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Közmeghallgatás 

A NOVA-BAU 89. Kft. társaság 
jogi képviselője, Uzonyi Yvette 
ügyvéd tájékoztatta Kiss Attila 
polgármestert a Bocskai tér 3. 
szám alatti, befejezetlen épület 
további sorsáról.

Az 1226 négyzetméter alapterüle-
tű ingatlan vonatkozásában a társa-
ság elvégeztette a tervezett és már 
részben megépült, szerkezetkész 

épületnek az átterveztetését, és az 
építési engedélyének lakó- és vegyes 
funkcióról, középület céljára történő 
módosítását. A COVID miatt ez  több 
időt vett igénybe. Jelenleg készül az 
ingatlanra vonatkozó szakértői véle-
mény, amelynek birtokában megvaló-
sulhat az ingatlan ez évi értékesítése, 
amelyhez szükség lesz részben EU 
forrásra is.

Mielőtt Hajdúböszörmény kép-
viselő-testülete elfogadja a tele-
pülés költségvetését, közmeghall-
gatást tartanak a lakosságnak. 
Az idei esztendőben február 6-án 
a Városháza adott otthont a tájé-
koztatónak. 

Kiss Attila polgármester prezentá-
ciójában elsőként ismertette, hogy a 
lakosság száma 31 ezer 45 fő. A lélek-
számban enyhe emelkedés tapasztal-
ható. A munkanélküliség 4,11 száza-
lék a városban, s ez 811 főt érint. 

Fejlesztések

A költségvetés tervezetével kap-
csolatban kiemelte, hogy annak fő-
összege 13 milliárd 137 millió 411 
ezer forint. Ebből a tervezett műkö-
dési kiadás 45,36 százalék, a felhal-
mozási kiadás pedig 54,64 százalék. 
Az arány igen jó – tette hozzá Kiss 
Attila. Az energiaválsághoz kapcso-
lódva a városvezető hangsúlyozta, 
hogy az energiaköltség az idén mint-
egy 1,4 milliárdot tesz ki. A kor-
mányzati támogatás több mint 444 
millió forint, melyet tizenkét havi 
bontásban utalnak.  Kiss Attila külön 
szólt arról, hogy az önkormányzati 
intézményeknél és cégeknél jelentős 
megtakarítás tapasztalható. Ez a gáz 
esetében 58,2 százalék, a villanyéban 
pedig 18 százalék, tavaly november 
óta. 

 A polgármester a kiemelt felada-
tok között ismertette, hogy a fő célok 
között szerepel az intézmények és 
szolgáltatások biztonságos működ-
tetése, energetikai függetlenségük 
növelése. Ide tartozik a fejlesztések, 
beruházások menedzselése és a város 
térségi és gazdasági szerepének erő-
sítése, valamint a település vízren-
dezése. A kiemelt feladatok között 
említette egyebek mellett még a volt 
Hajdúkerületi székház felújítását, a 
Kálvineum épületének rendbetéte-
lét, a Bocskai tér 3. sz. alatti épület 
mielőbbi befejezését, az ipari terüle-
tek hasznosítását, a Strandfürdő és 
környezetének további bővítését és 
a városfejlesztési feladatok fokozott 
ellátását. 

Városrehabilitáció

Ezt követően a városvezető az el-
készült beruházások kapcsán, mások 

mellett bemutatta az egészségügyi 
alapellátás integrációját, az önkor-
mányzati tulajdonban lévő Fürdő-
kert komplex turisztikai fejlesztését, 
a Magyar Szürkék útját, a Nyugati 
Ipari Park fejlesztésének első ütemét, 
az útépítéseket, melyek 7 618 méter 
hosszan valósultak meg. 

A továbbiakban a folyamatban lévő 
projektek között felsorolta az egész-
ségügyi gépek beszerzését, a városi 
területek rehabilitációját, a Fürdő-
kert rendezvény-funkcióinak fejlesz-
tését. A városi területek rehabilitá-
ciója tartalmazza az önkormányzati 
lakások felújítását, salakos sportpá-
lya kialakítását, az Esze Tamás és a 
Bél Mátyás utca felújítását, térfigyelő 
kamerák kiépítését, Wifi-pont kiala-
kítását és a tanoda épületének ener-
getikai korszerűsítését. Folyamatban 
van még bölcsődei férőhelyek kiala-
kítása a Dobó István utcán, a népi 
építészeti program, a csapadékvíz 
elvezetésének fejlesztése, a ROHU 
gazdaságfejlesztés és a fenntartható 
közlekedésfejlesztés.

Nyertes pályázatok

 Kiss Attila külön szólt a nyertes 
pályázatokról. Így említést tett uni-
verzális gépek beszerzéséről köz-
tisztasági feladatok elvégzésére, 
kerékpárutak építéséről, kék- és zöld-
infrastruktúra, valamint közösségi-
sport funkcióhoz kapcsolódó fejlesz-
tésről. A Csillagvár Óvoda Kölcsey 
Ferenc és Dobó István utcai feladat-

ellátási helyeinek korszerűsítése, 
hajdúböszörményi belterületi utak 
fejlesztése is a programok között sze-
repel. Az érintett útszakaszok 6 600 
métert tesznek ki. Nyertes pályázat-

nak köszönhetően két háziorvosi 
rendelő fog épülni a Középkertben. A 
Bocskai Strand- és Gyógyfürdő ener-
getikai korszerűsítése szintén napi-
renden van. Az is elhangzott, hogy 
kiemelt szerepet kap a Nyugati Ipari 
Park második ütemének megvalósí-
tása. 

Az állami beruházások tekinteté-
ben három projektet sorolt fel a pol-
gármester. Ezek, a Külső-Hadházi 
utca felújítása, két körforgalom kiala-
kítása a 35-ös főút Baltazár Dezső és 
az Újvárosi utca kereszteződésében.  

A tájékoztatót követően a lakosok 
tehették fel kérdéseiket a költség-
vetéssel és egyéb témákkal kapcso-
latban. Többek között észrevételek 
hangzottak el a parkolási lehetősé-
gekkel, a csapadékvíz-elvezetéssel, az 
illegális hulladéklerakással, a Szabad-
hajdú újság terjesztésével, közművek 
kiépítésével és útrekonstrukciókkal 
kapcsolatban. 

bertalan



XXXIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁMVÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY2

Fehér Gábor Lajos A hét arca

A polgármester a Város napja 
alkalmából „Polgármesteri Elis-
merő Oklevelet” adományozott 
Fehér Gábor Lajos nyugalmazott 
gépkocsivezető részére, a Faze-
kas Gábor Idősek Otthonának 
idősellátásában és a Hajdúbö-
szörményi Polgárőrség Egyesü-
letben végzett áldozatos munká-
jáért.

Élet a pusztán

Fehér Gábor Lajos elmondása sze-
rint szegény családból származik. 
Édesapja, Fehér Sándor gulyásszám-
adó volt.  Őt nagyon sokan ismerték 
a városban, még televízióban is sze-
repelt. – Az utolsó gyermek voltam a 
háznál – mondta magáról. Öt gyer-
mek született, közülük négy csepe-
redett fel. Ő öt unokával és két gyer-
mekkel büszkélkedik. 

