
A TARTALOMBÓL...

Ifjú Polgárőrök vetélkedője
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A református egyház hírei
6. oldal

Az Alapszolgáltatási 
Központ hírei 6. oldal

2016. június 27. és július 8. között 48 ebesi 
gyermek tölthette a nyár egy részét a műve-
lődési ház nyári napközis táborában, a Szivár-
vány táborban. A két hét változatos programo-
kat kínált a táborozóknak és táboroztatóknak 
egyaránt; így kipróbálhattuk a patkószeg ko-
vácsolást, kosárfonást, papírmerítést, gyöngyfa 
készítését, de magunk gyúrtuk és sütöttük az 
uzsonnára tálalt kakaóscsigát is. Eljutottunk 
Poroszlóra a Tisza-tavi Ökocentrumba, Deb-
recenbe az Agóra Tudományos Élményköz-
pontba, jártunk a Nagyerdei Állatkertben és az 
Ötholdas pagonyban is. A tábor megvalósulá-

sához köszönjük az Ebes Fejlődéséért Közala-
pítvány és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormány-
zat anyagi hozzájárulását.

Eignerné Bartusz Andrea 
 ügyvezető

Szivárványtábor

Mammográfiás 
vizsgálaton jártak

az ebesi asszonyok
Július 21-én 48 ebesi asz-
szony az Önkormányzat 
által finanszírozott külön 
busszal mammográfiai 
szűrésen vett részt Debre-
cenben.

Gépjárművek beszerzése

A falugondnok által használt VW transporter 
teherautó és a hivatali használatban lévő Audi 
A4 személygépkocsi elhasználódtak, fenn-
tartási költségük az utóbbi időben jelentősen 
megnövekedett. Mindkét jármű elmúlt 13 
éves.

A képviselő-testület a 2016. évi költség-
vetésben betervezte a gépjárművek cseréjét, 
melyre az elmúlt héten sor került. Az önkor-

mányzat a gépjárműbeszerzésekre közbeszer-
zést írt ki, melyet követően megvásárolta a 
következő járműveket: egy VW platós dupla-
kabinos transporter teherautót, melynek értéke: 
7.367.778,- Ft és egy Audi A3 limusine sze-
mélyautót, melynek értéke: 7.290.000,- Ft.

Idén is kiosztották a Kerékpárosbarát 
Település díjakat

55 önkormányzat – köz-
tük Ebes is – és 64 munkahely 
képviselői vehették át az idei 
Kerékpárosbarát pályázatok 
díjait 2016. május 20-án, Nyír-
egyházán. Az elismeréseket 
Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára 
adta át Mezei László alpolgármesternek. 

Szabóné Karsai Mária polgármester
Dr. Hajdu Miklós jegyző

Önkormányzati hírek

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
XV. évf. 7. szám • 2016. július

Település és Munkahely
2016
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzat több alka-
lommal foglalkozott Ebes várossá nyilvánításával kapcsolatos 
kérdéskörrel, amelyről most összeállítottunk egy tájékoztatót.

A várossá nyilvánítással kapcsolatban első lépéseként 2012. 
évben kértük ki a lakosság véleményét kérdőíves formában.

A valamennyi háztartáshoz eljuttatott és azokból visszaér-
kezett kb. 60 adatlapon megfogalmazott vélemények alapján a 
válaszadók fele mondta azt, hogy a település maradjon község. 
A legfontosabb indok volt e körben az, hogy meg kell őrizni a 
település falusias, csendes jellegét.

A másik álláspontot képviselők a várossá nyilvánítás mellett 
úgy érveltek, hogy ez a következő lépés egy település fejlődésé-
nek az életében, és így több pénzügyi és egyéb lehetőség nyílhat 
meg Ebes előtt.

Ezt követően a testület is tárgyalta a felmérés eredményét és - 
figyelemmel arra, hogy a lakossági vélemények fele-fele arány-
ban oszlottak meg a falu-város kérdésben - úgy döntött, hogy a 
2010-2014-es önkormányzati ciklusban nem dönt a kérdésben. 

Az új 2014-2019-es jelenlegi önkormányzati periódusban 
újra napirendre került a várossá nyilvánítás kérdésköre.

Megvizsgálva a hatályos jogszabályi hátteret a területszer-
vezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Kormány rendelet 
határozza meg a várossá nyilvánítás feltételeit. 

Ezek a következők:

 „7. Várossá nyilvánítás
13. § (1) A községi önkormányzat képviselő-testülete a város-

sá nyilvánítás kezdeményezésekor részletes értékelésben mutat-
ja be a község fejlettségét, térségi szerepét.

(2) A község fejlettségét, térségi szerepét különösen a követ-
kezők szerint kell értékelni:

a) a község helye a térség településhálózatában, fejlődésének 
fő jellemzői, történeti, társadalmi értékei, hagyományai;

b) a község népességének alakulása, demográfiai, társadalmi 
szerkezetének jellemzői;

c) a község gazdasági fejlettsége, szerkezete jelentősebb gaz-
dasági társaságok, kereskedelmi, szolgáltató funkciók, ezek tér-
ségi kihatása, az üdülés, az idegenforgalom és a vendéglátás 
jellemzői;

d) a gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság a községben, a 
térségi ingázás, a képzettség jellemzői;

e) a község infrastrukturális fejlettsége, közművesítettsége: 
az ivóvíz-ellátottság, a szennyvízelvezetés (-tisztítás, -kezelés és 
-elhelyezés), a rendszeres hulladékgyűjtés (-elhelyezés), a fűtés 
módja, a hírközlés;

f) a közlekedés jellemzői: a község kapcsolódása az országos 
közlekedési hálózatokhoz (közúti, vasúti), a község elérhetőségi 
viszonyai, a településen belüli (közösségi) közlekedés, az úthá-
lózat kiépítettsége, a szilárdburkolatú utak aránya, a kerékpár-
utak kiépítettsége;

g) a község településszerkezete, épített környezete (telepü-
lésközpont, lakásállomány jellemzői), az általa elfogadott és 
a megyei fejlesztési és rendezési tervek alapján betöltött helye, 
szerepe;

h) a község intézményei, főként a térséget is ellátók jellem-
zői, elsősorban az oktatás, a kultúra, a tudomány, a kutatás, 
az innováció, az egészségügyi és szociális ellátás, egyéb intéz-
mények, valamint az igazgatási és rendészeti szervek területén;

i) a község szellemi, kulturális, sportélete, társadalmi szerve-
zettsége, a civil szerveződések tevékenysége, mindezek kihatása 

a térségre és
j) az önkormányzati vagyon és a gazdálkodás bemutatása, az 

önkormányzat társulásos kapcsolatai, térségi szervező munká-
ja.

14. § A kezdeményezés felterjesztésekor a képviselő-testület 
a kezdeményezésében bemutatja, hogy

a) a település várossá nyilvánítása esetén képes ellátni a vá-
rosi önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban előírt 
kötelezettségeket és

b) képes biztosítani az a) pontban meghatározottak szervezeti 
és személyi feltételeit.

14/A. § (1) A kezdeményezések értékelése során térségi sze-
repet betöltőnek kell tekinteni azt a községet, amely esetén a 
községben dolgozók legalább 20%-a más településről jár be 
dolgozni.

(2) A kezdeményezések értékelése során az átlagos városi 
fejlettségi szintet elérőnek kell tekinteni különösen azt a köz-
séget, amely

a) lakosságszáma a KSH által a kezdeményezés elbírálásá-
nak évében nyilvántartott legfrissebb hivatalos adat szerint 
meghaladja a 10 000 főt és az azt megelőző öt évben folyama-
tosan növekedett,

b) esetében a csatornázottsági arány minimum 60%-os,
c) területén az országos településrendezési és építé-

si követelményekről szóló kormányrendelet szerinti teljes 
közművesítettség 60%-ban megvalósul,

d) esetén a belterületi szilárdburkolatú utak aránya legalább 
90%-os,

e) rendelkezik alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intéz-
ménnyel,

f) rendelkezik rendőrkapitánysággal vagy helyi rendőrőrssel,
g) rendelkezik hivatásos tűzoltósággal, katasztrófavédelmi 

őrssel vagy önkormányzati tűzoltósággal,
h) rendelkezik egészségügyi alapellátással,
i) rendelkezik közfinanszírozott egészségügyi szakellátást 

nyújtó egészségügyi szolgáltató által fenntartott, illetve működ-
tetett egészségügyi intézménnyel,

j) rendelkezik tanuszodával vagy többcélú sportcsarnokkal,
k) esetén – ha a helyi önkormányzat bevezetett ilyen adónemet 

– az elbírálást megelőző évben a helyi önkormányzat bevételei-
nek legalább 20%-a helyi iparűzési adóból folyt be.”

