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Megjelenik havonta

Karácsonykor várjuk
Karácsonykor várjuk az örök csodát,
Amikor az égi ködfátyolon át
Egy igazi ünnep köszönt le ránk
És ismét átélhetjük mindennap a várakozást.
Felgördül a függöny és mint egy színes álomkép,
Úgy tárul elénk a világ.
Eljött, végre újra eljött a karácsony,
Színével és varázsával mint egy csodálatos álom!
Az élet színpadán, a kicsiny házban, meleg szobában
Együtt a család, a pompázó fenyőfa tündöklő fénye,
A kívánság most valóra vált végre,
Együtt a szeretet és a béke.
Kint nagypelyhű hópihék szállnak,
Az emberek a zsoltárok könyvéből énekelve, - megváltásra várnak
Hálát rebegnek a magasságos égnek,
A mennynek és földnek Teremtőjének.
Betlehemben is várakozással ünnepelnek,
Ott a kis Jézus születésére figyelnek.
Az atyaságos jó Isten egyetlen fiára:
Akit a földre küldött Ő, megváltónak – nem hiába.
Életében sokfelé megfordult a világban,
Megannyi bölcseletet mondott –
Feljegyezték ezt az igaz próféták,
Ezzel életünkre örök érvényűt alkotott.
Karácsonykor, amikor a fenyőfa mellett állunk,
Ne felejtsünk el gondolni az égi jelre, Szánkkal hozsannát énekelve,
Jézus Krisztus nevét hálával, őszintén, bátran kiejtve!

Az Önkormányzat
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Esztendőt Kíván
minden kedves olvasónak!

Csire Imre
presbiter
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Óvoda, iskola hírei

2009. november

Hajdúsámsonban járt az Óperenciás Bábszínház
lésre hívták a gyermekeket, akik
nagy tapssal jutalmazták a kedves műsort és a benne közreműködő színészeket. Az előadás

A Petőfi Sándor Könyvtár
szervezésében 2009. november 20-án délelőtt bábszínházi előadáson vehettek részt az
Eszterlánc Óvodába járó gyermekek. A színházi eseményre
nagy izgalommal készültek a
kisóvodások. „Felhő Fáni meséi”
című bábelőadásán a gyermekek

zenés történeteken át ismerkedhettek meg Tarkarétfalva három
csintalan kisállat – Mackó Lackó, Cini Cili és Tapsi Bandi –
kalandjaival. Az óriás méretű
bábok, színes színpadi kellékek
elrepítettek bennünket a „csodálatos meseországba”. A játékos
bábelőadás végén közös ének-

Újabb sámsoni siker született a Sajátos Nevelési Igényű
Tanulók Tagozatának őszi diákolimpiáján. Iskolánk focicsapata
megismételte tavalyi szép eredményét, így idén ismét ők hozhatták el a győztesnek járó fényes
aranykupát. A sámsoni gyerekek
közül választották ki a legjobb
kapust (Horváth Norbertet) és a
legjobb játékost (Horváth Bertalant) is.

A csapat vereség nélkül játszotta le a hat meccsét, és a döntőben 3-0-s csapást mért a hadházi fiúkra. Ha a tavaszi fordulóban is sikeresek lesznek, akkor
nyáron ők képviselhetik Hajdú-Bihar Megyét az Országos
Diákolimpián Zánkán.
Sok sikert kívánunk nekik és
gratulálunk a szép eredményhez!
Tóth-Laboncz Attila
felkészítő tanár

színvonalas, gyermekközpontú volt, sok-sok mosolyt varázsolt a ragyogó szemű kisgyermekek arcára.
A délelőtt hozzájárult ahhoz,
hogy tovább fejlődjön óvodásaink emocionális élete, hiszen
egy felejthetetlen élménnyel
tértünk vissza az óvodába.
Pásti Marianna
óvodapedagógus

Újabb kupasiker a SNITT-en Mikulás járt az iskolában

Kiállítás az óvodában

Őszi tárlat címmel kiállítás
nyílt 2009. november 11-én az
Eszterlánc Óvoda ceruza folyosóján. (További képek az utolsó oldalon.) A húsz csoportba
járó gyermekek szeptembertől

novemberig elkészült munkájába szeretnénk betekintést nyújtani minden kedves érdeklődőnek.
Ezzel a kezdeményezéssel
hagyományt kívánunk teremteni, ezért negyedévente (téli, tavaszi tárlat) újabb és újabb munkákkal, technikákkal bővítjük a
tárlatot.
Mindenkit szeretettel várunk!
Süvöltősné Terdik Katalin
óvodapedagógus

Az óvoda és az iskola minden dolgozója
Áldott és békés ünnepeket kíván!

