztek a meg-
jelentek, családtagok, egykori 
kollégák és tanítványok, szüle-

tésének 90. évfordulója alkal-
mából: szavalóversennyel, az 
óvodások között meghirdetett 
rajzpályázattal és a művész sa-
ját rajzaival illusztrált gyermek-
verses kötetének kiadásával.

A rendezvényt Tóvizi Erika 
az Uzonyi Pál: Ecsetemben me-

sék élnek című könyv szerkesz-
tője nyitotta meg. Ezt követte az 
alsó tagozatosok szavalóverse-
nye, majd az óvodás rajzpályá-
zat eredményhirdetése. 

A programot a „Bagoly Ba-

lázs” vershez kapcsolódó kéz-
műves foglalkozás és az előtér-
ben kiállított mini-tárlat színe-
sítette.

Köszönjük a pedagógusok-
nak, óvónőknek a felkészítő 
munkát, valamint Szabóné 
Karsai Mária polgármester asz-

szonynak, Fézerné Kaszás Má-
ria igazgatóhelyettes asszony-
nak és Tóvizi Erikának, a kötet 
szerkesztőjének, hogy ellátták a 

szavalóverseny zsűrijének ko-
rántsem egyszerű feladatát.

A rendezvény megvalósulá-
sát a Balassi Intézet által kiírt 
sikeres pályázat, a könyv meg-
jelenését az Ebes Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft. és az 
Ebes Kultúrájáért Alapítvány fi-
nanszírozta. 

Eignerné Bartusz Andrea 
ügyvezető   

„90 vers, 90 kép” 

„De vidám a baba-bál: egy-két 
baba be-beáll” címmel tartotta 
farsangi foglalkozását a Hangbú-
jócska Zenebölcsi a Művelődési 
Házban 2014. 02. 10-én hétfőn 9 
órától.

A kicsik érdeklődve figyelték 
egymás kedves, mesés jelmezeit. 
Az anyukák is boldogan kapcso-
lódtak be a mókába, a táncba, és 

farsangi dalokkal, mondókákkal 
igyekeztek elűzni a telet. Az óra 
végén finom falatok várták a pici 
pocikat, és tombola nyeremény-
nek örülhettek a szerencsések.

A zenebölcsire továbbra is várja 
a babákat, kisgyermekeket minden 
hétfőn 9 órától a Művelődési Ház 
és Lövei Lilla zenetanár, foglalko-
zásvezető.

Baba bál

Az Ebesi Református Templomért Alapítvány 
köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták szervezetünket.

2013-ban a felajánlott összeg 60.373 forint volt, melyet a templomunk és hitéletünk fenntartására fordítottunk.
Ezúton kérjük, hogy ily módon idén is támogassák Református Templomunkat! 

Adószámunk: 18548255-1-09
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2014. február 6-án Múzeumi nappal és a Szabadegyetemi előadás ke-
retében író-olvasó találkozóval zárult a Múzeumok Mindenkinek című 
pályázat szakmai megvalósítása.

Múzeumi napon a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 10-
12. évfolyamos diákjai vettek rész. Drámapedagógiai foglalkozással és 
dr. Bárány Ottóné, egykori táborlakó visszaemlékezésének segítéségé-
vel kerültek közelebb az 1950–53. között zajló Hortobágy, Nagykunság 
és Hajdúság területét érintő kitelepítésekhez. A családi munkatáborok 
történetét bemutató kiállításban Kocsis Róbert, a Hajdú- Bihar Megyei 
Közgyűlés alelnöke nyitotta meg a Törvénysértés nélkül – Szabadegye-

tem a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban című rendezvény utolsó alkal-
mát. A kiállítás létrehozói, dr. Hantó Zsuzsa és Rózsahegyiné Juhász 
Éva rendhagyó tárlatvezetése után, Hantó Zsuzsa Kitaszítottak című 
könyvének bemutatására került sor. 

„Múzeumok Mindenkinek” Program – A Széchényi Ferenc 
Tájmúzeum oktatási-képzési szerepének erősítése

TÁMOP 3.2.8.B-12/1
Eignerné Bartusz Andrea múzeumvezető

Véget ért a „Múzeumok Mindenkinek” 

A Benedek Elek Óvoda minden év feb-
ruárjában megrendezi jótékonysági bálját. 
Mint mindig, most is töretlen a lelkesedés. A 
bál helyszíne az Arany Oroszlán volt.

A pezsgős köszöntő után szórakoztató 
műsor következett. A rendkívül látványos 
hajdúszoboszlói mazsorettek mellett nagy 
sikert aratott óvodánk tehetséggondozó ma-
zsorett és zenés torna csoportja is. Majd a 
citera hangjait csodálhattuk Fazekas Bence 
és Nagy Anita tanár néni előadásában.

A svédasztalos vacsora széles kínálatában 
mindenki talált magának megfelelő ételfé-
léket. A gazdag ízvilág, a látvány ámulatba 
ejtett bennünket. A desszertet a szülők és 
óvodai dolgozók készítették, melyet ezúton 
is köszönünk. Az őz hús Hosszúné Kelemen 
Anita felajánlásából került asztalra.

