
A TARTALOMBÓL...

Egytálétel készítésben  
a legjobbak – 8. oldal

Futballhírek
10. oldal

Nem volt kegyes hozzánk az 
időjárás –  6-7. oldal

Megemlékezés a pusztításról
9. oldal

Iskolai színes hírek
4. oldal

Az önkormányzat hasznosítja a 
mezőgazdasági rendeltetésű földjeit a jövőben

– beszámoló a képviselő-testület augusztusi üléséről –

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
Augusztus 12-én tartotta soron 
következő ülését Ebes Községi 
Önkormányzat képviselő-tes-
tülete, melyen elsőként polgár-
mesteri tájékoztató hangzott el 
az elmúlt testületi ülés óta el-
telt időszak eseményeiről. 

Az önkormányzat hasznosítja 
októbertől a földjeit

Elvi döntés született az ön-
kormányzati tulajdonú mező-
gazdasági rendeltetésű földek 
hasznosításával kapcsolatosan. 
Szabóné Karsai Mária pol-
gármester asszony a napiren-
di ponthoz hozzáfűzte, 2015. 
október 15-én megszűnnek az 
önkormányzati tulajdonban 
lévő mezőgazdasági földek ha-
szonbérleti szerződései, ezért 
döntenie szükséges a képvi-
selő-testületnek arról, hogyan 
kívánja ezen területeket a to-
vábbiakban hasznosítani. Az 
előkészítés során az önkor-
mányzat felvette a kapcsolatot 
valamennyi jelenlegi bérlővel 
tájékoztatva őket a szerződés 
lejártáról, valamint felmérte 
pontosan a földterületek nagy-
ságát is. Ennek eredménye-
képp megállapítást nyert, hogy 
az önkormányzatnak jelenleg 
65,6 hektár nagyobb táblákból 
álló – gépi művelésre alkalmas 
– mezőgazdasági földterüle-
te, valamint 5 hektár kisebb 
földrészletekből álló földje 
van. Polgármester asszony el-
mondta, hogy a képviselő-tes-
tület alapvetően kétféle döntést 
hozhat, egyrészről dönthet úgy, 
hogy nem adja bérbe a továb-
biakban a termőföldeket és az 
önkormányzat maga gazdál-
kodik, másrészről dönthet úgy, 

hogy a területeket továbbra is 
bérbe adja. Ennek kapcsán fel-
vázolta a lehetséges megoldá-
sok előnyeit és hátrányait. Pol-
gármester asszony elmondta, 
ha az önkormányzat saját maga 
kíván gazdálkodni a jövőben a 
mezőgazdasági földjein, akkor 
ebben az esetben a 70 hektár-
nyi terület megműveléséről és 
a megtermelt javak értékesí-
téséről, felhasználásáról kell 
gondoskodnia. Ezen megol-
dásnak a legnagyobb előnye a 
jövedelmezőség. Átlagos évet 
figyelembe véve egy hektár 
föld jövedelemtermelő képes-
sége – a költségek levonása 
után – körülbelül 200 ezer fo-
rint, melyhez hozzáadódik még 
a terület alapú támogatás. Így 
tehát a gépi megmunkálásra 
alkalmas területek tekintetében 
a várható jövedelem 13 mil-
lió forint, amelyhez hozzájön 
még a területalapú támogatás. 
Ha a saját hasznosítás mellett 
dönt a testület az összhangban 
lenne a képviselő-testületnek 
a jelenlegi ciklusra megfogal-
mazott gazdasági programjá-
ban foglaltakkal, mely szerint 
erősíteni, fejleszteni szükséges 
az önkormányzat vállalkozó, 

gazdálkodó szerepét. A dön-
tésnél mindenképpen azt kell 
szem előtt tartani, hogy az ön-
kormányzatok finanszírozási 
rendszere az elmúlt időszak-
ban gyökeresen átalakult. A 
normatív támogatási rendszer 
helyébe a feladatfinanszírozás 
lépett, és ebben a rendszerben 
minden esetben figyelembe 
veszik a település adóerő-ké-
pességét. Az előbbieken túl 
pedig a településen maradó 
személyi jövedelemadó teljes 
elvonása, valamint a gépjármű 
adó helyben maradó részének 
csökkenése (100 százalék he-
lyett 40 százalék) is jelentős 
kiesést eredményezett az ön-
kormányzat költségvetéséből. 
A 2015. évi költségvetés első 
tervezete több mint 140 millió 
forintos hiánnyal számolt, me-
lyet szigorú megszorításokkal 
és egyszeri, csak ebben az év-
ben jelentkező bevétellel tudott 
kompenzálni az önkormányzat. 
A saját műveléses hasznosítás 
előnyei mellett jelentkeznek 
ennek a hátrányai is, úgymint a 
komplex pénzügyi, gazdasági, 
jogi munka, illetve többletfel-
adat. 

XIV. évf. 8. szám • 2015. augusztus

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A földterületek bérbeadá-
sa mellett szól, hogy az ön-
kormányzatnak kevesebb 
erőforrást kell biztosítania a 
feladatellátásra, valamint a 
gazdálkodás kockázata is a ha-
szonbérlő oldalán marad. Ezen 
forma legnagyobb hátránya 
az alacsony jövedelmezőség. 
Az önkormányzatnak a mező-

gazdasági rendeltetésű földek 
bérbeadásából 2014. évben 
3,2 millió forint bevétele szár-
mazott. A képviselő-testület a 
Pénzügyi Bizottság, valamint 
a Mezőgazdasági, Környezet-
védelmi, Turisztikai, Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság 
támogatása mellett a részletes 
tájékoztató után arról döntött, 
hogy október 15. napjától saját 
művelésben hasznosítja a me-

zőgazdasági rendeltetésű föld-
területeket.

Pályázatok benyújtásáról 
döntött a testület

Tanyagondnoki szolgálatok 
fejlesztésére irányuló pályázat 
benyújtásáról döntött a kép-
viselő-testület, melynek kere-
tében lehetőség nyílik kisebb 
gépek, berendezések beszerzé-
sére. A pályázat 90 százalékos 

támogatási intenzitású, mely 
fejlesztés megvalósításához a 
177.295,- Ft önerőt a képvise-
lő-testület egyhangúlag támo-
gatta.

