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A TARTALOMBÓL...

Változik a zöldhulladék elhelyezésére vonatkozó
szabályozás szeptember elsejétől
– beszámoló a testület augusztusi üléséről –

Az előző testületi ülés óta
eltelt polgármesteri tájékoztatót követően megtárgyalta
a grémium a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
helyi
szabályairól
szóló önIskolai színes hírek
5. oldal
kormányzati rendelet módosítására vonatkozó napirendi pontot. Szabóné Karsai
Mária polgármester asszony
hangsúlyozta, hogy az eddigi
gyakorlat, miszerint az erre
a célra rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban a lakosok
az utcára helyezték az ingatSzent István Napi Sokadalom lanukon keletkező zöldhulladékot, és azt az önkormány6. oldal
zat elszállította, a jövőben
nem tartható fenn. Egy új
rendszer bevezetése érdekében az önkormányzat tárgyalásokat kezdeményezett
a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.vel (DHK Kft.), mely Ebes
Első Ebesi Retró Bál
7. oldal

ezen közszolgáltatását látja
el. Ennek során arra törekedtek, hogy a lakosság számára
a lehető legjobb megoldást
találják meg, és kialakítsanak
egy hulladékgyűjtő pontot,
ahová a lakosok ellenőrzött
körülmények között beszállíthatják a felesleges zöldhulladékot, melyet a DHK Kft.
által rendszeresített, zárható
gyűjtő-edényzetben
elhe-

MEGHÍVÓ

Medvét lestünk hetedszerre
7. oldal

Polgárőr Tábor
8. oldal

Ebes Községi Önkormányzat
tisztelettel meghívja a lakosságot
2018. szeptember 1-én, szombaton 10.00 órától
az ebesi Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde felújított
épületének ünnepélyes átadására.
Helyszín: Ebes, Ady Endre u. 9–11.

lyezhetnek, amit a társaság
a törvény által meghatározott időpontokban elszállít.
A testület öt igen és egy nem
szavazat mellett elfogadta
az előterjesztést. (További
részletes információt lapunk
2. oldalán oldalán olvashatnak.)
Egyszerűbbé válik az
iskolai étkezési térítési díj
befizetése
E napirendi pont keretében
döntött a testület arról, hogy
október elsejétől az iskolai
étkezési díjak befizetését akár
átutalással, akár készpénzes
befizetéssel is tudják teljesíteni a szülők. A rendelet tartalmazza továbbá a befizetések
határidejét, a távolmaradás
bejelentésének kötelezettségét, valamint a díj meg nem
fizetésének következményét.
A rendszer újdonsága, hogy
lehetőséget biztosít e körben
az elektronikus kapcsolattartásra is. A rendelet módosítását indokolta továbbá az
iskolai étkezési térítési díjak
kisebb mértékű emelése, mivel két éve nem emelkedtek a
díjak.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Megalkotta a testület a szociális
tűzifa támogatás szabályairól szóló
rendeletet
Dr. Hajdu Miklós jegyző elmondta,
hogy a rendelet megalkotása azért szükséges, mert szociális rászorultsági alapon
ennek keretében veheti igénybe a lakosság
ezt a fajta támogatást. Az önkormányzat a
tavalyi évben benyújtott pályázata alapján
további 48 köbméter tűzifa kedvezményes beszerzésére nyert jogosultságot. A
képviselő-testület egyhangúlag elfogadta
az előterjesztést, amely a korábbi évek során kialakult és a helyi viszonyokat teljes
mértékben figyelembe vevő jogosultsági
feltételrendszeren alapul.
Döntött a testület a szociális tűzifa
pályázat benyújtásáról
A Belügyminisztérium erre a fűtési
idényre is pályázatot írt ki az önkormányzatok számára szociális célú tüzelőanyag kedvezményes beszerzésére.
A pályázat benyújtását és a beszerzéshez
kapcsolódó önerő biztosítását a testület
egyhangúlag támogatta.

Szeptember elsejétől a megújult és
kibővített óvodában kezdhetik a
gyerekek a nevelési évet
Szeptember elsején birtokba vehetik a gyerekek a felújított és kibővített
óvodát. Az épület területe mintegy 335
négyzetméterrel megnövekedett, és mivel indokolt, egy hetedik óvodai csoport is beindításra kerül szeptembertől.
Az új csoport beindítása, valamint az
elhasználódott, elavult felszerelések
kicserélése, beszerzése többletforrást
igényel. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a Benedek Elek Óvoda és
Mini Bölcsőde számára a többletforrást
a 2018. évi többletbevétel terhére.
Hamarosan kezdődik a Bentlakásos
Idősek Otthona II. ütemének építése
A Bentlakásos Idősek Otthona főépülete megépült. Az épület tovább építésére és befejezésére az önkormányzat a
2018. évi költségvetésben 173.228.347,Ft + áfa összeget különített el. A lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében az
elvégzendő munkákra a legalacsonyabb
összegű ajánlatot az Euró-Mádi Kft.

adta 186.003.922,- Ft + áfa összegben.
Polgármester asszony elmondta, hogy a
hiányzó forrás összeg (12.775.575,- Ft
+ áfa) a felhalmozási kiadások előirányzaton belüli átcsoportosítással biztosítható, melyet a testület egyhangúlag támogatott.
A különfélék napirendi ponton belül
döntött a testület a háziorvosi feladatok ellátáshoz szükséges EKG készülék
beszerzéséről (Rákóczi utcai rendelő),
továbbá támogatta, hogy a rendelő várótermében klíma berendezést szereljenek
fel.
A településrendezési eszközök betartása mellett, öt igen egy nem szavazat
ellenében, támogatta a testület, hogy a
Fő utca 67–69. szám alatti ingatlanon
autómosó szolgáltatást nyújtó vállalkozás kerüljön kialakításra.
Zárt ülésen tett javaslatot a testület a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak ebesi jelöltjeire.
A képviselő-testületi ülésről készült
felvétel megtekinthető a www.ebestv.hu
oldalon.

