
Elfogadta a képviselő-testület a 2016. évi 
költségvetési rendelet módosítását és a 

költségvetés első féléves teljesítéséről szóló 
beszámolót

Szeptember 21-én tartotta soron következő ülé-
sét Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testü-
lete. Az előző testületi ülés óta eltelt időszakról 
szóló beszámoló elhangzását követően elfogadta 
a testület a 2016. évi költségvetés módosítását, 
valamint tájékoztatás hangzott el a költségvetés 
első félévi teljesítéséről A napirendi ponthoz kap-
csolódóan Szabóné Karsai Mária polgármester 
asszony elmondta, hogy a településszintű önkor-
mányzati költségvetési bevételek teljesülése a 
módosított előirányzathoz viszonyítva 58%-os, 
míg a kiadási előirányzatok 39%-a került I. félév 
végéig felhasználásra, ennek oka, hogy a beru-
házások teljesítése a későbbiekben realizálódik. 
Polgármester asszony a napirendi ponthoz kap-
csolódóan arról adott tájékoztatást, hogy az ön-
kormányzat pénzkészlete 2016. június 30. napján 
182 millió 782 ezer forint volt. Dr. Kovács Brigit-
ta, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy 
kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte az ön-
kormányzat első félévi gazdálkodását, melynek 
fenntartására a jövőben is törekedni kell. A na-
pirendi pont megtárgyalása után a képviselő-tes-
tület elfogadta a 2016. évi költségvetési rendelet 
módosítását, és az I. féléves gazdálkodásról szóló 
beszámolót.

Megválasztotta a testület a szavazatszámláló 
bizottságok újabb póttagjait

Dr. Hajdu Miklós jegyző ezen napirendi pont-
hoz kapcsolódóan elmondta, hogy a testület a 
2014. február 26-án tartott ülésén választotta 
meg a szavazatszámláló bizottságok tagjait és 
póttagjait. Annak érdekében, hogy a szavazat-
számláló bizottságok a 2016. október 02. napján 
tartandó népszavazáson el tudják látni a felada-
tukat, a szükséges számú választott taggal kell 
rendelkezniük. Mivel a népszavazás előkészítése 
során a helyi választási iroda egyeztetett a szava-
zatszámláló bizottságok tagjaival és póttagjaival, 
akik közül többen jelezték, hogy jelen szavazás 
során nem tudnak részt venni a bizottság mun-
kájában, ezért szükségessé vált további bizottsági 
póttagok megválasztása. A képviselő-testület az 
előterjesztésben indítványozott póttagokat egy-
hangúlag elfogadta. 

Döntött a testület a szociális tűzifa pályázat 
benyújtásáról

A Belügyminisztérium erre a fűtési idényre is 
pályázatot írt ki az önkormányzatok számára szo-
ciális célú tüzelőanyag beszerzésére. A pályázat 
benyújtását és a beszerzéshez kapcsolódó önerő 
(1.554.480.- Ft) biztosítását a testület egyhangú-
lag támogatta. 

2017-ben is csatlakozik az önkormányzat a 
Bursa Hungarica Ösztöndíj Programhoz 

Ebes Községi Önkormányzat 2011-ben csatla-
kozott először az illetékes minisztérium által kiírt 
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, és azóta 
minden évben e program keretében támogatja a 
pályázatot benyújtó szociálisan rászoruló diáko-
kat. Az Egészségügyi és Szociális, valamint a 
Pénzügyi Bizottságok támogatása mellett a kép-
viselő-testület egyhangúlag elfogadta, hogy az 
ösztöndíj programhoz a jövő évben is csatlakoz-
zon az önkormányzat. 

Az egyebek napirendi pont keretében külön-
böző kérelmek elbírálásáról döntött a képvise-
lő-testület. Ennek alapján a Református Egyház-
község templomtornyának felújítására 500 ezer 
forint támogatást nyújt az önkormányzat. Döntött 
továbbá a testület az Alapszolgáltatási Központ 
kérelméről, valamint az Ebesi Katolikus Templo-
mért Alapítvány és a Fehérgyarmat Város Önkor-
mányzat polgármestere által írt kérelmekről is. 

A képviselő-testület zárt ülés keretében első 
lakáshoz jutóknak biztosítható támogatás iránti 
kérelmekről, valamint az ipari parkban találha-
tó 625/16. és 625/39. helyrajzi számú, összesen 
27.430 m2 nagyságú ingatlanok versenytárgyalá-
si eljárás keretében történő értékesítéséről dön-
tött.

A TARTALOMBÓL...

Ihaj Csuhé fesztivál és 
rétesnap – 9. oldal

Londonban, hej ….
5. oldal

Élet az óvodában
3. oldal

Mit viszünk magunkkal 
tovább… – 7. oldal

I. Járási Ifjúsági Polgárőr 
Tábor – 4. oldal

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
XV. évf. 9. szám • 2016. szeptember

Stabil gazdálkodás jellemezte az első félévet
– Összefoglaló a szeptemberi képviselő-testületi ülésről –
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Védőnői tájékoztatás
Kedves Szülők!
Az elmúlt időszakban sajnálatos módon megszaporodtak a gyer-
mekközösségekben (óvoda, iskola) a fejtetves esetek. Az alábbi-
akban tájékoztatnánk Önöket ezzel kapcsolatban.

Védőnői szűrést kötelezően a tanítási év kezdetekor, szeptem-
berben, illetve januárban és áprilisban kell végeznünk. Ezen 
felül akkor megyünk tisztasági vizsgálatot végezni, ha a szülők, az 
óvónők, vagy a pedagógusok jelzik felénk az észlelt fejtetvesség 
tényét.

Fontos tudni, hogy téves hiedelem az, hogy a tetvesség csak 
piszkos, elhanyagolt családokban fordul elő!

Ha nem figyelünk fel arra, hogy gyermekünk (különösen a füle 
körül) gyakran vakarja a fejét, úgy a hajra került fejtetű könnyen 
és gyorsan elszaporodhat. Ezért a gyermek tisztálkodásának, fé-
sülködésének ellenőrzése nagyon fontos. Időről időre vizsgáljuk 
át a gyermek haját, nincs-e benne élő tetű vagy serke.

