
A TARTALOMBÓL...

Floorball házibajnokság
11. oldal

Képes krónika 2016.
6–7. oldal

Életjel
2. oldal

Évbúcsúztató a főtéren
9. oldal

Több mint színházlátogatás
9. oldal

(Folytatás a 2. oldalon.)

Elfogadta a testület 
a 2017. első félévre 

vonatkozó munkatervét

Az előző testületi ülés óta 
eltelt időszakról szóló pol-
gármesteri tájékoztatást kö-
vetően a testület – a képvise-
lők által tett kiegészítésekkel 
együtt – elfogadta a testület a 
2017. év első félévi munka-
tervét. 

Döntés a 2017. évi étkezési 
térítési díjakról

A képviselő-testület dönté-
sének értelmében 2017. janu-
ár elsejétől az óvodában nem 
emelkedik az étkezési térítés 
díja. Az Alapszolgáltatási 
Központban és az általános 
iskolában ez év januárjától 
egy minimális 2%-os eme-
léssel kell számolni a lako-
soknak. 

Az átmeneti 
gazdálkodásról szóló 
rendelet megalkotása

A törvényi előírásokkal 
összhangban a képviselő-tes-
tület megalkotta az átmeneti 
gazdálkodásról szóló ren-
deletet, amely a 2017. évi 
önkormányzati költségvetés 
elfogadásáig lesz hatályban. 
A képviselő-testület a 2017. 
évi költségvetését a februári 
ülésén fogja tárgyalni.

Köztisztviselőkre 
vonatkozó rendelet 

módosítása

A képviselő-testület meg-
tárgyalta és elfogadta a 
polgármesteri hivatal köz-
tisztviselőinek díjazására és 
egyéb juttatásaira vonatko-
zó napirendi pontot. Ennek 
keretében – figyelemmel 

többek között a kormány ál-
tal a 2017. évre elfogadott 
minimálbér és garantált bér-
minimum emelésére – a kép-
viselő-testület elfogadta a 
köztisztviselői illetményalap 
kilenc százalékos emelését, 
melyre a 2017. évi költség-
vetési törvény biztosít lehe-
tőséget.

Döntés útépítésre és 
munkagép beszerzésére 

irányuló pályázat 
benyújtásáról 

A napirend során a kép-
viselő-testület pályázat be-
nyújtásáról döntött, mely-
nek keretében külterületi 
helyi közutak fejlesztésére, 
és az önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjaví-
táshoz, karbantartáshoz 
szükséges erő-és munka-
gépek beszerzésére nyílhat 
lehetőség. Az önkormány-
zat meghozott határozat 
alapján a külterületi utak 
közül az úgynevezett TSZ 
elkerülő út szilárd bur-
kolattal történő ellátásá-
ra pályázik. A beruházás 
megvalósulásával egy régi 
problémája oldódna meg a 
Termelőszövetkezetnél és 
környékén telephellyel ren-
delkező vállalkozásoknak. 
A kiírás másik célterületé-
re is pályázatot nyújt be az 
önkormányzat, amely egy 
erőgép (traktor) és vontat-
ható gréder beszerzésére 
irányul. Ennek a fejlesztés-
nek a megvalósulása ese-

2016. december 20-án tartotta soron következő ülését a 
képviselő-testület, melyen nyílt ülés keretében tizenegy 
napirendi pontot tárgyaltak. 

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
XVI. évf. 1. szám • 2017. január

Az önkormányzat pályázatot nyújt be a TSZ 
elkerülő út szilárd burkolattal történő ellátására

– összeállítás a képviselő-testület decemberi üléséről –
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tén az önkormányzat saját 
maga tudná karbantartani a 
szilárd burkolattal még nem 
rendelkező útjait. A pro-
jekt megvalósításához 15 
százalék önerő biztosítása 
szükséges. Erre tekintettel 
az (ipari) út(ak) tekinteté-
ben 4.120.639,- Ft, az erő-
gép beszerzéséhez pedig 
1.563.051,- Ft önerőt kell 
biztosítania az önkormány-
zatnak.

Folytatódik a Bentlakásos 
Idősek Otthona beruházás

Közbeszerzési eljárás meg-
indításáról döntött a grémium 
a Bentlakásos Idősek Otthona 
következő (I/a) ütemének te-
kintetében, ugyanis a főépü-
let szerkezetépítése hamaro-
san befejeződik, és az épület 
továbbépítésére és befejezé-
sére – a vonatkozó törvényi 
rendelkezések értelmében – 
újabb közbeszerzési eljárás 
megindítása szükséges. 

Jegyzői beszámoló a 2016. 
évben végzett adóztatási 

feladatokról

Az adóztatásról és az adó-
bevételek alakulásáról dr. 
Hajdu Miklós jegyző adott 
tájékoztatást. A testület 
megállapította, hogy a tava-
lyi évben a hivatal jelentős 
előrelépést tett a gépjármű 
adóhátralékok behajtása te-
rén. A beszámolóból az is 
kiderült, hogy Ebesen az 
adófizetési morál jónak 

mondható, a lakosság döntő 
többsége határidőben telje-
síti adózási kötelezettségeit, 
de ezen a területen mindig 
lehet előre lépni. A 2017. 
év kiemelt feladata lesz az 
iparűzési adó bevallási és 
befizetési kötelezettségének 
ellenőrzése, illetve továbbra 
is kiemelt szerepet kap az 
adóhátralék folyamatos be-
hajtása. A testület egyhan-
gúlag elfogadta a jegyzői 
beszámolót.

