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Ez történt

Óvjuk
egészségünket!
Aki szereti a rendet, annak
megszokottá válik környezetének tisztán tartása. Sajnos
nem kevesen végzik az emésztőgödrök ürítését a saját kertjükben. A jó gazda nem tűri az
utcán, a háza előtt, hogy üres
műanyag flakonok, papírok, nejlonzacskók stb. dísztelenkedjenek, hanem összeszedi. Járva az
utcákat, kevés egyedileg gondozott utcával találkoztam. Nagyon
szeretném, ha ez a mozgalom a
város összes területén betöltené kitűzött feladatát. A lakosok érdeklődéséből megítélve
többen vagyunk, akik szeretjük
környezetünket, otthonunkat.
Nagyban meghatározza életünk
minőségét az, hogy a lakosság
által jelzett észrevételeket vizsgálják felül és a szabálysértőkkel szemben járjanak el. Egy
kis törődéssel és odafigyeléssel
óvjuk egészségünket!
Nagy Sándor,
a mozgalom vezetője

Csenge baba
lett az első

A „Hajdúk szépe II. Regionális baba- és gyermek szépségverseny”-re idén március 20-ig
lehetett egy fénykép beküldésével jelentkezni hat kategóriá
ban tíz településről. Összesen
456-an neveztek, ebből 41-en
Hajdúsámsonból. A 2009 április 4-én Hajdúdorogon megrendezett döntőbe 105 gyerek került
be, minden kategóriából tíz
lány és tíz fiú. Hajdúsámsonból
hat gyerek lett döntős, köztük bébi kategóriában az öt
hónapos Cseri-Csokai Csenge,
aki a bébi kategóriában a kislá
nyok között első lett. Gratulálunk!
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Megemlékezés
BIRINYI ISTVÁNNÉ született CZIRJÁK ERZSÉBET
halálának 2. évfordulójára. Fájó szívvel emlékezünk szeretett
ÉDESANYÁNKRA, NAGYMAMÁNKRA. Soha el nem múló
szeretettel gondolunk rá 2009. április 15-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.
Szeretett családja

Poroszka Pisti emlékére
Sokat nem tudunk hozzátenni ahhoz a tényhez, hogy március 29-én, este fél 6 körül, tisztázatlan körülmények között, tragikus hirtelenséggel itt hagyott
minket Poroszka István, Pistike. Amikor azt mondjuk, hogy
tragikus, akkor arra a borzalmas, szívszaggató érzésre gondolunk, amit a telefonhívás
jelentett, ami a halálhírét hozta. A sok lezáratlan ügy, barátságok, befejezetlen beszélgetések. Senki nem számított
erre… Még 24 éves sem volt.
Annyi kimondatlan szó, mon-

dat, gondolat maradt a lelkünkben. Nagyon szerettük, most is
szeretjük. Szeretnénk, ha megtalálná a lelki békéjét, és segítene nekünk is, hogy mi is megtaláljuk. Kívánjuk a szüleinek,
Erzsike néninek és Pista bácsinak, hogy legyen erejük megélni
a szürke hétköznapokat Nélküle. „Mindenki életét olyan szeretettel terelgesd, ahogy téged
szerettek, és segíts betölteni azt
az űrt, amit magad után hagytál. Emlékezz a sok együtt töltött időre, a szüleid vigyázó pillantására, a végigsírt, végigne-

Elhunyt 93 éves korában Martinka
legidősebb lakosa
A martinkai „Őszirózsa”
Idősek Klubjának vezetése odafigyel azokra, akik nem tagok,
vagy egészségi állapotuk miatt
nem tudnak részt venni a klub
életében. Így volt ez özv. Balogh
Sándorné (született Szíjjártó
Mária) Mariska néni esetében
is, aki Martinkán született és
élte le 93 évét, a szomszédok,
ismerősök, a lakosok tiszteletét,
szeretetét élvezve. 2006-ban az
akkori városvezető köszöntötte
őt, mint a legidősebb martinkai
lakost. 2007-ben, az Idősek
Világnapja alkalmából rendezett ünnepség keretén belül a
klub nevében Hajdú Józsefné
és Nagy Sándor köszöntötte otthonában. Őt csak a kor-

ral járó nehézségek hátráltatták mozgásában. Betegségnek
ezt nem lehetett mondani, de
megöregedett, elfáradt, kiégett.
A szerető gondoskodás ellenére
végelgyengülésben, 2009. február 2-án minden szenvedés
nélkül, 93 éves korában örökre
megpihent. Utolsó útjára kísérték mindazok, akik ismerték,
szerették, tisztelték. Emlékét
kegyelettel megőrizzük.
Kiss Sándorné

vetett baráti összejövetelekre,
mindenre, ami közös emlék,
mielőtt bárhová elindulnál. Mi
is ezt tesszük!”
Nyugodj békében, Pisti!
Barátaid