A kellő hangulatkeltés megtörtént, így in-
dulhatott a tánc. A hangulatos zenét Sándor 
Zsoltnak köszönjük, aki szolgáltatását térí-
tésmentesen ajánlotta fel és hajnalig „húzta” 
fáradhatatlanul a minden igényt kielégítő 
„talpalávalót”.

Természetesen ez a bál sem múlhatott el 
tombolasorsolás nélkül. Rengeteg értékes 
tombolatárgy közül kiemelem Matusz Imre 
felajánlását – családi hétvége Füzérkomló-
son az Öreg Bence apartmanban, kerti rattan 
bútor a CURVER Kft.-től, a HUNGAROSPA 
Zrt.-től Aqua-Palace családi belépő, vacso-

ra az Arany Oroszlántól, a hajdúszoboszlói 
Szilfa vendéglőtől, bio ételcsomag Örven-
di Lászlótól, kávéfőzők a hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodástól, táskák az AKSD-től. 
Köszönet továbbá a felajánlásokért: a Bal-
mazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet-
nek, a debreceni Jégcsarnok Kft.-nek, Kabai 
Hajnalka vállalkozónak, a Kerekes Kft.-nek, 
a Sajt-Kalmár Kft.-nek, a Szoboszló Coop 
Kft.-nek, a Vágner 2001 Bt-nek, a Monosker 
Kft.-nek, a Python Bőrruházatnak, a Csa-
ládi Kajatanyának, szülőknek, óvodánk 

dolgozóinak. Ezúton köszönjük az ebesi 
Pulykahízlaló Kft. 50.000 forintos támoga-
tását.

Óvodánk vándorvázájának átadására ke-
rült sor éjfélkor. Az óvoda nevelőtestületé-
nek nagyon nehéz dolga volt, hisz a közös 
cél érdekében valamennyi szülő, óvodai 
dolgozó a legtöbb esetben megmozdul, ösz-
szefog, erejéhez mérten kiveszi a részét a 
feladatokból, támogatja az óvodát, amelynek 
központjában a gyermek áll.

A bál bevételéből – 542.850 Ft – óvodánk 
udvarára fogunk kialakítani egy közlekedési 
pályát és természetesen a közös programo-
kat, kirándulásokat is támogatjuk továbbra 
is.

A vázát Nagy Lajos és felesége adta Ko-
vács Gábornak és Kovács Szilviának, akik 
7 éven keresztül partnerei voltak óvodánk-
nak, önzetlenül és mindig lelkiismeretesen 
vettek részt közösségünk életében. Ajándék-
csomaggal köszöntük meg Fülöp András és 
Fülöpné Ács Katalin rengeteg segítségét, a 
gyűjtőmunkában és szervezett programok-
ban való aktív részvételüket, az óvoda jó hír-
nevének megőrzésére történő törekvésüket.

Majd ezt követte a szülők fergeteges mű-
sora. A pillangó és a katica csoport 5 szülő-

párja „Táncdalfesztivál” címmel szórakoz-
tatta a közönséget. Köszönjük, hogy töretlen 
lelkesedéssel sikerült megvalósítaniuk az 
éjféli meglepetésműsort!

A műsorról készült összeállítás megtekint-
hető a www.ebestv.hu oldalon.

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető
Fotó: ifj. Jakab Attila

Báloztak az óvodások
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Iskolai színes hírekDemokrácia a mindennapokban
Iskolánkban a ’90-es évektől működik Di-

ákönkormányzat. Célja, hogy a tanulók gazdái 
legyenek a mindennapi diákéletnek. Felada-
tai: képviselni a tanulók érdekeit, szervezni a 
közösségi életet, választani a bizottságokat és 
azok vezetőit. Tevékenysége a tanulókat érintő 
minden kérdésre kiterjed. Működése: a me-
gyében talán egyedülálló, hiszen nálunk havi 
rendszerességgel van iskolagyűlés, amelyen 
a DÖK vezetők beszámolnak diáktársaiknak 
az előző hónap eredményeiről (tanulmányi, 
magatartás stb.) az ügyeleti munkáról, a ver-
senyekről. Ezen túl aktualitásokat közölnek, 
problémákat vetnek fel. Az iskolagyűlésen 
a részvétel kötelező, itt mindenki megteheti 
közérdekű észrevételeit, javaslatait. Ahhoz, 
hogy az iskolagyűlést gördülékenyen le tud-
juk bonyolítani, sok-sok előzetes munkára van 
szükség. Ezért minden hónap elején a vezető-
ség összeül tanácskozni. A sokféle bizottság 
munkáját pedagógusok segítik. 

A DÖK vezetői: 
DÖK vezető: Farkas Hanna – segítő: Bálint-

né Bagdi Ibolya
Tanulmányi bizottság vezetője: Gali Petra – 

segítő: Balogh Éva
Kulturális bizottság vezetője: Vágner Zsu-

zsa – segítő: Tóthné Leiter Júlia
Ügyeleti bizottság vezetője: Megyaszai Lili 

– segítő: Kathiné Sárkány Noémi
Egészségügyi bizottság vezetője: Rácz Do-

rina – segítő: Katona Erika
Sport bizottság vezetője: Sós Barna – segí-

tők: Dobos Judit, Kása Sándor
Az iskolarádió működtetői: Molnár Péter, 

Szathmári Dorina, Abai Evelin
A DÖK pénztárosa: Zelízi Mária

Repülőgép szimulátoron játszhattunk

2014. február 19-én, iskolánk kispolgárőr 
csoportja meghívta a debreceni Hadkiegészítő 
és Nyilvántartó Parancsnokság 2. sz. Katonai  
Igazgatási Központjának munkatársait egy 
délutáni foglalkozásra.

