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Kiserõmûvet avattak
3. oldal

Ember kontra környezet
4. oldal

XX. ÉVF. 13. SZÁM
2010. április 16.

Érik a kétharmad
A
közvélemény-kutatások
adatainak megfelelõen alakult

míg a Jobbik 16,71 százalékot
ért el. Az LMP jól hajrázott,

a parlamenti választás elsõ
fordulója, miszerint a FideszKDNP simán nyeri a választást. Már az elsõ fordulóban
119 egyéni kerületben diadalmaskodtak jelöltjei, míg más

fiatal pártként rögtön 7,42 százalékot elérve jutott a parlamentbe. A rendszerváltó MDF
2,65 míg a Civil Mozgalom 0,9
százalékkal nem jutott az ország házába.

párt képviselõjének nem sikerült mandátumot szereznie. A
második fordulót 57 kerületben rendeznek, kettõ kivételével a Fidesz-KNDP jelöltje áll
az élen. Hajdú-Bihar mellett
Vas,
Gyõr-Moson-Sopron,
Veszprém, Somogy és Tolna
megyében az összes egyéni
mandátumot Orbán Viktorék
nyerték el. Az MSZP 18,29

A hajdúböszörményi (9-es)
választókerület
(vég)eredménye
A megyében a legmagasabb
részvételi arány a 3. választókerületben volt, ahol a szavazásra jogosultak 68, 88 százaléka voksolt. Itt Kósa Lajos,
Debrecen polgármestere gyõzött fölényesen.
(tarczy)

Spekuláció
Megújult világunkban -különösen az utóbbi években - úgy
alakult, hogy a közbeszédben a szavak más jelentéstartalmat
kaptak, mint ahogy korábban éltünk vele. Legalábbis egyesek
szájából hallhatóan. Nem kis önkényesség érvényesítésével
Korábban például a spekuláció leginkább üres, meddõ töprengést, ravaszkodást, hiábavalóságot jelentett közérdekû eredmény nélkül. Ma inkább üzleti, az árak alakulását kihasználó
nyereség elérését célozza a spekuláns, és ezért nem is esik negatív megítélés alá. Az eredményesség igazolja a cselekvést. A
köznapokban csak enyje-benyjét kap, mint egy szelíd csínytevés. A kárvallottnak meg marad a bosszúság, a kétségbeesés, a
pánik, vagy a végsõ cselekvésre való elszánás.
A lehetõ legmagasabb profit elérésére törekvõ amerikai
bankok -mintha növekedett volna bizalmi tõkéjük - garancia
nélküli hiteleket adtak, aztán csõdbe mentek, vagy vitték õket.
Európában szintén úgy tûnt ennek nyomán, mintha pénzügyi
válság lenne. Ma már gyakran írják és mondják, hogy tupírozták, a nagy bankok érdekeit sejtetve mögötte. Néhány kisebb
országon ki is próbálták a "segítségnyújtást". És különös módon azt a gondolatot futtatták, hogy a válságért felelõs bankokat kell megsegíteni, nem a csõdbe jutott kislakáshitelek kárvallottjait, tõkével, jogszabályokkal, kódexekkel. Mintegy igazolva, hogy a "törvényes" keretek közötti csõdbejutás kockázata benne van a rendszerben. Tessék jobban figyelni. Az etikai
futásokat hagyjuk a moralistákra. És a szolidaritás? Csak a
"jókor jó helyen" levés számít. Miért nem tetszett ott lenni?
Az üzérkedés büntetõjogi kategória, a spekuláció nem. Ez
gondolkodás, latolgatás, elmélkedés, töprengés, számítás, mely
gazdagodáshoz vezethet. De itt szó nem esik a munkáról, a
többletérték-teremtésrõl, mely hozzájárulhat a társadalmi méretû gazdagodáshoz, az emelkedéshez. Ezért hát kézenfekvõ a
választás a munka és spekuláció között.
Nemcsak megkoptak, meg is kísérelték megváltoztatni egyes
szavak, fogalmak jelentését Öszöd óta. A hazugságbeszéd például a kimondó és a fizetett híresztelõi szerint igazságbeszéd
volt. Csak legyen, aki beveszi. A korábbi évtizedekben volt példa az agyak megdolgozására.
Fogalmazzunk tehát tisztán, egyértelmûen, és adjuk vissza
a szavak jelentését otthon és a közbeszédben. Jót tesz a gondolkodásnak, javítja látásunkat, erõsíti ítéletalkotó képességünket
a spekulációról. Ha így van, miért ne tegyük? Itt az idõ a változtató cselekvésre.
Lázár Imre

szab 13.qxd

2010.04.13.