Ha ilyesmit észlelünk, haladéktalanul jelezzünk a védőnőknek, 
illetve közösségbe járó gyermek esetén az óvónőnek, osztályfő-
nöknek, hogy a további terjedést mihamarabb megakadályozzuk!

Nagyon fontos tudni, hogy „miután a fejtetű a bedörzsöléssel 
történő kezeléstől rövid idő alatt (10 perc) elpusztul, és a serkék 
is eltávolíthatók, ezért a gyermek közösségből történő kitiltá-
sának közegészségügyi indoka vagy jogi alapja NINCS!” (Az 
Országos Epidemiológiai Központ 3. számú módszertani leve-
le a tetvesség elleni védekezésről)

Csak azt a gyermeket emelhetjük ki a közösségből, akinél a 
vizsgálat során élő fejtetűt találunk. Ilyen esetben haladéktalanul 
értesítjük a szülőt a fejtetvesség tényéről, és kérjük a kezelés mi-
hamarabbi lefolytatását, majd a következő tanítási napon a kezelés 
tényét és hatásosságát bizonyítva, védőnő által kiadott igazolással 
közösségbe mehet!

Védőoltások  
a 2016/2017-es tanévben

2016. szeptemberében a 7. évfolyam tanulói kapják a Hepatitis 
B védőoltás 1. részletét

2016. szeptemberben a 7. évfolyamos lányok kapják meg 
a HPV védőoltás első részletét.

2016. októberében a 6. évfolyam tanulói kapnak MMR+DiTe 
védőoltást egy alkalommal, különböző felkarba oltva.

2017. márciusban a 7. évfolyamos tanulók megkapják a Hepa-
titis B védőoltás 2. részletét

2017. áprilisban a 7-es lányok a HPV védőoltás 2. adagját kap-
ják.

A védőoltás időpontja előtt 2 héttel minden szülőt értesítünk a 
védőoltás tényéről, pontos idejéről és helyszínéről!
Tisztelettel: a védőnők   

Agárdiné Zseni Hilda 06-70/203-93-58
Heidumné Szarka Veronika 06-30/318-76-92

1. Szombat Dr. Socol Ilona
2. Vasárnap Dr. Békési Zoltán
3. Hétfő Dr. Socol Ilona
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. Socol Ilona
11. Kedd Dr. Socol Ilona
12. Szerda Dr. Békési Zoltán
13. Csütörtök Dr. Békési Zoltán
14. Péntek Dr. Szerze Péter
15. Szombat Dr. Szerze Péter
16. Vasárnap Dr. Békési Zoltán

17. Hétfő Dr. Békési Zoltán
18. Kedd Dr. Csontos Gyula
19. Szerda Dr. Csontos Gyula
20. Csütörtök Dr. Békési Zoltán
21. Péntek Dr. Szerze Róbert
22. Szombat Dr. Csontos Gyula
23. Vasárnap Dr. Szerze Péter
24. Hétfő Dr. Szerze Péter
25. Kedd Dr. Békési Zoltán
26. Szerda Dr. Csontos Gyula
27. Csütörtök Dr. Szerze Péter
28. Péntek Dr. Szerze Róbert
29. Szombat Dr. Szerze Róbert
30. Vasárnap Dr. Szerze Róbert
31. Hétfő Dr. Szerze Péter

Telefonszám: 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2016. október

Felhívás
Tisztelt Ebesiek!

A Kerekes Kft. az újonnan átadott raktárépületének iroda 
helyiségeibe szívesen fogadja azokat a szobanövényeket, 

amelyeket a lakosok a lakásukban elhelyezni már nem tudnak. 
Felajánlásaikat a  

06-20-746-9681-es telefonszámon tehetik meg.
Köszönettel: Kerekes Kft.

Halottak és Mindenszentek 
napi megemlékezés

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt az Ebesi 
Köztemetőben

2016. november 1-én 11:00 
órától tartandó református és  
2016. november 2-án 11:00 

órától tartandó római katolikus megemlékezésre.
A görög katolikus megemlékezés időpontja egyeztetés alatt áll, mely-

nek időpontjáról a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.

Az ünnepre való tekintettel a temető nyitva tartása az alábbiak szerint 
változik:

szeptember 1.–október 14. 8:00–18:00
október 15.–október 28. 8:00–16:00
október 29.–november 1. 8:00–20:00
november 2.–2017. március 15. 8:00–16:00



Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

3

Becsengettek

A 2016/2017-es tanévben iskolánkban 349 gyermek kezdte meg 
az iskolai évet, a művészeti intézménybe pedig 89 gyermek irat-
kozott be.

Meghallgattuk Nick Vujicic előadását

Nick Vujicic előadásának élő közvetítését nézték meg 
a 7-8. osztályos tanulók. Nick Vujicic az az ember, aki 
végtagok nélkül született, és akinek pozitív életszem-
lélete példaértékű mindannyiunk előtt. Nick előadásin 
keresztül segíteni szeretné a mássággal élők elfogadá-
sát, melynek alappillére a befogadó társadalom.

Felhívás művészeti térítési díjak befizetésére
Felhívjuk a művészeti oktatásban résztvevő tanulóink 

figyelmét, hogy a szakok térítési díjainak befizetési határideje 
2016. október 15. napja, melyet az iskolatitkárságon tehetnek 
meg a szülők. A térítési díjakról a www.arany-ebes.sulinet.hu 
internetes oldalról tájékozódhatnak.
Összeállította:  Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Iskolai színes hírek

Élet az óvodábanA 2016–2017 nevelési évben várhatóan 
149 óvodás gyermeknek biztosítunk szí-
nes óvodás életet a Benedek Elek Óvodá-
ban. Hat csoportban folyik a színvonalas 
oktató-nevelő munka. Felkészült óvo-
dapedagógusok szervezik a gyermekek 
mindennapjait.