Lakossági tájékoztató
– a zöldhulladék gyűjtési rendjének megváltozásáról –
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a képviselő-testület döntése alapján 2018. szeptember 1-jétől megváltoznak a zöldhulladék gyűjtésének szabályai.
Az új rendelkezések alapján a lakossági zöldhulladékot az alábbi térképen megjelölt hulladékgyűjtő pontra kell beszállítani és
elhelyezni.
A hulladékgyűjtő pont nyitva tartása:
szerda 16.00–19.00
szombat 09.00–14.00
n sor
Platá

Platá
n sor

A hulladékgyűjtő ponttal kapcsolatos tudnivalók:
• A gyűjtőponton kizárólag a kertekben vagy a kertészeti tevékenység során képződő növényi eredetű
települési hulladék helyezhető el.
• A zöldhulladékot önállóan kell elhelyezni a kihelyezett gyűjtőedényekben (konténerekben) tisztán
ömlesztetten, biológiailag nem lebomló anyagoktól,
zsákoktól mentesen, illetve biológiailag lebomló
kötözőanyaggal kötegelve.
• Az ágakat, gallyakat 1 méteresnél kisebb darabokra
szükséges előzetesen feldarabolni.
• A zöldhulladékot érkezési sorrendben – a gyűjtőpont felügyeletével megbízott személy útmutatása
alapján – kell a konténerekbe elhelyezni.
• A zöldhulladékon kívül tilos elhelyezni más (pl.
kommunális vagy szelektív hulladékot, építési törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes hulladékot, veszélyes hulladékot stb…)
Amennyiben a zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatban további kérdésük lenne, kérjük hívják a 06-52-565048-as telefonszámot.
Ebes Községi Önkormányzat

.
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Zöldhulladék gyűjtőpont
A Zöldhulladék gyűjtőpont megközelíthetősége
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Bukáné Zakar Zsuzsanna református lelkipásztor asszony neve az elmúlt
évek, sőt fogalmazhatunk úgy is, hogy
az elmúlt évtizedek során összeforrt
az ebesi református hitélettel. Településünk szülötte, itt kezdte lelkészi hivatását, és immár huszonöt éve hirdeti
nekünk, ebesieknek Isten igéjét.
Ebesi Hírlap: Mikor és hogyan ébredtél rá arra, hogy a Te utad Isten útja?
Bukáné Zakar Zsuzsanna: Ebesi
családba születtem, és természetesen az
akkori kornak megfelelően nem volt „divatos” vallásosnak lenni, a mi családunk
sem volt templombajáró. Akkoriban
református istentiszteletet havonta egy
alkalommal a vasúti iskolában tartottak.
Tizenkét éves gyermekként akkor úgy

éreztem, hogy oda kell mennem. Akár
lehetne romantikus is a történet, hogy
ott akkor csoda történt, óriási élményben
volt részem, de erről szó sincs. Viszont
volt az egésznek egy olyan benyomása,
ami arra ösztönzött, hogy ide máskor is
el kell jönnöm. Egy titokzatos, megmagyarázhatatlan érzés volt ez, amit Isten
ajándékának tulajdonítok. Úgy gondolom, hogy hitetlen kisgyermek nincs,
csak később, az évek során kopik ki az
ember szívéből és lelkéből a hit. A gyermeki hit azonban belőlem nem múlt el,
sőt azt kell mondjam, inkább tovább erősödött. Kislányként sokat imádkoztam
apró dolgokért, kértem Isten segítségét,
és csodát tett, segített nekem, ami megerősítés volt számomra. Ezek hatására
természetes volt számomra, hogy teológiát szeretnék tanulni, de akkor még
nem gondoltam azt, hogy azért, mert lelkész akarok lenni.
Ebesi Hírlap: Soha nem inogtál meg a
hitedben? Nem bizonytalanodtál el egy
pillanatra sem?
Bukáné Zakar Zsuzsanna: Soha egy
pillanatra sem bizonytalanodtam el a
hitemet illetően, olyan viszont volt,

hogy alkalmatlannak éreztem magam
a szolgálatra. Ilyenkor azonban a Jóisten mindig megmutatta, hogy nála van
a kormánykerék, ő vezet. Úgy gondolom, hogy Isten mindig megadja az első

lépést, megmutatja az utat, amin el kell
indulni. A legfontosabb szerintem a kapcsolattartás. Nem csupán az emberi kapcsolatokra gondolok, hanem az Istennel
való kapcsolatra is. Igyekszem közeli,
bensőséges viszonyban lenni Istennel
és Krisztus útján járni: ez az alapja a
munkának, amit végzek. Öt éve, amikor önálló, anyaegyházközség lett az
ebesi református gyülekezet egyházjogi
szempontból, a beiktatásomra készülve a Zsoltárok könyvének egyik verse
nagyon megérintett: „De nekem olyan
jó Isten közelsége.” Azóta mindennap
leírom ezt a mondatot az imádságos
naplómba. Ebben a mondatban ugyanis minden benne van, ami az életemet
és a munkámat jelenti. A legfontosabb,
hogy Isten közelében maradjak, ezt a
közelséget pedig tovább adjam a szolgálataim során az embereknek. Számomra

a legrémisztőbb dolgot az Istentől való
elszakadás jelenti. Ha az ember az Isten
közelében van, mindent másképp lát.
Ebesi Hírlap: Egy lelkipásztor élete
gondolom nem egyszerű, hiszen ha úgy
vesszük, jelen van az emberek életének

