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2010. XVIII. évfolyam, 3. szám Megjelenik havonta

Tisztelt Lakosság!

Elindult a választási kampány, és 
ez nem csupán a közélet hangulatá-
ra, hanem a város fejlesztését érin-
tő beruházások reális megítélésére 
is rányomja a bélyegét. Mint arról a 
lakosság is tájékozódhatott a Hajdú-
Bihari Napló 2010. január 28. napján 
megjelent számában a városközpont 
fejlesztését ledegradáló, a fejlesztési 
elemekre vonatkozó félreérthető cikk 
jelent meg. 

A fenti újságcikk negatív színben 
tüntette fel a városvezetés, a Képvi-
selő-testület, a pályázatban részt vevő 
konzorciumi partnerek (civil szer-
vezetek, helyi vállalkozók, egyház) 
közel 6 hónapos munkáját, melynek 
eredményeként benyújtásra került 
egy közel 1,2 milliárdos beruházás 
megvalósítására vonatkozó támoga-
tási igény, melyhez az önkormány-
zatnak 106 millió Ft saját forrást kell 
biztosítania. 

A fejlesztési elemek kiválasztása 
a pályázati útmutatóban foglalt szi-
gorú feltételek figyelembe vételé-
vel, a városkép arculatának javítása, a 
lakosság igényeinek magasabb szin-
tű kielégítése és szakmai szempontok 
alapján történt. Önkormányzatunk 
törekedett arra, hogy a pályázat ked-
vező elbírálása érdekében a projekt a 
lehető legtöbb előnyt jelentő szem-
pontnak is eleget tegyen. Ezek egyik 
kiemelt eleme volt a gazdasági funk-
ció, valamint a kis-és középvállalko-
zások által megvalósítani kívánt beru-
házások. 

A pályázat keretén belül az aláb-
bi fejlesztési elemeket kívánjuk meg-
valósítani:

- A református templom épüle-
tének külső felújítása, közvetlen kör-
nyezetének rendezése a konzorciumi 
partnerként bevont Református Egy-
házközség részvételével;

- A Polgármesteri Hivatal „A” és 
„B” jelű épületének nyaktaggal törté-
nő összeépítése, az „A” jelű épület fel-
újítása; parkoló és zöldfelület  kiala-
kítása, 

- A jelenleg orvosi rendelőknek 
helyet adó Petőfi utcai épület átala-
kítása közösségi funkciók (rendőrség, 
polgárőrség, civil szervezetek) elhe-
lyezése érdekében. Az orvosi rende-
lők áthelyezésre kerülnek a Hársfa u. 
3-5. szám alatti Egészségház Európai 
Uniós forrásból megvalósuló új épü-
letszárnyába;

- A II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény Kossuth u. 2-8. 
szám, valamint a Jókai u. 61. szám 
alatti épületeinek energetikai korsze-
rűsítése a nyílászárók cseréjével, hom-
lokzat-felújítással;

- A Kossuth u. 14. szám alatt 
található sportöltöző felújítása;

- Piac felújítása; (térkő burkolat 
kialakítása, pavilon rendszerű eláru-
sítóhelyek)

- A Bodzás utcán - a Szeder és a 
Malom utca közötti szakaszon - jár-
daépítés;

- A Szabadság téri, Damjanich 
téri közparkokban és a Szeder utcai 
játszótéren közpark rekonstrukció, 
térburkolat kialakítás, utcabútorok 
elhelyezése;

- Térfigyelő kamerarendszer 
kialakítása a városközpontban;

- Gazdasági szolgáltatóház épí-
tése a Kossuth utcán a Református 

Templom mögötti területen a nyílt 
pályázaton kiválasztásra és konzor-
ciumi partnerként bevonásra került 
építtető által -;

- A városközpontban műkö-
dő, konzorciumi partnerként bevont 
helyi kis- és középvállalkozások 
üzlethelyiségeinek felújítása és bőví-
tése;

- „Soft” elemek megvalósítá-
sa helyi civil szervezetek bevonásá-
val. Ezek olyan, a pályázat céljainak 
elérését segítő programokat, akciókat 
foglalnak magukba, melyek a helyi 
identitást, közösségformálást, kör-
nyezettudatosságot erősítő, továbbá 
a helyi foglalkoztatást javító progra-
mok megvalósítására építenek. Ezzel 
kapcsolatosan piackutatást is végez-
tünk.

Komoly vád érte az önkormány-
zatot a központban lévő önkormány-
zati ingatlanok értékesítésével kap-
csolatosan. Az értékesítésre kijelölt 
és összesen 78 millió Ft-ra értékelt 
ingatlanok összterülete 27 839 m2, 
amelyből a Képviselő-testület – telek-
alakítási eljárás során kialakított - 7 
648 m2 területű ingatlant értékesített, 
78 millió Ft összegért. Az értékesí-
tett ingatlanok m2 ára így 10 198 Ft. 
Cáfoljuk azt a hírt, hogy a Képviselő-
testület „elkótyavetyélte” az „értékes” 
központban lévő ingatlanait. 