19:43

Page 2

Hajdúk Szépe 2010

Tizenegy kategóriában
hirdettek gyõztest

A megye városaiból - Debrecen kívételével - döntõbe jutott
gyermekek harmadik szépségversenyét idén március 11-én délután rendezték. A hajdúdorogi Szent Bazil Oktatási Központ
Sportcsarnoka zsúfolásig megtelt, amikor több mint kétszáz fiatal,
fiúk és lányok öt-öt kategóriában és a testvérek versengése elkezdõdött a helyezésekért és a különdíjakért. Az iparmûvészbõl, cégvezetõbõl, fotóriporterbõl, mesterfodrászból és újságíróból álló
zsûrinek idén is nehéz volt a dolga, hiszen a szépek közül sokszor
hosszú vita után sikerült a legszebbeket kiválasztani.
A tizenegy kategóriából ötben balmazújvárosi gyõztest avattak,
két elsõ hely jutott Nánásnak. Egy-egy teljes sikert mondhatott
magáénak Hajdúsámson, Berettyóújfalu, Hadház és Szoboszló. A
böszörményieknek most mindössze egy második díj jutott a bölcsis Csibi Hanna személyében.

Az idén negyedik alkalommal rendezi meg a Civilek a Lakóhelyért Egyesület a Hajdúsági Kenyérünnepet. A programról tartott sajtótájékoztatót Nagy Imre az egyesület elnöke, fõszervezõ,
Fülep Zsolt a Magyar Pékszövetség regionális társelnöke, szakmai szervezõ, és Szabadi Edit alelnök, programszervezõ. Elhangzott, hogy az önkormányzat fõ támogatásával június 6-án vasárnap a tradícióknak megfelelõen szakmai rendezvényekre, termékbemutatókra, kóstolókra és kulturális mûsorokra várják az
érdeklõdõket a szervezõk. Továbbra is szeretnék a búzának, a haj-

A hét arca

Fazekas Imre

A 60 éves jubileumához közelítõ, országosan ismert Bocskai Néptáncegyüttesnek harminc éven át volt aktív és népszerû tagja. Néptáncossá válásában erõsen motiválta családja énekszeretete. Névnap, születésnap, disznótor nem múlhatott el tréfálkozó beszélgetés, amelyet aztán mindig közös éneklés követett.
Táncossá válásában különösen meghatározó szerep volt
Baloghné Terikének és Bársony Andrásnak, akiket mindig
példaképének tekintett. Legkedvesebb táncdialektusaként
a hortobágyit említi. Nem csupán azért, mert megyénk kincseként országosan elismert.
Sokkal inkább azért, mert benne egyszerû, méltóságteljes viseletével a pásztori rend legelején álló csikóst "jeleníthette"
meg. Másik kedves tánca a
mikepércsi volt. Mindkettõ koreográfusa néhai Béres András jeles néprajzos volt. Legnagyobb sikereiket ezekkel aratták. Emlékezetes fellépéseik
közül az Aranybika Bartók
Termét és a lengyelországit
említi. Csodálatos tíz napot
töltöttek 1965 novemberében
Polóniában. Négy fellépésük
mindegyikén felejthetetlen ünneplésben részesültek. A kül-

országi szereplést a pécsi országos fesztiválon elért figyelemre méltó produkciójukkal
érdemelték ki.

