
A TARTALOMBÓL...

Novemberi futósikerek
11. oldal

Szellemes party hatodszor
7. oldal

Iskolai színes hírek
4–5. oldal

Sportlövő Diákolimpia 
Országos döntője – 10. oldal

Sütifesztivál
7. oldal

Idén tíz fiatal népművész 
vehette át a Junior Prima Díj 
népművészet és közművelődés 
kategóriájának elismeréseit a 
Docler Holding társaság jó-
voltából. A Docler már hato-
dik éve támogatja a kategória 
Junior Prima Díját, segítve 
ezzel a fiatal alkotók pályáját. 
A rangos elismerést Tokai Atti-
la, ebesi fafaragó is megkapta, 
melyet ünnepélyes keretek kö-
zött november 4-én vehetett át 
Budapesten. 

Tokai Attila 1987-ben szüle-
tett Debrecenben, de a család-
ja mindig itt élt Ebesen, mint 
ahogyan fogalmaz tősgyöke-
res ebesi családba született. 
A fafaragáshoz vezető útja 
szinte adott volt számára, hi-
szen édesapja ács, míg anyai 
nagyapja asztalos volt, akinek 
kisgyermekként sokszor „lá-
batlankodott” a műhelyében, 
melynek eszközeit később ha-
gyatékként megkapta, és ame-
lyekkel mai napig szíves dol-
gozik. Kézügyessége hamar 
megmutatkozott, hiszen az 
általános iskola rajz szakkö-

rében tevékenykedve számos 
alkotás került ki a kezei kö-
zül, melynek hatására egyenes 
út vezetett a nádudvari Népi 
Kismesterségek, Szolgáltató 
Mesterségek Szakiskolájába, 
ahol 2006-ban faművesként 
tett vizsgát. A középiskolai 
években Galánfi András ve-
zette be az önfeledt fafaragás 
rejtelmeibe, itt tanulta meg a 
különböző fafaragási techni-
kákat, a használati eszközök, 
valamint a bútorok készíté-
sét. Sokan kérdezték tőle azt, 
hogy az iskola elvégzése után 
vajon mit fog kezdeni a sokak 
számára csak hobbiszakma-
ként emlegetett fafaragással. 
Attila azonban nem hobbi-
ként, hanem hivatásként tekint 
a faragásra. A fa megmunká-
lása számára egyfajta terápiát 
jelent, mely közben kizárólag 
az éppen aktuális munkára 
koncentrál. Fontosnak érzi, 
hogy létrehozzon egy új dol-
got, mely valamiféle jelentést 
hordoz, még akkor is, ha ép-
pen egy használati tárgyról 
van szó. 

Mindig hajtotta a fejlődési 
és tanulási vágy, ezért számos 
alkotótáborban fejlesztette 
tudását neves fafaragóktól ta-
nulva a szakmát. Mint mondja, 
vannak olyan idősebb, tapasz-
taltabb alkotótársai, akiktől 
szívesen tanul, akik hatással 
vannak rá, hiszen ez egy olyan 

„szakma”, mely egy egész éle-
ten át tartó tanulást feltételez. 
Az évek alatt több kiállításon 
is megismerkedhetett a kö-

zönség a munkáival, 2007-ben 
Hosszúpályiban, míg 2009-
ben Ebesen volt egy önálló 
kiállítása. Ebesen a Szent Ist-
ván parkban és Érmihályfalván 
2011-ben állították fel az általa 
faragott Szent István keresz-
teket, melyek meghatározó 
szimbólumai mindkét telepü-
lésnek. 

Attilát nagyon jóleső érzés-
sel tölti el az, hogy a tízéves 
szakmai munkájáért megkapta 
a Junior Prima Díjat. Az ezzel 
járó anyagi elismerésnek is 
megvan a helye, egy saját mű-
hely építésébe szeretne kezde-
ni a jövőben, mely segítséget 
nyújthat neki álmai megvaló-
sításában, abban, hogy egyszer 
kizárólag csak a faragásnak 
élhessen.

Hitvallása szerint: „hiszem, 
hogy a múlt és jelen összekap-
csolódásából egy hétköznapi 
embernek megalkotott tárggyal 
lehet a legnagyobb örömöt 
okozni. A szakma szépsége, a 
hagyomány szelleme vezérel 
utamon azt tartva szem előtt, 
hogy összhangot, nyugalmat 
teremtsenek alkotásaim.”

Gratulálunk az elismerés-
hez és kívánunk számos alko-
tó éveket Tokai Attilának!

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
XV. évf. 11. szám • 2016. november

„Ég szülte Földet, Föld szülte fát…”
– beszélgetés Tokai Attila Junior Prima Díjas fafaragóval –
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Hirdetmény

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és az Egészségügyi, 
Szociális Bizottsága értesíti a lakosságot, hogy az ebesi lakcímmel 
rendelkező 60. év feletti nők és 65. év feletti férfiak részére pénzbeli 
támogatást nyújt.

- nőtlen, hajadon, elvált, özvegy családi állapotúak részére 3.000.- Ft/fő
- házas családi állapotúak részére 2.000.- Ft/fő 

A támogatás kifizetésére 2016. december 1-jétől - december 23-ig
kerül sor a Polgármesteri Hivatal pénztárában ügyfélfogadási időben 
- Hétfő 8-12 óráig
- Szerda 8-12 óráig, 13-17.30 óráig
- Csütörtök 13-16 óráig
- Péntek 8-11 óráig

A pénz felvételéhez a személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya 
bemutatása szükséges. A támogatás személyesen, vagy 
meghatalmazással vehető fel.

Minden kedves nyugdíjasunknak kívánunk boldog, békés karácsonyt 
és örömökben  gazdag új esztendőt !

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete és Egészségügyi, Szociális 
Bizottsága

Felhívás véradásra 
és méhnyakrákszűrésre

2016. december 02-án, pénteken 9 órától az Egészségházban 
méhnyakrákszűrést szervezünk. 

