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Önkormányzati hírek

Az európai uniós munka
idő direktíva szerint az orvo
sok kötelező heti munkaideje 
Magyarországon is 48 óra. 
Ebből 40 óra a napi rendelői 
munka és 8 óra az ügyeleti idő. 
Efölött önként, de nem kötele
zően még vállalhat 12 óra mun
kát. Magyarországon 2007. 
január 1jétől a 2005. decem
ber 22én módosított 47/2004. 
(V.11.) EszCsM rendelet sze
rint kitörlik a jogból a készen
léti ügyelet fogalmát, ezáltal 
a helyi ügyeleti időbeosztás is 
megszűnik.

Ha tehát egy háziorvos nem 
akar hetente csupán csak egy
szer 8 órát ügyelni, akkor több
re nem kényszeríthető, tehát a 
kötelező munkaidejük nem fedi 
le a készenléti ügyeletek időtar
tamát.

A biztonságos betegellátás 
érdekében azonban nem halogat
ható tovább térségünkben sem az 
önkormányzatok alapvető ellátási 
kötelezettségébe tartozó közpon
ti ügyelet megszervezése hang
zott el a 2005. december 21.i tes
tületi ülésen.

Az id. dr Szerze Péter által 
összeállított előterjesztésben 
több megoldás is felmerült:

1. Ebes Hajdúszováttal össze
fogva Ebes központtal oldja meg 
5 orvossal. Ennek éves költsé
ge kb. 22 millió forint bérkölt
ség valamint rezsi és egyéb üze
meltetési költségek, kötelezően 

egy defibrillátor, sürgősségi tás
ka, sterilizátor, bútorzat… Az 
ÁNTSZ csak ezek megléte után 
adja ki a működési engedélyt.

2. Ebes és Hajdúszovát mel
lé Nagyhegyes is betársul és a 
három település számára egy 
ügyeleti központot hoznak létre 
Hajdúszoboszlón vagy Ebesen. 
De az utóbbi esetben Nagyhegyes 
számára gond a távolság.

3. Ebes társulna a Debrecen
ben működő központi orvosi 
ügyeleti rendszerhez.

4. Hajdúszoboszló központú 
kistérségi központi ügyelet.

A képviselőtestület 2005. 
december 21i ülésén végül felha
talmazta Galgóczi Mihály polgár
mestert, hogy Ebes lakosságának 
igényeit és elvárásait szem előtt 
tartva tárgyalásokat folytasson a 
központi ügyelet megszervezése 
érdekében. 

Arra az időre, amíg egy min
denki számára elfogadható és 
vállalható megoldás nem szüle
tik, az ebesi és hajdúszováti házi
orvosok közösen látják az orvo
si ügyeletet.

A képviselőtestület ezt a meg
oldást preferálja és tartja járha
tó útnak, s az önkormányzat azt 
szeretné, ha ez az új rendszer 
működőképes lenne és marad
hatna tovább.

Szakemberek véleménye

Dr. Németh Mária hajdúszo
boszlói városi tiszti főorvos sze

rint „a feladat adott a jövőt ille
tően mind a szolgáltató, mind 
az önkormányzatok számára. 
Remélhetőleg a megfelelő felté
telek biztosításához központi 
pályázat útján elnyerhető forrá
sok állnak majd rendelkezésre. 
Az érintett önkormányzatok tes
tületeinek döntését figyelembe 
véve, jelenleg ideiglenes műkö
dési engedéllyel, összevont válto
zó telephelyű ügyelet biztosítja a 
folyamatos betegellátást.”

Id. dr. Szerze Péter tájékozta
tása szerint a hagyományos 
készenléti ügyeleti rendszer már 
nem jön vissza. Az érvényben 
lévő jogszabályokhoz úgy kell 
alkalmazkodni, hogy egy minden
ki számára vállalható megoldás 
szülessen. A jelenlegi megoldást, 
miszerint az ebesi és hajdúszo
váti orvosok közösen látják az 
ügyeletettapasztalat szerzésnek 
szánják. A három hónap pró
baidő elteltével az érintett pol
gármesterek és a házi orvosok 
összegzik a tapasztalatokat és 
kidolgozzák a lehetséges meg
oldást.

Dr. Socol Ilona hajdúszováti 
háziorvos próbaidőnek tekinti az 
ügyeleti rendszer jelenlegi megol
dását, s majd a három hónap eltel
tével kiderül, hogy működike. A 
végső megoldás úgyis a közpon
ti ügyelet lesz.

Az oldalt összeállította: 
Rózsahegyiné Juhász Éva

Megszűnik a készenléti  
ügyeleti rendszer

Változások 
az Ebesi 

Hírlapban
Ahogy arról már a múlt 

év utolsó számában is írtuk, 
ebben az évben havonta jele
nik meg az Ebesi Hírlap. Válto
zás történt az újság szerkesz
tésében is. Az újság felelős 
kiadója, szerkesztője 2006. 
január 1jétől Rózsahegyiné 
Juhász Éva. A szerkesztőség 
tagjai: Dudik Diana, Nagy 
Melinda, Mészáros Anita. A 
szerkesztőség elérhetősége: 
52/366136 vagy 20/387
0211es telefonszámon és az 
ebesihirlap@freemail.hu  
email címen.

Az Ebesi Hírlap Ebes Köz
ség Önkormányzatának havon
ta megjelenő időszaki lapja. A 
lap célja és feladata a lakosság 
tájékoztatása az önkormány
zat híreiről, képviselőtestü
leti ülések döntéseiről, kul
turális, egészségügyi, szociális, 
egyházi és sportéleti és egyéb 
közérdekű információkról. A 
hírlap szerkesztősége és kiadó
ja nem kíván megjelentetni 
fizetett választási hirdetéseket 
és nem kíván a politikai csatá
rozásoknak és támadásoknak 
helyet biztosítani. Továbbra is 
várjuk azonban a vállalkozók 
és lakosság hirdetéseit. Az 
aktuális hirdetési tarifák: 

A/4 oldal: 40 000 Ft+áfa
A/5 oldal: 20 000 Ft+áfa
A kisebb méretű hirdetések

nél a tarifák arányosan csök
kenek.

Lapzárta minden hónap 
20án. 