A jogi szabályozásból látható, hogy egy mindenre kiterjedő 
vizsgálat, értékelés előzi meg a városi cím adományozását. 

A szabályokon 2015. évben szigorított a jogalkotó, beiktatva 
a 14/A §-t a kormány rendeletbe. Az ebben a szakaszban felso-
rolt feltételek közül – egyeztetve a Kormányhivatallal – vala-
mennyinek meg kell felelnie egy kezdeményező településnek. 
A felsorolásban, már a legelső feltétel – a 10.000 főt meghaladó 
lakosságszám – nem teljesül községünk esetében. A lakosság-
szám a KSH hivatalos adata alapján 2016. január 1-jén 4.656 
fő volt Ebesen. 

Látható, hogy jelenleg nincs meg a lakosságszámhoz kötött 
legfontosabb objektív feltétele a várossá nyilvánításnak, illetve 
az erre irányuló eljárásnak.

A további feltételek esetén megállapítható, hogy többel még a 
település nem rendelkezik (szilárd burkolatú utak aránya, egész-
ségügyi szakellátás, rendőrség, többcélú sportcsarnok stb.).

Dr. Hajdu Miklós jegyző
Szabóné Karsai Mária polgármester

Tájékoztató várossá nyilvánítás helyzetéről
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1. hétfő Dr. Csontos Gyula

2. kedd Dr. Csontos Gyula

3. szerda Dr. Csontos Gyula

4. csütörtök Dr. Békési Zoltán

5. péntek Dr. Socol Ilona

6. szombat Dr. Socol Ilona

7. vasárnap Dr. Szerze Róbert

8. hétfő Dr. Szerze Róbert

9. kedd Dr. Békési Zoltán

10. szerda Dr. Szerze Róbert

11. csütörtök Dr. Békési Zoltán

12. péntek Dr. Szerze Róbert

13. szombat Dr. Socol Ilona

14. vasárnap Dr. Szerze Róbert

15. hétfő Dr. Szerze Péter

16. kedd Dr. Szerze Péter

17. szerda Dr. Szerze Péter

18. csütörtök Dr. Szerze Péter

19. péntek Dr. Szerze Péter

20. szombat Dr. Szerze Péter

21. vasárnap Dr. Szerze Péter

22. hétfő Dr. Szerze Róbert

23. kedd Dr. Békési Zoltán

24. szerda Dr. Szerze Róbert

25. csütörtök Dr. Békési Zoltán

26. péntek Dr. Csontos Gyula

27. szombat Dr. Békési Zoltán

28. vasárnap Dr. Csontos Gyula

29. hétfő Dr. Csontos Gyula

30. kedd Dr. Socol Ilona

31. szerda Dr. Socol Ilona

Telefonszám: 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2016. augusztus

TÁJÉKOZTATÁS
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő tör-
vények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény alapján 
2013. január 1. napjától megalakult a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala.
A területi közigazgatás átalakításával 2015. április 1. napjá-
val a megyei kormányhivatalok, és azok járási hivatalai – így 
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Já-
rási Hivatala is – megváltozott szervezeti struktúrában látják 
el feladataikat. A járási hivatalokban az eddig szakigazgatási 
szervként működő egységek a járási hivatalok osztályaiként 
működnek tovább.
A Hajdúszoboszlói Járási Hivatal szervezeti felépítéséről, elér-
hetőségeiről, ügyfélfogadási rendjéről, az osztályokra vonat-
kozó részletes információkról a megfelelő linken tájékozódhat 
minden érdeklődő.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói 
Járási Hivatala

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. szám B. épület  
Telefon: (06 52) 550-644 Fax: (06 52) 550-660

Elektronikus levelezési cím: hajduszoboszlo.ih@hajdu.gov.
hu Hivatalvezető: Dr. Györgyi Zoltán

A Hajdúszoboszlói Járási Hivatalhoz tartozó települések:
Hajdúszoboszló, Nádudvar, Ebes, Hajdúszovát, 

Nagyhegyes
Szervezeti egységek, elérhetőségek és ügyfélfogadási idők:

http://www.kormanvhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/jarasok/
haiduszoboszloi-jarasi-hivatal-uj

Miért jó egy erdei tábor? 
Mert a rengeteg kaland, él-
ményszerző túrák, séták, fel-
fedezések, megfigyelések, 
változatos szabadidős prog-
ramok közben a gyerekek 
pótolhatatlan tapasztalatokat 
gyűjthetnek. Alakulnak a 
társas kapcsolataik, visel-
kedés-kultúrájuk, a termé-
szethez fűződő viszonyuk. 
Az idén hatodik alkalommal 
szerveztük meg az Erdei 
ovis táborunkat, melynek a 
Zempléni-hegységben talál-
ható Pusztafalu volt a bázisa. 
Négy napot töltöttünk el itt, 
jobbnál jobb programokkal. 
Nagy izgalommal indultunk 
útnak 2016. június 24-én a 
40 fős kis csapatunkkal. A tá-
bor ideje alatt ellátogattunk 
a szerencsi csokigyárba, 
meghódítottuk a felújított 
Füzéri várat, utaztunk erdei 
kisvasúton, gyönyörköd-
tünk Kőkapu szépségeiben. 
Sétáltunk a Füzérradványi 

Károlyi kastély parkjában, 
embert próbáló gyalogtúrát 
tettünk a szlovákiai Izra–
tóhoz, szekéren felfedező 
útra mentünk Pusztafalu 
határába. Boboztunk és 
libegőztünk Sátoraljaújhe-
lyen. Megnézhettük a sá-
rospataki kerámiagyárban, 

hogyan készülnek a szebb-
nél szebb agyagedények. 
Az idén sem maradhatott el 
az éjszakai bátorságpróba, 
amelyen játékos feladatokat 
oldottunk meg. Sokat ját-
szottunk, felfedeztük a tábo-
ri kispatakot, a tábortűznél 
szalonnát sütöttünk. Nagyon 

sok új élménnyel és tapasz-
talattal lettünk gazdagab-
bak. Összegezve: egy tábor 
akkor jó, ha a gyerekek szí-
vesen jönnek és a hazaérke-
zést követően azt kérdezik, 
hogy máskor is jöhetnek-e. 
Az Erdei ovis táborunk pon-
tosan így ért véget!
Szöllősiné Nemes Ágnes és 

Leiter Márta

„Máskor is jöhetek?”
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Az Ebesi Hírlap júniusi szá-
mában beszámoltunk arról, 
hogy a képviselő-testület egy-
hangúan elfogadta az Alap-
szolgáltatási Központ beszá-
molóját az intézmény 2015. 
évben elvégzett feladatairól. 
A beszámoló kapcsán mind a 
Képviselő-testület, mind pe-
dig az Egészségügyi és Szociá-
lis Bizottság kiemelte, hogy az 
intézmény teljesítette az álta-
la elvégzendő feladatokat, így 
ellátatlanul senki sem marad 
a településen. 

A száraz tények mellett 
azonban az Ebesi Hírlap kí-
váncsi volt arra, hogyan vég-
zik az Alapszolgáltatási Köz-
pont munkatársai a sokrétű, 
olykor-olykor egyáltalán nem 
könnyű feladataikat a minden-
napokban.

Ebesi Hírlap: Milyen konk-
rét feladatokat lát el az Alap-
szolgáltatási Központ telepü-
lésünkön?

Alapszolgáltatási Köz-
pont: Fő feladataink közé 
tartozik, hogy szervezzük és 
biztosítsuk az ebesi lakosság 
számára a szociális alapellátá-
sokat, így többek között a csa-
lád- és gyermekjóléti szolgál-
tatást, a szociális étkeztetést, a 
házi segítségnyújtást, az idő-
sek nappali ellátását, valamint 
a tanyagondnoki szolgáltatást. 
Feladatainkat az ellátások-
hoz kapcsolódó törvények és 
rendeletek alapján végezzük, 
amelyek szoros kontrollt je-
lentenek számunkra. Az ellá-
tások biztosításával célunk, 
hogy az Intézményünkhöz 
forduló embereket támogassuk 
a nehéz élethelyzetükben, és 
munkánkban a segítő szándé-
kot érezzék. 

