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Az 1848–49-es forradalomra
emlékeztünk március 15-én
A forradalmat indító március
15-e jelkép lett: a kivívott szabad
ság megőrzésének és az elvesz
tett szabadság visszaszerzésének
szimbóluma. A szabadságharc
leverése után betiltották az ünne
pet. Amikor 1860. március 15-én
a fiatalok az utcára vonultak, hogy
megkoszorúzzák a vértanúk sírját,
a katonaság közéjük lőtt, többen
megsebesültek, egyikük belehalt
sérülésébe. További hét évig az
ifjúság szabadban tartott összejöveteleken emlékezett Petőfi napjára. A kiegyezés után már nem
volt tilos a megemlékezés, de
illojálisnak tartatott, sértette az
uralkodó ház érzékenységét.
A magyarság 1860 óta nemzeti ünnepének tekinti ezt a napot,
függetlenül attól, hogyan vélekedett erről a mindenkori államhatalom. Az országgyûlés 1948-ban
törvénybe iktatta a magyar forradalom és szabadságharc jelentőségét (hogy aztán egy 1951-ben
kiadott minisztertanácsi rendelettel munkanappá nyilvánítsa).
Végül 1991-ben a Magyar Országgyűlés új határozata értelmében
március 15-e az 1848–1849-es for
radalom és szabadságharc kezde
tének, a modern parlamentáris
Magyarország megszületésének
napja és a Magyar Köztársaság
nemzeti ünnepe. Március 15-e
eszméjét a magyar történelemben
a különböző politikai erők sokszor próbálták meghamisítani és
aktuál politikai célokból kihasználni, mi több, kisajátítani.
Sajnálatos módon az idei fővárosi eseményeket figyelve így történt ez most is. Ebes község lakossága azonban az ünnep rangjához,
jelentőségéhez méltóan csendben,
békésen emlékezett meg a 159
évvel ezelőtt történt eseményekről a szabadságért és függetlenségért vívott küzdelemről. S bár a
szabadságharc elbukott mégsem
volt hiába való a küzdelem követeléseikből több is megvalósult.
A forradalom és szabadságharc
változásokat hozott az országra
s Magyarország elindult a polgári fejlődés útján biztos alapot
teremtve a jelenkor számára.
„Biztos alap nélkül tartóslag
semmi nem állhat!” Gróf Széche
nyi István ezen gondolata volt
olvasható az idei ünnepi meghí

vónkon. Ezen gondolatok kettős
üzenetet hordoznak számunkra,
nemcsak az 1848–1849-es forrada
lom és szabadságharc jelentősé
gére utalnak, de Ebes fejlődésé
re, a község jövőjére és múltjára
egyaránt. 55 évvel ezelőtt 1952.
január 2-án kelt a község alakuló
határozata, a tanyák központosí
tása, összevonása volt a célja az
akkori rendszernek döntésével. S
ma egy virágzó, fejlődő, városia
sodó települést találunk a tanyák
helyén, melyről nyugodtan állíthatjuk, hogy biztos alapokon áll.
Galgóczi Mihály polgármester a
következő gondolatokkal emléke
zett meg március 15-i ünnepi
beszédében a település 55 évéről, s ünnepelhettük nemcsak az
1848–49-es forradalom és szabad
ságharc vívmányait és hőseit, de
településünk fejlődését is.
„A 2007-es év az ebesiek számára dupla ünnep. Településünk,
Ebes ez évben 55 éves. 55 év alatt
a kezünk munkájának köszönhe
tően Ebes tanyaközpontból
modern településsé vált. Ebes 55
év alatt annyit ért el, mint más
település 500 év alatt. Köszönhe
tő ez a jó termőföldnek, a szorgal
mas kezeknek és a mindenkori
törekvő vezetésnek.
Az ebesi sohasem elégedett
meg azzal ami van, mindig többet akart, s ez a hajtóerő a többre vágyás, többet akarás vitt elő-

re. Minden idegen, aki megfordul
nálunk városnak titulálja Ebest, s
megkérdezi: Mitől ilyen szép és
rendezett?
A válasz egyszerű: mind az
emberek, mind az önkormányzat
teszi a magáét, igényesen, megfontoltan, takarékosan.
Ebesen az éles politikai megosz
tottság nincs jelen, nem másoltuk
le a rossz példát. Az ebesiek csak
Ebessel foglalkoznak, s a település
érdekeit szem előtt tartva összefogva igyekeznek megtenni minden lehetségest.
Jó példa erre a csatorna vízi
közmű-társulat, amelyhez a jó
cél érdekében az érdekeltek 95%a máris csatlakozott. Hát ez Ebes
ereje! A jó cél érdekében az összefogás, a gyors helyzetfelismerés és
cselekvés. Az elmúlt 55 évben sok
szép eredmény született. Kollé
gium, iskola, középiskola, óvoda, községháza, étterem, temető,
munkahelyek. Komoly infrastruk
turális fejlesztések mentek végbe:
törpevízmű, gáz, utak, csatorna
épült, illetve épül és egy kivétellel szinte minden intézményünk
megújult. Mindez az adónkból,
az áldozatvállalásunkkal, munkánkkal mi értünk épült. Azért,
hogy a jó hírű, szép alföldi településünk minél komfortosabb,
minél élhetőbb legyen.
Folytatás a . oldalon

A fejlődés
nem áll meg
Ebes továbbra is az egyik legdinamikusabban fejlődő település Hajdú-Bihar megyében.
A község képviselő-testületének tagjai továbbra is azon mun
kálkodnak, hogy kielégítsék a lako
sok igényeit és egy vonzó, komfor
tos, európai szintű települést igyekeznek megteremteni. Összefogással, támogatással tovább bővül
hetnek Ebes pozitív tulajdon
ságai. Egyre több család gondolja
úgy, hogy egy tiszta, biztonságos
településen szeretne élni, ezért
növekszik az Ebesre kiköltözők
száma. Az európai uniós támogatások segítségével olyan jelentős
beruházások kerülnek és kerülhetnek megvalósításra, amelyek
példaértékűek. Egy ilyen pályázat
eredménye (ISPA) hogy Ebesnek
100%-os lefedettségű lesz a csatornahálózata. A háztartásvezető
emberek is tudják, milyen nehéz
a bevételi és kiadási oldalakat
egyensúlyban tartani, ez így van
egy település „háztartása” esetén
is, csak itt komolyabb összegekről van szó. A község vezetősége
mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető leggazdaságosabban használja fel a pénzeszközöket, úgy hogy a reális igények is
teljesüljenek.
A képviselő testület tervei között
az alábbiak szerepelnek a 2006–
2010-es ciklusban. A megyében
Ebesen a legkisebb a munkanél
küliség aránya. Ahhoz, hogy ez
továbbra is így maradjon, előtérbe
kell helyezni a munkahelyterem
tés lehetőségeit. Az iparterületek
továbbfejlesztése és a meglévő kisés középvállalkozások segítése, a
mezőgazdaság megerősítése, támogatása elengedhetetlen. A vendégházak számának növelésével, fejlesztésével, kerékpár- és túrautak
kijelölésével, építésével a turizmus
is fellendülhet.
A település közbiztonsága kiváló, köszönhető ez a polgárőrség
és rendőrség munkájának. Ahhoz
hogy még kedvezőbb legyen ez a
tulajdonsága a községnek, szükség van az emberek odafigyelésére,
megelőzésre, valamint a polgárőrök támogatására. Továbbra is
várják az önkéntes jelentkezőket,
akik szeretnének hasznos munFolytatás a . oldalon
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Egy tartalmas szakmai és társadalmi tevékenység elismerése
2007-ben az Ebes Község Díszpolgára címet a Képviselő-testület Dézsi Juliannának adományozta Ebes község fejlődéséért
hosszú ideje töretlen lelkesedéssel végzett tevékenységéért.
Dézsi Julianna kezdő szakemberként került a helyi mezőgazdasági termelőszövetkezethez 1963ban. A szövetkezetben üzemgazdászként, majd elnökhelyettesként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Jelenleg a termelőszövetkezet elnöke. Szakmai munkája
mellett mindvégig aktívan vett
részt a község társadalmi életében. A rendszerváltás előtt 8 évig
volt tanácstag, a változás óta 5.
alkalommal választotta a község
lakossága önkormányzati képviselőnek. Volt a mezőgazdasági, a pénzügyi bizottság vezetője,
jelenleg második alkalommal tölti be az alpolgármesteri tisztet.
– Ebesen születtél, Ebesen az
ebesiekért dolgozol és ebesiként
elsőként kaptad meg a díszpolgári címet, mit jelent számodra
a kitüntetés?
– Igazság szerint még nem tudtam felfogni, de nagyon boldog
vagyok. Váratlanul ért a döntés.
Én úgy érzem, hogy ez a kitüntetés azoknak is szól akikkel és akikért dolgoztam. Olyan megszállott emberekkel voltam körülvéve, hogy a társadalmi tevékenység mindig legalább olyan fontos
számunkra, mint amiért pénzt
kapunk. Munkám során hallgattak döntésemre. Én sem tud-