A képviselőtestület
ajándéka
az egyházaknak
Hajdúsámson Város
Önkormányzata és Képvi
selő-testülete ünnepi ülés
keretében Hajdúsámson
zászlaját adományozta a
református, a római katolikus, görögkatolikus egyházaknak, valamint a baptista és pünkösdi gyülekezeteknek.
A zászlókat húsvét
vasárnapján szentelték
meg.
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ÓVODAI
BEIRATKOZÁS
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy az Eszterlánc Óvodában a gyermekek beíratása 2009. április 27-től április 29-ig
történik.
április 27-én (hétfőn)
800 - 1700 - ig
április 28–290-én (kedd–szerda) 800 - 1300 - ig
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a
2005. május 31-ig született
gyermekeknek kötelező az óvodai beiratkozás.
A beiratkozáshoz szükséges:
– születési anyakönyvi kivonat
– TAJ-kártya
– lakcím-azonosító
– 1 db igazolványkép

Népdaléneklés
Az Apáczai Kiadó 11. alkalommal rendezte meg népdaléneklő versenyét.
Március 18-án és 25-én volt
Debrecenben a Hatvani István
Általános Iskolában a megyei
döntő.
A 3–4. osztályosok korcsoportját az iskolából Farkas Valéria 3. c osztályos tanuló
képviselte, aki tovább jutott az
országos döntőbe, ahol 6. helyezést ért el. Felkészítő tanárnője
Hőgye Zsófia volt.
A 7–8. osztályosok képviseletében Budai Bettina, 7. c osztályos tanuló szerepelt szép sikerrel. Felkészítő tanárnője Kádárné
Tóth Anna volt.
Gratulálunk!
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Képző
művészeti
pályázat
A Tiszavasváriban megrendezett országos akvarell festő versenyen Csépán Balázs III. helyezést ért el, Kiss Daniella a IX.
díjazott lett. Mindkét tanuló a
festészet tanszak 1. évfolyamos
tanulója.
Felkészítő tanáruk Herczeg
Csabáné, a vizuális előképző és
a festészet tanszak vezetője.

Rákóczi-hét

Hagyományunkhoz hűen
iskolánk ebben az évben is
megrendezte a Rákóczi-hetet.
Tanulóink különböző versenyeken próbálhatták ki tehetségüket, tudásukat. A programokban
gazdag hét a záró ünnepséggel
fejeződött be, melyen diákjaink
színvonalas előadásukkal kápráztatták el a közönséget. Sor
került az elmúlt évben megalapított Rákóczi-díj átadására,
melyeket László Vilmos igazgató úr adott át azoknak a személyeknek, akik több évtizedes
munkájukkal segítették az intézmény oktató-nevelő munkáját.
Díjazottak: Kenéz Lajos,
az iskolaszék tagja, Kondor

Istvánné pedagógus, Kovács
Sándor lelkész, Sorosi Imréné
pedagógus és Vincze Istvánné
pedagógus.
A Nagykárolyi Collegium
Együttes korabeli zenéivel, dalai
val örvendeztette meg a megjelenteket.
A rendezvény befejezéseként
koszorúzásra került sor az aulában felállított Rákóczi-szobornál.

A Rákóczi-hét alkalmából az iskola alsó tagozata
merész feladatra vállalkozott. Március 24-én, kedden
340 tanulóval, nyolc busszal
Sárospatakra és a szlovákiai
Borsiba tettek látogatást.
Megtekintették a Rákóczi-várat és a fejedelem
szülőházát, majd koszorú
elhelyezésével emlékeztek
Rákóczi Ferencre, a nagy
fejedelemre. A kirándulás nagyon jó hangulatban,
gazdag élményekkel telt el
mind a gyerekek, mind a
tanítók számára.
Ezúton szeretné az is
kola megköszönni a kísérő
pedagógusok, a szülők, az
iskolavezetők és a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat segítségét, valamint a
DÖK vezetőjének, Baráth
Endrénének a szervezőmunkáját.