Rózsahegyiné Juhász Éva
felelős kiadó

Térítési díjak: a 2005. decem
ber 21én tartott képviselőtestü
leti ülésen döntöttek a 2006. évi 
térítési díjakról, melyek összege a 
táblázat szerint változik.

Csatornadíjak és közműfej
lesztési hozzájárulás: a 2005
ös év utolsó testületi ülésén dön
tés született a 2006. évi csatorna 
díjakról is. A 2006.január 1től 

fizetendő csatornadíj az önkor
mányzat 25/2005. (XII. 22.) Ör. 
számú rendelete alapján 142,50 
Ft/m3. A gazdálkodó szervezetek, 
vállalkozások által fizetendő köz
műfejlesztési hozzájárulás mér
tékét 2006. január 1jétől 99 700 
Ft/napi vízfogyasztás+20% áfa 
összegben állapította meg a kép
viselőtestület.

tízórai ebéd uzsonna Összesen

Gyermekétkeztetés
óvoda, háromszori étkezés 38 Ft 144 Ft 38 Ft 220 Ft
iskola, háromszori étkezés 38 Ft 153 Ft 38 Ft 229 Ft
iskola, kétszeri étkezés 38 Ft 153 Ft – 191 Ft
Felnőtt étkeztetés
óvoda háromszori étkezés 106 Ft 483 Ft 106 Ft 695 Ft
iskola – 550 Ft – 550 Ft
Gondozási Központ 106 Ft 550 Ft 135 Ft 791 Ft

A falugazdász fogadóórája minden csütörtökön 8.30–11.30ig 
a Művelődési Házban.
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Advent harmadik heté
ben, december 14én az Ebesi 
Idős Emberekért Közalapítvány 
karácsonyi ünnepségre hívta a 
község nyugdíjas lakóit. A zsúfo
lásig megtelt művelődési házban 
Galgóczi Mihály polgármester 
és Erdei Andrásné, a kuratórium 
elnöke köszöntette a vendégeket. 

A karácsony hangulatát meg
idéző műsorról az iskola művésze
ti tagozatos diákjai és a Csokonai 
Színház művészei gondoskodtak.

S mi került a fa alá? 
Galgóczi Mihály polgármester 

továbbította azt az üzenet, misze
rint Ebes Községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete és az Egészség

ügyi és Szociális Bizottsága min
den 57. életévét betöltött nőnek és 
60 év fölötti férfinak 1000–1000 
forint, az egyedülállónak 1500 
forint támogatást nyújt. 

Az alapítvány minden jelenlé
vőnek egyegy kis karácsonyi 
csomaggal kedveskedett. A Cso
konai Színház művészei pedig 
operettslágerekkel szórakoztat
ták a közönséget feledtetve min
dennapi gondjaikat. Az ünnepi 
műsor után szeretetvendégség 
várta az időseket a Gondozási 
Központban.

Az idősek karácsonyát támo
gatta a Mezőgazdasági Nyugdí
jasok Országos Egyesülete, Ebes 
Község Önkormányzata, Mihályi 
Miklósné és sokan mások akik fel
ajánlásaikkal, munkájukkal hoz
zájárultak ahhoz, hogy a szép
korúak karácsonyi ünnepsége 
meghitt és szeretetteljes legyen. 

Rózsahegyiné Juhász Éva

A XXI. század új trendje a fogyó
kúra. Van, aki egész életében ezt 
csinálja, van, aki időszakosan, de 
akad olyan is, aki csak ezután 
fogja kipróbálni. Persze megsza
badulni a fölös kilóktól nem egy 
leányálom, de az ígéret csábító.

Egyre több helyről hallhatjuk, 
hogy egészségtelenül, mozgássze
gényen élünk, és hogy az emberi
ség iksz százaléka túlsúlyos. Lehet 
benne valami. Ám mindebből a 
maszlagból az átlagember csak az 

„egészségtelen” és a „túlsúlyos” jel
zőt fogja fel, a maradék egy vala
hogy elhomályosul. Vajon miért?

Tehát a fogyni vágyó ember 
kapja magát és a) elmegy a leg
közelebbi bioboltba, b) sebtiben 
felkutat egy dietetikust c) felhívja 
a tvshopot és rendel egy „karcsú 
lesz, miközben a kisujját sem kell 
megmozdítania” csodaszerken
tyűt, ami két hét alatt lefogyasztja 
a delikvenst 120 kilóról 52re.

Mindhárom megoldással csak 
annyit ér el a naív földlakó, hogy 
sok tízezer forinttól szabadít
ják meg furfangosan az illeté
kesek. Vegyük például a bioboltot, 
vagy az egyszerűség kedvéért az 
élelmiszer üzletek diétás részle
gét. Bemegyek én, mint fogyni és 
egészségesedni vágyó polgár, és 
odacaplatok a pulthoz. Aztán a 
skalpom eldobom, amikor meglá
tom az árcédulákat. De megve
szem, mert szilárdan eltökéltem: 
márpedig itten fogyva lesz! Aztán 
hazaviszem a kincset, de leg

alábbis vagyont érő szerzeményt, 
és elpakolom egy biztonságos 
helyre, nehogy baja essék. Elvég
re nagyon drága volt! 

Akadnak olyan emberek, akik 
kibírják napi egy szál salátale
vélen, meg fél liter Norbi Ápdét 
Egyes szénsavmentes ásványvízen, 
ám vannak bölcsek is, akik már 
tudják a titkot: nem a nemevéstől 
lesz üde, szép, kisimult az ember 
fia esetleg lánya. Hanem mozogni 
kell. Bezony! Persze nagy kandis
cukor, hogy a tévéreklámokban 
látott 49999 forintos „kérdezem 
és válaszol” gépekkel egy lépést 
sem kell tenni, és csak úgy olvad
nak le a hájhegyek. Csakhogy ez 
így, ebben a formában nem igaz. 
Nem hinném, hogy egy három 
négyzetcentiméteres, pillangóra 
hasonlító tárgy képes bárkinek 
előcsalogatni az úszógumi alól a 
franciakockás hasfalat.

