
A Széchényi Ferenc Tájmúzeum immár má-
sodik alkalommal ad helyet Benei Péter ebesi 
pipakészítő népi iparművész alkotásainak. Be-
nei Péter 1946-ban született Berettyóújfaluban. 
Műszaki területen dolgozott, de a fa megmun-
kálása mindig is érdekelte. 1996-ban egy súlyos 
betegség következtében nyugdíjazták, a hosszú 
lábadozás alatt vette elő asztalosmester nagyapja 
szerszámait és mintadarabjait, aki kedvtelésből 
gyakran faragott fapipákat barátainak, ismerőse-
inek.

Az első pipákat csak saját magának, próbakép-
pen faragta meg, nagyapja munkáit mintául véve. 
Később néprajzos ismerőseinek buzdítására egy-
re többet készített ezekből a múltból visszama-
radt tárgyakból.

Benei Péter tagja a Népművészeti Egyesületek 
Szövetségének, rendszeresen zsűrizteti munkáit, 
melynek révén 2009-ben elnyerte a népi iparmű-
vész címet. Pipái elsősorban nem a dohányzásról 
szólnak, hiszen sosem dohányzott; hanem arról 

a csodálatos folyamatról, melynek során egy 
gyümölcsfa göcsörtös ágából szemet gyönyör-
ködtető (és alkalom adtán használható) dísztárgy 
alakul ki.

Egy ír közmondás mondja: „Csak pipázz 
csendben, hiszen nincs más a világon, mint a szél 

és a füst.” A pipázás szenvedélyében és a pipaké-
szítés művészetében ugyanaz a hangulat köszön 
vissza: az elmélyülés, a csendes odafigyelés, a 
derűs befelé figyelés, amely a gyógyuláshoz és 
a művésszé váláshoz is hozzásegítette az alkotót. 
A faragványokban gyönyörködve az ember elcso-
dálkozik a tárgyak formáját és díszítését jellemző 
hihetetlen gazdagságon, kidolgozásuk aprólékos-
ságán. 

Saját készítésű pipái mellett Benei Péter gyűjti 
is a különböző anyagból (porcelánból, agyagból, 
fából) készült régi pipákat, ezekből is látható jó 
néhány darab a tárlaton.

A kiállítást 2012. november-9-én nyitotta meg 
Kuncsik József, a Magyar Pipaszövetség elnöke; 
a megnyitón a Csokonai Pipaklub tagjai tartottak 
bemutatót. A jó hangulatról az ebesi Piros Rózsa 
Népdalkör gondoskodott, akiknek ezúton is kö-
szönjük a közreműködést!

Eignerné Bartusz Andrea múzeumvezető
János Judit régész, történész

„Volt egy ember, meg egy pipa…”
Benei Péter pipakészítő népi iparművész kiállítása a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban

Az idei karácsonyi felhívásunkkal a nehéz életkörül-
mények között élő ebesi családoknak, gyermekek-
nek és időseknek szeretnénk segíteni. Örülnénk, ha 
közösen boldogabbá tehetnénk a rászorulók kará-
csonyát, az ünnepi pillanatokat. Köszönettel várjuk 
a lakossági adományokat, megunt vagy nem hasz-
nált, ajándékozásra alkalmas, tiszta, jó állapotban 
lévő játékokat, könyveket, ruhákat, kisebb híradás-
technikai eszközöket, tartós élelmiszereket (cukor, 
tészta, konzerv, étolaj, tea, édesség, bébiétel, stb.) 
Az adományokat december 1. és december 15-e 
között várjuk az alábbi gyűjtő helyeken:

– Óvoda,Általánosiskola(porta),Védőnőiszolgálat
–Családsegítőszolgálat(Rákócziu.13.):hétfő:8–16óra,kedd:8–16
óra,szerda:8–17.30óra,csütörtök:8–16óra,péntek:8–14.30