tam különbséget tenni a pénzért
végzett és a társadalmi munka
között és ugyanolyan fontos volt
azoknak az embereknek is akikkel közösen dolgoztunk Mindenki tud a község érdekében tenni,
az is nagy vállalkozás, ha valaki
családot nevel, háztartást vezet,
de legtöbbet az tud tenni akinek
a családi háttere is megengedi ezt,
mert ezek a munkák néha éjszakába nyúltak.
– Nem első alkalommal vagy
alpolgármester, mit tartasz alpolgármesterként fő feladatodnak?
– Vezetési, irányítási sok éves
tapasztalatomat, az emberekkel
való kommunikálás során  szer
zett gyakorlatomat is tudtam
kamatoztatni a település vezetésé
ben, ügyeinek intézésében. Szá-

mítanak véleményemre, tapaszta
latomra és ez jó érzéssel tölt el.
Polgármester úrral közösen sokat
tettünk a közös cél érdekében, és
azért hogy megnyerjük a falu polgárait céljaink támogatására. Legnagyobb feladatomnak tartom,
hogy ne legyen széthúzás a községben. Legyen ellenvélemény, de
az összefogás fontossága, a közös
célért való munkálkodás legyen
az első. Nincs olyan ember községünkben akinek ne lenne fontos a
település fejlődése. Nem szabad az
embereket becsapni, félre informálni, hitelesnek kell maradni.
– A termelőszövetkezeti munkád és az alpolgármesteri teendők mellett a víziközmű-társulat
elnöki tisztét is betöltöd.
– Koronát teszi a faluért vég

zett tevékenységemre, a víziköz
mű-társulat elnöki posztja. A
víziközmű-társulat és a csatorná
zás egy óriási beruházás a falu
életében, ebben a lakosoknak is
részt kell vállalni anyagilag is.
Jelenleg 90% fölött van a csatla
kozók száma, az eddig nem csatla
kozó 10%-ot se hagyhatjuk elveszni. Nehéz, összetett, felelősségteljes feladat a társulat irányítása, de
velem együtt olyanok vállalták el
a társulat vezetését, akik szakmai
tudásuk és közösségért való tevékenységük iránt nincs kétségem.
– Hogy van minderre energiád, erőd?
– Nekem ez az életvitelem,
hozzá vagyok szokva, hogy mindig valakiért tettem valamit.
Amikor hazamegyek, teljesen ki
tudok kapcsolódni. Vannak hobbi állataim, azokat gondozom és
ez kikapcsol, leköt.
– Szeretnél-e még valamit elérni a település díszpolgáraként, a
településért munkálkodóként?
– Igen, az embereknek azt kellene megérteniük, hogy egymásnak is éljenek, és ne csak maguknak. Örüljenek egymás sikereinek,
egy családot alkotva közösségként
és közösen tevékenykedjünk. Ez a
kitüntetés azoknak is szól, akikkel
együtt dolgoztam és azoknak is
akikért dolgoztam. Mert elfogadtak és dolgozhattam értük, mert
csak azokért tudunk dolgozni,
akik ezt elfogadják és az ebesiek
ezt elfogadták. Köszönöm.
R. J. É.

A fejlődés nem áll meg
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kát végezni maguk és a település
érdekében. A tervek között szerepel egy új járőrautó, zárt gépkocsitároló, térfigyelőrendszer kiépítése, amely könnyítené a biztonság
őreinek munkáját.
Az eddig is szépen fejlődő települést további fejlesztésekkel még
vonzóbbá lehet tenni. Így az alábbi feladatok várnak még megoldásra: Európai minőségű ivóvíz –
ammónia, vas, mangán szűrőtech
nika telepítése, azbesztcement
fővezetékek cseréje. A csatornázást követően útépítési program
indítása. Járdaépítések, valamint
a régi járdák javítási munkálatai.
Kerékpártárolók építése a központban és a Fő utca túloldalán,
autóbuszváró építése a Roland
Autóház előtt. Társasház építések ösztönzése és még sok más
szerepel a teendők sorában.
Ahhoz, hogy Ebes EU-konform
és a környezetvédelem területén
minta település legyen, szükség

van az emberek összefogására
és környezetvédelmi programok
indításához. Ilyen például a Zöld
Ebes Program, melynek kereté
ben a falu teljes becsatornázása,
a szeméttelep rekultiválása, utcák
pormentesítése is történik majd.
A lakosok is sokat segíthetnek pél
dául a szelektív hulladékgyűjtésben, vagy a parlagfűirtásban, a
környezet alakításában.
Szociális gondoskodás terén
az Alapszolgáltatási Központ és a
családsegítő szolgálat tud segíteni a rászorulóknak. Fontos szerepe van a családsegítőnek az oktatásban résztvevő gyerekek megfigyelésében, támogatásában. Azon
tanulók esetében, akik esetleg
többet maradnak ki az iskolából,
a családsegítő munkatársai utána
járnak hiányzásuk okának, miért
van ez, valamint milyen családi
körülmények között él a gyermek
esetleg segítségre szorul-e.
A következő évek legfontosabb
céljainak egyike az EU-norma sze
rinti oktatási rendszer kiépítése.

A tanulók megalapozott tudását
biztosítani kell, hogy az életben
egyenlő esélyekkel tudjanak elindulni. Az idegen nyelv és számí
tástechnika tanításához megfelelő
tárgyi és személyi feltételeket kell
biztosítani. Európai uniós pályázatok segítségével pénzt lehet nyerni
az iskola, óvoda korszerűsítésére.
A kultúra nem maradhat ki, sem
a gyerekek, sem a felnőttek életéből, ezért a Művelődési Ház működését még hatékonyabbá kell tenni.
Törekedni kell a programkínálat
bővítésére. A múzeumban lehetővé kell tenni több kiállítás rendezését, a helyi könyvtár könyvállományát gyarapítani kell, hogy
mindenki megtalálja a számára
érdekes és hasznos olvasnivalót.
Ebes büszke futball csapatára,
hogy a megye első osztályában
játszik. Biztosítani kell sportolóinknak a megfelelő feltételeket,
hogy hozzájáruljunk felkészülésükhöz, így a sportház felújítása,
lelátó építése, világítás kiépítése
is az elsődleges tervek között sze-