Egyhangúlag támogatta a 
képviselő-testület a Szoboszlói 
utca szilárd burkolatú útépíté-
sére, valamint csapadékelve-
zetésére vonatkozó pályázat 
benyújtását.

dr. Borku Csilla 

A gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény módosítása 2015. 
szeptember 1-jei hatállyal ki-
bővíti az óvodában ingyene-
sen étkező gyermekek körét.

Ingyenes gyermekétkezte-
tésre jogosultak:

– a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben része-
sülő gyermekek,

– a tartósan beteg vagy 
fogyatékossággal élő gyer-
mekek,

– azok az egészséges gyer-
mekek, akiknek a családban 
nevelkedő testvére – függet-
lenül az életkorától – tartó-
san beteg vagy fogyatékos,

– akiknek a családjában 
három vagy több gyermeket 
nevelnek,

– akiknek a nevelésbe vé-
telét rendelte el a gyámható-
ság,

– akiknek a családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg a kötelező 
legkisebb munkabér sze-
mélyi jövedelemadójával, 

munkavállalói, egészségbiz-
tosítási és nyugdíjjárulékkal 
csökkentett, azaz nettó ösz-
szegének 130%-át (2015. év-
ben 89.408,- Ft-ot).

Az ingyenes gyermekét-
keztetés igénybevételéhez 
a szülő bármikor benyújt-
hatja a kérelmet az óvodá-
ba. A gyermek a kérelem 
benyújtását követő naptól 
étkezhet ingyen. Az ellátás 
legkorábban 2015. szep-
tember 1-jétől jár. (Kivétel: 
a rendszeres gyermekvédel-

mi kedvezményben részesülő 
gyermekekre is be kell jelen-
teni az ingyenes gyermekét-
keztetés iránti igényt, viszont 
az ingyenesség számukra a 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosult-
ság kezdő időpontjától jár.)

Az igényléshez szükséges 
nyilatkozatot 2015. augusz-
tus 25-től (kedd) kérhetik a 
szülők az óvodában.
Czeglédiné Herczeg Ildikó

óvodavezető

Tájékoztató az óvodai ingyenes étkezés igényléséről

Tájékoztatás mammográfiás 
szűrővizsgálatról

Tájékoztatjuk az érintett asszonyokat, hogy 2015. szeptember 
4-én az Ebes Községi Önkormányzat által finanszírozott buszt 
indítunk mammográfiás vizsgálatra Debrecenbe. 

A behívó levéllel rendelkezők előzetes jelentkezését várjuk 
2015. szeptember 2. napjáig személyesen az Egészségházban 
(Kossuth u. 12.) vagy az 52/366-821 telefonszámon a védőnők-
nél munkaidőben, mivel összesen 60 asszony számára tudjuk 
biztosítani az utazást. A jelentkezéskor kérjük, hozza magával a 
behívó levelet, valamint a TAJ-kártyáját.

Indulás: 2015. szeptember 4. 7.00 óra az Egészségház elől, 
visszaérkezés tervezetten 12.00 órakor. 

Az utazás előtt összegyűjtjük az iratokat (személyi igazol-
vány, lakcímkártya, TAJ-kártya, behívólevél).

Felhívás méhnyakrák szűrésre
2015. szeptember 11-én, pénteken 9.00 – 11.00 közötti időben 

méhnyakrákszűrést tartunk az Egészségházban.
A szűrővizsgálatot dr. Szilvási Ferenc szülész-nőgyógyász 

szakorvos végzi a Kenézy Gyula Kórházból. 
Előzetes bejelentkezés szükséges, mivel doktor úr egy alka-

lommal maximum ötven asszonyt tud fogadni.
Jelentkezés: munkaidőben, az Egészségházban (Kossuth u. 

12.) vagy az 52/366-821 telefonszámon lehet a védőnőknél.
Panaszmentes esetben azokat várjuk, akik 1 évnél régebben 

voltak a szűrővizsgálaton. 
Az idén még egy alkalommal tartunk rákszűrést.

Védőnők

Hirdetmény
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és az 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága értesíti a lakosságot, 
hogy az ebesi állandó lakcímmel rendelkező, nappali okta-
tás rendje szerint tanulmányokat folytató diákok részére 
3000,- Ft beiskolázási támogatást nyújt.

Nem részesülnek támogatásban azok a kérelmezők, akik:
–  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-

nek.

A támogatás kifizetésére 2015. szeptember 7. napjától kez-
dődően október 31. napjáig kerül sor a Polgármesteri Hiva-
tal pénztárában ügyfélfogadási időben. 

A pénz felvételéhez az iskolalátogatási igazolás szükséges, 
melyből megállapítható, hogy nappali oktatás rendje szerint 
folytat tanulmányokat a kérelmező. 

Ebes Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  
és az Egészségügyi és Szociális Bizottsága

(Folytatás az 1. oldalról.)
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Tájékoztatás

Tisztelt Ebesi lakosok!
Ebes községben az utóbbi időben több bejelentés érkezett 

mind a rendőrséghez, mind az önkormányzathoz a lakosok 
hétvégi pihenését zavaró tevékenységről. Településünkön a 
helyi rendelet alapján tilos:

– Hangjelzés útján reklám és üzleti tevékenységet folytatni 
szombaton 14 óra után, illetve ünnepnapon és vasárnap.

– Ünnepnap és vasárnap 8 óra előtt és 13 óra után  a lakók pi-
henését, nyugalmát zavaró hanghatással járó tevékenység vég-
zése, eszközök használata így különösen, de nem kizárólagosan:

a) motoros fűrész használata
b) sarokcsiszoló gép használata
c) benzinmotoros fűnyíró és fűkasza használata
– A lakosság nyugalmát sértő hangoskodás és egyéb zavaró 

hanghatást okozó tevékenység folytatása.
Csendháborítás szabálysértése miatt a rendőrséghez (körzeti 

megbízottakhoz) lehet fordulni.
Dr. Hajdu Miklós jegyző

Sárospatakon kirándultunk
2015. augusztus 1-jén Sárospatak látványosságait néztük meg, 
melynek során megtekintettük a Sárospataki Református Kol-
légium Tudományos Gyűjteményeinek Nagykönyvtárát és a 
Rákóczi-várat. Ajánljuk mindenkinek a könyvtár és a vár láto-
gatását, mert minkét kiállítás tartalmas időtöltést tud nyújtani 
az odalátogatóknak. Az Alapszolgáltatási Központ dolgozói a 
kiránduláshoz nyújtott támogatást ezúton is köszöni az Önkor-
mányzatnak.