szinte minden szakaszban, kvázi mintegy „pszichológusként” áll mellettük.
Hogyan lehet feldolgozni azt a hatalmas
terhet, ami a lelkészi hivatás gyakorlásával jár?
Bukáné Zakar Zsuzsanna: Valóban, a lelkipásztor általában ott van az
élet nagy eseményeinél, legyen az akár
örömteli, akár szomorú alkalom. Isten
kegyelme úgy rakja össze az ember életét, hogy az abban lévő dolgoknak oka és
jelentése van. Általában az emberek életük egy-egy nehezebb periódusában fordulnak felém. A lelki-gondozói beszélgetések alkalmával sokszor tapasztalom,
hogy a legtöbb ember nem tudatosan
éli az életét. Úgy tekintek magamra és
a szolgálatomra, hogy egy összekötő
láncszem vagyok az Isten és az emberek
között. Sokszor érzem azt, hogy már az
megkönnyebbülést jelent sokaknak, ha
kibeszélheti a gondját, baját. Nekünk,
lelkipásztoroknak pedig az a feladatunk,
hogy hitünk szerint segítsünk, azonban
meg kell tanulni letenni azokat a terheket, amik óhatatlanul ránk kerülnek az
emberektől. Ilyenkor visszavonulok egy
kicsit, olvasok egy jó könyvet és megpróbálok nem a családom „agyára menni”. Nem könnyű feladat!
Ebesi Hírlap: Apropó család. Hogyan
éli a mindennapjait egy lelkészcsalád?
Többletelvárások vannak-e a gyerekek
felé?
Bukáné Zakar Zsuzsanna: Azt kell,
mondjam nem egyszerű az élet egy lel-

késszel. Nekünk mindig akkor van dolgunk, amikor a „normális” családok épp
együtt vannak. Gyakran heti hét napot
dolgozom, kötetlen munkaidőben, hiszen igen időigényes feladatokat végzek
(Folytatás a 4. oldalon.)
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„De nekem olyan jó Isten közelsége” (Zsoltárok 73,28)
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a szolgálatom során. Nem csupán igét
hirdetek vasárnaponként és ünnepnapokon, temetéseken, hanem bibliaórákat,
felkészítőket, jegyesoktatást, hittanórákat tartok, lelki-gondozói feladatokat
látok el, mindezek mellett pedig feleség

és háromgyerekes anyuka vagyok, de
ezeket a feladatokat a fáradalmak ellenére sem érzem terhesnek. A családom
mindig támogatott engem, tiszteletben
tartották a munkámat. Sokat köszönhetek a szüleimnek, a férjemnek, aki 31
éve kitart mellettem. Bár már felnőttek a
gyerekeink, mindig fontosnak tartottam
a szülő-gyermek kapcsolatban is, hogy
hiteles legyek. Volt ugyan kísértés arra,
hogy azt mondjam nekik, „nem teheted
ezt vagy azt, mert anyád lelkész”, de
nem mondtam soha. Arra neveltük őket,
hogy valamit ne azért tegyen vagy ne tegyen meg, mert az az elvárás felőlünk,
hanem önmaga miatt cselekedjen jól.

Ebesi Hírlap: Ebesen kezdted a szolgálatod és pályakezdőként azonnal kihívással kellett szembenézned, fel kellett
építeni az Isten házát és össze kellett
kovácsolni a gyülekezetet. Hogyan emlékszel erre az időszakra?
Bukáné Zakar Zsuzsanna: Kétgyermekes anyukaként kezdtem a lelkészi
hivatásomat Ebesen, kereken huszonöt
évvel ezelőtt, 1993. szeptember 1-jén.
Mai napig elkísér az első istentisztelet

emléke. Ekkorra a vasúti iskolából bekerültek a református alkalmak az akkori
házasságkötő terembe. Nagy kihívás
volt ez az időszak a számomra, hiszen
nem elég, hogy fiatal pályakezdő lelkész
voltam, meg kellett birkóznom a templomépítéssel járó feladatokkal is. A nagy
munkák idején született meg a harmadik
gyermekem. A templomunkat 1997. október 5-én szenteltük fel. A korábbi 6-10
fős kis református közösségünk addigra
körülbelül 20-25 főre dagadt. Érdekes
érzések voltak bennem, amíg épült a
templomunk. Vártam ugyanis a csodát,

azt hogy a felszentelést követően megtelik a templom emberekkel. Nem így történt. Nagy lecke volt ez nekem, rá kellett
jönnöm, hogy a hit nem a templomtól
függ, a tégláknál sokkal fontosabb az
emberi lélek, és még inkább el kell kezdenem gyülekezetet építeni.
Ebesi Hírlap: Mi a titka annak, hogy a
maroknyi kis csapatból igazi református
közösség kovácsolódott?
Bukáné Zakar Zsuzsanna: A kulcs
maga a Jóisten. Nagyon fontos, hogy
felismerjük és megértsük, amikor az
Isten megszólít minket, akár egy másik
ember által. Erről szól igazából az istentisztelet. Egyszer valaki azt mondta,
„szerelmesen” hirdetem az igét. Valóban
így van, szeretek benne lenni az igehirdetésben, kívülállóként, érzelmek nélkül
ezt nem lehet csinálni. Az igehirdetés
egy csodálatos dolog, a Biblia egy tagadhatatlan tény, bár időben és térben
távoli tőlünk, de le kell fújni róla a port,
és a mai kornak megfelelően eljuttatni az emberekhez. Nagyon szép feladat
Ebesen igét hirdetni, hiszen nem egy homogén református közösségről van szó,
hanem sokféle, színes egyénekből álló
gyülekezetről és nagyon szerethető em-

berekről beszélhetünk. Nekem pedig az
a feladatom, hogy mindenkihez eljusson
Isten útmutatója, az ige. Nagy örömmel
tölt el az, amikor látom, hogy itt, a közösségünkben alakulnak ki barátságok,
megszületnek olyan emberi kapcsolatok,

aminek a háttere a gyülekezet. Nagyon
fontos, hogy nagyszerű munkatársaim
vannak: Gondnok úr, presbitérium, gyülekezeti tagok.
Ebesi Hírlap: Ha visszatekintesz az
elmúlt huszonöt évre, mit tartasz a legnagyobb dolognak az ebesi református
életben?
Bukáné Zakar Zsuzsanna: Talán az
elmúlt huszonöt év legfontosabb eredménye az, hogy negyed évszázaddal ezelőtt nem volt egy református egyházkép
az ebesiek előtt. Úgy gondolom, ez mára
átalakult, az egyházunk Ebes életében,
mindennapjaiban jelen van. Ez azonban
nagy felelősség is, hiszen valamilyen
szinten én is adok egy képet az egyházunkról. Törekszem arra, hogy mindig
megszólítható legyek, az emberek ne
érezzék azt, hogy távol vagyok tőlük és
így remélem talán a református egyház
és Isten is közelebb kerül hozzájuk.
Ebesi Hírlap: Milyen terveid vannak a
jövőre nézve?
Bukáné Zakar Zsuzsanna: Szeretném érezni, látni a gyülekezet növekedését, működését ebben a szétforgácsoló, szétdobáló világban. Jó lenne, közel
hozni az embereket egymáshoz a hit és
Isten által.

Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket 2018. szeptember 8-án, szombaton 16 órától a Református
Templomban tartandó, az elmúlt 25 évünket bemutató, visszaemlékező hálaadásra!
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Iskolai színes hírek
Ma már felnőttek azok a gyerekek, akik úttörőként valaha
Dani bácsival (vitéz Emődy Dániel) vándortáboroztak. Egész
életre meghatározó élményeket szereztek egy-egy hét alatt. Mi
is ehhez a generációhoz tartozunk és szerettük volna ezt az élményt a mai gyerekeknek is megmutatni.
Országos kezdeményezés, hogy felelevenítik az erdei vándortáborozást. A tavalyi év volt a próba, 3 000 gyerek táborozhatott. Idén nyáron 10 000 gyerek vehetett vándorbotot a kezébe
öt hegységünkben (Mátra, Pilis Börzsöny, Bakony, Mecsek). A
szervezés kitűnő, az ellátás kiváló, az elhelyezés nomád. Elszakadva a civilizációtól visszacsöppentünk a természetbe, ahol
megpróbáltunk minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyni magunk után. (Lajtos kocsi, bioszappan, szelektív hulladékgyűjtés
stb.) Igazi kalandtúra volt rókákkal, eltévedéssel, vízhólyagokkal, csalánnal és csodaszép tájakkal. Egy hét alatt 86 km-t tettünk meg Siroktól Galyatetőn át Tarig, keresztül az egész Mátrán. Közben megnéztük a siroki várat, az Ilona-völgyi vízesést,
Galyatetőn csillagászkodtunk és számháborúztunk, sütöttünk
szalonnát és mályvacukrot.
A vándortáborozás a természetjárás igen értékes formája. Kiszakadva a hétköznapokból egy teljesen más világba csöppenünk, ahol kitűnő lehetőség nyílik az ismeretszerzésre, a személyiség fejlesztésére, az egyén és a közösség összhangjának
megteremtésére. Megismerteti a gyerekekkel az egészséges, jó
levegőn való mozgás örömét. Természetes összefüggéseikben
vetődnek fel földrajzi, meteorológiai, állattani, növénytani, történelmi, néprajzi, építészeti kérdések. A gyerekek önértékelése,
fegyelme, nyitottsága, érdeklődése jó irányban változhat, a kö-

zös feladatok és élmények segítik kötödését szűkebb közösségéhez, hazájához. Ez az év csak a kezdet, jövőre is megyünk
és egy újabb hegységünk vándorai leszünk. Azok a gyerekek,
akik ide jelentkeznek más emberként térnek haza. Mindenki egy
kicsit több lesz, megélik azt, hogy áram, internet és meleg víz
nélkül is lehet élni és jól érezni magunkat.
Szülői értekezletek
A 2018/2019-es tanév szülői értekezleteinek időpontjai: szeptember 10-én, hétfőn 1-2. osztály, szeptember 11-én, kedden
3-4. osztály, szeptember 12-én, szerdán 5-6. osztály, szeptember 13-án, csütörtökön 7-8. osztály. Szeretettel várjuk a szülőket
ezen alkalmakkor 17 órától.
Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető
Kása Sándor intézményvezető-helyettes

2018
Időpont
Szeptember 17. Hétfő
Szeptember 18. Kedd
Szeptember 19. Szerda
Szeptember 20. Csütörtök
Szeptember 21. Péntek
Autómentes nap

Szeptember 22. Szombat

Időpont

Helyszín

Esemény

7–8 óra
7–16 óra
7–8 óra
18 óra

Fő u.-központ
Óvoda
Fő u.-központ
Salak futókör

Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Mobilitási hét rajzpályázat és kiállítás az óvodában
Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Fut-Ebes futóverseny

7-8 óra
17 óra
7–8 óra
20 óra
6–19 óra
7–8 óra
9–10 óra
14–16 óra
17 óra
18 óra

Fő u.-központ
Nagypark
Fő u.-központ
Iskola előtt
Központ
Fő u.-központ
Óvoda
Iskola udvara
Nagypark
Salak futókör

9 óra
11–19 óra

Iskola előtt
Múzeum

Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Nagypark takarítás-szemétszedés
Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Teker-Ebes éjszakai kerékpártúra
Ady-Béke-Kossuth utcák parkolóiban forgalomkorlátozások, gyermek azsfaltrajzok
Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Óvodások kerékpártúrája
Kerékpáros ügyességi verseny
Kerékpáros körverseny
Gyerek futóverseny
Határnéző tekergés-templomdombi kerékpártúra
Ihaj-Csuhé fesztivál

Felelős szervező: Sós Barnabás, szervezők-támogatók: Önkormányzat, Kulturális Kft., Óvoda, Iskola, Sportbarátok Egyesület,
Rendőrség, Polgárőrség

www.ebes.hu

Ha ezt Dani bácsi megérhette volna...
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Családias hangulatban telt a Szent István Napi Sokadalom

www.ebes.hu

Az idei Sokadalom is az elmúlt évek hagyományainak megfelelően a XVII. Étekkészítő versennyel vette kezdetét. Nem volt
könnyű feladata a zsűrinek az ételek kóstolgatása során, hiszen
a tizenegy lelkes csapat finomabbnál finomabb és különlegesebb ételekkel készült. A főzés mellett a délelőtt a sportversenyekről szólt. Ez a nap a jókedv és a szórakozás jegyében telt,
minden kilátogató találhatott az ízlésének megfelelő műsort a
színes programok között. Fellépő vendégeink közt köszönthettük az Ebesi Piros Rózsa népdalkört, a Margitai Borisszákat,
Robertot, DonValentinot, Vikidál Gyulát, a Brass showt, a Blue

