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Megjelenik havonta

azaz, amikor Hajdúsámson a találkozások szigete lett…
A Hajdúsámson szívében álló 112 éves
templom nem akármilyen találkozások
színhelyévé vált július 15. és 19. között.
Találkozott sámsoni sámsonival, helyi egy
távolival, fiatal időssel, előadó és zenész a
közönséggel, szív a szívvel, ember az Istennel… Mert mindenki találkozott valakivel;
de a legnagyszerűbb találkozás az volt, amikor korhatár nélkül éltük át, hogyan szólított meg Isten kicsit és nagyot hangszer,
vagy mosoly segítségével.
Amikor a mai embert oly nehéz ünneplésre, vagy puszta együttlétre hívni és bírni;
amikor napjainkra inkább az elszigetelődés
a jellemző, mintsem egy másik kéz megragadása; amikor tulajdonképpen nem a család, vagy a házasság, hanem maga az ember,
- aki egyébként a teremtés koronája – van
válságban, nehezen elképzelhető az, hogy öt
nap alatt, több mint 1100 érdeklődő lépett
be az Isten házába. Ettől a megállapítástól
függetlenül állíthatjuk: az e heti találkozásokat is onnan felülről irányították.
Éspedig azért, mert ott tudja Valaki a
legjobban, hogy „nem jó az embernek egyedül lenni”. Ez annyit tesz, hogy nem is igaz,
hogy nehéz az embereket egybe hívni, és az
sem, hogy az elszigetelődés ellen nem lehet

valamit tenni. Csak egy másik erő éppen
„szétdobálni” (diabolosz=sátán) akar minket, nem pedig együtt látni. Nagy hullámokkal elijeszteni, elnyelni szeretne, és tengerként akar elnyelni mindnyájunkat. Az
embereket ebből a tengerből, melynek habjai a korszellemmel, a betegségekkel, széthúzásokkal, ármánykodásokkal, házasság-,
gyermek- és életellenes furfangokkal vannak telítve, ki kell menekíteni! Egy szigetre, azaz egy stabil helyre kell vezetni, ahol
mindenki érzi, hogy nincs egyedül. Velünk
van az Úr.
Így, ennek szellemében kelt életre, és így,
ezek alapján lett ebben a hajdúvidéki kisvárosban egy sziget, a templom. A templom.
Az Úr háza; ahol egy majd 50 m2-es színpadon, sok ezer watt, kitűnő előadók, magasan képzett zenészek, és nem utolsósorban
élni akaró édesapák, édesanyák, nagyszülők és gyermekek közreműködésével cso-

dát élhettünk át. Ennek a csodának pedig
az volt az alapja, hogy ezen a szigeten itt
volt az Isten is. És elhozta közénk Pálhegyi
Ferencet, Csókay Andrást, Balogh Klárát,
Balczó Andrást, Gaál Botondot, hogy életük, és szolgálatuk, Bölcskei Gusztáv püspököt, hogy igehirdetése, Pintér Bélát, a
Tűzveszély, az Amnesztia, az Éden és a
Continental Singers zenekarokat, hogy fergeteges koncertjük által találjunk kapaszkodót. Mindenkin szó szerint érezhető volt,
hogy „lelkes” emberek, akik már Isten előtt
vannak, és küldetésük nem kisebb célról
tanúskodik: Isten elé kell állítani másokat is.

Itt, ezen a ponton találkozott – lám egy
újabb találkozás – a hét programja legnemesebb céljukkal. Családok Isten előtt, családokat Isten elé. Ettől többet nem kérhettünk, kevesebbet pedig nem volt érdemes
remélni. Ugyanis csak Isten lehet az, Aki

végső soron menedékké válhat életünkben.
A Kálvin-vasárnap erre erősített rá, hiszen
arra a reformátorra emlékezhettünk ifiseink műsorán, aki alatt sokszor megrendült
a talaj, és akit ellepni akart a hullám, mégis
életet talált megmentő Urában. A helyi gyülekezet, és a vendégek biztosan nem feledik
el ezt a „találkozást” sem, hiszen családonként mindenki egy fából készült lúdtollat
kapott ajándékba.
A záró estén egy mini foci torna biztosított találkozást református lelkészek, helyi
vállalkozók, és a majd száz lelkes szurkoló
között. Nem mellékesen Isten szolgái álltak a dobogó legmagasabb fokára – veretlenül -, amibe mindenki kénytelen volt belenyugodni, hiszen a prédikátorok újra komolyan vették címerük vezérigéjét: „Ha Isten
velünk, kicsoda ellenünk?”
Hajdúsámson tehát így lett a találkozások szigete… Reméljük, hogy ezek a találkozások sokak szívét feltöltötték, és erőt
adnak ahhoz, hogy minden körülmény
között bátor szívvel álljunk meg azelőtt az
Isten előtt, Aki arra vár, hogy csak Rá bízzuk életünket!
Lovász Krisztián
lelkipásztor

„Találkozás”
2009. június 29. hajnalán indult el a nagy csa-

interneten, a személyes kapcsolatok megrontóján

és segítsen minket jó útra vezetni, hogy példa-

re strandoltunk többször is, és persze az állan-

pat a Zempléni-hegység szívében fekvő kis falu-

keresztül, a világhálón, ami ma divatos a fiatalok

mutató életet éljünk.

dó mozgások sem maradtak el. Ellátogattunk

ba, Óhutára. A csendes családi ház csendességét

körében. Találkozunk önmagunkkal, ha tükörbe

Isten számunkra szeretetet, biztonságot ad,

felváltotta a hangos gyereksereg nevetése, éneke.

nézünk. Szemünk előtt egy nagy tükör, a Tíz-

meghallgat, segít, bátorít, igazi barát, amolyan

A friss levegő, a hegyek, az új környezet eleinte

parancsolat. Példás életünk tükörképe, hogyan

pótszülő.

szokatlan volt számunkra, azonban a hét végé-

éljünk példamutató életet. Vagy akár találkoz-

Reggelente imádságokat írtunk, - 5 nap alatt

morú, mert egy csodás hetet hagytunk magunk

re már otthon éreztük magunkat. Találkoztunk.