Mese
mondás
A Tégláson megrendezett
Babszem Jankó mesemondó
versenyen az iskola tanítványai
kiválóan szerepeltek.
Az első osztályosok kategó
riájában a II. díjat Szűcs Tímea,
a második évfolyamon Tar Viktor I. helyezést, a harmadik osztályosok között pedig különdíjas
lett Simon Fanni, aki az Apáczai
Kiadó megyei versmondó versenyét is elnyerte.
Felkészítő tanító nénik voltak: Nagy Krisztina, Sándorné
Sas Ildikó és Bakk Zoltánné.
Gratulálunk!

Jó tudni
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Biztonságosabb lesz a 4. számú főút
Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében megerősítik a
4. számú főút két szakaszának
burkolatát. A Hajdú-Bihar me
gyei és a nyírbogdányi szakasz
támogatási szerződését a múlt
héten írták alá. A két, több mint
8,9 milliárd forint összköltségvetésű projekt 2010 őszére
készül el.
A 4. számú főút Magyarország leghosszabb és legterheltebb főútja. Az úton nagy a
személy- és teherforgalom, a
balesetek aránya országos
viszonylatban is magasnak
tekinthető.
Az út Szabolcs-SzatmárBereg megyei szakaszának 11,5
tonnás tengelyterhelésre való
megerősítéséről 2009. március
12-én Molnár Csaba közlekedé-

si miniszter részvételével írtak alá
támogatási szerződést. A beruházás célja a főút megyei szakaszán leromlott burkolatok teherbírásának megerősítése, mellyel
biztonságosabbá válik a magyar–
ukrán tranzitforgalom. A program végrehajtása két ütemben
történik, jelen támogatási szerződés a program második ütemére, az építésiengedély-köteles
szakaszokra vonatkozik. Mindkét ütem megvalósulása után a
főút teljes Szabolcs-SzatmárBereg megyei szakasza képes lesz
a 11,5 tonnás tengelyterhelés
elviselésére, az érintett szakaszokon új csomópontok létesülnek,
és javulnak a térség elérhetőségének körülményei.
A 2008 nyarán elkezdett és
2009 októberében befejeződő
első ütem összköltsége 2,8 mil-

liárd forint. A projekt összköltsége 5,6 milliárd forint, az uniós
támogatás 100%-os.
A 4. számú főút Hajdú-Bihar
megyei szakaszán megvalósuló
uniós fejlesztésekről a mai napon
írtak alá támogatási szerződést.
A projekt keretében a már 2003ban megépült, Hajdúszoboszlót
elkerülő szakaszig kell a 11,5
tonnás tengelyterhelésre való
megerősítést elvégezni, a 2×1
sávos szakasz hossza 26 km. A
megerősítés mellett négy csomópontot és közvilágítási hálózatot, valamint a Keleti-főcsatorna hídjának felújítását is
elvégzik. A 2009 őszén kezdődő beruházás összköltsége 3,3
milliárd forint, melyből 2,8 milliárd forint az uniós támogatás.
A forgalomba helyezés várható
időpontja 2010 nyara.

Programajánló – április

FELHÍVÁS

Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény kiállítóterme
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 7.
Állandó kiállítások:
Öntöttvaskályha-gyűjtemény
Ejtőernyős emléktárgyak
Hajdúsámson régi fényképeken
Időszaki kiállítás április 10–25. között:
Az iskola tanulóinak munkáiból
(festészet tanszak és vizuális előképző)
Megtekinthető: hétfő–péntek 8–12 és 13–16 óráig.
Egyéb időpontban bejelentkezéssel. Tel.: (06-52) 590-013
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kiállítótermében
4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2–8.
„Hajdúsámsontól a Góbi-sivatagon át a szaúd-arábiai
sivatagokig” – Geológiai, néprajzi és tudománytörténeti
muzeális gyűjtemény. Előzetes bejelentkezéssel látogatható.
Telefon: (06-52) 590-013 vagy (06-52) 590-400

Tájékoztatjuk a Lakosságot,
hogy településünkön

Programok:
Április 23. csütörtök: 10, 11 és 14 órai kezdettel
Színházi előadás óvodásoknak és kisiskolásoknak

A tüdőszűrésre kérjük,
hozza magával
saját névre szóló
TAJ kártyáját,
személyi igazolványát,
lakcímkártyáját.

Április 26.: 10 óra
10 órától Istentisztelet a Református Templomban
11 órától Megemlékezés és koszorúzás a Világháborús Emlék
műnél. Ünnepi beszédet mond Andó Lászlóné polgármester és
Vitéz Bakó István ny. ejtőernyős alezredes

2009. május 19-től
2009. június 9-ig

tüdőszűrés lesz.
Helye:

az általános iskola udvara
Hajdúsámson,
Kossuth u. 2–8.
Ideje:

Munkanapokon
8.00 –14.00 óráig

A 40 év alattiaknak
a tüdőszűrő vizsgálatért
840 Ft térítési díjat kell
fizetniük.