Ám korunk embere rohan, 
nincs ideje mozogni, hanem a tele
vízió előtt ülve, kényelmesen akar 
lefogyni. Álom. A „nem érek rá” 
rossz kifogás. Arra ér rá az ember, 
amire akar. Például délutáni 
tévézés helyett elmehetne sétál
ni, kocogni, biciklizni, amihez 
viszont túl lusta. Erről van itt szó. 
Nem holmi időhiányról. Persze 
pukedli a kivételének.

Dívik az anorexia kultusz. 
Miért? A válasz sokkal egysze
rűbb, mint gondolnánk. A televí
zióban, újságok címlapjain olyan 
emberek szerepelnek, akik véko

nyak, csinosak és nagyon boldog
nak tűnnek. Így a legtöbb ember
ben felébred a bűntudat, ami arra 
ösztönzi, hogy tegyen az alak
jáért, mert így ronda, kövér és 
nem szereti senki. Pedig, ha job
ban belegondolunk, a testesebb 
emberek vidámabbak, optimis
tábbak, mint azok, akik minden 
erejüket megfeszítve próbálnak 
vékonyak maradni, aztán a végén 
csak a görcsölés marad.

Nekik talán rá kellene jönni, hogy 
a mozgással nemcsak kevesebb a 
kínlódás, de nagyobb az élvezet 
is. Főleg, mivel mozgás közben 
endorfint, azaz boldogsághormont 
termel a szervezet, és mondjuk 
egy kosárlabda meccs közben 
nincs idő a bajokon töprengeni. 

Summa summarum: nem fel
tétlenül kell bedőlni mindenféle 
reklámnak, mert csak anyagilag 
lehetünk könnyebbek, súlyra nem. 
Ha szakítunk elég időt magunkra 
és néhanapján elmegyünk sétál
ni (csak sétálni! Nem kell egyből 
aerobic harddal kezdeni!), javul 
az állóképességünk és jobb lesz 
a hangulatunk. Már megéri! É s 
hogy miért is kezdtem el írni 
ezt az egészet? Természetesen a 
karácsonyi dőzsölés miatt. Most 
biztosan sokan szedtek fel két
három kilót, köszönhetően a töl
tött káposztának és a mákos bejg
linek. A megoldást lásd fent! Sok 
sikert a kezdéshez! 

Dudik Diana

Karácsonyi 
koncert

2005. december 16án köz
ségünk református templo
mában ismét megrendezték 
az Arany János Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
karácsonyi koncertjét. A dél
után 5 órától kezdődő rendez
vényen az iskola diákjainak 
előadásában láthattunk és 
hallhattunk szebbnél szebb 
műsorszámokat. A műsor 
kezdetén Bukáné Zakar Zsu
zsa, Ebes református lelki
pásztora olvasta föl a Bib
liából Jézus születésének tör
ténetét, majd a gyerekek 
adták elő műsorszámaikat. A 
koncert sokszínűségét bizo
nyítandó, a számokat prózá
ban, gitáron, zongorán, szin
tetizátoron, citerán, furulyán, 
fuvolán és természetesen az 
ének és zenekar előadásában 
hallhattuk. 

A műsorban közreműködő 
tanárok segítségével a kará
csonyi koncert ismét mara
dandó élménnyé vált a ven
dégek számára.  

Miközben odakint pus
tolt a hó, a gyerekek barátsá
gos melegséget varázsoltak a 
templomba, elhozták a kará
csony hangulatát és egy kicsit 
kirántottak bennünket a hét
köznapok szürkeségéből.

Dudik Diana

Karácsony utáni aktualitás
avagy mihez kezdjünk a bejgli után?

szépkorúak karácsonya
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Új nyitva tartási rend

A lakosság és főként a tanu
lók igényeihez igazodva változik 
a Községi Könyvtár nyitva tartá
sa, amely 2006. február 1jén lép 
életbe:

Hétfő: Zárva
Kedd: 15–19
Szerda: 13–19
Csütörtök: 15–19
Péntek: 13–19
Szombat–vasárnap: 10–18

Tudnivalók a könyvtár
használatról

A beiratkozási díj a 2006os 
évben 365 napra 450 Ft, a ked
vezményes tagság 250 Ft. A ked
vezményes tagság illeti meg a diá
kokat, a nyugdíjasokat.

Nem kell beiratkozási díjat 
fizetni a pedagógusoknak illet
ve a közgyűjteményi és közmű
velődési dolgozóknak, a 16 éven 
aluli diákoknak, a 70 éven felüli 
nyugdíjasoknak valamint azok
nak akikre a 194/2000 (XI. 24.) 
rendelet érvényes.

Egy olvasó egyszerre továbbra 
is 5 könyvet kölcsönözhet 3 hét
re, amelyet egyszeri alkalommal 
még további 3 hétre meghosszab
bíthat. A 2006os évtől azonban 
szigorúan vesszük a késedelmi 
díjat, amely 10 Ft/nap/könyv a 
felnőtteknél és 5 Ft/nap/könyv a 
gyerekeknél. 

Egyenlőre még három, de a 
második negyedévtől már öt 
gépen lehet internetezni. A tel
jes könyvtárhasználati szabály
zat olvasható a www. ebeskultkht.
axelero.net honlapon.

Folyóiratok  
a Községi Könyvtárban

A 2006os évben olvasható 
folyóiratok a Községi Könyvtár

ban: PC Guru, Wellness, Macs
ka, National Geographic, Haj
dúbihari Napló, Csodakert. A 
folyóiratok korábbi lapszámai 1 
hétre kölcsönözhetők is.

A Községi Könyvtárban is 
járt a Jézuska

Jelentősen a gyarapodott a 
könyvtárállomány az év végén. 
A könyvek a feldolgozás, leltáro
zás után folyamatosan kerülnek 
ki a polcra.