Amennyiben a kedves lakosok is tudnak a környezetükben nehéz körülmé-
nyek között élő családokról, gyermekekről és idősekről, akiknek esetleg 
tudnánk segíteni, kérjük jelezzék felénk az alábbi telefonszámon: 788-494 
(Családsegítőszolgálat) vagy a borkucsilla@gmail.com e-mail címre
Az adományok osztásának helye: Családsegítőszolgálat:Rákócziu.13.
Az adományok osztásának ideje: December 17. hétfő: 8–16óra
 18.kedd: 8–16óra
 19.szerda: 8–17.30óra
 20.csütörtök:8–16óra
Szervezők:  Alapszolgáltatási központ, Sós Barnabás, Balogh Lász-

ló, dr. Borku Csilla, Önkormányzat, Benedek Elek óvoda, 
Arany János Általános iskola, Ebesi Gyermekekért alapít-
vány,EbesiPolgárőrEgyesület,Védőnőiszolgálat

Karácsonyi vásár az óvodában
December 3–15-ig a Benedek Elek Óvoda az idén is megrendezi a ha-

gyományos Karácsonyi vásárát. A vásár portékái az óvodai dolgozók 
és a szülők keze nyomán készültek. A bevételből az óvodai csoportok 
karácsonyát szeretnénk szebbé, gazdagabbá tenni játékok vásárlásával.

Mindenkit szeretettel várunk.
azóvodadolgozóiésaszülőiközösség

November 10-én az Ebesi Gyer-
mekekért Alapítvány ismét missziós 
feladatot vállalt. A tavalyi kezdemé-
nyezést folytatva a nyolcadikosok 
a szervezet segítségével elutaztak 
Budapestre, ahol megtekintették a 
Kontrasztkiállítást, amelyen olyan 
kérdéseket feszegetnek, amik gon-
dolkodásra késztetik a tini korosz-
tályt (is). Hogy kire milyen hatással 
volt a kiállítás, azt mi sem bizonyítja 
jobban, mint a gyerekek őszinte vé-
leménye. Lássunk belőlük néhányat!

„Nagyon mély nyomot tud hagy-
ni az ember lelkében. Az enyémben 
legalább is ott hagyta. Már az első 
szoba, ami a családi erőszakról szólt, 
megérintett. Elszomorító volt látni, 
hogy milyen szörnyű emberek vannak 
ebben a világban. Ahogy néztem a 
filmet, egyszerűen elszorult a szívem. 
Folyton csak arra tudtam gondolni, 
milyen nagy szerencse, hogy az én 
családomban nincsenek ilyen problé-
mák. Nagyon sajnáltam azokat a gye-
rekeket, akiket nap, mint nap súlyos 
bántalmazások érnek. A hazaszere-
tetről szóló szoba nem hangzik ke-
ménynek, de látva, hogy több millió 
ember, és köztük gyerekek is éheznek, 
elég megrázó volt. Az öngyilkosságot 
bemutató szobában látottakat nehéz 
volt feldolgozni, de a legmegdöbben-
tőbb az utolsó szobában várt ránk. Itt 
a Hídmester című film került bemu-
tatásra. Ezt nem lehet röviden leírni. 
Aki látta már, az tudja. Egy biztos, 
aki szemtanúja lesz mindennek, an-
nak élete gyökeresen megváltozik.”

„Azt hiszem, nem csak az adott 
témákról tudtunk meg többet, hanem 
osztálytársainkról és önmagunkról is.”

„Az egész kiállítást végig sírtam. 
Borzasztó volt, de felnyitotta a sze-
memet!”

„Örülök, hogy részt vehettem ezen 
a kiállításon! Megtanulhattam, hogy 
fogadjunk el mindenkit olyannak, 
amilyen. Akiknek tudunk segíteni, 
tegyük meg minél hamarabb!”

„Nem bántam meg, hogy elmen-
tem, de nem gondoltam, hogy ilyen 
lesz. Sokat sírtam. Nekem biztos nem 
lesz abortuszom!”