A beruházóval kötött szerződés 
lényege, hogy az ingatlanok vétel-
árát az önkormányzat részére meg-
fizeti, az általa megvásárolt ingatla-
nokon – az önkormányzat igényeit 
figyelembe véve – vállalta megvaló-
sítani parkolók kialakítását, gazdasá-
gi szolgáltatóház megépítését - amely 

helyet biztosít többek között házas-
ságkötő teremnek-, szabadtéri szín-
pad kialakítását, közterek kialakítá-
sát és parkosítását. A beruházó vál-
lalta továbbá, hogy az önkormány-
zat kérésére a projekt megvalósítása 
során további igények alapján alakít-
ja ki a helyiségeket.  

Felelősséggel kijelenthető, hogy 
az Önkormányzatnál az ingatla-
nok értékesítése során vagyonvesz-
tés nem történt, sőt önkormányzati 
forrás igénybevétele nélkül épül át a 
városközpont, így az Önkormányzat-
nak többletbevétele keletkezik, ame-
lyet más fejlesztési célokra fordíthat. 

A beruházással a vállalkozó közel 
50-60 új munkahely teremtését vál-
lalta, továbbá a helyi munkaerő és 
helyi vállalkozók bevonását a kivi-
telezésbe.

A beruházóval kötött adásvéte-
li szerződésben jelentős garanciák 
kerültek rögzítésre az önkormány-
zat érdekeinek védelmében. A teljes-
ség igénye nélkül az alábbiakat kívá-
nom kiemelni:

• Az önkormányzat a vételár tel-
jes és hiánytalan kifizetéséig az adás-
vétel tárgyát képező ingatlanokon a 
tulajdonjogát fenntartja.

• A beruházással kapcsolatban 
felmerülő valamennyi költség a vevőt 
terheli.

• Az önkormányzat értékesítési 
szándéka kizárólag a beruházó által 
benyújtott fejlesztési koncepció teljes 
körű – a pályázatában megfogalma-
zott – megvalósítása esetén áll fenn.

• A vevő kötelezettséget vállalt 
arra, hogy a városközpont rehabili-
tációs pályázat elutasítása esetén is 

Tényszerűen a városközpont fejlesztéséről 

(folytatás a 2. oldalon)
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vállalja az általa benyújtott koncep-
ció megvalósítását.

• A vevőnek a beruházást egy 
éven belül meg kell kezdenie és 3 
éven belül be kell fejeznie.

• Az önkormányzatot az értékesí-
tett ingatlanok vonatkozásában 5 éves 
időtartamra visszavásárlási jog illeti 
meg. Ez a jog az ingatlan-nyilván-
tartásban is bejegyzésre kerül. 

• Az önkormányzatot elővásárlá-
si jog illeti meg.

• A beruházás megvalósítá-
sa során a vevő az önkormányzat-
tal folyamatosan együttműködve, a 
település érdekeit figyelembe véve jár 
el.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatásomban igyekeztem 

tényszerű, hiteles információt nyúj-
tani Önöknek az Önkormányzat 
Városközpont fejlesztésére vonat-
kozó pályázat tartalmi elemeiről. 

Tudom, hogy a város valameny-
nyi polgárának problémáját a város-
központ fejlesztése nem oldja meg, 
ismerjük a város különböző terü-
letén jelentkező gondokat, hiszen 
közel 20 éves lemaradás van az inf-
rastruktúra tekintetében, amit négy 
év alatt nem lehet megoldani. Csu-
pán fejlesztési folyamatokat tudunk 
elindítani, de ebben komoly kor-
látot jelent az, hogy milyen célo-
kat érintő pályázati kiírások jelen-
nek meg. 

Szeretném kiemelni, hogy az 
utóbbi évben több nyertes pályá-
zatunk van:

• Hársfa utcai egészségház bőví-
tése, átalakítása

(összberuházás: 139 millió Ft, 
pályázati támogatás: 80 millió Ft)

• 1 új út építése és 3 belterületi 
út felújítása

(összberuházás: 138 millió Ft, 
pályázati támogatás: 35 millió Ft)  

• Kerékpárút építése
(összberuházás: 325 millió Ft, 

pályázati támogatás: 259 millió Ft)
• Szűcs utca építése
(összberuházás: 364 millió Ft, 

pályázati támogatás: 310 millió Ft)
• Szociális és gyermekjóléti intéz-

mények akadálymentesítése
(összberuházás: 15 millió Ft, 

pályázati támogatás: 13 millió Ft)
A városközpont megújításá-

ra vonatkozóan nem várható más 
pályázati lehetőség, ez a konstruk-
ció utoljára szerepelt ebben a formá-
ban a támogatható pályázati célok 
között. Az Önkormányzatnak nincs 
olyan nagyságrendű anyagi erőforrá-
sa, hogy a fentiekben vázolt fejlesztést 
saját forrásból valósítsa meg.  

Szeretném megkérni Önöket, 
hogy kérdéseikkel, észrevételeikkel 
forduljanak bizalommal a Hivatal 
vezetéséhez. Ezáltal elkerülhető, hogy 
a Napló hasábjain keresztül levelezve 

folytassunk értelmetlen vitát, ami csak 
azoknak az embereknek az érdekeit 
szolgálja, akik a jó célokat és elkép-
zeléseket „lejáratva” kampánycélok-
ra kívánják felhasználni a nyilvános-
ságot. 

Hiszem azt, hogy a problémákat 
helyben kell orvosolni, ennek legha-
tékonyabb formája a személyes egyez-
tetés. Sajnálom, hogy az „olvasói leve-
let” író lakók problémájukkal szemé-
lyesen nem keresték meg az önkor-
mányzatot. 