Rendel: Dr. Szilvási Ferenc szülész-nőgyógyász a debreceni 
Kenézy Gyula Kórházból.
Előzetes jelentkezés szükséges a védőnőknél az 52/366-821-es telefo-
non, vagy személyesen (Kossuth utca 12.). 

Véradást szervezünk 2016. december 06-án, kedden 13–17 óráig a 
Művelődési Házban. A véradáshoz kérjük hozzák magukkal a személyi 
igazolványukat, a TAJ- és lakcímkártyájukat. 

a Védőnők

Meghívó Falugyűlésre
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkormányzat

2016. december 1-jén (csütörtökön) 17.00 órától 
falugyűlést tart.

A rendezvényen több aktuális témában szeretnénk tájé-
koztatni a lakosságot és kikérni az ezekkel kapcsolatos 
véleményeket, javaslatokat.
A tervezett témák a következők:
1.  Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásá-

ról és a további fejlesztési elképzelésekről
2.  Tájékoztató az ebesi általános iskola üzemeltetésének 

– törvény kötelező előírása alapján történő – átadásáról 
az illetékes tankerületi központ részére

3.  Tájékoztató az önkormányzati mini bölcsőde megvaló-
sítására vonatkozó koncepcióról

4.  Feltáró utcák helyzete a településen
5. Lakossági javaslatok, észrevételek

A Falugyűlés helyszíne:
Községi Művelődési Ház (Kossuth u. 32–34.)

A rendezvényre ezúton tisztelettel meghívok minden ér-
deklődő ebesi lakost. (A résztvevők között a Falugyűlés 
zárásaként meglepetés ajándékokat sorsolunk ki!)

Szabóné Karsai Mária polgármester

A Benedek Elek Óvoda – Ebes  
álláshirdetései

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján 

pályázatot hirdet
Benedek Elek Óvoda – Ebes  

óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 
Hajdú-Bihar megye, 4211 Ebes, Ady Endre utca 9–11. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása az intézmény peda-
gógiai programja alapján, a munkaköri leírásban foglaltak szerint. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: 
• Főiskola, óvodapedagógus, 
• büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Pedagógus I – Legalább 3-5 
év szakmai tapasztalat 
Elvárt kompetenciák: Jó szintű pedagógus elhivatottság, módszer-
tani felkészültség, megbízhatóság, tolerancia 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Fényképes 
szakmai önéletrajz – Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok 
másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkoráb-
ban 2017. január 2-től betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 2.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czeglédiné 
Herczeg Ildikó nyújt, a 52/565-054-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Benedek Elek Óvoda – Ebes címére 

történő megküldésével (4211 Ebes, Ady Endre utca 9-11.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 30/138/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvoda-
pedagógus. 

vagy
•  Elektronikus úton Czeglédiné Herczeg Ildikó részére az alábbi 

E-mail címen keresztül: ovoda.ebes@freemail.hu  

A Benedek Elek Óvoda – Ebes élelmezésvezetőt keres határo-
zatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban.
Bővebb felvilágosítás az 52/565-054 telefonszámon kérhető 
Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezetőnél.
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Plüssmackókat a mentőautókba!
Hajdú-bihar megyei összefogás és gyűjtőakció!

2016. november 4. – 2016. december 19.

Gyermekbaleseteknél, sérüléseknél, ahol a gyermek pszichés, 
sokkos hatásoknak van kitéve, a kiérkező mentőegység az első-
segélynyújtás után az autóban egy plüssmacit ad a gyermeknek, 
hogy megnyugodjon. Tanulmányok, felmérések bebizonyítot-
ták, hogy a traumát átélő gyermek a plüssmaci ölelésével meg-
nyugszik. Az „örökbefogadott” állatokat megtarthatják és haza-
vihetik a gyerekek.

A plüss állatokat szeretettel gyűjtik az Iskolában és az 
Óvodában.

Sós Barnabás

KARÁCSONYI  VÁSÁR 
 

A  Benedek  Elek  Óvoda 
  ismét  

 
KARÁCSONYI  VÁSÁRT   

rendez, 
 melyre nagy  szeretettel  várunk  mindenkit ! 

 
A Vásár  időpontja : 

 2016.  december  1. - december 9. 
December 6-án süti vásárral bővítjük az ünnepi 

kínálatot. 
  

                       A  vásár  bevételéből  
a  csoportok  karácsonyfa alá kerülő  ajándékait 

szeretnék  megvásárolni! 

 

Felhívás karácsonyi adománygyűjtésre 

Az ebesi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat - az elmúlt évekhez hasonlóan- a karácsonyhoz 
közeledvén ismételten adománygyűjtést hirdet, a településünkön élő nehézsorsú családok, 
gyermekek, idős emberek számára.  

Szívesen fogadunk tartós élelmiszert (liszt, cukor, olaj, konzervek, csokoládé, szaloncukor, 
keksz, tea, kakaó), illetve jó állapotú gyermekjátékokat, mesekönyveket, melyekkel szebbé 

tehetjük ezen emberek Karácsonyát. 

Ezen felül továbbra is várjuk a már megunt, kinőtt, de jó állapotban lévő ruhaneműket, 
paplanokat, takarókat, illetve egyéb használati eszközöket. 

A csomagok leadhatóak 2016. december 20-ig hétköznaponként a Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményében a Rákóczi u. 13. sz. alatt. 

Várjuk magánszemélyek, cégek, civil szervezetek, egyházak, alapítványok jelentkezését, akik 
tudják és szeretnék támogatni az akció sikerét. 