„Szerintem ezt a kiállítást minden 
embernek látnia kell! Az életem tel-
jesen megváltozott, más szemmel 
nézem a világot. Az öngyilkosság-
ról szóló szoba legigazabb mondata: 
Egy alkalmi problémát az örökkéva-
lóságba áttenni!”

„Szomorú és dühös voltam. A 
függőségről szóló terem képeit rossz 
volt nézni. Megdöbbentett, hogy va-
lakik így roncsolják a testüket és az 
életüket. Amikor hazaértünk, nagyon 
sokat gondolkodtam ezen. Sok min-
denről más lett a véleményem.” 

A kiállítás anyagát a Kisvár-
dai Református Ifjúság készítette 
a rendőrség közreműködésével. A 
szervezők így jellemzik a bemu-
tatott témaköröket: „Ez a kiállítás 
egy hatalmas sikoly, nem simogat, 
hanem felráz, nem udvarias, hanem 
kiált ott, ahol a legtöbben némák, 
építeni akar azokon a pontokon, 
ahol a fiatalok életében legnagyobb 
a rombolás”. További információk 
www.kontrasztkiallitas.hu oldalon 
találhatók. 

8. A és B osztály tanulói
dr. Borku Csilla

Ebesi Gyermekekért Alapítvány

December 22. Szombat 16 óra

SZERETET karácsonyi falutúra

Útvonal:  Református templom(karácsonyi énekek) – Temető (emlékezés, 
gyertyagyújtás) – Sportház (melegedő, teázás- és süteményezés) 
– Katolikus templom(karácsonyi énekek) 

Indulás, gyülekező: December 22. szombat 16 óra Református templom
Hazaérkezés: este 8 óra körül
Résztvevők: 5 éves kortól
Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő réteges öltözet, esetleg 

gyertya, mécses
Szervező: Sós Barnabás 
Segítők:  Református és Katolikus templom hívei, 

Sportbarátok Egyesület, Általános iskola, Óvoda, 
Községgondnokság,Polgárőrség

„Szomorú és dühös voltam”Karácsonyi felhívás a rászoruló 
ebesi családokért
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Szeretettel meghívjuk Önt és kedves 
családját

az Arany János
Magyar – Angol Kéttannyelvű Általános 

Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény

karácsonyi koncertjére,
amelyre

2012.december21-én(pénteken)17
órától

az ebesi református templomban
kerül sor.

Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u
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Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2012. december hónap

1. Szombat 
(Munkanap) dr. Szerze Péter

2. Vasárnap dr. Szerze Péter
3. Hétfő dr. Békési Zoltán 
4. Kedd dr. Békési Zoltán
5. Szerda dr. Békési Zoltán 
6. Csütörtök dr. Békési Zoltán 
7. Péntek dr. Békési Zoltán 
8. Szombat dr. Békési Zoltán 
9.Vasárnap dr. Békési Zoltán 
10. Hétfő dr. Csontos Gyula 
11. Kedd dr. Csontos Gyula
12. Szerda dr. Szerze Péter 

13. Csütörtök dr. Szerze Péter 

14. Péntek dr. Szerze Péter 

15. Szombat  
(Munkanap) dr. Szerze Róbert 

16. Vasárnap dr. Csontos Gyula 

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

Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

Dr. Varga Tamás  
igazgató főorvos

A mögöttünk álló öt hétben 
további  öt győzelemmel nö-
velte mérlegét az Ebesi KKSE 
felnőtt labdarúgócsapata. A Haj-
dú-Bihar megyei első osztály 
listavezetőjeként már a szezon-
zárás előtt három fordulóval 
őszi bajnoki címet ünnepelhet-
tünk, mivel már több mint tíz 
pont az előnyünk üldözőinkkel 
szemben. Immár 14 lejátszott 
mérkőzésből 13 győzelemmel 
büszkélkedhet a gárda, imponá-
ló 67-12-es gólkülönbséggel. A 
lapzárta utáni utolsó fordulóban 
a hajdúdorogi Szövetkezetek SE 
csapatát látjuk vendégül, győ-
zelmünk esetén a Hajdú-Bihar 
megyei bajnokság közelmúltbeli 
történetében rekordnak számító 
43 ponttal zárnánk az első 15 
fordulót.