– Ifjúkoromról elmondható, hogy a 
pásztorságról szólt. A nyarakat édes-
apámmal töltöttem a pusztán. So-
kat voltunk kint Pródon és Bagotán. 
Amikor nagyobbacska lettem, eljár-
tam dolgozni a szünidőben. Három 
esztendeig villanyszerelőnek tanul-
tam, a szakmában is dolgoztam egy 
darabig. Először az Egyesült Izzóban, 
majd átkerültem Budapestre, az ot-
tani gyárba. Én tizenkét éves ko-
rom óta birkóztam.  A fővárosban, a 
Fradiban űztem ezt a küzdősportot. 
Többszörös magyar bajnok vagyok, 
IBV negyedik helyezésem van. A ka-
tonaság alatt nem tudtam folytatni, 
így abbahagytam. Közben megnősül-
tem, és hazahúzott a szívünk Hajdú-
böszörménybe. Ennek főleg a felesé-
gem örült. 

Tisztelet az időseknek

A kitüntetett utolsó munkahe-
lye a Fazekas Gábor Idősek Otthona 
volt. Itt érezte legjobban magát, na-
gyon szeretett ezen a helyen dolgoz-
ni. Kedvelte a szakmáját is. Itt igen 
változatosak voltak a napi teendői. 
A villanyszereléstől a kazánfűtésig 
terjedt. Illetve gépkocsivezetőként ő 
szállította az időseket az egészség-
ügyi intézményekbe. Tisztelte a kor-
osztály tagjait, megértették egymást. 
Egy lakóval sem volt soha összetűzé-
se. Jó viszonyt ápolt a munkatársa-
ival is. Meghatódott, hogy milyen 
szépen búcsúztatták az intézmény-
ben, nyugdíjba vonulása alkalmából. 
Szerették és munkáját elismerték. 

– Mindig megtaláltam a számítá-
somat a hivatásomban. Egész éle-
temben tanultam, folyamatosan ké-
peztem magam. Mindig érdeklődő 
voltam, minden irányban. A munkám 
mellett mindig is voltak lovaim, szar-
vasmarhával is foglalkoztam. Az álla-
tok szeretete megmaradt nálam. Az 
én édesapám mindünknek szakmát 
adott a kezébe, és örökségül hagyta 
ránk a jószágok szeretetét is. Szeret-
tünk volna továbblépni, de abban az 
időben nehéz volt a taníttatás. Pedig 

jó tanuló voltam. Minden álmom az 
volt, hogy állatorvos mellett dolgoz-
zak. Sajnos ez nem valósult meg. 

Közéleti szerepvállalás

Munkájában több területre is 
hangsúlyt fektetett a szakember. Tö-
rekedett a biztonságos közlekedésre, 
hiszen időseket szállított. Volt úgy, 
hogy demens betegeket vitt az orvos-
hoz. Rájuk különösen odafigyelt. Mi-
óta jogosítványa van, soha nem volt 
még koccanásos balesete sem. Pedig 
ennek már több évtizede. Köztudott, 
hogy Fehér Gábor Lajos munkája 
mellett polgárőr is volt. Ezt a tevé-
kenységet máig gyakorolja.

– A testülethez 1997-ben kerültem. 
Tavaly egy díszkardot kaptam a hu-
szonöt éves szolgálatomért. Annak 
idején Sz. Molnár Antal megkeresett, 
hogy lépjek be a polgárőrök közé. Ak-
kor már földjeim is voltak, így tudtam 
mennyire fontos ez a tevékenység. 
Szívesen mondtam igent. Először 
még saját gépjárművel járőröztünk. 
Szerintem az a fő feladatunk, hogy 
a lakosság biztonságérzetét növel-
jük, az embereket pedig segítsük. De 
kimondottan nagy hangsúlyt fekte-
tünk a megelőzésre is. Ennek köszön-
hetően kevesebb a szabálytalanság a 
városban. Megjelenésünkkel egy-egy 
területen visszatartó erővel bírunk. 

A kitüntetett polgárőr munkájából 
adódóan sok böszörményit ismer. 
Mindenkivel megérti magát. Lénye-
gesnek tartja a jó kapcsolat kialakítá-
sát az emberekkel. Hiszen ez az egyik 
alapja a munkájuknak. Nagyon szí-
vesen vesz részt a testület által szer-
vezett rendezvényeken. Ezeken sok-
szor bemutatja a főzőtudományát. A 
pusztában nagyon jól megtanulta a 
slambuc készítését. Ezzel az étekkel 
már országos első is volt a polgárőrök 
találkozóján.

Otthonosan a ház körül

– Személy szerint én nagyon jónak 
ítélem meg a város közbiztonságát. 
A társszervekkel sokat dolgozunk 
együtt. Itt az emberek zömmel mun-
kával keresik a kenyerüket. 

Fehér Gábor Lajos nyugdíjas nap-
jai mozgalmasan telnek. Manapság 

nyulakat és tyúkokat tart. Tavaly 
még volt borjúja, de most ezzel nem 
foglalkozik, mert a takarmányárak 
nagyon megnövekedtek. Nem tartja 
lehetetlennek, hogy lesz még egy-két 
bocija. A három lovát szintén eladta, 
melyekkel takarmányt szállított. Ke-
rékpárral sokáig hordta a tejet a csar-
nokba. Természetesen mindezt mun-
ka mellett végezte. Nagy kertje van, 

ami gyümölcsfákkal van beültetve. 
Ezek is gondozást igényelnek.

Családi körben

– Legboldogabb pillanataim, ami-
kor az unokáim körülöttem vannak. 
Öt kicsivel büszkélkedhetek. Fele-
ségemmel rendszeresen ügyelünk 
rájuk. Szeretnek nálunk lenni.  Ne-
kem mindig a családom volt a leg-
fontosabb. Mindig messzemenőkig 
támogattak a munkámban. Boldo-
gan mondhatom el, hogy mind a két 
gyerekem tovább tudott tanulni. A 
fiam két diplomát is szerzett, élelmi-
szeripari végzettsége van. A lányom 
pedig főiskolát végzett, mérlegképes 
könyvelő. 

Fehér Gábor Lajos elégedett eddigi 
életével. Hiányérzete csak abban van, 
hogy annak idején nem tudott to-
vábbtanulni. Akkor talán könnyebb 
lett volna neki. De semmit nem bánt 
meg. Boldog embernek tartja magát. 
Vallja, hogy mindig úgy van jól, aho-
gyan a sors hozza. 

Bertalan Erzsébet

Angol nyelvi verseny
Az Eötvös-iskola első alka-

lommal szervezett városi ide-
gen nyelvi szépkiejtési versenyt 
angol nyelvből február 1-én, a 
„Hangos olvasás” világnapján, az 
oktatási intézményben. 

A rendezvényen két korcsoportban 
mérték össze tudásukat a tanulók, 
ahol először egy szabadon választott 
vers- vagy prózarészlet előadására 
hallhatták a jelenlévők, majd  isme-
retlen szöveget kellett felolvasni a 
diákoknak. Öt iskolából összesen 
huszonhárom versenyző (és kísérője) 
töltött el egy kellemes, irodalmi élmé-
nyekben gazdag, hasznos délutánt az 

intézményben, nehéz feladatot adva 
a város angol nyelv tanáraiból álló 
zsűrinek.

