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Még nem orvosolták
a problémát

Továbbra sem sikerült végleges megoldást találni Ebes orvosi ügyeletének kialakítására. Az
elmúlt évi ügyeleti rend zavartalanul tovább működik miután
sikerült megnyerni a háziorvosokat, hogy a jelenlegi formában
március31-ig továbbvigyék az
ügyeletet. „Összevont készenléti
szolgálat látja el a lakosságot, azaz
Ebes és Hajdúszovát háziorvosai
felváltva tartanak készenlétet.
Bizonyos időszakokban azonban
az ellátás szervezése komoly személyi gondokat jelent. Az orvosi
ellátás szakmai színvonala jó. A
lakosság a háziorvosok munkájával elégedett. Ugyanakkor erre
a formára történő ellátási szerződés márciusban lejár.
Ebes orvosai eddig személyi
feltételekre hivatkozva nem vállalták, hogy a jelenlegi formában működő ellátás folytatódjon
tovább 2007. március 31. után.
Most azzal érvelnek, hogy a tárgyi feltételek biztosítása túl nagy
megterhelést jelent a falu számára, ezért célszerű az összefogás,
amit az orvosok szorgalmaznak.
Véleményük szerint nincs meg
a megfelelő felszerelés ahhoz,
hogy a jövőben színvonalas ellátást tudjanak biztosítani. Sok
beteg nincs tisztában az ügyelet
fogalmával, így számtalan alkalommal hívják ki a szakembereket szinte fölöslegesen, ezzel
elvonhatják az időt a valóban fontos esetekről. Jogszabály szerint a
központi orvosi ügyelet: A kórházon kívüli sürgősségi ellátás végzésre létrehozott egység, amely
több házi-orvosi körzet lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben történő alapellátási
szintű sürgősségi ellátását végzi
adott területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve.
A 2006. december 20-án tartott testületi ülésre meghívták dr.
Kiss Zoltánt, az Orvosi Ügyelet
Kht. ügyvezetőjét, aki színvonalas, modern, biztonságos szolgál
tatást ígért az ebesieknek, ha
csatlakoznak hozzájuk. Ez a cég
már 1999 óta foglalkozik orvosi ügyeletek megszervezésével. A
megyében már több településen
szervezték meg az orvosi ellátást
(Mikepércs, Sáránd, Hajdúbagos,

Hosszúpályi, Derecske). A társaság jelenleg 132 orvossal, 98 ápo
lóval, 34 gépkocsivezetővel áll
szerződéses kapcsolatban. Az itt
dolgozó szakembereknek igen
magas elvárásoknak kell megfelelniük. A tárgyi feltételeket a Kht.
biztosítja. A szerződéskötés után
az Orvosi Ügyelet Kht. a megállapított támogatáson felül nem
tart igényt további Önkormányzati támogatásokra. Dr. Kiss Zoltán elmondta, hogy cégük nagyon
rugalmas és csupán megállapodás kérdése, hogy milyen megoldást választ a község. A kht. által
kidolgozott konkrét javaslatok a
következők:
1. Ebesen önálló összevont
központi ügyelet kialakítása: A
településen egy központi ügyelet
jön létre, amely csak Ebest látja el.
Ez a megoldás komoly önkormány
zati támogatást igényel, mivel a
lakosság száma az 5000 főt sem
éri el. Ilyen típusú ügyelet működtetése 1 900 000 Ft/hó összeget
jelent csak Ebes számára.
2. Más településen meglévő ügyelettel való együttműködés, vagyis a Derecskei Központi ügyelethez való csatlakozás. Ez
két formában lehetséges:
– A Derecskei Központi ügyelet látja el Ebes szolgálatát, és Ebesen fióktelephelyet alakítanak ki.
Ez azt jelenti, hogy Ebesen lenne
állandóan egy mentőtiszt és mentőápoló/gépkocsivezető, akik az
azonnali életmentő ellátást végeznének el. Míg az orvost igénylő de
nem sürgőségi esetekhez Derecskéről érkezne a szakember. Ez a
forma kombinálható bizonyos
rendelési idővel, melyet az ügyeletes orvos meghatározott időben
Ebesen tölt. A lakosság ezen időben várakozás nélkül keresheti fel
az ügyeletes orvost. Gazdaságilag
ez két állandó szakember jelenlétét és egy telephely fenntartását igényli, ami 1 600 000 Ft/hó
költséget jelent.
– A Derecskei Központi ügyelet látja el Ebes szolgálatát, és Ebe
sen háziorvosi készenléti rendszert építenének ki, ha van olyan
ebesi háziorvos, aki vállalja a
készenlétet.
Az ügyelet az általános megkereséseket sorrend szerint lát-

