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Gondoskodnak Ebesről…
A számviteli törvény szerint a
gazdasági társaságoknak, így
az Ebesi Községgondnokság
Kft.-nek is minden év május
31. napjáig kell elkészítenie és
a fenntartóval elfogadtatnia az
előző évi gazdasági tevékenységéről szóló mérlegbeszámolót.
Így a május 23-ai képviselőtestületi ülésen Girgás Béla
a gondnokság ügyvezetője az
alábbiakat ismertette.
Az Ebesi Községgondnokság
Kft. célja a gazdaságos működés
mellett bizonyos köztulajdonok
megfelelő színvonalon és gazdaságos szinten való üzemeltetése.
A szervezet foglalkozik a község
szemétszállításával, a szennyvízcsatorna és a piac üzemeltetésével. A szemétszállítás a községben
teljes mértékben lefedett, költségét a beszedett díjak fedezték.
A 2006-os gazdasági évet
veszteséggel zárta a község
gondnokság, mivel a jelenlegi
csatornázottság mellett a közmű
csak irreálisan magas fogyasztói
díjakkal üzemelne gazdaságosan. A másik veszteséget okozó
tényező szintén a csatornázáshoz
tartozik. A 2006. év bővelkedett
a csatornaüzem zavaraiban.
Ennek egyik oka, a csatornák
nem rendeltetésszerű használata.
A másik az átemelő elhasználtságából adódó problémák. Amikor csatornahálózatot tervezték
és üzembe helyezték, még jóval
kisebb volt a kapacitási szükséglet. A legnagyobb költséget jelentő üzemzavar a tavaly áprilisban
történt Ebes–Debrecen szennyvíz-távvezeték dugulásakor. Az
üzemzavar elhárítása, a működő képtelenség alatti szennyvíztisztás, a későbbi helyreállítás is
jelentős költségfelhasználással
járt. A távvezeték felújítására
pontosabban bővítésére hamarosan sor fog kerülni.
Az erdőgazdálkodás sem elha
nyagolható feladata a községgond
nokságnak. Az önkormányzattól
kapta a feladatot a szervezet bizonyos erdőrészek gondozására,
utak melletti fasorok telepítésére. A dűlőutak fasor pótlásai és
az erdőgazdasági költségek is az
önkormányzat költségvetésében
jelentek meg.
A temető építése volt az egyik
legfontosabb feladata a község-

gondnokságnak 2006-ban. Az
impozáns épület el is készült már
csak a beüzemelési feladatok vannak hátra.
A mérleg szerinti eredmény ala
kulását segítette, hogy a temetőépítéshez rendelkezésre bocsátott
pénz kamatai jelentős bevételt
jelentettek.
Az Ebesi Községgondnokság
Kft. a 2006-os évet 3 145 271 Ft
veszteséggel zárta.
Az Ebesi Községgondnokság
Kft. célja az idei évben a tevékenységükből eredő és az önkormány
zat által megjelölt más feladatokat
minél alacsonyabb költségfelhasználás mellett megfelelő szinten teljesíteni.
A 2007-es évben is sok munká
ja lesz a gondnokságnak, hisz a
temető üzemeltetési költségei
nek meghatározása és annak
körülményei még kialakulóban vannak. Az ISPA csatornázási program keretében épülő
szennyvízcsatorna átadási időpontja még nincs meghatározva,
ezért az arra történő rákötések
időpontjai is bizonytalanok.
Galgóczi Mihály polgármester
és Girgás Béla a községgondnokság vezetője azonban az elmúlt
héten is tárgyalásokat folytatott
a kivitelezővel annak érdekében, hogy a már becsatornázott
területeket minél hamarabb rá
tudják kötni a hálózatra. A tárgyalások biztatóak és van esély
arra, hogy még ebben az évben
a lakosok, ahol már a vezeték
hálózat kiépült csatlakozhassanak a hálózathoz. Ehhez a Rózsa
utcai főátemelő kapacitását, ami
300–350 m3-t bír el és jelenleg
150–200 m3-rel van leterhelve kell megnövelni, mivel az új
csatlakozással annyira megnőne
az átemelő terhe, hogy azt már
nem bírná el. A kivitelezőt a település arra ösztönzi, hogy a főátemelő kapacitás növelését vegye
előre ezáltal még 2007-ben használhatóvá válik a csatorna azokban az utcákban, ahol a hálózat
kiépült. A kivitelező azonban
azt kéri, hogy a garancia idéjét
a próbaüzem megkezdésekor
módosítsuk, hogy ne jelentsen
a szervizelés többletköltséget a
számára. A két év garancia, így
a próbaüzem elkezdésétől lép
életbe.
Bencsik Ildikó

Négysávon és
kerékpárral
A Nemzeti Infrastruktúra Fej
lesztő Zrt. 2007. évi beruházási feladatai között szerepel
a 4. sz. főút Hajdúszoboszló–Debrecen közötti szaka
szának
négynyomúsítása
megvalósításához szükséges
engedélyezési tervdokumentáció elkészítése. Mivel a projekt Ebest is nagy mértékben
érinti a május 16-i egyezteté
sen részt vett a község képviseletében Galgóczi Mihály
polgármester és Ivánfai Ágnes,
majd a képviselő-testület is
tárgyalta május 23-i ülésén.
A 2008–2013 közti időszak
ban fog elkészülni a Debre
cen–Hajdúszoboszló
közti
útszakaszon a 4-es főút négysávo
sítása, Debrecen felé egyenlőre
csak az M35-ös autópálya csomópontjáig.
A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. csomópont csök
kentését kérte Ebestől, Ebes ezt
támogatta, azonban 3 csomó
pont kiépítéséhez ragaszkodik.
A három csomópont, amelyhez a település ragaszkodik: a
Simon-dűlői, a Fő utca–4. sz.
főút kereszteződése és az iparterületi csomópont.
A Simon-dűlő csomópontot a tervezők elhagyásra java
solták, helyette egy szervizút
kiépítését javasolták megfontolásra az önkormányzatnak. Ez
azonban azon okból sem járható, hogy a készülő rendezési
tervben meglévő szervizút csak
a Roland Autókereskedés telekhatáráig megy, azt követően
csak az autókereskedés telephelyén keresztül lenne vezethető, ami nem megoldható.
A Simon-dűlői csomópont
megépítéséhez a település
engedélyes tervvel rendelkezik.
Többlet csomópontot a Simondűlői csomópont nem jelent,
mivel a képviselő-testület
támogatja ezen csomópontért
cserébe a tsz-központ csomó
pontjának elhagyását; a helykö
zi autóbuszjáratok településre
történő tervezett betérítése
is kimondottan indokolja a
csomópont kiépítését és ez a
csomópont biztosítja a mezőgaz