Névre szóló értesítés
Nem kerül kiküldésre.

Felhívás

Szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét arra,
hogy a szennyvízberuházás
műszaki átadás-átvételi időpontjáig senki ne kössön rá,
illetve ne engedjen bele semmit
a megépített szennyvízcsatorna
hálózatába! A nyomóvezeték
még nincsen kiépítve, a debreceni szennyvíztisztító-telep sem
befogadóképes, a keletkezett
folyékony hulladékot nem tudjuk elvezetni, ezért az ebből
származó károkért, környezetszennyezésért az önkormányzat nem vállal felelősséget!
Aki a fentiekben foglaltakat
megszegi, szabálysértést követ
el és a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatásról szóló,
Hajdúsámson Város Önkormányzata képviselő-testüle
tének 43/2004. (XII. 20.) számú, többször módosított rendeletében foglalt jogkövetkezménnyel, 30 000 Ft-ig terjedő
szabálysértési pénzbírsággal
sújtható, és az ebből eredő esetleges károkozásért is helytállni
tartozik.

FELHÍVÁS
A Mozgáskorlátoz ottak HajdúBihar Megyei Egyesülete hajdú
sámsoni tagjai számára kirándulást szervez 2009. május 9-én. Megtekintenénk a füzérradványi kastélyt és Pálházán kisvasutaznánk.
Érdeklődni az egyesületi irodában,
a 06/20/6217-369 telefonszámon,
Dánné Molnár Erzsébetnél lehet.

Felhívás

A Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény várja a helyi alkotók munkáit
kézimunka-kiállítás szervezéséhez
a következő kategóriákban:
♦ Gobelin ♦ Keresztszemes hímzés
♦ Népi, táj jellegű hímzés
♦ Foltvarrás ♦ Horgolás
♦ Egyéb technikával készült kézimunkák
Az alkotásokat
2009. április 30-ig kérjük behozni.
A kiállítás májusban lesz megtekinthető.
Elvárásaink:
az alkotások saját készítésűek, és kiállításra
megfelelő formában és állapotban legyenek.
Információ kérhető
Dobosné Hajdu Anikótól
az intézményben személyesen,
vagy az 590-013-as telefonszámon.

Jó tudni
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Képviselő-testületi ülés
A március 26-án megtartott
ülésén 39 napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület, és az
alábbi döntéseket hozta:
– A képviselő-testület elfogadta a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság Hajdúsámson város
2008. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről készített beszámolóját.
– Döntés született díszpolgári cím adományozásáról, amelynek átadására 2009. április 26-án
kerül sor. Ebben az évben a képviselő-testület a díszpolgári címet
vitéz Bakó István hajdúsámsoni
lakos, nyugalmazott ejtőernyős
százados, a Nemzetközi Vitézi
Lovagrend tagja részére adományozza, a helyi közösség szolgálatában tett kiemelkedően jelentős
munkájáért, egész életművéért.
– A képviselő-testület elha
tározta, hogy 2009. évben
pályázatot nyújt be a könyvtár
állománygyarapítási összegének támogatására az Oktatási
és Kulturális Minisztériumhoz.
A testület 2009. évben a könyvtár állománygyarapítás összegéhez 400 000 Ft-tal járul hozzá.
– A képviselő-testület – a
helyi önszerveződő közösségek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 15/2002. (XI. 29.)
rendeletében foglaltak szerint
– döntött a civil és egyéb szervezetek támogatásáról. A 2009. évi
költségvetésben a civil szervezetek támogatására 14 190 000 Ft
összeget, az egyéb szervezetek (pl. egyházak) részére pedig
1 500 000 Ft összeget hagyott
jóvá. Ezen az ülésen a testület a civil szervezetek esetében
11 050 000 Ft, az egyéb szervezetek esetében 1 125 000 Ft megítéléséről döntött.
– A képviselő-testület a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok
beszerzése támogatás igénybe
vételének részletes feltételeiről
szóló 14/2009. (III. 12.) ÖM
rendelet alapján pályázat benyújtásáról döntött az alábbiak sze-