Fazekas Imre sokoldalú érdeklõdésû ember. Legnagyobb
„szerelmei” a család, a munka
és a néptánc. Szerencsésnek és
boldognak tartja magát, bár 41
év boldog házasság után elveszítette feleségét, de a megszenvedett gyászév után hasonló érdeklõdésû társra lelt Zsuzsa személyében. Most is aktív
tagja a Dóry József Klubnak, a
kertbarátkörnek, a Senior
Néptánc -a Lakóhelyért
E g ye s ü le t n e k . K ü l ö n ö s e n
büszke arra, hogy gyermekei és
unokái is követték példáját a
néptánc szeretetében.
Varga Gábor

dúsági kenyérnek megadni a tiszteletet. A legutóbbi 2008-ban
megrendezett Kenyérünnepre közel ötezren látogattak el, az idén
is számítanak a szépszámú érdeklõdõre. A szakma képviselõinek
lehetõségük nyílik majd konzultációkra, bemutathatják azokat a
termékeket, melyeket a családok otthon is elkészíthetnek. Az
egyesület háziasszonyai a hagyományõrzés jegyében finomabbnál,
finomabb kemencében sülteket készítenek a program keretében.
A közönség is bekapcsolódhat a sütésbe. A gyermekek megtanulhatják a kalácsfonás mesterségét, a felnõttek pedig a pogácsaszaggatásban szerzett jártasságukat bizonyíthatják. A vásári forgatagban kézmûvesek kínálják majd portékáikat, mellettük bemutatkozik a nemzetközi sikereket elért magyar pékválogatott, a
Pékek Fejedelmi Rendje több száz esztendõs tradíciókat elevenít
fel, és a sütõipari különlegességek és díszmunkák versenye mellett cukrászati különlegességgel is találkozhat a publikum. Látványosságban tehát nem lesz hiány. A hagyományápolást szolgálják
a kísérõ kulturális programok is. Lesz néptáncbemutató, sókerámia-kiállítás, gyermektáncmûsor és a középiskolás diákok számára kiírt "XXI. század kenyere" címû esszépályázat eredményhirdetése. A IV. Hajdúsági Kenyérünnepet a hajdúk kenyerének tiszteletére ökumenikus istentisztelet és galambröptetés zárja.
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Csernáth Gábor
halálára

A termálvíz kísérõgáz hasznosítására épített kiserõmû ünnepélyes átadójára várták az
érdeklõdõket április 7-én a

giát pedig hasznosítják. A villamosenergia egy részét (naponta 2200 kW-ot) a fürdõ
használja el, biztosítva ezzel a

Az energiahatékonyság
jegyében
Bocskai Strand- és Gyógyfürdõben.
Will Csaba, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetõ-igazgatója köszöntõjében elmondta,
a jelen beruházás illeszkedik az
elmúlt néhány esztendõben
megvalósuló fejlesztések sorába, amelyet az cég a magáénak
tudhat. Kiemelte, a fürdõ épületében fitnesztermet alakítottak ki, emellett pedig a Böszörménybe látogató turisták kényelmét újabb nyolc apartman
szolgálja. Hozzátette, a jelen
projekt lényege abban áll, hogy
a termálvíz kísérõgázaként fellépõ metánt és szén-monoxidot
kiserõmûben égetik el. Az így
keletkezõ villamos- és hõener-

létesítmény teljes villamosenergia-szükségletét. Emellett
a termelõdõ villamosenergiát
az e-on hálózatán keresztül
megtérítve a rendszerhasználati díjakat a szennyvíztelepen
veszik vissza. A keletkezõ hõenergiát pedig a fürdõ komplexuma teljes mértékben elhasználja.
Will Csaba zárásként megfogalmazta, a beruházás fõösszege nettó 102 millió forint,
amelynek mintegy 50 százalékát pályázat útján nyerte el
az intézmény.
Kiss Attila polgármester kiemelte, a projekt jelentõsége
az energiahatékonyságban, illetve költségkímélésben áll.