Kedvezményes színházbérlet 
az ebesi nyugdíjasok részére!

Az Alapszolgáltatási Központ rendszeres, csoportos színházláto-
gatásra buzdítja Ebes színházkedvelő nyugdíjas lakosait! A deb-
receni Csokonai Nemzeti Színházban, a 2015/16-os színházi 
évadban, összesen 6 előadás megtekintésére nyílik lehetőség. 
A 6 előadásos bérlet teljes ára 10.500,- Ft, melyet kedvezmé-
nyesen, a nyugdíjasok részére 6.300,- Ft áron lehet megvásá-
rolni. Az utazást szervezett keretek között, busszal, önköltség 
megfizetésével tervezzük, mely várhatóan 1.000,- Ft lesz alkal-
manként.

Várjuk jelentkezésüket!
Érdeklődni és jelentkezni 2015. szeptember 10-ig  

az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:
Idősek Klubja, Ebes, Kossuth u. 34. Tel.: 52/565-071

Szervező: Lévai Annamária Tel.: 70/526-6983
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PIPOSZ tábor  Bükklokán

Először, de nem utoljára! Belevágtunk az is-
meretlenbe. Véletlenül jutott el hozzám az 
információ, miszerint egy székelyföldi tábor 
várja a kicsiket és nagyokat, hogy megmutas-
sa milyen értékek maradtak odaát, hogyan le-
het önellátó egy birtok (vízikerék, szélkerék, 
napelem), és milyen magyarnak lenni tőlünk 
600 km-re?

Az út nagyon hosszú volt, de a tanya látvá-
nya és István bácsi, a tanyagazda feledtette 
velünk a fáradalmakat. A gyerekek egy no-
mád házban kaptak szállást, szalmazsákos 
rönkágyon aludhattak és csergével takaróz-
tak.

Minden reggel a forrásból engedtük meg 
kulacsainkat egész napra való friss vízzel 
és a héten székely ételeket ettünk. Bejártuk 
a környék nevezetességeit, ellátogattunk az 
ezeréves határhoz, a Gyilkos-tóhoz, a Bé-
kás-szoroshoz, Csíkszeredába a Mikó vár-
hoz. Megemlékeztünk a Madéfalvi hősökről, 
ahol megtudtuk, hogy az erdőbe elbújdosott, 
„elcsángált” székelyekből lettek a csángók. 
Voltunk Csíksomlyón, Farkaslakán Tamá-
si Áron sírjánál és a Trianon emlékműnél. 
Sehol nem maradhatott el a székely him-
nusz, amit közösen énekeltünk. Megálltunk 
Szejkefürdőn, Orbán Balázs sírját 14 székely 
kapu alatt átsétálva közelítettük meg. Koron-
don gyönyörű kerámiákat vásárolhattunk és 
megismerkedtünk egy táplász mesterrel, aki 
a kihalófélben lévő mesterségéről beszélt ne-
künk.

A tábor utolsó napja István bácsié volt. 
Betekintést nyertünk a gazdaság életébe, 
melyből az egész család kiveszi a részét. Lát-
tuk, hogyan készül a sajt, ettünk zsendicét. 

Voltunk a család pékségében, ahol mindenki 
készíthetett magának saját kiflit. Péter bá-
csi elmagyarázta a gyerekeknek miért olyan 
nagy kincs a kenyér! (1 m2-en megtermelt bú-
zamag kell egyetlen kiflihez!, és még ennyi 
verejték…) Délután túrázni mentünk a Szellő 
tetőre a régi hadi úton. A kilátást nem lehet 
leírni. Este csángó táncház és daltanulás vette 
kezdetét, mert az embernek kell, hogy legyen 
egy nótája. A Tatros partján nem szabad lefe-
küdni…

A táborzárás elképzelhetetlen tábortűz nél-
kül. Ennek mi raktuk meg az alapját, minden 
gyerek és felnőtt csatárláncban adta a köve-
ket, így hamar elkészült. Nehéz volt a búcsú, 
még utoljára énekeltünk egyet. Hazafelé úton 
Enikő néni székely viccekből tartott felolva-
sást.

De igazából nemcsak a látnivaló volt, ami 
lenyűgözött bennünket. Régen nem hallot-
tunk ilyen szép ízes beszédet. Igaz-e?

Emberségből és magyarságból örök emlé-
ket kaptunk. A táborlakóknak csak azt üzen-
ném, hogy csövi, de tényleg csövi… (ők 
tudják, miről van szó). Jövőre újra ugyanott 
találkozunk! Mert aki a Tatros vizét issza, vá-
gyik annak szíve vissza!

Az az érzés, ami ott átjárta szívünket, lel-
künket nem írható le csak egy székely mon-
dással: Nem sírok én édesanyám, csak a sze-
mem könnyes… Katona Erika

Erdei iskolában voltunk  
Hortobágy-Mátán

A TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0072  pályá-
zat keretében iskolánkból 30 művészeti isko-
lás tanuló vett részt 2015. augusztus 14-18. 
között a Hortobágyi Nemzet Park által szer-
vezett erdei iskolában.

Célja, hogy gyermekeink szervezett öko-
túrák keretében ismerjék meg, fedezzék fel 
természeti értékeinket. Sokszínű, tartalmas 
napokat töltöttünk a Hortobágyon (szeke-
rezés, csikósbemutató, motorcsónaktúra a 
Hortobágy folyón, kézműves foglalkozások, 
csillagászat, madárgyűrűzés, kisvonatozás a 
halastavakhoz, Malomházi gyalogtúra, Va-
daspark).