rint: A testület hozzájárult a
Nyíradonyi Intézményfenntartó Társulás fenntartásában lévő
hajdúsámsoni bölcsőde épületére vonatkozóan az épület állagmegóvása, biztonságos üzemeltetése érdekében az épület felújítására és eszközbeszerzés céljából a pályázat benyújtásához,
amelyre 18 697 500 Ft támogatást igényelt. A saját forrás összege: 2 077 500 Ft.
Az önkormányzat pályázatot
nyújt be a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Hajdúsámson, Kossuth u. 2–8.
szám alatti feladatellátási hely
vonatkozásában a második emeleti tetőtér részleges beépítése,
nyílászárócsere, az első emeleti vizesblokk felújítása, valamint
az első emeleti régi épületszárny
oldalfal- és járólapburkolatának
felújítása céljából. Az igényelt
támogatás összege: 19 800 ezer
forint, a saját forrás összege:
2 200 ezer forint.
– A képviselő-testület pályázatot ír ki az Eszterlánc Óvoda óvodavezetői munkakörének
betöltésére. A pályázati felhívás
megjelenik a Közoktatási Közlönyben, a KSZK honlapján,
az önkormányzat honlapján. A
pályázatokról a képviselő-testület várhatóan 2009. augusztus
15-ig dönt.
–Elfogadásra került a város
2009. évi közfoglalkoztatási terve. Az „Út a munkához” program
célja, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek
fokozottabb mértékben vegyenek részt közfoglalkoztatásban,
közelebb kerüljenek a munkához. Részletesebben a következő számban számolunk be a közfoglalkoztatás programjáról.
– A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2009.
évi összesített közbeszerzési tervét, amelyet közzé kell tenni az
önkormányzat honlapján.
– A képviselő-testület döntött
arról, hogy 2009. évben 16 utcában útépítéshez készíttet terve-

ket, valamint 17 utcában járdaterveket. A 2010. évi költségvetés terhére pedig kötelezettséget vállalt további 15 utca úttervének elkészíttetésére. A két év
tervezési feladataira június hónapig közbeszerzési eljárást folytat
le az önkormányzat. A képviselő-testület a tervezésre 2009–
2010. évben 84 millió Ft összeget biztosít.
– A képviselő-testület elhatározta, hogy a hajdúsámsoni
református,
görögkatolikus,
római katolikus, a baptista egyház és a pünkösdi gyülekezet részére Hajdúsámson város
címeres, hímzett zászlaját adományozza a húsvéti ünnepek
alkalmával. A zászlók átadása
ünnepi képviselő-testületi ülésen megtörtént.
– A „Gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény” módosítása vezette
be 2009. január 1-jétől az óvodáztatási támogatást. A képviselő-testület ennek megfelelően
módosította a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló rendeletét, melynek értelmében az óvodáztatási támogatást az önkormányzat természetbeni támogatásként biztosítja annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülőjének, aki három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvo-

dába, és gondoskodik a rendszeres óvodába járatásáról. További
feltétel, hogy a szülő – gyermekének hároméves koráig – legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Három
hónap rendszeres óvodába járás
után 2009. évben – első alkalommal – 20 000 Ft illeti meg a
szülőt, majd évente két alkalommal 10-10 000 Ft. A természetbeni támogatás keretében elsősorban ruházati cikkek, (rendszeres óvodába járáshoz és a benntartózkodáshoz szükséges mértékben) tisztasági felszerelés, írószerek beszerzéséről kell gondoskodni. A fenti termékek megvásárlásáról a gyermekjóléti szolgálat gondoskodik, és ő adja át a
szülőnek átvételi elismervénnyel.
A képviselő-testület zárt ülés
keretében tárgyalta:
– A Sámsonkertért Közalapítvány tevékenységéről szóló
beszámolót.
– Döntött a korábbi kuratórium és Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívásáról és új kuratóriumi tagok és Felügyelő Bizottsági tagok választásáról.
– A képviselő-testület tárgyalta az aljegyzői munkakör betöltésére érkezett pályázatokat.
A három érvényesen pályázó
közül a képviselő-testület nem
választott aljegyzőt.

Adj unk együtt nevet a kön yvtárnak!
Tisztelt Lakosság!
A Képviselő-testület a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény elnevezésével kapcsolatban szeretné az Önök véleményét is megismerni. Az előzetes egyeztetéseken az alábbi javaslatok születtek, amelyek közül kérjük aláhúzással megjelölni azt a személyt, akit névadónak javasol. A javasolt személyek életrajzát megtalálja interneten a település honlapján, illetve a könyvtárban. Ha más javaslata van, írja az egyéb sorba indoklással együtt.