(Folytatás az 1. oldalról.)

Tél közepén, január 22. 
napján van a magyar Him-
nusz születésnapja és ez a nap 
egyben – 1989 óta – a Magyar 
Kultúra Napja is. A fellelhető 

kézirat szerint ugyanis Köl-
csey Ferenc 1823-ban ezen a 
napon fejezte be a Himnusz 
megírását Szatmárcsekén, s 
erre az eseményre emlékezve 

e napon ünnepeljük a Magyar 
Kultúra Napját. Ilyentájt sok-
kal nagyobb hangsúlyt kapnak 
a kulturális rendezvények, és 
egy-egy program, esemény 

kapcsán sokan, sokféle módon 
próbálunk átadni, megmutatni 
valamit kulturális, művészeti 
életünk értékeiből. 

A Széchényi Ferenc Tájmú-

zeumban hagyomány, hogy 
ilyenkor egy-egy helyi vagy 
környékbeli alkotó mutatkozik 
be a nagyközönség előtt. Kü-
lön öröm, ha fiatal, még szár-
nyait bontogató tehetség kap 
lehetőséget.

Ilyen alkalom volt ez január 
20-án, pénteken, amikor Sán-
dor János, ebesi fiatal, a Kép-
zőművészeti Egyetem hallga-
tója „Életjel” című festészeti 
tárlatával ismerkedhettek meg 
az érdeklődők.

„Életjel-Cselekmény, mely 
során az ember tudatja hogy 
él, megvan, jól van. E formán 
akartam üzenni a falunak, 
amiben a gyermekkorom töl-
töttem – és persze mindenki 
másnak akit érdekel –, hogy 
mi minden játszódott le az éle-
temben, mióta csaknem min-
den kapcsolatom megszűnt a 
településsel azon kívül, hogy 
benne élek” – vélekedik a fi-
atal művész. 

Köszönjük Börcsök Atti-

la grafikusművésznek, János 
egykori tanárának a kiállítás 
megnyitásában való közremű-
ködést, az alkotónak, hogy ezt 
a kiállítást az ebeseik is megte-
kinthették, a kedves megjelen-
teknek pedig azt, hogy eljöttek 
a múzeumba.

Ez az alkalom is bizonyítot-
ta, hogy nekünk itt Ebesen a 
XXI. század zivataros évszá-
zadaiban sem mostohagyer-
mekünk a kultúra. Kultúra 
azonban csak ott van, ahol a 
mindenkori élők gondoskod-
nak a műalkotások fennmara-
dásáról, és elősegítik az újabb, 
állandó értéket képviselő alko-
tások létrejöttét. 

Kérem, aki teheti, tekintse 
meg a tárlatot, mely február 
20-áig lesz látható a múzeum-
ban.

A kiállításról készült felvétel 
megtekinthető a www.ebestv.
hu oldalon.

Eignerné Bartusz Andrea 
múzeumvezető

„Életjel”
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1. szerda Dr. Szerze Róbert

2. csütörtök Dr. Békési Zoltán

3. péntek Dr. Szerze Róbert

4. szombat Dr. Békési Zoltán

5. vasárnap Dr. Békési Zoltán

6. hétfő Dr. Szerze Róbert

7. kedd Dr. Békési Zoltán

8. szerda Dr. Szerze Róbert

9. csütörtök Dr. Békési Zoltán

10. péntek Dr. Szerze Róbert

11. szombat Dr. Szerze Péter

12. vasárnap Dr. Szerze Róbert

13. hétfő Dr. Socol Ilona

14. kedd Dr. Csontos Gyula

15. szerda Dr. csontos Gyula

16. csütörtök Dr. Békési Zoltán

17. péntek Dr. Socol Ilona

18. szombat Dr. Csontos Gyula

19. vasárnap Dr. Békési Zoltán

20. hétfő Dr. Csontos Gyula

21. kedd Dr. Békési Zoltán

22. szerda Dr. Csontos Gyula

23. csütörtök Dr. Szerze Péter

24. péntek Dr. Szerze Péter

25. szombat Dr. Socol Ilona

26. vasárnap Dr. Socol Ilona

27. hétfő Dr. Socol Ilona

28. kedd Dr. Csontos Gyula

Telefonszám:
 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2017. február
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Előkelő helyezéseket zsebeltünk be a Kazinczy iskola 
versenyein 

A megyei versmondó versenyen Kiss Lilla 1.b osztályos ta-
nulónk a II. helyet szerezte meg Bálintné Bagdi Ibolya tanárnő 
felkészítésével. A megyei fejtörő verseny III. helyezettje Hanyu 
Imre 2.a osztályos tanuló lett, felkészítője: Orjákné Kurczina 
Zsuzsa.