Szociális segélyezettek képzése
A szociális törvény alapján
képzésben köteles részt venni
az a rendelkezésre állási támogatásban részesülõ személy,
aki a 35. életévét nem töltötte
be és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik. A jogszabályi elõírásnak eleget téve
2009. decemberétõl kezdõdõen
két csoportnak szervezte meg
az önkormányzat a kötelezõ
képzést. Az egyik csoport (17
személy) felzárkóztató tanfolyamon vesz részt, akik a 7. és
8. osztály tananyagának sikeres
elsajátítását követõen általá-

nos iskolai bizonyítványt szerezhetnek 2010. júniusában. A
másik csoport - akik befejezett
6. osztállyal sem rendelkeztek alapkompetenciák fejlesztése
elnevezésû 400 órás képzési
programban vettek részt,
amely több modulból - írásbeli
és szóbeli kommunikáció,
számtan-mértani ismeretek alkalmazása, készségfejlesztõ
szocializációs tréningcsomag,
mezõgazdasági szakmacsoport
bemeneti kompetenciára felkészítõ képzés - állt. A sikeresen vizsgázó 15 segélyezett ez

Vasárnap a debreceni régiségvásáron hiányzott valaki.
Nem jön már soha, nem köszönhetek rá, nem teszi a kezét
a vállamra, hogy üdvözöljön.
Csernáth Gabi bátyánk itt hagyott bennünket. Decemberben még bejött a szerkesztõségbe, akkor láttam utoljára.
Szélütés érte, s mivel a remény
hal meg utoljára, reménykedtünk, hogy felépül. Barátait
kérdeztem, hogy van, de apadó
bizakodást véltem felfedezni
szemükben. Az agilis, állandóan úton lévõ Gabi bácsi ágyhoz
kötve már nem akart élni. Õ,
aki Szilágyi Imre kisgrafikáit
kiadványba szerkesztette, létrehozta a grafikagyûjtõk böszörményi körét, vonatra,

buszra ült, ha valahol kiállítás

nyílt, vagy börzét tartottak a
gyûjtõknek - nincs már többé.
Szombaton temették. Legyen
áldott az emléke.

A böszörményi tûzoltók egyik vízszállító gépkocsiját vitte haza a napokban a gyergyóújfalui Tûzoltó Egyesület. Töviskes Antal helyi parancsnok arról tájékoztatta a sajtót, hogy az adásvétel szoros munkakapcsolat eredménye. A gyergyóiak nem ren-

Segítség
a testvérvárosnak
delkeztek a teljes vételárral, azt a böszörményi önkormányzat
egészítette ki. A vízszállító nagyon fontos a hegyvidéki település
számára, hiszen Gyergyóújfalu vízhálózata nem optimális a tûzoltáshoz - mondta Töviskes Antal.
A fecskendõ kiszolgálásához elengedhetetlen „lajtos” IFA
gépkocsit a testvérvárosi tûzoltók nevében Baricz Róbert egyesületi elnök köszönte meg a böszörményi önkormányzatnak.
év márciusában vehette át a
Debreceni Regionális Képzõ
Központ által kiadott tanúsítványt. Hatan a képzési kötelezettségüknek nem tettek ele-

get, így szociális támogatásuk
megszûnt.
Szász Andrea
Szociális Osztály vezetõje

szab 13.qxd

2010.04.13.

19:44

Page 4

Ember kontra környezet (4.)
Akadnak, akik elhárítják a
felelõsséget, és kitartóan hangoztatják: mi, emberek sosem
leszünk képesek oly mértékben beavatkozni a Nagy Természet törvényeibe, hogy az jelentõs globális változásokat
okozzon. Bárcsak igazuk lenne! De a tények, adatok, és a
józan ész is az ellenkezõjét sugallják. Lássunk csak néhány
konkrétumot: 1800 körül még
csak egymilliárdan voltunk. A
hárommilliárdos küszöböt 160
évvel késõbb léptük át, az ötmilliárdig már elég volt további 27 év. Jelenleg rohamléptekkel közeledünk a 7 milliárd fõ
felé. Az optimistábbak állíthatják: hiszen van elég hely a
Földön. Ki kell ábrándítanom
Önöket: mai életmódunkkal
egyáltalán NINCS elég hely

ennyi embernek. Elsõsorban
az iparosodott országoknak
„köszönhetõen” már most
olyan ütemben fogyasztjuk a

ra. És még ha minden újratermelõdne! Vegyük példaként a
kõszéntelepeket: legnagyobb
részük õsi növények maradvá-

nyersanyagokat és erõforrásokat, mintha 1,4 Földünk lenne.
Más szóval: amit az emberiség
1 év alatt felhasznál, csak 1 év
és 5 hónap alatt termelõdik új-

nyaiból keletkezett többszáz
millió év alatt, olyan különleges körülmények összjátéka
révén - pl. párás, forró éghajlat, magas oxigénszint, gigászi