Fontos megemlíteni továb-
bá, hogy ifjúsági csapatunk is 
versenyben áll az őszi bajnoki 
címért, a serdülő- és gyermek-
csapatok esetében pedig komoly 

szakmai fejlődés tapasztalható, 
mind a tömegbázist, mind az 
eredményességet tekintve. 

A decemberi holtszezonban is 
törekszünk arra, hogy a klubhoz 
tartozókat egyben tartsuk, de-
cem ber 1-jén sportegyesületünk 
közgyűlést tart, a Bozsik-prog-
ramban érdekelt legkisebb kor-
osztályok (11 évnél fiatalabbak) 
számára pedig december 9-én 

egy egész napos szezonzáró 
Mikulás-nappal kedveskedünk. 
Sportszervezetünk különösen 
nagy hangsúlyt fektet a karitatív 
tevékenységekre, ennek igazolá-
saként nagy számú ajándékcso-
maggal járult hozzá településünk 
óvodai és általános iskolai báljá-
hoz.

A szakmai stáb sem pihen túl 
sokat a decemberi szünetben, hi-

szen további erősítéseket terve-
zünk a felnőtt csapat keretében, 
a tavasszal várható többfrontos 
megmérettetések miatt már a 
felkészülés korai szakaszában 
véglegesíteni kívánjuk játékos 
keretünket. A tavaszi szezon so-
rán nem csupán a bajnoki cím 
megszerzése a célja egyesüle-
tünknek, hanem szeretnénk a 
Magyar Kupa 2012-13-as kiírá-
sában főtáblára kerülni, illetve 
a kiemelt fontosságú szezonvégi 
osztályozó meccsekre több, ma-
gasabb osztályban szereplő klub 
ellen hasznos felkészülési mér-
kőzéséket játszani.

A céljaink elérésében szüksé-
günk van továbbra is szurkoló-
ink és támogatóink segítségére, 
az őszi bajnoki címet a csapat a 
klub mellett állóknak is köszön-
heti és nekik ajánlja.

További sikerekben bízva, 
sportbaráti üdvözlettel:

Kis Sándor
elnök Ebes KKSE

A KKSE novemberi hírei

„Én táncolnék veled” 
– Ingyenes nosztalgia táncklub

December 15. szombat este 7-kor
/Sportház/

19:00 Táncház
20:30  „Egy perc és nyersz” Ügyességiversenyekésvetélkedők 

gyerekeknek és családoknak
21:00 Retro slágerek és napjaink zenéi 
Szervezők:SósBarnabásésdr.BorkuCsilla



Ebes Községi Önkormányzata 
tájékoztatja a lakosságot, hogy a 
katasztrófavédelemről és a hoz-
zá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény alapján telepü-
lésünkön a korábbiakban megala-
kított polgári védelmi szerveze-
tek újjászervezését végezzük.

Az új polgári védelmi szerve-
zetekbe beosztható minden nagy-
korú magyar állampolgár, aki nem 
rendelkezik a törvény adta men-
tességi feltételekkel. 

A polgári védelmi szervezet tag-
ja határozattal kiképzésre és gya-
korlatra osztható be, valamint pol-
gári védelmi feladatok ellátására 

szolgálatteljesítésre kötelezhető. A 
mentességgel nem rendelkező sze-
mélyeket polgármesteri határozat 
osztja be – kötelező érvénnyel! – a 
polgári védelmi szervezet szemé-
lyi állományába. Ebben az esetben 
a beosztott személynek nem áll 
módjában a beosztási feltételeket 
befolyásolni. Erre csak önként je-
lentkezés esetén van lehetőség. 
AzÖnkormányzatlehetőséget

biztosít a polgári védelmi szer-
vezetbe való önként jelentkezés-
re!