Ezen programok mellett, lehetőségünk volt 
a táborban sportolni, illetve minden este ver-
senyeket, vetélkedőket szerveztünk, így a ta-
nulás mellett szórakozásra is volt idő.

Elmondhatjuk, hogy a célok megvalósul-

tak, hiszen rengeteg új ismerettel gazdagodva 
tértünk haza. Bálintné Bagdi Ibolya, Zakar 
Csilla és Balogh Tamás táborvezetők.

Szépül az iskolakertünk
Először is a köszönettel kezdeném, mert na-
gyon sokan komolyan vették azt, hogy a ker-
tet nyáron is művelni kell. Kedden és csütör-
tökön jöttek a szorgos kis munkások kapálni 
és locsolni. KÖSZÖNÖM!

A TIE pályázat keretében tovább bővült a 
kert komplexum az udvarunkon. Van most 
már saját szerszámtárolónk és üvegházunk. 
A tárolóba már be is rendezkedtünk, áthord-
tuk a meglévő szerszámjainkat, még padot is 
szereztünk, ahol munka közben megpihenhe-
tünk. Egészen lakájos lett. Az üvegházat is 
sikerült bepolcozni, itt fogjuk nevelni a jövő 
évi palántainkat. 
Kérem a kedves szülőket, aki rendelkezik 
felesleges szaporító edénnyel (cserép, sza-
porító tálca) vagy tudna nekünk virágföldet, 
érett marhatrágyát felajánlani gondoljon ránk. 
Szívesen veszünk bármi nemű hozzájárulást! 
Köszönettel: Katona Erika.

Fejezzük ki hálánkat együtt!
2015. október 02-án, pénteken 16.00 órától a 
Művelődési Házban születésnapja alkalmából 
köszöntjük Prepuk János örökös iskola igaz-
gatót, aki állami kitüntetést vehet át a Zene 
Világnapja rendezvény keretében. Eme jeles 
nap még emlékezetesebbé tételében iskolánk 
lehetőséget biztosít volt diákjaink számára 
arra, hogy kifejezzék hálájukat Prepuk János 
igazgató úr felé. Várjuk azon volt tanulóink 
jelentkezését, akik bármilyen produkcióval 
(zene, élménybeszámoló, vers, próza) sze-
retnék köszönetüket kifejezni. Jelentkezés: 
2015. szeptember 28. napjáig Szűcs Norbert 
intézményvezetőnél az igazgato@arany-ebes.
sulinet.hu e-mail címen vagy az 52/565-023 
telefonszámon lehet.

Tegyük könnyebbé a tanévkezdést!
Az idei tanévtől az Ebesi Gyermekekért Ala-
pítvánnyal (számlaszám: Balmazújváros 
és Vidéke Takarékszövetkezet – 59900036-
11014234) összefogva iskolánk tanévkezdési 
támogatást szeretne nyújtani a rászoruló csa-
ládok, tanulók részére. Erre tekintettel gyűj-
tést szervezünk 2015. augusztus 31-én, hétfőn 
8.00–16.00 óra között. Minden támogatót vá-
runk a titkárságon, aki új és jó állapotú hasz-
nált taneszközökkel, iskolatáskával, írószerek-
kel vagy anyagi eszközökkel szívesen nyújtana 
segítséget a rászoruló ebesi gyerekeknek!

Tanévnyitó, beiratkozás a művészeti 
oktatásra

A 2015/2016-os tanév tanévnyitójának idő-
pontja 2015. augusztus 31., hétfő 17.00 óra.

Idén is várjuk a művészeti képzés iránt érdek-
lődő tanulóinkat művészeti tanszakjainkon. 
A beiratkozás folyamatos.

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető-helyetes

Iskolai színes hírek
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Debrecen egyik leg pa ti nán-
sabb Belvárosi udvarában a 
Piac út 41. szám indította útjára 
Máté László műgyűjtő az első 
Debreceni Art Expo Szabadtéri 
Festmény és Grafikai Kiállítást 
és Vásárt 2015. június 13-án.

Rendezvény minden máso-
dik szombat délelőtt volt lá-
togatható 2015. június 13. és 
augusztus 22-e közötti időpon-
tokban.

A Szervezők úgy döntöttek, 
hogy az Art Expora a legne-
vesebb Debrecen és Debrecen 
környéki kortárs művészek, 
valamint néhány ismert mű-
gyűjtő kapnak meghívást.

A debreceni Art Expo ha-
gyományteremtő céllal lett lét-
rehozva. Első alkalommal tar-
tandó kulturális rendezvényen 

olyan neves művészek nyertek 
meghívást, mint pl. Burai Ist-
ván, David Beeri, Józsa János, 
Kádár Nagy Lajos, Komiszár 
János, László Ákos, Potyók 
Tamás.

Nem kis örömünkre ezen 
jeles kulturális eseményen 
Ebes község is képviselve volt, 
a Holló László-díjas Kádár 
Nagy Lajos kortárs festőmű-
vész révén.

Kádár Nagy Lajos 10 alkotá-
sával és az újonnan megjelent 
Zsarátfénynél című könyvével 
kapott kiállítási lehetőséget.

A szabadtéri Art Expo kiál-
lítás és egyben vásár is – egy 
teljesen új, egyedi kezdemé-

nyezés volt Debrecen város 
kulturális életében.

Az Art Expo célja pedig 
nem kevesebb volt, mint hogy 
a cívisváros kulturális értékeit 
közelebb hozza a város lakos-
ságához, és adjon egy széles-
körű bemutatkozási lehetősé-
get a kultúra képviselőinek. 
A műalkotások révén pedig 
létesítsen egy élő kapcsola-
tot, indítson el egy diskurzust 
az alkotóművészek és a város 
művészet iránt elkötelezett 
polgárai között.

A helyszín választással pe-
dig nem kevesebb volt a célki-
tűzés, hogy a kiállítás révén is 
„életet lehelni” a Piac utcába, 

annak korzó jellegét erősíten-
dően.

Köztünk maradjon – dicséret 
a Szervezőnek –, de ezek egyi-
ke sem kis feladat!