Minden nemes cél megvalósítása 
során kompromisszumokat kell kötni, 
13 ezer lakos érdekeit nem lehet egy-
formán szolgálni, azonban folyamato-
san törekszünk arra, hogy a megnyert 
pályázatok által elindított fejleszté-
sek végül a teljes település érdekét, és 
a lakosság megelégedését szolgálják.  

Andó Lászlóné
polgármester

Látványtervek a 8. oldalon.

(folytatás az 1. oldalról)

Tényszerűen a városközpont fejlesztéséről 

Hajdúsámsonban
Március-Április hónapban
03. 27-én 8-10-ig Radnóti u. (játszótérnél)
03. 27-én 11-13-ig Szatmári-Kinizsi u. sarok
03. 28-án 07-11-ig Gépállomás
03. 28-án 8-11-ig Jókai u. Iskola! 

Pótoltás:  
04. 24-én 8-10-ig Jókai u. Iskola!  
04. 24-én 11-12-ig Szatmári-Kinizsi u. sarok
04. 18-án 12-13-ig Radnóti u
04. 18-án 07-10-ig Gépállomás

Ligettanyán
03. 28-án 12-13-ig 

Eboltás
2010. évi kötelező veszettségoltás. Minden 3 hónapot betöltött eb oltása kötelező.

A macskák oltása ajánlott.
Sámsonkertben
04. 18-án 08-11-ig Sámsonkert Általános 
Iskola
04. 24-én 13-15-ig Sámsonkert Általános 
Iskola PÓTOLTÁS

Martinka
03. 27-én 07-10-ig Buszforduló
04. 10 –én 07-10-ig Buszforduló Pótoltás

Az oltás és féregtelenítés díja felvezetve és rendelési 
időben az állatorvosirendelőben:. . . . . . . 3500 Ft/eb
A tartási helyen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 Ft/eb
Az oltási könyveket hozzák magukkal!
Az oltási könyv pótlásának díja az oltáson felül 
 +1000 Ft!
A benövő kutyák esetében (fiatalabb mint 6 hónap!) 
Az oltási könyv kiállítása díjmentes!
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Helyi tömegközlekedés Hajdúsámsonban

Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata február 25-én úgy dön-
tött, hogy pályázatot nyújt be a helyi 
közösségi közlekedés infrastruktu-
rális fejlesztésére.

Amennyiben nyer a pályázat 
a város külső részein élőknek (pl: 
Sámsonkert, Martinka, Oncsa) 
egy régi vágya teljesül, hiszen több 
buszmegálló és buszforduló is meg-
épül, illetve megújul.

Íme a pontos műszaki adatok:
Fedett buszvárók:
1. Csokonai utca 11. szám előtt 

baloldalon
2. Csokonai utca 30. szám előtt
3. Csokonai utca játszótér utá-

ni buszforduló
4. 471-es sz. főút – Csokonai 

utca kereszteződésében vasút olda-
lában buszmegálló

5. 471-es sz. főút – Szatmári 
utca buszöböl

6. 471-es sz. főút önkormány-
zat előtti buszöböl

7. 471-es sz. főút Könyvtár előt-
ti buszöböl

8. 471-es sz. főút Petőfi S. utca 
67. és 78. előtti buszöböl

9. Sámsonkert Fő utca 
10. Kossuth utca 16/1. sz. előtti 

buszmegálló jobb és baloldalon
11. Kossuth  utca 63. és 66. sz. 

előtti buszmegállók

12. Vasútállomás buszmegálló
13. Martinka még ki nem épült 

buszmegálló 4 db
Csokonai utca 11. szám előtt jobb 

és baloldalon a meglévő burkolat fel-
szélesítésével buszmegálló pár léte-
sítése, a baloldalon fedett buszváró 
építése.

Csokonai utca 30. szám előtt jobb 
és baloldalon a meglévő burkolat fel-
szélesítésével buszmegálló pár léte-
sítése, a baloldalon fedett buszváró 
építése.

Csokonai utca Láng utca csatla-
kozás után a buszforduló kialakítá-
sa fedett buszváróval.

471-es sz. főút – Csokonai utca 
csatlakozásában osztályozós csomó-
pont kiépítése, baloldalon sávban 
kijelölt megállóval és fedett busz-
váróval, jobb oldalon a kerékpárút 
pályázat kapcsán tervezett buszöböl 
áthelyezésével a Csokonai utcai csat-
lakozás elé.

471-es sz. főút Szatmári utca 
kereszteződésében a kerékpárút kap-
csán tervezett buszöbölhöz fedett 
buszváró létesítése.

Polgármesteri hivatal előtti busz-
megálló peron felújítás és az önkor-
mányzat területén információs rend-
szer telepítése a fedett buszváróban.

Könyvtár előtti buszmegál-
ló fedett buszváró telepítése infor-
mációs rendszerrel, a peron mögöt-

ti ~ 20m2 –es zöld terület leburko-
lása után.

471-es sz. főút Petőfi utca 78. 
szám előtti buszöböl pár peronjá-
nak felújítása, fedett váró építése.

Sámsonkert Fő utcai buszfordu-
lóban a meglévő peron felújítása és 
új fedett buszváró építése.