repel. A versenysport mellett a
tömegsport is fejlesztésre, népszerűsítésre szorul. Stresszel teli világunkba egészségünk megőrzése
érdekében szükség van a mozgásra és ehhez a falunak is megfelelő körülményeket kell teremteni. A jövőben kosárlabda, röplabda pályákat szeretne építtetni a képviselő-testület, valamint
a kerékpározás szerelmeseinek is
szeretnének kedveskedni, kerékpár út kialakításával.
Az önkormányzat és annak dol
gozói mindent megtesznek azért,
hogy Ebes fejlődését elősegítsék
munkájukkal. A hivatal feladatait magas színvonalon igyekszik
ellátni, hogy az ügyintézés, gyors
és precíz legyen.
A képviselő-testület tagjai az
együtt vállalt programjukat négy
év alatt szeretnék teljesíteni, és a
beléjük fektetett bizalmat ezáltal
meghálálni. Ebes jó úton halad
afelé, hogy megfeleljen a modern
kor kihívásainak.
Bencsik Ildikó
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Kistérségi központi
orvosi ügyelet jön létre
Magyarországon 2007. január
1-jétől a 2005. december 22én módosított 47/2004. (V.11.)
EszCsM rendelet szerint kitörlik a jogból a készenléti ügyelet
fogalmát, ezáltal a helyi ügyeleti időbeosztás is megszűnik.
Az európai uniós munkaügyi
direktíva szerint az orvosokat
8 óra ügyeletre lehet kötelezni,
12 órát még önként vállalhat,
tehát a kötelező munkaidejük
nem fedi le a készenléti ügyeletek időtartamát.
Ezért a biztonságos betegellá
tás érdekében nem halogatható
tovább térségünkben sem az
önkormányzatok alapvető ellátási kötelezettségébe tartozó
központi ügyelet megszervezése – hangzott el a 2005. december 21-i testületi ülésen. A képviselő-testület 2005. december 21i ülésén felhatalmazta Galgóczi
Mihály polgármestert, hogy Ebes
lakosságának igényeit és elvárásait szem előtt tartva tárgyalásokat folytasson a központi ügyelet
megszervezése érdekében. Mindaddig, amíg egy mindenki számára elfogadható és vállalható végleges megoldás nem születik Ebes
és Hajdúszovát orvosai vállalták,
az ÁNTSZ pedig ellátási érdekből
engedélyezte a 2005. december
29-én kiadott ideiglenes működési engedély hosszabbítását június 30-ig.
Az elmúlt egy évben a Galgóczi
Mihály polgármester és a képviselő-testület azon dolgozott, hogy
egy olyan végleges megoldás szülessen, amely Ebes lakosságának a
legmegfelelőbb, de a jogszabályi
előírásoknak és a finanszírozási
feltételeknek is megfelel. A legké
zenfekvőbb megoldás a jelenleg
működő rendszer véglegesítése
lett volna, de személyi feltételek
híján másik megoldást kellett
keresni. Számos variáció merült
fel a probléma orvoslására, míg
végül sikerült az arany középutat
megtalálni a lakossági elvárások
és a jogszabályi előírások között.
Galgóczi Mihály polgármester
megoldást keresve az ügyeleti
problémára kereste fel dr. Varga
Tamást, a hajdúszoboszlói Egyesített Egészségügyi Intézmények
igazgató főorvosát, aki felajánlot
ta az intézmény segítségét és
támogatását. A tárgyalások eredményeképpen az a megoldás született, hogy Ebes Hajdúszováttal
és Nagyhegyessel – lapzártánkig a nagyhegyesi képviselő-tes-

tület még nem döntött az ügyeleti kérdésről – együtt csatlakozik a hajdúszoboszlói központi ügyelethez és ezáltal kistérségi központi ügyelet jön létre.
Szem előtt tartva Ebes lakosságának érdekét Galgóczi Mihály
polgármester kifejezett kérése
volt, hogy a három települést
ellátó ügyelet a központi ügyele
ten belül függetlenítve legyen a
Hajdúszoboszlót ellátó ügyelet
től. Ezért az a megoldás született, hogy két orvos fogja ellátni
az ügyeletet, az egyik Hajdúszo
boszló lakosságát, a másik pedig
a kistérség három települését. A
2007. április 4-i testületi ülésen
a képviselő-testület tárgyalta és
elfogadta ezt a javaslatot, döntött
a feladat átruházásról, miszerint
az önkormányzatok alapvető ellátási kötelezettségébe tartozó központi ügyelet megszervezését és
üzemeltetését átruházza a hajdú
szoboszlói Egyesített Egészségügyi Intézményre (továbbiakban
megbízott), melynek vezetője
és ezáltal az orvosi ügyelet meg
szervezésének felelőse dr. Varga
Tamás igazgató főorvos.
A feladat-átadási szerződés
értelmében a megbízott köteles
biztosítani a három települést
ellátó központi háziorvosi ügyelet
működtetését, melynek feladatel
látása személyi és tárgyi feltételei,
finanszírozása teljes mértékben
elkülönül a Hajdúszoboszlót ellátó központi orvosi ügyelettől és
átjárás nem fordulhat elő. A megbízott köteles gondoskodni arról,
hogy az orvosi ügyeleti ellátásban
a jogszabályokban előírt képzettséggel és az ügyeleti munkában
legalább 3 éves gyakorlattal ren
delkező orvosok, elsősorban a
települések háziorvosai működjenek közre, az ellátás pedig folyamatos és biztonságos legyen. A
megbízott köteles gondoskodni
arról, hogy az ügyeletes orvos az
esetek ellátását követően Hajdúszoboszlón a Központi Ügyelet
épületében tartózkodjon, illetve
vezessen nyilvántartást (ambuláns naplót) a beérkező hívásokról és esetekről.
A megbízó – Ebes Község
Önkormányzata – a 2007. évben
az OEP finanszírozáson túl 35 Ft/
lakos/hónap összeggel kiegészítő
forrást biztosít a megbízott részre. Az ügyeleti ellátáshoz szükséges jogszabályokban meghatározott személyi és tárgyi feltéte
lek biztosításáról a megbízott
intézmény köteles gondoskodni.

A megbízott gondoskodik arról,
hogy az Egyesített Egészségügyi
Intézmények költségvetésén belül
a három települést ellátó központi ügyelet költségvetése településenként teljes mértékben elkülö
nüljön, abba a polgármesterek
betekinthessenek. A szerződést
2007. május 1. napjától egy év pró
baidővel 2012. május 31. napjáig kötik.

Az új ügyelet működése
Az újonnan létrejövő kistérségi központi ügyelet működéséről dr. Varga Tamást a hajdúszoboszlói Egyesített Egészségügyi
Intézmények igazgató főorvosát
kérdeztük.
– Hogyan fog működni a kistérségi központi ügyelet?
– Az ügyeletet két orvos fogja
ellátni. Szervezetileg mindenkép
pen össze kell vonni a három települést a várossal, ugyanis az OEP
csak úgy finanszírozza ezt az
együttműködést kedvezően, ha
kistérségi együttműködés keretében valósul meg, és még plusz
finanszírozás igénylésére is van
mód abban az esetben, ha ennek
a kistérségnek legalább 80%-át
ellátja ez a szervezeti forma. Úgyhogy mindenképpen bele kellett
venni Hajdúszoboszlót is, éppen
azért, hogy ez a 80% meglegyen,
és ennek alapján még plusz 30%os támogatási igényünk is lehet
az OEP felé, amit mindenképp
szeretnénk megkapni.
Finanszírozásáról még annyit,
hogy egyrészt a három önkor
mányzat hozzáteszi azt, amit
eddig az ügyeletre költött, másrészt az OEP finanszírozása. E ket
tő összegezve fogja finanszírozni
az ügyeleti rendszer működését,
ebből fogjuk ellátni a közreműködő orvosok díjazását is.
Ragaszkodom hozzá, hogy min
den hónapban pontos elszámo
lást, szoros bevétel–kiadás számlát küldjek az egyes önkormányza
toknak. Szeretném, hogy az elszámolás mindhárom testületnek
átlátható és egyértelmű legyen.
Úgy gondolom, hogy az egész
szervezés alatt az önkormányzatok is nagyon korrekt módon álltak hozzám, segítettek mindenben, én is szeretném az elszámolást korrekten, pontosan
megoldani.
– Lesz-e átjárás a város és a
községek ügyelete között?
– A két ügyeleti ellátás között
átjárás nem lesz, ami azt jelenti,