Eredmények: Az 5. és 6. évfolya-
mosok kategóriájának díjazottjai: 1. 
helyezés – Újvári István Alexander 
(Bethlen-iskola); 2. helyezés – Kor-
pás Lili (Eötvös-iskola); 3. helyezés 
– Vanyóczky Lilla (Bocskai-gimná-
zium). A 7. és 8. évfolyamosok do-
bogósai: 1. helyezés – Takács Evelin 
(Eötvös-iskola); 2. helyezés – Tóth 
Boglárka Tamara (Bocskai-gimnázi-
um); 3. helyezés – Gergely Gréta Jáz-
min (Eötvös-iskola). 

Sz.H.

Hulladékgyűjtőt és kukákat vásárol a szolgáltó

Új rakodógépet, valamint hul-
ladékgyűjtőket is vásárol a haj-
dúböszörményi Hajdúsági Hulla-
dékgazdálkodási Kft. – olvasható 
a közbeszerzési értesítő január 
végi számában.

Nettó 50 millió 650 ezer forintért 
szállít egy bajai székhelyű cég új, tele-

szkópgémes rakodógépet a Kft.-nek. 
Egy polgárdi vállalkozás pedig 3ezer 
300 darab 120 literes és négyszáz da-
rab 240 literes, műanyag, kétkerekes 
hulladékgyűjtő edényt, valamint száz 
darab 1100 literes, szelektív konté-
ner leszállítását vállalta, nettó 34 
millió 170 ezer forintért.
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Várhatóan folytatódhat a termelés

Mint arról a Szabadhajdú is be-
számolt, a Tungsram 2022 április 
végén jelentette be, hogy meg-
szünteti a hagyományos világí-
tástechnikai termékek gyártását 
és leépítésekbe kezdett. 

Május elején csődvédelmet kért 
a vállalat, miután sikertelen volt a 
Tungsram hitelezőkkel folytatott 
csődeljárási tárgyalása, így felszámo-
lás alá került a vállalat. A legnagyobb 
hitelezőnek számító Eximbank nem 
fogadta el a vállalat adósságrendezé-
si ajánlatát. 2023 januárjában fontos 
fordulat állt be, hiszen várhatóan új 
cégek veszik át a felszámolás alatt 
lévő Tungsram Operations Kft. telep-
helyeinek és dolgozóinak egy részét, 
csaknem ötszáz, eddig a vállalatnál 
alkalmazott munkavállaló tovább-

foglalkoztatása várható a jövő év 
elejétől - olvasható az MTI egy ko-
rábbi közleményében. A Tungsram 
Operations Kft. az MTI-nek meg-
erősítette: előrehaladott tárgyalások 
folynak, amelyekről a munkavállaló-
kat is tájékoztatták. Ebben leírták, 
hogy Zalaegerszegen, Nagykanizsán, 
Budapesten és Hajdúböszörményben 
is új cégek veszik át és foglalkoztatják 
tovább a dolgozókat, a jelenlegi te-
vékenységi körökben. Hajdúböször-
ményben a wolframszál-gyártáshoz 
szükséges telephelyrészt egy még 
meg nem nevezett pénzügyi befek-
tető üzemeltetné, a forgácsoláshoz 
szükséges üzemet pedig a Scintilla 
Kft. A jelenlegi dolgozók közül ösz-
szesen körülbelül, 100 embert foglal-
koztatnának a jövőben.

Sz.H.

A lakosok szolgálatában
A tanyagondnokok segítő kezet 

nyújtanak az emberek számára. 
Pródon nap mint nap a lakosok 
szolgálatában áll egy szociális 
szakember. Többek között a ő 
munkájáról kérdeztük Szabó Ma-
riannt,  a Szociális Szolgáltatási 
Központ szakterületi vezetőjét. 

– Mióta működik tanyagondnoki 
szolgálat Hajdúböszörményben és mi-
lyen céllal hozták létre?

– A Szociális Szogáltatási Központ 
keretében belül 2008 óta, azaz 15 
éve működik a szolgálat, mely ön-
kormányzati fenntartású. A tanya-
gondnoki szolgáltatás alapszolgál-
tatásként, legalább 70 és legfeljebb 
400 lakosságszámú külterületi vagy 
egyéb belterületi, lakott helyen mű-
ködtethető. Pród és környéke a leg-
nagyobb tanyavilággal rendelkező 
településrésze városunknak.

A hátrányok enyhítéséért

A tanyagondnoki szolgáltatás célja, 
hogy a Hajdúböszörmény közigazga-
tási területéhez tartozó Pród tele-
pülésrész lakosai, valamint tanyasi 
lakott helyei számára, az intézmény-
hiányból eredő hátrányokat enyhítse, 
az alapvető szükségletek kielégítését 
segítő szolgáltatásokhoz, a közszol-
gáltatásokhoz, valamint a szociális 
alapellátásokhoz való hozzájutást 
biztosítsa. Az illetékességi, azaz köz-
igazgatási területe a városnak egé-
szen Görbeházáig tart, ami 35 km 
távolságot is jelent. A tanyagondnok 

naponta megteszi ezt az utat, hiszen 
szociális étkeztetés keretében, mun-
kanapokon szállít ki ebédet az ott 
élők számára.

– Napjainkban milyen feladatai van-
nak a tanyagondnoknak?

– Szerteágazó tevékenységet végez. 
Elsősorban önkormányzati felada-
tok ellátásában segít. Ilyen például a 
szociális étkeztetés, vagy a hivatalos 
ügyekben való eljárás is. Foglalkozik 
még személyszállítással, gyerekek is-
kolába és óvodába való eljutásának 
biztosításával, az egészségügyi szol-
gáltatásokhoz való hozzájutásban, és 
többek között a vásárlásban. Pródon, 
házi segítségnyújtás közvetítésében 
szintén közreműködik. 

– Mennyi embert lát el?

– Pródon mintegy 220 ember él. 
Mi 110-120 fővel vagyunk kapcsolat-
ban.

Gyerekektől a felnőttekig

– Milyen korú lakosok kérik legin-
kább a segítséget?

– Változó. Mivel mi szállítással is 
foglalkozunk, ezért az óvodáskorú 
gyerektől az idősebb korosztályig ve-
szik igénybe a szolgáltatásunkat.

– Milyen technikai háttérrel végzik a 
munkájukat?

– Egy 9 személyes gépjárművel 
rendelkezünk, mely önkormányzati 
tulajdonban van. Emellett van egy 
irodánk is Pródon. Ez azt a célt szol-
gálja, hogy a tanyagondnok itt admi-
nisztrálni tud, és ügyfélfogadást is 
végez. Keddenként délután ott min-
denki személyesen is megkeresheti a 
szakembert, akinek mobiltelefon is a 
rendelkezésére áll. 

Segítség a rászorulóknak

– Hogyan vehetik igénybe a szolgál-
tatást a lakosok? Hol lehet jelezni az 
igényüket?

– Ennek a szolgáltatásnak az igény-
bevétele önkéntes és térítésmentes. 
A lakosok telefonon vagy személye-
sen tudják jelezni az igényeiket. Pél-
dául a személyszállításnál előre be 
kell jelentkezni, hiszen a gépkocsink 
maximum nyolc személyt tud elvin-
ni.