Ebes, Rákóczi u. 13., tel.: 52/788-494; 788-495 

 
 

Felhívás
kitüntető díjakkal kapcsolatos javaslattételre

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2016. december 31-ig 
lehet javaslatot tenni Ebes Községi Önkormányzat elismerő 
címeire és kitüntetéseire, amelyek a következők:

„Ebes Község Díszpolgára” cím
„Pro Villa” (Ebes Községért) kitüntetés  

(arany, ezüst, bronz fokozat)
„Ebes Ifjú Tálentuma” díj

Kérjük, hogy javaslataikat – a javasolt személyre vonatkozó 
rövid indokolással együtt – a polgármesteri hivatalba juttassák 
el. A díjakra vonatkozó részletes szabályozás megtalálható 
a www.ebes.hu honlapon az ÖNKORMÁNYZAT / 
RENDELETEK menüpontban. A vonatkozó rendeletek: 
1/2000. (I. 19.) Ör. sz. és az ezt módosító 19/2012. (XI. 06.) 
Ör. számú rendeletek.
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Kiemelkedő teljesítmény a Bolyai Matematika 
csapatversenyen

A Bolyai Matematika csapatversenyen az előkelő VI. helye-
zést érte el a 8. osztályos csapatunk, melynek tagjai: Csizi Ildi-
kó, Nagy Vivien Lili, Kiss Zoltán és Palcsu Zalán voltak. Felké-
szítő tanárok: Kissné Lantos Éva és Csiha László.

A Zrínyi Ilona matematikaversenyen is megmozgattuk az 
agytekervényeket

November második hetében rendeztük meg a Zrínyi Ilona 
matematikaverseny házi fordulóját. Évfolyamonként a három 
legjobb eredményt elérő tanuló nevezési díját az Ebesi Gyerme-
kekért Alapítvány fizeti. Második évfolyam: 1. Szabó Zsigmond 
2.b; 2-3. Balogh Zsombor 2.b és Krivács Zsófia 2.a. Harmadik 
évfolyam: 1. Piskó Péter 3.a; 2. Pálóczi Borbála 3.b; 3. Szom-
bati Kristóf 3.a. Negyedik évfolyam: 1. Nagy Klaudia 4.b; 2. 
Tóth Kristóf 4.b; 3. Makai Botond 4.b. Ötödik évfolyam: 1. 
Szentmiklósi Dorka 5.a; 2. Balogh Dorottya 5.a; 3. Enyedi Sára 
5.b. Hatodik évfolyam: 1. Sipos Katalin 6.b; 2. Szűcs Krisztina 
6.b; 3. Piskó Gergő 6.a. Hetedik évfolyam: 1. Ignácz Máté 7.a; 
2. Lajtai Tímea 7.b; 3. Árva Martina 7.a. Nyolcadik évfolyam: 
1. Kiss Zoltán 8.a; 2-3. Csizi Ildikó 8.b és Palcsu Zalán 8.b.

Halloween bulit szerveztek a 7.a osztályosok 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is Halloween bulit szervez-

tek Dobos Judit vezetésével a 7.a osztályosok, ahol jelmez- és 
tökfaragó verseny, jósda, rémségek, arcfestés és jókedv várta a 
gyerekeket. 

Részt veszünk idén is az Öveges Programban
Idén is részt vehetnek a természetismeret iránt érdeklődő 

gyerekek a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium Öveges 
Programjában. Iskolánk érdeklődő tanulói négy alkalommal 
duplaórán ismerkedhetnek meg a fizika, kémia, biológia csodá-
latos világával.

11 ezer kilogramm papírt gyűjtöttünk
Az idén ősszel megrendezett papírgyűjtésen iskolánk tanulói 

összesen 11 ezer kilogramm papírt gyűjtöttek össze.

Jól szerepeltek tanulóink a magyar versenyeken
A hajdúszoboszlói Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában 
megrendezett tankerületi olvasási versenyen Árva Dominika 
(2.a) a III. helyen végzett. Felkészítője Dzsudzsák Natália. A 
megyei olvasási-szövegértési versenyen, mely szintén a hajdú-
szoboszlói Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában került meg-

rendezésre Györfi Nóra (3.a) a IV. helyen végzett. Felkészítője: 
Bálintné Bagdi Ibolya.

Sikerek a rajzversenyeken
A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola által megren-
dezett rajzversenyen Pálóczi Borbála (3.b) II. helyezést ért el 
meseillusztrációjával. Poroszlón került megrendezésre Anya és 
apa munkahelye címmel az a rajzpályázat, melyen Herczeg Tí-
mea (2.a) az előkelő arany minősítést nyerte el. Felkészítő tanár: 
Estrada Vazquez Bernadett.

Házi és városi egészségügyi vetélkedőn vettünk részt 
Az egészségügyi háziversenyen I. helyen végzett csapattagok: 

Kovács Anna (4.b), Egri Kincső (3.b) és Csiha Bálint (2.a), II. 
helyen végzett csapattagok: Nagy Klaudia (4.b), Árva Szabina 
(3.a) és Hanyu Imre (2.a), III. helyen végzett csapattagok: Varga 
Olimpia (4.a), Gergely Kristóf (3.b) és Kovács Viktória (2.b). 
Az első két helyezett csapat képviselte iskolánkat a hajdúszo-
boszlói városi versenyen, ahol a IV. és a VII. helyen végeztek. 
Felkészítő tanárok Dr. Rácsai Lajosné és Zakar Csilla.

Fogyasztói tudatosságra nevelés iskolánkban
Iskolánk elnyerte a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola 

címet, ezért novemberre olyan programsorozatot állítottunk 
össze, amely elősegíti, hogy tudatos fogyasztók, vásárlók le-
gyünk. November 7-11-ig a Játékok hete (a reklám és média 
kritikus szemlélete) eseményeire került sor. Rendhagyó osztály-
főnöki órákat tartott a reklámok hatásáról Katona Erika tanár 
néni. Minden szünetben „Játsszunk most együtt!” elnevezéssel, 
régi udvari játékokat tanulhattak a gyerekek, hogy a szabad ide-
jüket ne csak a gép előtt töltve tudják elképzelni. A játéktanu-
lást Kathiné Sárkány Noémi tanár néni irányította Balogh Éva, 
Csiháné Pálinkás Krisztina, Estrada Vazquez Bernadett tanár 
nénik és Tamássy Zoltán tanár bácsi segítségével. Minden dél-
után társasjáték parti folyt a napköziben. Az iskolarádió adá-
saiban a hónap témájához illő műsorokat játszottunk le Kissné 
Lantos Éva tanár néni szerkesztésében. 