Ady Endre	Déryné

Fürtös Sándor

Kunos Ignác

II. Ramszesz

Petőfi Sándor

Tar Sándor	Tóth Bálint

Wass Albert

Egyéb: …………………………………………………………
A szavazatokat kérjük a könyvtárban elhelyezett
gyűjtőládába eljuttatni!
Információ:

4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 7.
Tel./fax: 06/52/200-026. E-mail: muvhazhs@t-online.hu

Sport

6. oldal

2009. március

Hírek városunk labdarúgó életéből
2009. január 22-én a Technikai Tömegsport Egyesület közgyűlésén új elnökség került megválasztásra. Elnök Kórász Sándor. Elnökségi tagok: Gajdos
Zoltán és Veres Tamás lettek.
Az új elnökség kiemelkedően
fontosnak tartja az utánpótlásképzést, ezért korosztályonként
labdarúgó-csapatokat működtet. Az U7 korosztállyal (2002–
2003–2004-ben születt gyerekekkel) Veres Tamás, az U9
korosztállyal (2000–2001-ben
született gyerekekkel) Baráth
Endre és Kaszai Béla, az U11
korosztállyal (1998–1999-ben
született gyerekekkel) Fancsali László, az U13 korosztál�lyal (1996–1997-ben született
gyerekekkel) Kórász Sándor, az
U16 korosztállyal (1993–1994–
1995-ben született gyerekekkel)
Székelyhidi János, az U19 korosztállyal (1989–1990–1991–
1992-ben született gyerekekkel)
Tóth Mihály edzők foglalkoznak.
Az elnökség minden korosztályba
várja a labdarúgást szerető fiatalok jelentkezését! Mindezek mellett egy megyei I. és egy megyei
III. osztályú felnőtt labdarúgócsapat is tevékenykedik egyesü-

letünkben. Minden csapat kb.1520 labdarúgóval foglalkozik.
Egyesületünk működésében
Hajdúsámson Város Önkormányzata adja a legnagyobb
segítséget, de a helyi vállalkozóktól is kapunk támogatást. Ezek
Lovász Krisztián református
lelkész, külföldi adományokból
szerzett három garnitúra mezt;
Darabos János egész évben biztosítja a szódavizet; Varga István
a TOPÁZ ékszerüzlet ügyvezetője a legkisebbeknek 3×10 pólót
ajánlott fel feliratozva; Hammer
Ferenc, a Hungarotarg ügyvezetője három új dzsekit adományozott csapatunknak; ifj. Lek
László, Szabó István villanyszerelők segítettek elektromos
problémák kijavításában; Berki
Csaba húsz labdát javított meg,
ami eddig használhatatlan volt.
Segítségüket köszönjük! További segítségeket is elfogadunk és
várunk, akár mérkőzések utáni
üdítőt vagy felszereléseket, labdákat vagy bármit, amivel segíteni tudnak egyesületünknek.
Elkezdődtek a bajnoki küzdelmek mind a megye I. illetve a
megye III. osztályban is. A megye
I. osztályú labdarúgó csapatunkat

Rása Csaba irányítja március 10.e óta. A csapat tagjai: Kapusok:
Bíró Tamás László, Buglyó Norbert. Védők: Varga Tamás, Isaszegi
Gyula, Fodor Tamás, Munkácsi
János, Szabó Gergő, Fekete Csaba, Hamar István. Középpályások:
Molnár Ádám, Csonka Krisztián, Kraszny Ferenc, Rózsa Ernő,
Gajdos Tamás, Szatmári Gábor,
Orosz Imre. Csatárok: Dorogi György, Babik Mihály, Tóth
Mihály, Bordás Zsolt, Sónák
József.
Mindenkit szeretettel várunk
bajnoki labdarúgó mérkőzéseinkre! Buzdítsuk, szurkoljunk a város csapatának! Jó hír
még, hogy 1995–1996 korosztályú gyerekcsapatunk februárban, Hajdúböszörményben kispályás teremtornán vett részt,
ahol az előkelő 3. helyet szerezte meg. Zoványi Gergő, pedig a
torna legjobb kapusa lett. GRATULÁLUNK! Az U13 és U16os gyerekcsapatunk is elkezdte
bajnoki küzdelmeit! Szeretettel
várunk minden szülőt és érdeklődőt, szurkolót a gyerekek bajnoki mérkőzéseire! Szurkoljunk
a legfiatalabbaknak is!
Kórász Sándor, SE elnök

Boldog születésnapot!
A Harangi Imre Sportegyesület vezetői és sportolói boldog születésnapot és sikerekben gazdag versenyzői pályafutást kívánnak a szakosztály korosztályos magyar bajnokának, a
sérüléséből lábadozó Perge Bencének! Gyógyulj meg gyorsan,
„Keoma”, vár rád a ring!