Jeans Country Linedance Time-t, valamint Lolát. Az estét ka
raokéval, a Sárkánylányok látványos tűztáncával és varázslatos
tűzijátékkal zártuk.
Köszönjük a Curver Magyarország Kft.-nek a főzőverseny
tárgynyereményeiben nyújtott szponzori támogatását, valamint
a COOP Hajdúszoboszló élelmiszerboltnak az ünnepi kenyér
felajánlását.
A rendezvényről készült felvétel megtekinthető a www.
ebestv.hu oldalon.

A Brass show fergeteges műsorral készült

A délelőtt a sport jegyében telt

A rendőrség munkatársai is részt vettek a
rendezvényen, segítve a biztonságos közlekedést

Az Ebesi Piros Rózsa népdalkör nótacsokra alatt
jobban esett az ebéd is

Az este karaokéval zárult

Az idei Étekkészítő mester címet az Ebesi
Hagyományőrző Egyesület vehette át

Don Valentino a legkisebbeket szórakoztatta

Idén is sokan voltak kíváncsiak a fellépőkre

Lolával sokan együtt énekeltek

Nem volt könnyű dolga a zsűrinek az
étekverseny során

Roberto táncra perdítette a közönséget

Vikidál Gyula színvonalas műsorral
szórakoztatta a közönséget

Ebesi Hírlap
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Első Ebesi Retró Bál

Művelődési Ház gyönyörű udvara, a fülbemászó retró slágerek
olyan közeget varázsoltak az egybegyűltek köré, melyek ös�szességében feledhetetlenné tették az estét a jelen lévő több,
mint 110 fő számára. Köszönjük azon vállalkozók és magánszemélyek támogatását, akik értékes és kedves tombolafelajánlásaikkal hozzájárultak a bál jótékonysági céljához. A remek
hangulatért, és az est lebonyolításában nyújtott támogatásáért
ezúton is köszönetet mondunk „DJ Zsozso”-nak, azaz Sánta Zsoltnak. Köszönjük a Művelődési Ház csapatának, illetve
azon ebesi vállalkozók munkáját, akik részt vettek a rendezvény munkálataiban. A bál egy színvonalas, különleges rendezvénnyel gazdagította településünk kulturális életét, és a jelen
lévők visszajelzései alapján bízunk abban, hogy megvalósulhat
a folytatása is.
Erdei Andrásné
Az Ebesi Idős Emberekért Alapítvány elnöke

OKÉV: 09-0287-04

Harmati
Autósiskola

Medvét lestünk hetedszerre
Személygépkocsi-vezetői tanfolyamot
indítunk tantermi és e-learning otthon
tanulásos képzéssel

Lelkes csapatunk idén már hetedik alkalommal képviseltette
magát a Bihari-hegységben megrendezett, Medveles elnevezésű teljesítménytúrán. Az idei teljesítést extrém körülmények nehezítették, hiszen mind a 20, a 40 és a 60 kilométeres táv teljesítőinek meg kellett küzdeniük a záporokkal,
zivatarral, jégesővel tarkított időjárással. A túra különlegességét az adta továbbá, hogy idén tizedik alkalommal, utoljára
szervezték ezen a csodálatos vidéken ezt a gyönyörű vonalvezetésű túrát. Csapatunk a mostani túrán is szép számmal
képviseltette magát, ezért idén is elnyertük a legnépesebb
csapatnak járó kupát.

2018. szeptember 4-én kedden 18,00
órakor
Ebesen a Művelődési Házban

Jelentkezni lehet:
A megadott időpontban a helyszínen, vagy
Harmati László iskolavezetőnél a 06-20-988-95-96
telefonszámon.
e-mailben: harmatilaszloo@gmail.com

www.harmatiautosiskola.hu

www.ebes.hu

2018. július 27-én, egy szép nyári estén megrendezésre került
az Első Ebesi Retró Bál. A hangulatos, múltidéző dekoráció, a
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Idén Ebes adott otthont a III. Járási Ifjú Polgárőr Tábornak

www.ebes.hu

2018. augusztus 3-5-ig községünk
adott helyett a III. Járási Ifjú Polgárőr
Tábornak. A Balatonszárszóról, Székelyhídról, Nádudvarról, Nagyhegyesről és Ebesről érkező ifjú polgárőrök és
kísérőik 47 fővel vettek részt a tábor
programjaiban. A színes szakmai elmé-

leti és ügyességi programokat a honvédség, a Kulturális Kft., a rendőrség, a katasztrófavédelem, a hagyományőrzők és
polgárőreink tevékeny részvételével valósítottuk meg. Mindezek mellett fontos
célul tűztük, ki hogy az ifjú polgárőrök
megismerhessék településünket, értékeinket, ezért Ebesen több helyszínen valósítottuk meg a programokat.

A pihenésre, kikapcsolódásra is jutott idő, sportprogramok, kerékpártúra,
éjszakai kalandtúra, bográcsolás, kolbászsütés valósult meg, amelyet a nád
udvari gyógyfürdőzés tett teljessé.
A rendezvény megnyitóján részt vett
Bodó Sándor a Pénzügyminisztérium
foglalkoztatáspolitikáért és vállalati
kapcsolatokért felelős államtitkára, Szabóné Karsai Mária, településünk polgármestere, Bajusz Istvánné Nagyhegyes
polgármestere, dr. Gali Sándor rendőr
ezredes, a Hajdúszoboszló Rendőrkapitányság vezetője.
Bízunk benne, hogy az ifjú polgárőrök
tele élményekkel, tapasztalatokkal és
tudással felvértezve utaztak haza a településünkről, lelkükben megőrizve Ebes
település vendégszeretetét!