Ebesi Hírlap: Mi a tapasz-
talatuk, Ebesen szívesen for-
dulnak segítségért az emberek 
Önökhöz?

Alapszolgáltatási Köz-
pont: Azt gondoljuk, bizalom-
mal fordulnak felénk az embe-
rek, ha segítségre szorulnak. 
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy 
benne vagyunk a köztudat-
ban. Az eredményes feladat-
ellátás érdekében szorosan 
együttműködünk az oktatási 

intézményekkel, illetve a civil 
szervezetekkel, s igyekszünk 
részt venni az olyan rendez-
vényeken, amelyen találkoz-
hatunk az ebesi családokkal, 
emberekkel, ahol lehetősé-
günk nyílik egy közvetlenebb 
kommunikációra a lakosokkal. 

Ebesi Hírlap: Mint arról 
már szót ejtettünk, a szociális 
ellátás igen sokrétű feladat-
rendszert foglal magába, 
melynek egyik fontos terüle-
te a család- és gyermekjóléti 
szolgáltatás. Manapság egyre 
többször hallunk a híradások-
ból a gyerekek családon belüli 
testi-lelki bántalmazásáról, 
elhanyagolásáról, ami akár 
tragédiával végződött, és a 
szakembereknek nem sikerült 
időben segítséget nyújtaniuk a 
veszélyben lévő gyermeknek. 
Ebesen hogyan próbálják meg 
megelőzi ezen problémákat?

Alapszolgáltatási Köz-
pont: Sajnos az utóbbi időben 
tényleg sokszor lehet hallani 
olyan esetekről, amikor látszó-
lag „normális” családban élő 
gyermekekkel történik vég-
zetes tragédia. Természetesen 
egy kisebb közösségben, ami-
lyen Ebes is, hamarabb a tudo-
másunkra jutnak az esetleges 
problémás családok, akikkel 
mindig megpróbáljuk felvenni 
a kapcsolatot. Mindezeken túl 
a gyermekek veszélyeztetésé-
nek, bántalmazásának meg-
akadályozása érdekében új 
jogszabályi változások is élet-
be léptek január elsejétől. En-
nek köszönhetően megvalósult 
a gyermekjóléti szolgáltatás és 
a családsegítés összevonása, 
s szakmai segítségadás terén 
kiegészült a járásszékhelyen 
működő család- és gyermek-
jóléti központ szakemberének, 
az esetmenedzsernek a támo-
gató munkájával. Így tehát azt 
mondhatjuk, hogy a feladatel-
látás több szintűvé vált, mely-
nek első szintje mi vagyunk, 
azaz a család- és gyermekjólé-
ti szolgálat. Ebes a Hajdúszo-
boszlói Család- és Gyermekjó-
léti Központhoz tartozik. 

Visszatérve a kérdéshez, ter-
mészetesen minden hozzánk 
beérkező jelzést mérlegelés 

nélkül kivizsgálunk, s a szük-
séges intézkedéseket megtesz-
szük. 

Ebesi Hírlap: Milyen konk-
rét feladatokat lát el Ebesen 
a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat? 

Alapszolgáltatási Köz-
pont: Bár megtörtént a két 
szakmai egység összevoná-
sa, s a feladatellátást közös 
szakmai protokoll határozza 
meg, mégis az egyes esetek-
ben felbukkannak jellemző-
en gyermekvédelmis, illetve 
családsegítős vonások. Azt 
mondhatjuk, hogy a családse-
gítéshez kapcsolódó szolgál-
tatásainkat általánosságban 
önként veszik igénybe az em-
berek. Bárki életében adódhat-
nak olyan helyzetek, amikor 
kisebb segítségre, tanácsadás-
ra szorulnak, így minél szé-
lesebb körben, a felmerülő 
igényeknek megfelelően pró-
bálunk segíteni a hozzánk for-
dulóknak. Természetesen az 
általunk nyújtott szolgáltatá-
sok ingyenesen vehetők igény-
be. Ilyenek például: az infor-
mációs tanácsadás, mely során 
felvilágosítást adunk eljárási 
rendekről, jogszabályokról, 
intézmények szolgáltatásai-
ról, azok igénybevételéről. A 
szociális ügyintézés keretében 
segítünk a pénzbeli, termé-
szetbeni ellátásokhoz, továbbá 
a szociális szolgáltatásokhoz 
való hozzájutáshoz, a kérvé-
nyek megírásához, adatlapokat 
nyomtatunk ki, illetve segítünk 
azok kitöltésében, valamint a 
közüzemi díjakkal kapcsolatos 
ügyintézésben is segítségére 
vagyunk a hozzánk fordulók-
nak. Igény esetén közreműkö-
dünk hivatalos ügyekben való 
ügyintézésben, mint például a 
gyermektartásdíjra, kapcsolat-
tartásra, gyermekelhelyezésre 
vonatkozó ügyek kapcsán. Ta-
nácsot adunk a családon belüli 
konfliktusok megoldásának 
elősegítésében – különösen a 
válás, a gyermekelhelyezés és 
a kapcsolattartás – esetében, 
gyermeknevelési problémák 
kezelésében, az iskolai nehéz-
ségek megoldásában. Igény 
esetén jogi tanácsadással se-

gítünk a családsegítőkkel tör-
ténő időpont egyeztetése után, 
Dr. Kovács Brigitta fogadja 
az ügyfeleket a Polgármesteri 
Hivatal (4211 Ebes Széchenyi 
tér 1.) épületében. Ugyanígy 
pszichológiai tanácsadással 
is segítjük a hozzánk forduló-
kat, a családsegítőkkel törté-
nő időpont egyeztetése után, 
Sarkadi Orsolya pszichológus 
fogadja az ügyfeleket a Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat (Rákóczi utca 13.) közös-
ségi termében. Tudjuk, hogy 
a munkanélküliség számos 
család életében jelen van, ezért 
nyomon követjük a különböző 
álláshirdetéseket és tájékoztat-
juk arról a munkát keresőket. 
Preventív jellegű programokat 
szervezünk az iskolások ré-
szére, valamint évek óta sike-
resen működik az iskoláskorú 
gyermekek számára szervezett 
Tákolda elnevezésű kézműves 
foglalkozásunk is.

Mindezeken túl két-három 
hetente ruhaosztást szervezünk 
a lakosság által felajánlott ru-
haneműk szétosztásával. To-
vábbá ezzel párhuzamosan fo-
lyamatosan gyűjtjük és osztjuk 
szét a különböző adományokat 
(játékok, könyvek, iskolai tan-
könyvek, élelmiszerek, búto-
rok, egyéb használati tárgyak 
stb.) a rászorulók között.

Ebesi Hírlap: Akkor be-
széljünk kicsit a gyermekvé-
delem során ellátandó felada-
taikról!

Alapszolgáltatási Köz-
pont: Mint már említettük, 
a gyermekvédelemhez kap-
csolódó feladatunk általában 
meglehetősen érzékeny szeg-
mense a munkánknak. A ta-
pasztaltunk az, hogy e téren 
ezen körben a segítségünket 
többnyire nem önkéntesen 
veszik igénybe az emberek, 
bár arra is akad példa, hogy a 
szülő a kamasz gyermekénél 
felmerülő magatartási prob-
lémák miatt kér segítséget tő-
lünk. Mégsem az az általános, 
hogy besétál hozzánk a segít-
ségre szoruló család és a prob-
lémáját elmondja nekünk, mi 
pedig megtesszük azt, amire 
felhatalmazásunk van. Ilyen-

Az Alapszolgáltatási Központ munkájának bemutatása I.
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Július első napjaiban az iskola tantes-
tülete Dél-Erdélybe látogatott. A kirán-
dulás útiköltségét az Alapítvány támo-
gatta. 

Július 9-én szombaton az Alapítvány 
kuratóriuma és a Szülői munkaközösség 
vezetősége egyesített erővel önkéntes 
munkában  festette le a Lurkó-kuckó 
épületét, egyúttal el is végeztük az éves 
karbantartást (ereszcsatorna tisztítása, 
csavarok meghúzása stb.). A fáradságos 
munkát délben chilis babbal jutalmaztuk. 
Az ebéd gondolatélénkítő hatása alatt is-

mét bátor tervek, nemes célok fogalma-
zódtak meg a jövőre nézve. Köszönöm a 
közreműködők lelkes munkáját!