ja el, sürgős hívásokat előreveszi.
Ugyanakkor egy nagyon komoly
biztonsági együttműködést kötnének a helyi háziorvosok azon
részével, aki vállalja ezt. Ez azt
jelenti, hogy az olyan súlyos esetekben, ahol minden perc számít, riasztanák a készenlétben
lévő helyi orvost de, ezzel egy
időben elindulna az ügyelet is. A
helyi kollega a helyszínre érkezik,
megkezdi az ellátást, és röviddel
utána érkezik a komplett ügyeleti
csapat a központból. Ez a beavatkozás tapasztalatok szerint igen
ritka. Ez a forma is kombinálható
rendelési idővel. Mivel ebben az
esetben nem kell állandó csapatot
fenntartani ez költségcsökkentő tényező, 900 000–1 100 000
Ft/hó közötti összegből lehetne
kialakítani.
3. Az utolsó javaslat a kistérségi ügyeleti rendszer kiépítése
lenne Hajdúszoboszló központi
ügyeletéhez kapcsolódva, de ez
együttműködés hiányában nem
valószínű, hogy létre jöhet. Hajdúszoboszló nem partner abban,
hogy modernizálja az ügyeleti
ellátását.
A képviselő-testület még mindig szorgalmazná a három kisebb
település összefogásával kialakított kistérségi központi ügyelet
létrehozását hajdúszoboszlói hely
színnel, azaz Ebes, Nagyhegyes,
Hajdúszovát együttműködése kel
lene. Dr. Kiss Zoltán elmondása
szerint ez is megoldható lenne, és
ők vállalnák ennek a formának
is a megszervezését, azonban
Nagyhegyes csatlakozásához még
további tárgyalások szükségesek. A képviselő-testület hosszasan vitatta, mi lenne Ebes számá
ra a legjobb, legbiztonságosabb
ellátási forma. 2006-ban azonban már nem sikerült pontot tenni ennek az ügynek a végére. 2007.
év elején talán már többet tudhatunk meg Nagyhegyes és az ebesi
orvosok hozzáállásáról, és sikerül
megoldást találni az ebesiek biztonságos ellátásához. Az orvosok
továbbra is a központi ügyeletet
szorgalmazzák, a képviselő-testület többsége a jelenlegi formá
ban működő ügyeletet tartja
továbbra is jó megoldásnak.
Bencsik Ildikó

Egy
százaléknyi
hírek

Az eddigi felajánlásokat
megköszönve az Ebesen tevékenykedő alapítványok, egyesületek továbbra is várják a
személyi jövedelemadó 1 százalékát. Kérjük, hogy felajánlásaikat a következő adószámra hivatkozva tegyék meg.
Ebes Fejlődéséért Alapítvány
18552698-1-09
Ebesi Idősemberekért Alapítvány
18557064-1-09
Ebesi Gyermekekért Alapítvány
18544718-1-09
Ebesi Református
Templomért Alapítvány

18548255-1-09
Ebesi Katolikus Templomért Alapítvány

18551563-1-09
Ebesi Polgárőr Egyesület

18561830-1-09
Ebes Községi Sportegyesület
19850449-1-09
Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet

18551264-1-09

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Hétfő: 
8.00–12.00 óráig
Szerda:
8.00–12.00 óráig

13.00–18.00 óráig
Csütörtök: 13.00–16.00 óráig
Péntek:
8.00–12.00 óráig.
Felhívom tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy
a fenti időpontokon kívül
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS,
és KIZÁRÓLAG halotti anya
könyvezéssel kapcsolatos
ügyintézés történik. Egyéb
más ügyintézés céljából a
fenti időpontokban kereshetik fel a Polgármesteri Hivatalt. Kérem, hogy segítsék a
hivatal dolgozóinak munkáját az ügyfélfogadási időpon
tok betartásával.
Bek Melinda jegyző
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Árváltozások

Itt a január és indul az áremelések időszaka, minden háztartás súlyos forintokkal fizet többet az igénybe vett szolgáltatásokért. Mivel az élelmiszerek
ára, valamint az energia költségek is növekedni fognak így
az ebesi intézmények étkezési térítési díjai is emelkednek
2007. január 1-jétől.