Váraljai Árpád zászlós toborzó altiszt se-
gítségével tanulóink betekintést nyerhettek a 
katonai élet rejtelmeibe, és kipróbálhattak egy 
Mig-27-es repülőgép szimulátort. A kispolgár-
őrökön kívül nagyon sok tanulónk érdeklődött 
a szimulátor iránt. A gyerekek nagyon ügyesen 
irányították a repülőgépet a vezetőülésben, így 
nagyon jó hangulatban telt el ez a délután.

Köszönjük az előzetes szervező munkát a 
honvédség tisztjeinek, Nagy Zoltánnak és Tóth 
Imrének.

Köszönet a rendezvény lebonyolításáért a 
honvédség munkatársainak, valamint Orosz 

Miklós és Balogh László polgárőröknek. A 
foglalkozás iskolai szervezője Kása Sándor és 
Zelízi Mária volt.

Ismét szép eredményeket értek el tanulóink 
a versenyeken

Január 24-én a debreceni Vörösmarty Mi-
hály Általános Iskolában megyei mese- és 
prózamondó versenyt rendeztek, melyen isko-
lánk is képviseltette magát. A színvonalas ver-
senyről sikeresen tértek haza diákjaink. Arany 
minősítést és könyvjutalmat kaptak: Gali Petra 
és Fecskán Janka 6.a. osztályos tanulók. Fel-
készítő tanáruk Németi Jánosné volt. Ezüst 
minősítéssel és sok ajándékkal gazdagodott 
Palcsu Zalán 5.b. osztályos tanuló, felkészítő 
tanára Fézerné Kaszás Mária, Kiss Zoltán 5.a. 
osztályos tanuló, felkészítő tanára Subáné Kiss 
Gyöngyi. 

2014. február 5-én Hajdúszoboszlón a Pá-
vai-Vajna Általános Iskolában megrendezett 
területi Kazinczy szépkiejtési-és olvasó verse-
nyen iskolánkat Szoboszlai Botond 5. és Gali 
Petra 6. osztályos tanulók képviselték. Petra I. 
helyezést ért el. Felkészítő tanárok: Németi Já-
nosné és Fézerné Kaszás Mária.

40 diákunk gondolta úgy, hogy kiereszti a 
hangját és részt vesz az iskolánk által szerve-
zett népdaléneklési versenyen. Külön öröm 
volt számunkra, hogy nagyon sok fiú is jelent-
kezett idén a megmérettetésre. Az ebédlő zsú-
folásig megtelt a versenyzőkkel és az őket biz-
tató szülőkkel, vendégekkel. Az 1-2. osztályo-
sok egyéni versenyben I. helyezést ért el Fodor 
Enikő 1.b., II. helyezést ért el Forgó Viktória 
1.b., III. helyezést pedig Bodrogközi Janka 
2.a. osztályos tanuló ért el. A 3-4. osztályosok 
egyéni versenyében Kocsis Roland 4.a. osztá-
lyos tanuló végzett az I. helyen. Őt követte Si-
pos Katalin 3.b. osztályos tanuló. A III. helyen 
pedig Tóth Eszter 3.a. és Fodor Tamás 3.b. 
osztályos tanulók osztoztak. Csoport kategóri-
ában I. helyen az Anga Zsanett (4.b.) és Lente 
Márk (4.b.) páros végzett. II. helyezést értek el 
Kovács Alexa (2.b.) és Karsai Erika (2.b.), míg 
III. helyen Kocsis Roland (4.a.), Lajtai Leven-
te (4.a.) és Karsai Bence (4.a.) végeztek. Fel-
készítő tanárok: Batta Katalin és Kiss József. A 
rendezvényen, mint legtehetségesebb népdal-
énekes különdíjban részesült Kiss Csenge 4.a. 
osztályos tanuló. 

Hajdúszoboszlón, a Bárdos Lajos Általános 
Iskolában február 18-án rendezték meg a tan-
kerületi népdaléneklési versenyt. A 3-4. osztá-
lyosok egyéni versenyében I. helyezést ért el 
Kiss Csenge 4.a. osztályos tanuló. Az 5-6. osz-
tályosok egyéni versenyében szintén I. helye-
zéssel büszkélkedhet Gali Petra 6.a. osztályos 
tanuló. Ugyanezen korcsoport csoportos ver-

senyében I. helyezést ért el a Bari Barbara 
(6.a.) és Ötvös József (6.a.) páros. Abai Evelin 
6.a. osztályos tanuló a zsűri elnök különdíjával 
térhetett haza. Felkészítő tanárok: Fehér-
Wargha Ibolya és Kiss József.

A hajdúszobosz-
lói városi kosárlabda 
bajnokságon hatal-
mas küzdelemben és 
szoros versenyben az 
5-6. osztályos fiúk a 
V. helyen, ugyanezen 
korosztály lány csa-
pata a IV. helyen vég-
zett. A 7-8. osztályos 
lányok szintén a IV. 
helyen végeztek. Felkészítő tanárok: Dobos 
Judit és Kása Sándor.