Kossuth utca 16/1. szám előtt 
buszmegálló pár kiépítése a jobb 
oldalon öbölben a parkolósáv meg-
szüntetésével. Mindkét oldalon 
fedett buszváró.

Kossuth utca 63. és 66. szám előtt 
buszmegálló létesítése a 66. szám 
előtti öbölben. Mindkét helyen 
fedett buszváró építése.

Vasút állomásnál a meglévő út 
felújítása, a csatorna keresztezéstől 
35 méterre kezdve a meglévő busz-
fordulóig, a forduló felszélesítése. A 
felújítandó úton a vasút felöli sáv-
ban „leszállító” buszmegálló kije-
lölés, vele szemben az út bal olda-
lán, öbölben elhelyezett buszmeg-
álló fedett váróval. Az épület előtti 
gyűrű átépítése, az épület előtt 23 db 
személygépkocsi parkolók – ebből 1 
db mozgássérült, és 10 db kerékpár-
tároló - kiépítése. 

A martinkai részen a burkolat 
0,50 m szélességben való felszélesí-
tésével sávban kijelölt megálló léte-
sítése fedett várókkal, és járda kap-
csolatokkal. 4db.

A felújítandó peronok és az újon-
nan létesülő peronok térkő burkolat-
tal lesznek ellátva.

 A pályázat forrásösszetételét az 
alábbiak szerint hagyta jóvá a Kép-
viselőtestület:

- bruttó bekerülési érték:
 204.761.539 Ft
- igényelt támogatás:
 194.523.462 Ft
- saját forrás:
 10.238.077 Ft

Ez a pályázat egy sok éve fenn-
álló problémát (a helyi tömegköz-
lekedés kiépítését) fogja megoldani.

Az Oncsa lakosainak régi vágya 
teljesül ezáltal, nevezetesen az, hogy 
a beruházást követően buszjárat fog 
létesülni a Csokonai utcán, mely biz-
tonságosabbá teszi a mi és gyereke-
ink tömegközlekedését.

Úgy vélem, az a sok-sok türelem 
és kitartás, mely kérésünket övezte, 
végül meghozta gyümölcsét. 

Bizakodunk benne, hogy a pályá-
zat pozitív bírálatot kap.

Köszönet ezért a munkáért a 
Hivatal munkatársainak, és a Lakos-
ság türelmének.

Bihari Lajosné
8-as számú választókerület

Fidesz önkormányzati képviselője
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Hajdúsámson internetes honlap-
ja civil fórumán a Sámsoni Hírlapról 
van lehetőség ötletet, véleményt írni. 
Mivel internet még nincs minden 
háztartásban az újság főszerkesztő-
jétől kértem lehetőséget, hogy meg-
oszthassam javaslataimat.

- Egy helyi önkormányza-
ti újság - jóllehet óriási lehetőség 
a mindenkori „vezetés” kezében - 
ugyanakkor felelősség is! Mert min-
den egyes lakosnak szól! 

- Nem a képviselők véleményét, 
politikai állásfoglalását „mondandó-
ját kell leközölni”, hanem hiteles, 
fontos , tárgyilagos információk-
kal kell szolgálni a lakosságot (akár 
önkormányzati hírekkel képviselők-

től is) lehetőleg időben.
- Érthetetlen és elfogadhatat-

lan, hogy olyan írásokra és szemé-
lyeknek válaszolgatnak „tényszerű-
en” vagy másképp, akik nem ebbe 
az újságba írnak. Az olvasók nagy 
része „nem vevő” sem erre sem arra. 
A jól bevált kampányújság való erre a 
célra, hogy eldönthessük „megvesz-
szük-e”!  

- Ne írják rá, hogy ingyenes. 
Nem a Jézuska hozza, a lakosság 
pénzéből finanszírozzák.

- Egy jól szerkesztett lapnak 
van egy állandó laptükre vagyis:  
ehelyett a     szétszórtság helyett 
minden lapszámban nagyjából 
ugyanazon a helyen találhatja az 

Amint olvashatják, megszületett 
az első olvasói levél. Olvassák el, és 
döntsék el Önök, hogy igazak-e a 
sorok, vagy sem.

Természetesen nem csak dicsére-
teket kapok, hanem kemény kritiká-
kat is, melyeket megfontolok.

Tisztelettel: Dandé Melinda

olvasó a hasonló témájú írásokat.
- Az impresszum mindig állan-

dó helyen szokott lenni.
- Esztétikai és helykihaszná-

lás szempontjából sem szerencsé-
sek ezekhez az alig nyolc pontos 
betűkhöz az ormótlan címsorok.

És valóban kellene egy olvasói 
oldal: javaslatom: hogy a képvise-
lők is véleményüket ebben a rovat-
ban írhassák le,  egyszerű   lakos-
ként  nekik is van joguk!  De kép-
viselőként: politika és személyeske-
désmentes tájékoztatást vár minden 

egyes lakos vallási és egyéb hovatar-
tozásra tekintet nélkül!

Nem sorolom tovább, lehet hogy 
ezeket a sorokat is csak rosszindula-
tú és nem „építő jellegűnek „fogják 
találni –jobbító szándékom ellenére.

Isten óvjon minket a kampány-
időszaktól! Ezt a lapot bűn politikai 
kampánycélokra használni! Ha volt a 
múltban is, most is, és a jövőben is!
Tisztelettel, remélem sok 
hajdúsámsoni lakos nevében is:

Csákó Erzsébet

Tisztelt Olvasók!