Folytatódik a nyelvvizsga sikerszéria! 
Július hónapban Abai Evelin és Fecskán 
Janka nyolcadikos tanulóink szerez-
tek angol nyelvből középfokú komplex 
nyelvvizsgát. Felkészítőjük Csiháné 
Pálinkás Krisztina volt. Az Alapítvány 
mindkét lánynak 15000–15000 Ft vissza-
térítéssel köszöni meg szorgalmas mun-
kájukat. Gratulálunk a szép eredmények-
hez és várjuk az újabb bizonyítványokat! 

Csiha László
Ebesi Gyermekekért Alapítvány

elnök

Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány hírei júliusban

kor nagy a felelőssége a csa-
ládok környezetében élőknek, 
a családtagoknak, a szomszé-
doknak, illetve a törvény által 
kötelezően működtetendő ve-
szélyeztetettséget észlelő- és 
jelzőrendszeri szolgálatban 
résztvevőknek. Sokszor, bár 
többnyire tudja a közvetlen 
környezet, hogy baj van a csa-
ládban, mégsem akar beleavat-
kozni, mivel úgy gondolja ez 
nem az ő dolga. Azt kell mon-
danunk, hogy ez nem jó hoz-
záállás, mivel komplexen kell 
kezelni a kialakult helyzetet. 
Azt tapasztaljuk, hogy amikor 
egy probléma olyan tartóssá 
válik egy családon belül, hogy 
már nem tudják megoldani 
azt csak külső segítséggel, ott 
nem csupán a gyermek van 
veszélyben, hanem a szülő is, 
akinek szintén megértésre és 
támogatásra van szüksége. Azt 
le kell szögeznünk, hogy az 
Intézményünkhöz beérkezett 
jelzéseket indokolt, jogszabály 
által is előírt esetben (például 
családon belüli bántalmazás, 
gyermekbántalmazás), illetve 
a jelző személy kifejezett ké-
résekor zártan kezeljük, azaz 
a bejelentő kilétét nem fed-
jük fel. Munkánkat egyébként 
minden területén a diszkréció 
kell, hogy jellemezze, tehát – 
amire a jogszabály is kötelez 
minket – a titoktartás elemi ré-
sze a családsegítésnek.

Ebesi Hírlap: Megemlítet-
tük már a veszélyeztetettséget 
észlelő- és jelzőrendszert, mint 
olyan törvény által kötelezően 
működtetendő szervezetet, 
amely segít megtalálni a prob-
lémával küzdő családokat és 

gyerekeket. Önöknek mi a ta-
pasztalata a jelzőrendszer kap-
csán, hatékony a működése?

Alapszolgáltatási Köz-
pont: Azt gondoljuk, amellett, 
hogy kötelező, mindenképp 
hasznos is a veszélyeztetett-
séget észlelő- és jelzőrendszer 
működése a településünkön. 
A 2016. január 1-jén hatályba 
lépő szabályozás számos új 
elemet vezetett be a hatéko-
nyabb jelzőrendszeri munka 
érdekében. Az új szabályozás 
értelmében a veszélyeztetett-
ségez észlelő- és jelzőrendszer 
nem csupán a gyermekkorú-
akra terjed ki, hanem a felnőtt 
lakosságra is. A gyermekek a 
védelmi rendszer keretében, 
különös figyelmet kell, hogy 
kapjanak, mivel helyzetüknél 
fogva, problémáikat önálló-
an jelezni csak részben, vagy 
egyáltalán nem képesek. A 
jogszabály nem csak nevesíti 
az együttműködésre kötelezett 
szervezetek, szolgáltatók és 
személyek körét, hanem saját 
tevékenységük rendszerébe 
illesztve, feladatukká teszi, 
hogy felkutassák a „szociá-
lis és mentális problémákkal 
küzdő” családokat és egyé-
neket, és őket tájékoztatva 
ösztönözzék a kapcsolatfel-
vételt a családsegítést nyúj-
tó szolgáltatóval (Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat). A 
jelzőrendszeri tagok számára 
folyamatos és rendszerszintű 
együttműködési kötelezettsé-
get írnak elő az ide vonatko-
zó törvények és rendeletek. 
A jelzőrendszeri munkában 
településünkön részt vesznek 
az egészségügyi szolgáltatást 

nyújtók, így különösen a vé-
dőnői szolgálat, a háziorvos, 
a házi gyermekorvos, a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó 
szolgáltatók, a köznevelési 
intézmények, a rendőrség, az 
egyesületek, az alapítványok, 
az egyházi jogi személyek és 
a gyermekjogi képviselő. Azt 
gondoljuk, hogy Ebesen ez a 
szolgáltatás megfelelően mű-
ködik, a kommunikáció zavar-
talan a tagok között, s számos 
esetben a lakosok is együttmű-
ködően segítik a munkánkat 
írásbeli jelzéseikkel.

Ebesi Hírlap: Az ideális 
tényleg az lenne, ha gond van 
a családban, ezt észlelve a 
családtagok Önökhöz fordul-
nának segítségért, és annak 
megoldásával minden folyta-
tódhatna tovább. Mi van azon-
ban akkor, ha a család nem 
működik együtt Önökkel?

Alapszolgáltatási Köz-
pont: Amikor hozzánk beér-
kezik egy jelzés, megpróbál-
juk felvenni a kapcsolatot az 
érintett családdal. Szerencsés 
esetben ilyenkor megindul 
egyfajta kommunikáció a csa-
lád és a családsegítő között, és 
akár egy-két találkozás, segít-
ségnyújtás alkalmával meg-
oldódik a probléma. Kicsit 
nehezebb a helyzet akkor, ha 
a család nem kíván együttmű-
ködni velünk. Ha a gyermek 
veszélyeztetettsége fennáll 
és az az alapellátás önkéntes 
igénybevételével sem szün-
tethető meg – de a gyermeket 
nem kell a családból kiemel-
ni –, a gyámhivatal a gyer-
meket védelembe veszi. Ha 
a gyermek a családjában ve-

szélyeztetve van, akkor azon-
nal kezdeményeznünk kell az 
ideiglenes hatályú elhelyezé-
sét. Ezt, a gyermek érdekében 
történő azonnali intézkedést 
megalapozza a gyermek sú-
lyos veszélyeztetettsége, a 
gyermek által tanúsított olyan 
magatartás, amely életét köz-
vetlen veszélynek teszi ki, 
vagy testi, szellemi, értelmi, 
érzelmi fejlődésében jelentős 
és helyrehozhatatlan károso-
dást okozhat. Ezen jogintéz-
mény alkalmazása azonban 
nagy felelősséggel és körül-
tekintéssel jár, és csak akkor 
alkalmazható, ha semmilyen 
kommunikáció nem vezetett 
eredményre a családdal. Sze-
rencsére Ebesen ilyen jellegű 
megoldásra csak ritkán kerül 
sor, legfontosabbnak azt tart-
juk a munkánk során, hogy 
minden gyermek a családjában 
maradjon, ahol a számára ide-
ális gondozást megkapja.

Kérjük, forduljanak hozzánk 
bizalommal!
Családsegítő 

munkatársaink: Kulcsár 
Enikő és Szabó Márta

Intézményünk címe: 4211 
Ebes, Rákóczi utca 13.

Telefon: 06-52/788-494 és 
06-52/788-495 (Fax)

Nyitva tartás: Hétfőtől 
péntekig, ügyfélfogadási 

időben.
E-mail cím: gyejosz.ebes@

gmail.com
Következő számunkban foly-

tatjuk az Alapszolgáltatási 
Központ feladatellátásának 
bemutatását.
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Meridián torna – Nyári szünet

Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket, hogy a csütörtök délutá-
nonként, 1600 órától az Idősek Klubjában megszokott meridián 
torna augusztus hónapban szünetel. Klubtagjainkat, és minden 
további torna-társunkat 2016. szeptember 1-jén, csütörtökön, 
1600 órakor várunk szeretettel, Cseri Melinda vezetésével!

„Jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek”  
– Nyári szalonnasütések

Klubtagjainkat közös szalonnasütésre invitáltuk az elmúlt hó-
napban. Jó hangulatban, kellemes társaságban ültünk a tűz köré. 
Bízunk benne, hogy a nyár folyamán lesz még alkalmunk, jó 
társaságunk a tűzgyújtáshoz!