II. helyezést értünk el a kincskeresésben

2017. január 17-én iskolánk 4.b osztályos csapata részt vett a 
Hajdúszoboszlón megrendezett Kincskereső irodalmi  csapat-
versenyen, melyen az előkelő II. helyezést sikerült elérnünk. 
Csapatunk tagjai: Kanyó Gréta Anna, Kovács Anna, Fodor Eni-
kő Liza és Nagy Klaudia Kitti. Felkészítő tanár: Galgóczi Éva. 
Köszönjük Nagyné Kovács Mária, Kanyó Krisztián és Kovács 
Péter szülőknek a versenyre való utaztatást!

Robotok küzdöttek ismét

December 16-án házi robotszumó bajnokságot rendeztünk, 
ahol öt csapat mérte össze robotépítési-és programozási tudását. 
Végül a GCsK csapat robotja győzedelmeskedett. Csapattagok: 
Ceglédi Péter, Piskó Gergő, Becskereki Máté és Salánki Zsolt. 
A verseny lebonyolításában Horváth Margit és Szabó István 
mentoraink segítettek. A National Instruments jóvoltából min-
den versenyző ajándékot kapott.

Iskolánk is csatlakozott a dohányzás megelőzési 
programhoz

2016. december 13-21-e között iskolánkban is elhelyezésre 
került a Dohányzás Megelőzési Programhoz kapcsolódóan egy 

érintőképernyős mobil számítógép, melynek segítségével a gye-
rekek megismerkedhettek a dohányzás káros hatásaival.

Saját gyümölcsöskertet álmodtunk

A Derecskei gyümölcsöskert a tavalyi évben hirdette rajz-
versenyét, melyre egyénileg és csoportosan is nevezhettek a 
gyerekek. A feladat az volt, hogy álmodják meg a saját gyü-
mölcsöskertjüket, illetve találjanak ki hozzá feladatokat, hogy 
hogyan mutatnák be a kertet, milyen játékokkal. Több gyermek 
is nevezett, de a végén a 4.a osztály két csoportja (4 tanuló) 
járt sikerrel, Nagy Helka és Pető Zsófia harmadik helyezett lett, 
míg Pajzos Polla és Erdős Zsófi különdíjasok lettek. Felkészítő 
tanár: Estrada Vazquez Bernadett.

Christmas Fun Party iskolánkban

2016. december 16-án pénteken iskolánk tanulói Christmas 
Fun Party elnevezésű angol nyelvi vetélkedőn vettek részt. A 
vállalkozó kedvű tanulók csapatokban versenyeztek és külön-
böző ügyességi, logikai és játékos nyelvi feladatokat oldottak 
meg négy állomáson. Eredmények alsó tagozaton: I. helyezett 
lett a Rudolf csapat (Fodor Enikő Liza, Kovács Anna, Kanyó 
Gréta Anna), megosztott II. helyezést értek el: a Rénszarvasok 
csapata (Nagy Helka, Pető Zsófia, Varga Olimpia) és a Rapto-
rok csapata (Forgó Viktória, Makai Botond, Pinczés Jázmin, 
Szűcs András), míg a III. helyen a Vérfarkasok csapata (Enyedi 
Luca, Gulácsi Zsombor, Mészáros Erik, Palcsu Hédi) végzett. 
Eredmények felső tagozaton: I. Candies csapat (Mészáros Nóra, 
Soós Anna, Szűcs Krisztina), II. Snowmen csapat (Al-Ghazali 
Raydan, Csízi Ildikó, Kiss Zoltán, Sánta Márk, Szatmári Lász-

Iskolai színes hírek
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ló, Szőke Zoltán), míg a III. Penguins csapata lett (Balogh Do-
rottya, Galgóczi Zsuzsanna, Nagy István). Az első helyezett 
csapatok az idegen nyelvi munkaközösségtől oklevelet és aján-
dékcsomagot kaptak, a második, illetve harmadik helyezettek 
oklevélben részesültek.

Ismét szép sikeresek a céllövő versenyen
Az országos „Céllövő versenysorozat” döntőjében Százha-

lombattán az ebesi sportlövőink dobogós helyezéseket értek el. 
A légpisztoly 10-12 éves lányok mezőnyében Pető Boglárka 
II. helyen, a légpisztoly 13-14 éves fiúk versengésében Lajtai 
Levente II. helyen, míg a légpuska 15-17 éves fiúk kategóriá-
jában Villás Levente szintén a II. helyen végzett. Pető László 
sportlövő

Részt vettünk a bélyeggyűjtők rajzpályázatán
A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Ifjúságért 

Szakosztálya által meghirdetett rajzpályázaton 36 tanulónk vett 
részt. A zsűri megköszönte eredményes munkájukat, minden kis 
művészt apró ajándékkal jutalmazott és további sikereket kívánt 
nekik. Ezenkívül a grafika tanszak egy szép és értékes bélyegal-
bummal gazdagodott általuk, melyet további munkájuk során is 
fel tudnak majd használni.  Felkészítő tanár: Komócsinné Soós 
Judit.

Karácsonyi Koncerttel zártuk az évet

Ismét nagy érdeklődés kísérte iskolánk hagyományos kará-
csonyi koncertjét a Református templomban. A színvonalas bet-
lehemes műsorral a 3. osztályosok készültek. Felkészítő tanárok 
Bálintné Bagdi Ibolya, dr. Rácsai Lajosné, Nánai Zsuzsanna, 
Batta Katalin, Tóthné Makara Krisztina, Szabóné Tóth Kata-
lin és Balogh Tamás voltak. Ezúton szeretnénk megköszönni 
Bukáné Zakar Zsuzsa nagytiszteletű lelkész asszonynak, hogy 
ismét a Református templomban ünnepelhettünk.