Balogh László az Ebesi Polgárőr
Egyesület elnöke az Ebesi Hírlap kérdésre elmondta: „a tábort, amely első
alkalommal a mi kezdeményezésünkre
és ötleteink alapján valósult meg, azért
hoztuk létre, hogy az ifjú polgárőröknek
megköszönve az egész éves munkáját
több napos lehetőséget biztosítsunk a játékos tanulásra, a kikapcsolódásra és a
rendőrség, a katasztrófavédelem, a honvédség, a polgárőrség tevékenységének
mélyreható megismerésére. Eleinte a

bor jól sikerült, szinte ki sem léptünk a
település határáról, mégis színvonalas
programokat tudtunk nyújtani a táborozóknak. Persze a segítőink is „házhoz

jöttek” és nagyszerűen alkalmazkodtak
a körülményekhez, mindezt azért, hogy
jól érezzék magukat a gyerekek és közlekedési, bűnmegelőzési ismereteik tovább gyarapodjanak, segítő felnőtt váljon belőlük.”
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, akik segítettek ennek
különböző településekről érkezett fiata- a színvonalas rendezvénynek a meglok jól láthatóan bizalmatlanok voltak szervezésében és lebonyolításában. Köegymással, de a közösen végzett játékos szönjük a támogatását az Országos Polvetélkedők, kirándulások, sport összekovácsolta a gyerekeket igazi közösséggé, így sokat tanulhattak egymástól a
felnőttek irányítása nélkül is.
Nagyon sok szervezőmunka van egy
ilyen tábori programban, a polgárőr pedagógusoknak is éppen a vakáció idejére esik, de az egymás közötti beszélgetések,
értékelések
megerősítettek
bennünket, hogy nagyon jó ötlet volt
járási szinten megszervezni a tábort, és

a jövőben is azon leszünk, hogy a feltételek megteremtése után tovább folytatódjon az ebesi polgárőrök kezde
ményezése. A táborozókkal sokat
beszélgettünk, a váratlanul feltett kérdésekre adott válaszokból csak a megelégedés, a köszönet hangja tükröződött
vissza, végtére is ezért és értük dolgoztunk. Azt mondhatom, hogy az ebesi tá-

gárőr Szövetségnek, Ebes Községi
Önkormányzatnak, a Vizuátor Kft.-nek,
az Ebesi Arany János Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolának, az Arany Oroszlánnak, az Ebes Tvnek. Szakmai munkánkban köszönjük a
segítségét a 2. sz. Katonai Igazgatási
Központnak, a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságnak, a Debreceni Tűzoltóságnak, az Ebes Kulturális Közhasznú
Nonprofit Kft.-nek, az Ebesi Zsongvölgyi Hagyományőrző Egyesületnek, a
települések Polgárőr Egyesületeinek.
Ebesi Polgárőr Egyesület

Ebesi Hírlap
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IV. Torta- és süteményfesztivál

Várjuk mindazok jelentkezését, akinek lapul a fiókban egy Nevezési kategóriák
jól bevált családi receptje, és elég kedvet érez ahhoz, hogy
•S
 ós sütemények (pogácsák, sós falatkák, borkorcsosütési tudományát bemutassa az ebesi nagyközönség előtt.
lyák…)
Helye: Művelődési ház, Ebes Kossuth utca 32-34.

•É
 des sütemények (linzerek, muffinok, aprósütemények…)

•S
 zeletelt sütemények (krémesek, zserbók, szeletesek ...)
A versenyre bárki nevezhet az alábbi feltételekkel:
•T
 orták, torta különlegességek
• n evezni a nevezési lap kitöltésével, a benevezett süti
•H
 agyományos sütemények (kelt tészták, lepények, kareceptleírásával és leadásával lehet
lácsok…)
• n evezni legkésőbb 2018. szeptember 29-ig lehet a Köz•R
 eform sütemények (diabetikus, paleo…)
ségi Könyvtárban
• e gy versenyző több kategóriában is benevezhet, de süteA versenyt három tagú szakmai zsűri bírálja el, az értékelés
ményenként külön-külön kitöltött nevezési lappal
ízvilág, díszítés, tálalás alapján történik.
• a versenybe egy adag / tepsi süteménnyel vagy a tortáknál egy egész tortával kell nevezni
Várunk minden sütni imádót és süti imádót!
• a sütiket frissen kell elkészíteni, a kész süti nem tartalNevezz, süss és nyerj!
mazhat nyers tojást
• a versenyeztetett sütiket a fesztivál napján – 2018. októINFORMÁCIÓ: 52/366-136, 52/366-227, 20/20-404-8044,
ber 20-án, szombaton 10.00 és 12.00 óra között kell leadni – névvel ellátott tálcán – a rendezvény helyszínén, valamint az Ebesi Hagyományőrző Egyesület Facebook
oldalán.
a Művelődési házban

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló
Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2018. szeptember

1. szombat

Dr. Békési Zoltán

16. vasárnap Dr. Csontos Gyula

2. vasárnap

Dr. Szerze Róbert

17. hétfő

Dr. Szerze Róbert

3. hétfő

Dr. Szerze Róbert

18. kedd

Dr. Békési Zoltán

4. kedd

Dr. Békési Zoltán

19. szerda

Dr. Csontos Gyula

5. szerda

Dr. Szerze Róbert

20. csütörtök Dr. Békési Zoltán

6. csütörtök

Dr. Békési Zoltán

21. péntek

Dr. Békési Zoltán

7. péntek

Dr. Csontos Gyula

22 szombat

Dr. Békési Zoltán

8. szombat

Dr. Békési Zoltán

23. vasárnap Dr. Csontos Gyula

9. vasárnap

Dr. Szerze Róbert

24. hétfő

Dr. Socol Ilona

10. hétfő

Dr. Szerze Róbert

25. kedd

Dr. Socol Ilona

11. kedd

Dr. Csontos Gyula

26. szerda

Dr. Socol Ilona

12. szerda

Dr. Szerze Róbert

27. csütörtök Dr. Socol Ilona

13. csütörtök Dr. Csontos Gyula

28. péntek

14. péntek

29. szombat Dr. Socol Ilona

Dr. Socol Ilona

15. szombat Dr. Csontos Gyula

Dr. Socol Ilona

30. vasárnap Dr. Socol Ilona

Telefon: 06-30/698-0043

Lakossági hirdetés

Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány készítése.
Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel. Adorjánné Vali Ebes,
Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407