Szeptember második szombatja az El-
sősegély világnapja. Ebből az alkalomból 
meghívtuk Nagy Veronika mentőtisztet. 
Nagycsoportos óvodásaink érdeklődve 
hallgatták Veronika „gyermeknyelv-
re” lefordított előadását. Majd szituatív 
helyzeteket teremtve gyakorolhatták a 
gyermekek, hogy , hogyan kell segítséget 
hívni, mit kell tenni, ha valaki félrenyel. 
Végül felpróbálhatták a mentőskabátot 
és meghallgatták egymás szívverését a 
sztetoszkóp segítségével. Köszönjük Ve-
ronikának az új ismereteket, a játékos, 
élményszerű délelőttöt.

Szeptember 16-án került megrende-
zésre a hagyományos ovi-nyitogató, 
ahol felavattuk óvodásainkat. A „csigák, 
cicák, manók, pillangók, napocskák, ka-
ticák” miután elénekelték a csoport in-
dulókat, átbújtak a művészien feldíszített 
kapu alatt. Ezzel Benedek Elek Óvodá-
sok lettek! Ezt követően együtt énekel-
hettük a legnépszerűbb gyermekdalokat 
dr. Szabó Jánossal (kolleganőnk 
férjével). Kellemes hangjára soká-
ig emlékezni fogunk. Köszönjük 
a páratlan élményt! A napos idő 
lehetővé tette, hogy a szép, füves 
udvarunkon különböző tevékeny-
ségekkel tegyük felejthetetlenné 
az ovi-nyitogatót. Volt csiga futam, 
dió-burgonya válogatás, diótörő, 
kukorica morzsolás, zsinór utak és 

tyúkverő játék, illetve csillámtetoválás. 
Szeptember 30-a a népmese napja. Eb-
ből az alkalomból szeretnénk méltóképp 
emlékezni névadónkra, Benedek Elekre. 
Meghívtuk Sőrés Róza mesemondót, aki 
„Batyu mesék” címmel tart mesemondó 
előadást óvodásaink számára szeptember 
30-án délelőtt. Az előadást a jótékonysá-
gi ovi-bál bevételéből fedezzük.

Czeglédiné Herczeg Ildikó 
óvodavezető

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT
1956-RA!

Az Ebesi Arany János Magyar–Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
tisztelettel meghívja a település minden lakosát 

nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából 
megrendezésre kerülő ünnepi megemlékezésre, 

2016. október 21-én, pénteken 16.00 órától a Művelődési Házba.
Az ünnepi műsort követően 17.00 órától a Széchényi Ferenc Tájmúzeum 

falán lévő 1956-os emléktáblánál a megemlékezés virágait helyezzük el.
Felhívjuk az intézmények, civil szervezetek, pártszervezetek, gazdasági 

szervezetek, vállalkozók és a lakosság figyelmét, hogy lehetőséget 
biztosítunk koszorúik elhelyezésére.

Kérjük, hogy az ünnepség tervezése érdekében koszorúzási szándékukat a 
366-136, 20-404-8044-es telefonszámon jelezzék  

2016. október 19-éig, 16.00 óráig.
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Három település Ebes, 
Nádudvar, Nagyhegyes ösz-
szefogásával augusztus 26-
28-ig Ifjú Polgárőr Tábort 
szerveztünk a nádudvari Tró-
fea Vadászházban iskoláskorú 
gyermekeknek. Nádudvar vá-
rosa szeretettel fogadott ben-
nünket, kiváló vendéglátónak 
bizonyultak, minden meg-
tettek, hogy a jövő polgárőr 
nemzedékéhez csatlakozó fi-
atalok felejthetetlen napokat 
töltsenek a településen.

A Trófea Vadászházat és 
csodálatos környezetét 24 
diák és 6 felnőtt polgárőr vi-
dám zsivaja töltötte be ezen 
a három napon. Programok 
sokasága várta a gyereke-
ket! A Vadászház melletti tó 
megismerése után, egy kör-
nyezetvédő hivatásos vadász 
előadása, rendőrségi kutyás 
bemutató majd ügyességi és 
KRESZ verseny következett, 
melyet a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányság munka-
társai szerveztek és bonyolí-
tottak le. 

Másnap Nádudvar neveze-
tességeivel ismerkedtek a tá-
borlakók. Meglátogattuk ifj. 
Fazekas Istvánt, aki megmu-
tatta műhelyét és a fazekasság 

egyes fogásait. Megcsodáltuk 
a kavicsolt díszítésű, csillogó 
fekete színéről híres termé-
keket. Ezután megismerked-
tünk a Kincsesház értékes 
tárgyaival, és kipróbálhattuk 
a vidám hangulatot keltő régi 
népi játékokat is. A következő 
állomás a Sportcentrum volt. 
Nagy örömmel vettük birtok-
ba a bowling pályát, de foci-
zásra, asztaliteniszezésre, fal-

labdázásra is lehetőség nyílt. 
Ebéd után a lovas polgárőr-
ség feladataival ismerkedtek 
a gyerekek, majd lovaglás 
következett, amely program-
mal az Egyesületünk lovas 
polgárőr tagja szeretett volna 
kedveskedni a fegyelmezett 
és a lovaglás iránt érdeklődő 
táborozóknak. 

Szabadidejükben hintáz-
tak, játszottak, horgásztak a 
gyerekek, senki sem unatko-
zott. Az estéket hangulatossá 
tette a szalonnasütés, majd a 
slambucfőzés. Az esti prog-
ramokat a váltóverseny, az 
éjszakai bátorságpróba és a 
számháború tette izgalmassá 
és felejthetetlenné a diákok és 
a felnőttek számára is.

Az utolsó napon a Kataszt-
rófavédelem munkatársai tar-

tottak bemutatót, majd egész 
napos strandolás zárta az I. 
Járási Ifjúsági Polgárőr Tá-
bort.