Tisztelt Olvasótársaim!

Örömmel ajánljuk Önöknek 
ön segítő csoportjainkat, illetőleg arra 
kérjük Önöket, hogy ilyen csopor-
tokat hozzanak létre a városukban. 
Ahol van már Anonim Alkoholis-
ták-csoport (Debrecen, Balmazúj-
város, Bocskaikert, Hajdúböször-
mény, Hajdúhadház), ezeknek a 
tagjai közül sokan hosszan és bol-
dogan tudnának mesélni arról, hogy 
sikeresen megmenekültek az alko-
holtól. Vannak, akik már öt-hat éve 
józanok tudtak maradni az A.A.-
program segítségével. Semmi sem 
gyógyítóbb egy alkoholista számá-
ra, mint józan alkoholistával beszél-
getni, a tapasztalatokat megosztani, 
az eredményeket és a keserűségeket 
egymással megbeszélni. A debrece-
ni csoportnak van olyan tagja is, aki 

23 évvel ezelőtt tette le a poharat, 
de ünnepeltünk mostanában 10. és 
7. „születésnapot” is. A.A.-csoportot 
két alkoholista beteg alakíthat, akik 
elszánják magukat arra, hogy beteg 
társaiknak is segíthetnek. Keressék 
fel a debreceni csoportot, ahol bárki 
szívesen ad felvilágosítást, segítenek 
megalakítani minden új csoportot.  

Ugyanez a helyzet a más szen-
vedélybetegségekből szabadulók 
önsegítő csoportjaival is. A Függő-
Híd Egyesület debreceni Attila tér 
6. szám alatti helyiségében a követ-
kező csoportok működnek:

Szenvedélybetegek Családi Cso-
portja (Al-Anon): 

szerda 18 óra, vasárnap 19.30 óra 

Anonim Felnőtt gyermekek 
(ACA): 

szerda 16.30 óra, 
vasárnap 16.30 óra

Névtelen Szerencsejátékosok 
(GA): 

hétfő 19 óra, szombat 9 óra
Névtelen Anyagosok (NA): 

kedd 18.30 óra, Miklós utca 18. 
Híd Protestáns  Központ

A. A.-csoportok Hajdú-Biharban
Balmazújváros: 

szombat 18 óra, Nádudvari út 51. 
Bocskaikert: 

kedd 18 óra, Vincellér utca 20.   
Debrecen: 

hétfő 18 óra, Attila tér 6 szám (a 
görög katolikus templom mellett a 
Szent Anna utca végén)

kedd 17 óra, Kenézy-kórház, 
pszichiátria, II. emeleti csoport-
szoba

szerda 18 óra, Attila tér 6. 
péntek 17 óra, Kenézy-kórház, 

pszichiátria II. emelet
vasárnap 18 óra, Attila tér 6.

Hajdúböszörmény:
csütörtök 18 óra, Bocskai tér, a 

Városi Könyvtár épületében
Hajdúhadház:

csütörtök 18 óra, Széchenyi utca 
18/B.

Senkinek sem kell meghalnia, 
válaszd az életet!

„Függő-Híd Egyesület 
a Szenvedélybetegekért”

Kedves sámsoni szenvedélybetegek!

Az Eszterlánc Óvoda ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik a szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-os felajánlásával támogatták óvodánk alapítványát. 
Intézményünk továbbra is a kedvezményezett szervezetek közé tartozik. 
Ön az éves adójának 1%-ról ismét rendelkezhet úgy, hogy azt az Eszterlánc 
Óvoda kapja meg.
Ha még nem kötelezte el magát, akkor kérjük, hogy kedvezményezettként 
óvodánk alapítványát jelölje meg.

Alapítványunk neve: Hajdúsámsoni Óvodásokért Alapítvány
Adószám: 18551587-1-09

Amennyiben támogatni kívánja intézményünket, az ehhez szükséges nyi-
latkozatot  az óvodapedagógusoktól megkapja.
Ha Ön úgy dönt, hogy hozzájárul óvodánk színvonalasabb működéséhez, 
felajánlását köszönettel elfogadjuk.
Ebben az évben az óvoda játszóudvarait szeretnénk fejleszteni az alapítványi 
hozzájárulások segítségével.

Tisztelettel:
Lakatos Attiláné óvodavezető

Tisztelt Szülők! A Református Gyülekezet Alapítványi felhívása
Alapítványunkkal kapcsolatban szeretnénk felhívást intézni városunk 

lakosai felé, mivel a 2010-es évtől lehetőség nyílik arra, hogy gyüleke-
zetünk alapítványára felajánlást tegyenek azok, akik az adójuk 1%-val 
rendelkeznek.

Mindannyian tudjuk, hogy ez az 1% senkinek sem kerül külön kiadás-
ba, hiszen mindenkitől valahova – különböző alapítványokra – egyéb-
ként is átutalják. Ezért szeretettel és tisztelettel kérem Önöket, hogy 
támogassák alapítványunkat, mely templomunk épületének és beren-
dezéseinek szakszerű és folyamatos megőrzését, karbantartását és fel-
újítását tűzte ki célként; illetve annak műemléki, építészeti és művésze-
ti értékeit hivatott gazdagítani.