Az Önkormányzat Képviselő Testületének döntése alapján, városunk intézményeibe
járó gyerekek ajándékcsomagban részesülhettek Mikulás nap
alkalmából.
Iskolánkban december 4-én
látogatott el a Télapó. 1203 tanuló örömmel vette át a számára
elkészített csomagokat.
Az alsós tanulók vidám
műsorral köszöntötték a kedves vendéget. Énekeltek, verset
mondtak, zenéltek, kívánságokat írtak:
Dandé Lászlóné
igazgató helyettes
Kedves Mikulás!
Én azt kívánom Neked, hogy élj
sokáig. Kedves Télapó, én szeretnék
egy néptánc cipőt, meg egy játéklovat, és egy játékkutyát, ami olyan,
mint egy igazi kutya.
Pannika a Télapónak

Kedves Mikulás!

Nekem a nyelvtan felmérés jó lett.
És anya egy kicsit haragudott, de
megbeszéltük. És ebben az évben
az összes felmérőim jók lettek. És
várlak megint.
Fanni
Kedves Mikulás!
Hogy tetszik lenni? Néha rossz
vagyok, én karácsonyra szeretnék
játék kutyust, meg azt szeretném kérni, hozzál ajándékot a testvéremnek
is, jó tanuló vagyok.
Szintitől Mikulásnak
Kedves Télapó!
Hát néha napján rossz vagyok, de
van amikor nagyon jó vagyok, néha
segítőkész vagyok.
Szeretném, ha eljönnél hozzám,
várok Rád kedves Télapó!
Márk
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EU TÁMOGATÁSBÓL JÖN LÉTRE EGÉSZSÉGHÁZ
HAJDÚSÁMSONBAN

Hajdúsámson város egészmiatt a helyi lakosságnak a jövőségügyi intézményeinek egy
ben nem kell Debrecenbe utaznia.
része infrastrukturális állapoAz Egészségházban a gyertát tekintve nem felel meg a
mekorvosi, a háziorvosi és a fogXXI. század kihívásainak. Ezért
orvosi ellátás mellett az orvosi
a pályázó, Hajdúsámson Város
ügyelet, a diszpécserszolgálat, a
Önkormányzata külső forrás
védőnői szolgálat, egy gyógyszerAz Egészségház homlokzati képe
bevonásával, EU-s támogatás
tár, valamint egy alacsony erőforigénybevételével szándékozik megvalósítani, hogy a településen rás igényő járóbeteg ellátás, a szemészet is helyet kap majd. A fejélők számára megfelelő színvonalú, az esélyegyenlőségnek ele- lesztéssel az Önkormányzat a kötelező akadálymentesítés feladaget tevő egészségügyi alapellátási szintet biztosítson.
tait is teljesíti az egészségügyi intézményben amellett, hogy a kor
követelményeinek megfelelő körülményeket teremt a szolgáltatás
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2008. évben pályázatot nyúj- számára. Célkitűzéseiben az Önkormányzat a megfelelő színvonal
tott be az Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez mellett az esélyegyenlőség biztosítását is szem előtt tartja. A projekt
„Az egészségügyi alapellátás fejlesztése egészségház létrehozásával megvalósulásával javul a betegellátás biztonsága, és több lehetőség
Hajdúsámsonban” címmel a Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. szám alatt nyílik az egészségügyben kiemelten fontos preventív tevékenységek
működő Egészségügyi Központ fejlesztése, bővítése révén egészség- végzésére, amilyenek az oktatás vagy a szűrővizsgálatok. Lehetőség
ház létrehozása céljából. Jelen pályázat az Irányító Hatóság dönté- nyílik a szakszemélyzet képzésére és továbbképzésére.
se alapján 80 millió Ft támogatásban részesült. Önkormányzatunk
Az egészségügyi fejlesztés alapjaiban határozza meg és javítja a
és a VÁTI Kht., mint Közreműködő Szervezet között a támogatási lakosság komfortérzetét és életszínvonalának növelését. A projekt
szerződés 2009. május 18. napján megkötésre került.
megvalósítása 2009. július 6. napján indult, és terv szerint 2010.
Az ÉAOP-4.1.2./A-2008-0036 azonosító számú, támogatott október 29. napján fejeződik be. A beruházás bekerülési értéke
pályázat keretei között létrejövő fejlesztés kiemelten fontos társa- 101.732.768 forint. Ennek nagyjából 22 százaléka az önkormánydalmi célokat szolgál. A betegellátó rendszer fejlesztése első sor- zati önrész, amely mellett a fennmaradó rész, 80 millió forint a
ban a helyi lakosság egészségügyi alapellátását hivatott megfele- támogatás összege.
lő színvonalon biztosítani, de ezzel nem csak helyi érdekeket szolA projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionágál, hiszen olyan egészségügyi szolgáltatást is biztosít majd, melyek lis Fejlesztési Alap társfinanszírozásával jön létre.