Ízelítő az új könyvekből:
Ezoterikus asztrológia, Kozmo 

jóga, Kutyahoroszkóp, Egészség
ügyi asztrológia, Hold kalendá
rium, Kínai horoszkóp 2006, Új 
nagy egészségkönyv, Karcsú
ság receptjei, Az vagy amit meg
eszel, Ideális testsúly egy éle
ten át, Magyar tudománytár 4. 
és 5. kötete, A magyar politi
kai rendszer, A kultúra szocio
lógiája, A praktikus kerti naptár, 
Danielle Steel könyvek, Margaret 
Moore, Melissa Moretti, Sydney 
Lawrence szerelmes regények, 
Wass Albert könyvek, Vámos 
Miklós: Hogyvolt, Endrei Judit: 
Férfiak könyve, A Michalengelo
kód, Királyok és kurtizánok, 
Megható történetek a női lélek
ről, A beteg pápa árnyékában, A 
Da Vinci blöff, Szabó Magda: Für 
Elise. Ifjúsági könyvek: Mi micso
da sorozatban: A sarkvidékek, 
Ahogy az állatok látnak, halla
nak és éreznek, Képes világtör
ténelmi kronológia gyerekeknek, 
Rosszcsont Peti kaladjai, Legen
dás népek sorozatban: Egyip
tomiak, Görögök, Terepjárók, 
Harry Potter és a titkok kamrája, 
Harry Potter és azkabani fogoly, 

Kótyagos boszorkák, Klott gatya 
ne fárassz!, 4½ barát sorozat köte
tei, Boszik az iskolapadban.

Szeretettel várunk minden régi 
és új olvasót!

„Itt a farsang áll a bál….”

Ezzel a címmel hirdetjük meg 
2006 első könyvtári és múzeu
mi kutató munkát igénylő pályá
zatát. A pályázat beadási határ
ideje: 2006. február 20. A pályá
zat kérdései átvehetők a könyv
tárban vagy letölthetők a www. 
ebeskultkht. axelero.net honlap 
könyvtári oldaláról.

 Pályázik a Községi Könyvtár

A Miniszterelnöki Hivatal EU 
Kommunikációs Főosztályához 
adott be pályázatot a könyvtár a 
közkönyvtárak uniós program
jának 2006 évi támogatására. A 
támogatás maximális össze
ge 160 000 Ft. A pályázat cél
ja az uniós dokumentumállo
mány folyamatos fejlesztése, jól 
látható elhelyezése, számítógépes 
nyilvántartása és népszerűsítése, 
a dokumentumállomány külön
gyűjteményi kezelése; lakossági 
fórumok, rendezvények, előadá
sok szervezése Magyarország 

uniós tagságával kapcsolatos 
aktuális kérdésekről a helyi igé
nyeknek és adottságoknak meg
felelő fórumokon.

A Községi Könyvtár 
látogatottsági statisztikája
A beiratkozott olvasók száma 

2005ben 388 fő.
A könyvtárt 4767en keresték 

fel, ebből 2791en kölcsönöztek 
6667 db könyvet, 495en kértek 
telefonon, emailben informáci
ót. A községi könyvtár állomá
nya 2005. december 31én 6120 
kötet.

Mintegy 10 fő élt a könyvtár
közi kölcsönzés lehetőségével. A 
könyvtárközi kölcsönzés lehető
vé teszi, hogy a megyei könyvtár
ból díjmentesen kérjünk át olyan 
könyveket, amelyek A mi állomá
nyunkban nem találhatók meg. A 
kölcsönzés átfutási ideje max. 3 
munkanap. 

A Községi Könyvtár és a Szé
chényi Ferenc Tájmúzeum 2005
ben kilenc pályázatot hirdetett 
meg amelyen összesen 309en 
vettek részt. 

Átléptük a megyehatárt is

Az új országosan is egyedül
álló állandó kiállításunknak is 
köszönhetően 2005ben 1525 
látogatót vonzott a múzeum. A 
múzeum a kiállításokkal túllép
te Ebes és a megye határait is. A 
látogatók 25 százaléka nem hely
beli lakos. A statisztikai adataink 
pedig azt is bizonyítják, hogy a 
Dunántúlról, a fővárosból és az 
északi megyékből is voltak láto
gatóink. A látogatók 90 százaléka 
tudatosan kereste fel a múzeu
mot egyegy kiállítás megtekin
tése miatt. 

2005. január 22., 
a Magyar Kultúra Napja 
Vecsei László képzőművész 

anyagából nyílik kiállítás 2005. 
január 22én a Magyar Kultúra 
Napján délután 15 órakor. A kiál
lítás megnyitóra mindenkit sze
retettel várunk. A kiállítás meg
tekinthető 2005. március 10ig. 

„Nélkülük nem 
tudunk értük tenni”
A 2006os év kulturális 

programjaira vár ötleteket az 
Ebesi Kulturális Kht. A tár
saság vezetősége úgy gondol
ja, hogy sikeres és látogatott 
programokat úgy lehet szer
vezni, ha a lakosok is adnak 
ötleteket azzal kapcsolatban, 
hogy milyen rendezvénye
ket szeretnének. Az ötleteket 
ebeskultkht@freemail.hu e
mail címre, vagy az Ady Endre 
utca 68 szám alatti könyvtár
ba várják a Kht. munkatársai. 

Dudik Diana

Kulturális híradó

www.ebeskultkht.axelero.net
Az Ebesi Kulturális Kht. rendezvényeiről,  

programjairól az intézményekről  
bővebb tájékoztatás olvasható a

www.ebeskultkht.axelero.net
honlapon, amelyet hetente egyszer frissítünk.
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Színvonalas rendezvények hely
színe volt 2005ben a Művelődé
si Ház. Helyet biztosítottunk a 
nyugdíjasok KiMit Tudjának 
megyei elődöntőjéhez, az iskola 
művészeti tagozatos diákjainak 
félévi és tanévvégi gálaműso
rához, az alsó és felső tagoza
tosok farsangjához, az idősek 
karácsonyi ünnepségéhez, Piros 
Rózsa Nótakör 10 éves jubileumi 
ünnepségéhez, csillagászati elő
adáshoz, véradásokhoz, tüdő
szűréshez, a Zsongvölgyi Hagyo
mányőrző Haditorna Egylet szín
vonalas évzáró rendezvényéhez, 
kézműves játszóházakhoz, és 
mindezeken kívül esküvői szer
tartásoknak. A Művelődési Ház
ban tartott íróolvasó találkozót 
Jeszenszky Iván is. A hideg janu
ári napokban még korcsolyázhat
tunk a művelődési ház udvarán 

kialakított korcsolyapályán, a két 
falunapon azonban már a táncot 
roptuk. Május végén pedig baba
szépségversenyt rendeztünk és 
pünkösdi királyt választottunk. 