Gyógynövény-gyűjtés két keréken, a falu határában
A Nosztalgia Klub új kezdeményezése a gyógynövények meg-
ismerése, a közös természetjárás és a kerékpározás, ennek je-
gyében, 2016. július 13-án biciklivel indultunk a környék fel-
térképezésére, és a hozzáértő klubtársaink tapasztalatainak, 

ismereteinek segítségével gyűjtöttünk a fellelhető növényekből. 
Így jókora öllel a mezei zsurlóból, nagy csokorral a diólevélből, 
a mezei katáng virágzatából egy-két marékkal. Akadt emellett 
orbáncfű és vadszeder levél is. Útközben betértünk a Nagypark-
ba, ahol kicsit elidőztünk, megtízóraiztunk, jót beszélgettünk. 
Hasznos tudással és tapasztalattal gazdagodtunk, és ismét na-
gyon jól éreztünk magunkat együtt, egy kellemes délelőttön.

Tagtoborzó a RETRÓ Énekkarba
Vidám közös éneklésre hívjuk az ebesi dalos kedvű lakosokat, 
nyugdíjasokat, a Nosztalgia Klub keretében szerveződő RETRÓ 
Énekkarunkba! A próbák nagyon jó hangulatban telnek, melyek 
alkalmával táncdal slágereket éneklünk a ’60-as, ’70-es, ’80-as 
évekből, Benei Anita énektanárnő vezetésével. Péntek délutá-
nonként 16:00 órától, az Idősek Klubjában várjuk szeretettel a 
csatlakozni vágyókat! Az esetleges időpont változásról érdemes 
előzetesen tájékozódni személyesen, vagy a 52/565-071 tele-
fonszámon.

Lévai Annamária
mentálhigiénés munkatárs

Az Alapszolgáltatási Központ hírei

Szatmári autóbuszos kirándulás

Az Ebesi Egyházközség tagjai, családtagok, gyerekek né-
pes tábora, közel 50 fő vett részt a kiránduláson, egy május 
végi szombati napon. A kirándulás Szabolcs megye északi 
részét érintette: Nyírbátor, Csenger, Csengersima, Gyügye, 
Szamosújlak, Cégénydányád úti célokkal. Utunk során nagy 
élmény volt látni azt, hogy a több száz éves múltra vissza-
tekintő településeken hogyan őrizték meg még az Árpád 
korban épített, gyönyörű fakazettás templomokat. A jó han-
gulatú kirándulást színesítette a cégénydányádi 12 hektáros 
természetvédelmi kultúrpark megtekintése. 

Nyitott Templom Éjszakája
Hosszú hónapok szervező munkája után eljött a nap, ami-

kor nem vasárnap délelőtti Isten tiszteletre, hanem este kilenc 

órától kezdődő Nyitott Templom Éjszakája programra szólt 
a meghívás. Nagy örömünkre közel 60 fő, köztük sok apró 
gyerkőc jött el a hangulatos rendezvényre. Arra a rendezvény-
re, ahol Bukáné Zakar Zsuzsa lelkipásztor Jeruzsálemi úti 
beszámolója nyújtott egy életre szóló, maradandó élményt a 
jelen lévőknek. Ezt követően Battai István előadásában népi 
hangszereken előadott egyházi és világi énekek szólaltak meg. 
Hagyományokhoz híven most is bárki felmehetett a szószékre, 
vagy megélhette a Mózes székén ülve való meditálás élményét. 

Hittan tábor
Ez az az esemény, amit az egyházközség apraja nagyja vár 

és nagyon sokat dolgoznak azért, hogy az a 40 kisdiák, aki 
egy hétre eljön a Hittan táborba jól érezze magát. A tábor 
fő célkitűzése: növekedés hitben, reménységben és szere-
tetben. Így reményeink szerint a sok játék, a Nagyparkban 
szervezett négy csapatos ügyességi vetélkedő, a csocsózás 
kemény küzdelme mellett sok szép és tartalmas dolog is el-
jutott a gyerekekhez az egy hét alatt. Köszönet a Hittan tábor 
munkáját segítő önkénteseknek. 

Az utolsó mondat pedig a köszöneté: hisz mindhárom re-
formátus egyházi szervezésben lebonyolított programunkat 
az Ebesi Önkormányzat anyagi támogatásával sikerült meg-
valósítanunk!

Dr. Hagymási Zoltán gyülekezeti tag
A teljes cikk elolvasható a www.ebes.hu honlapon.

Nyári események a református gyülekezetben
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VILLANYSZERELÉS! 
Lakossági és ipari létesítmények teljes körű villany- 
szerelési munkája.          
 

Tervezéstől a kivitelezésig. 
Elektromos javítási munkák. 
Mérések, jegyzőkönyvek elkészítése. 
Villámvédelmi hálózat kiépítése. 
 
KOVIV Kft  
tel :70 323 6809 
e-mail: michaelkovacs15@gmail.com 
  www.harmatiautosiskola.hu

Kedvezményes személygépkocsi-
vezetői tanfolyamot  indítunk
2016. augusztus 2 -án kedden

18,00 órától 
Ebesen a Művelődési Házban

Harmati 
Autósiskola

Jelentkezni lehet:
A megadott időpontban a Művelődési Házban, vagy

Harmati László iskolavezetőnél
a 06-20-988-95-96 telefonszámon

e-mailben: harmatilaszloo@gmail.com

OKÉV: 09-0287-04

 

Kedves Vendégeink! 
A Családi Kajatanya előreláthatólag 

2016. július 31 - 2016. augusztus 31. között 
KÖLTÖZÉS MIATT ZÁRVA TART! 

A MENÜ FŐZÉS, A HELYBEN FOGYASZTÁS, 
ÉS A KISZÁLLÍTÁS IS SZÜNETEL! 

Szeptembertől egy modernebb, nagyobb, több 
lehetőséget kínáló helyen folytatjuk tovább 

működésünket. 
Az új címünk:  4211 Ebes, Ady Endre u. 24.                                     

(A volt Fapados Söröző) 
Megértésüket köszönjük! 

  

 

 
50. házassági 
évfordulójukat

ünnepelték  
2016. július 16-án

Bagosi István  
és felesége

Tánczos Éva Rozália.
Szeretettel gratulálnak és még sok boldog  

együtt töltött évet kívánnak: lányai, veje és unokái
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Jó hangulatban telt a 
természettudományos tábor

Június 20. és 24. között ter-
mészettudományi és robotika 
táborban vehettek részt a reál 
tudományok iránt érdeklődő 
gyerekek. Érdekes kísérleteket 
végeztek, megismerkedtek a ro-
botika alapjaival, gyakorolták a 
térképhasználatot, terepasztalt 
készítettek, megfigyelték az 
időjárás változásait, és izgalmas 
vetélkedőkön mérték össze tu-
dásukat. Pénteken pedig elláto-
gattunk az Agóra Tudományos 
Élményközpontba. Kissné Lan-
tos Éva

Elfeledett mesterségek tábora
Az idén június 16-tól kez-

dődött a tábor, ahol több mes-
terember mutatta be a már 

elfeledett, vagy nem ismert fog-
lalkozását, mesterségét. Szabó 
Attila mézeskalács ütőfa készí-
tővel közösen készítettük a más-
napi mézeskalácshoz az ütőfát. 
Legnagyobb „sikere” Radics 
Laci bácsinak volt, akivel mé-
zeskalácsot készítettünk, amely-
nek díszítését, az írókázást a 
balatonszárszói gyerekek is ki-
próbálhatták. Porkoláb Ferenc 
szűrrátétes már többször elkáp-
ráztatta a gyerekeket, nem tör-
tént ez másként idén sem. Már 
hagyománnyá vált, hogy a tábor 
ideje alatt egy napot eltöltünk a 
Sári majorban. A slambucot idén 
is Tóth Józsi bácsi és felesége 
készítette nekünk. 

Ezúton köszönöm Sári Antal-
nak, aki biztosította számunkra 
a helyet. Itt mutatta be a pó-
lófestés titkait Dóróné Balázs 
Katalin, aki csodálatos dolgo-
kat varázsolt a gyerekek póló-
ira. Felejthetetlen élmény volt, 
amikor meghívást kaptunk 
Kádár Nagy Lajos művész úr 
otthonába. Megnéztük a kiállí-

tott tárgyakat és a műhelyébe 
is bepillanthattunk, mindezek 
mellett pedig nagyon kedvesen 
megvendégeltek minket finom 
pogácsával és cseresznyével.