dasági gépek átkelését és megközelítését a település északi
területeire, mert a munkagépeknek a település Fő utcájára,
és ezzel a településközpontba
való terelése nem célszerű. A
Simon-dűlői csomópont fontos a település már kiépült, új
lakóterületeinek a kiszolgá
lása miatt is. A képviselő-testület 122/2007 (V. 23) számú
határozatában olvashatók ezen
indokok a Simon-dűlői csomópont megépítése mellett, melyhez az önkormányzat, akárcsak
a másik két csomóponthoz,
kimondottan ragaszkodik.
A 4. sz. főúton levő buszmeg
állók megközelítése a fejlesztés után gyalogos aluljárók
kialakításával lesz megoldva,
melynek karbantartása a köz
útkezelő feladata lesz. A külte
rületi buszmegállók számának
meghatározását a Volán Ebesre bízza, ennek értelmében
elképzelhető, hogy a Molnár
tanyánál levő buszmegálló meg
szűnik.
A projekt részét képezi a
Hajdúszoboszló–Ebes kerékpár
út kiépítése a főút csomópont
jától a Hajdúszoboszlót elkerülő
út kezdetéig. Jelzőlámpás keresz
teződés kerül kiépítésre a 4. sz.
főút és az Ebes, Fő utca találkozásánál.
Ezen projekt megvalósulá
sával még könnyebben és még
gyorsabban válik elérhetővé a
két város a településről négy
sávon és átkerékpározhatunk
Hajdúszoboszlóra. A fővárostól az M35-ös autópályán máris 2×2 sávon közlekedhetünk
és csak 5 km-t kell megtenni a
településig 2×1 sávon. A beruházás megvalósulása után ezt
az 5 km-t is 2×2 sávon tehetjük
majd meg. Állami pénzen meg
épülhet a kerékpárút Hajdú
szoboszlóra, amely a település
fejlesztési koncepciójában is
szerepel, és tovább növelheti az
idegenforgalmat településünkön. Ezzel a beruházással Ebes
mindenképpen nyerhet, melyhez szükség volt a polgármester hathatós közbenjárására is
az egyeztető tárgyalásokon.
Rózsahegyiné Juhász Éva
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A községháza hírei
Házszámok kihelyezése
Sok problémát okoz az, hogy a
mentő, tűzoltó, ügyeletes orvos,
postás, stb. a lakókat nem találja, mert a házszámok hiányosan
vannak csak feltüntetve a település lakóházain, kerítésein, vagy
azokat bokor, fa, egyéb növényzet takarja.
Erre tekintettel kérjük a tisztelt lakosságot, hogy saját érdekükben az ingatlanjaikon a
házszámokat jól látható módon
helyezzék el, lehetőleg úgy, hogy
a házszám táblán az utca neve is
fel legyen tüntetve.

Szociális tájékoztató
Tájékoztatom az érintetteket,
hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre szóló jogosultság 2007. június 30-án lejár.
A gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében
a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság
megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek a szociális
helyzete alapján jogosult:
– gyermekétkeztetési kedvezményre,
– tárgyév július, és november
hónapokban egyszeri pénzbeli
támogatásra,
– egyéb
kedvezményekre
külön meghatározott jogszabály
alapján.
A jegyzői hatáskörbe tartozó
ellátás annak került megállapításra, aki a fenti törvény rendelkezéseiben foglaltaknak megfelel,
azaz:
1. a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (2007-ben:
27 130 Ft) a 130%-át, ha
a) a gyermeket egyedülálló
szülő, más törvényes képviselő
gondozza,
b) a gyermek tartósan beteg,
vagy súlyosan fogyatékos,
c) a nagykorúvá vált gyermek,
ha nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytat, és
23. életévét még nem töltötte be,
vagy felsőfokú oktatási intézmény
nappali tagozatán tanul, és a 25.
életévét nem töltötte be,
2. az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-át a jövedelem nem haladja meg, és a fenti
1. pont a)–c) feltételek nem forognak fenn,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre
jutó vagyon értéke nem haladja

meg külön-külön, vagy együttesen a jogszabályban meghatározott mértéket.
Aki továbbra is igényelné ezt a
támogatási formát, annak újból
kérelmeznie kell. A fent részletezett feltételek fennállása esetén
1 év időtartamra kerül megállapításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság.
Az ellátás folyamatos jellegének megőrzése érdekében célszerű már most, időben a kérelmeket
a Polgármesteri Hivatal szociális és gyámügyi ügyintézőjénél
leadni, hogy a támogatásra jogosultság 2007. július 1-jétől is
folyamatos legyen.
További információért a Polgármesteri Hivatal szociális és
gyámügyi irodához lehet fordulni.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény szerint a 2006. július 1-jét megelőzően kiállított köz
gyógyellátási igazolványok az
érvényességük lejártáig, de legké
sőbb 2007. július 1-jéig, a 2006.
június 30-án hatályos rendelkezések szerint használhatók fel.
Felhívom az érintettek figyelmét
arra, hogy a fenti jogszabály értelmében 2007. július 1-jétől a 2006.
július 1-jét megelőzően kiállított
közgyógyellátási igazolványok
nem használhatók fel. Ezért aki
közgyógyellátásra továbbra is
igényt tart, annak ezt ismételten
kérelmezni kell.
Kérjük, hogy az igénylők a
jogosultság feltételeinek felülvizs
gálata és egyéni gyógyszerkeretük megállapítása céljából az
alább felsorolt igazolásokat minél
előbb nyújtsák be a Polgármesteri Hivatal (Ebes, Széchenyi tér 1.,
tel.: 565-044) 3. számú Irodájába
Ökrös Józsefné ügyintézőhöz.
A kérelemhez csatolni kell az
alábbiakat:
– a közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem, formanyomtatványon (az ügyintézőtől lehet
kérni)
– háziorvos által lezárt boríték
az igénylő gyógyszerszükségletéről (beszerezhető az igénylő háziorvosánál)
– igazolás, amely alapján az
igénylő alanyi jogon közgyógyel
látásra jogosult (pl. I. vagy II. fokú
orvosi szakvélemények, hatósági
bizonyítvány emelt összegű családi pótlékról, rokkantsági járadékról határozat stb.)
Az ellátásuk folyamatossága
érdekében kérem az érintetteket,
hogy kérelmeiket és azok kötelező mellékleteit minél előbb adják
le a szociális ügyintézőnél.