A 160 tagú
Szentegyházai Gyermekfilharmónia
adventi hangversenye
2009. december 18-án 18.00 órától
a Móricz Zsigmond Művelődési Házban
19. alkalommal kerül megrendezésre a
Harangi Imre Rendezvénycsarnokban
a Móricz Zsigmond Művelődési Ház valamint
a Méliusz Juhász Péter Könyvtár
és Művelődési Központ szervezésében
a Regionális Népzenei Találkozó.
Ideje: 2009. december 12.

Bővebb információ:
Móricz Zsigmond Művelődési Ház; Tel : 52/203-092
és Keczán László tel: 06-30-574-5398

Tervezett program:
09.00 óra Megnyitó
10.00 óra Az együttesek bemutatója
13.30 óra Szünet, ebéd
14.00 óra Az együttesek bemutatója
18.30 óra Vacsora és mulatság

További információ: 06-52/203 092

Sikereink, eseményeink
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Mazsorett sikerek
A Ficánka Csoport fennállásának eddigi legjobb
eredményét érte el 2009. november 21-én a
Hajdúböszörményben megrendezett Országos
Mazsorett Fesztiválon. II. korcsoportban megőrizték arany minősítésüket, pom-pon kategóriában
pedig kiemelt arany oklevelet szereztek.

Köszönjük Labodáné Fésüs Mónika csoportvezető felkészítő munkáját!
Gratulálunk és további sikereket kívánunk!
Tarné Hajdú Judit

Idényzáró Pofonparti

Szilvásváradon táboroztunk
Máté Attila vezetőedző és 13
HISE-bokszoló a festői szépségű
borsodi településen, Szilvásváradon edzőtáborozott. A kirándulásokkal egybekötött tréningeket
élvezte a csapat, s ha minden a terveknek megfelelően alakul, akkor
öklözőink decemberben megismétlik a túrát.
A hagyományos edzőtáboroktól eltérően, a szilvásváradi napok
inkább a kirándulásról, csapatépítésről szóltak. Mivel az országos

korosztályos bajnokságokon eredményesen szerepeltek öklözőink,
Máté mester úgy döntött, Szilvásváradon a munka mellett a
szórakozás is előtérbe kerül. Persze, az árnyékolásokkal egybekötött fizikális tréningek most sem
maradtak ki a programból, s jutott
idő bokszelméleti foglalkozásokra is. De szó volt az egészséges
életmódról, a helyes táplálkozásról, valamint a magyar ökölvívás
példaképeiről.