Az Arany János Magyar–Angol
Kéttannyelvű Általános Iskola és
AMI étkezési térítési díjai 9,5%kal emelkednek. A diákok igényelhetnek napi háromszori étkezést,
melynek ára: 268 Ft, vagy napi kétszeri étkezést 222 Ft-ért. A Napközi Otthonos Óvoda étkezési
költségei is 9,5%-kal fognak nőni.
A gyerekek napi háromszori étkezése így 240 Ft-ba kerül. Az óvoda

alkalmazottainak ebéd költsége
530Ft. A kedvezményben részesülők az ebéd kétharmad részét
fizetik meg, ami 353 Ft. Az ebesi
Alapszolgáltatási Központ több
változást is bevezet 2007. január 1jétől. A házi segítségnyújtás gondozási óradíja 260Ft-ról 290Ft-ra
emelkedik. A házi segítségnyújtás óradíja áfamentes.
Az étkezések díja az alábbiak
szerint fog változni: reggeli: 136
Ft, ebéd: 630 Ft, uzsonna: 80 Ft.
Vannak olyan lakosok, akik csupán az ebéd kiszállítását igénylik
és más szolgáltatást nem vesznek
igénybe, az ebéd házhoz szállítása a 2007-es évben 63 Ft-ba fog
kerülni. A normatíva csökkenése és a készülő szociális törvény
megváltozása miatt, a helyi rendeletben változásokat kell beve-

zetni. Jelenleg az egyedül élők
személyi térítési díját úgy állapítják meg, hogy jövedelmük 90%-át
veszik alapul. A csökkenő normatíva és a kiadások emelése miatt,
ezt a kedvezményt 95%-ra kellene
emelni. Az ebesi önkormányzat
nagyon nagy segítséget ad az időseknek, a támogatás így is jelentős és az új személyi térítési díjak
összege így is kevesebb, mint amit
a törvény engedélyez. Továbbra is
támogatva vannak az ellátottak,
mert minden esetben fizethetnének többet a törvény alapján.
Az intézmények minden esetben próbálták a legkisebb arányban növelni a szolgáltatások
díjait, hogy az amúgy is költséges évkezdést megkönnyítsék az
ebesiek számára.
Bencsik Ildikó

Szennyvízcsatorna-üzemeltetés
A 2006. év a szennyvízcsatorna üzemzavarainak éve volt. Az
elmúlt évben több üzemzavar
történt, mint 1998 óta összesen. Az üzemzavarok mind
darabszámban, mind hatásai
ban jelentősen növekedtek. A
hibák elhárításának költsége
több millió forint volt.
A szennyvízcsatorna üzemzavarai két módon jelentkeznek: a
csatorna dugulásában, vagy az
átemelő szivattyúk meghibáso
dásában. Ezek a berendezések
agresszív környezetben dolgoznak, előbb-utóbb maguktól is
elromlanak, eldugulnak. A mi
hibáink többsége azonban nem a
természetes elhasználódás következményei, hanem a csatornába
kerülő, oda nem való anyagok
hatása.

A szivattyúk járókerekéből szereltünk már ki műanyag kupakokat, vízcsap-alkatrészeket, komplett felmosórongyot, sertésbelet.
A végátemelő szivattyúk ára 1,2
millió forint, egy ilyen hibaelhárítás 3-400 ezer forint.
Aki a sertéstrágyát a csatornába szivattyúzza, vagy a szippantóval beleengedi (erre is volt példa),
talán nem tudja, milyen jelentős
kárt okoz. Nem csak a szivat�tyúk mennek tönkre, de elpusz
títja a szennyvíztelep jótékony
baktériumait is, meghiúsítva a
szennyvíztisztítást, mérgezve a
környezetet. Aki a csapadék- vagy
talajvizet a csatornába szivattyúzza, nem csak a víz Debrecenbe
juttatásának villanyszámláját szaporítja, hanem a vízzel bejuttatott
homokkal és a csatornában jelen
lévő zsírral dugulást okozó mas�-