Az Ebesi Polgárőr Egye-
sület tagjai és az önkéntes 
segítők hagyományteremtő 
szándékkal szervezték meg 
ezt a tábort, amelyet a későb-
biekben megyei szintre sze-
retnénk fejleszteni. A diákok 
betekintést nyerhettek a rend-

védelmi szervek, a katasztró-
favédelem munkájába, eszkö-
zeibe, a tábor helyét biztosító 
település nevezetességeibe, 
életébe. A tábor megszerve-
zéséhez és lebonyolításához 

nyújtott segítséget minden 
érintettnek nagy tisztelettel 
megköszönünk.  

Bízunk benne, hogy a gye-
rekek megértették az önkén-
tes munka fontosságát, és 

majd felnőttkorukban is szí-
vesen segítik községükben 
embertársaikat és a polgárőr-
ség önzetlen és mára már nél-
külözhetetlen tevékenységét.

Szeretnénk, ha lenne igény 
ilyen típusú táborok meg-
szervezésére! Többéves ta-
pasztalat alapján tudjuk, a 
következő évi program meg-
szervezését közvetlenül az 
előző befejezését követően 
kell elkezdeni. Ennek érdeké-
ben örömmel tájékoztatom az 
ifjú polgárőröket és minden 
segítőnket (hely hiányában 
nem tudjuk felsorolni őket), 
hogy Nagyhegyes település 

már bejelentkezett a II. Ifjú-
sági Polgárőr Tábor megszer-
vezésére, amelynek időpont-
járól a későbbiek során adunk 
tájékoztatást.    

Ebesi Polgárőr Egyesület 

I. Járási Ifjúsági Polgárőr Tábor

Köszönetnyilvánítás

Az iskola technikai dolgozói köszönetüket fejezik ki Ebes Község 
Önkormányzatának, hogy 2016. nyarán egy csodálatos napot 
tölthettek el Lillafüreden és környékén.
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Ahogy korábban már hírül 

adtuk, az Ebesi Arany János 
Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola ki-
rándulást szervez az Egyesült 
Királyság fővárosába, London-
ba.

Az utazás ideje lassan elérke-
zett és a mintegy félszáz fős lel-
kes utazócsapat egy vasárnap 
reggel buszra szállt Anglia felé. 
Nem kevesebb, mint 2000 km-t 
utaztunk célunkig, miközben 
útba ejtettük Passaut, a Három 
folyó városát. A Duna, Inn és 
Ilz folyók találkozásánál fek-
vő német városban nyoma sem 
látható a három évvel ezelőtti 
rekord méretű árvíznek. A vá-
ros magyar vonatkozása, hogy 
itt nyugszik I. István királyunk 
felesége Gizella királyné. 

Négy európai országot érin-
tettünk, amíg végre elértük a 
franciaországi Calaist és az 
angliai Dovert összekötő ún. 
Csalagútat.

Az alagútban közlekedő te-
herszállító vonat 35 perc alatt 
szállított át bennünket és bu-
szunkat a Brit-szigetekre.

Első csoportképünket a hí-
res „doveri fehér szikláknál” 
készítettük büszkén hirdetve 
lakóhelyünket, Ebest. 

Mielőtt London-közeli szál-
lásunkat elfoglaltuk volna, 
Canterburybe, a legismer-
tebb angliai keresztény za-
rándokhelyre látogattunk. Az 
itt található canterburyi ka-
tedrális az Anglikán Közös-
ség központja, a canterburyi 
érsek székhelye. Canterburyi 
Szent Ágoston alapította 597-
ben. Része a Világörökségnek, 
a Szent Márton-templommal és 
a Szent Ágoston-apátság rom-
jaival együtt. 

Szállásunk a Londontól ke-
letre, az Allhallows nevű nya-
ralóparkban ún. moblie home-
okban volt. Reggelenként 
innen keltünk útra London ne-
vezetességeinek felfedezésére. 
Valóban igaz amit a dal mond 
Huszka Jenő operettjében, 
Londonban, hej van számos 
utca….

A „számos londoni utca” 
bejárását rögtön egy csoport-
képpel kezdtük. A háttérben 

a Westminster-palota, azaz az 
Egyesült Királyság parlament-
je látható, valamint a Big Ben 
nevű harangot- és a pontossá-
gáról híres óraszerkezetet rejtő 
óratorony.

Megcsodáltuk a zenés őr-
ségváltást a Buckingham Pa-
lotánál, majd pihenésképpen a 
közeli St James Parkban móku-
sokat és vadludakat etettünk. 

A Trafalgar tér közepén 52 
méter magas oszlopáról Nel-
son admirális szobra tekintett 
le ránk, akiről tudni kell, hogy 
hajóhada 1805. október 21-én 
győzedelmeskedett a spanyol–
francia flotta felett Trafalgarnál, 
amelynek eredményeként meg-
hiúsult Napóleon inváziós ter-
ve, és Nagy-Britannia egy év-
századra hegemóniára tett szert 
a világtengereken. 

A legnépszerűbb programok 
egyike a Temze keleti partján 
felépített, 135 méter magas 
London Eye nevű óriáskeréken 
való félórás utazás volt. 

Közkívánatra lehetőségünk 
nyílt ellátogatni Madame 
Tussaud viaszmúzeumába is, 
ahol többek között a királyi csa-
lád-, Sherlock Holmes- vagy 
akár Christiano Ronaldo való-
ban élethű viaszmásának társa-
ságában fényképezkedhettünk.

Emlékeket, apró ajándé-
kokat az Oxford Streeten és 
a fényreklámjairól elhíresült 
Piccadelly Circus-ön tudtunk 
vásárolni. 

Utunk hatodik napján fájó 
szívvel vettünk búcsút London-
tól, de azért még tettünk egy sé-

tát a Kelet-Londonban található 
greenwichi hajózási múzeum-
ban, majd ragyogó napsütésben 
sétáltunk fel a greenwichi brit 
Királyi Obszervatóriumhoz, 
ugyanis itt halad át a 0. hosz-
szúsági kör, amelyet 1884-ben 
a washingtoni Nemzetközi 
Meridián Konferencia egyet-
len egységes kezdő hosszúsági 
körként határozott meg, hoz-
zá kötve egyben viszonyítási 

alapnak a greenwichi közép-
időt (GMT). 