2006 állandó programjai

A 2006os évben is női tor
na várja a mozogni vágyókat 
minden kedden és csütörtökön 
18 órától, a Fehér Ököl Karate 
Klubhoz csatlakozni vágyók hét
főn és szerdán kereshetik fel 18 
órától a Művelődési Házat. Min
den kedden és szerdán 16 órától 
a showtánccal ismerkedhetnek 
meg a fiatalok Csikós Ivett segít
ségével. Aki zsongvölgyi haditor
nász akar lenni szombatonként 15 
órakor keresse a csapatot a műve
lődési házban. Ha pedig valaki
nek nótázni támad kedve, akkor 

megteheti szerdánként 13 órától 
a Piros Rózsa Nótakörrel. 

„Én táncolnék veled…”

A „Carmen” Táncstúdióval 
közösen tánciskolai tanfolyamot 
indítunk a Művelődési Házban 
2006. februárjától gyermek, ifjú
sági, felnőtt korosztályban, divat
és társastánc kategóriákban. 
Idézze fel fiatalságát és táncoljon 
újra, vagy kezdje el most! Házaspá
rok, jegyespárok, táncolni vágyók, 
jelentkezését várjuk, akik szeret
nének megtanulni kultúráltan 
táncolni, igényesen szórakozni, 
megismerkedni a táncok szép
ségével, történetével, elsajátíta
ni az alapvető illemszabályokat. 
A megbeszélés időpontja: 2006. 
január 27én pénteken 19.30tól 
a Művelődési Házban.

Alig ért véget a karácsony és a 
szilveszter, máris itt az újabb 
ünnepi időszak, az eredetileg 
télűzőnek szánt farsangi mulat
ságok szezonja.

Vízkereszttől hamvazószerdáig 
tart az úgynevezett farsangi idő. 
A farsang hossza mindig a húsvét 
időpontjától függ. Húsvét változó 
időpontú mozgó ünnep. Húsvét
vasárnap mindig a tavaszi nap
éjegyenlőséget követő első hold
tölte utáni első vasárnap, s innen 
visszaszámolva kezdődik hamva
zószerdán a 40 napos böjt. 

A magyar farsang kifejezés a 
húshagyókedd, farsang éjszakája 
jelentésû német Fastnacht szóból, 
pontosabban annak bajoroszt
rák változatából, a Faschung vagy 
Fasching kifejezésből szárma
zik. Ennek az időszaknak másik 
elnevezése a karnevál. A „hús 
elhagyása” jelentésû, középkori 
latin carnelevare szóból alakult 
ki, de carrus navalisnak nevez
ték azt a kerekeken guruló, hajó 
formájú szekeret, amelyet min
den évben, tél végén vidám, álar
cos tömeg húzott végig az óko
ri Róma utcáin. A természet 
újjászületését köszöntő tavasz
ünnepségeket tartották ilyenkor. 
A régi görögök Dionüszosznak 
áldoztak, míg az ókori Rómá
ban a február 15én rendezett 
Lupercaliaünnepeken kecskét 
szenteltek az isteneknek. Ezeket 
a régi, pogány ünnepeket később 
az egyház keresztény tartalom
mal töltötte meg.

A farsang a tél és a tavasz küz
delmének szimbolikus megjele

nítése, a tavasz elővarázslására, 
téltemetésre utaló szokások idő
szaka. A farsangi időszak időjá
rásából jósoltak a következő idő
szak termésére, termékenységére.
Már a középkorban is a vidámság, 
a mulatság időszakának számí
tott. Ilyenkor tartották a legtöbb 
esküvőt, lakodalmat. A házasság
kötés napja a hétfő vagy a szerda 
volt, hogy a mulatság ne zavar
ja a vasárnap megszentelését – a 
hívők el tudjanak menni vasárnap 
a szentmisére. A katolikus egyház 
liturgiájában ez a rövidebb évkö
zi idő, ilyenkor a remény színében, 
zöldben misézik a pap. A farsang 
csúcspontját a farsangot lezáró 

„háromnapokon” éri el (farsang 
vasárnapján, farsanghétfőn és 
húshagyó kedden). Ilyenkor szin
te tobzódássá fajulnak a mulatsá
gok, a felszabadult életörömöt hir
dető dramatizált játékok, utcai fel
vonulások. A „háromnapok” egyik 
leglátványosabb része a húshagyó 
kedd esti bált követő bőgőtemetés 
volt, hogy éjfél után elcsituljanak a 
zajos mulatságok, kezdetét vegye 

a nagyböjt.A farsangi ünnepkör 
legfeltûnőbb mozzanata a jelme
zesálarcos alakoskodás, amely a 
mohácsi busójárástól, a velencei és 
riói karneváltól eltekintve napja
inkban már inkább az iskolai, óvo
dai farsangokra korlátozódik. 

A lakodalmak ideje áttevődött 
a tavaszi, nyári időszakra, eltűnt a 
farsang végi, pártában maradt vén
lánycsúfolás szokása is. De még 
mindig jellegzetes étel a farsangi 
fánk, és a bálok ideje is többnyire 
erre az időszakra korlátozódik. 

Aki a farsangi szokásokról, jel
mezkészítésről többet szeretne 
tudni, a farsang.lap.hu oldalon 
tájékozódhat és ötleteket meríthet 
iskolánk alsó és felső tagozatos 
farsangjához, ami hagyományo
san a művelődési házban kerül 
megrendezésre február 17én és 
március 3án, valamint óvodai 
farsanghoz, amelyen csak a gyere
kek vesznek részt. A felnőtteknek 
farsangi jótékonysági bált szervez 
az óvoda az elmúlt évhez hason
lóan február első felében.

Rózsahegyiné Juhász Éva

„itt a farsang, áll a bál…” Helybe hozzák a 
szakorvosokat

Nem a beteg megy az orvos
hoz, hanem az orvos kere
si fel a beteget dr. Szerze 
Péterék leendő Egészség
centrumában, a fogásza
ti rendelőben helyet kapott 
szűrővizsgálatokon.  