Neve: HAJDÚSÁMSONI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT 
ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18995657-1-09
Hálás köszönettel:

Lovász Krisztián kuratóriumi elnök
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Értesítés 
a régi temetők ügyéről…

Ezúton is emlékeztetjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2009. április 30-án 
lejárt a régi – Jókai utcai és Petőfi utca mögötti – temetők lakossági exhu-
málásának ideje.

Aki azonban még szeretné hozzátartozója földi maradványait az „ÚJ” 
Köztemetőbe szállítani, még megteheti!

Értesítünk ugyanis mindenkit, hogy 2010. tavaszán végleg megtör-
ténik a régi temetők felszámolása, és az ott található földi maradványok 
tömeges exhumálása.

Megértésüket köszönjük!
Hajdúsámsoni Református Egyházközség

(Információ: Lovász Krisztián lelkipásztor +3670/337-3720)

FELHÍVÁS!
Ezúton értesítjük a 45-65 év közötti 

hajdúsámsoni hölgyeket, hogy számukra 
2010. márciusában Debrecenben

 mammográfiás emlőszűrő vizsgálat szerveződik

A vizsgálat INGYENES, minden érintett hölgy névre szó-
ló meghívót kap a szűrés helyének és pontos idejének 
megjelölésével.

Kérjük éljen a felkínált lehetőséggel és 
menjen el a szűrővizsgálatra!

Amennyiben kérdése van, érdeklődjön háziorvosánál, 
vagy az 52/536-865-ös telefonszámon a Kenézy Emlő-
centrumnál

Figyelem!
Az Emlőcentrum új helyre költözött!!

Debrecen, Jerikó u. 17-19. (a Tüdőszűrő Állomás mellett)
Az Emlőcentrumot a debreceni vasútállomástól a 

31-es és 32-es busszal lehet megközelíteni!

ÁNTSZ Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, 
Hajdúhadházi Kistérségi Intézete

Felhívás…
…az induló Nappali Ellátásokról

Kedves Lakosok!
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a helyi Református Gyü-

lekezet működtetésében és gyülekezeti termében Nappali Ellátás 
indul, idős személyek részére, és betegek ellátása érdekében!

Az Ellátás szolgáltatásai a következők:
- Ingyenes tagság és beiratkozás!
- Kedvezményes ebédrendelési lehetőség (éttermi menü, leves 

+ második, tagoknak napi 300 Ft-os áron).
- Részvételi lehetőség a gyülekezeti házban szervezett közössé-

gi programokon, hétköznapokon egész nap. 
- Állandó ápolói felügyelet.
- Segítségnyújtás kórházba és orvoshoz való eljutásban, egész-

ségügyi szolgáltatás igénybevételében.
- Családgondozás, házi segítségnyújtás; segítségnyújtás bevá-

sárlásokban, ügyintézésekben.
- Az ebédeltelés kivételével minden ingyenesen!
A beiratkozók létszáma korlátozott!
Szeretettel várjuk a jelentkezőket a Lelkészi Hivatalban, hétfő-

től szerdáig, 9.00-12.00 óra között, és vasárnap istentisztelet előtt, 
illetve után!

Tisztelettel és áldáskívánással:
A Gyülekezet Presbitériuma

Megnyílt a Debreceni Egyetem 
Kreatív Iparágak Inkubációs 

Központja 
A Szilícium Mező koncepció részeként a kreatív infokommunikáció 

területén működő, három évnél fiatalabb vagy K+F+I tevékenységüket 
megújító mikro- és kisvállalkozásokat segíti a Debreceni Egyetem 2010. 
február 19-én átadott, közel 400 millió forint értékű uniós támogatás-
sal megvalósult Kreatív Iparágak Inkubációs Központja. Az egyetemi 
campusba illeszkedő centrum a magas műszaki felszereltséggel rendel-
kező irodahelyiségek mellett a fejlődéshez szükséges speciális eszközpar-
kot – nagy értékű hardver és szoftver eszközállományt – is biztosítja a 
beköltöző cégek számára.

Ősidők óta ismert betegség, 
amely ről már a múlt század elején 
iga zolták, hogy a beteg kutya nyá-
la terjeszti.

Kórokozója egy vírus, amely a tala-
jon, 0-8 fokon 1-2 hónapig, a hullá-
ban 3 hétig is megőrzi fertőzőképes-
ségét. A vírus elsősorban a veszett állat 
nyálával ürül, harapás útján terjed.

A betegséget általában ragadozók 
terjesztik (kutya, macska, róka, stb.), 
de bármely állattól elkapható.

A vírus maráskor kerül a szerve-
zetbe, ahol elszaporodik, és az ide-
gek mentén a központi idegrend-
szerbe jut, innen az idegek mentén 
a nyálmirigybe kerül.

Minden emlősállat fogékony a 
betegségre, és fontos megemlíteni: 
az EMBER IS FOGÉKONY és 
beteg állattal történő érintkezéskor 
megbetegedhet.

Tünetek: kutyán tompultság utá-
ni izgatottság, marási vágy, rekedten 
ugatás, víziszony, nyelési nehézség, 
nyálzás. Macskán dühöngés táma-
dókedv. Róka a félénkségét elveszí-
ti, szelíd lesz.

A betegség megállapításához 
laboratóriumi vizsgálat kell!

Lappangási idő 5 naptól több 
hónap lehet.