A hét zárásaként, a helyi múzeum történésze, Kovács Sándor 
két érdekes előadást tartott a retro kiállításról hozott játékokról 
az alsós napköziseknek.

November 14-18-ig Egészséges ételek hete (helyben termett 
zöldségek és gyümölcsök) zajlott az iskolánkban.

Hétfőn a kémia teremben Vízbár, a technika teremben gyógy-
teakóstoló működött, ahol az iskolakertben termett citromfűből, 
mentából készült teát is ihattak az érdeklődők.

Kedden „Tök jó nap” volt, mert minden osztály megkóstol-

Iskolai színes hírek
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hatta a szülők által behozott vagy a tankonyhán megsütött tököt. 
Délután a kéttannyelvű oktatásban résztvevő tanulók angol há-
laadás napi sütit készítettek az angol nyelvi lektorral a tankony-
hán.

Szerdán a zöldség és gyümölcskóstoló napra a szülők hoztak 
kóstolót a kiskertek terméseiből. Minden aktív szülőnek kö-
szönjük a feltálalt finomságokat!

November 17-én a Füstmentes nap alkalmából plakátokat 
függesztettünk ki a dohányzásra kijelölt helyeken a következő 
felirattal: „A madarak is szeretik a finom magokat és a tiszta 
levegőt! Amit ma elfüstölnél, annak az árát ajánld fel madárete-
tésre!” . A kitett perselyekbe 3100,- Ft gyűlt össze (ami kb. 50 
darab, el nem szívott cigaretta ára). Ebből az összegből az isko-
la udvarán vendégeskedő madarak téli etetőanyagát vásároljuk 
meg. Köszönjük mindenkinek, aki ezen a napon a jó ügy mellé 
állva, a saját egészsége érdekében is tett egy apró lépést! Az ese-
mény fővédnöke és jó példában elöljárója iskolánk igazgatója, 
Szűcs Norbert volt.

A hét utolsó napján a méz népszerűsítése volt a cél, ezért 
minden tanuló vajas-mézes kenyeret ehetett tízóraira. A Pacs-
mag László és Pacsmagné Csetneki Edit, ebesi méhészek által 
felajánlott finom mézet az Arany Oroszlán Étterem jóvoltából 
kóstolhatták meg a gyerekek. Köszönjük szépen!

A hónap eseményeinek folytatásáról a következő lapszámban 
írunk. Tóthné Leiter Júlia szervező

Kosarazás mostantól alsóban is
A BKG PRIMA SE kosárlabda szakosztálya elkezdte a ko-

sárlabda oktatását Ebesen is az alsósoknak. A 2006-2008 között 
született gyerekeknek hetente kétszer tartanak térítésmentesen 
edzést az iskolában.

Hessmese a kicsiknek
Az 1-3. osztályosok első színházbérletes előadásuk alkalmá-

val a Hessmese című darabot tekintették meg a Csokonai Nem-
zeti Színházban. 

Két arannyal tért haza Kocsis Csaba az úszóversenyről
November 15-én Hajdúszobosz-

lón városi úszóversenyt rendeztek, 
amely a Diákolimpia részét is ké-
pezte területi versenyként. Kocsis 
Csaba 4.b osztályos tanuló vett 
részt rajta II. korcsoportban (2006-
2007-es születésűek) fiú 50 m-es 
gyors- és mellúszásban. Mindkettőt 
megnyerte, így részt vehet majd a 
Diákolimpia megyei versenyén is.

Csocsóbajnokságot rendeztünk
A Magyar Diáksport napján megrendezett csocsóbajnokságon 

I. helyen végzett a Szabó Dávid-Vágner Richárd (6.b) páros, II. 
helyet szerzett a Kása Levente-Bernáth Levente (6.b) páros, míg 
III. helyen a Mészáros István-Sánta Márk (8.a) páros végzett.

Láthatatlan mindennapok
A Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete által 

szervezett Láthatatlan Mindennapok című programra négy al-
kalommal látogattunk el Debrecenbe. A program célja, hogy a 
látogatók saját élményt szerezzenek a látás hiányáról, megta-
nulhassák a segítés helyes technikáit. Mindezek mellett meg-
ismerkedtek a gyerekek a látássérült emberek önálló életvitelét 

megkönnyítő beszélő és tapintható eszközökkel, például a be-
szélő órával, számítógéppel, okostelefonnal, színfelismerővel, 
valamint találkoztak vakvezetésre kiképzett kutyával is.

Rendhagyó angol óra külföldi diákokkal
November 10-én iskolánk hetedik osztályos két tanítási nyel-

vű oktatásban résztvevő tanulói rendhagyó angolórán vehettek 
részt. Iskolánk volt tanulója, Bódi Krisztián, aki a Debreceni 
Egyetem Hallgatói Külügyi Bizottság SocialErasmus koordi-
nátora, beszélgetésre invitálta az általános iskolásokat. Olyan 
külföldi hallgatókat hívott meg előadóként, akik szintén az 
Erasmus program keretein belül tanulhatnak Debrecenben. A 
hallgatók miután bemutatták hazájukat, készségesen álltak a ta-
nulók rendelkezésére és válaszoltak a felmerülő kérdésekre. Kis 
ajándékokkal is meglepték a hetedikeseket. Reméljük a jövőben 
is fogadhatunk hallgatókat a Debreceni Egyetemről, melynek 
célja a nemzetek közötti különbségek bemutatása és egyúttal a 
sztereotípiák leküzdése.