Színházban jártunk
Az Ifjúsági bérlet tulajdonosai az Időfutár című darabot, míg 

a Mesebérletesek A kisfiú meg az oroszlánok című Lázár Ervin 
darabot nézték meg a Csokonai Színház előadásában. A darabok 
nagy sikert arattak a 246 gyermek és kísérőik körében.

Köszönet a papír- és a könyvadományért
Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket az 1.a osztály 

nevében Tóth Norbert szülőnek, aki az RR Donnelly Kft. nevé-
ben 46 kg papírt ajánlott fel iskolánknak.

Köszönetünket fejezzük ki továbbá Oláh Attilánénak, aki 
könyvfelajánlásával egyebek mellett hozzájárult tanulóink ju-
talmazásához. 

Tájékozató az Erzsébet táborról
Iskolánk idén is pályázni kíván arra, hogy a rászoruló gyerme-

keknek nyári élményeket biztosítson az Erzsébet tábor keretein 
belül. Idén a táborozásra a 4–7. osztályosok jelentkezését vár-
juk az osztályfőnököknél, a tábor várható költsége kb. 10.000,- 
Ft. Idén tovább szeretnénk bővíteni az Erzsébet program körét 
azzal, hogy iskolánkban is szeretnénk a nyári szünetben tábort 
szervezni, melynek részleteiről később tájékoztatjuk a szülőket.

Ismét sikeres volt a karácsonyi vásár

Már hagyománnyá vált az iskolánkban a karácsonyi vásár 
rendezése. A gyerekek szeretik a vásári hangulatot, szünetekben 
kijönnek, nézegetik, még akkor is, ha már elfogyott a pénzük. A 
vásárból befolyt pénzből Nagykerekibe, a Bocskai várkastélyba 
tervezünk egy kirándulást. A szakkörösök vásárával egy időben 
kerámia vásár is volt. Nemcsak a gyerekek, a felnőttek is várják 
a Sanyi bácsi által készített remekműveket. Mindig hoz valami 
újdonságot, idén az almasütő volt a sláger. Kádárné Domán 
Gyöngyi

Szépíró versenyen vettek részt a sajátos nevelési igényű 
tanulóink

2016. december 15-én az I. Hajdú-Bihar Megyei Szépíró Ver-
seny sajátos nevelési igényű (SNI) és beilleszkedési-, tanulási- 
és magatartászavaros (BTM) tanulóknak elnevezésű verseny 
házi fordulóján vettek részt gyermekeink. A 3-4. osztályosok 
versenyében I. helyen Pinczés Jázmin (4.b), II. helyen Boruzs 
Réka (4.b), míg III. helyen Szabó József (4.b) és Mészáros Erik 
(3.b) végeztek. Az 5-8. osztályosoknak meghirdetett verseny-
ben: I. helyen Szarka Csaba (6.a), II. helyen Sándor Szilvia (6.b), 
III. helyen pedig Sóvári Dániel (7.b) és Zelenák Norbert (8.b) 
végeztek. Felkészítő, szervező pedagógus: Karacs Erzsébet.

Itt a farsang áll a bál….
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az alsós farsang február 

10-én 14.30-kor kezdődik az iskolában, a felsős farsang febru-
ár 24-én 16.00-kor kerül megrendezésre a Művelődési Házban. 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Tájékoztatás szülői értekezletről
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2017. január 30-án az 1-2. osz-

tályosoknak, január 31-én a 3-4. osztályosoknak, február 1-jén 
az 5-6. osztályosoknak, míg február 2-án a 7-8. osztályosoknak 
tartunk 17.00 órától kezdődően szülői értekezletet. Ezeken a 
napokon 15.30 órától kezdődően pedig a fogadóórákra várjuk a 
kedves szülőket. 

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető-helyettes 
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Képes krónika 2016.
A tavalyi év sem telt el eseménytelenül községünk életében. Számos díjjal jutalmazták munkánkat, elkezdődött az Idősek Bent-
lakásos Intézményének építése, illetve számos színes, tartalmas programon vehettek részt településünk lakói. A teljesség igénye 
nélkül idézzük fel a tavalyi év egy-egy pillanatát!

Átadták az Ipari Parkban a Szálka 96. Kft. beruházásában megvalósított 
logisztikai csarnokot

Nemzeti Ünnepünk, március 15-e alkalmából kitüntető díjakat 
adományozott önkormányzatunk

Idősbarát Önkormányzat Díjat adományozott településünknek Balog 
Zoltán miniszter

Elkészült a kerékpártároló a 4. számú főút közelében

Elkezdődött a Bentlakásos Idősek Otthona első ütemének építéseAz Ebesi Majális a tavalyi évben is nagy sikerrel került megrendezésre

Augusztus 20-án sokan kilátogattak a falunapraAdvent első vasárnapján Ebesen is meggyújtottuk a szeretet fényét
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Önkormányzatunk elnyerte a Polgárőr Község kitüntető címet

Tavaly már második alkalommal került megrendezésre  
a Sütemény- és Torta Fesztivál