szát hoz létre. A szennyvízdíj megállapítása valójában úgy történik,
hogy a szennyvízcsatorna üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi
költséget számba kell venni, és el
kell osztani a fogyasztók között.
Minden költség, az indokolatlanul,
a helytelen használatból, a felelőtlen károkozásból adódó költségek
éppúgy részei a fizetendő díjnak,
mint az üzemeltetés rendes költségei. Aki látja, hogy a szomszédja
sertéstrágyát enged a csatornába,
és nem akadályozza meg, valójában a számlát ő maga vállalja a
szomszéd helyett.
Az üzemeltető nem tud minden
csatornaszem mellé őrt állítani. A
károkozásokat csak az önkéntes
fegyelem, a környezetünkre történő odafigyelés akadályozhatja meg.
Girgás Béla

A közműdíjak változása 2007-ben
A 2006-ös év utolsó testületi
ülésén döntés született a 2007. évi
csatorna díjakról is. A 2007. január 1-jétől fizetendő csatornadíj az
önkormányzat 31/2006. (XII. 21.)
Ör. számú rendelete alapján nettó 141,60 Ft/m3. A szolgáltató a
mérő leolvasást negyedévente, a
számlázást havonta végzi. A leolvasás esetein kívül a számlázás
az átlagos becsült fogyasztás szerint, vagy a fogyasztó által bejelentett mérőállás szerint történik.
A gazdálkodó szervezetek, vállalkozások által fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás mértékét
2007. január 1-jétől 99 700Ft/
napi vízfogyasztás+20% áfa
összegben állapította meg a
képviselő-testület.

Az ivóvíz díjak is emelkednek. Ebes közigazgatási területén az ivóvíz díja az alábbi két
tényezőből tevődik össze: a)
249,30/m3+áfa (köbméterenkénti üzemeltetési díj); b) 250 Ft/hó/
fogyasztási hely+áfa (állandó
költségek fedezetének díja).
A kéttényezős díj alkalmazása annak figyelembe vételével
történik, hogy az állandó költséget a közszolgáltatási, illetve
mellékszolgáltatási jogviszony
fennállása alatt egész hónapra kell felszámítani. Ha a jogviszony megszűnése, illetve keletkezése hó közben következik be,
az állandó költség-fizetési kötelezettséget az időtartammal arányosan kell meghatározni.”

Külső tagokkal
bővültek a
bizottságok
Az elmúlt év utolsó testületi ülésén választotta meg a
képviselő-testület bizottságainak külső tagjait.
A pénzügyi bizottság tag
jainak száma 6 főre bővült: 4
fő képviselő: Pócsi Andrásné
elnök, Agócs Attiláné, Bagosi
Bálintné, dr. Szerze Péter ifj.
– és 2 fő külső szakértő: Erdős
Károly, Kis Sándor.
Az egészségügyi és szociális bizottság tagjainak száma
4 fő képviselő, 1 fő külső szakértő: képviselők: Heidumné
Szarka Veronika elnök, Banáné Lente Zsófia, Kapásné
Nagy Amália, Szabó István – külső szakértő: Erdei
Andrásné.
A mezőgazdasági, környezetvédelmi, turisztikai
és sportbizottságban öten
tevékenykednek: 4 képviselő
Agócs Attiláné elnök, Bagosi
Bálintné, Magyar János,
Mezei László, 1 fő külső szakértő: Mihályi Miklós.

Az iparűzési
adóról
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a helyi iparűzési adóról
szóló 25/2006. (XII. 7.) Ör.
sz. rendeletet a 2006. év utolsó testületi ülésén.
E rendelet célja, hogy az
önkormányzat pénzeszközeit kiegészítve lehetőséget teremtsen a település
fejlesztéséhez és a közfeladatok biztonságos ellátásához. A rendelet olvasható a
Polgármesteri Hivatalban és a
Községi Könyvtárban.