A Kodály Kórus tartott rendhagyó ének órát

A Kodály Filharmónia szervezésében a Kodály Kórus rend-
hagyó énekórát tartott az alsósoknak. Az Énekelt hangszerek, 
hangutánzás felsőfokon, avagy hogyan énekelték meg a hang-
szereket a zeneszerzők a különböző korokban, ha nem volt 
kéznél hegedű, dob vagy gitár elnevezésű órát nagyon élvezték 
és vastapssal jutalmazták a gyerekek, melyről a felvétel meg-
tekinthető a www.ebestv.hu oldalon, illetve iskolánk megújult 
honlapján az www.ebesarany.hu oldalon.

Vojtina belépőket nyertünk
A Vojtina Bábszínház pályázatán iskolánk 3. osztályos tanulói 

színházbelépőket nyertek, melyeket az általuk kiválasztott da-
rab megtekintésére használhatnak fel.

Művészeti vizsgák időpontjai
A művészeti tanszaki vizsgák a december 12-ei héten kezdőd-

nek, melyről részletes tájékoztatást a www.ebesarany.hu olda-
lon találhatnak.

Készülődjünk idén is együtt az ünnepekre!
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 2016. dec-

ember 21-én, szerdán 17.00 órától a Református Templomban 
tartandó Karácsonyi Koncertünkre.

Megújult iskolánk honlapja, ezentúl a www.ebesarany.hu 
oldalon találhatók meg az aktuális információk. Kérjük Önö-
ket látogassanak el oldalunkra!

Összeállította:
 Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető-helyettes
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      Köszönetet mondunk mindazoknak, 

 akik szeretett halottunk 
 

KUN ISTVÁN 
 

temetésén megjelentek, ravatalára 
koszorút, virágot helyeztek és 
mélységes bánatunkban részvéttel 
osztoztak. 

A gyászoló család 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORHÁZI LAKÁS ELADÓ!        SORHÁZI LAKÁS ELADÓ!   
 

Kerekes Kft. eladásra kínálja az 
 

Ebes Nyugati utcán található  
5 db sorházi lakását. 

 

Minden lakás fsz. + tetőtér beépítéses, garázs, terasz 
és saját kertkapcsolattal rendelkezik.  

A lakások mérete eltérő! 
 

Bővebb információ és kapcsolatfelvétel:   
tel.: 30/411-3524, email.: uzemeltetesgm@gmail.com  

 
SORHÁZI LAKÁS ELADÓ!        SORHÁZI LAKÁS ELADÓ!   

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        4211 Ebes Petőfi utca 21/A 
 Telefon: 30/894-80-50 
          www.csaladikajatanya.hu 

                              KARÁCSONYI AJÁNLATA 

Harcsahalászlé    1100,- Ft 
Pontyhalászlé      900,- Ft 
Korhely halászlé ponty;   1000,- Ft 
Korhely halászlé harcsa;   1200,- Ft 
Pisztráng egészben sütve (kb. 30-40 dkg)     50,-Ft/dkg 
Töltött káposzta (5 db ) füstölt hússal 1200,- Ft 
Cipóban sült csülök savanyú káposztával  2500,-Ft/kg 
Hideg tál                                 1700,- Ft/fő - től 
- baconos csirkemáj 3 db, golyó fasírt 5 db 
- sült csirkecomb alsó 1 db, mini rántott karaj 1 sz. 
- aszalt gyümölccsel töltött csirkemell 2 sz. 
- választható saláták:  - francia-burgonya 20 dkg 
             - almás kukorica-görög saláta 
Ünnepi halas tál 2 sz.   6000,-Ft 
- rántott harcsafilé, pisztráng, baconos harcsa, tintahal 

karika 
Sültes tálak       1700,- Ft/fő-től                              
  

Akár kiszállítással is! 
„Ahol jó lenni, és ahol jó enni!” 

 

4211 Ebes, Ady E. u. 24 
telefon: 06-30/894-8050      www.csaladikajatanya.hu 

 
 

 

 TÜZIFA ELADÓ! 
  
Akác, tölgy kuglizva, hasítva és parketta 
hulló ömlesztve vagy raklaposan egyedi 

kiszállítással. 
Érd.:  Szotákné Kata 

tel: 06-30-487-6555,  06-30-562-2490 
www.tuzifa-debrecen.hu 

Debrecenben a Monostorpályi úton. 
 

 
 
 
 
 

Az Acsádi úton nem mi vagyunk!!! 
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Szellemes party hatodszor

Immár hatodik alkalommal aratott nagy sikert a felnőttek és a 
gyerekek körében a Művelődési Ház által szervezett Halloween 
napok, melynek keretében többek között szellemes barkácsolás-
ra és töklámpás partyra is sor került.

Sütifesztivál
2016. október 22-én második alkalommal került megrendezésre a 

Torta- és süteményfesztivál. Az ebesi  Hagyományőrző Klub ezúton 
szeretné megköszönni, hogy az ebesi sütni vágyók segítségével ismét 

csodálatos sütikavalkád valósulhatott meg a helyi Művelődési Ház-
ban. Nagy öröm, hogy egyre több fiatal és gyermek mutatja meg sütési 
tudományát és finom süteményét.

Köszönjük a támogatásokat a biztató szót: Ebes Községi Önkor-
mányzatnak, a Magyar Sajt Kft.-nek, az ebesi vállalkozóknak:  Sziget 
ABC, Vágner 2000. Bt., Családi Kajatanya, Avon.

Őrizzük meg a  rendezvény jó hangulatát, a készítés örömét! 
A rendezvényről készült felvétel megtekinthető a www.ebestv.hu 

oldalon. 
Ebesi Hagyományőrző Klub

Fotó: Jakab Attila

 

 

 

 

 

Megjelent 
a II. ebesi 

Torta- és süteményfesztivál 
receptfüzete! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapható: 
a Községi Könyvtárban. 