Ezúton köszönjük mindazok-
nak az önzetlen segítségét, akik 
a tábor sikeres megvalósulásá-
hoz hozzájárultak munkájukkal, 
illetve köszönjük a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzatnak a 
pénzbeli (50.000,- Ft) támogatá-
sát. Kádárné Domán Gyöngyi 
táborszervező, pedagógiai asz-
szisztens

Tájékoztatás tanévnyitóról
A 2016/2017-es tanév tanévnyi-
tó ünnepségére 2016. augusztus 
31-én, szerdán 17.00 órától ke-
rül sor.

Nyári ügyintézés időpontjai 
A nyári szünetben is ügyeletet 
tartunk, melynek időpontjai az 
alábbiak: augusztus 04., augusz-
tus 11. és augusztus 18. Ügyinté-
zés a fenti napokon 8:00–16:00 
óra között.

Felhívás pályázatokra
A Klebelsberg Intézmény-

fenntartó Központ Hajdúszo-
boszlói Tankerülete pályá-
zatot hirdet az Ebesi Arany 
János Magyar-Angol Két Taní-
tási Nyelvű Általános és Alap-
fokú Művészeti Iskola 

–  általános iskolai tanító 
(testnevelés és/vagy infor-
matika műveltségi terület)

–  általános iskolai tanító 
(angol műveltségi terület) 
és 

–  zongora szakos tanár 
munkakörök betöltésére.

A pályázatok benyújtásának 
határideje: 2016. augusztus 15.

A pályázatok részletes fel-
tételei megtalálhatók a www.
kozigallas.hu oldalon, illetve a 
pályázati kiírásokkal kapcso-
latosan további információkat 
Szűcs Norbert intézményvezető 
nyújt, az 52-565-023-os telefon-
számon.

Összeállította:
 Szűcs Norbert 

intézményvezető
Kása Sándor  

intézményvezető-helyettes

Információ az Országos Kríziskezelő és Információs 
Telefonszolgálat működéséről

Az Országos Kríziskezelő és In-
formációs Telefonszolgálat (to-
vábbiakban: Telefonszolgálat) 
elsőrendű célja, hogy segítséget 
nyújtson a kapcsolati erőszak, a 
gyermekbántalmazás, a prostitú-
ció- és emberkereskedelem áldo-
zatainak, és szükség esetén gon-
doskodjon az elhelyezésükről.

A Telefonszolgálat állandó 
elérhetőséget kíván biztosítani 
minden bajba jutott és azonnali 
segítséget kérő embernek a nap 
minden órájában, az ország egész 
területén és külföldön, rendelke-
zésre kíván állni mindenki számá-
ra, akinek szüksége van rá.
Hogyan segít az Országos Krí-
ziskezelő és Információs Tele-
fonszolgálat?
A Telefonszolgálat az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
háttérintézményében, a Család-, 
Ifjúság- és Népesedéspolitikai In-
tézet egységeként
	 −	a kapcsolati erőszak
			párkapcsolati erőszak, 
				a gyermekbántalmazás, 

illetve
				a háztartáson belül a ro-

konok, családtagok által 
elkövetett erőszak,

	 −	a prostitúció- és az emberke-
reskedelem áldozatainak a segíté-
sével foglalkozik.
Az információnyújtás mellett 
azonnali segítséget nyújt a bán-
talmazás miatt kialakult válság-
helyzetben lévő, krízisbe került 
állampolgárok (elsősorban nők és 
gyermekek) részére. Rászorultság 
esetén, a klienssel egyeztetve, tit-
kos menedékhelyen történő azon-
nali elhelyezésben is támogatást 
nyújt.

Amennyiben egyéb segítő le-
hetőségek helyett az elhelyezés 
válna szükségessé, úgy a krízis-
otthonokban, amelyek titkos in-
tézmények, 30 napos elhelyezésre 
van mód, ami indokolt esetben, 
maximum további 30 nappal 
meghosszabbítható. Az ellátás 
díjtalan.
A gondozás során a krízisotthon 
szakemberei
−		segítik a rászorulót a problé-

ma hosszabb távú, biztonságos 
megoldásában, továbbá 

−		kapcsolatot tartanak az illetékes 

családsegítő- és gyermekjóléti 
szolgálat családgondozójával.

Szabad férőhely esetén a rászo-
rulónak önállóan, saját költségén 
kell eljutnia az ország területén 
található krízisotthonok valame-
lyikébe, a krízisotthon munkatár-
sával megbeszélt részletek szerint. 
Amennyiben a kliens saját mobil 
elérhetőséggel nem rendelkezik, 
úgy a krízisotthon munkatársa, 
az illetékes családsegítő- és gyer-
mekjóléti szolgálat segítségével, a 

szolgálat által megadott telefon-
számon keresztül állapodik meg 
vele az odautazás részleteiről. 
Amennyiben szükséges, a mene-
kítés a rendőrség bevonásával is 
megvalósítható az elhelyezés so-
rán.

A Telefonszolgálat az ország 
egész területéről, éjjel-nappal, 

ingyenesen, vezetékes vagy mo-
bil hálózatról is hívható.

Telefonszám: 06-80/205-520
forrás: www.bantalmazas.hu

Iskolai színes hírek

Kedvezményes Csoportos színházbérlet nyugdíjasok 
számára a Csokonai Nemzeti Színház 2016/17-es évadjára!

A Csokonai Nemzeti Színház 2016/17-es évadára az Alapszolgáltatási 
Központ a tavalyi évadhoz hasonlóan idén is színházlátogatást szervez. 
Ezúton bátorítunk minden kedves érdeklődőt, hogy csatlakozzanak 

hozzánk!
A meglévő bérletes helyek foglalásának határideje 

2016. augusztus 19. péntek.
További, új bérleteket szeptember elején lesz lehetőségünk 

megváltani.
Minden színházkedvelő ebesi nyugdíjast várunk a csatlakozni kívánók 

táborába!
Érdeklődjenek személyesen, vagy telefonon (06-52/565-071) az Idősek 

Klubjában.
Lévai Annamária  

mentálhigiénés munkatárs



Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

9

A Nádudvari Polgárőr Egyesület 2016. június 25-én hagyo-
mányteremtő szándékkal, első alkalommal szervezte meg az 
Ifjú Polgárőrök Vetélkedőjét. A rendezvényen Nagyhegyes, 
Nádudvar és a mi iskolánk 12 és 14 év közötti versenyzői vet-
tek részt. 

A vetélkedő elsősegély oktatással kezdődött, amelyet egy 
tesztlap kitöltése követett. Ezután Fehér Gyula rendőr őrnagy, 
a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti 
Alosztályának vezetője és Deák Tamás rendőr főtörzsőrmester, 
baleseti vizsgáló tartott a KRESZ-ről oktatást az ifjú polgár-
őröknek. Délután az elsősegély-oktatás gyakorlati része követ-
kezett, amelyet a mentőszolgálat munkatársai tartottak.

Az ebesi iskola diákjai szoros küzdelemben megnyerték a ve-
télkedőt! A csapat tagjai a következők voltak: Dézsi Ádám 9.a, 
Gali Petra 8.a, Sós Barnabás 8.a, Mészáros István 7.a, Szőke 
Zoltán 7.a, Thuri Enikő 7.a, Vattai Levente 7.a, Fodor Norbert 
7.b, Palcsu Zalán 7.b, Szabó Péter 7.b, Zelenák Norbert 7.b és 
Sós Anna 5.b.

A versenyre Bálintné Bagdi Ibolya, Balogh László, Kiss Jó-
zsef és Zelízi Mária kísérték a tanulókat. A jó hangulatú ren-
dezvény finom ebéddel, fagyizással és vidám tekebajnoksággal 
zárult, a résztvevők érmekkel és ajándékokkal térhettek haza.

Zelízi Mária
Ebesi Polgárőr Egyesület

polgárőr pedagógus

Ifjú Polgárőrök vetélkedője

Polgárőr egyesületünk két csapattal képviseltette magát a hajdú-
bihar megyei polgárőr egyesületeknek megrendezett Megyei 
Horgászversenyen Komádiban. Igaz ugyan, hogy nem sikerült 
dobogóra „horgászni” magunkat, de a kellemes idő és a jó ka-
pások, na meg a verseny végén elfogyasztott ízletes babgulyás 
kárpótolt minket. Csapattagok: Kiss Lajos, Kiss József, Szabó 
Gábor és ifj. Szabó Gábor. 

Ebesi Polgárőr Egyesület

Az Ebesi Hírlap augusztusi számának lapzárta 
időpontja 2016. augusztus 25. csütörtök

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
ISSN 2415-9964

Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
 Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla  

E-mail: borkucsilla@gmail.com Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház  
4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/366-136. Mobil: 06-20/251-69-87.  