Szoktuk mondani, mindig az 
első lépés a legnehezebb és ez 
jelen esetben hatványozottan 
is igaz. Két hónap tapasztal-
ta alapján azt azonban bátran 
kijelenthetjük, hogy egy érde-
kes jövőbemutató debreceni 
kulturális rendezvény debütá-
lásán Ebes község sikeresen 
volt képviselve, és az Art Expo 
folytatásában pedig mindany-
nyian bízunk!  

A jelen lévők úgy köszöntek 
el egymástól: találkozzunk jö-
vőre – ugyanitt!

Lejegyezte: 
Dr. Hagymási Zoltán

Szabadtéri Art Expo – Debrecen 

Nagy örömünkre szolgált, hogy egyle-
tünk, a Zsongvölgyi Hagyományőrző Ha-
ditorna Egylet idén is meghívást kapott a 
Börzsöny Nehézgyalogság által szervezett 
kardvívó- és íjászversenyre.

Lassacskán hagyománnyá válik, hogy 
régi ismerőseink a Börzsöny valamelyik 
településén, évente egyszer, augusztus 
közepén középkori kardvívóversenyt 
szerveznek, ahova eddig minden évben 
meghívást kaptak egyletünk tagja is. Idén 
ezen rendezvény Ősagárd településen, a 
VIII. Ősagárdi Agár Fesztivállal karöltve 
került megrendezésre. A település földraj-
zilag már a Cserháthoz tartozik, ellenben 
ez nem jelentett akadályt egy jó hangulatú, 
baráti tusakodásnak és a Börzsönyi Baj-
nokság elnevezésű verseny megtartásának.

Egyesületünk tagjai számára a rendez-
vény egy korai, hajnal 4 órás indulással 
kezdődött, viszonylag rövid, 3 és fél órás 
autóutat követően kb fél 8-ra érkeztünk 
meg a rendezvénynek helyt adó ősagárdi 
sportpályára, ekkor a korábban érkező csa-
patok néhány sátra már büszkén hirdette, 
hogy jó helyre jöttünk. Saját táborunk fel-
állítását követően leadtuk jelentkezésünket 
a szervező csapatnál.

Különböző tőlünk független, techni-
kai problémák okán csak jelentős, kb 1 
órás csúszással kezdődött a rendezvény, 
az ünnepélyes megnyitót követően, első 
látványosságként a kardvívó verseny se-
lejtezőivel. A nehézpáncélos kardvívó 
versenyre Csorvási József, Örvendi Tibor 
és Hajnal János nevezett csapatunkból. 
Noha minden tőlünk telhetőt megtettünk, 
szoros pontversenyben ugyan, de mind-
hárman alul maradtunk ellenfelünkkel 
szemben, így a középdöntőkben már csak 

bíróként vehettünk részt. A nap folyamán 
felváltva zajlottak az Agár Fesztivál és a 
Börzsönyi Bajnokság programjai, így a 
kardvívó selejtezők után a helyi majorett 
együttes bemutatója, valamint számos 
kutyakiképző produkciója után egyesü-
letünk tagjai mutatták be a középkorban 

használatos fegyvereket, páncéldarabo-
kat. Ahogy az lenni szokott, a közönség 
kitörő lelkesedéssel és nagy érdeklődéssel 
fogadta a különböző szálfegyverek, hají-
tófegyverek, kardok, buzogányok és vér-
tezetek kavalkádját.

Bemutatónkat követően, a melegre való 
tekintettel az íjászversenyek lebonyolítá-
sával folytatódott a rendezvény. 14 éven 
aluli kategóriában egyletünk egyik büsz-
kesége, Horváth Bence, egészen a dobo-
gó 2. fokáig küzdötte fel magát, számos 
ellenfelet maga mögé utasítva, éppen csak 
egy hajszállal lemaradva az első helyezett 
mögött. Felnőtt kategóriában Csorvási Jó-
zsef és Hajnal János indultak közülünk, 
helyezést azonban egyikünknek sem sike-
rült elérni.

Az íjászpárbajok után folytatódott a 
kardvívó verseny, melyet kemény küzdel-
mek közepette, immáron 3. alkalommal is 
a kaposvári Fekete Sereg harcosa, Kristóf 
Szabolcs nyert meg, kiérdemelve ezzel a 
Börzsöny Örökös Bajnoka címet, mely tel-
jesítményéhez ezúton is gratulálunk.

Az eredményhirdetéseket követően, mi-
vel már jócskán sötétedés után járt az idő 
nyugovóra tértek a megfáradt harcosok. 
Vasárnap reggel már nem kímélt meg min-
ket az időjárás, a táborbontás és búcsúzko-
dás esőben zajlott. Egy újabb autóutat kö-
vetően kb délután 3 órára érkeztünk meg 
Ebesre, fáradtan ugyan, ellenben tömérdek 
szép emlékkel és hasznos tapasztalattal 
gyarapodva.

Reméljük jövőre is megtisztelnek ben-
nünket egy meghívással a Börzsöny Ne-
hézgyalogság tagjai, addig is folytatjuk 
gyakorlásainkat, igyekszünk még jobbá 
válni, hogy 2016-ban is öregbítsük Egyle-
tünk és Ebes Község hírnevét!

Hajnal János
ZVHHE 

Lovagi viadalok a Duna-kanyarban
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Nem volt kegyes hozzánk az időjárás 
– képes beszámoló a Szent István napi sokadalomról –

Bár nem volt kegyes az időjárás a Szent István Napi Soka-
dalom programjaira kilátogatókhoz, mégis aki ellátogatott a 
rendezvényre igazán jól érezhette magát. A családias hangulatú 
délelőtt idén is a hagyományosan immár XIV. alkalommal meg-
rendezett Ízőrző főzőversennyel vette kezdetét. 

A Művelődési Ház színpadán pedig mindenki megtalálhat-
ta a számára legérdekesebb műsorszámokat. Fellépett többek 
között a Madzag Bábegyüttes, az Ebesi Piros Rózsa Népdal-
kör, Magyar Rózsa nótaénekes, az Ozirisz Hastánc Stúdió tán-

cosai, a Hagyományok Háza Napraforgó néptánc csoportja, 
Peller Károly és Szendi Szilvia operett énekesek, Sós Fecó 
és Hencsy a mulatós zene „nagykövetei”, valamint Roy és 
Ádám.

Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. köszönetét fe-
jezi ki a szervezésben közreműködők önzetlen munkájáért, akik 
segítették a rendezvény sikeres lebonyolítását. Külön köszö-
net illeti a főzőverseny tárgynyereményeinek felajánlásáért a 
Curver Magyarország Kft.-t és a Meal Trade Kft.-t. 

Sós Fecó és Hencsy mulatós zenéje minden 
korosztályt magával ragadott

Roy és Ádám dalait együtt énekelte a közönség

Peller Károly és Szendi Szilvia operett 
slágerekkel tette színesebbé a napot

Magyar Rózsa nemcsak mulatós 
nótáival, hanem kedvességével is 

elvarázsolta az érdeklődőket

Ebes Étekkészítő Mestere 2015-ben. 
Pörköltjével kivívta a szakmai zsűri 

elismerését

Bemutatkozott a Hagyományok Háza Napraforgó néptánc 
csoportjaAz étekkészítő verseny szakavatott zsűrije

A Madzag Bábegyüttes előadásába a gyerkekek 
is bekapcsolódtak

A családias karaoke partyn a legbátrabbak a 
színpadon is kiengedték a hangjukat

A zord időjárás ellenére is finom ételek készültek 
a sátrak alatt

A Piros Rózsa Népdalkör nótacsokorral kedveskedett a 
közönségnek
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A bábszínészek Ludas Matyi történetébe bevonták a kicsiket

Ügyesen táncoltak a kis napraforgók

VII. Sportbarát Napok
2015.szeptember 5-6.

9.00-14.30 VII. Ebesi Őszi Ifjúsági Sakkverseny

 Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű
 Általános Iskola és AMI:

Nevezni/érdeklődni: +36-30/924-1173

Sporttelep - Aszfalt pálya:

15.00 - 20.00   III. Floorball Bajnokság

Nevezni/érdeklődni: +36-70/360-5595 

2015. SZEPTEMBER 5. SZOMBAT 2015. SZEPTEMBER 6. VASÁRNAP

PROGRAMOK

                          Homokos Röplabdapálya:

13.00-17.00 V. Amatőr Röplabda Bajnokság

          Nevezni/érdeklődni:+36-70/385-0401

Ebes Művelődési Ház: 

9.00-13.00 V.Sebes Sportbarátok Futóverseny

   Nevezni/érdeklődni:  +36-30/905-1830

A versenyekre nevezni/érdeklődni  a fent megadott számokon, 
valamint az ebesisportbaratokegyesulet@gmail.com e-mail címen lehet. 
A részletes versenykiírások a www.ebesisportbaratok.gportal.hu oldalon. 

 A Családi Kajatanya finom falatokat szolgáltat 
a látogatoknak és versenyzőknek.

Ebesi Polgárőr Egyesület,   Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 

A programváltoztatás  jogát fenntartjuk.

www.ebesisportbaratok.gportal.huebesisportbaratokegyesulet@gmail.com

Támogatóink, együttműködő és média partnereink:

További együttműködő partnereink: Rendőrség,

Az Ozirisz Hastánc Stúdió műsorával forró perceket varázsolt a színpadra Az eső ellenére is sokan voltak kíváncsiak a műsorszámokra

Összeállította: dr. Borku Csilla
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Egytálétel készítésben a legjobbak
Az Ebesi Polgárőr Egyesület idén is benevezett a Szent István 
Napi Sokadalom rendezvény keretében meghirdetett XIV. Ebe-
si Étekkészítő versenyre. Csapatunk az egytálétel kategóriájá-
nak győztese lett savanyú káposztás paraszt gulyásával.

Ebesen 2015. július 24. és augusztus 20. közötti időszakban egy 
bűncselekmény és egy tulajdon elleni szabálysértés jutott a rendőr-
ség tudomására.

Ismeretlen tettes 2015. 08. 01-jén 10 óra 25 perc és 2015. 08. 03-
án 7 óra 30 perc közötti időben bement az Útőrház melletti telep-
helyre, majd az ott leállított tehergépkocsi pótkocsijának ponyváját 
kivágta és abból 2 darab komplett GREEN márkájú klíma szettet 
(3-3 darabos kültéri és beltéri egység a tartókonzolokkal), valamint 
egy külső egységet és egy belső egységet eltulajdonított. Az ügyben 
kisebb értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének 
megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult.

Ismeretlen tettes 2015. 08. 16-án 20 óra 57 percet megelőző idő-
ben eltulajdonított a Horváth tanyában az utcán, lezáratlanul elhe-
lyezett kerékpárt. Az ügyben lopással megvalósított tulajdon elleni 
szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési eljárás indult.  

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 
amennyiben az előbbi eseménnyel kapcsolatban bármilyen in-
formációval rendelkeznek, a bűncselekmény időpontjában a 
helyszínen, illetve annak közelében jártak, esetleg látták a cse-
lekményt, értesítsék a rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a 
település körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefon-
számokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő 
adatait zártan – kezeli: 
Mészáros József r. ftzls. csoportvezető 06-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Vass Szabolcs r. főrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
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, Rákóczi utca 6. szám alatt tartanak.

Dr. Gali Sándor r.ezredes, 
kapitányságvezető

Kék hírek
Lakossági hirdetés

Új szolgáltatás! Talpmasszázs, azaz reflexológia! A reflexzóna masz-
százs serkenti a vér és nyirokkeringést, amivel a test öntisztulási ké-
pességét megtöbbszörözhetjük. Mivel erősíti az immunrendszert, így 
az öngyógyító folyamatokat beindítja. Oldja a feszültséget, relaxál és 
kellemes közérzetet ad. A reflexológia világszerte elismert természet-
gyógyászati módszer. Időpont egyeztetés telefon: 06-70/334-5407.

Ebesi Polgárőr Egyesület

Meghívó
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tiszte-
lettel meghívja Önt az Arany János Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
épületére elhelyezett napelemes rendszer ünnepélyes 
átadására. 