 Ára: 500, Ft/db 

 

1. csütörtök Dr. Socol Ilona

2. péntek Dr. Socol Ilona

3. szombat Dr. Socol Ilona

4. vasárnap Dr. Békési Zoltán

5. Hétfő Dr. Socol Ilona

6. Kedd Dr. Socol Ilona

7. szerda Dr. Socol Ilona

8. csütörtök Dr. Szerze Péter

9. péntek Dr. Szerze Róbert

10. szombat Dr. Békési Zoltán

11. vasárnap Dr. Szerze Róbert

12. Hétfő Dr. Szerze Róbert

13. kedd Dr. Szerze Péter

14. szerda Dr. Szerze Róbert

15. csütörtök Dr. Szerze Péter

16. péntek Dr. Szerze Róbert

17. szombat Dr. Békési Zoltán

18. vasárnap Dr. Szerze Róbert

19. hétfő Dr. Szerze Róbert

20. kedd Dr. Békési Zoltán

21. szerda Dr. Szerze Péter

22. csütörtök Dr. Szerze Péter

23. péntek Dr. Békési Zoltán

24. szombat Dr. Socol Ilona

25. vasárnap Dr. csontos Gyula

26. hétfő Dr. Csontos Gyula

27. kedd Dr. Csontos Gyula

28. szerda Dr. Csontos Gyula

29. csütörtök Dr. Csontos Gyula

30. péntek Dr. Csontos Gyula

31. szombat Dr. Csontos Gyula

2017. 01. 01. 
Újév Dr. Szerze Péter

Telefonszám:
 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2016. december
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Hasznos tanácsok az időseknek
2016. november 3-án, az Alapszolgáltatási Központban klubtag-
jaink bűnmegelőzési témában kaptak tájékoztatást Sági József 
körzeti megbízott úrtól. Az elhangzottakból ismét tanultunk, 
és ezúton is köszönjük a nyugdíjasok számára megfogalmazott 
hasznos tanácsait.

SZERETET 
karácsonyi falutúra

Gyülekező:  December 17. szombat du. 
4 óra Református templom 
előtt

Útvonal: Református templom – Temető (emlékezés, mécses 
gyújtás) – Sportház (melegedő, teázás) – Katolikus templom
Szervező: Sós Barnabás 
Segítők: Református és Katolikus templom 
hívei, Sportbarátok Egyesület, Általános 
iskola, Óvoda, Községgondnokság

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
ISSN 2415-9964

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: Center-Print Nyomda Kft., Debrecen. E-mail: info@centerprint.hu

Ebesen 2016. október 20. és november 16. közötti időszakban 
bűncselekmény elkövetésére vonatkozó információ nem jutott a 
rendőrség tudomására, valamint közlekedési baleset bekövetke-
zése miatt sem kellett a rendőröknek intézkedniük.

Fogadják meg a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság közle-
kedésbiztonsági tanácsait:

A téli közlekedés teljesen más mentalitást és fokozottabb fi-
gyelmet igényel a résztvevőktől. Több türelemre, toleranciára, 
megfontoltságra van szükség, adott esetben hosszabb menetidő-
vel kell számolni, mint máskor.

A köd, a szitáló hó, a csúszós utak mindennapossá válnak. 
Szinte egész nap, de főleg éjszaka és a reggeli órákban jellemző 
a fagypont körüli hőmérséklet. A száraz és csúszós utak hirte-
len válthatják egymást, mely különös óvatosságot és figyelmet 
kíván.

A megváltozott közlekedési környezet váratlan helyzet elé ál-
líthatja a járművezetőket, éppen ezért időben fel kell készülni 
arra, hogy egyik pillanatról a másikra olyan időjárási és útvi-
szonyokkal találkozhatunk, amelyek a nyári vezetéstechnikától 
lényegesen eltérő vezetéstechnikát igényelnek.

A pára, a köd erősen rontja a távolságbecslő képességet, ezért 
a tárgyakat a valóságosnál távolabbinak látjuk. Nagyobb köve-
tési távolságot tartva lassabban kell vezetni, így kisebb a balese-
tek bekövetkeztének kockázata, és egy esetleges rossz manőve-
rezés esetén a hibák könnyebben korrigálhatóak.

A műszaki biztonság egyik alapkövetelménye a futómű és a 
gumik kifogástalan állapota. A megfelelően megválasztott téli 
autógumikkal vészfékezés esetén jelentősen lerövidül a féktá-
volság, mely főleg az autópályákon, nagy sebességgel való köz-
lekedés esetén akár életet is menthet. A téli gumik használata a 
csapadék kellő elvezetésével és a biztonságosabb úttartással a 
zord körülmények közötti egyenletes haladást biztosítja. Min-
den járműre csak olyan méretű gumiabroncsot szabad felszerel-
ni, amilyet a járműgyártó cég meghatározott. A nyári gumi 7 °C 
alatt már nem teljesíti feladatát.

Amennyiben külföldre tartunk, az utazást megelőzően tájé-
kozódjunk, hogy az érintett, és a célállomás szerinti országban 
vezettek-e be olyan jellegű korlátozást, amely például a téli 

gumik, vagy a hólánc kötelező használatára irányul. Ha igen, 
akkor a szükséges felszerelések nélkül ne induljunk útnak, mert 
ezek meglétét akár az adott ország területére való belépésnek is 
a feltételévé tehetik.

Havas, latyakos időben, amikor a járda mellett széles sávban 
áll, vagy folyik a víz, nehezebb az úttesten átkelni. A gyalogos 
ilyenkor jellemzően arra figyel, hogy ne lépjen a tócsába. Az 
autósnak számítania kell arra, hogy a járda szélén leszegett fej-
jel álló gyalogos a következő pillanatban az úttestre, a jármű elé 
kerülhet.

Egyes utakon számítani kell arra, hogy megjelenhet a jármű-
vek, mezőgazdasági gépek által felhordott sár, amely csúszóssá 
teheti az utakat!

Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, melegebb 
ruhadarabokra, vontatókötélre, fagymentesítő zárolajozóra, ele-
gendő mennyiségű élelmiszerre és italra is. Érdemes tájékozód-
ni az Útinformnál az út-, és időjárási viszonyokról. Az országos 
médián kívül érdemes figyelemmel kísérni a helyi sajtó, rádió 
és televízió híradásait, beszámolóit, hiszen ezeken keresztül is 
fontos és hasznos információkat szerezhetünk a közlekedéssel 
és közlekedésbiztonsággal kapcsolatban.