hatunk egy orvosi rendelőben doktorral, dok-

84 darabot - azokat begyűjtöttük, majd egyen-

mögött. Szomorú, mert el kellett válnunk. Ha
nem is örökre, de pár napra biztosan. Hiszen egy-

Boldogkővárra és Vizsolyba, ahol sok érdekes
dolgot tudtunk meg.
Az utolsó nap számunkra szomorú volt. Szo-

Találkoztunk hegyekkel, Óhuta lakóival,

tornővel, mert szükségünk van az orvosságra,

ként, névtelenül felolvasott a mi Tiszteletesünk.

szabolcsi ifisekkel. Ahogy a reggeli áhítatok

gyógyításra. Ez a szükségből fakadó, találkozás,

Mindenki őszinte és szívből jövő imádságot írt.

ben megerősödtünk: így vagyunk mi egy család.

során is beszéltük, sok helyzetben és sok min-

vagy más néven a „muszáj” találkozás. Így van

Nem csak lélekben, hanem testben is erősöd-

Az ifisek nevében:

denkivel találkozunk. „Találkozunk” egymással

szükségünk nekünk is Istenre, hogy gyógyítson

tünk, hiszen túráztunk, a nagy meleg ellené-

Varga Nóra
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Tájékoztató

A 2009. május 18-án tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen hozott határozatokról:
• Sámsonkert lakosságának ivóvíz ellátása és a közüzemi ivóvíz ellátás törvényes
kereteken belüli biztosítása, mint a közfeladat ellátás érdekében, az I-III. ütemben
létrehozott, és műszakilag átadott ivóvízhálózatot – mint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 79. §-a
szerinti tulajdonosa – egyoldalúan birtokba veszi, ugyanakkor előkészíti a jelenlegi
üzemeltetővel az üzemeltetési szerződést.
• Martinkai részönkormányzat dologi kiadásait 500.000 Ft-tal megemelte a
civil szervezetekkel közösen megrendezésre kerülő majális, családi nap, nyugdíjasok kirándulása, Martinka napja lebonyolítására, valamint a közbiztonsági feladatok ellátása céljából történő eszközbeszerzésre az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) rendeletének módosításával. Ezzel egyidejűleg
a Sámsonkerti részönkormányzat dologi
kiadásait is megemelte 500.000 Ft-tal.
• Megemelte továbbá a Martinkai
Részönkormányzat dologi kiadásait
807.600 Ft összeggel az utak karbantartása céljából az önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.)
rendeletének módosításával.
• A Bölcsőde fenntartására átadott
pénzeszközök előirányzatát bruttó
240.630 Ft összeggel megemelte az intézmény riasztóberendezésének beszerelése,
és 24 órás figyelő-járőrszolgálati feladat
ellátása céljából.
• Sámsonkert településrészen – tekintettel a felnőtt és gyermekkorú lakosság
létszámára – az egészségügyi alapellátás
fejlesztését komplexen kívánja megoldani felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, valamint anya- és kisgyermek
tanácsadó létrehozásával, melyhez ingatlant biztosít, és engedélyes építési tervet
készíttet.
• A 471-es számú főközlekedési út
Sámsonkert, Fő út útcsatlakozásánál új
kijelölt gyalogos-átkelőhely megvalósítása
érdekében forgalomszámlálást végeztet.
• A Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat
és a Ro-Ba Millennium Kft. között létrejött megbízási szerződés alapján kifizetett megbízási díj fedezetét biztosító hitel
önkormányzat által megfizetett kamatainak az önkormányzat részére történő vis�-

szafizetése érdekében az önkormányzat
ügyvédje útján fizetési felszólítást küld a
Társulat részére.
• „Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díját” adományozta
Maksáné Papp Antónia, Vastagné Szűcs
Gabriella, Nagyné Fülöp Henrietta pedagógusok részére a 13/2000. (VII. 11.) rendeletben foglaltak alapján.
A 2009. május 28-án tartott képviselő-testületi ülésen hozott határozatokról:
• A Hajdúsámsoni Városüzemeltetési Kft. 2008. évre vonatkozó – számviteli törvény szerinti – egyszerűsített
éves beszámolójának Felügyelő Bizottság részére történő benyújtására a kijavított adatokkal, vagy az abban foglalt adatok valósságára, tényszerűségére vonatkozó nyilatkozattal kiegészítve felkéri a cég
ügyvezetőjét.
• A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolót elfogadta, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6)
bekezdése alapján.
• A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság részére üzemanyag vásárlás céljára
300.000 Ft támogatást biztosított.
• Az Eszterlánc Óvodában a
2009/2010. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 20 (húsz) csoportban határozta meg. Engedélyezte továbbá a csoport átlaglétszámtól való eltérést
azzal, hogy a csoportok létszáma – a törvényben megállapítottnak megfelelően –
maximum 25 fő lehet.
• A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy vizsgálja felül a településen
működő valamennyi vállalkozáshoz kapcsolódó közterület használati szerződést,
illetve azokat a vállalkozásokat, amelyek
közterületet használnak, abból a célból,
hogy fizetnek-e közterület használati
díjat.
• A Képviselő-testület döntött arról,
hogy a Polgármesteri Hivatal „A” épület
Pénzügyi 5., 6. sz. iroda, „B” épület tetőtéri helyiségeit, „D” épület helyiségeit, a
Terhes tanácsadó helyiségeit, a Könyvtár
ügyfélszolgálati helyiségeit és emeleti irodáit klimatizálni kívánja.
• A 2009. augusztus 19. és 23. között
megrendezésre kerülő városnap programtervezetét elfogadta.