Borbély Erika tavaly nyár óta lát-
ja el a tanyagondnoki feladatokat 
Pródon.

– Azért jelentkeztem erre a mun-
kára, mert kihívást kerestem. Eddig 
nem dolgoztam szociális területen. 
Úgy éreztem, hogy jót tesz nekem, 
ha emberek között vagyok és segíteni 
tudok nekik. 

– Melyek a napi feladatai?
– Rugalmas munkaidőben dolgo-

zom. Hétfőn például egy gyereket 
hozok be Bakóhátról, akiért negyed 
nyolckor már indulok. Ezt követően 
Hajdúböszörményben bevásárolok, 
kiváltom a gyógyszereket, elintézem 
a hivatalos ügyeket. Délben ebédet 
szállítok ki a településrészre. Kettő 
óra után pedig folytatom a délelőtti 
feladataimat. Heti két alkalommal 
orvoshoz szállítom a betegeket. 

– Mennyire sikerült megismerni az 
embereket az elmúlt hónapok során? 

– Örömmel mondom, hogy elfo-
gadtak a pródi emberek. Akármilyen 
problémával fordulnak hozzám, min-
denben próbálok segítő kezet nyújta-
ni nekik. Nagyon szeretem őket. Úgy 
gondolom, hogy semmilyen problé-
mánk nincsen egymással. 

bertalan
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A közönség szeretete erőt ad
Több mint másfél évtizede an-

nak, hogy a művelődési közpon-
ton belül megalakult a Varga La-
jos Kultúrkör. Névadójuk kiváló 
pedagógus, költő és zeneszerző 
volt. Az eltelt évek alatt zene-
karukkal, dalkörükkel, énekese-
ikkel és tánccsoportjukkal sok 
sikeres műsoros estet, és több 
mint száz fellépést tudhatnak 
maguk mögött. Ezeket a rendez-
vényeket fotók, emléklapok, ok-
levelek, serlegek és ajándéktár-
gyak dokumentálják. 

A kezdetek

A kezdeti időkkel kapcsolatban 
Szabó Imre Antalné elnök elmond-
ta, amikor az aktív vezetői munká-
ját befejezte, rádöbbent arra, hogy 
otthon maradni nyugdíjasként, nem 
az ő „műfaja”. Arra gondolt, hogy 
bekapcsolódik a város közösségi és 
kulturális életébe. Járt a nyugdíjas 
klubba, tagja volt a Honismereti 
csoportnak is, ahol tizenkét évig al-
elnöki feladatokat látott el. Mégis 
hiányérzete volt.

– Rádöbbentem, hogy adódhat 
olyan lehetőség is, ahol más irányok-
kal is megismertetném a korosztályt. 
Ekkor jött az ötletem, hogy egy klu-
bot én is alapítok. Ezt az elképzelése-
met a művelődés szakemberei támo-
gatták. Segítségükkel létrehoztam a 
kulturális tevékenységgel foglalkozó 
kört. A klubot harminckét fő részvé-
telével alakították meg. Szabó Imre 
Antalné személyesen kereste fel a 
tagokat és a zenészeket. Így kapcso-
lódott hozzájuk Balogh Lajos bácsi, 
aki haláláig végigkísérte szintetizá-
toron szinte minden próbájukat és 
fellépésüket. Néhány szólóénekes is 
csatlakozott a csoporthoz. Népda-

lokkal, slágerekkel és magyar nóták-
kal ismerkedtek a kezdetekben. 

A közösség megtartó ereje

– Előbb dalkört alapítottunk Szi-
várvány néven. Nagyon tiszteltem 
azokat az embereket, akik önálló fel-
lépésekre is vállalkoztak ebben. Utá-

na létrehoztunk egy tánccsoportot. 
Az elmúlt évek krónikájához tartozik, 
hogy részt vettünk az V. országos „Ki 
mit tud?” megmérettetésen, melyet a 
mi korosztályunknak hirdettek meg. 
Itt több kategóriában két arany, négy 
ezüst és két bronz minősítést sze-
reztünk. A Varga Lajos Kultúrkör a 
kezdetek óta tagja a vármegyei és az 
országos Nyugdíjas Szervezetek Szö-
vetségének. Az ezek által szervezett 
rendezvényeken máig öregbítik a vá-
ros hírnevét. 

Sikeres fellépések

 – Ezek mellett még hetente talál-
koztunk- folytatja a vezető. – A pró-
bák szerdán voltak, pénteken pedig 
előadássorozattal vártuk a tagságot. 
Neves szakemberek különböző té-
mákban adtak elő. Irodalmi, törté-
nelmi visszatekintések hangzottak 
el. A kirándulásaink is nagyon emlé-
kezetesek. A szabadidő ezen eltöltése 
még vonzóbbá tette és teszi a klub 
munkáját. Még külföldön is jártunk, 
de elsődleges célunk a hazai értékek 
megismerése volt. A kör vezetője azt 
is elmondta, hogy a klub nyitott min-
denki számára. Zenészeket is szíve-
sen látnak körükben. Legfontosabb 
céljuk az, hogy újraélesszék az ének-
kart, hiszen hozzá voltak az emberek 
szokva ahhoz, hogy zenekari kísére-
tük van. Nagyon hiányzik számukra 
egy billentyűs. Szabó Imre Antalné 
a tánccsoportjukat is megemlítette. 
Felidézte az általuk előadott eser-
nyős táncot és csárdajelenetet. 

Tizenöt éve a színpadon

– A klub irányítójaként úgy érzem, 
hogy Böszörmény közössége meg-
becsüli a munkánkat. Az Idősek hó-
napján rendezett ünnepségsorozat 
nyitó akkordjaként vetítették a 15 
éves múltunkat bemutató filmet, va-
lamint a partnerklubok fellépései tet-
ték színvonalasabbá a programot. A 
záró rendezvényen pedig Kiss Attila 
városvezető nevében „Polgármeste-
ri Elismerő Oklevelet” nyújtottak át 
számomra Fórizs László és Sőrés Ist-
ván alpolgármesterek.  Nagyon büsz-
ke vagyok rá, hogy ennek tulajdono-
sa lehetek. Büszke vagyok azokra az 
emberekre is, akik örömmel jöttek és 
jönnek a mai napig a foglalkozásokra. 

Szabó Imre Antalné már az idei 
esztendőt tervezi. A már szokásos 
programterven gondolkodik. Kéthe-
tente tervezi az összejövetelek gya-
koriságát. Tovább szeretné erősíteni 
a testvérszervezetekkel az együtt-
működésüket. Már most is van meg-
hívásuk. Mohácstól kezdve az ország 
különböző településeire várják a bö-
szörményi nyugdíjasokat. Székesfe-
hérvárról szintén van már jelzésük. 
Mindezeket az önkormányzat se-

gítségének köszönhetően tudják el-
fogadni. Hiszen a klub bevétele sze-
rénynek mondható. A tagdíjból ezt 
nem tudnák megtenni. Emellett, a 
rendezvények kapcsán folyamatosan 
pályáznak. Ami a legfontosabb, hogy 
szeretettel várják az új tagokat.