E-mail: ebeskultkft@gmail.com  Tipográfia: Abari Gusztáv www.typostudio.hu  
Nyomda: Center-Print Nyomda Kft., Debrecen. E-mail: info@centerprint.hu

Horgásztunk Komádiban

Ebesen 2016. június 28-a és 2016. július 20-a között eltelt időszakban 
két közlekedési baleset következett be, valamint egy bűncselekmény el-
követése került a rendőrség tudomására.

1. A rendőrök 2016. július 4-én 15 óra 50 perc körül közlekedési bal-
eset bekövetkezése miatt intézkedtek a 4. számú főút ebesi bekötőútjá-
nál. Egy Toyota típusú személygépkocsi közlekedett a 4-es számú főúton 
Hajdúszoboszló irányából Debrecen irányába, amikor a közlekedési jel-
zőlámpával ellátott kereszteződésben, az eddigi adatok szerint a lámpa 
tilos jelzése miatt forgalmi okból álló Citroen típusú személygépkocsi-
nak hátulról neki ütközött, mivel nem tartott megfelelő követési távolsá-
got. Az ütközés hatására a Citroen gépkocsi előregurult, így az előtte álló 
Honda típusú gépkocsinak is nekiütközött. 

2. Szintén ebben a kereszteződésben történt közlekedési baleset 2016. 
július 17-én 14 óra 55 perckor. Egy ukrán állampolgár közlekedett az 
általa vezetett Kawasaki motorkerékpárral Hajdúszoboszló irányából 
Debrecen irányába, azonban későn észlelte az előtte forgalmi okból 
megálló szlovák állampolgár által vezetett Peugeot gépkocsit, és a há-
tulról nekiütközött. A baleset során a személygépkocsi utasa sérült meg 
könnyebben. 

3. Szabálysértési értékre elkövetett lopás vétség megalapozott gyanú-
ja miatt indult eljárás, mivel az egyik ebesi autókereskedésből érkezett 
bejelentés 2016. július 13-án 17 óra 30 perc körül a Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába, hogy onnan 
két ismeretlen személy eltulajdonított egy laptop táskát, a benne lévő 
iratokkal együtt.  

Másnap este a bejelentő az egyik hajdúszoboszlói áruház parkolójában 
felismerte az elkövetőket, ezért ismét telefonon értesítette a rendőrséget. 
A helyszínre érkező járőrök intézkedés alá vonták a 36 és 37 éves román 
állampolgárokat, akiket bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt 
előállítottak a hajdúszoboszlói rendőrkapitányságra. A férfit és a nőt a 
nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. Az eltulajdonított táska a lopást 
követő harmadik napon visszakerült az autókereskedés udvarára. Abból 
a sértett elmondása szerint semmi nem hiányzott. Az eset pontos körül-
ményeit a nyomozók a büntetőeljárás során tisztázzák.

Egy férfi tett bejelentést 2016. május 13-án 21 óra 25 perc körül a 
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítá-
si Központjába arról, hogy egy ebesi cég öltözőjében lopás történt. A 
rendőrök a helyszínen megállapították, hogy az ismeretlen összesen 42 
darab szekrényt feszített fel a férfi öltözőben, amelyek közül egyből vitt 
el néhány ezer forint készpénzt. A nyomozók adatgyűjtést végeztek, ka-
merafelvételt elemeztek és azonosították a bűncselekmény elkövetésével 
gyanúsítható 19 éves férfit, akinek ruházatátvizsgálásakor megtalálták az 
ellopott pénzt, amit lefoglaltak. Sz. Dániel a nyomozóknak gyanúsítotti 
kihallgatásán beismerte a bűncselekmény elkövetését.

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a sárándi la-
kos ellen a lopás vétség és lopás vétség kísérlet elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt folytatott nyomozást a napokban befejezte és a kelet-
kezett iratokat vádemelési javaslattal megküldte a járási ügyészségnek.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és amennyi-
ben az említett események, bűncselekmények elkövetésére vonatkozóan 
információval rendelkeznek, értesítsék a rendőrséget (segélyhívószám: 
112) vagy a település körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi 
telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő 
adatait zártan – kezeli:
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 06-30/382-6565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Pásti Gyula c. r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510 vagy
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976

Segítségüket köszönjük!

A körzeti megbízottak fogadóórát minden hónap első szerdáján 16 és 
17 óra között a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, Széchenyi tér 1. 
szám alatt tartanak.

Karácsony Béla
r. százados, sajtószóvivő

Kék hírek
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Megbízható ebesi lakosként helyben válla-
lok takarítást, bevásárlást, receptkiváltást és 
gyermekfelügyeletet. Érdeklődni: 30/407-
4335

Ingatlan értékesítés, talpmasszázs – reflexo-
lógia! A reflexzóna masszázs serkenti a vér 
és nyirokkeringést, amivel a test öntisztulá-
si képességét megtöbbszörözhetjük. Mivel 
erősíti az immunrendszert így az öngyógyító 
folyamatokat beindítja. Oldja a feszültséget, 
relaxál és kellemes közérzetet ad. A reflexo-
lógia világszerte elismert természetgyógy-
ászati módszer. Masszázs időpontok: szerda: 
10.00-14.00 óráig, csütörtök: 14.00-18.00 
óra között. Előzetes időpont egyeztetés szük-
séges. Hívja Adorjánné Valit a 06/70-334-
5407 telefonszámon. 

Energiatanúsítvány kiállítása rövid határ-
időre, tapasztalt szakembertől, olcsón. T. 
30/429-9064

Lakossági hirdetések

Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy

2016. augusztus 23-án 10 órakor szülői értekezletet 
tartunk a 2016/2017 nevelési évre újként beiratkozott 

gyermekek szüleinek.
Téma:
– Amit az óvodáról tudni kell
– Házirend
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

Kedves Látogatóink,
a Községi Könyvtár és Széchényi Ferenc 

Tájmúzeum 
2016. 08. 22-től, 
2016. 08. 29-ig
ZÁRVA tart!

Nyitás: 2016. 08. 30-án
Megértésüket köszönjük!

Zöldségárusítás
 2016. július 12-től az Ebesi Köz-
séggondnokság Kft. dolgozói által 

termesztett zöldségek árusítását 
megkezdtük. 

A zöldségeket frissen szedjük, és 
napi áron értékesítjük.

Igény esetén előrendelést is fel-
veszünk.

Hétfő-Csütörtök  8:00–15:30
Péntek  8:00–11:00

Helye: Ebes Rákóczi u. 12. szám 
alatti irodaházban.

Üzlethelyiség kiadó
Ebes Rákóczi u. 12. száma alatti 
irodaházban 11,5 m2 alapterüle-
tű, továbbá utcafronti bejárattal 

24,83 m2, valamint 12,42 m2 alap-
területű fűtött üzlethelyiség kiadó.

Érdeklődni:
Ebesi Községgondnokság Kft.

4211 Ebes Széchenyi tér 1.
06-52/366-992

Futóversenyzőinknél nincs nyári szünet. Időjárástól függetlenül, egész év-
ben azon dolgoznak, hogy a rendszeres és megfelelő intenzitású edzések-
kel felkészüljenek a soron következő megmérettetésekre. A júliusi, deb-
receni futóversenyen hat versenyzőnk állt rajthoz és négy aranyéremmel 
tértünk haza. Kis csapatunk tagjai voltak: Tóth Amina, Mészáros Nóra, Sós 
Anna, Lugosi Imre, ifj. Sós Barnabás és Sós Barnabás. A hortobágyi forró 
pusztában rendezett Délibáb félmaratont sikeresen teljesítette Szoboszlai 
Csaba és Misák Sándor. A nagyváradi fél-Ironman versenyen nagyszerűen 
szerepeltek Kiss Róbert, valamint csapatban Kovács Attila és családja.

Sós Barnabás

Nyári futóversenyek

 

        
 

 

Kisasszony havának 20. napján – Szent István magyar királyunk és az újkenyér ünnepén 
meghirdettetik a  

XV. Ebesi Étekkészítő verseny. 
 

Szeretettel várjuk a hagyományos népi ízek, finom falatok és italok kedvelőit, valamint 
készítőit, hogy megmérettessenek szakmai zsűri előtt. 