Színházban voltunk
111 tanulónkat nyűgözte le a Légy jó mind-

halálig című musical a Csokonai Színházban. 
A 3-8. osztályosok kiváló rendezésben, gyö-
nyörű díszletek között ismerhették meg Nyilas 
Misi történetét.

A szerelem örök
Február 22-én 400 hátrányos helyzetű gye-

rek ismerhette meg a debreceni Főnix csarnok-
ban a Rómeó és Júlia című musicalt a Buda-
pesti Operettszínház előadásában. A jótékony-

sági akció megvalósításáért összesen tizenegy 
vállalat, szervezet és magánszemély, valamint 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma fogott 
össze. Településünkről 41 gyermek nézhette 
meg az előadást az OUTSYS Szolgáltató Kft. 
segítségével, melyet ezúton is köszönünk.

Elkészült a tankonyha  
Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány segítsé-

gével megvalósult tankonyhát hamarosan bir-
tokba vehetik a gyerekek. Bár a bútorzat már 
elkészült, de ahhoz, hogy használni tudjuk a 
tankonyhát, várjuk a kedves szülők, ebesi la-
kosok támogatását. Szívesen fogadunk tartós 
élelmiszert, konyhai eszközöket (tányérok, 
evőeszközök, lábasok, konyhai kisgépek), il-
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Kék hírek
Ebesen 2014. január 24. és 2014. február 21. közötti időszakban nem 
történt bűncselekmény, azonban az ezt megelőző időszakból egy 
falopás jutott a rendőrség tudomására. 
Ismeretlen tettes 2014. 01. 16-át megelőző időben Debrecen és 
Hajdúszovát közötti út mellet, Ebes külterületén a 090/2 helyrajzi 
szám alatt a régi iskolával szemközti tanyára a drótkerítést lebontva 
bementek és onnan 40-50 darab akácfát kivágtak és építkezési 
anyagokkal együtt eltulajdonítottak. Az ügyben lopás vétség 
elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s amennyiben 
a fenti eseménnyel kapcsolatban bármilyen információval 
rendelkeznek, a bűncselekmény időpontjában a helyszínen, illetve 
annak közelében jártak, esetleg látták az elkövetőket, avagy 
részükre megvételre kínálták az eltulajdonított tárgyakat, értesítsék a 
rendőrséget vagy a település körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit 
az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan 
– a bejelentő adatait zártan – kezeli:
Mészáros József r. tzls. csoportvezető +36-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott +36-30/382-6584
Vass Szabolcs 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
Sági József 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 minden csütörtökön 16:00 
és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az 
Ebes, Széche nyi tér 1. szám alatt tartanak.

Dr. Gali Sándor r. alezredes, kapitányságvezető

senyében I. helyezést ért el a Bari Barbara 
(6.a.) és Ötvös József (6.a.) páros. Abai Evelin 
6.a. osztályos tanuló a zsűri elnök különdíjával 
térhetett haza. Felkészítő tanárok: Fehér-
Wargha Ibolya és Kiss József.

A hajdúszobosz-
lói városi kosárlabda 
bajnokságon hatal-
mas küzdelemben és 
szoros versenyben az 
5-6. osztályos fiúk a 
V. helyen, ugyanezen 
korosztály lány csa-
pata a IV. helyen vég-
zett. A 7-8. osztályos 
lányok szintén a IV. 
helyen végeztek. Felkészítő tanárok: Dobos 
Judit és Kása Sándor.

Színházban voltunk
111 tanulónkat nyűgözte le a Légy jó mind-

halálig című musical a Csokonai Színházban. 
A 3-8. osztályosok kiváló rendezésben, gyö-
nyörű díszletek között ismerhették meg Nyilas 
Misi történetét.

A szerelem örök
Február 22-én 400 hátrányos helyzetű gye-

rek ismerhette meg a debreceni Főnix csarnok-
ban a Rómeó és Júlia című musicalt a Buda-
pesti Operettszínház előadásában. A jótékony-

sági akció megvalósításáért összesen tizenegy 
vállalat, szervezet és magánszemély, valamint 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma fogott 
össze. Településünkről 41 gyermek nézhette 
meg az előadást az OUTSYS Szolgáltató Kft. 
segítségével, melyet ezúton is köszönünk.

Elkészült a tankonyha  
Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány segítsé-

gével megvalósult tankonyhát hamarosan bir-
tokba vehetik a gyerekek. Bár a bútorzat már 
elkészült, de ahhoz, hogy használni tudjuk a 
tankonyhát, várjuk a kedves szülők, ebesi la-
kosok támogatását. Szívesen fogadunk tartós 
élelmiszert, konyhai eszközöket (tányérok, 
evőeszközök, lábasok, konyhai kisgépek), il-

letve a konyhában használatos dolgokat, hogy 
minél előbb elkezdhessünk a konyhai munkát. 
Köszönetet mondunk a tankonyha kialakítá-
sában részt vevőknek, a támogatóknak és az 
alapítványnak. Az Ebesi Gyermekekért Ala-
pítvány továbbra is várja és köszönettel veszi 
az adó 1%-ának felajánlását a 18544718-1-09 
adószámra.