Közös emlékek

 –  Sok kedves emléket őrzök a 
klub életével kapcsolatban.-mondja. 
Felejthetetlen számomra a saját köl-
tőnk és írónk, Váradi Imréné könyv-

bemutatója a városi könyvtárban. Ezt 
mi közösen szerveztük a helyet adó 
intézménnyel. Nagyon büszke vol-
tam, hogy ezzel is dicsekedhet az em-
ber. Néhai Csiha tanár úr beszélgetett 
akkor a szerzővel. A különböző kiál-
lításaink szervezése is boldogságot 
jelentett számomra. Büszke vagyok 
arra is, hogy a mi klubunk Görbehá-
zán rendezett egy képzőművészeti 
kiállítást Fodor Katikának. Veressné 
Margó szalmafonásait is bemutattuk. 
De ugyancsak szerepelt itt szőnyeg-
fonás és kerámia. De a legnagyobb 
élményem a klubbal kapcsolatban, az 
országos Ki mit tud? versenyen való 
szereplésünk volt. Ez máig meghatá-
rozó a klub életében. 

Zárszóként a kör vezetője elmond-
ta, hogy az elmúlt, több mint tizen-
öt évben nem lettek fiatalabbak. De 
a lelkesedésük és a tenni akarásuk 
az töretlen maradt. Az ember életé-
ben a másfél évtized rövid időszak-
nak mondható. De egy klub életében 
meghatározó a tizenöt év. Megálla-
pította, hogy érdemes a közösségért 
tenni. 

bertalan
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Pályám kedves története

Február 23-án lesz ötven éve, 
hogy megalakult a Postagalamb-
ász Egyesület Hajdúböszörmény-
ben. Egyik alapítója Bujdosó An-
tal, aki annak idején megkereste 
sporttársait, hogy hozzanak létre 
egy szervezetet. A tevékenységü-
ket tizenkét taggal kezdték. Ők 
ötvenesztendősek, az országos 
szövetség pedig már száznegy-
ven éve működik. A galambász 
elmondása szerint volt úgy, hogy 
harmincan voltak. Ma már csak 
tízen vannak. 

Viszonyunk a természethez

Bambinóval a dúcban

Bujdosó Antal hatéves korában 
egy sérült galambot kapott az édes-
anyjától. Ezt végül elvitte a szomszéd 
macskája. Utána vásároltak újabba-
kat. Akkor annyira megkedvelte eze-
ket a madarakat, hogy azóta mindig 
galambászik. Az édesapja eltűrte, 
mivel már gyermekként is száz körül 
volt az állománya. Akkor még nem-
csak postagalambbal foglalkozott, 
hanem többféle fajtával. A kutyákat 
is nagyon szereti, ezek nélkül sem 
tud meglenni. Az apukája a mezőgaz-
daságban dolgozott, tehenet, lovat és 
disznót tartottak. A csarnokba hord-
ta a tejet. Olyan jó lovakat tenyész-
tett, hogy külföldre is vitték őket ka-
tona- és rendőrlovaknak.  Édesanyja 
háztartásbeli volt. Két gyermek ne-
velkedett a családban, Antal és Imre. 
Mindketten a műszerész szakmában 
dolgoztak. Antal harmincöt évet dol-
gozott az Egyesült Izzóban, innen vo-
nult nyugdíjba.

 Tizennégy éves korában kezdett 
átállni a postagalambok tartására. A 
versenyek mindig is vonzóak voltak 
számára. Ezért is alapította meg az 
egyesületet. Vallja, hogy a galambok 
tartása szenvedély. Anyagilag vi-
szont ráfizetés. De a sok csodálatos 
eredmény, amit el lehet velük érni, 
mindenért kárpótolja. Mintegy száz-
hatvanöt kupát őriz gyűjteményé-
ben. Ezek mind a kiváló munkáját 
dicsérik. A galambok versenyeztetése 
szerinte egy mérce. Ebben benne van 
a tenyészmunka is. Negyvennégy éve 
mindig dobogós helyet hozott el a 
megmérettetésekről. Volt úgy, hogy 
az egész kerületben, 2300 galamb 
közül az övé érte el a legjobb ered-

ményt. Ezt a helyezést nehéz elérni, 
mert Debrecennel szemben itt hátrá-
nyos a széljárás. A jószágok gondozá-
sával napi két-három órát tölt el. Tíz 
helyen tartja a galambokat. A nehéz-
ségek és a sok odafigyelés ellenére a 
felesége tolerálja ezt a tevékenységét. 
Most kétszázötven egyedet tart, me-
lyeket egyenként ismer. Némelyiket 
már a levegőben megismeri. Ebből 
húsz fehér postagalamb van, melye-
ket városi és intézményi ünnepsége-
ken szokott röptetni. Bujdosó Antal 
elmondása szerint egy díjnyertes 

egyed nagy értéket képvisel. Van úgy, 
hogy a tenyészállatokért százezreket 
adnak. Ő még nagy pénzt sohasem 
adott ki értük. Inkább maga vállalja 
a tenyészgalambbá nevelésüket. Pár 
ezer forintnál még sosem fizetett 
többet egy jószágért. A galambok 
között sokat kell ott lenni, különben 
elvadulnak. Az S9 Egyesület tagjai 
náluk gyűjtik a madarakat, a verse-
nyek előtt. Innen szállítják őket a 
feleresztési helyre, ami 150 és 1000 
km közötti távolságra is lehet. Itt tör-
ténik a kiértékelés is. Tizenkét héten 
át, minden hétvégén verseny van. Az 
adatokat számítógépbe regisztrálják. 
Tíz egyed, egy csapat. A megméret-
tetéseken az öt legjobbnak a pontja 
számít. A családban senki sem követi 
a hagyományt. A galambász számára 
az öt unoka és a három gyermeke iga-
zi boldogságot jelent. Az unokákkal 
töltött percek az ő gyógyszere, ilyen-
kor minden baja elmúlik.

Bujdosó Antal két történetet oszt 
meg velünk:

– Nem jött haza a versenyről egy 
nagyon kedves galambom. Egy hé-
ten keresztül, minden este megnéz-
tem, hogy nincs-e a helyén. Tíz napra 
megérkezett, a lábán egy üzenettel. 
Kassán cédulázták fel. Mint megtud-
tam, egy színház ablakán repült be a 
ragadozó madarak elől. Ez az előadás 
előtt történt. Ott a közönség között 
volt egy állatorvos, aki megnézte. 
Megállapította, hogy nem lehet el-
engedni, mert sérült. A színészek 
fodrásznője „szárnyai alá” vette a kis 
jószágot és gondozta. Egy hét után 
már elengedhette a galambot, amely 
hazatért. A megmentővel felvettük 

a kapcsolatot, még levélváltás is tör-
tént. 

Bambino történetét is megosztot-
ta velünk a galambász:

– Ezt a galambot mindenki ismer-
te az egyesületben. Egyszer úgy jött 
haza gumigyűrűvel, hogy mind a két 
lába lógott a levegőben. Leszállt a te-
tőre, szétterített szárnnyal. Nem tu-

dott bemenni a dúcba, hiszen mind a 
két lába eltörött. Egy merítőhálóval 
levettem és meggyógyítottam. Külön 
etettem és itattam. A sérülés ellené-
re is helyezést ért el a galamb. Sajnos 
Bambino versenyezni már többé nem 
tudott, de nagyon jó versenygalamb-
jai keltek ki a tojásaiból.

bertalan

Fenntartható rovatunk-
ban Ulrike Windsperger 
Permakultúra kézikönyv című 
munkáját ajánljuk olvasóink, je-
lenlegi és leendő könyvtárhasz-
nálóink figyelmébe.