Hazaúton kitérőt tettünk Eu-
rópa egyik legjobb állapotban 
fennmaradt középkori város-
ába, a belgiumi Brugge-be, ami 
egy bájos kis város, macskakö-
ves utcákkal és labirintusszerű 
vízi utakkal, csatornákkal és 
lovaskocsikkal.

Mielőtt ismét magyar földre 
léptünk volna, az Alsó-Auszt-
riai melki apátságnál tettünk 
kellemes sétát. Több mint 900 
éve élnek itt szerzetesek Szent 
Benedek regulája szerint és lát-
ják el feladataikat, az oktatást 
és a lelkipásztori teendőket. Az 
épületegyüttest méltán nevezik 
az osztrák Pannonhalmának és 
UNESCO világörökségi védel-
met is élvez.

Számtalan látványosságot 
csodálhattunk meg utazásunk 
során, rengeteg tapasztalatot 
szereztünk, de ahhoz, hogy iga-
zán kellemes legyen az utazás 
számunkra, kellett egy kíváncsi 
és lelkes utazókból álló csapat, 
akikkel már a következő közös 
kirándulást tervezzük.

Négyesiné Takács Szilvia

Londonban, hej ...
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Üzletünk állandó választéka: 
– FRISS zöldségek-gyümölcsök nagy választékban
– HÁZI savanyú káposzta apró és fejes
– kimérős savanyúságok
– száraz tészták
– derecskei gyümölcs és zöldség levek
– derecskei lekvárok
– füstölt áruk (kolbász, szalonna)
– házi zsír, tepertő
– FRISS, HÁZI TEJ 150Ft/l

Elálló burgonya:1100 Ft/15kg (73 Ft/ kg) 
Vöröshagyma:1100 Ft/14 kg (78 Ft/ kg) 

 HETI AKCIÓNK:  Körte 320 Ft/kg 
Alma 160 Ft/kg-tól. 

További akcióink a facebook oldalunkon. 
Nyitva tartás: 

Hétfő - Péntek :  6:30 - 18:30 
Szombat :  6:30 - 13:00 
Vasárnap :  7:00 - 11:00. 

Várjuk kedves vásárlóinkat! 

EBESI ZÖLDSÉG-
GYÜMÖLCS ÜZLET 

Ebes, Ady Endre u. 2. 

 

 

 

 

 

CSALÁDI KAJATANYA 
4211 Ebes, Ady Endre u. 24. 

telefon: 06-30/894-8050 
 

A Családi Kajatanya megújult környezetben, új helyen, 
változatos étlappal várja kedves vendégeit. 
Az emeleten családi és baráti rendezvények, 

osztálytalálkozók, kisebb lakodalmak lebonyolítását 
vállaljuk 40 főig. 

 

Házhozszállítás 1000,- Ft felett Ebes egész területén. 
 

Napi menü, frissensültek, levesek, tészták, saláták,  
30 féle pizza, gyros, hamburgerek. 

 

Hidegtálak elkészítését vállaljuk akár házhoz 
szállítással. 

 

Nyitva tartás: Hétfő – Szombat 10.00 – 21.30 
  Vasárnap  Zárva 
Konyha nyitva tartás és kiszállítás:  
  Hétfő – Szombat  11.30 – 21.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAS-MŰSZAKI FESTÉKBOLT  
4211 EBES Fő u. 49. 

 

Termékeink: 
ecset, festék, beltéri falfesték, színező, dekorációs és homlokzati, 

festék, fémfesték, vakolat, hőszigetelés, lakk, faltapasz, glettanyag, 
gipsz, alapozófesték, nemes vakolat, színkeverés, csavarok, 
szegek,kerti szerszámok, festő burkoló kőműves és szerelő 

szerszámok, munkavédelmi eszközök, barkácsgépek, 
kerékpáralkatrészek, víz-gáz fűtésszerelési anyagok, pvc csövek 

idomok, 
Hőszigetelés akció: 

5cm hőszigetelő rendszer     1125 ft.-/m2 
8cm hőszigetelő rendszer      1524 ft.-/m2 
10cm hőszigetelő rendszer    1790 ft.-/m2  
A hőszigetelő rendszer tartalma:    

1 m2  EPS lap 
1 m2 Háló 
6 kg EPS ragasztó 
 

Nemesvakolatok   750ft/m2 től  Ceresit márkánál színfelár nélkül. 
Ingyenes házhozszállítás! 
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Az ebesi Egyházközség 
tagjai 2016. augusztus 27-én 
zarándokúton vettek részt. A 
zarándokút során az Ebes köz-
ség határában lévő Árpád-kori 
templomrom helyét keresték 
fel. 

A rövid ünnepi megemléke-
zés, koszorú elhelyezése, tulaj-
donképpen az élők tisztelgése 
az ősi településünk Ebesfalva 
előtt.

A megemlékezés részeként 
dr. Püski Levente presbiter 
testvérünk, több érdekes törté-
neti kutatás, valamint hipotézis 
részleteit is ismertette velünk 
arról, hogy például a tatárjá-

rás, a török dúlás hogyan is 
érinthette ezen település életét, 
mely eseményről egyébként 
nagyon kevés és hiteles törté-
neti kutatás van.

A zarándokútnak azonban 

van egy másik érdekes, izgal-
mas része is, a meditációs út. 
A közel három órás út során 
végig lehet azt is gondolnia 
az embernek, mi van az em-
ber lelkében, a jelenben? Eb-

ből mit is lenne jó elhagyni és 
mit lenne jó tovább vinni majd 
az életünk során, hogy önma-
gunkkal békében, harmóniá-
ban élhessük meg a minden-
napokat.

A szép augusztusi napsü-
tésben gyorsan elrepült az 
idő. Este hét óra magasságban 
kissé megfáradt zarándokok 
közel negyven fős csoportja 
megérkezett Ebes község cent-
rumába, sikeresen teljesítvén a 
túra kb. 6–8 km távolságát. 