Miki már zsákol

Dr. Nagy Tibor, a Kenézy
kórház fül-orr-gégész főorvosa
egy hónapja operálta meg Varga
Miklós orrát. Örömmel jelentjük, olimpikonunk szépen halad a
gyógyulás útján, edzésprogramjában már nemcsak futás, kerékpározás és erősítés szerepel, de teljes
erővel püföli a zsákokat is.

A Hajdú-Bihar Megyei
Labdarúgó Szövetség megyei I. osztály
felnőtt és ifjúsági bajnokság
sorsolása
2008/2009 – tavaszi forduló
2009. április 19., 16.00
2009. április 26., 16.00
2009. május 3., 16.30
2009. május 10., 16.30
2009. május 17., 17.00
2009. május 24., 17.00
2009. május 31., 17.00
2009. június 7., 17.00
2009. június 14., 17.00

NYÍRADONY VVTK – HAJDÚSÁMSON SE
HAJDÚSÁMSON SE – TÉGLÁSI VSE
EBESI KSE – HAJDÚSÁMSON SE
HAJDÚSÁMSON SE – POLGÁRI VSE
NAGYHEGYES KSE – HAJDÚSÁMSON SE
HAJDÚSÁMSON SE – HAJDÚNÁNÁS GB. FK
HAJDÚSÁMSON SE – BÁRÁNDI KSE
KABAI METEORIT SE – HAJDÚSÁMSON SE
HAJDÚSÁMSON SE – DEAC-SZERTÁR
SPORTBOLT
2009. június 21., 17.00 LÉTAVÉRTES SC ‚97-II – HAJDÚSÁMSON SE

Az ifjúsági mérkőzések két órával
a felnőtt mérkőzések előtt kezdődnek.

A csapat tagjai: Kapusok: Bíró Tamás László, Buglyó Norbert. Védők: Varga Tamás,
Isaszegi Gyula, Fodor Tamás, Munkácsi János, Szabó Gergő, Fekete Csaba, Hamar
István. Középpályások: Molnár Ádám, Csonka Krisztián, Kraszny Ferenc, Rózsa Ernő,
Gajdos Tamás, Szatmári Gábor, Orosz Imre. Csatárok: Dorogi György, Babik Mihály,
Tóth Mihály, Bordás Zsolt, Sónák József.

Érmekért utaznak
Április 8. és 11. között Hajdúszoboszló ad otthont a serdülő
és junior korú ökölvívók országos diákolimpiai küzdelmeinek.
A hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület három serdülő
és hét junior ökölvívóval képviselteti magát. Máté Attila vezetőedző most is bizakodó, bajnoki címet, érmeket vár tanítványaitól.

Hirdetések

2009. március
5 Légkamrás
Műanyag Nyílászárók
Gyártása és beépítése
AKCIÓ!
Bejárati ajtó 1 üveges díszpanellel
Roto 5 pontos biztonsági zárral
Fúrásbiztos Roto króm cilinderbetéttel

Bruttó 70.000 Ft

120×150 bukó-nyíló: 32.200 Ft
150×150 bukó-nyíló: 37.200 Ft
90×210 bukó-nyíló: 36.100 Ft
Garázskapu 250×210 kézi működtetésű:
143.000 Ft
Műanyag, alumínium redőnyök
Szalagfüggöny, Reluxa,
Szúnyogháló, Napellenző

Tel: 06-52/438-576
Mobil: 06-70/312-77-70
Debrecen, Sámsoni út 56. (Lottózó mellett.)
Az árak bruttó árak,
a munkadíjat nem tartalmazzák!
Az akció 2009. április 30-ig érvényes.

Kedvezményes
tanfolyam indul!

Nyílászáró akció!

a Roys 96 AUTÓSISKOLA

Műanyag nyílászárók minőségi 5 légkamrás profilból!

Hajdú-Bihar megye
legeredményesebb autósiskolája

Tanfolyamkezdés
minden kategóriában
2009. április 27-én 17 órától
„B” kategóriás
tanfolyam:

♦ elméleti oktatási díja 10.000 Ft
♦ gyakorlati oktatás: 2500 Ft/óra
♦ segédmotoros oktatás és vizsgáztatás helyben
♦ részletfizetési lehetőség
♦ hitellehetőség
♦ számítógép-használat a tanfolyam
ideje alatt, korlátlan mennyiségben, KFF-programmal
♦ a tanfolyam idejére tankönyvhasználat biztosítása
Érdeklődni és jelentkezni lehet:

Roys 96 Kft.