Állattartás
Az állattartás szabályairól szóló módosított 19/2000. (X. 25.)
Ör. számú helyi rendelet alapján a kertes családi házak udvarán háztartásonként legfeljebb 3
db eb tartható. Az ebeket tulajdonosaik úgy kötelesek tartani,
hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni,
másokat veszélyeztetni ne tudjanak.
Ennek érdekében az ebeket zárt
helyen, szükség esetén megkötve
kell tartani, mivel a kutya tulajdonosának kötelessége gondoskodni
arról, hogy az eb a tartási helyét,
az ingatlan határait ne tudja
elhagyni. Az utcán kóborló ebeket ugyanis – a Hajdúszoboszlói
Városgazdálkodási Zrt.-vel kötött
megállapodás alapján – gyepmester befogja, és elszállítja telephely
re. Amennyiben a kóbor állat
gazdája 14 napon belül ismertté
válik, úgy a szolgáltatási díj egy
idejű megfizetésével az ebet hazaviheti. Amennyiben a kutyáért
nem jelentkezik a gazdája, az
ebet elaltatják. A kóborló ebekről bejelentéseket munkaidőben
az ebesi Polgármesteri Hivatal
munkatársai: Németh Adrienn
titkárnő (tel.: 565-048/111.mellék) és Csige Lajos falugondnok
(tel.: 0630/368-8433), valamint a
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. gyepmestere a 0630/2232595-ös telefonszámon fogad.
A község környezetvédelmi
feladatairól szóló módosított
12/1997. (X. 15.) Ör. számú helyi
rendelet alapján az ingatlan
tulajdonosa köteles gondoskodni a közterületre nyúló fák és a
sövény gallyazásáról. A fák védelméről szóló 21/1970. (VI. 21.)
Korm. rend. alapján az a tulajdonos, aki az ingatlana előtti közterületen lévő fát ki akarja vágni,
ezt a szándékát köteles a fakivágás előtt 30 nappal a jegyzőnek
bejelenteni. A bejelentésben meg
kell jelölni a fa helyét, darabszámát, faját, átmérőjét, és igazolni
kell a fával való rendelkezési jogosultságot. A fa kivágására való
jogosultság határozatban kerül
megállapításra.
Az engedély nélküli fakivágás
(tilos fakivágás) az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.
28.) Korm. rend. értelmében
20 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
A község környezetvédelmi feladatairól szóló fenti önkormányzati rendelet alapján a községben
tilos az avar és a háztartási sze-

mét, különösen a műanyag és
gumi égetés is. A növényi eredetű,
lebomló hulladékot (avar, falevél,
egyéb kerti hulladék) a községben a jelenleg rekultiválásra váró,
régi szeméttelepen lehet elhelyezni.
Aki a fenti rendelkezéseket meg
szegi, azt a Polgármesteri Hivatal
szabálysértési hatósága pénzbírsággal sújthatja.
A képviselő-testület szabályoz
ta a közterületek használatát a
21/2005. (X. 25.) Ör. számú rendeletében, és az illetéktelen hasz
nálatot megtiltotta. A rendelet
alapján közterület-használati
engedélyt kell kérni a közterü
letek rendeltetéstől eltérő hasz
nálata esetén. A közterület
használatért a rendeletben megha
tározott összegű díjat kell fizetni.
Engedély-köteles többek között: a
teher- és különleges gépjárművek,
valamint ezek vontatmányainak
elhelyezése, az építési munkával
kapcsolatos állvány, építőanyag
és törmelék, valamint tüzelő és
egyéb dolog, tárgy elhelyezése is.
Közterület-használati enge
délyt a nem Ebesen gépjárműadót
fizető tehergépjármű tulajdonosok nem kérhetnek, engedély nélkül pedig nem parkolhatnak a
település területén.
A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a köz
területet használni kívánja. Az
illetékköteles (2200 Ft értékű illetékbélyeg) kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 15
nappal a Polgármesteri Hivatalhoz be kell nyújtani, arról a polgármester határozatban dönt. A
kérelem-nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal 5. sz. szobájában,
Kovácsné Nagy Juditnál szerezhető be.
Aki a közterület használatának
helyi szabályairól szóló helyi rendeletben foglaltakat megszegi, a
szabálysértési hatóság 30 000 Ftig terjedő pénzbírsággal sújthatja.
Bek Melinda
jegyző
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A kistérségi központi orvosi
ügyelet működése
Ebes Hajdúszováttal és Nagyhegyessel együtt csatlakozott a
hajdúszoboszlói központi ügyelethez és ezáltal kistérségi központi ügyelet jött létre. A három
települést ellátó ügyelet a központi ügyeleten belül azonban
függetlenítve van a Hajdúszoboszlót ellátó ügyelettől.
Az ügyeleti rendszer működése – azon kívül, hogy az ügyeletes
orvosok az ügyeleti idő alatt amikor éppen nincs hívás Hajdúszoboszlón tartózkodnak – továbbra
is változatlan.
Az ügyeletes orvos 19 órától reggel 7 óráig munkanapokon, hétvégén, munkaszüneti
és ünnepnapokon reggel 7 órától
másnap reggel 7 óráig hívható a
megadott telefonszámon.
Nagyon fontos, hogy csak indokolt esetben kell az ügyeletet hívni (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, sürgősségi 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.
Az orvosi ügyelet telefonszámában 2007. július 1-jével változás történik. Addig a két telefon
párhuzamosan működik. Július 1jétől csak a 30/698-0043-as telefonszám hívható.
Rózsahegyiné Juhász Éva