Festésre fordítják a
felajánlást
A Fürdõkerti Ifjúsági Szabadidõközpont számára ajánlotta április havi polgármesteri fizetésének költségtérítésen

kívüli részét Kiss Attila városvezetõ. Ulics Tibor, a központ
vezetõje elmondta, hogy a kapott 135.400 forintot az épületek tisztítófestésére fordítják
majd, ezzel is vonzóbbá kíván-

ják varázsolni a Fürdõkertet
látogatóik, vendégeik számára. Az idei évre már 7 tábor,
köztük tánc- és mûvészeti tá-

borok jelezték üdülési szándékukat a Fürdõkertben, ahová
a tervek szerint játszótér is
épülne a pályázati úton nyert
támogatásból.
Kövér Renáta

növények -, melyek csakis abban az idõszakban jellemezték
bolygónkat. Mi azonban fütyülünk a geológiai távlatokra;
kezünk nyomán párszáz év
alatt köddé válik ez a sokmillió
éves, nem megújuló nyersanyag. Hasonló a helyzet a kõolajjal és a földgázzal is. Mégsem lassítunk a tempón: szaporodnak a szénerõmûvek,
újabb földgázvezetékeket rakunk le, feltáratlan kõolajlelõhelyekre vadászunk; az utolsó
csepp értékes energiahordozót
is kicsikarjuk a Föld mélyérõl,
bármi áron. Eközben viszont
megfeledkezünk az érem másik oldaláról. Arról, ami a kéményeken és kipufogócsöveken át láthatatlanul egyre inkább ellepi légkörünket: a
szén-dioxidról.
Zsé