A körzeti megbízottak elérhetősége: 
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 csütörtökön 16:00 
és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az 
Ebes, Széchenyi tér 1. alatt tartanak.

Karácsony Béla
r. százados, sajtószóvivő

Kék hírek
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Legyünk mindig láthatóak!

Akik a kereskedelmi tele-
víziók mellett a közszolgálati 
televíziók közérdekű közle-
ményeire is figyelnek láthat-
ják, hogy milyen galibát tud 
okozni egy kivilágítatlan ke-
rékpáros, vagy egy láthatósá-
gi mellény nélkül közlekedő 
gyalogos. Nem is olyan régen 
vettem részt egy közlekedési 
fórumon, ahol közlekedésren-
dészeti szakértők néhány meg-
lepő adatot tártak a hallgatóság 
elé. A javuló statisztikai ada-
tok ellenére a 2015. évben egy 
kisebb falu lakossága vesztette 
életét közlekedési balesetben, 
és egy kisebb város lakossá-
ga sérült meg azonos, vagy 
közel azonos közlekedési kö-
rülmények között. Az esetek 
elemzése során a szakértők 
azt a következtetést vonták le, 
hogy nagyon sok közlekedési 
baleset elkerülhető lett volna, 
hogy ha mi járművezetők be-
tartottuk volna a KRESZ ránk 
vonatkozó szabályait. Nagyon 
sok esetben a baleset okai kö-
zött találják a gyorshajtást, 
az ittas vezetést és az előzés 
alapvető szabályainak a meg-
sértését.

Sajnos számos esetben a ke-
rékpárosok és a gyalogosok 
az okozói a baleseteknek, de 
érthető okokból ők az elszen-
vedői ezeknek a nemkívánatos 
eseményeknek.

Mint ahogyan a gépjármű-
vezetők KRESZ tudása is 
megszürkül az évek során és 
marad a rutin, a megszokás, 

úgy a kerékpárosok és a gya-
logos esetében is tetten érhe-
tők a közlekedési szabályok 
hiányos ismerete, ezáltal pedig 
magukat és a közlekedés többi 
résztvevőit is veszélybe sodor-
hatják.

A kora reggeli és a késő esti 
órákban a községünkben köz-
lekedők tapasztalhatják, hogy 
a kerékpárosok nagy százalé-
ka nincs kivilágítva, a gyalog-
átkelőhelyen leszállás és kö-
rültekintés nélkül áthajtanak, 
az iskola melletti egyirányú 
utcába forgalommal – a tiltás 
ellenére – behajtanak, amely 
szabályszegések a kellemetlen 
őszi közlekedési viszonyok 

miatt nagyon sok veszélyt 
rejtenek magukban. Megérne 
egy elemzést annak a sajná-
latos ténynek a vizsgálata is,  
hogy a gépkocsijából kiszálló, 
valamivel korábban egy kivi-

lágítatlan kerékpáros hatására 
öklét rázó, és kerékpárosok 
felmenőit emlegető vezető, 
miért pattan fel maga is egy 
olyan „drótszamár” nyergébe, 
melyen a vázon, pedálokon és 
a kerekeken kívül semmi sem 
emlékeztet egy szabályosan 
felszerelt járműre.

Szóval van mit tennünk ezen 
a téren is, ezért azzal a kérés-
sel fordulok a kerékpárral köz-
lekedőkhöz, hogy saját maguk 
és a közlekedés más részve-
vői érdekében a járműveiket 
szereljék fel, az időjárástól 

függetlenül működő világító 
berendezéssel, és a látási vi-
szonyok függvényében kap-
csolják is be azokat. 

Balogh László elnök 
Ebesi Polgárőr Egyesület 
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A Magyar Diáksport Szö-
vetség és a Magyar Sport-
lövők Szövetsége 2016. 
november 12-én Gödöllőn 
rendezte meg az általános, 
valamint a középiskolás 
korosztály Országos Di-
ákolimpiai Döntőjét. Haj-
dú-Bihar megyéből 15 fős 
versenyzői gárda képvisel-
tette magát e rendezvényen. 
Mint minden sportágban, itt 
is megyei fordulók/döntők 
előzik meg a legmagasabb 
szintű megmérettetést. A to-
vábbjutáshoz mindenképp 
dobogón kell szerepelni, 
ami a korábban Debrecen-
ben megrendezett kvalifiká-
ció alkalmával három ebesi 
fiatalembernek sikerült. 
Lajtai Levente légpisztoly-
lyal, míg Villás Krisztián 
és Villás Levente légpus-
kával vívták ki maguknak 

az országoson való indulás 
jogát. Mindhárom fiatal 
annak a korábban indult 

kezdeményezésnek a „pa-
lántája”, mely Pető Lász-
ló szervezésében „Ebesi 
sportlövészet” címszóval a 
suliban kezdődött. Ezúton 
is külön köszönetét fejezi 
ki a Debreceni Lövészsuli 

Sport Egyesület az ebesi ál-
talános iskola vezetésének, 
pedagógusainak, akik segí-

tették ezt a tevékenységet! 
A srácok jelenleg olyan fel-
készültségi szinten vannak, 
ami még nem a győzelmet, 
vagy a dobogós helyezést 
sejtette a viadal előtt, ha-
nem egyelőre a versenyzési 

rutin megszerzéséért, meg-
erősítéséért kellett indulni-
uk (egyben természetesen 
a megérdemelt jutalmuk is 
volt ez, hiszen megyénk-
ben ők voltak a legjobbak). 
Mindhárman tisztességesen 
helytálltak, ezzel nagyot 
léptek a jövőbeli sikerek 
érdekében (Lajtai Levi 17. 
145 körrel; Villás Krisz 30. 
154 körrel; Villás Levi 34. 
151 körrel). A rutinszer-
zés, a további élmények, 
sikerek begyűjtése nem áll 
meg, ugyanis nyakig benne 
vannak a fiúk a verseny-
szezonban. Szinte minden 
hétvégén ellátogatnak va-
lamilyen regionális, vagy 
országos szintű megméret-
tetésre klubcsapatukkal a 
bajnoki cím reményében! 
Hajrá ebesi lövészek! 