A permakultúra kifejezés talán 
idegennek tűnik és magyarázatra 
szorul még a rendszeresen kertész-
kedők körében is.

Az elnevezés a permanent 
agriculture kifejezésből ered, és fo-
lyamatos mezőgazdálkodást, föld-
használatot jelent, a fenntartható és 
önmagát fenntartó kert értelmében.

Mi a fenntarthatóság? Az, ami-
kor azonos módon kerülnek figye-
lembevételre a környezeti, ökológiai 
szempontok, a szociális és gazdasági 
szempontok mellett.

Fenntarthatóan, a jövőre tekin-
tettel gazdálkodni tehát azt jelenti, 
hogy ép ökológiai, szociális és gazda-
sági környezetet hagyunk hátra gyer-
mekeinknek, unokáinknak.

A fenntarthatóság holisztikus 
szemléletmódjában, egyik a másik 
nélkül nem létezik.

A Permakultúra kézikönyv egy 
szemléletmóddal, filozófiával ismer-
tet meg bennünket, amely a termé-
szetes folyamatok, a mindent át-
szövő hálózatok és kölcsönhatások 
megismerését jelenti, valamint azt, 
hogy cselekedeteink, legyen az a táp-
lálkozás, lakhatás, fogyasztás, ho-
gyan illeszkednek ennek a mindent 
átszövő energia-körforgalomnak a 
hálózatába.

A permakultúra alapja az 
ausztrál őslakosokig nyúlik visz-
sza. A Tasmániából származó 
környzetpszichológus, Bill Mollison 
alkotta meg a kifejezést, és munkás-
ságáért, amely során speciális elveket 
dolgozott ki az élő környezettel való 
együttműködéshez, alternatív No-
bel-díjat kapott.

A hálózatosság, behálózottság a 
permakultúra egy kulcsfogalma. A 
permakultúra hálózatosságon azt 
érti, amikor nagyszámú, hasznos kap-
csolat alakul ki egy élőhelyen – akár a 
kertünkben – a helyi veszélyeztetett 
állat- és növényfajaink számára. 

A behálózottság mértéke a faji 
sokféleség mutatója, ami minden 
ökoszisztémára érvényes. Minél sok-
félébb egy rendszer, például egy erdő, 
annál stabilabb. Ez kertünkre is igaz, 
minél több növényfaj, bokor- és fafaj 
fordul elő benne, annál több állatfaj 
él és fordul meg benne, amelyek köl-
csönösen kiegészítik, gyógyítják egy-
mást.

A permakultúra alapvető filozófiá-
jának elsajátítása után, mi mindenről 
olvashatunk ebben a természetes ál-
lapotokat tükröző, szép fényképek-
kel és hasznos, a kertünk kialakítását 
segítő tervrajzokkal illusztrált kötet-
ben?

A növény és állatfajokat veszé-
lyeztető tényezőkről, a vadméhekről, 
poszméhekről és lepkékről. Az új és 
régi kertésztudás című fejezetben is-
mereteket szerezhetünk a talaj jelen-
tőségéről, a humuszról, -ami nélkül 
nem megy-, a mulcsozásról, zöldtrá-
gyázásról, a komposztról, mint a ter-
mészet csodájáról, valamint a bioló-
giai növényvédelemről.

A „ne tégy semmit” kertünk című 
fejezetben válaszokat kaphatunk 
arra, hogyan közelít a permakultúrás 
szemléletmód az egyes kerti műve-
letekhez. A talajművelés, talajtaka-
rás helyes módjairól, a keveset, vagy 
nem öntözni kérdéskörről, a muszáj 
gyomlálni? problémáról, a túlzásba 

vitt trágyázásról olvashatunk megle-
pő, újszerűnek tűnő, de a természet-
ben természetes módon már bevált 
információkat.

Amikor permakultúrás kertet ter-
vezünk, egy önmagát szabályozó és 
optimalizáló rendszer létrehozása a 
cél, ahol csak minimális beavatkozás-
ra van szükség és hosszú távon kiala-
kul a dinamikus egyensúly. Alapvető 
feltétel a természet szeretete, min-
den élőlény, növény és állat iránti 
tisztelet. Ehhez nyújt kiváló elméleti 
alapokat és hasznos gyakorlati taná-
csokat ez a csodálatos kötet, melyet 
olvasóink elérhetnek a Kertész Lász-
ló Városi Könyvtárban.
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Közérdekű információk

GYERMEKORVOSI RENDELŐ és 
VÉDŐNŐI szolgálat: Ady tér 10.  
(piac I. em.)

ÁLLATORVOSI ÜGYELET Február 
1-től hétvégén és munkaszüne-
ti napokon 7–19 óráig, előzetes 
telefonos egyeztetés után, a  Kin-
csem Állatkórház tart ügyeletet 
(Hunyadi krt. 60.). Tel:  0620/ 380 
8180. Az ügyeleti betegellátásért  
ügyeleti díj kerül felszámolásra.

HBCOM:                                             229-190
Tigáz: Tel.: 36 80/180-380

GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar  beje-
lentése: Tel: 36 80/300-300.

KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentés: (52) 
219-419, hétfő-csütörtök:8-16.30-ig,  
péntek: 8-13.30-ig.  Személyesen a Vá-
rosi Piac irodájában.

Rendőrség: 107
Országos Mentőszolgálat: 104/112
Tűzoltóság: 105
Segélyhívószám: 112
Polgármesteri Hivatal            563-200

GYEPMESTERI TELEP A közterületen 
talált állati tetem lakossági bejelentése: 
Balogh Gyula gyepmester: 06-20-403-
9016. (Hétköznap: 7,30-18 óra, munka-
szüneti és ünnepnapokon 15-16 óra kö-
zött).

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt: 
Szakajda Tímea (36-30-636-0937, 
szakajdat@atev.hu)

VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS: feb-
ruár 15-én, szerdán Fórizs László al-
polgármester tart vezetői ügyfélfoga-
dást 9.00-12.00 óra között.

KÁLVIN téri rendelő: 560-130. 

www.eszv.hu

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET    1830

Gyógyszertári ügyelet

Fe
br

u
ár

10. (p.) Bethlen Bethlen u. 9/a. Tel: 228-567

11-12. (szo-vas.) Hajdú Árpád u. 45. Tel: 229-330

13. (h.) Kehely Arany J. u. 12. Tel: 561-151

14. (k.) Patikaplus Vörösmarty u. 1. Tel:20/3434-800

15. (sz.) Szentháromság Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: 372-302

16. (cs) Vöröskő Karap F. u. 5. Tel: 561-461

17. (p.) Aranysas Ady tér 11.. Tel: 227-779

hétköznap: 19.00–22.00, szombaton: 13.00–22.00,  vasárnap, munkaszüneti nap:  8.00–22.00

A művelődési központban 
működő közösségek program-
jai:

Február 13. 15 óra: a Tessedik 
Kertbarátkör foglalkozása a Ker-
tész László Városi Könyvtárban.

Február 14. 15 óra: a Dóry Jó-
zsef Nótaklub foglalkozása.