Négy hajdúsámsoni ökölvívó lépett ringbe a DVSC Vágóhíd utcai csarnokában megrendezett idényzáró Pofonpartin: Varga
Miklós és Telegdi Márk bemutató
mérkőzést vívott, Ungvári Sándor remek bunyóval győzött, míg
Rácsai Attilának most nem sikerült díjat elhoznia.
Kemény edzésekkel készülnek a HISE bunyósai a december 16. és 19. között Kecskemé-

Az Egerben megrendezett
Pofonpartin 40 pár lépett szorítóba, 14 magyar egyesület mellett a szlovákiai Losonc öklözői
emelték a színvonalat. A HISE
bunyósai 6 győzelem mellett 3-3
döntetlent és vereséget gyűjtöttek be a viadal során.

Színvonalas viadalon vettünk részt, örülök, hogy ilyen
sok mérkőzést vívhattak a fiúk.
A pontozással voltak gondok
az elején, de aztán helyükre
kerültek a dolgok. Azt azonban sajnálom, hogy voltak
olyan hajdúsámsoni ökölvívók,

akiknek már nem jutott érem.
Erre a szervezőknek a jövőben
sokkal jobban kell figyelniük,
mert hogy néz az ki, hogy az
egyik gyerek kap érmet a küzdelme után, a másik meg nem
– nyilatkozta Máté Attila vezetőedző.

ten megrendezésre kerülő felnőtt
országos bajnokságra. Máté Attila
vezetőedző, hogy oldja az edzések
monotóniáját, Pofonpartin küldte szorítóba Varga Mikit, Telegdi
Márkot, Ungvári Sanyit és Rácsai
Attilát. Európa-bajnoki bronzérmesünknek, Ungvári Istvánnak
nem jutott ellenfél Debrecenben, így a ringsarok mellől szorított társainak.
Máté Attila vezetőedző

Pofonparti Egerben

Boldog Ünnepeket
Kíván
a Harangi Imre SE
és a
3D sport egyesület
minden kedves olvasónak!

A Letzia Sport Egyesület által rendezett körzeti íjászversenyen, november 7-én, a
hajdúsámsoni 3D Sport Egyesület színeiben versenyző gyerekek az alábbi eredményeket érték el:
I. Helyezett:
Kun Péter
II. Helyezett:
Kincses Zoltán
III. Helyezett: Péntek Tibor
Ifjúsági csigás kategóriában:
I. Helyezett:
Sziderov Trisztán Zsolt
Bertalan Zoltán elnök

Hajdúsámson Város
ingyenes havilapja
Megjelenik 3700 példányban
Szerkesztőség:
Hajdúsámson,
Szabadság tér 5.
Főszerkesztő:
Dandé Melinda
Telefon:
06-30/9756-982,

e-mail:
samsonihirlap@freemail.hu
internet:
www.hajdusamson.hu

Nyomda:
Center-Print Kft., Debrecen
ISSN: 1789-0381
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Nem fogjuk elfelejteni…
egybekötve mi is részt vettünk
a programok egy részében. Sok
kellemes élménnyel tértünk haza,
amihez szívből gratulálunk a II.
Magyarországi Szenior Sportjátékok szervezőinek.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Hajdúsámson „Életfa”
Nyugdíjas Klub megalakulására és
működésére felfigyeltek, és a klubunk vezetőjét meghívták a Hajdú Bihar Megye Nyugdíjas Szövetsége szervezésén belül, a kétnapos szeptember 19-én és 20-án
Győrben megrendezett nyári, őszi
nyugdíjas sportprogramra, valamint a Komárom Város Nyugdíjasklub programjára.
A nyugdíjas sportprogram
második napján városnézéssel

Az „Életfa” Nyugdíjas klub és
a „Tiszta udvar, rendes ház”
vezetői Boldog, békés, áldott
karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag Új Esztendőt kívánnak a
város minden lakójának!