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2010. május 7.-tõl 2010.
október 8.-ig kísérleti jelleggel házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtést vezet be Hajdúböszörmény kertes ingatlanjaiban. Az új
szolgáltatás díjtalan, és nem befolyásolja a heti rendszeres hulladékszállítást! A házhoz menõ szelektív gyûjtés lényege, hogy a
háztartásokban keletkezõ hasznosítható anyagokat a szolgáltató által biztosított gyûjtõzsákba vegyesen lehet kihelyezni, amelyet Cégünk 4 hetente elszállít. Gyûjtõzsákot minden háztartás
számára biztosítani fogunk elõzetesen, majd azt pótoljuk ha az
adott ingatlan elé kihelyezték a tele zsákot. A pontos gyûjtési
napokról minden háztartásba eljuttatott szóróanyagon fogjuk
tájékoztatni a lakosságot Április hó folyamán. A gyûjtõzsákokba vegyesen kihelyezhetõ hasznosítható hulladékok köre: Fém:
üdítõs, sörös dobozok kicsepegtetve, lehetõleg összenyomva,
Mûanyag palackok: Üdítõs, ásványvizes PET palackok, mosószeres flakonok kiöblítve, kicsepegtetve, lehetõleg összetaposva,
nejlonzacskók, nejlonszatyrok szennyezõdésmentesen Papírhulladék: újságok, reklámanyagok, kartonpapír, hullámpapír
száraz állapotban, lehetõleg kötegelve Tetra pak doboz: (leginkább rostoslé, tej csomagolásához használt „tégladoboz”) kicsepegtetve, kiöblítve, összenyomva
Mit NEM helyezhetünk majd a zsákba:
Egészségügyi hulladékok, veszélyes hulladékok, konyhai hulladékok, zöld hulladékok, bármilyen könnyen bomlandó hulladék, ételmaradékkal szennyezett csomagolóanyagok (pl. tejfölös, joghurtos dobozok stb.), üveghulladékok, rongy, ruhanemû,
elektronikai hulladék, vegyes szemét! A gyûjtõszigetek használata ezután is lehetséges, azok -egyelõre- a helyükön maradnak,
sõt az üveghulladékokat továbbra is csak gyûjtõszigeteken
gyûjtjük.
További felvilágosítás munkaidõben:
06 (52) 710-613
vagy az alábbi honlapcímen:
www.hhgkft.hu
Tegyen Ön is környezete védelméért - gyûjtse Ön is szelektíven a hulladékot!
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a többször módosított
42/2007. (XII.07.) Önk. rendelete alapján pályázatot hirdet az
építészeti értékek helyi védelméhez nyújtandó támogatásra.
A támogatás célja a védett épületek, építmények és épületrészek
megfelelõ színvonalú fenntartása, felújítása és építészeti megjelenésének biztosítása.
Pályázati elõírások:
(1)A pályázati feltételek:
a.)Csak a védelem alá helyezett, és az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett ingatlanok esetében lehet pályázni.
b.)Pályázhat olyan természetes és/vagy jogi személy, akinek/amelynek az épület, épületrész, építmény a tulajdonában, illetõleg a tulajdonos hozzájárulásával - használatában, (haszonélvezetében), vagy bérletében van.
c.)A pályázati kérelmet a 10/b. melléklet szerinti Adatlap kitöltésével kell benyújtani.
d.)A pályázatokat a Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának címezve, a Polgármesteri Hivatal városi fõépítészéhez kell
benyújtani.
e.)A meghirdetett határidõn túl érkezett, vagy formailag és tartalmilag nem megfelelõ pályázatok - hiánypótlási felhívás (mely
egyszeri és 15 napon belüli) eredménytelensége esetén - elutasításra kerülnek.
f.)Épületre újabb támogatás csak a 15 éves együttmûködési kötelezettség lejártával adható.
g.)A pályázó nem a felújítási munkára, hanem a költségvetésben
kimutatható többletköltségek finanszírozására kaphat támogatást
(2)A pályázat tartalmai követelményei:
a.)A pályázó és építmény adatai (név, lakcím, elérhetõség, létesítmény elhelyezkedése, megnevezése).
b.)Pályázat mellékletei:
-építési munkához kötött munka esetén az építési engedélyezési
tervdokumentáció és jogerõs építési engedély,
-építési engedélyhez nem kötött munka esetén az építési engedélyezési tervdokumentációnak megfelelõ tervek,
-fénykép-dokumentáció az építmény állapotáról, (min. 5 db),
-az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles
másolata,
-a megvalósítást szolgáló részletes költségvetés,
-a megpályázott pénzösszeg megjelölése, felhasználásának tervezett módja és a megpályázott munka elkészülésének határideje,
-a pályázó kötelezettségvállalási nyilatkozata arról, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek
szerint használja fel,
-társasház esetében a tulajdonostársak, illetõleg a közös képviselõ hozzájáruló nyilatkozata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. év június 30. napja.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal fõépítészéhez kell benyújtani.
A pályázatokat a bizottság javaslata alapján a Képviselõ-testület
bírálja el és dönt a támogatás mértékérõl, elsõsorban mûszaki és
városképi indokoltság alapján.
A pályázat befogadásáról a pályázó a benyújtás határidejét követõ 30 napon belül, a döntésrõl további 30 napon belül értesítést
kap.
Városi Fõépítész