hogy az az orvos, aki Hajdúszo
boszlóra ügyel, nem fog kimenni a három község betegeihez, de
az az orvos, aki a három község
ügyeletét látja el, az sem fog hajdúszoboszlói beteget ellátni, ezáltal nem zavarják egymás köreit.
Nem fog előfordulni, hogy nem
tud kimenni az ügyeletes orvos
Ebesre, Hajdúszovátra vagy Nagy
hegyesre, mert hajdúszoboszlói
beteget lát el.
Az egyik egy hajdúszoboszlói
háziorvos, vagy az őt helyettesítő
orvos, ő fog ügyelni a hajdúszoboszlói betegekre és a nyáron itt
üdülő vendégekre, a másik orvos
pedig Ebes, Hajdúszovát és Nagyhegyes lakosait fogja ellátni.
Úgy szeretnénk mindenképpen
megoldani, hogy a három községbe kijárós ügyeletes orvos legyen,
tehát nem kell hozzá Hajdúszoboszlóra bejönni, hanem az ügyeleti szolgálatot ellátó orvos fog a
hívásokra kimenni, tehát kijárós
orvosi ügyeleti formában látjuk
el az ügyeletet.
Ugyanis, ha úgy szerveznénk
meg az ügyeletet, hogy bent is
fogadhassanak beteget,  sokkal
több lenne ennek a költség
vonzata, asszisztenst, gépkocsit, gépkocsivezetőt, számítógé
pet igényelne, tehát gazdaságta
lan lenne ennek a formának az
üzemeltetése.
Az ügyeletes orvos számára
az egészségházban biztosítanak
egy helyiséget, ott tartózkodik az
ügyeleti idő alatt és hívás esetén
a három település közel azonos
időben érhető el.
– Lehet-e már tudni, hogy kik
vesznek részt az ügyeletben?
– A három községből azt mond
hatom, hogy egy orvos kivételével
mindenki határozott igennel válaszolt az ügyeletben való részvételre. A lakosoknak azonban meg
kell szokni, hogy egy ebesi lakoshoz lehet, hogy az ügyeletet ellátó nagyhegyesi orvos fog kimenni, de hamar kint lesz, mert nem
fogják a hajdúszoboszlói betegek
lekötni őket.
Az ügyeleti sornak az összeállítását is úgy készítjük el – természetesen maximálisan figyelembe véve az egyes ügyelő kollegáknak az időbeosztását – hogy az
ügyeleti szolgálatban betöltetlen
napok ne maradjanak. A helyettesítést amennyiben lehetséges
a rendszerben résztvevő másik
orvossal szeretnénk megoldani,
Folytatás a . oldalon
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Kistérségi központi orvosi
ügyelet jön létre
Folytatás a . oldalról
és csak a legvégső esetben alkalmazzunk külsőst, elkerülve azt,
hogy gyakran találkozzanak a
betegek ismeretlen orvossal.
Az ÁNTSZ minden hónap
huszonharmadikáig kéri a követ
kező havi ügyeleti beosztást, hogy
ki fog a következő hónapban ügyeleti szolgálatot ellátni, és milyen
beosztásban. Ezt a beosztást
átküldjük Ebesre is, így a szokott
módon megjelenhet az Ebesi Hírlapban és az önkormányzat hirdetőjében. A betegek fel tudnak rá
készülni, hogy kivel fognak találkozni az ügyeleti ellátás során.
Még egyszer hangsúlyozom,
hogy nagyon fontos, hogy kijárós ügyeleti rendszer lesz, tehát
az orvos helyszínre fog kiszállni.
– Hogyan érhető el majd az
ügyeletes orvos?
– Lesz egy állandó ügyeleti
telefonszám, amely majd hívható munkanapokon este hét órától
reggel hét óráig, hétvégén munka
szüneti és ünnepnapokon reggel
hét órától másnap reggel hét óráig. Ez idő alatt tart az ügyelet.
Nagyon fontos, hogy csak sürgős és indokolt esetben kell az
ügyeletet hívni, valamint az hogy
az orvos megy ki a beteghez.
Kérnénk a lakosság együttműködését, egyrészt, hogy hagyjon
időt ebbe beletanulni, másrészt
pedig, hogy valóban csak sürgős
esetben hívja az ügyeletes orvost.
(Receptfelírás, gyógyszerfelírás
nem az ügyelet dolga, mert adott
esetben lehet, hogy egy életmentő

beavatkozástól vonja el az ügyeletes orvost.)
Az éppen ügyelő háziorvos
feladata eldönteni, hogy a hívás
indokolt volt-e, vagy sem, sürgős
ségi ellátást igényel-e vagy sem.
Az ügyeletben csak sürgős orvosi ellátás történik, amennyiben az
orvos úgy ítéli meg, hogy a hívás
nem volt indokolt, akkor az 1000
Ft vizitdíjat meg kell fizetni.
Kérjük a lakosságot, hogy az
utca és házszám táblákat helyezzék el az ingatlanokon a gyorsabb és pontosabb tájékozódás
– amely olykor életet is menthet
– érdekében.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, ahogy az elkövetkező
hónapokban mindenki ellenőriz
tesse és rendezze jogviszonyát
az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárnál. 2007. április elsejétől
az eltartott közeli hozzátartozó
már nem jogosult ezen a jogcímen
egészségügyi szolgáltatás igénybevételére. A kormány december
31-ig adott türelmi időt a biztosított jogviszonyának rendezésére,
de 2008. január elsejétől az ellátást a nem biztosított állampolgárnak meg kell fizetni!
A jogviszony rendezését kezdeményezni lehet elektronikus
úton a www.mo.hu/ugyfelkapu/
TAJ szolgáltatások menüpontjában, levélben az OEP honlapjáról
letölthető nyomtatvány kitöltésével és a lakóhely szerinti megyei
egészségbiztosítási pénztárhoz
történő beküldésével, személyesen a lakóhely szerinti illetékes
MEP ügyfélszolgálaton.

Kérnénk a lakosság türelmét
az átállás biztos, hogy kisebbnagyobb döccenőkkel fog menni,
de azért történik ennek a rendszernek a bevezetése, hogy gördülékenyebb, pontosabb legyen
az ellátás, és mindenki megkapja azt az orvosi ellátást, éjjelnappal, amely az ő állapotának
szükséges.
A lakosság részéről visszajelzést várnék az ügyelet működéséről – név szerint nekem címezve, névvel, címmel ellátva – bármilyen gond, ellátási probléma
van, hogy vannak megelégedve az ügyeleti ellátással, volt-e
olyan probléma, hogy hívták és
nem ment le az orvos, vagy indokolatlanul később ment le.
Problémamentesen szeretnénk
működtetni az ügyeleti ellátást,
Galgóczi Mihály polgármester
úrnak is az a határozott elvárása, hogy ne legyenek másod-, harmadrangú betegek a hajdúszo
boszlóiak után és az eddig megszokottakhoz képest ne legyen
nagy változás legfőképpen negatív irányba ne.
Én úgy gondolom, hogy ez az
ügyeleti rendszer emberbarát és
humánus megoldás lesz a betegek
számára. Az ügyeletben részvevő
orvosokkal együtt azon fogunk
dolgozni, hogy a lakosság azt
mondhassa, hogy ez így jól működik és haladni kell a korral.
Azt hiszem ez egy korrekt meg
oldás a települések számára, és
személyes ambícióm is, hogy ez a
rendszer megfelelően működjön.
Rózsahegyiné Juhász Éva

Az 1848–49-es forradalomra
emlékeztünk március 15-én
Folytatás az . oldalról
Ebes hamarosan a megye egyik
olyan települése lesz, amely teljes
csatornázottságot mutat és egyebekben is üti az európai színvonalat. Jöhet a következő nagy feladat, az iskola felújítása és az
útépítések.
Kedves ebesiek!
Sok még a tennivalónk! De
tudjuk: „soknak semmi sem lehetetlen”. A legfontosabb az; hogy
a hajdúsági löszháton Ebes népe
települést teremtett! Méghozzá
nem is akármilyet!” – Az ünnepi megemlékezés részeként az
iskola tanulói elevenítették fel
a forradalom és szabadságharc

történéseit. Az ünnepi program
részeként Dézsi Julianna alpolgármester köszöntőjével nyílt
kiállítás a múzeumban Múltunk
és jelenünk Ebes története 1952től napjainkig címmel. Hagyományainkhoz híven sor került a
Pro Villa (Ebes községért) kitüntetések átadására. Második alkalommal került sor az Ebes Község Díszpolgára cím adományozására, melyet a képviselő-testület Dézsi Julianna agrármérnöknek, az Ebesi Mezőgazdasági
Szövetkezet elnökének, a község
alpolgármesterének ítélt oda a
község fejlődéséért hosszú ideje töretlen lelkesedéssel végzett
tevékenységéért.