Katasztrófahelyzetek ritkán ala-
kulnak ki, de kizárni a lehetőségét 

nem szabad. A természet erőivel 
szemben minden település kiszol-
gáltatott helyzetben van. Szél-
vihar, felhőszakadás, rendkívüli 
téli helyzet nálunk is bármikor 
bekövetkezhet. Önre is szükség 
van a településünket érintő ve-
szélyeztető hatások kivédésére, a 
bajbajutott emberek megsegítésé-
re, a károk mielőbbi felszámolá-
sára. Holnap talán az ön otthonát, 
anyagi javait, családtagjait kell 
menteni, védeni. A hivatásos ka-
tasztrófavédelmi szervek mellett 
a polgári védelmi szervezetek se-
gítenek Önnek, hozzátartozóinak, 
embertársainak a bajok leküzdésé-
ben. Éljen a lehetőséggel, hogy jót 
tehessen Önmagáért és másokért. 

Polgári védelmi szervezetbe 
valóönkéntjelentkezéselőnyei:
–  Az önkéntes maga választhatja 

meg, hogy határozatlan, vagy 
határozott (mettől – meddig tar-
tó) időtartamban vállalja a szol-
gálatot.

–  Az önkéntes maga választhatja 
meg (egyéni képességei és isko-
lai, szakmai végzettsége figye-
lembe vétele mellett), hogy terü-
leti, vagy települési rendeltetésű 
szervezetben kívánja teljesíteni a 
szolgálatot.

–  Az önkéntes maga választhatja 
meg melyik szervezeti egység-
ben (infokommunikációs egy-
ség, lakosságvédelmi egység, 
egészségügyi egység, logisztikai 
egység, műszaki egység) kívánja 
teljesíteni a szolgálatot.

–  Az önkéntes maga választhatja 
meg, hogy katasztrófaveszély és 
veszélyhelyzet idején történő al-
kalmazása esetén milyen egyéb 
teljesíthető feltételeket támaszt.
Polgári védelmi feladat ellátásá-

ra önkéntesen jelentkező személy 
nyilatkozatot tesz, melyben kinyil-
vánítja a rendelkezésre állás tartal-
mát és az alkalmazás feltételeit.

Gondolja meg! Lehetséges, 
hogy már a közeljövőben Önt is 
kötelező jelleggel beosztják a pol-
gári védelmi szervezetek valame-
lyikébe.

Éljen a polgári védelmi szer-
vezetbe való önként jelentkezés 
előnyeivel!

Ha kérdése van a jelentkezés-
sel kapcsolatosan hívja a 30/374-
2700 számot. Amennyiben önként 
jelentkezik, személyesen keresse 
fel a Polgármesteri Hivatalt 4211 
Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt 
Kovács László közbiztonsági re-
ferenst. 

Szabóné Karsai Mária 
polgármester
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 OLVASÓI LEVÉL
Cikkem címe az is lehetett volna, 
hogy tanmese felnőtteknek.  Ez 
nem mese, ez a valóság.

Szántóföldem Ebestől nem 
messze, abban a táblában van, 
amely a szováti úttól a vasútig 
terjed, két oldalát bekötő földút 
szegélyezi. A terület a tábla köze-
pén, földúttól-földútig terjed. Va-
laki a szántóföldemen áthúzódó 
Pöcét, a kis vízelvezető erecskét, 
nagyméretű betonhulladékkal és 
építési törmelékkel temette be kb. 
5-6 m szélesen, utat taposva vé-
gig a táblán.  Az ily módon kiala-
kított útra nagy mennyiségű, 12-
15 tonnányi szemetet helyezett 
el. Ezzel nagymértékben szeny-
nyezte a környezetet, sebet ejtett 
a szép alföldi tájon. Sajnos egyes 
gazdálkodók az én földemet il-
legális módon útnak használják, 
amit birtokháborításnak tartok. 
Ezzel súlyos anyagi kárt okoznak 
nekem minden évben. Gondolom, 
ezzel az út lerövidítéssel üzem-
anyag költséget akarnak megta-
karítani az én káromra.