A betegségek megelőzésén 
munkálkodik dr. Szerze Péter 
háziorvos és orvos családja. A 
fogászati rendelő épületében 
rendszeresen helyet adnak 
nőgyógyászati, allergológiai, 
szemészeti szűrővizsgálatok
nak, s a tavalyi év végén immu
nológiai tesztet is végeztek a 
jelentkezőkön. Mint a házior
vos elmondta, a méhnyakrák 
szűrésen a múlt évben két
háromhavonta 5070 asszony 
vett részt. Tavaly áprilisban 
és októberben az allergológiai 
szűrővizsgálatokon 6080 
tüdőasztmás és allergiás 
beteggel foglalkoztak a fel
nőtt és gyermek szakorvo
sok. Az immunológiai teszttel 
bizonyos gyomorbetegségre 
utaló jeleket figyeltek, s emel
lett koleszterin és vérzsír
szintet mértek. A vizsgálatra 
120an iratkoztak fel. 

A nyarankénti szemésze
ti szűrővizsgálatot és szükség 
szerint a szemüveg felíratását 
60an vették igénybe. A vizs
gálatokra mindkét körzetből 
ingyenesen lehet jelentkezni. 

Az orvos család az egész
ségmegőrzésre szeretne 
nagyobb hangsúlyt fektet
ni a szűrővizsgálatokkal, meg 
akarja előzni a betegségek 
kialakulását. Erkölcsi hitelbe 
maguk finanszírozták a szű
rővizsgálatokat, tervük, hogy 
később szakorvosi rendelése
ket rendszeresítsenek, ezzel a 
betegek helyébe hozzák a spe
cialistákat. Az európai uniós 
színvonalú rendelő, azaz a 
leendő Egészségcentrum és 
az erkölcsi hitel már megvan 
hozzá. Az anyagiak az egész
ségügyi kormányzat politiká
ján múlik. 

Császi Erzsébet

Zajlik az élet a Művelődési Házban

Lakodalmi paródia, mint a far
sangi dramatikus néphagyomá
nyok kedvelt formája
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Tájékoztatom a lakosságot a 
családtámogatási rendszer válto
zásáról, melynek lényege, hogy 
a családi pótlék, a települési 
önkormányzatok által folyósí
tott rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás, valamint a családi adó
kedvezmény címén rendelkezésre 
álló források összevonásával egy 
új, egységes családi pótlék rend
szer jön létre.

2006. január 1jétől az új össze
gű családi pótlék jár a gyermekek 
után. A szülő azonban kérheti, 
hogy 2006. március 31ig még a 
régi összegű családi pótlékot és 
a rendszeres gyermekvédelmi 
támogatást folyósítsák részére, 
feltéve, ha mindkettőre jogosult. 

Az egy és két gyermekes csalá
dok családi adókedvezménye meg
szűnik, a három és több gyerme
ket nevelő családok azonban 
igénybe vehetik majd a családi 
adókedvezményt. 

Családi pótlék

2006. január 1jétől a családi 
pótlék havi összege:

egy gyermekes család esetén
 11 000 Ft

egy gyermeket nevelő egyedül
álló esetén 12 000 Ft

két gyermekes család esetén 
gyermekenként 12 000 Ft

két gyermeket nevelő egyedül
álló esetén gyermekenként  
 13 000 Ft

három vagy több gyermekes 
család esetén gyermekenként  
 14 000 Ft

három vagy több gyermeket 
nevelő egyedülálló esetén gyer
mekenként 15 000 Ft

tartósan beteg, illetve súlyosan 
fogyatékos kiskorú gyermeke ese
tén 21 000 Ft

tartósan beteg, illetve súlyo
san fogyatékos gyermeket egye
dül nevelő esetén 23 000 Ft

A családi pótlékra és a rend
szeres gyermekvédelmi támoga
tásra egyidejűleg jogosult sze
mély 2006. január 10ig kérhette 
(ahogy azt a decemberi szám
ban közöltük) hogy részére 2006. 
március 31ig a régi összegű csa
ládi pótlékot folyósítsák tovább. 
Aki 2006. január 10ig nem kérte 
gyermeke után a régi családi pót
lék folyósítását, annak automati
kusan az új összegű családi pót
lékot fogják megállapítani. 

Rendszeres 
gyermekvédelmi támogatást 

érintő változások

2006. január 1jétől új jogosult 
számára rendszeres gyermekvé
delmi támogatást nem lehet 
megállapítani. Ha azonban a 
szülő részére 2005. december 31
én rendszeres gyermekvédelmi 
támogatást folyósítottak, vagy 
az erre irányuló kérelmet 2005. 
december 31ig előterjesztette és 
a jogosultság feltételei fennállnak, 
a képviselőtestület egészségügyi 
és szociális bizottsága legfeljebb 
2006. március 31ig megállapít
hatja, illetve tovább folyósítja a 
támogatást. Ennek azonban az is 
feltétele, hogy a kérelmező a helyi 
önkormányzat részére bemutassa 
a Magyar Államkincstár Megyei 
Területi Igazgatósága által kiállí
tott hatósági bizonyítvány, amely 
szerint kérte a régi összegű csalá
di pótlék folyósítását.

2006. április 1jétől minden 
gyermek után már az új összegű 
családi pótlékot fogják megálla
pítani, ezért a rendszeres gyer

mekvédelmi támogatást ettől az 
időponttól már nem lehet a gyer
mekek után folyósítani.   

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság

Ha a gyermek után 2005. decem
ber 31én rendszeres gyermek
védelmi támogatást folyósítanak, 
vagy az erre irányuló kérelmet 
2005. december 31ig előter
jesztik, a gyermeket 2006. június 
30ig rendszeres gyermekvédel
mi kedvezményre jogosultnak kell 
tekinteni, így a gyermek eddig az 
időpontig részesülhet a különbö
ző kedvezményekben (normatív 
étkezési térítési díj kedvezmény, 
ingyenes tankönyv, egyhavi pénz
beli támogatás). 2007. július 1
jétől a szülők a kedvezményre 
való jogosultság megállapítását a 
jegyzőtől kérheti.  