BÖLCSÕDEI
INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2009. november 1jétõl módosult a "gyermekvédelem helyi szabályairól" szóló
28/2007. (VII.02.) Önk. rendelet, és a 17./A §. (1) bek.
értelmében a bölcsõdei felvételi kérelmet minden év május és
október hónapban - az elõre meghirdetett napokon és formanyomtatványon - lehet elõterjeszteni az intézményben. A
bölcsõdei felvételrõl az intézmény vezetõje dönt 22
munkanapon belül.
Az alapellátáson túl a családi nevelést támogató, rugalmas napközbeni ellátásokat is biztosít az intézmény hétfõ, kedd és szerdai napokon 9.00 - 12.00 óra között.
"Idõszakos gyermekfelügyelet azoknak nyújt segítséget, akik
nem tudják megoldani a gyermekeik felügyeletét rendszeres
vagy esetenkénti elfoglaltságaik idejére.
"Játszócsoportba szülõvel együtt jöhetnek a gyerekek,
ismerkednek a bölcsõdei környezettel, játékokkal és a társaikkal. A szülõk betekintést nyerhetnek a bölcsõdei életbe,
segítséget
kapnak
gondozási-nevelési
problémáik
megoldásában.
A szolgáltatások igénybe vételéhez elõzetes bejelentkezés szükséges, melynek térítési díja 400 Ft / óra, ebédelési lehetõség
200 Ft / adag áron biztosított.
A fentieken túl, az intézmény tetõterében található 100 m2
alapterületû helyiség kiadó (50 fõ), rendezvény szervezésére,
óránként 3.000 Ft bérleti díj ellenében.
További információ: www.varosibolcsode.hu, illetve Kicsinyné
Tikos Irén intézményvezetõ, Városi Bölcsõde 4220
Hajdúböszörmény Eötvös József utca 11-13. Telefon, fax: 06-52227-499 Mobil: 06-20-430-6758; e-mail:info@varosibolcsode.hu
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Hajdúböszörmény
központjában téglaépítésû, II. emeleti, 75 m2-es, 3
szobás, 2 erkélyes
LAKÁS ELADÓ.
Érd.: hétvégén egész nap,
hétköznap
17 óra után.
Tel: 06-20/539-61-81;
52/227-989.

BARÁTI
TALÁLKOZÓ
A Béke Agrárszövetkezet egykori szállító részlegének munkatársai már
második alkalommal rendeztek jó
hangulatú, baráti összejövetelt
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Ingatlanértékesítés
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a HajdúböszörményPród, 9756 hrsz-ú, 748 m2 területû, beépítetlen terület mûvelési
ágú ingatlant ezúton értékesítésre meghirdeti. Az ingatlant nyílt
árverés útján értékesíti a legmagasabb ajánlatot tevõ részére az
alábbi feltételekkel:
1.A kikiáltási ár: 600.- Ft/m2 + 20% Áfa. A kikiáltási árat az árverés során 10 Ft/m2-rel szükséges emelni mindaddig, amíg
egyetlen ajánlattevõ marad versenyben.
2.Aki az árverésen részt kíván venni, annak a nettó kikiáltási ár
10%-át bánatpénzként az árverés idõpontjáig meg kell fizetnie
Hajdúböszörmény Város Polgármesteri Hivatalának 1173806015372514 számú költségvetési elszámolási számlájára. A befizetés tényét az ellenõrzõ csekkszelvény vagy teljesített átutalási
megbízás bemutatásával kell igazolni. Az az ajánlattevõ, aki az
árverés során a legnagyobb összegû ajánlatot teszi, az ingatlan

megvásárlására jogosulttá válik, és az általa befizetett bánatpénzt a vételárba be kell számítani. A licitáláson alulmaradt
ajánlattevõk részére a befizetett bánatpénzt az önkormányzat 8
banki napon belül visszafizeti. Abban az esetben, ha a nyertes
ajánlattevõ a licitálás lezárultát követõen, a szerzõdéskötés elõtt
vagy után eláll az adásvételtõl, úgy a bánatpénz részére nem jár
vissza.
3.A nyertes ajánlattevõnek az árverést követõ 30 napon belül
szerzõdést kell kötnie és ezzel egyidejûleg meg kell fizetnie a teljes vételárat, részletfizetési lehetõség nincs. Abban az esetben,
ha a nyertes ajánlattevõ hitelfelvétel segítségével kívánja megfizetni a vételárat, úgy a teljesítésre nyitva álló határidõ, tekintettel a banki ügymenet idõigényességére, 60 napra hosszabbodik
meg.
4.A nyertes ajánlattevõnek szerzõdéskötéskor bonyolítási díjként 3%+Áfa összeget kell megfizetnie.
Az árverés idõpontja: 2010. április 22. (csütörtök) 9.00 óra, helye:
Polgármesteri Hivatal 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
földszint 9. iroda