• A Sámsoni Hírlapot a 2009. évi 3.
számtól kezdődően 3.700 példányszámban jelenteti meg.
• Térítésmentes használatba adja, határozatlan időre a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sámsonkerti intézményegysége részére a Sámsonkerti Részönkormányzat által felajánlott számítástechnikai eszközöket, székeket.
• A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
részére 30.000 Ft előirányzatot biztosít a
sérült gyermekek kirándulásának támogatására, az önkormányzat 2009. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.
• A Harangi Imre Sportegyesület
részére a 135/2009. (III. 26.) öh. számú
határozatban megállapított 5.000.000
Ft összegű támogatáson felül további
1.200.000 Ft támogatást biztosít a 2009.
évre, a civil szervezetek támogatása keretösszeg terhére.
• A Képviselő-testület 8 db pályázat
benyújtásáról döntött az alábbiak szerint:
1. Sámsonkertben a Szűcs utcán járdaépítés a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében.
2. A hajdúsámsoni közcélú foglalkoztatás elősegítése érdekében anyag- és
eszközbeszerzés.
3. A Krúdy Gyula utca szilárd burkolattal való ellátása
4. A szilárd burkolatú belterületi utak
számának növelése a Toldi utca kiépítésével.
5. A Nap utca szilárd burkolattal való
ellátása, a településközponttal való
kapcsolat javításának érdekében.
6. A Széchenyi utca korszerűsítése és
felújítása,
7. A Hunyadi utca korszerűsítése és felújítása,
8. A Béke utca korszerűsítése és felújítása, a közlekedés színvonalának emelése érdekében.
A 2009. június 25-én tartott képviselő-testületi ülésen hozott határozatokról:
• A Képviselő-testület az ISPA
szennyvízberuházásban érintett utcák
esetében elhatározta, hogy:
1. megkifogásolja a már elkészült helyreállítási munkálatokat, mert azok
nem a Testület által elfogadottaknak megfelelően készültek el,

2. felszólítja az Innoterv ZRT-t, hogy a
nem megfelelően helyreállított utak javítási munkálatait haladéktalanul kezdje el
és 2009. július 31. napjáig fejezze be,
3. felszólítja az Innoterv ZRT-t, hogy
azokban az utcákban ahol a helyreállítási munkákat még nem kezdete el 2009.
július 5-ig kezdje és 2009. július31. napjáig az előírásoknak megfelelően fejezze
be, különös tekintettel az aknafedelek és
vízelzáró tűzcsapok szintbe emelésére.
4. a most folyamatban lévő ideiglenes
úthelyreállításokat haladéktalanul kezdjék meg, kiemelten a Garai, Hadházi és
a Petőfi utcák tekintetében.
• A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (4251 Hajdúsámson, Kossuth u.
2-8.) bevonásával csatlakozni kíván a
„ZebraFest” néven, várhatóan 2009. szeptemberében induló közlekedésbiztonsági kampányhoz.
• Csatlakozik a 2009. szeptember
16. és 22. között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Héthez, melynek
keretében vállalja, hogy 2009. szeptember
22-én Európai Autómentes napot szervez egész napos programokkal, a Kossuth utca lezárásával.
• Útkarbantartásra kerül sor az
- Arany János,
- Ady Endre,
- Harangi,
- Bartók Béla utcákon, valamint a
- Veres Péter u. első fele az Esze
Tamás utca sarkáig.
• „Hajdúsámson Város Önkormányzata Közszolgálati Díját” adományozta
Mászlé Tiborné vezető főtanácsos részére a 13/200. (VII. 11.) rendeletben foglaltak alapján.
A 2009. július 7-én tartott képviselőtestületi ülésen hozott határozatokról:
• A Képviselő-testület Az Eszterlán
Óvoda intézményvezető választásával
kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozta:
• A Képviselő-testület Pásti Marianna az Eszterlánc Óvoda vezetőjévé történő megbízására vonatkozó javaslatot
elutasította.
• A Képviselő-testület Lakatos Attilá
né az Eszterlánc Óvoda vezetőjévé történő megbízására vonatkozó javaslatot
elutasította.

2009. július
• A Képviselő-testület Tóth Gáborné
az Eszterlánc Óvoda vezetőjévé történő
megbízására vonatkozó javaslatot elutasította.
• A Képviselő-testülete az Eszterlánc
Óvoda vezető kinevezésével kapcsolatban Tar Zoltán képviselő által jelzett új
körülmény felmerülését – elfogadta.
• A Képviselő-testülete Pásti Marianna az Eszterlánc Óvoda vezetőjévé történő megbízására vonatkozó javaslatot
elutasította.
• Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Eszterlánc
Óvoda óvodavezetői munkakörének
határozott ideig, öt évig, 2009. szeptember 1. napjától 2014. augusztus 15. napjáig történő betöltésével megbízta Lakatos Attiláné óvodapedagógus végzettségű, debreceni lakost. Az intézményvezető havi illetményét a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és vonatkozó végrehajtási rendeletei alapján állapította meg.
• A Képviselő-testület felszólította a
Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elnökét, hogy az ISPA szennyvízberuházás
LOT 4 szerződéses egység 11. számú
– AN7L-A883852 számú, 369.168,80
Euro összegű – részszámla kifizetéséhez
szükséges önerőt haladéktalanul utalja át
az önkormányzat számlájára.
Amennyiben a Víziközmű Társulattól
az önerő összege 3 munkanapon belül
nem érkezik meg a Hivatal számlájára, vagyis az 1.) pontban előírt kötelezettségnek a Társulat nem tesz eleget,
úgy Hajdúsámson Város Önkormányzata megelőlegezi a fenti összegű számla kifizetéséhez szükséges önerőt, és a
kibocsátott számlával kapcsolatos fizetési kötelezettségét teljesíti.
Az önerő megelőlegezését a Képviselőtestület a következők szerint biztosítja:
a Harangi Imre Sportegyesület, a
Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport
és Ifjúsági Szabadidős Egyesület és
a Hajdúsámsoni Polgárőrség részére
megállapított 2009. évi támogatásokból eddig ki nem fizetett összegek kifizetését felfüggeszti, és ezen összegnek
megfelelő – 6.650.000 Ft – előirányzatot
zárolja. A zárolás feloldásáról az önerő
Víziközmű Társulattól történő megfizetését követően a Képviselő-testület dönt.
A fennmaradó összeget szintén a
Víziközmű Társulattól történő megfizetésig a fejlesztési céltartalék (kötvény kibocsátásából származó bevétel)
terhére.