Jó tanuló – jó sportoló Sós Barnabás
Idén iskolánk tanulója, Sós Barnabás is átve-

hette a Hajdú-Bihar megyei jó tanuló – jó spor-
toló díjat. Bár gyakran elég nehezen egyeztet-
hető össze a jó tanulás az eredményes sporttal, 
Barnának ez mégis nagyszerűen sikerül. A 
díjazott hat évig karatézott. Versenyszerűen 

atletizál és számos futóversenyen állhatott fel 
a dobogóra. Legnagyobb sikereit mégis a sak-
kozóként érte el. 5 éves korában ismerkedett 
meg a sport alapjaival. Egy évvel később már 
versenyzett. 5 éve Hajdú-Bihar megye korcso-
portos rapid sakkbajnoka lett. Három évben is 
az ország 10 legjobb sakkozója között volt. Az 
utóbbi 4 évben minden alkalommal megnyerte 
a Hajdú-Bihar megyei diákolimpiát, így ő kép-
viselhette megyénket az országos versenye-

ken, ahol előkelő helyezéseket ért el. Tavaly 5. 
lett az országos diákolimpián. Az elmúlt 6 év-
ben sportolóként 62 érmet (többségük arany) 
és 20 kupát nyert.

Hatodikak lettek sakkozóink a 
diákolimpián

Erős mezőnyben, küzdelmes partikban a 
megyei diákolimpián hatodik helyezést értek 

el versenyzőink. A csapat tagjai ifj. Sós Bar-
nabás, Magyar Krisztián, Herman Balázs és 
Kovács Mátyás voltak. 

Ezúton is gratulálunk tanulóinknak a verse-
nyeken elért szép eredményekhez!

Szűcs Norbert intézményvezető

A Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Munkaügyi 
Kirendeltsége tájékoztatja a lakosságot, hogy 
kihelyezett ügyfélfogadást tart. 
Az ügyfélfogadás helye: Ebes, Művelődési 
Ház.
Az ügyfélfogadás ideje: 2014. 03. 06. (csütör-
tök) 8.30–10.00 óráig; 2014. 06. 05. (csütör-
tök) 8.30–10.00 óráig; 2014. 09. 04. (csütör-

tök) 8.30–10.00 óráig; 2014. 12. 04. (csütör-
tök) 8.30–10.00 óráig.
A kihelyezett ügyfélfogadás alkalmával ügy-
feleink eleget tesznek a jelentkezési kötele-
zettségüknek (kiskönyvükbe beírásra kerül 
a megjelenés napja és a visszahívás pontos 

időpontja), ezért a kirendeltséget felkeresni ez 
okból már nem szükséges. A kihelyezett ügy-
félfogadás során megtekinthető az aktuális 
állás- és képzési lista. A kirendeltségen törté-
nő leadásra eddig összegyűlt, és hat hónapnál 
nem régebbi utazási jegyeket is itt adhatják le. 

Bökönyi-Fórián Éva Anett  
kirendeltség-vezető

Tájékoztatás
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Kedves Sportolónk, Barátunk, 
Támogatónk, Segítőnk! 

Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület 2010 óta köz-
hasznú szervezetként működik, ezért idén lehetősége nyílik a 
személyi jövedelemadó  1%-át az egyesület javára felaján-
lani. 
Az egyesület tevékenysége és célja, hogy minden sportol-
ni vágyó ebesinek megteremtse a lehetőséget az egészséges 
életmód és testedzés lehetőségére, valamint színvonalas sport-
rendezvényeket szervezzen és helyi-, megyei-, országos verse-
nyekre készítse fel a versenyszellemű sportolókat. 

Amennyiben támogatni szeretné az Ebesi Sportbarátok 
Közhasznú Egyesületünket, a rendelkező nyilatkozatot a 

honlapunkról töltheti le. 
Adószámunk: 18998021-1-09 

Köszönettel és tisztelettel:
EBESI SPORTBARÁTOK KÖZHASZNÚ  EGYESÜLET 

elnöksége

1. Szombat Dr. Socol Ilona

2. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

3. Hétfő Dr. Csontos Gyula

4. Kedd Dr. Socol Ilona

5. Szerda Dr. Csontos Gyula

6. Csütörtök Dr. Csontos Gyula

7. Péntek Dr. Socol Ilona

8. Szombat Dr. Socol Ilona

9. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

10. Hétfő Dr. Szerze  Róbert

11. Kedd Dr. Csontos Gyula

12. Szerda Dr. Csontos Gyula

13. Csütörtök Dr. Socol Ilona

14. Péntek Dr. Szerze Péter

15. Szombat Dr. Szerze  Róbert

16. Vasárnap Dr. Socol Ilona

17. Hétfő Dr. Szerze Róbert

18. Kedd Dr. Szerze Péter

19. Szerda Dr. Békési Zoltán

20. Csütörtök Dr. Szerze Péter

21. Péntek Dr. Socol Ilona

22. Szombat Dr. Szerze Róbert

23. Vasárnap Dr. Szerze Péter

24. Hétfő Dr. Békési Zoltán

25. Kedd Dr. Békési Zoltán

26. Szerda Dr. Békési Zoltán

27. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

28. Péntek Dr.Békési Zoltán

29. Szombat Dr. Békési Zoltán

30. Vasárnap Dr. Békési Zoltán

31. Hétfő Dr. Socol Ilona 

MOBILTELEFON:  
06-30/698-0043

Dr. Varga Tamás 
igazgató főorvos

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2014. március 1-től 31-ig

Jó szervezőmunkával, lelkesedéssel, összefogással 
életben lehet tartani az egyesületet

– interjú Nagy István Zsombor elnökkel –

A januári tisztújító köz-
gyűlésen az Ebes KKSE új 
elnökévé Nagy István Zsom-
bort választották. Elnök úr-
ral beszélgettünk a KKSE je-
lenéről és jövőbeli terveiről. 