Kerékpárosbarát Település 
díjat kapott Ebes

A tavalyi évben önkormányzatunk két új gépjárművet szerzett be

A Budapesten megrendezett 
Totalitárius Diktatúrák 

Áldozatainak Európai Emléknapján 
képviseltük Ebest

A hagyományok felelevenítésére jó alkalom adódott az Ihaj Csuhé 
Fesztiválon

Elnyertük a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet

A 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap 
programsorozat lebonyolításáért településünk a Legjobb Szervező díj 

elismerésben részesült
„Magyarországi Falumegújítási Díj a fenntartható falufejlesztés kiváló 

színvonalú megvalósításáért” elismerésben részesült településünk
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„…azt mondja a száj, amit gondol az ész, és érez a szív.”
(Montágh Imre)

– Interjú Zsigmond Mónika logopédussal –
A kommunikáció a min-

dennapi élet alapja, szüksé-
günk van rá életünk minden 
területén. Vannak sajnos 
azonban olyan gyerekek 
és felnőttek, akik valamely 
okból kifolyólag nem képe-
sek megfelelően képezni a 
beszédhangokat. Ebesen az 
ilyen nehézséggel, zavarral 
küzdő gyerekekkel immár 
hat éve foglalkozik Zsig-
mond Mónika logopédus, 
akit a hivatásáról kérdez-
tünk.

Ebesi Hírlap: Mit kell tud-
nunk Önről? Mióta foglalkozik 
logopédiával?

Zsigmond Mónika: Hajdú-
szoboszlón élek a családom-
mal, a Hajdú-Bihar Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat 
Hajdúszoboszlói Tagintézmé-
nyének vagyok a munkatársa. 
Alapvégzettségem kántor-álta-
lános iskolai tanító, ének-zene 
műveltségi területtel. Gyógy-
pedagógus-logopédus képesí-
tést, valamint gyógypedagógus 
szakvizsgát az ELTE Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Ka-
rán szereztem. Hat éve dolgo-
zom logopédus munkakörben. 
A munkaidőm nagy részét 
Ebesen töltöm, azonban Haj-
dúszoboszlón is vannak óráim. 
A helyi beszédhibás óvodások 
és iskolás tanulók logopédiai 
terápiája a fő feladatom, to-
vábbá nevelési tanácsadást és 
tankerületi szakértői bizottsági 
tevékenységet is végzek. 

Ebesi Hírlap: Bár sokan 
használjuk a mindennapok-
ban, de mit is jelent a logopé-
dia és mivel foglalkozik ponto-
san?

Zsigmond Mónika: A logo-
pédia beszédnevelést, beszéd-
pedagógiát jelent, komplex 
tudomány, a gyógypedagógia 
egyik speciális részterülete. 
Feladatkörébe tartozik a hang-
adás, a beszédfejlődés, a nyelvi 
fejlődés, a folyamatos beszéd, 
az olvasás, írás, helyesírás el-

sajátításában jelentkező elégte-
lenségek komplex kezelése. 

Ebesi Hírlap: Mit takar a 
logopédiai tevékenység?

E tevékenységi körbe a be-
szédhibák kiszűrése, a nyelvi 
zavar felismerése, a beszéd-
hibák javítása, az írás-olva-
sás elsajátításához szükséges 
készségek kialakítása tartozik. 

Ebesi Hírlap: A logopédia, 
mint szakma is egyfajta hiva-
tás. Mit gondol ki alkalmas 
logopédiai terápia végzésére?

Zsigmond Mónika: Lo-
gopédiai terápiát logopédus 
szakirányon végzett gyógy-
pedagógus, logopédiai tanár, 
beszédterapeuta végezhet. 
Mint minden – gyerekekkel 
dolgozó – pedagógusnak, azt 
gondolom, hogy a logopédus-
nak is birtokolnia kell olyan 
képességeket, amelyek elen-
gedhetetlenek a fiatal generá-
cióval való foglalkozás során. 
A teljesség igénye nélkül fel-
sorolok néhányat, mint például 
nagyfokú empátia, elfogadás, 
érzékenység, segítőkészség, 
nyitottság, rugalmasság, meg-
felelő kooperáció, sok türelem, 
jó kommunikációs készség, 
hitelesség, és nem utolsó sor-
ban alázat, a páciensek iránt 
tanúsított tisztelet. Egyszóval a 
segítő szakember személyisé-
ge is a terápia eleme, ugyanis a 
foglalkozások messzemenően 
nem csak a beszéd tanulásáról, 
mint kommunikációs eszköz 
alkalmazásáról szólnak. Cél 
és egyben feladat többek kö-
zött a kisgyermekek bevezeté-
se a tiszta beszéd világába, az 
anyanyelvünk helyes használa-
tának megtanítása, az egymás 
elfogadására, segítésére való 
nevelés valamint a teljes sze-
mélyiség formálása.

Ebesi Hírlap: Mi a logopé-
dus feladata konkrétan?

Zsigmond Mónika: Az 
artikulációs hibákkal küz-
dő, beszédben akadályozott 
gyermekek, felnőttek felis-

merése szűrés által, az egyes 
beszédkórképek vizsgálata és 
diagnosztizálása, megelőzése, 
terápiás ellátása, valamint utó-
gondozása.