Az Önkormányzat hírei, Közlemény
• Szenes Mátyás hajdúsámsoni lakost,
a Debreceni Búvárklub igazolt uszonyos úszó versenyzőjét a 2009. augusztus 20-27. között Szentpéterváron megrendezésre kerülő Felnőtt Uszonyos Úszó
Világbajnokságra való eredményes felkészülése érdekében 240.000 Ft összegű egyszeri támogatásban részesíti.
• Az Észak-alföldi Operatív Program
keretében „Egyenlő esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz” címmel megjelent
felhívásra pályázatot nyújt be az önkormányzati ügyfélszolgálat komplex akadálymentesítésének megvalósítása céljából a két utcafronti épület nyaktaggal történő összekötésével.
• Támogatja az Észak-alföldi Operatív Program keretében „Egyenlő esélyű
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” címmel megjelent felhívásra pályázat benyújtását a Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ 2. sz. Bölcsőde (Hajdúsámson, Rákóczi u. 9.) komplex akadálymentesítésének megvalósítása céljából.
• Támogatja az Észak-alföldi Operatív Program keretében „Egyenlő esélyű
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” címmel megjelent felhívásra pályázat benyújtását az Árpád út 22. szám alatti épületben működő Hajdúsámsoni Mikrotérségi
Szociális Szolgálat és a Gyermekjóléti
Szolgálat komplex akadálymentesítésének megvalósítása céljából.
• A Hajdúsámsoni Városüzemeltetési Kft. 2008. évre vonatkozó – számviteli törvény szerinti – egyszerűsített éves
beszámolóját és annak mellékleteit a cég
Felügyelő Bizottsága írásbeli jelentésének figyelembevételével elfogadta.
• A Bölcsőde épületében egy csoportszoba parkettázásához a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe 200.000 Ft
összegű előirányzatot a 2009. évi általános tartalék terhére átcsoportosított.
• Hozzájárult garázs építéséhez a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény területén az Iskolánkért Alapítványtól üzemeltetésre átvett személygépkocsi tárolása céljából.
• Jóváhagyta riasztórendszer kiépítését a Hajdúsámson Árpád u. 22. szám
alatt működő Gyermekjóléti Szolgálat,
valamint a Hajdúsámsoni Mikrotérségi
Szociális Szolgálat intézményekben.
A kivitelezéshez 220.000 Ft-ot biztosít a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai közé a 2009. évi költségvetés
fejlesztési céltartaléka terhére.

3. oldal

Örömmel adunk hírt arról, hogy Önkormányzatunk az ONHIKI-n
(Önhibáján kívüli települések) pályázatán 85 millió forint támogatást
nyert, amely a 2. legnagyobb összeg a megyében.
A támogatás összegével stabilizálódik a város költségvetése.
A lakosság köréből többen jelezték és panaszolták, hogy nem értenek
egyet, a már több évtizede kialakult utcák, szerkezetébe történő sorházak építésével.
Ezek a sorházak az utcák tengelyére merőlegesen épülnek, túl zsúfolttá teszik az adott lakóterületet, nem illeszkednek be a város településszerkezetébe, csúnyítják a város képét és megakadályozzák az
esetleges későbbi utcanyitási lehetőségeket.
Ha kellően sokan kérik az elindult folyamat megszűnését, akkor a
képviselő-testületnek lehetősége van a Helyi Építési Szabályzatot
módosítani, hogy a lakosság akaratát érvényesítse.
Legyen szíves véleményét írásban augusztus 10-ig képviselőjének,
vagy a város jegyzőjének, címzett borítékban az „A” épület Iktatójában leadni!
Főszerkesztő

Az autóbusz menetrend technikai okok miatt
a következő számban fog megjelenni!

FELHÍVÁS!
Ezúton értesítünk minden 45-65 év közötti hajdúsámsoni hölgyet,
hogy számukra 2009. augusztusában, Debrecenben
mammográfiás emlőszűrő vizsgálat szerveződik.
A vizsgálat INGYENES, minden érintett hölgy névre szóló meghívót kap a
szűrés helyének és pontos idejének megjelölésével.
Kérjük éljen a felkínált lehetőséggel és menjen el a szűrővizsgálatra!
Amennyiben kérdése van, kérjük érdeklődjön háziorvosánál,
vagy az 52/536-865-ös telefonszámon a Kenézy Emlőcentrumnál.
Figyelem! Az Emlőcentrum új helyre költözött!!
Debrecen, Jerikó u. 17-19.
(a Tüdőszűrő Állomás mellett)
Az Emlőcentrumot a debreceni vasútállomástól a 31-es busszal lehet
megközelíteni!

ÁNTSZ Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi Intézete

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az áfa kulcs növekedésével a hirdetési díjak az alábbiak szerint módosultak:
1/1 oldal (18 cm x 25 cm) . . 12.500 Ft+áfa bruttó 15.625 Ft
1/2 oldal (18 cm x 12 cm) . . . 6.250 Ft+áfa bruttó 7.813 Ft
1/4 oldal ( 9 cm x 12 cm) . . . . 3.125 Ft+áfa bruttó 3.906 Ft
1/8 oldal ( 9 cm x 6 cm) . . . . . 1.875 Ft+áfa bruttó 2.344 Ft
1/ 16 oldal (4,5 cm x 6 cm) . . 1.250 Ft+áfa bruttó 1.523 Ft
Apróhirdetés ( max. 2-3 mondat) 312 Ft+áfa bruttó 390 Ft
A hirdetéseket az „ A” épület 3-as irodájában, a pénztárban lehet leadni, vagy el lehet küldeni a samsonihirlap@freemail.hu e-mail címre
minden hónap 20-ig, lehetőség szerint elektronikus formában, a fotókat pedig jpg. formátumban, külön fájlként.