Pro Villa (Ebes Községért)
kitüntetés arany fokozatát a község Prepuk János Maróti díjas
nyugalmazott iskolaigazgatónak
adományozta a település érdekében az oktatás és a közélet területén huzamos időn keresztül végzett kiemelkedő tevékenysége
elismeréseként.
A „Pro Villa” (Ebes Községért)
kitüntetés ezüst fokozatát 2007ben Kiss József nyugalmazott tűz
oltó, az Ebesi Polgárőr Egyesület
alapító tagja kapta, a település
érdekében a közbiztonság terüle
tén huzamos időn keresztül végzett kiemelkedő tevékenysége
elismeréseként.
Rózsahegyiné Juhász Éva

Pályázatokkal
szeretne fejleszteni
az önkormányzat
Az Észak-Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács pályázatot
hirdet az észak-alföldi régió
számára biztosított keretös�szegének terhére 2007. évre, a
helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására, az önkormányzati szolgáltatások, és az ezekhez kapcsolódó tárgyi eszközök fejlesztésére, immateriális javak beszerzésére, a meglévő egyenlőtlenségek mérséklésére.
A rendelkezésre álló keret
összeg: 362,43 millió forint. Az
adható támogatás nem haladhatja meg beruházások esetében az
elismerhető költségek 70%-át. A
beruházás tervezett kezdési időpontja kizárólag 2007. évi lehet.
A beruházásnak a megkezdéstől számított 2 éven belül meg kell
valósulnia – kivéve a céltámogatással megvalósuló beruházásokat
–, és a beruházással megvalósított
infrastrukturális szolgáltatásról
az önkormányzatnak 10 éven
keresztül gondoskodnia kell.
Az önkormányzat erre a pályázatra a 2007. április 4-én tartott
képviselő-testületi ülésének döntése értelmében Ebes Bocskai
utca, Kossuth utca és Vérvölgy
utca közötti szakaszának útépítési munkáit adja be, melyek enge
délyes terveit a Bocskai utca esetében a CSI-RI ’97 Tervező és Szolgáltató Bt. (Debrecen) készítette.
A Bocskai utcán jelenleg ki van
építve a közvilágítás, szennyvízcsatorna és ivóvíz, gáz, távközlési közművek, jelenleg szikkasztó
árkok találhatók a földút mindkét
oldalán. Az utca 13 méter széles,
útalappal van ellátva, járda a páratlan oldalon található. A 340 méter
hosszú aszfaltozott utca továbbra
is lakóút funkciót lát majd el.
A beruházás összköltsége
14 666 666 Ft+áfa, azaz 17 599 999
forint, melyből az elnyerhető támo
gatás összege 10 266 666 Ft+áfa,
azaz 12 319 999 forint. A fenn
maradó 4 400 000 Ft+áfa, azaz
5 280 000 forint önerőt az önkormányzat biztosítja a 2007. évi több
letbevétel terhére.

EBESI HÍRLAP

Ebes község önkormányzata
időszaki lapja.
Felelős szerkesztő, kiadó:
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ebeshirlap@freemail.hu
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4211 Ebes, Ady E. u. 6–8.
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A kulturált és rendezett
lakókörnyezetünkért tenni kell!
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007.
április 4-én tartott testületi
ülésén módosította a környezetvédelmi feladatairól szóló
19/2000. Ör. számú rendeletét.
A módosítással az önkormányzat azt kívánja elérni, hogy Ebes
minél rendezettebb, tisztább
legyen, ennek érdekében részletes szabályok kerültek megállapításra, amelyet az ebesieknek
a környezettudatos szemléletmód és a minél kulturáltabb
együttélés szellemében be kell
tartani. A szigorítások főbb elemei alább olvashatók, a rendelet teljes, elfogadott szövege a
Polgármesteri Hivatal titkárságán megtekinthető.
A község területén lévő ingatla
nok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges
használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy
ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák, és az ingatlanuk előtti közterületeket az úttest széléig az e rendelet szerinti előírások
szerint gondozzák.
Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem ren
delkező egyéb szervezetek tevé
kenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyező
dést okozó szerv, illetve személy
feladata.
Köztisztasági szempontból
járdának minősül az a gyalogos
közlekedésre rendelt kiépített és
kiépítetlen útterület, amely az
ingatlan telekhatárától az úttest
széléig (szegélyéig) terjed.
Az ingatlan előtti járda tisztán
tartása az ingatlan tényleges hasz-

nálójának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátóipari egységek, és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság
megszüntetésével kapcsolatos
feladatokra is.
A tényleges használó kötelessége a járda mellett a fűnyírás, a
kinövő gaz szakszerű kiirtása, a
járdára kinyúló ágak és bokrok
szakszerű nyesése.
Közterületen az állatok legeltetése tilos.
Az ingatlanok tulajdonosai a
csapadékvíz összegyűjtésére az
építési hatóság által megjelölt
helyen és módon az ingatlanuk
előtti közterületen szikkasztó jellegű vízelvezető árkot kötelesek
létesíteni.
A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek
tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása
– a közterületnek az ingatlan előtti szakaszára terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
A csapadékelvezető árokba
szennyezett (olajos, vegyszeres
stb.) vizet bevezetni tilos. Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet,
iszapot, papírt, törmeléket, tűzés robbanásveszélyes anyagot)
a csapadékvíz-elvezető árokba
szórni, beleönteni, beleseperni,
vagy bevezetni tilos.
Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az ingatlan
tulajdonosának kell biztosítani a
tisztaságot.

Megújulhat az iskola
Rákóczi utcai épülete
A képviselő-testület pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett a céljellegű decentralizált támogatás
(HÖF CÉDE) elnyerésére az
Arany János Magyar–Angol
Kéttannyelvű Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Ebes, Rákóczi utca
13. szám alatti épületének korszerűsítési munkáira.

A projekt összköltsége
14 400 247 forint+áfa, összesen 17 280 296 forint, melyből
az elnyerhető támogatás összege 10 080 172 forint+áfa, azaz
12 096 207 forint.
A fennmaradó 4 320 075
forint+áfa, azaz 5 184 089 Ft
önerőt az önkormányzat bizto
sítja a 2007. évi költségvetés ter
hére.

Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szál
lítani, hogy a szállításból semmi
ki ne hulljon, por és csepegés ne
keletkezzen. Ha a szállítás közben
a terület szennyeződnék, a szen�nyeződés előidézője köteles azt
eltávolítani és a további szennye
ződés megakadályozásáról gondoskodni.
A község közterületén tilos
járművet mosni, olajcserét vagy
más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz.
Lakóházhoz tartozó udvarban
ilyen munkákat úgy kell végezni,
hogy a szennyeződés közterületre
ne kerüljön, illetve a tevékenység
a szomszédokat a legkisebb mértékig se zavarja.
A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkol
ni, azt bármi módon károsítani
tilos.
A település belterületén 2 óránál hosszabb ideig tilos megállni,
várakozni olyan járművel, amelynek lerakott rakományának nyomai vagy rajta lévő rakománya
bűzt áraszt.
A kereskedelmi, illetve szolgáltató jellegű tevékenység folytatására szolgáló létesítmény üzemeltetője az ingatlana előtt lévő közterületen, illetve parkoló területén, továbbá bármilyen, nem természetes személy a használatában lévő ingatlan előtti közterületen, illetve parkoló területén
köteles:
1. az ingatlan előtt keletkező
hulladék elszállításáról szabályszerűen gondoskodni,
2. a hó eltakarításról és a síkosság-mentesítésről gondoskodni,
3. a keletkező kátyút megszün
tetni,
4. a parkolót jelző tábla beszer-

zéséről és annak szakszerű kihelyezéséről gondoskodni.
A település területén lévő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét- vagy egyéb
hulladék lerakásával beszennyezni tilos.
Avart, kerti hulladékot, háztartási szemetet a községben tilos
égetni.
A nem háztartási szemét és a
folyékony hulladék összegyűjtéséről és saját költségen történő
elszállításáról az köteles gondoskodni, akinél az keletkezett. Ha
ez nem állapítható meg, akkor az
elszállításról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
Nem háztartási szemét: a nem
lakás céljára szolgáló helyiségben
(pl. iroda, üzlet, üzemi helyiségek) és a hozzá tartozó telken,
továbbá a vegyes célra szolgáló
épületekben keletkezett hulladék és folyékony hulladék tekintet nélkül arra, hogy a kereskedelmi-, ipari-, mezőgazdasági tevékenység gyakorlása során keletkezett-e vagy sem.
Ünnepnap és vasárnap 13.00
óra után tilos a lakók pihenését,
nyugalmát zavaró hanghatással
járó tevékenység végzése, eszközök használata így különösen:
1. motoros fűrész használata,
2. sarokcsiszoló gép használata,
3. benzinmotoros fűnyíró hasz
nálata.
Aki e rendeletben meghatározott magatartási szabályokat,
kötelezettségeket és tilalmakat
megszegi – amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény
nem valósul meg – szabálysértést
követ el és harmincezer forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
Bek Melinda