Gyógykezelés: A veszettség-
ben megbetegedett egyed MENT-

HETETLEN, a kimenetel mindig 
elhullás!

Ezért minden kutya és macs-
ka, okozta emberi sérülést az orvos 
és állatorvos köteles kivizsgálni, és 
abban az esetben, ha oltatlan eb 
okozta a sérülést, akkor mérlegelésre 
kerül a sérült ember veszettség elle-
ni oltása, amely egy igen költséges 
és esetenként veszélyes beavatkozás!  

Védekezésre csak az évenkén-
ti veszettségoltás alkalmas, amely 
a betegség jellegét tekintve minden 
3 hónapos kort elért kutya oltá-
sa KÖTELEZŐ a macskák oltása 
ajánlott! Az egy éven aluli ebeket, a 
kutya éves korában újra kell oltani 

veszettség ellen a megfelelő védett-
ség kialakulása miatt!!

 Az eboltás alkalmával parazita 
elleni kezelést is végeznek az állat-
orvosok.

Az állatorvosuknál folyamatosan 
egész évben igényelhetik kutyájuk-
nak macskájuknak a veszettség elleni 
védőoltást és parazita elleni kezelé-
sét! De ne feledkezzenek meg arról, 
hogy az egyéb kutyabetegségek ellen 
nem nyújt védettséget!!

További információkért keressék 
orvosukat ill. állatorvosukat

VESZETTSÉG
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A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és 
Muzeális Intézmény hírei – 2010. február

Értesítjük Olvasóinkat, hogy 
a Könyvtár nyitvatartási ideje az 
új évben nem változott.

H: 8-12, 13-17 óráig
K: 8-12, 13-16 óráig
SZ: 8-12, 13-16 óráig
CS:  13-17 óráig
P: 8-12, 13-16 óráig

A szolgáltatási díjak febru-
ár 1-től az alábbiak szerint vál-
toztak:
1. Beiratkozásási díj egy naptá-

ri évre
Felnőtteknek 800.- Ft
Kedvezményezettek (50 %):
16 éven felüli diákoknak

400.- Ft
Nyugdíjasoknak

400.- Ft
Munkanélkülieknek

400.- Ft
Díjmentesség illeti meg:
- 16 éven aluliakat, 
- 70 éven felülieket.

2. Pártolótagság: évi 500 Ft 
vagy ennél nagyobb összeg 
befizetése.

3. Elveszett könyvek megté-
rítése egyedi elbírálás alap-
ján történik, a dokumentum 
gyűjteményi értékén.

4. Felszólítási díjak (postakölt-
ség és nyomtatvány megtérí-
tése): 

első felszólítás után: 120.- Ft, 
második után 200.- Ft, 
a harmadik után 280.- Ft.

5. Késedelmi díj 5.- Ft/nap
6. Elveszett olvasójegy pótlása: 

150 .- Ft
7. Könyvtárközi kölcsönzés ese-

tén a postai díjak az olvasót 
terhelik, melyre előleg fize-
tendő.

8. Vonalkód megrongálása
100.- Ft

A felsorolt díjak 25 % Áfa-t tar-
talmaznak.

KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓK 
Kezdő és haladó szintű számítógépes képzésre 

folyamatosan lehet jelentkezni. 
A tanfolyamokat min. 10 fő jelentkezése esetén tudjuk indítani. 
Márciusban induló kezdő csoportba korlátozott számban még 

lehet jelentkezni március 15-ig. 
Érd. tel. 06-52-200-026, 06-20-2757-504

vagy személyesen a Könyvtárban

SZÁMÍTÓGÉPES KÉPZÉS A KÖNYVTÁRBAN

PROGRAMAJÁNLÓ

Március 12. délután
Ünnepi megemlékezés 
a Petőfi szobornál

Március 26. és április 2. pénteki napokon
Húsvéti készülődés - 
kézműves foglalkozások 
az emeleti teremben
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Tisztelt sportbarátok!
A következő cikkben a hajdú-

sámsoni labdarúgó utánpótlás 2010-
es évkezdetéről szeretnénk néhány 
információt leírni. 

Ifjúsági U-19 csapatunk 2009-es 
évben 20 fős kerettel dolgozott, s szé-
pen helytálltak a megyei első osztály 
pontvadászatában. Rása Csaba veze-
tőedző igyekszik beépíteni a tehet-
séges fiatalokat a felnőtt csapatba is.

U-16-os csapatunk új edzőt 
kapott Molnár Ádám személyében. 
A fiatalok kissé meglepve fogadták 
a felnőtt csapat játékosát, de az első 
edzések után „összeszokott” az ala-
kulat.

U-13 csapatunk Tóth Mihály 
edző segítségével sikeresen vette 
fel a versenyt bármelyik csapattal 
szemben. Az U-16 és az U-13 csa-
pat 20-25 fős edzéslátogatottságot 
tudhat magáénak. 

U-11 csapatunk Kiss Attila edző-
vel igen szép eredményeket ért el, 
többek között a Nupi-program mér-
kőzésein és az első Sámson Kupán.

U-9 csapatunk Baráth Endre edző 
felügyeletével készül az idei megmé-
rettetésekre.