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes területén, 2007. június
  1. Péntek
  2. Szombat
  3. Vasárnap
  4. Hétfő
  5. Kedd
  6. Szerda
  7. Csütörtök
  8. Péntek
  9. Szombat
10. Vasárnap
11. Hétfő
12. Kedd
13. Szerda
14. Csütörtök
15. Péntek
16. Szombat
17. Vasárnap
18. Hétfő
19. Kedd
20. Szerda
21. Csütörtök
22. Péntek
23. Szombat
24. Vasárnap
25. Hétfő
26. Kedd
27. Szerda
28. Csütörtök
29. Péntek
30. Szombat

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

Az Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes területén működő
kistérségi központi ügyelet új telefonszáma:

30/698-00-43

Átmenetileg a korábbi szám 30/500-33-77
is működik átirányítással 2007. július 1-jéig.

Többszörös véradókat köszöntöttünk
a Panzióban

A többszörös véradókat köszöntöttük május 20-án egy családias
ünnepség keretén belül. Az iskolások verbunkos táncot adtak elő
(felkészítő tanár: Bálintné Bagdi
Ibolya), majd Varga Lajosné
megyei véradószervező és Szatmá
ri Margit területi véradószervező méltatta a véradókat. Dézsi
Julianna alpolgármester asszony
a véradószervezők segítségével
átadta az okleveleleket és az ajándékokat. A találkozó finom vacsora elfogyasztásával ért véget.
Az ünnepség megrendezését és
az ajándékokat a képviselő-testület 25 000 Ft-tal támogatta.
Kitüntetettjeink:
120 véradásért: Molnár
Dézsi Julianna alpolgármester, József.
községünk díszpolgára köszön75 véradásért: Salánki Mikti Molnár Józsefet
lós.

Campona mászóházat birtokba
vették az ovisok

Gyermeknap
az óvodában

2007. május 25-én, pénteken
vidám gyermeknap volt az óvo
dában. 8.30-kor az óvodás mazso
rett csoport látványos botforgató
bemutatóját láthatták Tóthné
Szabó Gabriella tanárnő vezeté
sével. Majd óvodánk ovis bábcso
portja következett szórakoztató
mesedramatizálással, Nagy Imré
né Ica óvó néni közreműködésével. Ezt követően frissítő torna
mozgatta meg a gyermekeket és
a felnőtteket egyaránt. A délelőtt
folyamán még az óvodás néptánc
csoport bemutatójában gyönyörködhettünk Kiss József tanár úr
vezetésével, valamint 3 iskolás
kislány táncprodukcióját is megcsodálhattuk.
Az óvoda dolgozói arra törekedtek, hogy ez a nap más legyen,
mint a többi, a konyhás nénik
egész héten a gyermekek kívánsága szerint készítették az ebédet.
Maradandó élményt nyújtott
óvodásainknak és leendő óvodásainknak az ugráló vár, a rendőr
bácsik közelsége.
Érdekes kézműves munkák
születtek a kreatív műhelyekben.
Ezen a napon vehették a gyermekek birtokukba az ovi bál bevé
teléből megvásárolt Campona
mászóházat. Itt szeretnénk megköszönni Herman Attila, Nánási
Csaba, Horváth Ernő, Kiss Zoltán, Tóth Sándor, Pintyák Róbert,
Szabó Ferenc, Galambos Attila,
Kurucz Imre szülőknek, hogy segítségünkre voltak a játék szállításában, illetve a játék telepítésében.
Köszönetet mondunk még Kálmán Zsolt szülőnek, hogy az óriási mennyiségű papírt elszállította
az AKSD-hez. A hulladék gyűjtéséért kapott pénzből homokozó
játékot és labdákat vásároltunk.
Czeglédiné Herczeg Ildikó
óvodavezető

60 véradásért: Tőzsér Károly
né.
50 véradásért: Páll Istvánné,
Bagosi Bálintné.
40 véradásért: Nagy Sándorné,
Heidumné Szarka Veronika.
30 véradásért: Tőzsér Józsefné,
Szabó Jenő, Szatmári Tibor.
25 véradásért: Agárdi Éva,
Tóth Tibor, Ifj. Kaszás Lajosné,
Kanyó Krisztián.
20 véradásért: Bárczi Ottó,
Varga Sándor.
10 véradásért: Tóth István,
Szoboszlai Imre Csaba, Bozsó
László Attiláné, Nagy Gyula,
Nagy Lajos István, László Sándor, ifj. Fodor Sándor, ifj. Katona
Sándor, Tóth Sándorné.
Köszönjük a véradást, minden
kedves véradónak jó egészséget
kívánunk!
Gyermeknap az óvodában
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Külföldi vendégek az iskolában
Az ebesi általános iskola részt
vesz a Tempus Közalapítvány
iskolai együttműködéseket
támogató Socrates programjá
ban. Our way of life (Ahogy
élünk) címmel pályáztak és vesz
nek részt angol, görög, francia
partneriskolákkal közösen. A
projekt részeként május 21-25.
között iskolánkban járt a partneriskolák 11 fős delegációja.
A program során a pedagógusok kölcsönösen tapasztalatot
szerezhetnek egymás országainak
oktatási rendszeréről, az iskolák
életéről, szokásairól a pedagógusok, a diákok megismerkedhetnek
egymás kultúrájával, gyakorolhatják az angol nyelvet.
Az ebesi diákok közül az 1–5.
évfolyam diákjai vesznek részt a
programban, ismerkedve a részt
vevő országok kultúrájával, szo
kásaival. A találkozó során a
vendégek betekintést kaphattak
az ebesi iskola életébe, mindennapjaiba, részt vettek a bemutató
órákon, ismerkedhettek közsé
günkkel. Galgóczi Mihály pol
gármester május 22-én az Arany
Oroszlán Étterem Meilen termében fogadta és köszöntötte a
vendégeket. Látogatást tettek az
óvodában, a múzeumban, és akik
pénteken még Ebesen voltak, részt
vettek a művészeti iskola növendékeinek év végi gálakoncertjén,
megtekintették a gyerekek munkáiból rendezett kiállítást.
Carmel Moore-t, az egyik londoni iskola igazgatónőjét kérdeztük tapasztalatairól:
Van-e különbség a magyar és
angol oktatási módszerek között?
A magyar oktatási rendszerben
jónak tartja, hogy első osztálytól
erős alapokat kapnak a gyerekek. Angliában már 4-5 éves korban kezdődik az iskola és annak
ellenére, hogy itt később mennek iskolába a gyerekek, gyorsan
tanulnak.