Maghy 120. Maghy Zoltán fes-
tőművész alkotásait bemutató tár-
lat március 31-ig tekinthető meg a 
Hajdúsági Galériában, munkaidő-
ben (hétköznap 8-20 óráig).

Lapzárta:
hétfő 14 óra

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

BODNÁR JÓZSEF
halálának 20.  évfordulójára

„Fájdalom költözött 20 éve szívünkbe, 
Nem múlik el soha, itt marad örökre.
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, 
elváltál azoktól, akiket szerettél.
Elfelejteni téged soha nem lehet, 
Szerető férj voltál, Drága Édesapa, boldog Nagyapa
Bánatos családod nem felejt el soha. ”

Szerető felesége, lányod, vejed,
 5 unokád, 5 dédunokád.

Február 11-én (szombaton) 8.30 
- 13.30 óráig véradást szervez a 
lakosság részére a művelődési köz-
pontban (Bocskai tér 4.).

ARNÓCZ  KRISZTIÁN

Gyászjelentés
A gyászoló család mély fájdalommal 

tudatja, hogy

rendőr törzszászlós 47 éves korában örökre 
megpihent. Drága szerettünk hamvasztás utá-
ni temetése, 2023.  február  15-én  (szerdán)  
10 órakor lesz a Józsai Köztemető ravatalozó-
jából, polgári szertartás szerint.

„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha már 
abban nem, legalább a csodában. 
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél, csoda volt, 
ahogy az életért küzdöttél 
De mégis elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.    
Számunkra Te sohasem leszel halott, szívünkben örökké 
élni fogsz mint a csillagok.”

 A gyászoló család

VéradásVéradás

ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGI-
ONÁLIS VÍZMŰVEK Zrt. HIBA-
BEJELENTÉS
Telefonon: 80/22-42-42

Amennyiben nem jutott el 
Önökhöz a Szabadhajdú 

aktuális száma, kérjük, jelezzék 
a problémát a terjesztőnél, 

a 06-20-911-5006-os 
telefonszámon.

FREITER  FERENC

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk,

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet
és a fájdalom maradt.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz.”

 A gyászoló család

KOVÁCS MIKLÓS

Gyászjelentés

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy

2023. január 25-én, életének 63. évében el-
hunyt. Drága szerettünk hamvasztás utáni 
temetése 2023. február 14-én (kedden) 11 
órakor lesz a Hajdúböszörményi Közteme-
tő „A” ravatalozó terméből, a Református 
Egyház szertartása szerint. Emlékét örök-
re megőrizzük.

Tisztelettel kérjük a személyes részvétnyilvánítás 
mellőzését!

 A gyászoló család

Megemlékezés

SITERI IMRÉNÉ 
(sz.: Molnár Éva Katalin) 
halálának 2. évfordulóján 

emlékeznek szerettei.

Szívünkben örökké élsz!

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

SZARVAS IMRE
halálának 30.  évfordulójára

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
 hogy fiatalon tört ketté életed. 
Számunkra Te sohasem leszel halott, 
szívünk mélyén örökké élni fogsz.” 

Szerető feleséged, fiaid családjukkal.

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

FARKAS IMRE
halálának 10.  évfordulójára

„..a csend beszél tovább..."
Szerető fiad és családja

„Szerettem volna még élni köztetek,
de a sors másképp rendelkezett.

Küzdöttem, de már nem lehetett,
Szeretteim, Isten veletek.”

KATHI PÁL

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk,

temetésén megjelentek, ravatalára virá-
got, koszorút helyeztek, és mélységes gyá-
szunkban részvéttel osztoztak.
„Elmentem tőletek,
nem tudtam búcsúzni.
nem volt időm arra,
el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre.”

 A gyászoló család
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Jegyek kedvezményes áron kaphatók 
a HBCom irodában, nyitvatartási időben.

(4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 4.)

2023. február 20. hétfő 19 óra
Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.
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Új szakosztály kezdte meg mű-
ködését a HTE keretein belül, 
több mint egy esztendeje. A lö-
vészek, akik birtokba vették a 
lőteret, több sikert értek el a kü-
lönböző versenyeken. Ezekről is 
kérdeztük ifjú Fórizs Lászlót, a 
szakosztály vezetőjét. 

– Hogyan vetődött fel az ötlet, hogy 
megalakítsák a lövészszakosztályt?

Lövészet

– Tavaly szeptemberben megbe-
széltük a HTE vezetőivel, hogy sze-
retnénk egy új szakosztályt indítani. 
Ezzel egy időben felkértek, hogy én 
legyek a szakosztályvezető.  Az el-
múlt egy évben számos rangos sikert 
értek el a HTE sportolói, köszönhe-
tően Vezendi Krisztián szakosztály-
vezető helyettesnek, Pető László 
technikai vezetőnek, Tóth Mihály 
technikai vezetőnek és a jobbnál jobb 
sportlövészeinknek. Közülük közül 
kiemelném Bakó Ivettet, Szekeres 
Zsófiát, Boros Dominik Sándort, Bo-
ros Máté Leventét, akik szép sikere-
ket értek el. 

– Több rangos versenyen is megmé-
rettették magukat az egy év során. Ön 
melyiket emelné ki?

– Emlékezetes volt például a deb-
receni, a Honvédelmi Sportszövetség 
által szervezett HS Lövész Kupa Lég-
fegyveres regionális elődöntő, ahol 
150 ifjú és felnőtt amatőr sportoló 
közül, a HTE sportlövői csapatszin-
ten a második helyet szerezték meg. 
Bakó Ivett a női egyéni középiskolás 
kategóriában II. helyezést ért el, Mol-
nár László férfi egyéniben I. helye-
zett lett.  Így három kupát hoztunk el 
az első megyei versenyünkön. 

Megemlíteném még a budapesti 
Lövész kupa légfegyveres országos 
döntőt, ahol ifjú- és felnőtt amatőr 
lövészek mérették meg magukat. A 
HTE Sportlövő Szakosztályából ha-
tan képviseltük az egyesületet. De to-
vábbi megmérettetéseket is felsorol-
hatnék, ahol sikeresen szerepeltünk.

– Az évet is jól kezdték, hiszen rangos 
versenyen értek el kiváló eredményt? 
Minek köszönhetőek a sikerek?

– Úgy gondolom, hogy szakmailag 
kiemelkedő edzői munka, a források 
biztosítása a támogatóink útján, és 
nem utolsósorban a versenyzőink 
kitartó, komoly munkájának köszön-
hetőek a sikerek.  

- Ki lehet a tagja a szakosztálynak?
-Először is fontosnak tartom el-

mondani, hogy a lövészet nemcsak 
jó hobbi és remek kikapcsolódós, de 
bizonyítottan javít, mélyít bizonyos 
képességeket, készségeket. Javítja az 
egyén kompetenciáját, mely az egyén 
személyiségének pozitív irányú fejlő-
déséhez járul hozzá. Fejleszti a szem-
kéz koordinációt, felelősségteljes 
gondolkodásra, türelemre nevel és 
javítja az összpontosítás képességét. 
Bárki lehet tagja az egyesületnek, 
aki elmúlt 10 éves, megtanulta a lő-
tér használat szabályait, kitöltötte a 
jelentkezési lapot és befizette a havi 

3000 Ft, szociális alapon 1500 Ft tag-
sági díjat. Ezen felül minden lövész 
csak nálunk vásárolt lövedékkel lő-
het. 

–  Milyen fegyvernemekben edzenek 
és versenyeznek?