Felhívás
a téli rezsicsökkentésben korábban
nem részesültek számára!
Magyarország Kormánya a 1364/2018. (VII. 27.) Korm.
határozatában rendelkezett arról, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is
egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek.
A támogatás biztosítása érdekében 2018. október 15.
napjáig az Ebesi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában lehet az igénybejelentést benyújtani.
Az igénybejelentést az Ebes közigazgatási területén
élő, bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személy nyújthat be, akinek a háztartásában élő személyek közül senki nem részesült még rezsicsökkentésben.
Az igénybejelentést követően az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrízheti, hogy a bejelentő
háztartása korábban nem részesült téli rezsicsökkentésben.
A támogatás kifizetése nem pénzben fog történni, hanem természetbeni támogatás, mely nem fedezi a szállítási, darabolási költségeket.
A nyomtatványt személyesen ügyfélfogadási időben
lehet igényelni a Polgármesteri Hivatalban.
A támogatás biztosításának idejéről és módjáról a
későbbiekben fogunk felvilágosítást nyújtani.
Ebesi Polgármesteri Hivatal

www.ebes.hu

Ideje: 2018. október 20. 14 óra
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Kék hírek

www.ebes.hu

Ebesen 2018. július 27-e és augusztus 24-e között bűncselekmény elkövetésére vonatkozó információ nem jutott a rendőrség
tudomására. Ebben az időszakban két közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök.
Egy férfi az általa vezetett személygépkocsival közlekedett
2018. augusztus 12-én 18 óra körül a 4-es számú főúton, Hajdúszoboszló felől Ebes irányába, amikor az előtte forgalmi okból lassító, vele azonos irányba haladó autóval összeütközött. A
baleset során személyi sérülés nem keletkezett, csak anyagi kár.
Közlekedési baleset történt a 4-es számú főút ebesi szakaszán
2018. augusztus 15-én 11 óra körül. Egy személygépkocsi közlekedett a hozzá kapcsolt pótkocsival Debrecen felől Hajdúszoboszló irányába. Haladása során elkerülte a figyelmét az előtte
haladó, forgalmi okból lassító személygépkocsi, amivel összeütközött. A baleset során egy személyt sérülései miatt kórházba
szállítottak a mentőszolgálat munkatársai. A helyszíni szemle
ideje alatt a forgalom félpályán, rendőri irányítás mellett haladhatott.
Felhívás!
Szeptemberben véget ér a nyári szünidő.
Fokozottabb figyelemmel, valamint iskoláskorú gyermekünk
megfelelő felkészítésével jelentős mértékben csökkenthetjük a
gyermekbalesetek bekövetkezését.
Az alábbi tanácsainkkal a biztonságos és nyugodt tanévkezdéshez szeretnénk segítséget nyújtani a szülőknek.
• Mielőtt együtt útnak indulunk, beszéljük, illetve ismételjük át
az alapvető közlekedési szabályokat!
• Járjuk be közösen az iskolába vezető útvonalat, és menetközben hívjuk fel a figyelmet a lehetséges veszélyforrásokra!
• Gépjármű vezetőjeként, oktatási intézmény közelében vezessünk még körültekintőbben és számítsunk az úttesten figyelmetlenül áthaladó diákokra!
• Érdemes az első időszakban korábban felkelni, végiggondolni a napi teendőket. Aki csúcsforgalomban közlekedik,
inkább induljon el korábban, minthogy a sietséggel veszélybe
sodorja magát vagy a többi közlekedőt.
• A szülők mutassanak példát, csatolják be a biztonsági övet,
ne hajtsanak át a tilos jelzésen és ott álljanak meg az iskola
környékén, ahol ez megengedett és biztonságos. A gyermekek
több esetben szállnak ki a személygépkocsi bal oldalán, ezzel
is balesetveszélyes helyzetet teremtve.
• Fordítsunk figyelmet a gyermekbiztonsági rendszerek ellenőrzésére, állítsuk azokat a megfelelő magassághoz, mivel
legtöbbször a gyermekek a balesetek passzív résztvevői.
• A gyalogosan közlekedőket kérjük, hogy az úttesten való áthaladáskor minden esetben vegyék igénybe a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket és csak zöld jelzésnél lépjenek az úttestre.
Az egyedül közlekedő gyermekek legtöbbször azért sérülnek
meg, mert szabálytalanul, valamilyen tárgy takarásából körültekintés nélkül lépnek az úttestre. Kérjük a szülőket, hogy
beszélgessenek el gyermekükkel arról, hogy esetleges hibás
döntésüknek tragédia is lehet a következménye, ezért nem
ajánlatos a közlekedésben a kockázatos viselkedés.
• Ismételten felhívjuk a kerékpárral közlekedők figyelmét, hogy
a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen csak úgy haladhatnak át, ha
leszállnak a kerékpárról és tolják, hiszen csak így tekinthetők
közlekedési szempontból gyalogosnak, akiknek elsőbbségük
van. Fontos, hogy a kerékpár fel legyen szerelve a kötelező
tartozékokkal, tartsák be a lakott területen kívül történő köz-

lekedés során a láthatóságra vonatkozó szabályokat, hiszen
egyre korábban fog sötétedni.
Folytatódik „Az iskola rendőre” program, melynek keretében
az illetékes rendőrkapitányságok közlekedésrendészeti osztályai
felülvizsgálják az utak kezelőivel az iskolák környékén lévő jelzőtáblák és útburkolati jelek állapotát. A rendőrök a tanévkezdet
első napjától szeptember végéig a baleseti szempontból frekventált helyen lévő iskolák környékén a reggeli és délutáni órákban a
kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél polgárőrök közreműködésével
segítik a gyerekek közlekedését.
Kérjük, hogy vigyázzanak magukra és egymásra!
Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és
amennyiben bűncselekmény elkövetésére vonatkozó információval rendelkeznek, értesítsék a rendőrséget (segélyhívószám:
112) vagy a település körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az
alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan – kezeli:
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 és
18 óra között a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, Széchenyi
tér 1. szám alatt tartanak.
Karácsony Béla r. százados, sajtószóvivő