Visszatérve az előző napi programhoz:
Szeptember 19. Komárom.
Úgy gondolom mindenki nevében leríhatom: felejthetetlen
fogadtatásban részesültünk. a
„Komárom Városi Klub” vezetője, Kravec Mária, Magdika, idegenvezetőként városnézés formájában bemutatta Komárom fontos
nevezetességeit.
Beszélt a város történetéről,
Komárom több, mint 700 éves,
Csallóköz keleti csücskében a
Duna és a Vág találkozásánál terül
el. A korai bronzkortól lakott település. Megtelepedtek itt a kelták,
majd a rómaiak. A népvándorlás

idején a térségben az avarok tartózkodtak a legtovább. Beszélt a
IV. Béla király szerepéről a törökellenes megszállás leveréséről, a
Vár megépítéséről. Komárom a
múltjában sokat szenvedett, tűzvész pusztította, majd földrengés
sújtotta. 1919-től Komáromnak
a Duna bal partján fekvő része a
Csehszlovák Köztársaság határvárosa. Az első bécsi döntés után
1938-ban Magyarországhoz csatolják. Jelenleg Szlovákia legdélibb
járási székhelye közel negyvenezer lakossal. Kravec Mária, Magdika a klub vezetőjeként fáradságot nem ismerve nagy szeretettel
mutatta be a várost és azt követően a Nyugdíjas klubjukban a
tagokkal együtt a vendégszeretetükkel, műsorokkal kedveskedtek.

Mi a hajdú-bihari klubok delegáltjai közül rögtönzött műsorral szolgáltunk.

Nagyszerű hangulat közepette
búcsúztunk a viszontlátás reményében.
A fotók is bizonyítják a jó hangulatot.
A nyugdíjas klub-foglalkozás
keretén belül részletes élménybeszámolót tartok.
Nagy Sándor
Életfa Klub vezetője

VISSZATEKINTŐ
Bábszínház
2009. november 20-án, pénteken bábszínházi előadásra vártuk az óvodásokat az iskola tornatermébe. A bájos égi teremtmény, Felhő Fáni zenés történetekben mesélte el Tarkarétfalva
három legcsintalanabb gézengúza, Mackó Lackó, Cini Cili
és Tapsi Bandi kalandjait. Hallhattunk az érdemtelenül szerzett kitüntetésről, a talált pénzről, a láthatatlan mackóról és a
rossz viccről. Reméljük minden
gyereknek tetszett az előadás és
máskor is szívesen eljönnek előadásainkra. Ezúton köszönjük
az óvónéniknek a szervezéshez
nyújtott segítségét!( kép az utolsó oldalon)

Adventi szöszmötölés
Novemberben minden pénteken vártuk mindazokat, akik
saját kezű dekorációt vagy ajándékot szerettek volna készíteni az ünnepekre. Hétről-hétre
megtelt emeleti terünk az alkotni
vágyókkal, akik Dobosné Hajdú
Anikó vezetésével számos technikával megismerkedhettek.
Készíthettek adventi koszorút,
gyöngyfűzéssel, foltvarrással,
horgolással, csuhézással karácsonyi díszeket, szalvétatechnikával
különböző ajándéktárgyakat. A
gyerekek sokat vágtak, ragasztottak, melynek eredményeképpen
szép ablakdíszek, csomagolási kellékek, üdvözlőkártyák születtek. Valószínűleg sok házban
ezek lesznek a legszebb ajándé-

kok és díszek, hiszen saját kezűleg készültek!( képek az utolsó
oldalon)
Felkapcsoltuk
a díszkivilágítást
Immár hagyomány, hogy
Advent első vasárnapján kigyúlnak az ünnepi fények városunk
központjában is. November
29-én, vasárnap 18 órától tartottuk ehhez kapcsolódó ünnepségünket, melyet a Muskátli Népdalkör karácsonyi dalcsokra nyitott meg. Ezt követően Andó
Lászlóné polgármester asszony
szólt a jelenlévőkhöz az adventi hagyományokról és azok üzenetéről. Ezután Koncz Nikolett
tanuló lépett színpadra, akinek
csengő hangú énekét Hajdú Sán-

dor tanár kísérte gitárral.( képek
az utolsó oldalon) Végül két fiatal debreceni művészt, Papp
Zsuzsannát és Kovács Mariannát hallhattuk, akiknek meghitt,
szép dalai szintén sokáig emlékezetesek maradnak. Közben sorban kigyúltak az intézmények
fényfűzérei, megjelentek az óvoda, a templom, a hivatali épületek körvonalai, majd a fényfüggöny múzeum falán és végül az
iskola homlokzatán lévő Kellemes Ünnepeket felirat köszöntötte a jelenlévőket. Hisszük és
reméljük, hogy a díszkivilágítás
évről-évre sok örömet szerez az
itt élőknek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt és segít szebbé és
meghittebbé tenni az ünnepeket.
Tarné Hajdú Judit