2007. május 1. a Művelődési Ház udvarán
Programelőzetes

11.00–12.00 Kutya szépségverseny
12.15–12.45 Óz a nagy varázsló – bűvész és cirkuszi artista show
13.00–13.45 Ki mit tud az EU-ról? – vetélkedő
14.00–14.45 Sztárvendégünk: Kovács Kati
15.00–15.45	Operett slágerek Stefanik Márta és társai előadásában
16.00–16.15	Bugyuta ember – az általános iskola dráma tagozatos
diákjainak előadása
16.25–16.50 Forgó Rózsa citera zenekar műsora
17.00–17.15 Rómeó és Júlia általános iskolásaink előadásában
17.30–18.00 Írisz táncstúdió műsora
18.15–18.45	„Most élsz, most örülj hogy szép a nyár…” – Koppányi Gergely műsora
19.00–
bál: játszik: Sándor Zsolt
10.30–12.30 Egészségügyi sátor
12.30–14.00 kézműves játszóház,
12.30–14.00 Feng-shui sátor Tóth Tündével
Mindenkit szeretettel várunk!



|
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Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ
2006. évi munkájáról
A képviselő-testület 2007. április 4-én tartott ülésén tárgyalta és
elfogadta az ebesi Alapszolgáltatá
si Központ 2006. évi működéséről
szóló beszámolót. Mint minden
új szolgáltatás elindulásakor a csa
ládsegítő szolgálat indulása sem
volt zökkenőmentes. Fel kellett
venni a kapcsolatot a helyi intéz
ményekkel iskolával, óvodával, a
pedagógusokkal, akik közvetle
nül találkoznak a gyerekekkel és
jelzéssel élhetnek a családsegítő
szakembereinek, ha bármi problé
mát észlelnek. A diákok hiányzásánál is értesíteniük kell a családsegítőt, és így együtt kell kideríteni a gyerekek hiányzásának okát.
Előfordul egy-két diák esetében
a tömeges igazolatlan hiányzás,
ilyen esetben meg kell vizsgálni
a család szociális körülményeit, beszélni a szülővel, ha semmi
képp nem oldódik meg a helyzet,
akkor a további intézkedés a jegyző feladata. Ezen a területen nem
volt megfelelő az együttműködés
az érintettek között és a testület
kérte az intézmények vezetőit, és
a háziorvosokat, hogy a hiányzások megszüntetése és az okok
kiderítése érdekében hatékonyabban működjenek közre. Elenged
hetetlen Ebes lakosai számára,
hogy ezen szolgálatok jól működjenek, így szükség van az Alapszolgáltatási Központ működésére és a dogozók létszámát Idősek
Klubjában a testület egy fél állású
dolgozóval megnövelte. (B.I.)
Az Alapszolgáltatási Központ
2006. augusztus 31-ig Gondozási Központként látta el feladatait,
melyek az étkeztetés, házi segít
ségnyújtás, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, nappali ellátások közül az Idősek Klubja. 2006.
szeptember 1-jétől Alapszolgáltatási Központként két új feladattal
bővült: a Családsegítő Szolgáltatással és a Gyermekjóléti Szolgáltatóval. Munkánkat a következő
alapelvek alapján végezzük minden szolgáltatásunknál: humá
num, empátia, prevenció, nyitottság, előítélet-mentesség, önkéntesség, együttműködés, személyiségi és gyermekjogok tiszteletben
tartása. A települési önkormányzatoknak vannak kötelezően ellátandó szociális alapszolgáltatásai,
melyeket a törvény lakosságszámhoz köt. Településünkön a következő ellátási formákat kell kötelezően biztosítani: az étkeztetést,
a családsegítést, nappali ellátást,
házi segítségnyújtást, gyermek
jóléti szolgáltatást. Nem kötelező feladatként kistérségi társulás keretében a jelzőrendszeres

házi segítségnyújtást biztosítja
az önkormányzat.
Az étkeztetéshez kapcsolódóan 2006-ban 364 napon 19 347 fő
igényelt ebédet. Az étkeztetést az
Arany Oroszlán Étterem és Panzió konyhája biztosítja az igény
bevevők részére. Az étteremben
kulturált körülmények között
fogyaszthatják el az ebédet az
ellátottak, 2006-ban helyben
ezt 1-2 fő vette igénybe, 48-55 fő
elhordta, 18-22 fő részére tiszteletdíjas gondozónők szállították
le lakásra az ebédet.
Házi segítségnyújtásban két
fő szakképzett főállású területi
gondozónő és négy fő szakképzetlen tiszteletdíjas gondozónő
vesz részt.
Azokról az időskorú személyek
ről gondoskodunk, akik otthonuk
ban önmaguk ellátására saját erőből nem, vagy csak részben képesek, illetve azokról az egészségi
állapotuk miatt rászoruló szemé
lyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik. 2006-ban a gondozási napok száma 246 nap volt,
melyen 4359 főt láttunk el különböző gondozási tevékenységben,
átlagosan 16 főt naponta. A csak
házi segítségnyújtásban részesülőknél, 2006-ban 4-5 fő részére a mindennapi ápolás-gondozás valósult meg. Az étkezést és
a házi segítségnyújtást is igénylők
részére pedig az ebéd leszállítását,
bevásárlást, gyógyszer kiíratásátkiváltását, hivatalos ügyek intézését, vérnyomásmérést, újságfelolvasást, mentális gondozást,
takarítást, tornáztatást végeztek
a területi gondozónők.
A jelzőrendszeres házi segítség
nyújtás a saját otthonukban élő,
egészségi állapotuk és szociá
lis helyzetük miatt rászoruló, a
segélyhívó készülék megfelelő
használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személyek részére az
önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek
elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A feladatot az ebesi Idősek Klubja dolgozói és a területi gondozó
nők látják el (négy fő szakképzett
dolgozó), folyamatos készenléti
rendszerben. 2006-ban 24 fő ellátásáról gondoskodtunk, egész
évben 27 jelzés érkezett az ellá
tottaktól, melyből 6 téves jelzés
volt. A készülék, illetve a telefon
nagy biztonságot ad az ellátottak
részére, javul a mentális állapotuk, megnyugtatást ad nekik az
a tudat, hogy ha bármilyen probléma jelentkezik, azonnal tudnak
segélyhívást kezdeményezni.
Az Idősek Klubjában a nappali

ellátást 1 fő intézményvezető és
1 fő szakképzett gondozónő látja
el 8 órában. Az egyedül élő, 60 év
feletti nyugdíjasok veszik igénybe az ellátást, 2006-ban átlagosan 21 fő, akik a mindennapok
magányától próbálnak szabadul
ni. A gondozás során elsődleges cél, hogy az idős embereket
segítsük a kapcsolatok kialakítá
sában, a betegségtudat káros
élményének leküzdésében, a szabad idő hasznos eltöltésében. A
klubtagok második otthonuknak
tekintik az intézményünket, ahol
tudják, hogy várják őket, és mindig bizalommal fordulhatnak a
dolgozókhoz.
A Családsegítő Szolgáltatás az
ellátási területen élő, szociális
vagy mentálhigiénés problémák
kal küzdő, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok segítése,
az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése érdekében nyújtott ellátási forma. Az
ebesi Családsegítő Szolgáltatást
2006-ban négyhónapos működése alatt 104 ügyfél, összesen 297
alkalommal kereste fel. Az együtt
működés alatt folyamatosan
lehetett érezni az ügyfelek egyre nagyobb bizalmát a szolgáltatás iránt. A lakosság részéről egyre több adomány érkezik melyek
kiosztására az elmúlt évben négy
alkalommal került sor. Amennyiben a lakossági felajánlások nem
elégítik ki az igényeket, a Vöröskereszttől kérünk segítséget, és
a hajdúszoboszlói raktárukból
hozunk ruhát. A rászoruló családok számára a karácsonyt is igyekeztünk szebbé tenni. Tartós élelmiszert gyűjtöttünk a lakosság
bevonásával, valamint a Vörös
kereszttől is kaptunk liszt, szaloncukor, cipő, póló és gyermek
fehérnemű adományt. Az összegyűlt adományokból 50 családot
tudtunk megajándékozni.
A Gyermekjóléti Szolgáltató
feladatait 1 fő főállású családgon
dozó 8 órában, és 1 fő főállású
családgondozó 4 órában, 1 fő
gyógypedagógus havi 15 órában
látja el. A Gyermekjóléti Szolgál
tatónál 2006-ban 49 gyermek volt
nyilvántartva, közülük 2 gyermek
volt védelembe véve, 13 gyermek
volt gondozásban, s 1 gyermek
pártfogói felügyelet alatt állt.
Egy család esetén szükséges a
szolgáltató aktív közreműködése ahhoz, hogy a bírósági határozatban foglaltak szerint a szülőgyermek kapcsolattartása minél