A rendezvény időpontja: 2015. szeptember 8. 10 óra
A rendezvény helyszíne: Arany János Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
4211 Ebes, Széchenyi tér 5. 
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Figyelem! Forgalomkorlátozások
Szeptember 6-án, vasárnap 9–12 óra között megyei futóverseny lesz Ebesen. Ezen időszakban a Kos-
suth utca Művelődési ház előtti 400 méteres szakasza le lesz zárva. A futók biztonsága és a verseny za-
vartalansága érdekében forgalomkorlátozások várhatók a Kossuth – Bocskai – Vérvölgy – Rózsa utcákon. 
A gépjárművel és kerékpárral történő ki és behajtást, csak futómentes időszakban hajtsák végre a forga-
lomirányítók segítségével. Szíves figyelmüket, türelmüket és megértésüket kérjük!

Köszönettel: Önkormányzat, Ebesi Sportbarátok Egyesület

Megemlékezés a pusztításról
Augusztus 14-én immár negyedik alkalommal helyezték el az emlékezés virágait az önkormányzat és intézményei, valamint a 
civil szervezetek, az egyházak képviselői a Szent István parkban található kettős keresztnél a krími tatárok 1594. évi pusztításának 
emlékére. Az ünnepségen Bukáné Zakar Zsuzsanna református lelkipásztor asszony osztotta meg gondolatait a megemlékezőkkel.
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Az Ebesi sakkozás mér-
földkövének számított a 
2014-15-ös szezon, ugyanis 
együttesünk a másodosztály 

mellett a megyei élvonalban 
is szerepelt.  A Debreceni test-
vér egyesületünk a Debreceni 
Sakkbarátok néhány játékosá-
val pallérozott csapatunk a ki-
tűzött célt teljesítve a bajnok-
ság 10. helyén végzett. A két 
fronton való helytállás renge-
teg tapasztalattal gazdagította 
játékosainkat. Ráadásként a 
két bajnokság mellett ifjúsá-
gi játékosaink diákolimpián, 
különböző ifjúsági versenye-
ken szerepeltek, míg felnőtt 
játékosaink a rapid viadalok 
mellett értékszám szerző ver-

senyeken is asztalhoz ültek. 
Az általános iskolában sakk 
szakkör jelleggel beindítottuk 
utánpótlás nevelésünket. A 

legifjabb „madaraink” egy-
más között versengve a tava-
szi „házi” versenyünkön mér-
kőzhettek meg egymással. 
Szakosztályunk útja továbbra 
is töretlen. Céljainknak meg-
felelően a következő idény-
ben is igyekszünk helytáll-
ni a megyei első és másod 
osztályban, településünk és 
az Ebesi sakkozás hírnevét 
öregbítve, jó lépéssekkel tö-
rekedik a győzelem felé.  

A megyei első osztály csa-
pat tagjai(2014-15): Kányádi 
Zoltán, Száva Miklós, Sós 

Barnabás, Kovács József, 
Tóth Sándor, Tokai Kristóf, 
Aranyi László, ijf. Mészáros 
József,  Aranyi Marcell, id. 
Mészáros József, Németh 

Ferenc, Bernáth Gergely, 
Magyar Krisztián, Herman 
Balázs, Kovács Mátyás.

Ebesi Sportbarátok 
Egyesület

Elindult a 2015-2016-os 
szezon, a nyári átigazolási 
idény alatt voltak, akik új 
csapatban kezdték meg az új 
évet és voltak, akik nálunk 
szerették volna folytatni.

A felkészülés alatt három 
edzőmérkőzést játszottunk, 
az elsőt Hajdúszoboszló Me-
gye I-es csapatával játszottuk 
le, ahol helyt tudtunk állni, 
majd a DSC és Hajdúszo-
vát csapatai ellen megnyug-
tató győzelmet aratottunk. 
A csapat tagjai már nagy 
izgalommal várták az első 
mérkőzésünket, melyet Nyír-
acsád otthonába játszottuk 
le, ahol 2-5 arányú megér-
demelt győzelmet értünk el. 

Első perctől kezdve támadó 
futball-lal állt fel csapatunk, 
és ennek köszönhetően a 

11. percben Andirkó István 
jóvoltából született meg az 
első gól. A következőre sem 
kellett sokat várnunk, melyet 

Nagy Péter egy pazar moz-
dulattal bemutatva szerzett 
meg. Kiss Lajos erre a sze-

zonra is megtalálta a góllövő 
cipőjét és még további három 
góllal gazdagította csapatunk 
eredményét. Az új igazolása-

ink és az ifjúsági csapatunk-
ból feljövő játékosok nagyon 
jól beilleszkedtek a csapatba 
és jól érzik magukat, bizo-
nyítani szeretnének.

Ifjúsági csapatunk sajnos 
vereséggel indította a sze-
zont, bár a játék képét nézve 
azért nem szégyenkezhetünk 
a fiúk hozzáállását tekintve. 
Gólok: Gere Gergő és Sass 
Zsolt. 

Az ESBE labdarúgó szak-
osztálya felkészült a szezonra 
és arra, hogy megmutathassa 
a mögöttük lévő munka ered-
ményeit. Szurkoljunk együtt 
csapatainknak!

Kovács Imre 
szakosztályvezető

Sportbarát labdarúgó csapatunk elkezdte az új szezont

A bajnokok köztünk járnak
... de még inkább futnak. Nyáron egy újabb aranyéremmel 
gazdagodott az ebesi futók képzeletbeli dicsőségtáblája, még-
hozzá nem is akármilyennel. A gyerekek most már elmond-
hatják, hogy az ő edzőjük a legjobb az országban. Bár szerin-
tünk ők ezt eddig is tudták, most ez hivatalosan is kijelenthető. 
Magyarország 2015. évi szenior országos atlétikai bajnok-

ságán 5000 méteres távon korcsoportjában Sós Barnabás 
nyakába került az aranyérem. A rengeteg munka és energia 
végre meghozta azt az eredményt, amire gyermekkora óta 
vágyott. A napokban megkérdezte tőle valaki, hogy mi lesz 
a következő verseny, amire készül? Válaszként Barna felso-
rolta a versenyeket egészen 2016 áprilisáig… Egy elhivatott 
edző-sportoló így tervez rövidtávon. Nekünk pedig csak annyi 
dolgunk van, hogy szurkolunk futóinknak.