Carmel Moore (balról a harmadik) kolléganőjéval az ebesi pedagógusok körében a gálakoncert után
Az ő rendszerükhöz képest a
magyar oktatás formális, nagyon
a könyvhöz ragaszkodik. Angliában több a gyakorlati foglalkozás,
foglalkoztatás, többet dolgoznak
csapatban a gyerekekkel közösen,
míg itt frontális tanári munka
folyik. A 10-11 éves korosztálynál
sok hasonlóságot lát. Angliában a
tanárnak keményen kell dolgozni,
hogy rend legyen az órákon, mert
a szülők nem igazán fegyelmeznek. Úgy látja, itt jó magaviseletűek a gyerekek, együttműködők,
tisztelik a felnőtteket. Nagyon jól
viselkednek a gyerekek az órákon.
Meglepő számára az a szabadság, hogy a diákok egyedül mennek haza, szabad a ki-be járás és
a kerítés hiánya számára furcsa.
Náluk kapu van és csengő, mert
a diák képes mérgében elszaladni az iskolából.
Szokatlan számára, hogy itt
minden gyermek bőrszíne egyforma, náluk a diákok 75%-a
bevándorló szülők gyermeke és
30 féle anyanyelven beszélnek.
Milyennek látja községünket?

Ebes nagyon szép település,
igazán gyönyörű. Itt minden szép
és virágos, sok a park és nem szemetesek az utcák. Békés, nyugodt
falu.
Milyennek ítéli meg magyarországi programjukat?
Jó volt személyesen is találkozni a magyar kollégákkal és gyerekekkel. Érdekes volt belülről látni
egy magyar iskolát, betekinteni a
pedagógusok és a gyerekek mindennapjaiba. Az ebesi iskolának
ajándékozott – és már működés
közben kipróbált - webkamera
még élvezetesebbé teszi az egymás közötti kommunikációt.
Ezáltal a magyar gyerekek még
szívesebben tanulják és használják az angol nyelvet. Bízik benne,
hogy a gyerekek és pedagógusok
között kialakuló kapcsolat hosszú
távra szól. A szívélyes vendéglátással, a hasznos és érdekes programokkal, a szervezéssel nagyon
elégedett. Ősszel az ő iskolájuk
látja vendégül a partneriskolák
képviselőit.
Rózsahegyiné Juhász Éva

Ebesi diák az országos döntőben
Az Arany János Magyar-Angol
Két Tannyelvű Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 2–3. osztályos tanulói,
ebben a tanévben is részt vettek
a Bendegúz NyelvÉsz tanulmányi versenyen. A diákok iskolai,
megyei és országos fordulókban
mérhették össze tudásukat.
A 2005/2006-os tanévben
Szoboszlai Boglárka 3.a osztályos
tanuló bejutott a megyei fordulóba. Azóta tudatosan és intenzíven
Szoboszlai Boglárka 3. osztályos készültünk az idei tanév megmétanuló
rettetéseire is.

A szorgalmas és lelkiismeretes
munkának meglett az eredménye.
A megyei fordulóban (amit március 30-án rendeztek Debrecenben) 3. helyezést ért el Boglárka.
Ebben sokat segített a rutinos
feladatmegoldás és a maximális
szülői támogatás is. Nagy örömünkre behívták a május 12-én
Szegeden megrendezett országos
döntőre, ahol több száz felkészült
és tehetséges gyerek közül az előkelő 14. helyezést érte el. Gratulálunk, Bogi!
Nagy Péterné magyar tanító

Egy kis
illemtan
Aki él az viselkedik. Mivel
senki sem él a többi embertől függetlenül, nem mindegy
hogyan viselkedik. Mások
viselkedése kellemessé –
vagy kellemetlenné – teheti az együttlétet számunkra
és természetesen mi is lehetünk nagyon jó partnerei,
vagy éppen hogy csak elvi
selhető társai másoknak. A
legkevesebb, amit a kellemet
lenségek ellen, a jó közérzet
érdekében tehetünk, az illem
szabályok, az illendő visel
kedés normáinak ismerete és
az, hogy alkalmazzuk is ezeket viselkedésünk során. Nin
csenek illemszabályok külön
a gyerekeknek és külön a felnőttek számára. A gyermeket
a nevelése során mindazzal
meg kell ismertetni, ami mini
málisan szükséges az önálló
felnőtt élet elkezdéséhez.
Ehhez próbáltunk segítséget nyújtani játékos feladatok segítségével a 2007.
május 14-én, a felső tagozat
részére megrendezett illemtan vetélkedőn. A kilenc csa
pat versenyzői a selejtező
tesztfeladatait legjobban
megoldó tanulókból kerültek ki. Ez osztályonként
5-5 főt jelentett. A változatos feladatok a köszönés,
bemutatkozás, tegeződés,
megszólítás, társalgás, utazás és öltözködés témakörök
illemtanát érintették. A gyerekeknek lehetőségük volt
előzetes felkészülésre, amihez az iskola könyvtárában
is megtalálható irodalmat
javasoltuk, illetve segítségül hívhatták az internetet.
A felkészültségüket bizonyította, hogy igen szoros eredmény alakult ki a csapatok
között. A legjobban teljesített csapatok között szinte
minden évfolyam képviselte magát.
Eredmények: I. 5. b; II. 6. a
és 6. c; III. 8. a.
Az immár második éve
megrendezett versenyből
hagyományt
szeretnénk
teremteni, sőt a résztvevők
körének bővítésével területi
szintű versennyé szeretnénk
alakítani, melyre meghívást
kapnának a hajdúszoboszlói
és környéki iskolák is. Reméljük ezzel hozzásegíthetjük a
gyerekeket, hogy az illem terü
letén pozitív benyomást kelt
ve „versenyképes” felnőttekké
váljanak.
Dobos Judit szervező
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Június 3., vasárnap