Ebesi Hírlap: Milyen kor-
osztállyal dolgozik a logopé-
dus?

Zsigmond Mónika: A pá-
ciensek palettáját három éves 
kortól a tankötelezettség befe-
jezéséig a fiatalkorúak alkot-
ják leginkább, de sok esetben 
stroke-on átesett felnőttek is 
igénybe veszik a szolgáltatást. 

Ebesi Hírlap: Mikor és ho-
gyan forduljanak Önhöz a be-
szédben akadályozott gyerme-
kek szülei?

Zsigmond Mónika: Ebes 
község köznevelési intéz-
ményeibe beíratott, minden, 
logopédiai ellátásra szoruló 
gyermekről tudomásom van. 

Jól bevált gyakorlat, hogy 
az óvónők által súlyosnak ítélt 
eseteket – 3-4 éves korosztály 
– szülői beleegyezést követő-
en megvizsgálom és előjegy-
zésbe veszem. A 15/2013. (II. 
26.) EMMI rendelet – a peda-
gógiai szakszolgálati intézmé-
nyek működéséről – szerint az 
5. életévüket betöltött gyerme-

kek szűrése, nyelvi fejlettsé-
gének vizsgálata kötelező. Az 
első osztályosok felülvizsgála-
tát minden tanév elején elvég-
zem. 

Gyakorlatilag az ebesi szü-
lőknek a jelzés szempontjából 
teendőjük nincs, viszont a te-
rápiára való felvétel után szük-
ség van az együttműködésük-
re a csemetéjük eredményes 
fejlesztése érdekében. De ter-
mészetesen fordulhatnak hoz-
zám bizalommal a terápiával 
kapcsolatos kérdésekkel, vagy 
beiskolázás témakörében, akár 
más, a feladataimhoz tartozó 
ügyekben. 

Gyermekbarát, kulturált kö-
rülmények között az iskola 
épületében várom szeretettel 
az érintett szülőket, nagyszü-
lőket, pedagógus kollégákat az 
intézményekben kifüggesztett 
fogadó órámon!

Köszönetnyilvánítás
2016 decemberében, az ebesi Családsegítő- és Gyermek-
jóléti Szolgálat a Sziget ABC, a Református Egyház, va-
lamint az ebesi lakosok felajánlásai révén az alábbi ado-
mányokat oszthatta ki a helyi lakosok körében:
  – 3 db használt automata mosógép, 

– 2 db használt mikrohullámú sütő, 
– 2 db használt televízió készülék, 
– 2 db használt villanyradiátor, 
– 1 db szekrény, 
– 1 db használt elektromos teafőző, 
– 1 db használt vízforraló, 
– 1 db használt számítógép, 
–  96 db (tartós élelmiszert tartalmazó) karácso-

nyi csomag.
Felajánlásaikat köszönjük!

Alapszolgáltatási Központ Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Szolgáltató
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A hideg ellenére is nagyon sokan búcsúztatták az óévet a Szé-
chenyi téren, ahol a remek hangulatról a Groovehouse együttes 
gondoskodott és az estét egy varázslatos tűzijáték zárta.

Évbúcsúztató a főtéren 

Közkívánatra 2016. de cem-
ber 4-én ismét színházláto-
gatást szerveztünk Nagyvá-
radra, a Szigligeti Színház-
ba. A Színház az évad elején 
műsorra tűzi az új darabokat, 

amelyekből Miklós Irénke 
közönségszervezőjük javas-
latára Füst Milán: Máli néni 
című darabját választottuk 
ki. Ennek a darabnak az ős-
bemutatója november 15-én 
volt, és már az első előadá-
son sikert aratott a közönség 
körében. Füst Milán egyetlen 
vígjátéka elgondolkodtatásra 
késztetett bennünket, és ke-
serédes humora, a pontosan 
elhelyezett gegjei gyakorta 
mosolyt csalt az arcunkra. A 
program szervezésében na-
gyon sok segítséget kaptunk 
Pintyák Irénke nénitől, aki 

minden alkalommal elkísér 
bennünket és történeteivel, 
a városban található neveze-
tességek bemutatásával sok 

kedves percet szerzett az elő-
adásra ellátogatók számára. 
Itt köszönjük meg számára 
az utánozhatatlan, finom sü-
teményeket, és az Adventi 
vásári sétát, amellyel meg-
örvendeztetett bennünket. 
Irénke néni nagyon büszke a 
szülővárosa patinás épületei-
re, különösen a színházára, és 
Nagyvárad történetéről szóló 
féltve őrzött könyvből ki-
jegyzetelt számunkra néhány 
fontos részletet annak múlt-
járól, amelyet most szeretnék 
közzétenni: „a Nagyváradi 
színjátszást a történeti leírá-

sok adatai szerint már 1795 
óta jegyezték, amikor már 
volt színigazgatója, Kelemen 
László személyében. A meg-

alapítását követően nem volt 
saját társulata, Kolozsvári 
Színháztól érkezett színészek 
szerepeltek a darabokban. A 
Nagyváradi Színház legna-
gyobb pártfogója és mecéná-
sa 1798-ban báró Wesselényi 
Miklós lett. Az első előadásra 