Azok a szülők, akik 2006. január 
1jétől az új összegű családi pótlék
ban részesülnek, és korábban nem 
kapták gyermekük után a rendsze
res gyermekvédelmi támogatást, a 
kedvezmények igénybevétele érde
kében 2006. január 1jétől kérhe
tik a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság 
megállapítását. Azok a szülők, 
akik gyermekük után 2006. már
cius 31ig a régi összegű csalá
di pótlékban és rendszeres gyer
mekvédelmi támogatásban része
sülnek, a kedvezményre való jogo
sultság megállapítását 2006. júli
us 1jétől kérhetik. 

A családtámogatási rendszer 
változásaival kapcsolatos bővebb 
tájékoztatót a Polgármesteri Hiva
talban ügyfélfogadási időben, és 
a Községi Könyvtárban található 
kiadványban olvashatják.

Bek Melinda jegyző

Új kreatív játékok  
az óvodában

Karácsonyi vásárt rende
zett az óvoda, amelynek bevé
tele 60 000 forint volt. A hat 
csoport így 1010 ezer forin
tot költött kreatív játékok 
vásárlására. A vásár lebonyolí
tásában részt vevő szülők és 
nevelők köszönik a vásárlást, 
amellyel hozzájárultak a játé
kok beszerzéséhez.

a hagyomány 
folytatódik

Az Arany János Általános 
és Alapfokú Művészeti Isko
la művészeti tagozatos diák
jainak félévi gála koncertjére 
kerül sor immár harmadik 
alkalommal a Művelődé
si Házban 2006. január 27én 
pénteken 17 órától amelyre 
mindenkit szeretettel várnak. 
A belépőjegy ára: 200 Ft.

Egy százaléknyi 
hírek

Az eddigi felajánlásokat 
megköszönve az Ebesen tevé
kenykedő alapítványok, egye
sületek továbbra is várják a 
személyi jövedelemadó 1 szá
zalékát. Kérjük, hogy felajánlá
saikat a következő adószámra 
hivatkozva tegyék meg. 

Ebes Fejlődéséért 
Alapítvány 18552698109 

Ebesi Idősemberekért  
Alapítvány 18557064109 

Ebesi Gyermekekért  
Alapítvány 18544718109

Ebesi Református  
Templomért Alapítvány
 18548255109

Ebesi Polgárőr Egyesület
 18561830109

Ebes Községi Sport Egyesület
 19850449109

Ebesi Katolikus Templomért 
Alapítvány 18551563109 

Zsongvölgyi Hagyományőrző 
Haditorna Egylet 
 18551264109

A településen az utóbbi időben 
legnagyobb problémát jelentő 
esetek miatt az alábbi rendel
kezések fokozottabb betartásá
ra hívom fel figyelmüket.

Az állattartás szabályairól szó
ló módosított 19/2000. (X. 25.) 
Ör. számú helyi rendelet alap
ján a kertes családi házak udva
rán háztartásonként 3 db eb 
tartható. Az ebeket tulajdono
saik úgy kötelesek tartani, hogy 
azok elkóborolni, közterületre 
felügyelet nélkül kijutni ne tud
janak. Ennek érdekében az ebe
ket zárt helyen, szükség esetén 

megkötve kell tartani, mivel az 
eb tulajdonosának kötelessége 
gondoskodni arról, hogy az eb a 
tartási helyét, az ingatlan határa
it ne tudja elhagyni..

12/1997. (X. 15.) Ör. számú 
helyi rendelet alapján az ingatla
nok tulajdonosai, illetve használói 
kötelesek gondoskodni az ingatlan 
előtt járda, továbbá a telekhatár és 
az út közötti közterület gondozá
sáról, a járdán a hó eltakarításáról 
és síkosságmentesítéséről. 

Aki a fenti rendelkezéseket meg
szegi, azt a Polgármesteri Hivatal 
szabálysértési hatósága 10 000 Ft
ig terjedő pénzbírsággal sújthatja.

Éppen ezért kérek minden 
ebesi lakost, hogy a fenti rendelke
zésekre figyelemmel önként szí
veskedjenek gondoskodni a jár
dák tisztántartásról, az ebek elkó
borlásának megakadályozásáról 
és kerüljék a fák engedély nélkü
li kivágását.

Természetesen nem csak a fent 
hivatkozott számú, hanem min
den helyi önkormányzati rende
lettel kapcsolatos további tájé
koztatást a Polgármesteri Hiva
tal titkárságán adunk. 

Együttműködésüket köszönöm.
Bek Melinda

jegyző

Változások a családtámogatási 
rendszerben �006. január 1-jétől

Tisztelt lakosság!
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A HajdúBihar Megyei Rend
őrfőkapitányság szeptember 15
től programot indított az egyedül 
élő, időskorúak sérelmére elköve
tett bűncselekmények megelőzé
se érdekében. 

Magyarországon évente több 
mint 30 000 időskorú személy 
válik bűncselekmények áldoza
tává. Az időskorúak általában 
gyengébbek, kiszolgáltatottab
bak, részükről egy erőszakos bűn
cselekmény során nagyobb fizikai 
ellenállás nem várható. Ezzel tisz
tában vannak a bűnözők is, ezért 
nagyobb valószínűséggel válhat
nak bűncselekmények sértettjévé. 
2003ban 1531, tavaly 1766 hat
van év fölötti időskorú vált bűn
cselekmény sértettjévé megyénk
ben. 2005 év első félévében ará
nyaiban csökkent sértetti érin
tettségük. Az időskorúak sérel
mére többségében vagyon elleni 
bűncselekményeket (lopás, zseb
lopás) követnek el. Néhány eset
ben súlyosabb erőszakos, élet elle
ni bűncselekmények is történnek 
(rablás, testi sértés, emberölés).

A bűncselekmények elemzé
se alapján megállapítható, hogy 
bekövetkezésükhöz hozzájárul
tak a korból adódó kisebb fizikai 
ellenállás; túlzott jóhiszeműség; 
figyelmetlenség, alapvető óvatos
ság hiánya; vagyonvédelmi esz
közöket minimális szinten sem 
alkalmaztak; a sértettek késői 
órákban, egyedül, veszélyes helye
ken jártak; italozó magatartás.

A bűncselekmények nagy része 
kellő odafigyeléssel elkerülhető, 
megelőzése érdekében célszerű 
a következő tanácsokat megfo
gadni s vagyonvédelmi eszközö
ket alkalmazni.