A labdarúgás szerelmesei 
előtt nem ismeretlen a neved. 
Mit mondanál el magadról 
azoknak, akik nem járatosak a 
foci berkeiben? 

Nagy István Zsombor: 
A labdarúgás alapjait a Deb-
receni Sportiskolában kezd-
tem 6 évesen, végigjártam a 
DVSC korosztályos utánpót-
láscsapatait, játszottam NB I 
B-ben, NB II-ben, NB III-ban 
is, több egyesület színeiben. 
Futsaloztam NB I-ben és NB 
II-ben, jelenleg pedig Romá-
niában, a Parcium FC csapa-
tában játszom. A sport mellett 

a tanulás is fontos része volt 
az életemnek, hiszen a sport-
gimnázium után elvégeztem 
a Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskola testne-
velő tanítói szakát, majd Bu-
dapesten a Corvinus Egyetem 
igazgatás rendszerszervező 
szakát. Jelenleg is koptatom 
az iskolapadot, hiszen a Deb-
receni Egyetem sportszervező 
szakára járok. 11 évig dolgoz-
tam a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzatnál sportrefe-
renseként, később Budapestre 
kerültem a Magyar Labdarúgó 
Szövetségbe a női és a strand-
labdarúgás országos koordiná-
toraként. Nős vagyok, van egy 
gyönyörű két éves kislányom.

Hogyan került a látókörödbe 
az Ebes KKSE? Kik kértek fel 
az elnöki teendők ellátására?

Nagy István Zsombor: 
A tavalyi évben kerültem az 
egyesülethez, mint utánpótlás 
koordinátor, és mint pályá-
zatíró. Az egyesület az idei 
év elején tisztújító közgyűlést 
hívott össze. Az előttem fel-
kért elnökjelölt, Palotás Csa-

ba munkahelyi elfoglaltságra 
hivatkozva nem vállalta ezt a 
titulust. Ezután jött az ötlet a 
jelenlegi alelnök úrtól, Szabó 
Attila bácsitól, valamint a csa-
pat technikai vezetőjétől Holb 
Pétertől, hogy engem kérjenek 
fel az elnöki teendők ellátásá-
ra. Egy nap gondolkozási idő 
után elvállaltam a feladatot, 
mert úgy gondoltam, hogy jó 
szervezőmunkával, lelkese-
déssel, összefogással életben 
lehet tartani az egyesületet.

Milyen irányvonal mentén 
tervezed az egyesület munká-
ját koordinálni? Mik a terveid 
az Ebes KKSE jövőjével kap-
csolatosan?

Nagy István Zsombor: Az 
egyesület új vezetése priori-
tásként kezeli az utánpótlás 
nevelést és versenyeztetés, 
valamint az NB III csapat bent 
tartását a harmadik vonalban, 
lehetőleg minél több helyi 
játékossal. De azt azért tudo-
másul kell vennie mindenki-
nek, hogy mivel kis település 
vagyunk, kevés gyereklét-
számmal, a megerősített NB 

III-as bajnokságban csak helyi 
játékosokkal nehéz felvenni 
a versenyt. A felnőtt csapat 
vezetése jó kezekben van, hi-
szen Szabó László már letette 
a névjegyét a megyei labda-
rúgásban szerzett több bajno-
ki címével, játékos-párti, de 
keménykezű edző, megfelelő 
végzettséggel. Az utánpótlás-
ban is megfelelő végzettségű 
emberek dolgoznak. Az után-
pótlás koordinátor Ternován 
Ferenc, a szakmai munkáért 
pedig Magyar Gyuri bácsi fe-
lelnek. Szeretnék minél szoro-
sabb együttműködést kialakí-
tani a helyi önkormányzattal, 
hiszen a településnek sem 
mindegy, hogy hogyan szere-
pelnek csapataink. Van négy, 
a Bozsik programban szereplő 
csapatunk, valamint női labda-
rúgócsapatunk is. Mindenkép-
pen aktívabban szeretnék részt 
venni a különböző országosan 
kiírt pályázatokban.