sikeresebben megvalósuljon. A
családgondozók munkájuk nagy
részét a területen, családlátogatással, családgondozással töltik.
A családlátogatások száma 2006ban 45 alakalom volt. Szolgáltatásainknál a másolást, a faxolást
14 alkalommal kérték. Minden
hónap utolsó keddi napján ruhaosztást tartottunk a családsegítő szolgáltatással közösen, bevezetésre került a korrepetálás is,
melyet egy gyermek vett igénybe.
Szervezett programok 2006-ban:
Mikulás-csomagok kiosztása előzetesen gyűjtött adományokból
33 gyermek számára. A Családsegítő Szolgáltatással közösen karácsonyi csomagok kiosztása részben a Vöröskereszt, s részben a
lakosság adományaiból. Prevenciós előadások a szenvedélybetegségek témakörében a Magyar–
Angol Kéttannyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 7. és 8. osztályos
tanulói számára.
Intézményünk a község életé
ben fontos szerepet tölt be. A
gyermekektől az idősekig minden korosztály igénybe veszi
valamelyik
szolgáltatásunkat, ezért munkánkkal szeretnénk hozzájárulni, hogy községünkben magas szintű ellátást
kapjanak a szociális és egyéb
problémával küzdő emberek, és
ezekre megoldást is találjanak
közreműködésünkkel.
Erdei Andrásné
intézményvezető
Tájékoztatjuk ügyfeleinket,
hogy a Családsegítő Szolgáltatás
és a Gyermekjóléti Szolgáltató
ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint változott:
Hétfő
8.00–12.00
Kedd
13.00–15.30
Szerda
8.00–12.00
13.00–15.30
Csütörtök
13.00–16.00
Péntek
8.00–12.00

Ruhaosztás
A Családsegítő Szolgáltatás a
havi rendszerességgel megtartott ruhaosztást a továbbiakban is minden hónap utolsó keddi napján (9.00–12.00-ig) tartja
a Művelődési Házban. A következő ruhaosztás 2007. április 24én (9.00–12.00-ig) a Művelődési
Házban lesz megrendezve!
A hozzánk eddig eljuttatott
adományokat köszönjük a lakosságnak, s továbbra is várjuk ruha
és egyéb felajánlásaikat.
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Ebesi csocsó verseny
Az ebesi Gyermekjóléti Szolgáltató 2007. február 23-án cso
csóversenyt rendezett az Arany
János Általános Iskola felső tagozatos tanulói számára a Művelő
dési Házban. A verseny apropó
jaként a fiataloktól hozzánk érke
ző kérések szolgáltak, ami azt
mutatta, hogy igény lenne a köz
ségben egy ilyenfajta szabadidős
tevékenységre. A gyerekek a prog
ram megszervezésében aktívan
részt vettek, ugyanis minden
évfolyamból volt egy-egy fő, aki
összeírta vállalkozó szellemű társai nevét, akik párokban adhatták
le jelentkezésüket a megmérettetésre. A versenyre végül 16 gyerek
jött el és még néhány lelkes szurkoló is akadt. A délután jó hangulatban telt és az izgalmas mérkő
zések után értékes díjak találtak
gazdára, amelyeknek minden
ki nagyon örült. A legügyesebb
páros egy kupát is átvehetett,
amely egyben hagyományteremtő szándékkal is került kiosztásra:

terveink szerint (és a fiatalok nagy
örömére) ugyanis még sok ilyen
versenyt szeretnénk rendezni.
A verseny dobogós helyezettjei:
I. Borúzs Tibor, Vágner Martin;
II. Laczkó Tivadar, Pósán Roland;
III. Blága Péter, Kerekes Ferenc.
A jutalmak megvásárlásában

Orvosi ügyeleti beosztás
16. (hétfő)
17. (kedd)
18. (szerda)
19. (csütörtök)
20. (péntek)
21. (szombat)
22. (vasárnap)
23. (hétfő)
24. (kedd)
25. (szerda)
26. (csütörtök)
27. (péntek)
28. (szombat)
29. (vasárnap)
30. (hétfő)

Ebes és Hajdúszovát területén,
április

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

Ebes, Hajdúszovát és Nagyhegyes területén,
május
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

(kedd)
(szerda)
(csütörtök)
(péntek)
(szombat)
(vasárnap)
(hétfő)
(kedd)
(szerda)
(csütörtök)
(péntek)
(szombat)
(vasárnap)
(hétfő)
(kedd)
(szerda)
(csütörtök)
(péntek)
(szombat)

Dr. Enyedi Attila
Dr. Csontos Gyula
Dr. Szerze Péter id.
Dr. Csontos Gyula
Dr. Socol Ilona
Dr. Csontos Gyula
Dr. Enyedi Attila
Dr. Socol Ilona
Dr. Csontos Gyula
Dr. Szerze Péter id.
Dr. Békési Zoltán
Dr. Socol Ilona
Dr. Enyedi Attila
Dr. Szerze Róbert
Dr. Szerze Péter ifj.
Dr. Békési Zoltán
Dr. Szerze Péter Ifj.
Dr. Socol Ilona
Dr. Szerze Róbert

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

(vasárnap)
(hétfő)
(kedd)
(szerda)
(csütörtök)
(péntek)
(szombat)
(vasárnap)
(hétfő)
(kedd)
(szerda)
(csütörtök)

Dr. Csontos Gyula
Dr. Enyedi Attila
Dr. Szerze Péter ifj.
Dr. Békési Zoltán
Dr. Szerze Péter ifj.
Dr. Szerze Péter id.
Dr. Szerze Róbert
Dr. Békési Zoltán
Dr. Enyedi Attila
Dr. Szerze Róbert
Dr. Socol Ilona
Dr. Szerze Péter id.

Elérhetőség mobiltelefonon:
06-30-500-33-77

Összeállította:
Dr. Varga Tamás
igazgató főorvos

Az általános iskola
hírei

A Zrínyi Ilona matematika
verseny megyei fordulójában
nyújtott teljesítményéért Misák
László 3. osztályos tanuló és
Lőrincz Ábel 6. osztályos tanuló kapott elismerést a versenyben
kiválóan teljesítő diákoknak rendezett ünnepségen. Szoboszlai
Boglárka 3. osztályos tanuló a
Bendegúz nyelvÉSZversenyen 3.
helyezést ért el.
Az ebesi általános iskola
és az Ebesi Polgárőr Egyesület együttműködése keretében
5. osztályos tanulók ismerked
nek a polgárőrök munkájával, a
közlekedésbiztonsággal, első
segélynyújtással, bűnmegelőzés
sel. Április 21-én a polgárőrök
segítségünkre voltak: E-mese Kft., szervezésében 15 tanuló részt
Arany Oroszlán Étterem, Süte- vesz a hajdúszoboszlói Polgárményes Kuckó, az Ebesi Kulturá- őr Napon.
lis Kht. Támogatásukat ezúton is
köszönjük!
A Gyermekjóléti Szolgáltató
munkatársai

Számmisztikai
tanfolyam
A Kristályszív Egyesület
szervezésében önismeretet
segítő számmisztikai tanfolyam indul a Művelődési
Házban április 24-én 17.30tól. Érdeklődni a 366-034
vagy 30/636-19-88 telefonszámon, Tóth Tündénél
lehet.
Az egyesület szolgáltatásaként egészségmegőrző talpmasszázs is igénybe
vehető. Ismertető 2007. április 24-én, 17. 30-tól, szintén a
Művelődési házban. Érdeklődni a 30/519-53-99 telefonszámon lehet.

A községi könyvtár
és a múzeum
ünnepi
nyitva tartása
04. 28., szombat 10–18 óráig
04. 29., vasárnap 10–18 óráig
04. 30., hétfő zárva
05. 01., kedd zárva
Egyéb napokon a megszokott nyitva tartás szerint.
Múltunk és jelenünk –
Ebes története 1952-től nap
jainkig c. kiállítás megtekinthető a múzeumban 2007.
május 31-ig

Tavaszi vásár volt
az óvodában

Az óvodában 2007. március 26 és 30 között jótékonysági tavaszi vásárra került sor. A
46 000 Ft-nyi bevételt a nagycsoportos óvodások ballagta
tására fordítjuk. Köszönjük a
szülőknek, dolgozóknak, hogy
elősegítették az iskolába menő
gyermekek méltó elbúcsúztatását az óvodából.