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
Főszerkesztő

Hírek, hirdetések
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Ingatlan adatcsere
szolgáltatás.
Adja meg az ingatlan adatait, és
adatbázisunkban megkeressük a
partnereket.
Érdeklődés esetén tájékoztatót
küldünk.
KELI-KON-TEL Rt.
Telefon: 52/ 201-617
Mobil: 06/70 585-21-14
E-mail cím: kelikontel@gmail.com
Cég, vállalkozó vagy
magánszemély?
Fontos Önnek a biztosítási védelem,
de nem tudja melyik társasághoz forduljon?
Magyarország legnagyobb független pénzügyi
tanácsadó vállalatának biztosítási specialistája adja
szakmai hátterem. Harmincöt biztosítótársaság
közel száz biztosítási terméke, számos egészség- és
magánnyugdíjpénztár áll rendelkezésünkre!
Szelektált, csak a legjobb termékek kerülhetnek a palettába.
Optimalizált, egyéni igényekre egyéniek a megoldások.
Gyors, legjobban az segít aki gyorsan segít.
Menedzselt, a piac fejlődik így az Ön biztosítási portfóliója is

Szabó Zsolt Sándor

független biztosítási szakértő

70-340-4710
info@ribek.hu
www.ribek.hu

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
a Könyvtár július 13-tól július 31-ig ZÁRVA lesz.
Nyitás augusztus 3-án, hétfőn reggel 8 órakor.
Az internetfolyosó ez idő alatt is látogatható!
Júliusban elkezdődtek a számítógépes
tanfolyamok, melyek időpontjában átmenetileg
szünetelhet a szolgáltatás.
Megértésüket köszönjük!
Internetfolyosó nyitva tartása a nyári szünidőben
Nyitva tartás:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

8-12 (!), 13-17 óráig
8-12, 13-17
8-12, 13-16
13-17 óráig
8-12, 13-17
9-12 óráig

Az eMagyarország Pontban igénybe vehető
szolgáltatások:
Ingyenes Internet használat
Irodai programok használata
Nyomtatás, faxküldés
EÜgyintézés

2009. július
Töltsd hasznosan a
szünidőt, rajzolj és
nyerj!

A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
a várossá válás 5. évfordulója alkalmából

RAJZPÁLYÁZATOT
HIRDET

„Hajdúsámson gyermekszemmel” címmel
óvodás, alsós és felső
tagozatos tanulók
kategóriákban.
Közkívánatra
középiskolás kategóriát is
hirdetünk!
A rajzok szabadon választott
technikával,
minimum A/4 méretben
készüljenek.
Érd.: a Könyvtárban

Beadási határidő:
2009. augusztus 14.
péntek 16 óra
Eredményhirdetés:
a városnapon,
2009. augusztus 23-án.

PROGRAMELŐZETES
Augusztus 19. és 23. között rendezvénysorozattal készülünk abból az
alkalomból, hogy
Hajdúsámson 5 éve nyerte el
a városi címet.
Színes változatos programokkal
várjuk majd a látogatókat:
Augusztus 19. és 23. között rendezvénysorozattal készülünk abból az
alkalomból, hogy Hajdúsámson 5
éve nyerte el a városi címet.
Színes változatos programokkal
várjuk majd a látogatókat:
Az önkormányzat szervezésében:
Augusztus 19.
a Könyvtár névadó ünnepsége,
Szent István napi programok
Helye: könyvtár és az iskola belső udvara
Augusztus 20.
Hajdúsámson részvétele a
Virágkarneválon
Helye: Debrecen , Déri tér
Augusztus 23.
a városnap hagyományos és
új elemekkel.
Helye: iskola hátsó udvara
A Rákóczi Egyesület szervezésében:
Augusztus 21-22.
motoros találkozó és „SámsonFeszt”
Helye: iskola hátsó udvara

Szeretettel várunk mindenkit
a programokra!

Iskolánkról
NYÁRI JÁTSZÓHÁZ
Kedves Szülők!
Kedves Gyerekek!
Nyári játszóház működik az
iskolában
Hétköznaponként
2009. augusztus 19.-ig 8-13
óráig.
Iskolánk tanulói díjmentesen
vehetnek részt a programokon.
(természetjárás, kerékpározás,
foci, kézműves és
számítógépes foglalkozás stb.)
László Vilmos
igazgató

Esti tagozatú
gimnázium
Hajdúsámsonban!
Hajdúsámsonban, a Kossuth
u. 2-8. sz. alatt, az Általános Iskola épületében működő Kölcsey
Ferenc Gimnázium esti tagozata felvételt hirdet a 2009/2010es tanévre. Az esti tagozaton heti
két alkalommal hétfő és szerdai
napokon folyik az oktatás, 1500
és 2000 óra között.
Jelentkezni lehet a gimnázium
kilencedik, tizedik, tizenegyedik
és tizenkettedik évfolyamára.
Lehetőség van tanulmányi idő
beszámítására. (Az osztályokat
kellő számú jelentkezés esetén
indítjuk.) 8 osztályt végzettek is
jelentkezhetnek.
Az iskola-fenntartási díj
összege, minden új jelentkezőnek
8.000 Ft/tanév.
Régi tanulóknak is be kell
iratkozni, nekik 5.000, - forintot kell fizetni.
A fenti díj a beiratkozásnál
fizetendő.
Az iskola-fenntartási támogatást a 2010-ben érettségiző
régi tanulóknak nem kell fizetni.
Beiratkozás: augusztus 12-én
és augusztus 25-én 10.00 – 12.00
óráig és 15.00 – 16.00 óráig.
A jelentkezéshez hozza magával iskolai bizonyítványait, személyi igazolványát és oktatási
azonosító kártyáját (akinek van)!
További információ az
52/590-406-os telefonszámon,
vagy
az iskola titkárságán kérhető.