Találkozzunk jövőre ugyan-
így, ugyanitt!

Dr. Hagymási Zoltán 
gyülekezeti tag

Mit viszünk magunkkal tovább…
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Lakossági hirdetések
Ingatlan értékesítés, talpmasszázs – reflexológia! – A ref-

lexzóna masszázs serkenti a vér és nyirokkeringést, amivel a test 
öntisztulási képességét megtöbbszörözhetjük. Mivel erősíti az 
immunrendszert, így az öngyógyító folyamatokat beindítja. Old-
ja a feszültséget, relaxál és kellemes közérzetet ad. A reflexológia 
világszerte elismert természetgyógyászati módszer. Masszázs idő-
pontok: szerda: 10.00–14.00 óráig, csütörtök: 14.00–18.00 óra kö-
zött. Előzetes időpont egyeztetés szükséges. Hívja Adorjánné Valit 
a 06/70-334-5407 telefonszámon. 

Energiatanúsítvány kiállítása rövid határidőre, tapasztalt szak-
embertől, olcsón. T. 30/429-9064

Ebes vonatkozásában 2016. augusztus 22. és szeptember 22. 
közötti időszakban bűncselekmény elkövetéséről nem jutott 
információ a rendőrség tudomására. Az említett időszakban az 
alábbi közlekedési balesetekről tudok beszámolni: 

A rendőrök 2016. augusztus 25-én közlekedési baleset bekö-
vetkezése miatt intézkedtek, mivel 10 óra 30 perc körül egy 
személygépkocsi közlekedett a 4. számú főúton Hajdúszo-
boszló irányából Debrecen felé, amikor az előtte haladó másik 
személygépkocsinak ütközött, ami emiatt szintén az előtte álló 
személygépkocsi hátuljának ütközött. A baleset következtében 
egy személy megsérült.

Egy lengyel állampolgár járművével a 4-es számú főútvona-
lon Debrecen irányából Ebes felé közlekedett 2016. szeptem-
ber 10-én 8 óra körül, amikor az előtte haladó járműszerelvény 
előzésébe kezdett és nem vette észre, hogy a járműszerelvény 
balra akart kanyarodni a szerviz útra és nekiütközött. A baleset 
során anyagi kár keletkezett.

Felhívás! Az utóbbi időszakban többször előfordult, hogy a 
sértettet telefonon hívták fel és nagy nyereménnyel kecsegtet-
ték. Az egyik ilyen esetben egy nádudvari sértettet károsított 
meg az ez idáig ismeretlen elkövető, aki telefonon közölte vele, 
hogy az egyik szolgáltató megbízásából hívta és nyeremény-
sorsoláson 200.000,- forintot nyert. A nyeremény átvételéhez 
az elkövető arra kérte a sértettet, hogy a legközelebbi ATM 
automatánál a bankkártyájával egy általa megadott időpontban 
menjen el és egy adott összeget utaljon át az ismeretlen férfi 
által megadott telefonszámokra. Az ügyben rendőrkapitánysá-
gunk csalás vétség megalapozott gyanúja miatt. 

Kérünk mindenkit, hogy ne dőljenek be az ilyen telefo-
nálóknak. A legegyszerűbb, amit ilyen esetekben tehetünk, 
ha felhívjuk a szolgáltatót, illetve azt a céget, akinek a nye-
reményével kecsegtetnek. Sem a telefonszolgáltatók, sem 
pedig nyereményjáték szervezésével foglalkozó cégek nem 
folytatnak olyan nyereményjátékot, amely során az első lé-
pésként bármilyen összeget kellene elutalni. Aki ilyen kérés-
sel jelentkezik, az feltehetően nem az, akinek mondja magát, 
hanem egy csaló, aki anyagi haszonszerzés miatt akar má-
sokat megkárosítani, gyanútlan áldozataiktól pénzt kicsalni. 

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 
amennyiben jogsértő cselekményt észlelnek, értesítsék a rend-
őrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbí-
zottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A beje-
lentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan 
– kezeli: 
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 06-30/382-6565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Pásti Gyula c. r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510 vagy
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976
Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden hónap első szerdá-
ján 16 és 17 óra között a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, 
Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla 
 r. százados, sajtószóvivő

Kék hírek

Álláskeresők figyelmébe!
A Honvédelmi Minisztérium 2016. évben 

szerződéses katonák felvételét tervezi. A katonai 
pályát, az alkalmazás feltételeit a Magyar 

Honvédség Toborzó irodájának képviselője
2016. október 12-én 13.00–15.00 óráig

a HBMKH Hajdúszoboszlói Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály, 4200 Hajdúszoboszló, 

Dózsa Gy. u. 14.sz. alatti irodahelyiségében 
kihelyezett fogadóóra keretében mutatja be.

Az érdeklődők részére a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányság 2016. október 20-án 14 

órától nyílt napot tart a Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 
4. sz. alatti épületben.
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Fotók: Jakab Attila és 
magánarchívum

Nagy volt a sürgés forgás 
szeptember 24-én, szombaton 
a Széchényi Ferenc Tájmúze-
um udvarán, hiszen negyedik 
alkalommal  került megrende-
zésre az  Ihaj Csuhé fesztivál, 
amely most rétesnappal egé-
szült ki. A délelőtt szekere-
zéssel indult, majd kézműves 
foglalkozás és népi játszópark 
várta a kicsiket. Aki kedvet 
érzett hozzá, kipróbálhatta a 
szalmafonást, csuhéfonást,  
vagy természetes anyagokból 
készíthetett magának szebbnél 
szebb tárgyakat. 