Ebest a szováti úttal összekötő 
út mellett van a Diószegi tanya.  
A rendezett gazdaságot a tanyá-

val együtt 1948-ban államosí-
tották. A tanya először az Állami 
Gazdaság központja volt, majd 
az épületeket szolgálati lakások-
ká alakították át. Az aktuális sze-
metet kiborították nap mint nap 
az udvarra, majd  időnként egy 
toló-lapos munkagéppel arrább 
tolták. 1992-ben a tanyát  licittel 
visszavásároltuk, mint az egyko-
ri tulajdonos gyermeke, illetve 
unokái. Két-három évünkbe telt, 
míg a család a területet megtisz-
tította. Kilenc nagy teherautónyi 
szemetet-törmeléket szállíttat-
tunk el. Ezt kaptuk örökül. Így 
szocializálódtunk?

A tanya melletti rétet is rend-
be kellett szedni. A fent említett  
Pöce itt is keresztülfolyik, mely 
eliszaposodott , a nád sok helyen 
elterjedt. A tulajdonos pár éve a 
területén kikotortatta a medret, 
öröm volt nézni a patakocska 
szalagjának ezüstös csillogását. 
Most ismét lassan a nád visz-
szahódítja. Mi is ennek az oka? 
Nincs megfelelő lefolyása, mert 
a Pöce medrének karbantartása 
nem rendszeres az egész ebesi 
határban. 

A tanya mellett a Diófa sorig 
húzódó erdőcskét több részlet-
ben próbáltuk, próbáljuk rendben 
tartani. A kitakarított, egyenes, 
egészséges kis fácskákat meg-
hagytuk, hogy utánpótlás legyen, 
de sajnos valakik kivágták seprű-
nyélnek.  A tetteseket Hajdúszo-
vát alatt fogták el a rendőrök. A 
szemetet is, sajnos, rendszeresen 
ebbe az erőcskébe hordják. Ta-
láltunk itt már ruhadarabokat 
a gyerek leckekönyvével, posta-
utalvánnyal, névvel és címmel 
ellátva, mintegy névjegyet hátra-
hagyva. Otthagyta névjegyét az 
is, aki gombatermesztés- illetve 
hentes (ipari szalonna) hulladé-
kát helyezte el. Tetten értünk már 
olyan fiatalembert, aki nagymeny-
nyiségű kutya trágyát szállított 
oda ki. Volt már döglött disznó, 
kopasztott tyúk tolla, levágott fű, 
felakasztott kutya, zsákolva, vagy 
ömlesztve, egyszóval minden. 

Ha valaki az Ön rendezett por-
tájára az éj leple alatt 2-3 zsák 
szemetet bedobna, netán öm-
lesztve, netán építési törmeléket. 
Örülne? Ön mit tenne, ha a telke 
végén húzódó elvágott patakocs-

ka útja miatt a kertje eliszapo-
sodna, a posvány felhúzódna és 
náddal borítaná el. Örülne?  Ön 
ezt másokkal miért teszi meg?

Miért veszi el gyermeke és 
unokája életterét? Miért szo-
rítja szántszándékkal gyermeke 
arcára szorosan a párnát? Meg-
fullad. Megfullad a patakocska, 
ha szeméttel, törmelékkel, vagy 
árokkal elzárjuk a természetes 
víz lefolyását. Megfullad az erdő, 
ha szeméttel fertőzzük el.

Irigyeljük a szomszédos Auszt-
riát. A portákat nem védi magas 
kerítés, a patak medrében tiszta 
víz csörgedezik, a virágos udvar 
mellett ott a trágyadomb a fal-
vakban, de tudják kezelni. Lát-
tam a trágyalevet hígítva szét-
permetezik a szántókon, legelő-
kön.  Az osztrák sógorokat, nem 
irigyelni kellene, sokkal inkább 
tanulni tőlük. 

Végre tegyünk már mindent a 
maga helyére. Az elhullott álla-
tot a dögkútba, a zöldhulladékot 
a komposztba, a szemetet a sze-
lektív- vagy hulladéktelepre. A 
szemét embert pedig kísérje jóér-
zésű emberek megvetése és érje 
utol az igazságszolgáltatás. 