Vekeri-tó túra
Kerékpárral és autóval

A nagyhegyesi Kráter-tó légifelvétele
Július 1., vasárnap

Kráter-tó túra
Kerékpárral és autóval

Utazás:
üzemképes kerékpárral.
Indulás:	június 3., vasárnap: Arany J. Ált.Isk. udvara:
9.00.
Hazaérkezés: este 8 óra körül.
Résztvevők:
8–99 éves korig
A túra távja:
2×22 km földúton
Útvonal:	Ebes–Horváth tanya–Mikepércs–Vekeri-tó–
Mikepércs–Csemetekert–Ebes
Felszerelés:	időjárásnak megfelelő öltözet (esőkabát, napvédő
sapka), innivaló az útra, pohár.
Sporteszközöket mindenki kedve szerint hozhat.
Információ:
Sós Barnabás, tel.: 366-972
Lehetőség lesz focizni, tollaslabdázni, csónakázni, séta kocsikázni
és túrázni a környéken. Kisgyermekes családokat is szeretettel várunk,
akik autóval is jöhetnek. Fa játszóterek biztosítják a gyermekek kellemes kikapcsolódását. A túra részvevőinek ebédre slambuc készül.
Eső vagy sár esetén a túra egy héttel később lesz megtartva: június 10én vasárnap 9 órakor. Várunk mindenkit, aki jó társaságra, mozgásra és kikapcsolódásra vágyik!

Utazás:
üzemképes kerékpárral.
Indulás:
július 1. vasárnap: Arany J. Ált.Isk. udvara: 9.00.
Hazaérkezés: délután 4 óra körül.
Résztvevők:
8–99 éves korig
A túra távja:
2×15 km földúton
Felszerelés:	Időjárásnak megfelelő öltözet (esőkabát, napvédő sapka), innivaló az útra, pohár.
Széchényi Ferenc Tájmúzeum Községi Könyvtár
Információ:
Sós Barnabás, tel.: 366-972
Hétfő:
Zárva Hétfő:
Kedd:
10–19 Kedd:
A Nagyhegyes mellett található kis Kráter-tó egy igazi gyöngyszem, Szerda:
10–19 Szerda:
mely a horgászok mellett egyre több pihenni vágyó embert is kicsalo- Csütörtök:
10–19 Csütörtök:
gat. A szántóföld közepén egy gázrobbanás után kialakított erdővel Péntek:
10–19 Péntek:
övezett kis tó hűvös, záraz mikroklímája jelentősen eltér környezeté- Szombat:
10–18 Szombat:
től. A fákkal körülvett tavacska látványát emelik a domborzati viszo- Vasárnap:
10–18 Vasárnap:
nyok és szép kavicsos sétányok. Eső vagy sár esetén a túra egy héttel
később lesz megtartva: július 8-án vasárnap 9 órakor.
Tel.: 52/565-093 Könyvtár
Várunk mindenkit, aki jó társaságra, mozgásra és kikapcsolódáse-mail: ebeskonyvtar@freemail.hu
ra vágyik!
ebeskultkht@freemail.hu

Nyitva tartás

Az Arany János Magyar–Angol Kéttannyelvű
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény szeretettel várja jelenlegi és leendő
művészeti iskolai növendékeit a 2007/2008. tanévre.
Beiratkozás: 2007. június 15-ig naponta 8-16 óra között az iskolatitkárnál

Válasszanak kínálatunkból:

Zeneművészeti
ág
Klasszikus zene
Hangszeres
tanszakok:
• zongora
• gitár
• fuvola
• klarinét
• furulya
• kürt
• trombita
• harsona
• szaxofon
• ütő
Elektroakusztikus
zene
• szintetizátor
Népzene
• citera

Táncművészeti
ág

Képző- és ipar
művészeti ág

Szín- és báb
művészeti ág

Zárva
15–19
13–19
15–19
13–19
10–18
10–18

Kedves Vásárlóink!

Ruházati üzletünkben
megkezdtük a gyógynövény
termékek forgalmazását.
Folyamatosan újuló árukészlettel, elfogadható
árakkal várjuk kedves régi és új vásárlóinkat!
Kínálatunk:

különböző gyógyteák,
immunerősítők, gyógyhatású
készítmények, kenőcsök rándulásra,
ficamra, bőrproblémákra.
• Festészet
tanszak
• Grafika tanszak
• Kerámia tanszak
• Textilműves tan• Néptánc tanszak szak
• Drámajáték

Töltse gyermekük hasznosan a szabadidejét!

Próbálja ki tehetségét valamelyik művészeti ágban a saját maga és mások örömére!

Ezen kívül kapható még:
I. osztályú pelenka, felnőtt és gyermek
ruházat, cipő, papucs.
Üzletünk címe:

Ebes, Bocskai u. 34. (Vérvölgy u. sarok)
Telefon: 06-30/406-6050
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9.00–17.00 óráig