Köszönjük elnök úr! Kívá-
nunk tervei megvalósításához 
nagyon sok sikert!

dr. Borku Csilla
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Március 15. szombat du. 4 órakor

Ünnepi tavaszköszöntő 
falutúra

Sétálva, kocogva, kerékpárral, 
görkorival, gördeszkával  

és bármilyen sporteszközzel
Indulás: Március 15. délután 4 órakor: Arany J. Ált. Isk. elől
Résztvevők: korhatár nélkül
Útvonal:  Iskola – Kossuth u. – Platán sor – Hunyadi u. – Fő u. – 

Alkotmány u. – Tóth Árpád u. – Ady Endre u. – Béke 
u. – Diófa u. – Vérvölgy u. – Rózsa u. – Kossuth u. – 
Iskola

Felszerelés: Időjárásnak megfelelő öltözet
Szervezők: Sós Barnabás-Ebesi Sportbarátok Egyesület
 Ebesi Polgárőr Egyesület, Rendőrség

ÜGYELETI BEOSZTÁS A dErECSKEI ÁLLATEGéSZSéGÜGYI KErÜLET HAJdúSZOBOSZLóI TErÜLETéN
2014. március 1–március 23-ig

Ellátás módja Időpont Állatorvos neve Telephelye Tel. sz. Mobilszám
Hatósági ügyelet Március 01.-02. dr. BÍró TAMÁS Hosszúpályi, Petőfi u. 7. 06-30 239-0230
Szolgáltatást ellátó dr. KÁLMÁN ATTILA H-szoboszló, Erkel F u. 79. 06-30-9-250-391
Hatósági ügyelet Március 08.-09. dr. POLGÁr  IMrE Debrecen, Simonffy u. 8/a. 06-70-376-1141
Szolgáltatást ellátó dr. MELEGHEGYI BALÁZS H-szoboszló, Gönczy P u. 9-11. 06-30-240-9246
Hatósági ügyelet Március 15.-16. dr. NYÍrI SÁNdOr Derecske, Malom u. 2. 06-70-376-1148
Szolgáltatást ellátó dr. CZIrJÁK ANdrÁS Hajdúszob, Széchenyi u. 1./c 365-861 06-30-935-3184
Hatósági ügyelet Március 22.-23. dr. HANZérOS ÁdÁM Nagyhegyes, Kölcsey u. 6. 06-30-9-496-008
Szolgáltatást ellátó dr. HANZérOS ÁdÁM Nagyhegyes, Kölcsey u. 6. 06-30-9-496-008
HÉTVÉGI RENDELŐI ÜGYELET: dr. SASS IMrE, 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, ATTILA U. 23. 06-30-239-7885

dr. Vágó László kerületi főállatorvos

„Munkahelyi tartalom alapú nyelvoktatással, soft-skill fejlesztéssel a könnyebb elhelyezkedésért”
Munkaerőpiaci program Ebes és térségében

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0043

· NYELVVIZSGÁT NEM KELL TENNI
· TAVASZI KEZDÉS

· ANGOL, NÉMET OLASZ NYELVEKBŐL
· BÁRMILYEN SZINTEN

A részletekkel, jelentkezés feltételeivel kapcsolatosan személyes 
találkozó:

2014. március 10. hétfő, 17. óra, 
Művelődési Központ, Ebes

Koszta Katalin
Euro-Lingva Alapitvány

Tel.: 30/5047407
E-mail: koszta.katalin@cambridgenyelviskola.hu

Mezőgazdasági és Erdőgazdasági 
képzések ingyen

Méhész
(OKJ: 31 621 05 0000 00 00)

           A képzésben való részvétel feltételei:
         1.) alapfokú iskolai végzettség,  2.) 17. betöltött életév, 3.)  egészségügyi alkalmasság,
Lakott-területi fakitermelő ÚJ! ÚJ! ÚJ!
          (OKJ: 31 623 01 0001 33 01)
             A képzésben való részvétel feltételei:
              1.) A vizsgára bocsátást megelőzően fakitermelési szakmában eltöltött 1 év gyakorlat
             2.) egészségügyi alkalmasság
Erdészeti közelítőgép kezelője ÚJ! ÚJ! ÚJ!
        (OKJ: 31 521 04 0100 31 03)

Gyógy- és fűszernövénytermesztő ÚJ! ÚJ!
(OKJ: 31 622 01 0100 21 03, OKJ:31 622 01 0100 21 01)

Virágkötő ÚJ! ÚJ! ÚJ!
          (OKJ:  33 215 02 0100 31 02)
            A képzésben való részvétel feltételei:

1.) alapfokú iskolai végzettség,  2.) 17. betöltött életév, 3.)  egészségügyi alkalmasság, 
Aranykalászos gazda    ÚJ! ÚJ! ÚJ!
           (OKJ: 33 621 02 0100 31 01)

Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő (pl.: traktor)
(OKJ: 31 521 19 0010 31 06)

Mezőgazdasági rakodógép-kezelő (pl.: markoló)
(OKJ: 31 521 19 0010 31 07)

Önjáró betakarítógép-kezelő (pl.: kombájn)
(OKJ 31 521 19 0010 31 10)

             A képzésben való részvétel feltételei:
1.) alapfokú iskolai végzettség,  2.) 17. betöltött életév, 3.)  egészségügyi 

alkalmasság, 4.) B kategóriás jogosítvány
Motorfűrész-kezelő       Fakitermelő   

(OKJ 31 623 01 0100 21 03)          (OKJ 31 623 01 0100 31 03)
             A képzésben való részvétel feltételei:

1.) alapfokú iskolai végzettség, 2.) 18. betöltött életév, 3.)  egészségügyi alkalmasság

A DEKRA Akademie Kft. a fenti képzéseket foyamatosan és  
ingyenesen indítja a VM támogatásával különböző helyszíneken.
A részletekről érdeklődjön: DEKRA SzolgáltatóKözpont Budapest   
Telefon: 06-1/487-1090
Az Ön személyes tanácsadója: Tölli Imre 30/290-6100 

Tájékoztató előadás 2014. március 5.-én 16:30-
tól a Művelődési házban.