EBESI
HÍRLAP
Ebes község önkormányzata

időszaki lapja.
Felelős szerkesztő, kiadó:
Rózsahegyiné Juhász Éva
ebeshirlap@freemail.hu
A szerkesztőség címe:
4211 Ebes, Ady E. u. 6–8.
Tel.: 52/366-136,
fax: 52/565-075.
Kiadja:
Ebesi Kulturális Kht.
Alapította:
Ebes község képviselő-testülete.
Nyomdai munkálatok:
Fount Trade Kft.
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Kulturális Híradó
55 éves Ebes
1952. január 2-án kelt Ebes
község alapítási jegyzőkönyve. Ezen évfordulóra emlékezve kiállítás nyílik a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban
2007. március 15-én a település történek 55 évéről. Kérünk
mindenkit, hogy ha van olyan
dokumentuma, fotója, tárgyi emléke, amely a kiállításhoz felhasználható és a kiállítás idejére nélkülözni tudja
hozza be a múzeumba.

Az én falum

2006. november 15. és december 15. között megtörtént a temető műszaki átadása. Elkészült a ravatalozó, a virágüzlet, a kegyeleti bolt épülete, és a parkoló. Készen vannak az utak, a park, a kerítés. Jelenleg a beruházás pénzügyi lezárása folyik a kivitelezővel, és folyamatban van a használatba vételi engedély beszerzése. Elkezdődött a felkészülés a temető üzemeltetésére.

Karácsonyi vásár az óvodában
Minden év decemberében az
óvoda jótékony célú karácsonyi
vásárt rendez. Az immár hagyományos vásárra az óvoda dolgozói és a szülők ügyes kezei készítették a vevőkre váró portékákat.
Az ízlésesen berendezett óvoda
hallja vonzotta az adakozni kívánó vásárlókat, így bevételünk
85 260 Ft lett, mely csoporton
ként 14 210 Ft összeggé reali
zálódott. A hat óvodai csoport
ennyiért vásárolhatott kreatív
eszközöket a gyermekek számá-

ra. Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülőknek, dolgozóknak, illetve mindenkinek,
akik vásárlásukkal hozzájárultak, hogy fenyőünnepünk gazda
gabb legyen.
December 20-án az óvodai
fenyőünnepen vehették birtokba
a csoportok a vásár bevételéből
beszerzett kreatív eszközöket.
Ezen ünnepen dr. Bodnár Sarolta
fogorvos is meglepetéssel kedveskedett az óvodába járó 163 gyermeknek. Mindenki egy-egy új

fogkefét kapott, illetve a csoportok az Elmex fogkrémet is kipróbálhatták. A fogápoláson kívül
a doktornő gondolt az egészséges táplálkozás megerősítésére is,
így megajándékozott bennünket
almával, sárgarépával, tejjel, sajttal is. Köszönjük neki és kívánunk
munkájához további sikereket.
Úgy gondoljuk, hogy igazán
gazdag karácsonyt köszönthettünk az óvodában.
Czeglédiné Herczeg Ildikó
óvodavezető

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját, baráti társaságát

2007. január 27 -én
az Arany Oroszlán Étterembe

pótszilveszteri
mulatságra!
Az est programja:
19.00
Érkezés
20.00
Vacsora, kétszemélyes oroszlántál
	(sajttal, sonkával töltött pulykamell, rántott sajt, párizsi
szelet, natúr szelet, sült burgonya, párolt rizs)
22.00
Kelet táncosai (hastánc bemutató)
Az est jó hangulatáról az Adonis duó gondoskodik
Jegyek elővételben megvásárolhatók:
2007. január 20-ig
1950/fő
2007. január 20–25-ig
2200 Ft/fő
Elérthetőségek: Ebes, Széchenyi tér 2.
Tel.: 52/565-520, minden nap 10.00–19.00

A Széchenyi Ferenc Tájmúzeum pályázatot hirdet
két kategóriában az 55 éves
évforduló alkalmából. Pályázni szépirodalmi alkotással
és rajzzal lehet.A pályázat
témája: ilyennek látom községünket. A pályázaton részt
vehetnek a település lakói. A
pályamunkákat 2007. március
5-ig kell elkészíteni és beküldeni a múzeumba. A pályázatra beküldött rajzok 2007.
március 15-én kerülnek kiállításra a szépirodalmi alkotásokból az Ebesi Hírlapban kerülnek bemutatásra.

„Légy tudatában értékeidnek!”
Széchenyi Ferenc ezen
gondolatával hirdet pályázatot a Községi könyvtár. A
pályázat kérdései helytörténeti ismeretekre épülnek. A
pályázat átvehető a Községi Könyvtárban 2007. január 20-tól. Beküldési határidő: 2007. február 20., 19 óra.
Eredményhirdetésre a szokott
módom teadélután keretében
kerül sor, várható időpontja: 2007. február 22., 16 óra.