Jöjjön be, megéri!
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Kultúrával a közösségért
Az Ebesi Kulturális Közhasznú Társaság az ebesi kulturális intézmények fenntartásért,
működtetésért felelős. Mint
ahogy beszámolójában Rózsa
hegyiné Juhász Éva ügyvezető
igazgató elmondta, ide tartozik
a művelődési ház, a tájmúzeum
a községi könyvtár, valamint az
Ebesi Hírlap kiadása, falunapok
rendezése, ünnepségek lebonyolítása.
Az Ebesi Kulturális Kht. a 2006os évben ismét nullszaldós évet
tudhat maga mögött. Egy kulturális non-profit társaságnak nem
az a célja, hogy nyereséges legyen,
hanem a rendelkezésre álló
pénzeszközökből, önkormány
zati támogatásokból megfelelő
gazdálkodás mellett működtesse és fenntartsa az intézményeket,
programjaival, rendezvényeivel
szolgálja falu lakosságát.
A 2006-os esztendőben
21 276 000 Ft bevételből gazdálko
dott a Kulturális Kht. Számos
pályázatot megnyert, így kapott
pénzből a könyvtár számítástech
nikai eszközeit bővítették, a
múzeumot akadálymentesítették,
gyermekrendezvényeket támogat
tak, könyveket vássároltak.
A Széchenyi Ferenc Tájmú
zeum tavaly 3 sikeres kiállítást is
megnyitott az érdeklődök előtt,
de emellett az országosan is egyedülálló állandó kiállítása is várja
az érdeklődőket.
Az ebesi múzeum elsődleges
feladata a helyi értékek őrzése, fel
kutatása, bemutatása, továbbadása. Az elmúlt évben is több mint

Kovács Kati a május elsejei falunapon
800-an keresték fel a múzeumot.
A Községi Könyvtár a megyében egyedülálló módon továbbra is nyitva tart szombaton és
vasárnap.
„Fontos, hogy ma, amikor az
internet egyre nagyobb teret
hódít, amikor a személyes kap
csolatok, találkozások szerepét és
jelentőségét az internetes fórumok
veszik át, egyre több gyermeket
tudjunk becsalogatni a könyvtárba,
hangsúlyozva az olvasás fontosságát, hogy nyelvünk, kultúránk
tovább éljen. 2006-ban 4 könyvtári
kutatómunkát igénylő pályázatot
hirdettünk olvasóinknak, amelynek eredményhirdetése a szokásos
teadélutánnal zárult. A pályázatokon összesen 113 diák vett részt.
Az óvodásoknak szervezett
könyvtár látogatási órán 44 ovis
barátkozott a könyvtárral.
Első alkalommal, de nagy sikerrel rendeztük meg a Magyar Népmese Napját szeptember 28-án és

29-én az óvodásoknak, valamint
az általános iskola 1-2 osztályának. Munkánk során kiemelt
figyelmet fordítunk a gyerekekre.” –mondta Rózsahegyiné 2006.
évi beszámolójában a május 23-i
képviselő-testületi ülésen.
A Művelődési Ház rengeteg
programmal várja a falu lakosságát, köztük van a társastáncoktatás, autóvezetői tanfolyam,
véradás, bábszínház, karate, női
torna, önismereti klub, jóga.
Az Ebesi Hírlap sok más telepü
léssel ellentétben ingyen és bérmentve juttatja el a postaládákba
az Ebest érintő információkat.
A Kulturális Kht. munkatársai
nélkül nem jöhetett volna létre a
március 15-i ünnepség, a majális vagy az augusztus 20-i falunap
sem, igyekeztek legjobb tudásuknak és az anyagi feltételeknek is
megfelelve a legjobbat nyújtani
az ebesi lakosságnak.
Bencsik Ildikó

Ballagási tálak
az Arany
Oroszlán
Étteremből
Ballagásokra
elvitelre tálak
kedvezményes áron
megrendelhetők.

BŐSÉGTÁL 2 személyes

2 db saslik, 2db baconos csirkemáj, 2db szezámmagos csirke mell,
2 db natúrszelet, mogyoró burgonya, zöldséges rizs

SZÁRNYASTÁL
2 személyes

párizsi csirkemell csíkok, 2db roston pulyka, 2 db aszalt szilvával töltött csirkecomb, 2 db gyümölccsel
töltött pulykamell sült burgonya,
zöldköret

OROSZLÁNTÁL
2 személyes

2 db párizsi szelet, 2 db natúr pulykamell, 2 db rántott sajt, 2 db göngyölt
pulykamell, sült burgonya, párolt
rizs, sült szalonna, sült kolbász

KEDVENC TÁL
2 személyes

2 db sonkával, gombával töltött
sertésszelet, 2 db rántott sajt, 2 db
szezámmagos csirkemell, 2 db lyoni sertésszelet, párolt rizs, sült burgonya omlettel borítva

A tálak egységesen
csak a ballagások
idejére 2800 Ft-ba
kerülnek.

Arany Oroszlán Étterem és
Panzió Ebes Széchenyi tér 2.
Tel.: 52/565-520
Várjuk kedves vendégeinket!

Múltunk és jelenünk – Ebes története 1952-től napjainkig. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a település
55. évfordulója alkalmából március 15-én. A kiállítás megtekinthetőségét meghosszabbítottuk 2007.
augusztus 10-ig. Szeretettel várunk minden kedves látogatót!
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A szociális törvény változásainak hatása
A szociális igazgatás és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény és rendeleteinek
módosítása miatt 2007. január
1-jétől megváltoztak a szociális ellátásokra vonatkozó szabályok, melyek intézményünket is
érintik. Az új szabályokat 2007.
május 25-től alkalmazzuk, az
új személyi térítési díjakat 2007.
július 1-jétől kell fizetni. Az egyik
legfontosabb változás, hogy minden szakfeladatunkra külön kell
meghatározni az intézményi térítési díjakat. Az eddigi gyakorlat
szerint, egy intézményi térítési
díj volt megállapítva (846 Ft) az
igénybevevők részére.
Az új intézményi térítési díjak:
1. étkeztetés: 373 Ft (20% áfát
tartalmaz)
2. az ebéd leszállítása lakásra: 63 Ft (áfa mentes)
3. Idősek klubjában az étkezők részére: 720 Ft (20% áfát tartalmaz)
4. Házi segítségnyújtás óradíja: 340 Ft (áfa mentes)
A másik legnagyobb változás
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szól. A rendelet előírja az
új dokumentumok használatát,
és a szociális rászorultság meg-

állapítását. A szociális rászorultságot az étkeztetésnél, a házi
segítségnyújtásnál és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál
kell vizsgálni. Ezért 2007. június
hónapban az étkeztetést igénybevevőknél a szolgáltatás felülvizsgálatát el kell végezni. Új szabály,
hogy nem a saját jövedelemből,
hanem a családban élőknél az
egy főre jutó jövedelemből kell
megállapítani a személyi térítési díjat. Akik az étkeztetés (ebéd)
igénybevételénél nem szociálisan
rászorultak, azoknak is meg kell
állapítani a térítési díjat, amelynek összege 630 Ft.