Mezőgazdasági és Erdőgazdasági 
képzések ingyen

Méhész
(OKJ: 31 621 05 0000 00 00)

           A képzésben való részvétel feltételei:
         1.) alapfokú iskolai végzettség,  2.) 17. betöltött életév, 3.)  egészségügyi alkalmasság,
Lakott-területi fakitermelő ÚJ! ÚJ! ÚJ!
          (OKJ: 31 623 01 0001 33 01)
             A képzésben való részvétel feltételei:
              1.) A vizsgára bocsátást megelőzően fakitermelési szakmában eltöltött 1 év gyakorlat
             2.) egészségügyi alkalmasság
Erdészeti közelítőgép kezelője ÚJ! ÚJ! ÚJ!
        (OKJ: 31 521 04 0100 31 03)

Gyógy- és fűszernövénytermesztő ÚJ! ÚJ!
(OKJ: 31 622 01 0100 21 03, OKJ:31 622 01 0100 21 01)

Virágkötő ÚJ! ÚJ! ÚJ!
          (OKJ:  33 215 02 0100 31 02)
            A képzésben való részvétel feltételei:

1.) alapfokú iskolai végzettség,  2.) 17. betöltött életév, 3.)  egészségügyi alkalmasság, 
Aranykalászos gazda    ÚJ! ÚJ! ÚJ!
           (OKJ: 33 621 02 0100 31 01)

Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő (pl.: traktor)
(OKJ: 31 521 19 0010 31 06)

Mezőgazdasági rakodógép-kezelő (pl.: markoló)
(OKJ: 31 521 19 0010 31 07)

Önjáró betakarítógép-kezelő (pl.: kombájn)
(OKJ 31 521 19 0010 31 10)

             A képzésben való részvétel feltételei:
1.) alapfokú iskolai végzettség,  2.) 17. betöltött életév, 3.)  egészségügyi 

alkalmasság, 4.) B kategóriás jogosítvány
Motorfűrész-kezelő       Fakitermelő   

(OKJ 31 623 01 0100 21 03)          (OKJ 31 623 01 0100 31 03)
             A képzésben való részvétel feltételei:

1.) alapfokú iskolai végzettség, 2.) 18. betöltött életév, 3.)  egészségügyi alkalmasság

A DEKRA Akademie Kft. a fenti képzéseket foyamatosan és  
ingyenesen indítja a VM támogatásával különböző helyszíneken.
A részletekről érdeklődjön: DEKRA SzolgáltatóKözpont Budapest   
Telefon: 06-1/487-1090
Az Ön személyes tanácsadója: Tölli Imre 30/290-6100 

Tájékoztató előadás 2014. március 5.-én 16:30-
tól a Művelődési házban.
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ROLAND AUTÓHÁZ
Kunkli Imre egyéni vállalkozó

MEGÚJULT VIZSGABÁZIS!
Műszaki vizsga a helyszínen!

• Kisteher gépkocsi 3,5 t-ig

• Minden típusú személygépkocsi 

o benzin és gázüzemű

• Utánfutó,

• Motorkerékpár

Személygépkocsi műszaki vizsgadíj:
19.900,- Ft

Márka független és Skoda Szakszerviz, 
karosszéria lakatos és fényezési munkák

4211 Ebes, Fő u. 78.
Tel.: 06-52/565-500, mobil: 06-30/98-51-350

e-mail: ikunkli@rolandauto.hu;
szerviz@rolandauto.hu

Tevékenyen a Jövőnkért Szociális Szövetkezet az alábbi szolgáltatásokat 
nyújtja, szakemberek által, kedvező áron: kulcsmásolás, kés, konyhaeszkö-
zök, kerti szerszámok élezése, cipő, bőripari termékek javítása, kisebb ház 
körüli munkákat vállalunk, ingatlanértékesítés. Visszatérő megrendelőink 
10% törzsvásárlói kedvezményben részesülnek. Nyitva tartásunk: hétfőtől-
péntekig 8–18, szombaton 8–12, ebéd idő:12.30–13.30. Rákóczi u. 12. hátul 
az udvarban. Tel.: +36 70334-5407, +36 70607 7593.

Lakossági hirdetés

Baráti és családi összejövetelek lebonyolítása 
akár kitelepüléssel is.

Kajatanya tálak, hidegtálak, sültes tálak, halas tálak, 
elkészítését vállaljuk.

Házilag készített  sütemények
Zserbó 3500 Ft/tepsi
Angol szelet 3000 Ft/tepsi

Mézes zserbó 3000 Ft/tepsi
Duna hullám 3000 Ft/tepsi

Mini sajtos pogácsa  1500 Ft/kg

Minden héten változatos, házias napi menü 
750 Ft/adag

Étlapunkon megtalálhatók: 
 – előételek – levesek
 – halételek – tortilla
 – szendvicsek – gyros
 – hamburgerek – desszertek

4211 Ebes Petőfi u. 21/A,  
Tel.: 06/30 894 8050, www.csaladikajatanya.hu 