Mindeközben az ebesi Ha-

gyományőrző Klub és az 
Alapszolgáltatási Központ 
Nosztalgia Klub tagjai sürgö-
lődtek a konyhában; gyúrták 
a tésztát, húzták, tekerték, 
töltötték a réteseket mákkal, 
túróval, meggyel, almával, 
majd ropogósra sütötték a 
falu kemencéjében. Készült 
hagyományos húzott, nyúj-
tófás és kígyórétes is, amit 
a rendezvény vendégei kós-
tolhattak meg, míg a színpa-
don a Margittai Borisszák, az 
ebesi Piros Rózsa Népdalkör 
és a Művelődési ház Kékibo-
lya citera együttese húzta a Jó 

ebédhez szól a nótát. Az Al-
föld Színpad  Vásári komédiát 
adott elő, a gyerekek pedig a 
Bolond falu csikótojása című 
meseelőadásból ismerhették 
meg a rátótiak történetét. A 
Hagyományok Háza Napra-
forgó és felnőtt néptánccso-
portja vidám hangulatú műso-
rával és táncházával, örömtűz 
gyújtással zárult a rendezvény.

Köszönjük mindenkinek, 
aki kilátogatott hozzánk a nap 
folyamán! Külön köszönjük a 
fellépőknek, hogy egész nap 
gondoskodtak a vendégek szó-

rakoztatásáról; a Hagyomány-
őrző és a Nosztalgia klub tag-
jainak, hogy fáradhatatlanul 
készítették a rétest; a Kerekes 
Kft.nek, hogy biztosította a ré-
tes alapanyagait; Kiss Mihály-
nak a szekerezést; a Turizmus 
Természetesen Egyesületnek 
az együttműködést, Szilágyi 
Istvánnak a szalmabála bizto-
sítását! 

Eignerné Bartusz Andrea 
ügyvezető

Ihaj Csuhé fesztivál és rétesnap

Üzlethelyiség kiadó
Ebes Rákóczi u. 12. száma alatti irodaházban 11,5 m2 alap-
területű, valamint utcafronti bejárattal 24,83 m2 alapterületű 
fűthető üzlethelyiség kiadó.

Burgonya vásár
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 2016. október 
3-tól a Kft. dolgozói által termesztett burgonya (desiree), zsá-
kos kiszerelésben eladásra kerül.

Helye: Ebes Rákóczi u. 12. szám alatti irodaházban 
(főbejárat után jobbra az első ajtó)

Eladó tehergépjármű
Az Ebesi Községgondnokság Kft. tulajdonában lévő Volkswa-
gen Transporter típusú tehergépjármű eladásra kerül. Gyártá-
si év: 2003., hengerűrtartalom: 2461 cm3, kilométeróra állása: 
280 ezer km, forgalmi engedély 2016. 12. 13-ig érvényes. 
A gépjármű megtekinthető személyesen vagy telefonon tör-
tént egyeztetést követően.
Vásárlásra vonatkozó ajánlatokat, az összeg feltüntetésével, 
névvel, címmel, telefonszámmal ellátva kérjük leadni az Ebes 
Széchenyi tér 1. szám alatti irodánkban.

Érdeklődni:
Ebesi Községgondnokság Kft.

4211 Ebes Széchenyi tér 1.
06-52/366-992

06-30/985-4997
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Óvodások két keréken Szépen helytálltak a fiúk

Az Ebesi Sportbarátok Labdarúgó Szakosztályának U-11 csapa-
ta minden mérkőzését fölényesen megnyerte szeptember 12-én. 
Az U-13 csapatunk három vereséggel és egy győzelemmel zárta 
a napot, azonban a vesztes mérkőzéseken sem játszottak rosszul 
a fiúk. Most a szerencse nem nálunk volt. De majd legközelebb!

Ebesi Sportbarátok Egyesület Labdarúgó Szakosztály

Gyere hozzánk!  
Vár egy jó csapat!

Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület karate szakosztá-
lya tagfelvételt hirdet. Jelentkezni lehet az edzések alkalmával. 
Az edzések helye: Ebesi Művelődési Ház nagyterme, időpont-
jai: hétfő és szerda 18.00-tól 20.00 óráig A Fehér Ököl harcmű-
vészet több mint húsz éve sikeresen működik Ebesen. A csalá-
dias hangulatú edzéseken a karate és az önvédelmi technikákon 
kívül a meditatív gyakorlatok során önismeret is elsajátítható. 
Az edzéseket az öt danos sensei Kaszás Lajos tartja.

Ebesi Sportbarátok Egyesület Karate Szakosztály

Az Európai Mo-
bilitási Héthez  
óvodánk – már ha-
gyományos módon 
– rajzkiállítással 
és az Autómentes 
Napra szervezett 
bicikli túrával csat-
lakozott.

A rajzkiállítást 
„Két keréken” cím-
mel hirdettük meg 
a gyerekeknek, 
melyre minden csoport  szebb-
nél szebb alkotásokat készített.

A bicikli túrára szeptember  
22-én került sor. Minden évben 
nagy izgalommal készülnek 
a gyerekeink erre a kalandra. 
Most is azokkal a nagycsopor-
tos és középsős óvodásainkkal 
indultunk el erre az útra, akik 
kerékpáron biztonsággal tud-
nak közlekedni és a szabályo-
kat is jól ismerik. A közel 40 
fős kis csapatunk  hősiesen 
tekerte végig a rövidnek nem 
mondható  távot.

A többiek sem maradtak ki  
a programból, hiszen aszfalt-
rajzokat készítettek az óvoda  
parkolójában  és vidám kerék-
pározásban lehetett részük az  
óvoda udvarán.

Ez a rendezvény is nagyban 
segíti  a gyerekek környezettu-
datos magatartásának  formá-
lását, a biztonságos közlekedés 
gyakorlását és hozzájárul  az 
egészséges életmód szokásai-
nak megerősítéséhez, tudato-
sításához.