Képes etnográfia
Minden év január 22-én
emlékezünk meg a Magyar
Kultúra Napjáról azon alkalomból, hogy 1823-ban Kölcsey Ferenc ezen a napon írta
a magyar Himnuszt. A Széchényi Ferenc Tájmúzeumban 2007. január 21-én délután 16 órakor kiállítás
nyílik a Magyar Kultúra Napja alkalmából Déri Frigyes
néprajzi tematikájú grafikáiból. A kiállítás címe: Képes
etnográfia. A kiállítást megnyitja dr. Magyari Márta, a
Déri Múzeum etnográfusa. A kiállítás anyagát a Déri
Múzeumból kölcsönöztük. A
megnyitóra minden érdeklődőt szeretettel várunk!



|

Ebesi Hírlap • 2007. január
Tegyen egészségéért, kortól és nemtől függetlenül!

Jóga a mindennapi életben
Többek kérésére

újra megszervezzük kezdő
JÓGA tanfolyamunkat.
Helye: Művelődési. Ház
Ideje: 12 héten keresztül szerdánként 16.30–18.00 óráig
Ára: 600 Ft/ alkalom
Jelentkezési határidő: jan. 28-ig
Tóthné Pincés Évánál: 366-548 v. 06-30/294-8794
Az időpont és a helyszín igénytől függően változhat!

Hitelügyintézés
díjmentesen

Jelzáloghitelek: lakásvásárlásra, építésre, felújításra, kedvezőtlen
kamatozású hitelek kiváltására és szabad felhasználásra is.

Kamat: 1,49% THM: 4,1%

Hívjon! Segítek!

Tóth Sándor
06-30/238-3734 vagy 52/366-548

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy az étterem szállás és étkezés céljából
egyaránt elfogadja az üdülési csekkeket.
Lehetőségünk van továbbá
a Sodexho Pass meleg- és hideg étkezési
utalványok elfogadására is.
Honlapunkról tájékozódhatnak
az aktuális heti menükről.
Az étterem nyitva tartása:
hétfőtől szombatig: 10–19 óráig,
vasárnap: 10–16 óráig.
Elérhetőségeink: 52/565-520,
e-mail: arany-oroszlan@freemail.hu
Honlap: www.arany-oroszlan.hu

Januári orvosi
ügyeleti beosztás
Ebes és Hajdúszovát területén

13. (szombat)
14. (vasárnap)
15. (hétfő)
16. (kedd)
17. (szerda)
18. (csütörtök)
19. (péntek)
20. (szombat)
21. (vasárnap)
22. (hétfő)
23. (kedd)
24. (szerda)
25. (csütörtök)
26. (péntek)
27. (szombat)
28. (vasárnap)
29. (hétfő)
30. (kedd)
31. (szerda)

Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. u. 36.
Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u. 10.
Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. u. 36.
Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u. 10.
Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. u. 36.
Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u. 10.
Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. u. 36.
Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. u. 36.
Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A

Februári orvosi
ügyeleti beosztás
Ebes és Hajdúszovát területén

1. (csütörtök)
2. (péntek)
3. (szombat)
4. (vasárnap)
5. (hétfő)
6. (kedd)
7. (szerda)
8. (csütörtök)
9. (péntek)
10. (szombat)
11. (vasárnap)
12. (hétfő)
13. (kedd)
14. (szerda)
15. (csütörtök)
16. (péntek)
17. (szombat)
18. (vasárnap)
19. (hétfő)
20. (kedd)
21. (szerda)
22. (csütörtök)
23. (péntek)
24. (szombat)
25. (vasárnap)
26. (hétfő)
27. (kedd)
28. (szerda)

Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u. 10.
Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. u. 36.
Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. u. 36.
Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u. 10.
Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u. 10.
Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. u. 36.
Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u. 10.
Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. u. 36.
Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. u. 36.
Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u. 10.
Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. u. 36.
Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A
Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. u. 36.
Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A

Elérhetőség mobiltelefonon: 06-30-500-33-77
Javasolt előzetes telefonegyeztetés a vizsgálat időpontjáról és
helyszínéről.

Keresse a legjobb
lehetőséget!
Megtakarított pénzét tartsa euróban.
Kimagasló hozamok!

Érdeklődni: Forró

Tiborné 30/2992-078