Informatika az óvodában

Az iskola, a szülők, az önkor
mányzat jóvoltából az óvoda
mind a hat csoportjába számítógépek kerültek. Így az óvodás
gyermekek is ismerkedhetnek a
korszerű technika vívmányaival,
kipróbálhatják – nekik megfelelő szinten – a számítógépre telepített oktató játékokat. Köszönjük: Ebes Község Önkormányza
tának, az Arany János Általános
Iskolának, Beke Béla, Márku
Sándor, Sós Barna szülőknek az
adományokat.
Czeglédiné Herczeg Ildikó
óvodavezető

Angol nyelv
tanfolyamok
indulnak Ebesen
• Kezdő és haladó szinten
• Kis létszámú csoportokban
• Délelőtti és délutáni
időpontokban is

Ár: 350 Ft/óra

(részletfizetési lehetőség)
Helyszín: Művelődési Ház
További részletekről
érdeklődni lehet
az alábbi telefonszámon:
06/30-228-4095

 

|
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Bűnmegelőzési felhívás
A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság és az Ebesi Polgárőr
Egyesület a Hajdúszoboszlói
Kistérségi Többcélú Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság Bűnmegelőzési Koncepciója alapján közös bűnmegelőzési
programot indít az egyedül élő,
idős személyek védelme, valamint a tartósan vagy időlegesen
lakatlan lakóházak vagyonbiztonsága érdekében.
Az egyedül élő, idős személyek
korukból, egészségi és pszichés
állapotukból kifolyólag fokozottan vannak kitéve veszélyeknek,
ezért figyelmet és gondoskodást
igényelnek. Az idősek hiszékenységét, bizalmát, lassabb reflexeit a
bűnelkövetők is gyakran kihasználják, s sérelmükre vagyon elleni
(lopás, csalás, rablás) bűncselekményeket követnek el. Az egyedül
élő, lakóhelyén közeli hozzátartozóval nem rendelkező idős személyek magukra vannak utalva, a
sérelmükre elkövetett bűncselekményeket sokszor fel sem ismerik, s az később jut a hatóságok
tudomására. A bevezetésre kerülő programmal a rendőrség és a
polgárőrség e veszélyeztetett személyek fokozottabb ellenőrzését,
figyelemmel kísérését és segítését
tűzi ki célul. A programhoz csat-

lakozás önkéntes. Akinek a családjában, vagy ismerősi körében
van idős, egyedül élő személy, és
szükségesnek tartja, hogy a rendőrség és a polgárőrség fokozott
figyelmet szenteljen e személyekre, az alábbi nyomtatványt töltse ki és adja át a rendőrség vagy a
polgárőrség képviselőjének.
A nyomtatványok adataiból a
rendőrség egy listát készít, mely
alapján mind a rendőrség, mind
a polgárőrség időszakosan felkeresi, illetve – a járőrútirányba beépítve – visszatérően ellenőrzi, és figyelemmel kíséri a listában szereplő személyeket és
lakókörnyezetüket. Bármilyen
esemény bekövetkezése, vagy a
hozzátartozók tájékoztatásának
szükségessége esetén az ellenőrzést végző személyek értesítik a
nyomtatványon megjelölt értesítendő személyeket.
A tartósan (értékesítésre váró,
épülő, stb.) vagy időlegesen (üdülés, lakodalom, szalagtűző, stb.)
lakatlan lakóházak gyakran célpontjai a vagyon elleni jogsértéseknek. Mivel nem tartózkodik
senki a lakásokban, így a bűnelkövetők zavartalanul tevékenykedhetnek, s gyakorta hetek,
illetve hónapok múlva derül fény
a bűncselekményre, mely jelentősen nehezíti, és gyakran lehe-

tetlenné teszi a felderítést. Az
ilyen típusú vagyon elleni bűncselekmények megelőzésére szolgáló programhoz – az előzőhöz
hasonlóan – az alábbi nyomtatvány kitöltésével és a rendőrség
vagy a polgárőrség képviselőjéhez történő eljuttatásával lehet
csatlakozni.
Az adatok alapján a rendőrség és a polgárőrség úgy szervezi feladatellátását, hogy a lakatlan házak és környezetük - illetve az időlegesen lakatlan házak
esetében a megjelölt időszakban –
ellenőrzésre kerüljenek. Bűncselekmény, vagy a tulajdonos intézkedését igénylő esemény bekövetkezése esetén az ellenőrzést végző személyek értesítik a nyomtatványon megjelölt értesítendő
személyeket.
A rendőrség és a polgárőrség a
programot természetesen ellenszolgáltatás nélkül végzi, azonban
sem az idős, egyedül élő személyek, sem a lakatlan házak állandó és folyamatos őrzését biztosítani nem tudja.
Tisztelt ebesi lakosok éljenek a
lehetőséggel, s segítsék, támogassák a másokért többet tenni akaró szervek, szervezetek és személyek munkáját.
Balogh László Gali Sándor
elnök
r. alezredes

Hirdetmény
kötelező
eboltásról

Tájékoztatom a lakosságot,
hogy az ebek kötelező védőoltása az alábbi időpontokban történik a volt TSz iroda udvarán
(Ebes, Rákóczi u. 12.):
ÁPRILIS 13. (péntek) és 14.
(szombat) 8.00–12.00 óráig (az
oltást végzi: dr. Szeifert László
állatorvos);
ÁPRILIS 20. (péntek) és 21.
(szombat) 8.00–12.00 óráig (az
oltást végzi: dr. Kósa György
állatorvos).
Pót-oltás: ÁPRILIS 28. (szom
bat) 8.00–12.00 óráig (az oltást
végzi: dr. Kósa György állatorvos).
A kötelező oltás díja 2000 Ft ebenként. Az állatorvos házhoz hívása
esetén az oltás díja 2500 Ft/eb. Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét,
hogy a helyi állattartási rendelet
szerint „az ebeket évente egyszer
veszettség elleni kötelező védőoltásban kell részesíteni”. E rendelet értelmében, amelyik ebtartó
a kötelező védőoltással kapcsolatos kötelezettségét megszegi, úgy
az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rend.
113. §-a értelmében szabálysértést követ el és 50 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Bek Melinda jegyző

Áprilisban lomtalanítás

Értesítjük a lakosságot, hogy
az AKSD Városgazdálkodási Kft. Ebesen az éves lomtalanítást 2007. április 26-án (csütörtök) és április 27-én (péntek),
a heti rendszeres szemétszállítással egyidejűleg, a megszokott
területi beosztásnak megfelelően végzi el naponta 6.00–14.00
óra közti időszakban.

mával nem szállíthatók el: pl.
bútor, elektronikai készülék,
nagyobb kartondoboz, rongy
bezsákolva.

zsákokban kell kihelyezni. A hulladékokat lehetőleg előző nap este,
de legkésőbb a megadott nap 6.00
óráig ki kell helyezni.

Nem helyezhető ki lomtalanítás alkalmával:
• kommunális hulladék,
• építési törmelék,
• gépjármű gumi,
• akkumulátor,
• veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek,
• minden olyan hulladék, amely
a begyűjtés során veszélyezteti
a begyűjtést végzők egészségét,
testi épségét.

Tájékoztatjuk a lakosságot
továbbá arról is, hogy az AKSD.
az elhasznált, kiselejtezett elektromos és elektronikai hulladék
(TV-készülék, PC monitor, egyéb
elektromos háztartási eszköz, stb.)
elszállítására konténeres gyűjtési lehetőséget biztosít. Az elektronikai hulladék elhelyezésére a
volt tsz udvarban (Rákóczi u. 12.)
az erre a célra felállított konténerben a lomtalanítás napjain (április
26–28.), 7.00–17.00 óra között lesz
lehetőség.

Ha a kihelyezett hulladék men�nyisége indokolja, az AKSD. a hulladék elszállítását szükség esetén
folytatja április 28-án, szombaton
is, tehát a lomtalanítás keretében
a megadott módon és határidőre
kihelyezett hulladékot a szombati
napig mindenképpen begyűjtik.
A lomnak minősülő tárgyakat a
Kihelyezhető hulladékok:
gyűjtési útvonal mellé kell kihe• az ingatlanoknál keletkező
lyezni úgy, hogy az a begyűjtő gépolyan szilárd hulladékok, ame- járművel megközelíthető legyen,
lyek nem helyezhetők el a táro- és a gyalogos-, gépjármű-forgalKérjük a lakosságot, hogy segítló edényzetben, vagy a rendmat ne akadályozza. Az apróbb,
sék a lomtalanítást végzők munkászeres hulladékszállítás alkalkis méretű hulladékot bekötözött ját a fentiek betartásával!