KIVÁLÓ

1. évfolyam
1.b Antal Brendon
Balogh Krisztina
Rácz Krisztián
Szűcs Tímea
1.d Dudok Fanni
Gorgyán Panna
Nyeste Zita
Schuller Melissza
Sólyom Petra
Vass Emerencia
1.e
Bodó Boglárka
Gyarmati Andrea
Horváth Petra
Kiss Dániel
Mezei Flóra
Mihály Gergő
Nagy Nóra
Reskó Dávid
Szabó Fruzsina
1.f
Birinyi Nikolett
Hajdu Márk
Halega Jázmin
Kovács Bence
Lengyel Patrik
Menyhárt Attila
Nagy Miklós
Nagy Zsolt
Nagy Zsófia
Polgár Petra
Répási Gergő
Tar Dóra
Terdik Péter
Varga Eszter
2. évfolyam
2.a
Csépán Balázs
Éles Attila
Hadházi Zoltán
Herman Dóra
Telegdi Diána
2.c
Bodnár Attila
Csuka Mercédesz
Fekete Gergő
Olajos István
2.d Kéri Kitti
Kiss Daniella
Sándor Boglárka
Végh Tamás
2.e
Bacskai Flóra
Bajka Milán Béla
Fekete Balázs Gábor
Gere Boglárka
Szabó Adrián
Szőke Fruzsina
Tar Viktor
Veres Balázs
2.f
Bota Dániel
Bota Márk
Csonka Szabina
Nagy Brendon
3. évfolyam
3.a
Szabó Tamás
Bonyhádi Ákos
Orosz Ádám
3.b Nagy Julianna
Nagyházi Gergő
Süvöltős Máté
3.c
Varga Noémi
3.d Gál Nikolett
Gyarmati Sándor
Mányi János
Szabó Viktória
3.e
Juhász Zoltán
Fekete Judit
Hűse Letícia
3.f
Balogh Gabriella
Baráth Endre
Csontos Petra
Gajdos Márk
Hajduk Angelika
Kovács Andrea
Süvöltős Bettina

5. oldal
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4. évfolyam
4.a
Bánki Réka Beáta
Molnár Anita
4.b Fekete Ádám
Fekete Nelli
Iltyu Emese Andrea
Terdik Laura
Vida Gergő
4.c
Pálfy Petra
Sólyom Anna
Pap Nikoletta
4.d Havasi Miklós
Hutka Diána
Lengyel Adrián
Nagy Klaudia
Varga Csilla
4.e
Farkas Klaudia
Kovács Renáta
Máté Boglárka
Veres Levente
Tar Zoltán
5. évfolyam
5.a
Gyöngyösi Dorottya
Piros Edina
Süvöltős Réka
Vezendi Réka
5.b Bajka Vivien
Dobrán Gábor
Dremák Erzsébet
Kanalas Dominika
Mészáros Patrícia
Nagy Csaba
Nyitrai Angéla
Szakács Viktória
Tar Dániel
5.f
Czellár Norbert
Radócz Péter
6. évfolyam
6.a
Nagy Tamara
Sas Edina
6.b Dobos Zsófia
Dobrán Dóra
Gyarmati Ilona
Kiss Angelika
Kiss Dóra
Tar Henrietta
Verdes Vivien
6.c
Dobos Anikó
Fekete Fanni
Laczkó Fruzsina
Nagy Kinga
Rácz Árpád
Szőke Krisztina
6.d Erdőháti Hajnalka
Montlika Lejla
Kórász Henrietta
Radócz István
6.f
Sas Gergő
7. évfolyam
7.b Nagy Brigitta
7.c
Bodnár Réka
Csontos Gergő
Orosz Anna
Süvöltős Gréta
7.d Nagy Dávid
Nagy Márk
7.f
Nagy Debóra
7.g Csépán Dávid
8. évfolyam
8.a
Sass Ilona
8.b Molnár Dávid
Ozsváth Alexandra
8.c
Bacskai Dóra
Szenes Mónika
Toldi Éva
Tóth Mercédesz
8.f
Kass Vivien
Molnár Szabina

Sporthírek
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Köszönjük!

A Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport SE Elnöksége köszöni mindazon
cégek és magánszemélyek
segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy csapatunk
a tavaszi szezonban eredményesebben szerepeljen. Külön
köszönet Hajdúsámson város
Önkormányzatának az anyagi támogatásért, lehetővé
téve, hogy kb. 150-200 fiatal egész évben, folyamatosan sportolhasson. Máté
Attila és Papp Ferenc alpolgármester uraknak,akik nemcsak mint képviselők, hanem
mint magánemberek is sokat
segítettek csapatunknak.
Köszönjük a Kisebbségi
Önkormányzat hozzájárulását. Hajdúsámson Város Polgárőrségnek, akik biztosították a hazai mérkőzések zökkenőmentes lebonyolítását.
Segítségükre a jövőben is
számítunk. Reméljük sikerül
több támogató sport szerető
embert megnyerni a jövőben,
hogy Hajdúsámsonnak minél

jobb eredményeket elérő labdarúgó csapata legyen, amire
a megyében is felfigyelhetnek.
Deczki Lajos, Bujdosó Zoltán, Veres Tamás sportbarátok
felvetésére, labdarúgást támogató sportbaráti kört szeretnénk létrehozni. A támogatás mértéke 5000 Ft/félév
lenne. A befolyt összeg felhasználásáról a tagság döntene, a felhasználó teljes elszámolási kötelezettsége mellett.
Ebben a felvetésben nagyon
sok lehetőség van, bővebben
és a részletek megbeszélésére egy alakuló összejövetelen kerülne sor. Érdeklődni
a három sportbarátnál lehet.
Akiknek lehetőségük van
rá, csatlakozzon e nagyszerű
kezdeményezéshez. Várunk
minél több labdarúgást szerető hajdúsámsoni lakos jelentkezését, városunk gyermek és
felnőtt labdarúgásának javításának és segítésének, fejlődésének érdekében.
Kórász Sándor
Sport Egyesület elnöke

Sakk szakosztály hírei
A Harangi Imre Sport Egyesület sakk szakosztálya részt vett a
július 4-én, Püspökladányban megrendezett országos polgárőr napon.
Egyéni versenyen 3. helyezést ért el Kocsis Imre bácsi,aki egy
újabb serleggel, sakk-készlettel és oklevéllel térhetett haza.Gratulálunk!
Előre láthatólag augusztus 8-án lesz újabb sakkverseny
Hosszúpályiban, a falu napon.

A Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport SE
kispályás labdarúgó bajnokságot szervez
augusztus 24-től a műfüves pályán.
Maximum 10-12 csapat jelentkezését várjuk.
A fordulók hétfői napokon kerülnének megrendezésre.

A csapatok létszáma 10 főig terjedhet.
Nevezési díj 20 000 Ft.
Jelentkezési határidő: 2009. augusztus 19-e.
Érdeklődni és bővebb felvilágosítás:
Rása Csaba: 70/940-0080

2009. július

Hírek városunk
labdarúgó életéből
Jó hír, hogy labdarúgó csapatunk Megye I. osztályban folytatja a küzdelmeket. Az egyesület
elnöksége a nyári pihenés helyett
a csapat keretének megerősítésén
fáradozott. Sikerült több olyan
labdarúgót is visszaigazolni, akik
előtte Hajdúsámsonban futballoztak, de valami miatt eligazoltak. Több olyan tehetséges fiatalt
tudtunk leigazolni, akik segíthetnek a csapat sikeres szereplésében. A keret és az új szerzemények bemutatását a következő
számban tesszük közzé. Csapatunk lejátszotta az első előkészületi mérkőzését, ahol 4 : 1 arányú győzelmet aratott, Derecske felett idegenben. Gólszerzők: Dorogi (2), Csonka, Tóth F.
Megkezdődött az utánpótlás
csapatok felkészülése is. Az U19es csapat felkészítését Rása Csaba végzi. Várjuk ebbe a korosztályba az 1991. január 1-e után
és 1993. december 31-e között
született, labdarúgást szerető
fiatalok jelentkezését. Telefon:
70/940-0080.
Az U13 és az U16-os csapatok
is munkába álltak. Itt még foghíjas a létszám. A gyerekek tábo-

rokban vagy szülőkkel nyaralnak.
Idő van, mert ez a két csapat csak
szeptemberben kezdi meg a bajnoki küzdelmeket. Ide is várjuk a
focizni vágyó srácokat és lányokat is.
Az U13-as csapatba 1997.
január 1-e után és 1999-ben
született gyerekek jelentkezhetnek. Az edzéseket Tóth Mihály
vezeti, jelentkezni a 30/6372745 számon lehet.
Az U16-os csapatot Kórász
Sándor készíti fel, ahova az
1994. január 1-e után és a 1996.
december 31-e közötti fiatalokat várjuk. Jelentkezni: 30/5663676 számon.
Lányok, fiúk, gyertek ki minél
többen a pályára, nézzétek meg
milyenek az edzések, próbáljátok ki, vegyetek részt rajta, ha
tetszik, akkor folyamatos sportolási lehetőséget biztosít az
egyesület.
Hajdúsámson vonzáskörzetéből is várjuk a fiatalok
jelentkezését.
Sámsonkert,
Martinka, Aradványpuszta és
Tamásipuszta.
Kórász Sándor
Sport Egyesület elnöke

VII. Fogathajtó
verseny
A Harangi Imre Sport Egyesület fogathajtó szakosztálya július 4-én
versenyt szervezett a következő számokban: akadályhajtás, ami délelőtti,
és vadászhajtás, ami délutáni versenyszám volt.
A megmérettetésen 15 fogat vett részt. Egy hajtó több kategóriában is
indulhatott.
Az akadályhatásnál a póni fogatot Mátyus Nóra, az egyes fogatot Dobos
János és a kettes fogatot Sóvári János nyerte.
A vadászhajtásnál az első helyezést a, póni fogatnál Mátyus Nóra, az
egyes fogatnál Sóvári János és a kettes fogatnál ismét Sóvári János vihette el.
A legeredményesebb versenyző, Sóvári János vándorkupát nyert, melyet
valaki akkor tudhat a magáénak, ha egymást követően háromszor elnyeri. Ellenkező esetben a kupát a következő versenyen szintén a legeredményesebb versenyző kapja.
A közönség a szünetekben csikósbemutatót láthatott.
A támogatók nagylelkűségét ezúton szeretné megköszönni a Sport Egyesület. Jövőre is hasonló színvonalú rendezvényre számíthatnak az érdeklődők!

Sámson életéből

2009. július

7. oldal

Régóta foglalkoztat a gondolat, mint szerkesztőt, hogy interjút készítsek olyan sámsoni lakossal, aki valamilyen területen tehetséges,
sőt, már ebből is él meg, és mi szinte semmit se tudunk róla. Ezzel a gondolattal és próbálkozásommal született meg az első ilyen interjúm. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy aki tud ilyen személyről, vagy Ő saját maga szeretné velem elkészíteni a beszélgetést,
kérem a telefonszámomon jelentkezzen.

NÉVJEGY
Posta József, 36 éves
hajdúsámsoni lakos.
Hivatalos végzettsége villamosgép-szerelő.
Hobbija lett a festészet,
kimondottan a tájképek,
csendéletek, életképek,
portrék.
Józsefről fontos tudni,
hogy soha nem tanulta a festészetet, teljesen
magától vált, mára már
megyénkben is ismert,
tehetséges festővé.
További információk:
http://olajfestmenyek.
extra.hu/
- Mi volt az utolsó képed amit
festettél és miért?
Sáros út. Ez a kép címe, ami
Sámsonban készült, egy kiállításra kellett készítenem, nem megrendelésre.
- Ezek szerint megrendelésre is szoktál festményeket készíteni? Megélhetés szempontjából vagy
hobbiból?
Igen, megrendelésre is. Hobbinak indult, hogy elkezdtem festeni. Már gyermekkorom óta festegetek. Suhanc koromban volt egy

törzshelyünk Debrecenben, ahova
akkori zenésztársaimmal jártunk
-ugyanis zenéltem is- a Szezán
Presszó. Onnan indult el minden.
Egy festőművész képeit láthattuk
ott egy nap kiállítva, és azt mondtam: -Ilyet, én is tudok festeni!
És így is lett! Festettem egy
kastélyt írógéppapírra. Kiraktuk
a festőművész képei közé. Csak
úgy kíváncsiságból. Megvették!
Jó áron! Hihetetlen volt! Szóval
az anyagi oldala is meglett.
- Mi jött ezután?