Leiter Márta 
óvodapedagógus
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Ebesi futók a tiszadadai 

gátfutáson

A hajráfutás bajnokai

Augusztus 20-án, immár 3. 
alkalommal futhattunk a Tisza 
mellett, Tiszadada és Tiszadob 
települések közötti töltésen, 
nagyon szép természetvédel-
mi környezetben. Enyedi At-
tila és a Debreceni Honvéd 

Sport- és Diáksport Egyesület 
által szervezett verseny, egyre 
népszerűbb a futók körében. 
Ebesről is sokan vállalkoz-
tunk a távok legyőzésére 1,5 
km-től 21 km-ig. Első helyen 
végeztek: Mészáros Nóra és 
Sós Barnabás, ezüstérmes lett: 
Ifj. Sós Barnabás, bronzérmet 

szerzett Nagy Anita, negyedik 
helyen ért célba Sós Anna és 
Szoboszlai Szilvia, ötödik lett 
Léránt Antónia, hatodik helye-
zettek: Enyedi Sára és Egri Fe-
renc. Sikeresen, többen egyéni 
csúccsal teljesítették távjukat: 

Szoboszlai Boglárka, Enyedi 
Luca, Kovács Alexa, Szobosz-
lai Botond, Drávai Gergely, 
Kovács Attila, Szoboszlai Csa-
ba és Kiss Róbert. A verseny-
ről készült fotók és az eredmé-
nyek megtekinthetők a www.
enyosport.hu oldalon.

Sós Barnabás

Szeretettel látunk egy aranyos csapatban! Egész évben ingye-
nes futóedzések, egészségmegőrzés, keringés, állóképesség és 
erőnlétfejlesztés, versenyzési lehetőségek és sportsikerek vár-
nak rád. Edzések kezdőknek kedden és csütörtökön ½ 6-tól, a 
füves focipálya mellett, novembertől az iskolában Sós Barnabás 
edzővel.

Téged is vár a sportok királynője!

Maratoni küzdelmek
Az állóképességüket próbára 

tevő ebesi futók Debrecenben 
és Budapesten is rajthoz álltak 
szeptemberben. A budapesti Wizz 
Air félmaraton nyári kánikulája 
sem tudta legyőzni Varga Tün-
dét, Szoboszlainé Pellei Szilviát, 
Nagy Anettet, Szoboszlai Bog-

lárkát, Magyar Szabolcsot, Szoboszlai Csabát, Kiss Róbertet, 
Nagy Dávidot és Szoboszlai Botondot, hogy Ebest képvisel-
ve teljesítsék a 21 km-es távot. A Debreceni Nagyerdei Terep 
Maraton felnőtt és női győztese Enyediné Dobai Henriett lett, 
míg félmaratonon, junior kategóriában Varga Ferenc végzett az 
élen. Varga Tünde, Enyedi Attila és Palcsu László is sikeresen 
teljesítették a távot.

Sós Barnabás

Aquafutás

Szép eredményeket értek el atlétáink az augusztus végén ren-
dezett hajdúszoboszlói futóversenyen. Aranyérmeseink: Egri 
Kincső, Mészáros Nóra, ifj. Sós Barnabás és Sós Barnabás. 
Ezüstérmeseink: Tóth Amina, Enyediné Dobai Henriett és Kiss 
Patrik. Bronzérmesek lettek az Enyedi Sára – Sós Anna – Mészá-
ros Nóra leány, és az ifj. Sós Barnabás – Kiss Patrik – Sós Bar-
nabás fiú váltó csapatunk, valamint egyéniben Szekeres Tamás. 
Negyedik helyezettek: Sós Anna, Enyedi Luca és Nagy Anita, 
hatodik helyen ért célba Deákné Pap Anikó. További helyezett-
jeink: Enyedi Sára, Deák Zalán, Őri Patrik, Szekeres László és 
Németh Ferenc. 

Sós Barnabás
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Forduljanak bizalommal hozzám jogi ügyeikkel. 
 

 Elérhetőségeim: Tel.: 06-30/2200432;   
Fax: 06-52/788-649;     
Email: info@drkovacsbrigitta.hu   

Tisztelettel:  Dr. Kovács Brigitta Ügyvéd 
 

 

DR. KOVÁCS BRIGITTA ÜGYVÉD 
 

Kedves Ebesi Lakosok! 
 

Ügyfélfogadást tartok csütörtökönként 
13 óra és 17 óra 30 perc között előre 
egyeztettet időpontokban, a Polgármesteri 
Hivatalban.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                            Fogászat Magánrendelés 

  
               NEM JÁRT MÉG NÁLUNK? 

 

                        SEGÍTHETÜNK? 
 

Érkezik az ősz a gondoskodás hónapja! 
 

INGYENES  FOGÁSZATI SZŰRÉS! 
 

Teljes körű fogászati ellátás! 
 

FÁJDALOMMENTES Lágylézeres kezelés 
(aphta, herpes krónikus fogínygyulladások) 

 

Több évtizedes  szakmai tapasztalat. 
 

DR PELSŐCZI TAMÁS 
4211 EBES Kossuth u. 12 

Rendelés: kedd, csütörtök: 16.00 h-18.00 h 
 

Telefon:  30/9431 249 
 

  

 

 

 

 Gál Antalné 
(Ebes fő u. 29.) 

2016. október 6-án ünnepli 

86. születésnapját. 
Ez alkalomból szeretettel 

köszöntik fiai, menyei, 
unokái és dédunokái. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FELHÍVÁS! 
 
                               Kedves szülők, gyerekek! 
 

Az ESBE futball szakosztálya keresi lelkes kis 
focistáit az U7 korcsoportba. 

Az edzések – amíg az időjárás engedi – 
hétfőn és csütörtökön 17.00-kor 

kezdődnek a nagypálya melletti műfüves pályán. 
Novembertől márciusig az iskola tornaterme ad helyet 
az edzéseknek. 
Szeretettel várjuk azokat a gyerekeket – fiúkat és 
lányokat egyaránt - , akik imádják kergetni a labdát és 
rendszeresen eljárnának az edzésekre, hogy 
megtanulják a foci minden csínját-bínját. A Bozsik 
Program keretében a gyerekek igazolt focistaként 
lehetőséget kapnak arra, hogy tudásukat más 
csapatokkal összemérve megmutassák ügyességüket, 
tehetségüket a szakembereknek is. 
 

További információt kérni és jelentkezni 
Szabó Tibornál lehet a 06-20-253-9621-es 

telefonszámon vagy személyesen az edzéseken. 
 

 