– Nyílt irányzékú légpuskával és 
légpisztollyal versenyeznek jelenleg a 
sportolók. Viszont íjászat is működik 
a szakosztályon belül, de ez csak él-
ménysport szinten. 

– Milyen szakmai gárda áll a sporto-
lók mögött? A technikai hátterükről mi 
mondható el?

– Hat lőállás van a teremben, cél-
mozgató berendezéssel. A lövedék-
fogó fal tíz méterre helyezkedik el 
a lőállástól, így a lövészek hivatalos 
olimpiai távon lőhetnek. Az elmúlt 
évben 9 légpuskát és 2 légpisztolyt 
szereztünk be, továbbá 5 íjunk van, 
15 3D lövedékfogó állatfiguránk és 
1 darab 80x80 lövedékfogó táblánk. 
Célunk az, hogy ezt a sportágat úgy 
felfejlesszük itt Hajdúböszörmény-
ben, hogy akár rangosabb nemzetkö-
zi versenyekre is kijuthassunk. Ebben 
nekünk nagymértékben Pető László 
technikai vezetőnk, volt olimpikon 
segít, aki a Vármegyei Lövészszak-
osztály vezetője, továbbá a Debreceni 
Lövészsuli Sport Egyesület irányítója 
is egyben. Ezen felül az MSSZ felü-
gyelő bizottságának tagja. 

 bertalan

Szavazzon Gabóra!
Hajdú-Bihar vármegye bővel-

kedik kiváló csapatokban és ki-
tűnő sportemberekben, akiknek 
számos örömteli pillanatot kö-
szönhettünk az elmúlt évben is. 

A Hajdú-bihari Napló és a haon.
hu az ő teljesítményük elismerésé-
re meghirdeti az Év sportolója 2022 
szavazást. A voksolás során dönthet-
nek arról, hogy ki álljon fel a képze-
letbeli dobogó legfelső fokára. Négy 
kategóriában – az év női sportolója, 
az év férfi sportolója, az év női csa-
pata, az év férfi csapata – keressük a 
legjobbakat. Döntse el Ön, kik legye-
nek az év sportolói Hajdú-Biharban!

Ha tehetik szavazzanak a hajdú-
böszörményi ifjabb Szabó Gábor 
díjúgratóra (Gabó)!

Ezen a linken tehetik meg:https://
www.haon.hu/evsportoloja2022

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Képviselő-testület Pénzügyi Ellen-
őrző és Mezőgazdasági Bizottsága által hozott 210/2022. (XI. 21.) PEMB számú 
határozata alapján az alábbi fasorok letermelésének kivitelezésére hirdet nyílt lici-
tet az alábbi feltételekkel:

*Az egyes hrsz-okhoz tartozó fasorok nettó kikiáltási ára szakértő által megállapí-
tott áron kerül feltüntetésre a hirdetmény szövegében. 

Aki az árverésen részt kíván venni, annak a nettó kikiáltási ár 10%-át letéti díj-
ként az árverés időpontjáig meg kell fizetnie Hajdúböszörmény Város Önkormány-
zatának 11738060-15372514 számú számlájára. A befizetés tényét az ellenőrző 
csekkszelvény, vagy teljesített átutalási megbízás bemutatásával kell igazolni. Az 
az ajánlattevő, aki az árverés során a legnagyobb összegű ajánlatot teszi, az az érin-
tett fasor letermelésére jogosulttá válik, és az általa befizetett letéti díjat a vételár-
ba be kell számítani. A licitáláson alulmaradt ajánlattevők részére a befizetett letéti 
díjat az önkormányzat 15 napon belül visszafizeti. 

Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a licitálás lezárultát követően, a szer-
ződéskötés előtt, vagy után eláll szándékától, úgy a letéti díj részére nem jár vissza.

A nyertes ajánlattevőnek az árverést követő 30 napon belül szerződést kell köt-
nie és ezzel egyidejűleg meg kell fizetnie a teljes vételárat, részletfizetési lehetőség 
nincs. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő hitelfelvétel segítségével kívánja 
megfizetni a vételárat, úgy a teljesítésre nyitva álló határidő - tekintettel a banki 
ügymenet időigényességére - 60 napra hosszabbodik 

A nyertes ajánlattevő a szerződésben rögzített fakitermelési kötelezettségének 
késedelmes teljesítése esetén a késedelem minden naptári napja után 10.000 Ft 
azaz tízezer forint késedelmi kötbér megfizetésére köteles. 

A licit során lehetőség van helyrajzi számonként történő licitálásra. A licitlépcső 
5000 Ft helyrajzi számonként. 

Nyertes ajánlattevő az alábbiakat vállalja:
– a fakitermelés (fák, bokrok, cserjék és azok tuskói eltávolításának) költségeit, 

a faanyag (iparifa, tűzifa és a tuskók) elszállításának költségeit, a termelés során 
fellépő „hulladék", azaz a kommunális és vékony gally összetakarítását, megsem-
misítését. 

– a fakitermelés során, illetve a szállítás során vigyázz az utak jó állapotára, vál-
lalja az esetleges helyreállítási költségeket

– a szomszédos ingatlanokba vetett növényi kultúrák épségére vigyáz, az esetle-
ges károkért, melyek a letermelés során keletkeztek, felelősséget vállal

– a munkanapok között gondoskodik az út járhatóvá tételéről (éjszakára, hétvé-
gére ne maradjon kidűlt fa az úton)

– a munkálatokat vegetációs időszakon kívüli időpontban (november 01-től áp-
rilis 30-ig) végezheti csak el, legkésőbb 2023 április 30-ig

– a fasor letermelési munka megkezdését és befejezését bejelenti a Városüzemel-
tetési Intézmény Mezőőri Szolgálatának (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.). 
A letermelés megkezdésekor, valamint befejezésekor a terület átadása-átvétele a 
helyszínen készített fotódokumentációt is tartalmazó helyszíni jegyzőkönyv felvé-
telével történik, melyet az ajánlattevő a Mezőőri Szolgálattal együtt készít el. 

A fasorok letermelésével kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az alábbi 
elérhetőségeken:  szakmai kérdésekben: 52/563-212, Polgármesteri Hivatal föld-
szint 12-es iroda és pályázattal kapcsolatos kérdésekben: 52/563-238, Polgármes-
teri Hivatal I. emelet 38-as iroda.

Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint az eljárást rész-
ben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

A nyílt licit időpontja: 2023. február 27. 9.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Sillye Gábor terem (I. emelet 54.)

tétel hrsz fafaj nettó 

össz. 
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Ft/m3 ipari fa 
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Ft/m3 tűzifa 
érték Ft 

teljes érték 

Ft 

hrsz teljes 

érték Ft *  

1 4701/2, 

4702/2, 

4703,4704 

Juharok 660 395 17000 6.715.000 265 17000 4.505.000 11.255.360 11.255.360 

 összesen  660 395 17000 6.715.000 265 17000 4.505.000 11.255.360 11.255.360 

 

Hirdetmény fasorok letermelésére