Hirdetmény

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és
Egészségügyi, Szociális Bizottsága értesíti a lakosságot,
hogy az ebesi állandó lakcímmel rendelkező, nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató diákok részére 3.000 Ft beiskolázási települési támogatást nyújt.
Beiskolázási települési támogatásban részesülhet
a) a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú,
vagy
b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig,
vagy
c) az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú legfeljebb 25. életévének betöltéséig,
aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
(28.500 Ft) négyszeresét.
A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatványt
a Polgármesteri Hivatal szociális irodájában és az ügyfélportán lehet igényelni és a kérelmet benyújtani 2018. szeptember 3-tól október 31-ig.
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és
Egészségügyi, Szociális Bizottsága

Ebesi Hírlap
Az augusztus 18-ai, Nagyhegyesen rendezett Napkelte futóversenyen Szabó Krisztina bronzérmes lett. Augusztus 20-án,
a Tiszadada-Tiszadob közötti gátfutáson, szép eredményeket

Fussunk egy jót!

Amennyiben szeretnél szép környezetben, jó levegőn, mosolygós emberek társaságában egy jót mozogni, akkor ezt a
programot ne hagyd ki!
Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület szervezésében
immár nyolcadik alkalommal hívjuk és várjuk a futás szerelmeseit a Sebes futóversenyre.
Időpont: 2018. szeptember 2. vasárnap 9 óra
Helyszín: Ebes Művelődési Ház, Kossuth utca 32-34.
Részletes információ: az Ebesi Sportbarátok facebook oldalán (https://www.facebook.com/ebesisportbaratokegyesulet)
olvasható.
Előnevezés: sos.b@upcmail.hu (név, lakhely, születési év, táv
megadásával), vagy telefonon, sms-ben a 30/905-1830 számon.
ért el népes csapatunk. 800 méteren Mészáros Márta és NyüveVárunk minden futót, szurkolót, érdeklődőt szeretettel!
di Nándor győzelme megadta az alaphangot a jó folytatáshoz,
Ebesi Sportbarátok Egyesület
majd Magyar-Csorvási Judit, Gergelyné Molnár Edit, Mészáros
Tamás és Sós Barnabás folytatták az éremgyűjtést. A hölgyeknél
Egri Csenge, Egri Kincső, Sós Anna, Enyedi Sára, Nagy Anita,
Enyedi Luca, Nyüvediné Mónika, Magyar Maja Martina, Bor- Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület az Ebes Közsésosné Csorvási Andrea és Léránt Antónia, míg a fiúknál Egri gi Önkormányzattal együtt, 2018 szeptember 2-án vasárnap
Ferenc, Kovács Attila, Kis Róbert, Drávai Gergely, Nyüvedi 9 és 12 óra között megyei szintű utcai futóversenyt szervez
Sándor és Borsos Zsolt értek el jó eredményeket és helyezése- Ebes belterületén. Ezen időszakban a Kossuth utca kb. 400
méteres szakasza le lesz zárva a futók biztonsága érdekében,
ket, a 33 fokos tikkasztó hőségben.
Sós Barnabás rendőri és polgárőri biztosítás mellett. A megjelölt időtartam
alatt közlekedő buszjáratok a Hunyadi utcán közlekednek,
kihagyva a Kossuth utcai (gyógyszertár, illetve iskola előtti)
megállókat. A Kossuth-Bocskai-Vérvölgy-Rózsa utcákon naDebrecenben, a Nagyerdei futóverseny augusztusi, utolsó előtti
fordulójában taroltak az ebesi gyerekek. Volt olyan korcsoport, gyon körültekintően, fokozott figyelemmel közlekedjenek a
ahol az első 4 helyen ebesi futó végzett. A korosztályos verseny versenyzők miatt, folyamatos haladásukat biztosítva. Köszönjük megértésüket!
Ebes Községi Önkormányzat

Felhívás!

Futóbajnok palánták

3-1-2 Ne hagyd el magad!
– Újra indul a meridián torna! –

negyedik fordulójában aranyérmes lett Tóth Amina, Mészáros
Nóra és Sós Barnabás, második helyen értek célba Egri Kincső,
Magyar-Csorvási Judit és Magyar Szabolcs, míg bronzérmesek
lettek Egri Csenge, Gergelyné Molnár Edit, Nagy Anita, Nyüvedi Nándor és Mészáros Tamás. További pontszerzők: Mészáros
Márta, Magyar Maja Martina, Nyüvediné Mónika, Borsosné
Csorvási Andrea, Egri Ferenc, Nyüvedi Sándor és Borsos Zsolt.
Sós Barnabás
Az Ebesi Hírlap szeptemberi számának lapzárta
időpontja 2018. szeptember 20., csütörtök.

A nyári szünetet követően újra indul a jól ismert meridián torna klubunk Cseri Melinda vezetésével, 2018. szeptember 6-án,
csütörtökön 15:00 órai kezdettel, az Idősek Klubjában! Szeretettel várjuk minden régi és új klubtagunkat, akik szeretnének
élni a meridián torna gyógyító hatásának lehetőségével. További információ az Idősek Klubjában (Ebes, Kossuth u. 34.) kérhető személyesen, vagy az 52/565-071 telefonszámon.
Erdei Andrásné intézményvezető
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