Máté Attila oktató
Hajdúsámson, Radnóti u 2.
Telefon: 20/9788-508 vagy
06-52/201 063

Eboltás

2009. évi veszettségoltás
Minden 3 hónapot betöltött
eb oltása kötelező!
A macskák oltása ajánlott.

Hajdúsámsonban

Pótoltás időpontjai:

április 18-án
április 18-án
április 19-én
április 19-én

8–10-ig Jókai u. iskola!
11–12-ig	Szatmári–Kinizsi u. sarok
7–10-ig	Gépállomás
8–10-ig Radnóti u.
Sámsonkertben
április 19-én 11–13-ig Sámsonkert Általános Iskola
Martinkán
április 18-án 7–10-ig Martinka

Az oltás és féregtelenítés díja felvezetve,
és rendelési időben, az állatorvosi rendelőben: 2.800 Ft/eb
A tartási helyen háznál: 3.500 Ft/eb
Az oltási könyveket hozzák magukkal!
Hajdúsámson város központjában 2 szobás összkomfortos,
gázfűtéses lakás, beépített új
kandallóval eladó, valamint új
kazán van eladó, kérésre rendelhető is. Érdeklődni: Toldi utca
1. sz. Telefon: 06-70/ 779-4666
és 06-70/779-4620.

7. oldal

Martinkán három építési telek
kialakítására alkalmas, 3200
négyzetméter területű ingatlan
egyben vagy külön telkekként
eladó, közműves dűlőben.
Érdeklődni:
06-30/299-61-08.
Irányár: 9 millió Ft.

Érvényes: 2009. április 30-ig,
vagy a készlet erejéig!

Akciónkban a nyílászárók áraiból
15% engedményt adunk.
Egyéb termékeinket 10–20%-kal olcsóbban
kaphatja meg!
Ajánlatainkból:

p 100×210-es 5 pontos bejárati ajtó,
fúrásbiztos cilinderbetéttel,
3 db sarokpánttal, kilinccsel: 68.000 Ft
p Szekcionált garázskapu forgalmazása, beépítése.
p Télikertek, üvegházak, terasz- és erkélybeépítés.
p Redőny, reluxa, napellenző, roletta,
szalagfüggöny, mobil- és fixkeretes szúnyogháló,
harmónikaajtó, biztonsági rács gyártása.
p Épületek hő-, biztonsági fóliázása.

Árnyékoló Stúdió ’92 Kft.
Bemutatóterem:
Debrecen, Acsádi út 21.
Tel./fax: 06-52/434-541
Mobil: 06-70 /312-7770
E-mail: reluxtech@freemail.hu
Honlap: www.arnyekolostudio92kft.hu

Török Acél csoport
Keletker Kft. Vaskerekedés
4030 Debrecen, Galamb u. 2/b.
Tel.: 52/541-033, 30/452-0047
Olcsóbban, az Önök szlgálatában!
Áraink az áfát tartalmazzák.
40×40×2 zártszelvény
1” szerkezeti vascső
12×12 négyzetacél
30×30×3 szögacél
12 mm betonacél
25×3 laposacél
150×150×4,2 ponthegyezett síkháló
Műanyag hullámlemez 175 cm
(sárga, kék, zöld)

2605 Ft/szál
2425 Ft/szál
1405 Ft/szál
1735 Ft/szál
770 Ft/szál
990 Ft/szál
3240 Ft/db
1990 Ft/méter

Ezenkívül:
csavaráruk, kézi szerszámok, munkavédelmi felszerelések,
alapozó festékek, vágókorongok, elektródák, Co-huzalok,
kovácsoltvas-termékek stb. kaphatók!
Telefonon is rendelhet!
Házhoz szállítás: 4000 Ft (szállítási címen is fizetheti az árut).
Nagytételű vásárlás esetén további árengedményt adunk,
várjuk megrendelésüket!

Képek városunk életéből

8. oldal

A Rákóczi-hét záró ünnepsége

Március 15-e, Sámsonkert

2009. március

A Nagykárolyi Collegium Együttes

Kilátás a Rákóczi-várból

Kilövésre készen

Nőnapi ünnepség az iskolában. Kitettek magukért a férfiak…

Cowboy-lányok vagy cowboy óvó nénik?

Kedvenceink: Joli néni és Erzsike néni…

Báloztak az óvodában