Pető László

Sportlövő Diákolimpia Országos döntője három ebesi sráccal

Könyvvásár
Kedves Olvasóink!

2016. december 1-je és 22-e között – nyitvatartási időben –  
könyvvásárt rendezünk.

Kínálatunkból: felnőtteknek való regények, egészséges 
életmóddal kapcsolatos könyvek, szakácskönyvek 
és receptfüzetek, a gyermekeknek foglalkoztató és 

mesekönyvek. Érdemes benézni, akár Mikulásra vagy  
Karácsonyra is jó ajándékot találhat a könyvtárban.

Várunk szeretettel minden érdeklődőt! 
Nyitva tartás:  

Keddtől – péntekig: 8.00–12.00 és 12.30–17.00  
Szombaton: 10.00–16.00

Cím: 4211 Ebes Ady E. 6-8.  
Tel.: 52/565-093 vagy 20/404-8044

Téli gumiabroncsot kapott 
a polgárőrség

A Hankook Tire Magyarország Kft. Abroncsadományozási 
Programjának keretében az Ebesi Polgárőr Egyesület 4 db 
215/60/16-os téli gumiabroncsot kapott a szolgálati gépjár-
művére. A 2012-ben útjára indított kezdeményezésben a na-
gyobb országos szervezetek mellett 2013 óta vehetnek részt 
kisebb non-profit szervezetek is, amelyek száma évről évre 
növekszik. Az Ebesi Polgárőr Egyesület köszönetét fejezi ki 
a Hankook Tire Magyarország Kft-nek a támogatásért. 

Ebesi Polgárőr Egyesület
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Kispályás Floorball 
Diákolimpia

Idén is beneveztünk egy csapattal a kispályás 
floorball diákolimpiára. A megyéből a III. korcso-
portban a mi csapatunkon (Görög Gábor, Szabó 
Milán 6.b, Kocsis Csaba, Makai Botond 4.b) kívül 
a debreceni Vörösmarty Általános Iskola nevezett 
be további két csapatot. A versenykiírás szerint a 
megyéből csak két csapat juthatott tovább a területi 
döntőbe, így a Vörösmarty iskolában megrendezésre 
került a megyei döntő. A mérkőzésekről elmondható, 
hogy az ebesi diákok nagyon szép játékot játszottak. 
Jellemzően jól helyezkedtek mind támadás, mind 
védekezés közben, de a helyzetkihasználásunk nem 
volt megfelelő. Végül a harmadik helyezést értük el, 
így idén nem jutottunk tovább a területi döntőre. Az 
eredmény ellenére gratulálunk a fiúknak és jövőre is-
mét megmérettetjük magunkat.

Makai Zsolt 
Ebesi Sportbarátok Floorball szakosztály

szakosztályvezető

Konyári futóverseny: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulója alkalmából rendezett ünnepi futáson aranyérmes lett korcso-
portjában Sós Barnabás és bronzérmet szerzett Mészáros Tamás 7 km-en. 
Gyermek kategóriában harmadik helyen végeztek Mészáros Nóra és Ger-

gely Kristóf Gábor, valamint 4. helyen ért célba Sós Anna. A debreceni 
Rajkai emlékversenyen a férfiak mezőnyében győzött Sós Barnabás.  

Az Oxigén kupa 2. fordulójában győztek: Tóth Amina, Nagy Anita, 
Enyediné Dobai Henriett, Ifj. Sós Barnabás és Sós Barnabás. Bronzér-
mesek: Mészáros Nóra, Mészáros Tamás és Egri Ferenc. Negyedik he-
lyen végeztek Sós Anna, Egri Csenge és Varga Sándor. Ötödik lett Varga 
Áron. További pontszerzőink: Egri Kincső és Varga Olimpia.

Sós Barnabás

Novemberi futósikerek

Megmérettették magukat röpiseink
Megkezdődött a 2016/2017-es Megyei Férfi Röplabda Bajnokság, melynek első fordulóján röpiseink november 13-án a Debreceni 
Szent József Gimnáziumban megrendezett bajnokságon mérték össze ügyességüket. A résztvevő csapatokkal (HRSE, Berettyóúj-
falu, Eötvös SE) óriási küzdelmeket vívtunk, kellemesen elfáradtunk, de nagyon jól éreztük magunkat.

Az Ebesi Hírlap decemberi számának  
lapzárta időpontja 2016. december 13.

Lakossági hirdetések
Ingatlan értékesítés, talpmasszázs – reflexológia! – A reflexzóna masz-

százs serkenti a vér és nyirokkeringést, amivel a test öntisztulási képességét 
megtöbbszörözhetjük. Mivel erősíti az immunrendszert, így az öngyógyító 
folyamatokat beindítja. Oldja a feszültséget, relaxál és kellemes közérzetet 
ad. A reflexológia világszerte elismert természetgyógyászati módszer. Masz-
százs időpontok: 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 szakembertől, 
olcsón. T. 30/429-9064



w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

Ebesi Hírlap12

2016. december 4-én a 
Máli néni című előadás-
ra szervezünk színház 
látogatást, Nagyváradra. 

Indulás: 12.00 órakor 
az általános iskola elől. 

Jegyár és útiköltség: 
3.500,- Ft. 

Érdeklődni a Községi 
Könyvtárban!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
egyeztetett időpontokban, a Polgármesteri 
Hivatalban. 
 

Múzeum a Széchenyi téren

Kedves Színházkedvelők!

A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2016 programsorozat keretében a 
Széchényi Ferenc Tájmúzeum két tárlata ideiglenes kiköltözött 
a múzeum falain kívülre, a Széchenyi térre.