Tele voltam kérdésekkel. Mi
van, ha olajfestékkel festenék,
vászonra, igényes kerettel bekereteztetném? És ehhez hasonlóak.
Elkezdtem ezeket megvalósítani,
majd beiratkoztam a Medgyessy
Ferenc Képzőművészeti Körbe,
ahol tanáraim Lukács Gábor és
Masits István voltak. István tanította meg számomra a rajzolás
művészetét.
- Eddigi legnagyobb eredményed,
eredményeid?
A kiállításaim, közülük is ter-

mészetesen az önálló tárlataim. A
legnagyobb boldogság számomra
pedig az, mikor bekerül egy festményem egy családba.
- Miért is kezdtél el festeni?
A színek, rajzfigurák, festmények varázsa miatt. De a színeket
emelném ki a legjobban.
Nem a pénz miatt kezdtem
el festeni. Nem a pénz tesz boldoggá. Maga a festészet. Az,
hogy hagyok valami maradandót magam után.
Dandé Melinda

„Életfája” nyugdíjasklub alakult
„Az életet visszafele tekintve lehet mérni, de előre tekintve kell élni.”
Ezzel a mottóval alakult meg
Hajdúsámson városában az „élet
fája” nyugdíjasklub a Rákóczi
Egyesület működésén belül 2009.
július 2-án. A vezetőség 3 főből
áll: Nagy Sándor klubvezető,
Urbánszky Károly klubvezető

helyettes, Veres Istvánné, titkár
és pénzügyi vezető.
Az első klubdélután augusztus
6-án lesz megtartva, 17.00-tól a
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészet
oktatási Intézményben.

Témakör a tagok ismerkedése,
valamint az egész éves közös
programok megbeszélése.
Szeretettel várunk minden
nyugdíjast, aki a klub életébe
be akar kapcsolódni.

A klubfoglalkozásokat min
den hónap 1. csütörtökén 17.00kor tartjuk.
Nagy Sándor
klubvezető
06/30 519-43-31
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Martinka hírei
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ÚJRA ÖSSZEFOGOTT A MARTINKAI LAKOSSÁG
Tisztelt Sámsoni Hírlap Olvasói!
Immár sokadik alkalommal
újra összefogott a Martinkai
Lakosság, hogy a régen várt
Orvosi Rendelő megépüljön.
Ez azonban nem az első eset!
Az emberek anyagi és társadalmi munkájuk hozzájárulásával
szebbé, komfortosabbá, biztonságosabbá teszik lakókörnyezetüket.

Az utak karbantartása során
7 utca egy részének, tégla törmelékkel való feltöltésére került
sor, illetve a közösségi ház kerítésének készítésére, az iskola
épületének külső festésére, tatarozásra. Bűnmegelőző csoportot

alakítottunk meg a közbiztonság érdekében 18 fővel.
Július 4-én jótékonysági rendezvény megszervezésére került
sor, egy egész napos program
keretében, amely két helyszínen zajlott.
Az egyik a Török utcai iskola területén, ahol lakossági rendezvény keretében, sportversenyen lehetett részt venni (kispályás foci). A gyerekeknek
ingyenes ugráló vár volt felállítva, ebédre pedig finom babgulyást ehettek az oda látogatók.
Ezen kívül ajándékok kerültek
kisorsolásra, tombolajegy vásárlásával, melynek bevétele, és a
lakosság által összegyűjtött ado-

le így 450.000 Ft lett, ezen kívül
jelentős összeget képeznek a felajánlott társadalmi munkák és a
felhasználásra váró anyagok is.

mányok, mely 33.000 Ft lett, az
átalakításra váró rendelő kiadásait csökkentik majd.
A másik helyszín a közösségi ház udvara volt, melyre meghívtuk a vállalkozókat, képviselőket, hivatali dolgozókat és a
lakosokat. A meghívót sokan
elfogadták, voltak, akik nem
tudtak eljönni, és időben szóltak, de sajnos sokan nem jeleztek vissza. Ettől függetlenül a
megjelent vendégek nagyon jól

érezték magukat. Köszönhető
volt ez a finom vacsorának, a jó
zenének, amelyért külön köszönet ifj. Sós Ferencnek és csapatának.
Éjfél előtt tombolasorsolásra
került sor, mely egyrészt a Részönkormányzat ajándékai voltak,
másrészt pedig felajánlások.
Külön köszönetet érdemel Papp
Ferenc alpolgármester úr tombola vásárlása, hiszen az összes
megmaradt szelvényt megvásárolta 120.000 Ft értékben. Az
egész napos rendezvény bevéte-

A

„Tiszta Udvar
Rendes Ház”

mozgalom eredményhirdetése a város nap
alkalmával lesz kihirdetve, azaz augusztus 23-án, vasárnap.
Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt!
Köszönjük mindenkinek a
felajánlását, segítségét, támogatását! Reméljük, hogy az orvosi
rendelőt minél hamarabb igénybe tudjuk majd venni, így már
nem kell sokáig Hajdúsámsonba
orvoshoz járni és gyógyszert
kiváltani.
Bízunk benne, hogy ha bármilyen fejlesztés lehetősége
adódik az elkövetkezendőkben,
szintén összefogunk, és az előzőekhez hasonlóan, azt is, azokat is megvalósítjuk!
Martinka Részönkormányzat
Martinka Lakosokért
Egyesület
Martinkáért Közhasznú
Alapítvány
Őszirózsa Idősek Klubja
nevében:
Szőke Sándor
RÖK elnöke

Nagy Sándor
mozgalom vezetője
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Kedvezményes tanfolyam indul!!!

Hajdú-Bihar megye legeredményesebb autósiskolája a
Roys 96 AUTÓSISKOLA
Tanfolyamkezdés minden kategóriában

2009. augusztus 7-én 17 órától
• „B” kategóriás tanfolyam: e lméleti 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.
Tel: 20/ 9788 508 vagy 06 52 201 063