 

Verseny kategóriák a következők: 
Tájjellegű, hagyományos, levesek, egytálételek, pörköltek és ínyencségek, különös tekintettel az 

alföldi ételekre, ízekre. Szakmai zsűri dönti el, hogy kit illet a különdíj, ki lesz idén               
Ebes Étekkészítő Mestere. 

 

Az étekkészítéshez szükséges alapanyagról a versenyzőknek kell gondoskodniuk, a tűzrevalót a 
szervezők biztosítják. 

 

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 18. 
 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Jelentkezés, bővebb információ: 06-52/366-136; 06-20/251-6987. 

 

Kedves Ebesiek! 
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A Zsongvölgyi Hagyomány-
őrző Haditorna Egylet im-
máron 6. alkalommal kapott 
meghívást a horvátországi 
Sveta Ivan Zelina települé-
sen megrendezett kétnapos 
rendezvényre, melyen 12 fő-
vel képviseltük községünket. 
Mindannyian nagyon vártuk 
ezt az alkalmat, és a verseny-
ben indulóink is lelkiisme-
retesen készültek, hogy az 
összecsapásokon derekasan 
helyt tudjanak állni. A ver-
senyszámok között szerepelt 
a kardvívás, a tőrvívás, kard-
pajzs vívás, s az íjászat. Az 
első napon a tőrvívás és a 
hosszúkardvívás volt soron, 

ez utóbbiban egyletünk tagja 
Szatmári Gábor 2. helyezést 
ért el, a második napon pedig 
az íjászatban, 50 induló kö-
zül Tóth Sándor jeleskedett, 

és szintén 2. helyezést ért el. 
A napok folyamán láthattunk 
különböző haditorna bemuta-
tókat, valamint felvonuláson 
vettünk részt, ahol minden 

meghívott felsorakozott, és 
megmutathatta magát a kö-
zönségnek. A második napon 
Egyletünket is felkérték egy 
bemutatóra, ahol középkori 
fegyvereket, azok használatát, 
és néhány íjászalakzatot lát-
hatott a nézőközönség, majd 
elismerő tapssal köszönték 
meg részvételünket. Nagyon 
jól éreztük magunkat, szeren-
csére az idő is nekünk kedve-
zett. Ismét sok élménnyel és 
sikerrel gazdagodtunk, ami-
vel öregbítjük a seregünk és 
Ebes község hírnevét is. 

Révész Enikő

A teljes cikk elolvasható a 
www.ebes.hu honlapon.

Ebesi haditornászok Horvátországban

A szezont egyesületünk 
Sakk Szakosztálya a megye 
első- és másodosztályában is 
sikeresen zárta. A bajnokság 
nehéz és küzdelmes sakk csa-
táit helytállással teljesítették 
sakkozóink, ami a tabella 12. 
helyét jelentette. 

Az idei év első megmérette-
tését, a Megyei Diákolimpia te-
rületi selejtezőit, több ifjúsági 
sakkozónk is sikerrel teljesítet-
te, így ők a 2016. február 6-án 
megrendezésre kerülő debrece-
ni döntőben képviselték Ebest. 
A döntőbe jutottak: Pajzos 
Albert, Görög Gábor, Salánki 
Zsolt, Herman Balázs, Magyar 
Krisztián és Sós Barnabás, te-
hát iskolánk képviselte Hajdú-
Bihar megyét az Országos Csa-
pat Diákolimpia döntőjében, 
Szombathelyen. A rutinos első-
táblással, ifj. Sós Barnabással 

felálló csapat nagyon szépen 
teljesített és a középmezőny 
végén végzett. Néhány héttel 
később ifj. Sós Barnabás a csa-
pat kimagasló teljesítményét 

még tovább szárnyalva, az ötö-
dik helyen végzett az Országos 
Egyéni Rapid Bajnokságon. 

A szezon zárásaként im-
máron hetedik alkalommal 
rendeztük meg Ebesi Parid 

Amatőr versenyt, ahol a helyi 
versenyzők mérhették ösz-
sze tudásukat. A verseny első 
helyén Piskó Jenő, második 
helyen id. Mészáros József, a 

harmadik helyen pedig For-
gács László végzett. A kicsik-
nél első helyen Görög Gábor, 
második helyen Kovács Máté, 
míg a harmadik helyen Salán-
ki Zsolt végzett. A legkisebbek 

között Piskó Péter vehette át a 
serleget és az arany érmet.

Az iskolai utánpótlás nevelés 
idén a második évébe lépett, 
ahol megmaradt egy igazán jól 
fejleszthető csapat, akik kö-
zül többen a pénteki edzésre 
is járnak már, ahol Tokai Ist-
ván nyújt nagy segítséget az 
ifjú sakkpalánták nevelésében, 
oktatásában. Mára a szakosz-
tályban tizenöt sakkozó nebuló 
fejleszti tudását a sakkal.  

Legyünk büszkék Ebes sak-
kozóira, és szurkoljunk nekik a 
következő szezon sakk sikere-
ikért! 

Kovács József
Ebesi Sportbarátok
Sakk Szakosztály, 
szakosztályvezető 

A teljes cikk elolvasható a 
www.ebes.hu honlapon.

Kiegyensúlyozott szezont zártak sakkozóink

KÖSZÖNET
Az Ebesi Hírlap júniusi számában nagy örömmel olvastam, hogy a civil szervezetek támogatott pályázata között szerepel a 
Piros Rózsa Népdalkör is. Sajnos a napokban olvastam el, mert a kórházban voltam. Hálásan köszönjük Polgármester asszony-
nak és a Képviselő-testület tagjainak, hogy ránk is gondoltak. Köszönjük a támogatást. Nagyon örülünk, hogy a kis falunk 
szépen épül szépül, ami bizony sok-sok munkával és fáradsággal jár. Köszönjük a Jegyző Úrnak is, hogy a szívén viseli az 
ebesi emberek gondját – baját. 

Mi is igyekszünk a falu jó hírnevét elvinni más településekre, hiszen évek óta sok-sok díjat nyertünk, az ezüst fokozattól az 
Arany Páva díjig.

A sikereket Agárdi Éva tanárnőnek is köszönhetjük.
Tisztelettel: Mozsár Imréné (Pannika néni)

a Piros Rózsa Népdalkör szervező és alapító tagja
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sokadalom
Szent István napi

  2016.
augusztus 20.

Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Művelődési háza Ebes, Kossuth u. 32-34.

Programok:

Augusztus 19. (péntek) sport délelőtt

9.00		 Ünnepi	futóverseny-	Futókör
10.30	 Kerékpáros	ügyességi	verseny-	Aszfaltpálya
11.30		 Görkorcsolya	és	gördeszka	ügyességi	verseny-	Aszfaltpálya
12.00	 Darts	verseny-	Aszfaltpálya	mellett

Augusztus 20. (szombat) színpadi programok

10.45	 Csicseri	és	Borsó	gyermekműsora	
11.45	 Ebesi	Piros	Rózsa	népdalkör	műsora

12.00	 Jó	ebédhez	szól	a	nóta	a	Margittai	Borisszákkal
13.00	 Mulassunk	együtt	a	Bihari	Bandával

14.00	 Sztárfellépő:	Gyémánt	Valentin
15.00		 Zsongvölgyi	Hagyományőrző	Haditorna	Egylet	bemutatója
15.30	 Favágó	Show-	a	székelyhídi	GV	Team	Sportklub	tagjainak		
	 	 extrém	favágó	bemutatója

17.00	 Sztárfellépő:	Tilinger	Attila
17.45	 Ebesi	Hagyományok	Háza	néptánccsoportjainak	bemutatója
18.10		 Eredményhirdetés:	Tiszta	virágos	lakóház,	
	 	 XV.	Ebesi	Étekkészítő	verseny

19.00	 Sztárfellépő:	Peter	Sramek
20.00	 Karaoke
21.00	 Tűzzsonglőr-	Sárkánylányok
21.30	 Tűzijáték

22.00	 Aznaposok	zenekar	élő	koncertje

Kísérő programok

13.00-17.00	Pónicikli	-	Arcfestés	és	csillámtetoválás
16.00-18.00	Lufibohóc

A	rendezvény	ideje	alatt	kézműves	kirakodó	vásárral,	
büfével,	ugrálóvárral	várunk	mindenkit.

Együttműködő 
partnerünk: 
Ebes Községi
Önkormányzat, 
Ebesi Sportbarátok

Bővebb információ kérhető
az alábbi telefonszámokon:
06-52/366-136; 06-20/404-8044

Mindenkit szeretettel
várunk!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!