A törvényi változások miatt
lesz olyan, akiknek a személyi
térítési díja csökken, de lesz olyan
is, akiknek nő. Ezért, az Önkormányzat továbbra is több kedvezménnyel segíti az igénybevevőket,
melyek a következők:
– az Idősek klubjában az egyedül élők részére a jövedelmük
95%-át kell figyelembe venni a
személyi térítési díj kiszámításánál, továbbá az egy napra eső
jövedelmük 30%-a helyett (törvény által előírt), csak a 25%-ot
kell figyelembe venni
– az ebéd leszállítás térítési
díja 75 Ft helyett, 63 Ft

– a változások bevezetése
miatt, akiknek 60 Ft fölött emelkedne a személyi térítési díja,
azoknak csak a 60 Ft –ot kell
megfizetni
– akik igénybe veszik az étkeztetést és a házi segítségnyújtást,
azoknak az egy napra eső jövedelmük 30%-a helyett (törvény által
előírt), csak a 25%-ot kell figyelembe venni
A törvényi változások beveze
tése kötelező feladat, az intézmé
nyünk működése során az új
szabályok alkalmazását ellenőr
zik. A felülvizsgálatok elvégzése
után, a jelenlegi igénybevevőket
írásban értesítjük az új szemé
lyi térítési díjakról, akik pedig
ezután veszik igénybe szolgáltatá
sainkat, részükre az új szabályok
alapján kerül megállapításra a sze
mélyi térítési díj. A változásokkal
kapcsolatosan felmerült kérdésekre személyesen és telefonon
is mindenkinek szívesen adunk
felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken:
Címünk: Alapszolgáltatási
Központ 4211 Ebes, Kossuth u.
34. Tel.: 52/565-071, 565-072
Nyitvatartási idő: hétfőtől
péntekig 8-16 óráig
Erdei Andrásné
intézményvezető

A Polgármesteri
Hivatal
ügyfélfogadási
rendje
Hétfő: 
8.00–12.00 óráig
Szerda:
8.00–12.00 óráig

13.00–18.00 óráig
Csütörtök: 13.00–16.00 óráig
Péntek:
8.00–12.00 óráig.
Felhívom tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy
a fenti időpontokon kívül
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS,
és KIZÁRÓLAG halotti
anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyintézés történik.
Egyéb más ügyintézés céljából a fenti időpontokban
kereshetik fel a Polgármeste
ri Hivatalt.
Kérem, hogy segítsék a
hivatal dolgozóinak munkáját az ügyfélfogadási időpon
tok betartásával.
Bek Melinda
jegyző

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az étterem
szállás és étkezés céljából egyaránt elfogadja az üdülési csekkeket.
Lehetőségünk van továbbá a Sodexho Pass meleg- és hideg
étkezési utalványok elfogadására is.
Honlapunkról tájékozódhatnak
az aktuális heti menükről.
Az étterem nyitva tartása:
hétfőtől szombatig: 10–19 óráig,
vasárnap: 10–16 óráig.
Elérhetőségeink: 52/565-520,
e-mail: arany-oroszlan@freemail.hu
Honlap: www.arany-oroszlan.hu
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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 hozzátarto-

Egyedül élő, idős személy
Név: …………………………………………………
Lacím:………………………………………………
Értesítendő hozzátartozó:
Neve:………………………………………………..
Elérhetősége (lakcím vagy telefonszám):
………………………………………………………
Tartósan* vagy ideiglenesen* nem lakott lakás
Település:……………………………………….................
Utca:………………………………….……………………
Házszám:………………………………………………….
Időszak: …………………….-tól ….………………….-ig
Értesítendő személy:
Neve:………………………………………………………
Elérhetősége (lakcím vagy telefonszám):
…………………………………………………………….
*A kívánt rész aláhúzandó

zóval 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 csatlakozás 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 rendőrség, mind a
polgárőrség időszakosan felkeresi, illetve – a járőrútirányba
beépítve – visszatérően ellenőr
zi, és figyelemmel kíséri a listá
ban 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 lehetetlenné
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 elnök
Gali Sándor r. alezredes

TISZTELT EBESI LAKOSSÁG!

A hajdúbagosi Help Bt. Ortopéd cipészete
az alábbi szolgáltatást biztosítja Önöknek településünkön:
• ortopéd cipő készítése egyedi méretre
• gépkocsival ingyenes szállítás Debrecenbe az ortopédiára a megbeszélt időpontra és vissza Ebesre
• a gépkocsiba 3-4 fő utazhat egyszerre, a jelentkezés sorrendjében kerül sor a vizsgálatra
• azok vehetik igénybe az ellátást, akiknek 1 év eltelt a legutóbbi gyógycipő készítése óta, vagy akiknek még nem volt
gyógycipője
• akinek felírták a gyógycipőt, annak az Alapszolgáltatási Központban a cipész méretet vesz a lábáról
• a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezőknek ingyenes a gyógycipő készítése
• akiknek nincs közgyógyellátási igazolványa, azoknak tb-hozzájárulással 50%-ot kell fizetni a gyógycipő elkészítéséért,
mely 14 800 Ft (A méretvételkor előleget kell fizetni)
• az ortopédián 300 Ft-os vizitdíjat kell fizetni
Az ellátás igénybe vételéhez szükséges: • háziorvosi beutaló az ortopédiára (300 Ft vizitdíj)
• TAJ kártya
• személyi igazolvány
Jelentkezés, időpont egyeztetés, illetve bővebb felvilágosítás:
Alapszolgáltatási Központ 4211 Ebes, Kossuth u. 34., telefon: 52/565-071, 565-072 hétfőtől péntekig 8–15 óráig
Erdei Andrásné intézményvezető