Odafigyeléssel elkerülhető

Tömegközlekedési eszközökön, 
boltokban, bevásárlóközpontok
ban a táskát, pénztárcát, iratokat, 
egyéb értékeket ne egy helyen és 
nehezen hozzáférhető helyen kell 
tartani.

Ne hívják fel magukra a figyel
met nagyobb pénzösszeggel, 
értéktárgyakkal.

Postahivatalokból vagy ATM 
automatából ne egyedül vegyenek 
fel pénzt, figyeljenek a környeze
tükben lévő személyekre. Legye
nek körültekintőek, óvatosak. A 
PIN kódot ne a kártyával együtt 
tárolják.

Szórakozóhelyeken, italboltok
ban ne ismerkedjenek, idegenek
kel szemben legyenek bizalmat
lanok, különösen akkor, ha valaki 
feltűnően barátságosan közeledik.

Ügyeljenek arra, hogy csak 
annyi alkoholt fogyasszanak, 
amelytől nem kerülnek kiszolgál
tatott helyzetbe, és urai tudnak 
maradni önmaguknak.

Lakásukban alkalmazzanak 
korszerű vagyonvédelmi eszkö
zöket – különösen a nyílászárók 
védelmére fordítsanak nagy figyel
met –, amelyeket szakemberekkel 
szereltessenek, és azokat valóban 
zárják is.

Éljenek az elektronikai távfel
ügyelet lehetőségével.

Célszerű, ha előre egyeztetik 
rokonaikkal, szomszédjaikkal, 
hogy ki figyeljen rendszeresen 

önökre, illetve azt is beszéljék 
meg, hogy baj esetén kihez fordul
hatnak, és ehhez teremtsék meg 
a jelzés technikai feltételeit is (pl. 
vezeték nélküli csengő, mobilte
lefon, vezetékes telefon).

Idegeneket ne engedjenek be a 
lakásukba, bármilyen ürüggyel is 
próbáljanak oda bejutni.

Házalóktól ne vásároljanak 
semmit sem.

Segítséget kérhetnek a rendőr
ség 107 és 112 segélykérő száma
in, továbbá kereshetik lakóhelyük 
körzeti megbízottját Erdei And
rás rendőr törzszászlóst a 06
30/3826582es hívószámú tele
fonon vagy Váczi Péter rendőr 
főtőrzsőrmestert a 0630/382
6575es hívószámú mobiltelefo
non. Név nélkül bejelentést tehet
nek még a 0680555111 ingye
nesen hívható telefontanú szá
mán is.

Dr. Domján Sándor  
rendőr alezredes  

mb. kapitányságvezető 
Hajdúszoboszlói  

Rendőrkapitányság

az idősek védelmében

amíg 
megérkezik 

az orvos
Az Ebesi Polgárőr Egyesület 

2005. november 28án „Amíg 
az orvos megérkezik” címmel 
elsősegélynyújtó továbbkép
zést szervezett az egyesület 
tagjainak, amelyre meghívták 
az általános iskola pedagógu
sait és tanulóit is. Az előadás 
megtartására Makó Dezsőt, 
az Országos Mentőszolgálat 
hajdúszoboszlói állámásának 
tisztjét kérték fel, aki a hall
gatóságot nagyon sok hasz
nos tanáccsal látta el. Az elő
adó egyebek mellett a köz
lekedési és a lakásbalesetek 
bekövetkezése után alkalma
zandó fontosabb tennivalókat, 
az elsősegélynyújtás techni
káit ismertette, amelyekkel 
adott esetben emberi életeket 
menthetünk meg. Az előadás 
végén az érdeklődők kérdé
seket tehetek fel a szakem
bernek, aki minden egyes fel
vetődő problémára igyekezett 
egyszerű és eredményes meg
oldási javaslatot adni.

Balogh László

Az Ebesi Polgárőr Egyesület és 
a Magyar Posta Rt. ebesi posta
hivatala 2003. január havában 
biztonsági együttműködési 
megállapodást kötött, elsősor
ban azzal a céllal, hogy a postai 
kézbesítőknek fokozzuk a biz
tonságát a kézbesítések során.    

A polgárőr egyesület tagjai 
rendszeresen járőröznek nappal 
és éjszaka a postahivatal környé
kén. A polgárőr szervezetek 
nem vezetnek statisztikát a meg 
nem történt bűncselekmények
ről, ezért nem tudjuk, hogy hány 
jogellenes tevékenységet akadá
lyoztunk meg a kézbesítések ide
je alatt. Úgy ítéljük meg, hogy az a 
biztonságérzet, amelyeket a szol
gálatunkkal adunk, rendkívül fon
tos a postahivatal dolgozóinak, 
ezért a jövőben is számíthatnak 
önzetlen segítségünkre. 

Az elvégzett szolgálataink 
pozitív hatásának elismerése
ként – az együttműködési megál
lapodásban foglaltak alapján 

– a Debreceni Postaigazgatóság 
2004ben 10 000, míg 2005ben 
25 000 Ft támogatásban részesí
tette egyesületünket.

A tél beálltával a szokottnál is 

több figyelmet fordítottunk a kéz
besítőkre. Amennyiben a postahi
vatal, illetőleg a kézbesítők körül 
lődörgő, gyanús személyek buk
kannának fel, az ügyeletes polgár
őr szolgálat azonnal működésbe 
hozza biztonságtechnikai jelző
rendszerünket. A pénzkifizeté
sek alkalmával 2005. november 
11től 11 alkalommal biztosítot
tuk a kézbesítőket, amely közel 50 
szolgálati órát tett ki.

A rendőrség felelős vezetői 
nem állíthatnak minden ebesi 

lakos lakása elé körzeti megbí
zottat. Az egyesületünk vezető
sége sem képesek az év min
den napján figyelőszolgálatot 
szervezni a postai alkalmazot
tak biztonságának a megóvásá
ra. Ezért is kérünk minden felelős
ségteljesen gondolkodó ebesi 
lakost, hogy amennyiben a kéz
besítések kapcsán bármilyen gya
nús körülményt észlelnek, hív
ják fel a Hajdúszoboszlói Rend
őrkapitányság ügyeletét.

Balogh László

szövetségben a postával