1798. augusztus 26-án került 
sor, a darab címe számomra 
nem ismeretes. Ez az előadás 
még a „Fekete Sas” épületé-
ben lett bemutatva. A jelenle-
gi színház épülete az ezred-
forduló évében, 1900 októbe-
rében nyitotta meg a kapuit a 
nagyérdemű előtt, amely gö-
rög és barokk stílusban épült, 
de jól megfigyelhetőek a ké-
sői reneszánsz stílusjegyei is. 
A színház megnyitását köve-
tően nagysikerű darabokkal 
és a korszak nagy színésznő-
jével, Blaha Lujzával kezdte 
meg működését. Innen indult 
útnak a budapesti karrier felé 
többek között Gózon Gyula, 
Kabos Gyula, de játszott még 
itt Páger Antal, Sárdi János is. 
Rendezett itt operettet a kor 
ismert zeneszerzője, Lehár 
Ferenc (Csárdás Királynő, 
Mágnás Miska). Az 1950-es 
években a Váradi Színház 
primadonnája volt Kovács 
Apollónia. Itt kezdte a pálya-
futását Miske László, aki ma 
a debreceni Csokonai Színház 
elismert színésze.”

Balogh László szervező

Több mint színházlátogatás
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Madáretető gyalogtúra

Január első hétvégéjén került sor az idei év első gyalogtúrájá-
ra. Madáretetőkkel és csemegékkel felszerelkezve indultunk el, 
hogy a táplálékszegény, fagyos téli napokon, gondoskodjunk 
hasznos barátaink táplálásáról. Időnként, a tavasz beköszönté-
ig igyekszünk feltölteni a lefogyasztott etetőket, de örömmel 
vesszük, ha egy családi gyalogtúra kapcsán a kedves lakosok is 
tudnak ebben segíteni.

Sós Barnabás 

Az Ebesi Sportbarátok Köz-
hasznú Egyesület SHIRO-
KEN Karate szakosztályában 
ismét eljött a bizonyítás ideje. 
A Fehérököl harcművészetet 
űző ebesi karatékák ezúttal 
még elszántabbnak érezték 
magukat, hiszen heten vállal-
koztak tudásuk bizonyítására. 

A hagyományoknak megfele-
lően a vizsgázókat elkísérték a 
barátok, családtagok, hogy je-
lenlétükkel bíztassák őket. Az 
övvizsga egyik különlegessége 
most az volt, hogy a vizsgázta-
tó Sensei Kaszás Lajos mellett 
most ott állt Kovács József is, 
aki mestervizsgára készülve a 

vizsgáztatás elemeit tanulhatta.
Már a megmérettetés elején, 

az erőnléti résznél érezni le-
hetett, hogy nem lesz könnyű 
dolga a hét vizsgázónak. Aztán 
a karate, önvédelmi és az esés-
dobás technikák bemutatása 
következett. A blokk végére 
testhez tapadó ruhában álltak 

a karatékák az elméleti kér-
dések megválaszolásához. A 
formagyakorlatok (katák) be-
mutatásakor csend telepedett 
a dojora, mindenki tudta, hogy 
ennél a gyakorlatnál nem le-
het hibázni. Végül a magasabb 
szintre vizsgázó Pinczésné Ra-
dics Ilona utolsó próbája kö-

vetkezett a küzdelem. A nyolc 
ellenfél után fáradtan, testén 
kék és zöld foltokkal fogadta 
a gratulációkat. Az év tanulsá-
gait a közös évzáró vacsorán 
beszéltük meg, ahol többen is 
megállapították, hogy mind 
testben, mind lélekben sokat 
tanulhattunk ebben az évben 
is. 

Sikeres vizsgát tettek: Pin-
czés Jázmin 10 kyu, Pajzos 
Polla 10 kyu, Makai Csanád 

10 kyu, Makai Botond 9 Kyu, 
Torma Valéria 8 kyu, Kanyó 
Márton 7 kyu, Pinczésné Ra-
dics Ilona 3 kyu.

A dojo 2017-ben is várja a 
karate iránt érdeklődőket, az 
edzések ideje hétfő és szerda 
17:30-tól, helye: Ebesi Műve-
lődési Ház, az edzéseket tartja 
Sensei Kaszás Lajos. 

Kovács József
Ebesi Sportbarátok Egyesület  

elnök

Az előző Ebesi Hírlap lapszámának megjelenése óta Ebe-
sen sem bűncselekmény elkövetéséről, sem pedig közlekedési 
 balesetről nem jutott információ a rendőrség tudomására.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 
amennyiben jogsértő cselekményt észlelnek, értesítsék a rend-
őrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbí-
zottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A beje-
lentéseket 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
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Pásti Gyula c. r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
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 csütörtökön 16:00 
és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az 
Ebes, Széchenyi tér 1. alatt tartanak.

Karácsony Béla  
r. százados, sajtószóvivő

Rendőrségi hírek

Sikeres övvizsgák a dojoban
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Átkocogtunk az újévbe
Dacolva a mínuszokkal a legelszántabbak ismét futással bú-
csúztatták az óévet és boldogan kocogtak át a 2017-es újévbe. 

Szeretet karácsonyi falutúra 

Idén is útra keltünk a szeretet ünnepe előtt, hogy szívünket és 
lelkünket felkészítsük a karácsonyi ünnepekre. A meghitt han-
gulattal sikerült mindenki szívébe egy kis szeretetet varázsolni. 