Boldogh Gyöngyi

Mindent a maga helyére

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Módosul a posta nyitva tartása
A Magyar Posta Zrt. értesíti a lakosokat, hogy 2012. december 
01-től Ebes Posta általános nyitva tartása az alábbiak szerint 

módosul:
 Hétfő:  08:00–16:00
 Kedd:  08:00–16:00
 Szerda:  08:00–18:00
 Csütörtök:  08:00–16:00
 Péntek:  08:00–16:00
 Szombat:  zárva
 Vasárnap:  zárva

Pénzforgalminyitvatartás:
Hétfő–kedd–csütörtök–péntek: 08:00–15:30 óráig

Szerda: 08:00–18:00 óráig



Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
Felelős kiadó: Kissné Vass Rozália 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: ebesmuvhaz@gmail.com  
Tipográfia: Abari Gusztáv. www.typostudio.hu

Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen. E-mail: fabiandigit@t-online.hu
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Bababunki baba és gyermekbolt
www.bababunki.hu webáruház

Családbarát környezetben várjuk jelenlegi és új vásárlóinkat 
az Ebesi Piaccsarnok területén lévő üzletünkben!

Ajánlatunkból:
• Pelenkák
• Babaápolási kellékek: popsi törlők, fürdetők, samponok
• Baba és gyermek ruházat
•  Baba kiegészítők: cumik, cumisüvegek, rágókák, baby játékok stb.
• Pagony kiadó és Tessloff Babilon könyvei
• Fajátékok, bábok, rongybabák 
Továbbra sem felejtkezünk meg az anyukáknak szóló termékeinkről!

Felicitas csomag átvevőhely!
Nyitás:HAMAROSAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Rendeljen a karácsonyi asztalára és a szilveszteri bulira  
a Családi kajatanyából! 

 

Kínálatunkból: 
                  hidegtálak              disznótoros csomag 

harcsahalászlé          pisztráng sütve                 pontyhalászlé   
töltött káposzta                      cipóban sült csülök  

mini szendvics 
 

Megrendeléseket  
2012.december 22-ig,  illetve 2012. december 29-ig  

lehet leadni az alábbi helyeken: 
1.   CSALÁDI KAJATANYA   

4211 Ebes Petőfi u. 21/A 
              Telefon 06/30 894 8050 
2.  Ebesi általános iskola büféje 
3.  06/30 399 3762 telefonszámon 
 

Az elkészült ételekért 2012.december 24-én   
és  2012. december 31-én   09-14 óra között lehet érte jönni. 

www.csaladikajatanya.hu 

 

 

Ne koszolja össze konyháját, 
bízza ránk a  sütést-főzést 

karácsonykor és szilveszterkor. 
 Ebes Községi Önkormányzat és az  

Ebes Fejlődéséért Közalapítvány  
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját  

2012. december 8-án 18.30 kezdettel tartandó

Jótékonysági Báljára
Az est kiemelt célja gyermekeink egészségmegőrzésének  
támogatása, ezért a rendezvény bevételét az Ebesi Védőnői  
Szolgálat részére eszközök beszerzésére ajánlják fel a szervezők.
Az est programja: 
Pezsgős köszöntő, Műsor, Vacsora, Tombola sorsolás 
Sztárvendég: Tihanyi Tóth Csaba
A bál helyszíne:  Arany Oroszlán Étterem és Panzió 

(Ebes, Széchenyi tér. 2.)
Kapunyitás: 18.00
A sziporkázó hangulatról a Noszti Duó gondoskodik.
Belépőjegy: 3.500 Ft/fő
Jótékonysági szándékukat  
a támogató jegy vásárlásával is megtehetik!

Jegyek vásárolhatók: Polgármesteri Hivatal Titkárságán
Részvételi szándékukat 2012. december 3-ig  

a 06-52/565-048/111 telefonszámon jelezzék.
Mindenkit szeretettel várunk!

Ebes Község 
Bálja

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa
www.emvp.eu