Ebesi Sportbarátok Egyesület

Sakk csapatunk a megyei első osztályban folytatja 
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Szeptember 12. Szombat 9 órakor

Vekeri-tó-túra
Utazás: Üzemképes kerékpárral

Indulás:  Szeptember 12. Szombat: 
Arany J. Ált. Isk. elől: 9 óra

Hazaérkezés: Este 7 óra körül

Résztvevők: 8 éves kortól

A túra távja: 2x22 km (földúton) kényelmes tempóban

Útvonal:  Ebes – Horváth tanya – Mikepércs – Vekeri-tó 
– Mikepércs – Csemetekert – Ebes

Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő öltözet (esőkabát, nap-
védő sapka), innivaló, pohár, evőeszközök (tá-
nyér, villa) az ebédhez

Szervezők: Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület

A túra résztvevőinek ebéd készül

Ebes-Mobilitási hét programok
szeptember 16-22

Időpont Időpont Helyszín Esemény

Szeptember 16. Szerda
7-8 óra
7-16 óra
19 óra

Fő u.-központ
Óvoda
Iskola előtt

Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Mobilitási hét rajzpályázat és kiállítás az óvodában
TEKEREBES éjszakai kerékpáros falutúra 

Szeptember 17. Csütörtök 7-8 óra
17 óra

Fő u.-központ
Nagypark

Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Park-kör erdei futóverseny

Szeptember 18. Péntek
7-8 óra
délelőtt
18 óra

Fő u.
Kispark
Műv. ház

Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Kéz a kézben, generációk találkozója és sétája
Sakk szimultán

Szeptember 20. Vasárnap 17 óra
19 óra

Nagypark
Iskola előtt

Duatlon és kerékpáros körverseny
Séta az egészségért falutúra

Szeptember 21. Hétfő
7-8 óra
14 órától
14 órától

Fő u.-központ
Iskolaudvar
Iskolaudvar

Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Kerékpáros ügyességi verseny 
Közlekedjünk ökosan kresz totó 

Szeptember 22. Kedd

Autómentes 
nap

6-19 óra
7-8 óra
9-10 óra
17 óra

Központ
Fő u.-központ
Óvoda
Nagypark

Ady-Béke-Kossuth u. forgalomkorlátozások, óvodai és isko-
lai parkolók lezárása: helyükön aszfaltrajzok
Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Óvodások kerékpártúrája
FutEbes futóverseny

Szervezők:  Sós Barnabás, Önkormányzat, Iskola, Óvoda, Alapszolgáltatási Központ, Rendőrség, Polgárőr-
ség

AZ ÉN CSUTKABABÁM 

Pályázati felhívás gyerekeknek 

Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 

Az én csutkababám 

címmel 

pályázatot hirdet a településen élő óvodásoknak, 
iskolásoknak. 

Kedves gyerekek! 

Készítsétek el saját csutkababátokat s juttassátok el hozzánk. 

A beérkezett alkotásokat zsűri értékeli, s a legszebbnek talált babákat és készítőiket 
jutalomban részesítjük a III. Ebesi Csuhéfesztivál című rendezvényen.  

Nevezési korcsoportok: 
1. Óvodások 

2. Általános iskola  

Minden korcsoportban 1., 2., 3. díjat osztunk ki, valamint az összes beérkező alkotás 
kiállításra kerül a Széchényi Ferenc Tájmúzeum udvarán a Csuhé fesztivál ideje alatt. 

Az eredményhirdetésre 2015. szeptember 26-án, 16.00 órakor kerül sor 
LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2015. SZEPTEMBER 23. 

A leadás helye és ideje: 
Községi Könyvtár és Múzeum épülete nyitvatartási időben:  

keddtől péntekig 8.00–18.00 óra, szombaton 10.00–16.00 óra között 

Várjuk a szorgalmas kezek által készülő alkotásokat! 
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A TELJES MENÜ ÁRA   850Ft

MENÜ LEVES   400Ft

MENÜ MÁSODIK   650Ft

HÚSOS LEVES   650Ft

HELYBEN FOGYASZTÁS ESETÉN  750Ft

2015. SZEPTEMBER 01-TŐL RENDELJE

MEG NAPI EBÉDJÉT A CSALÁDI KAJATANYÁBÓL,

ÉS MI INGYENESEN HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK.

HÉTVÉGÉN VÁLTOZATOS 3 FOGÁSOS CSALÁDI

EBÉD KÜLÖNLEGES ÉTELEKKEL.

NAPI MENÜ HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

Az ár tartalmazza az elviteles edény

árát, mivel saját ételhordóba sajnos

nem áll módunkban tálalni.

Rendelés leadása lehetőleg

előző nap 21:30-ig

4211 Ebes, Petőfi u. 21/A • Tel.: 30/894-8050

www.csaladikajatanya.hu • info@csaladikajatanya.hu

Családi Kajatanya

Ahol jó lenni és ahol jó enni.

DR. KOVÁCS BRIGITTA
ügyvéd

Kedves Ebesi Lakosok!

Minden kedden 14 óra és 18 óra között, előre egyeztetett időpontokban ügyfélfogadást tartok a 
Családsegítő Központban. (4211 Ebes, Rákóczi utca 13. szám alatt). Gazdasági társaságok alapítása, 
cégmódosítások, végelszámolás, civil szervezetekkel kapcsolatos hatósági ügyek, ingatlan adás-vétel, 
ingatlan viták rendezése, családjogi és öröklési ügyek stb.

Elérhetőségeim:
Tel.: 06-30/2200432
Fax: 06-52/788-649
Email: info@drkovacsbrigitta.hu Forduljanak bizalommal hozzám jogi ügyeikkel.

Tisztelettel: Dr. Kovács Brigitta Ügyvéd

 

 
45 éves osztálytalálkozót tartottunk 2015. augusztus 08-án 

Jó volt újra látni egymást ennyi idő után. Nagyon jól éreztük 
magunkat. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett! 

 