A 2016. évben is megün-
nepeltük Szent Miklós nap-
ját, melynek alkalmából újra 
megrendezésre került az álta-
lános iskola tanulói számára 
a „Mikulás napi floorball há-
zibajnokság”. A torna az Ebe-
si Sportbarátok Közhasznú 
Egyesület rendezésében va-
lósult meg. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy a testnevelők 
jelzése szerint a gyerekek már 
várják a hagyománnyá vált 
sportrendezvényt. Két korcso-
portban került megrendezésre 
a házi bajnokság, de tekintettel 
arra, hogy az 1-2. osztályosok 
közül csak két csapat nevezett, 
így ők is a 3-4. osztályosokkal 
együtt küzdöttek, de a végső 
eredményük az egymás elle-
ni mérkőzés alapján dőlt el. 
Számtalan gólnak örülhettek a 
szülők is. A kicsiknél még el-
csordult egy-egy könnycsepp, 
ha a mérkőzés végeredménye 
nem úgy alakult, ahogy szeret-
ték volna, de szerencsére a kö-
vetkező eredményesebb ösz-
szecsapás feledtette a korábbi 
csalódásokat. A csoporton 
belül zajlott mérkőzések alap-
ján a legtöbb pontot szerzett 
csapatok a – veretlenül telje-
sítő – „Rénszarvasok” (Fodor 
Enikő, Forgó Viktória, Pinc-
zés Jázmin) és a „DEAC Ju-

nior”-ok (Kanyó Gréta Anna, 
Kocsis Csaba, Makai Botond, 
Nagy Klaudia Kitti) lettek. Ők 
az első helyezést az egymás 
ellen vívott párharccal dön-
tötték el, melynek alapján a 
DEAC Juniorok lettek az idei 
év bajnokai és a három leány-
ból álló Rénszarvasok pedig 
a második helyezést érték el. 
A csoport másodikak egymás 
elleni mérkőzései alapján 
dőlt el a bajnokság harmadik 
helyezettje. Ezt a mérkőzést 
a „Pókok” (Gulácsi Zsom-
bor, Mészáros Erik, Miklós 
Bence) és az „Aranyászok” 
(Deme Nagy Balázs, Kocsis 
Botond, Nagy Máté) vívták. 

A bronz mérkőzés végén az 
Aranyászok csapata örülhe-
tett immáron másodszor is, 
tekintve, hogy a csoportból a 
szerencse is hozzájárult a to-
vábbjutásukhoz. A csoportban 
azonos pontszámmal, egyenlő 
gólkülönbséggel és az egy-
más ellen játszott döntetlen 
miatt az „Aranyászok” és a 
„Sasok” közül pénzfeldobás-
sal az előbbi csapat játszha-
tott a harmadik helyért. A 3-4. 
osztályosoknál a bronzérmek 
megszerzését és az 1-2. osz-
tályosok döntőjét is a játékidő 
letelte után félpályáról elvég-
zett büntető ütések döntötték 
el. A 1-2. osztályosoknál az 

aranyérmet a „Sárkányok” 
(Hanyu Imre, Koós Árpád, 
Makai Csanád, Nagy Kitti) 
az ezüstérmet a „Lángszórós  
Nyuszik” (Fodor Szabolcs, 
Horváth Ákos, Kovács Viktó-
ria, Szabó Barnabás) csapata 
szerezte meg.

Egyesületünk ezúton is 
megköszöni az iskola vezeté-
sének támogatását, a szülők 
kitartását és ezúton is gratulá-
lunk a versenyzőknek!

Találkozunk a Húsvéti Há-
zibajnokságon!

Makai Zsolt
Ebesi Sportbarátok Egyesület, 

Floorball szakosztály, 
szakosztályvezető

Óriási érdeklődés övezte a Mikulás kupát



w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

Ebesi Hírlap12

 
HASZNÁLTRUHA VÁSÁR 

Ebes, Rákóczi u. 12. sz. alatti üzletben.  
 

 

 

 

 
 

 

2017. január 23-tól minden hétfőn és 
szerdán használtruha vásárt tartunk! 
Minden alkalommal, új árukészlettel várjuk 

kedves vásárlóinkat! 
Nálunk tetőtől talpig felöltözhet! 

Az Ebesi Hírlap februári számának  
lapzárta időpontja 2017. február 16. csütörtök

Karsai János  
és Karsai Jánosné
(szül.: Barbócz Mária)
2016. december 23-án

ünnepelték 
házasságkötésük  

50. évfordulóját  
családtagjaik  

és barátaik körében.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett 
halottunk

SZABÓ LÁSZLÓ

temetésén megjelentek, ravata-
lára koszorút, virágot helyeztek 
és mélységes bánatunkban rész-
véttel osztoztak.

A gyászoló család

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyémántlakodalmukat, 60. házassági évfordulójukat 
ünnepli 2017. február 21-én 

Halasi Gábor és Halasi Gáborné (Piroska néni). 
 

 

 

 

 

 

 

Ebből az alkalomból 
szeretettel gratulál és még 
sok boldog együtt töltött 
évet kíván: lánya Babi, 
Éva, veje Gyuri, Imre, 
unokái Imike, Gyuszó, 

Ági és Viola. 
 

 