A legkisebbeket (U-7) Veres 
Tamás edző terelgeti a futball első 

lépcsőfokai felé. Az óvodás korosz-
tály kis focistái hétről hétre nagy 
örömmel és lelkesedéssel vesznek 
részt az ovifoci edzésein.

Városunkban kiemelkedő szere-
pet tölt be a több mint 200 főnek 
rendszeres sportolásra lehetőséget 
nyújtó egyesület.

A futball az egészséges életmódra 
nevelés mellett a fiatalokat kitartás-
ra, csapatszellemre és küzdeni tudás-
ra ösztönzi.

A sportegyesület sikeres műkö-
déséhez természetesen szükség van 
támogatásra. A városvezetés részé-
ről külön köszönettel tartozunk 
Máthé Attila alpolgármester úrnak, 
aki valóban szívügyének tekinti tele-
pülésünk futballutánpótlásának fel-
karolását.

Köszönet illeti azon helyi vállal-
kozókat, akik támogatásukkal szin-
tén segítették sportegyesületünket. 

Kedves sámsoni sportbarátok! 
Kérjük szurkolásukkal, biztatásuk-
kal továbbra is segítsék csapatain-
kat, hogy azok minél jobb eredményt 
érhessenek el.

Köszönettel: 
HSE vezetősége

Szűcs Lajos Gábor halálának 1. évfordulójára.
Fájó szívvel emlékezünk szeretett férjemre, édes-

apánkra nagypapánkra, apósunkra.
Soha el nem múló szeretettel gondolunk rá  

2010. február 27-én.

„Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon
Az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.”

Bánatos feleséged és családja

„Szívetekben hagyom emlékem örökre
ha látni akartok, nézzetek az égre!”

Megemlékezés

Hajdúsámson Csokonai utcai presszóba 
fiatal pultoslányt keresek.

Tel: 30/2234-987

Tisztelt Lakosok! 
Kedves Olvasók!

Az elmúlt hónapok során Hajdú-
sámsonban az iskola, és az önkor-
mányzati szerepet is felvállaló iskolai 
dolgozók, vezetők folyamatos intri-
kának, gyalázkodásnak, rágalomhad-
járatnak vannak kitéve. A gyalázko-
dó, rágalmazó írásokat nagyrészt 
Montlika Zoltán jegyzi, de iromá-
nyaiból Némethi János és Tóth János 
szavai, gondolatai, akarata tükröző-
dik.

Ugyanezt a lejárató kampányt 
csinálták végig négy évvel ezelőtt az 
iskolával, iskolavezetéssel és az akkori 
igazgatóval, Andó Lászlónéval szem-
ben.

A hajdúsámsoni általános isko-
la vezetése minden jóakaratú ember 
kezdeményezését, építő javaslatát, 

segítségét, mint ahogyan a múltban 
a jövőben is örömmel vesz.

Azokat a rágalmakat, amelyeket 
olvashatunk ezektől az emberektől, 
akik hosszú évek óta messze elkerülik 
az iskolát, a leghatározottabban visz-
szautasítom és visszautasítjuk.

Ezek az emberek, ahogyan az írá-
saik is, méltatlanok arra, hogy bármi-
féle reagálást tegyünk rájuk a jövőben.

Kérek minden jóérzésű embert, 
hogy az iskolát, az iskola dolgozó-
it és az embereket gyalázó, mélyen 
sértő kiadványokat, melyek politi-
kai haszonszerzésből íródnak, a leg-
megfelelőbb helyre száműzzék! - a 
KUKÁBA!!!

László Vilmos
igazgató

Újabb siker  az iskolában!
A Diósgyőrben február 27-én 

megrendezett „Ki a dalnok a gáton?” 
elnevezésű énekverseny második 
fordulóján a hajdúsámsoni iskola 
5 tanulóval képviseltette magát. Az 
első forduló egy hónappal ezelőtt 
került megrendezésre, ott minden-
ki tovább jutott.

A második forduló egyben dön-
tő is volt és hatalmas sikert hozott 
iskolánknak, városunknak. Mind 
az öten dobogóra állhattak! Farkas 

Valéria negyedik osztályos tanu-
ló első helyezést ért el népdal kate-
góriában. Koncz Nikolett hatodi-
kos, Nagy Tamara, Földi Nikolett, 
Laczkó Fruzsina hetedikes tanulók 
harmadik helyezést értek el.

Az iskola vezetése, tanáraik, és 
tanulótársaik nagyon büszkék az 
elért sikerre.

László Vilmos
igazgató

Sóbarlang az ISKOLÁBAN
Örömmel tájékoztatom Hajdú-

sámson apraját és nagyját arról, hogy 
iskolánkban elkészült az a helyi-
ség, amelyet sóból készült téglák-
kal béleltünk ki. Ezt a helyiséget, 
a SÓBARLANGOT térítésmen-
tesen használhatják iskolánk tanu-
lói és dolgozói. Ez a lehetőség egy 
olyan fejlesztés eredménye, amelyet 
közösen az iskola és az iskolai ala-

pítvány hozott létre azért, hogy azok 
a tanulók, akik légzésszervi meg-
betegedésben, allergiás tünetektől 
szenvednek helyben gyógyuljanak. 
Azok a tanulók is igénybe vehe-
tik, akik nem betegek. A sóbarlang 
kiváló arra, hogy a légutakat tisztít-
sa. Gyógyhatása orvosilag igazolt.

László Vilmos
igazgató
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