Események, hirdetések
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Megújuló városok az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében
Megkötötték a támogatási szerződést Kaposvár és Nyíregyháza városrehabilitációjáról
November 26-án írták alá két megyei jogú városunk, Kaposvár és
Nyíregyháza funkcióbővítő városfejlesztéséről szóló támogatási szerződését. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 2007-2013
között 270 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre a települések

Gyalogló világnap

A Gyalogló világnap alkalmából
az „Életfa” Nyugdíjas Klub szervezésében, augusztus 3-tól november
közepéig lépésszámlálóval mérhették
a megtett kilométereket a résztvevők.
Több tízezer lépést tettek a klubtagok, ami azért is szép eredmény,
mert egy kilométer megtételéhez
átlagosan 3000 lépés kell. Ennek az
időszaknak az eredményeit vitatták
meg november15-én a nyugdíjasok
és a megyéből érkezett vendégek,
akiket Nagy Sándor, a klub elnöke üdvözölt. Andó Lászlóné polgármesterasszony és Máthé Attila alpolgármester úr köszöntötte a Gyalogló világnap résztvevőit,
majd V. Kiss Imre méltatta a sámsoni nyugdíjasok segítőkészségét

és tenni akarását. A megmérettetés
színfoltja a 3 éves Sólyom Imre volt,
aki különösen örült a leadott lépésszámlálóért kapott kiskönyvnek és
emlékplakettnek. Eközben a klub
férfitagjai bográcsban készítették a
pörkölt különlegességüket, melyet
baráti beszélgetés közben fogyasztott el jóízűen a vendégsereg.
Az összegyűlteknek Horváth
Evelin és Diána, valamint Farkas
Ibolya és Valika általános iskolás
gyermekek kedveskedtek szebbnél
szebb meséikkel és a citerán megszólaltatott dalaikkal. Ezután már
csak a kalóriák letáncolása maradt,
ahol szintén nem vallottak szégyent
nyugdíjasaink.
Urbánszki Károly

Tisztelt lakosság!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy a lakosság több ízben panaszt
tett a Pelikán söröző hajnalig tartó rendezvényeit követő randalírozások miatt,
melyek megzavarták a környéken élők nyugalmát. A képviselő testület, november 19-én tartott rendkívüli ülésén, a probléma megoldása érdekében rendeletet
alkotott. A rendelet értelmében 22.00 óráig engedélyezte az éjszakai nyitva tartást a Jánostava, Bodzás, Jókai és a Vámospércsi utcákkal határolt területeken
üzemelő szórakoztató egységek részére. E terület lakó,pihenő övezetté való nyilvánítása folyamatban van. Bízom benne, hogy döntésünk a lakosság nyugalmát
és megelégedését szolgálja majd.
Kívánok minden kedves hajdúsámsoni lakosnak
Kellemes Karácsonyt és Békés Újesztendőt!
Tisztelettel:
Emődy Dániel Károlyképviselő

rehabilitációjára. Ebből a 2007-2010-es időszakban a pályázatos és
kiemelt projektek közel 200 milliárd forint uniós társfinanszírozásban részesülhetnek, ami közel nyolcszorosa az I. NFT 24,5 milliárd
forint értékű, városrehabilitációra fordított támogatási összegének.

Internet folyosó nyitva tartása

Hétfő:
Kedd:		
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8-12, 13-17
8-12, 13-16
8-12, 13-16
13-17
8-12, 13-16

Tájékoztató

Értesítjük a lakosságot, hogy intézményünk
2009. december 23-tól 31-ig ZÁRVA lesz.
Nyitás: 2010. január 4-én, hétfőn.
Ezúton is kívánunk Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet
minden kedves Olvasónknak és Látogatónknak!
2010-ben is szeretettel várunk mindenkit a Könyvtárba,
a Múzeumba és rendezvényeinkre!
Az intézmény munkatársai nevében:
Tarné Hajdú Judit igazgató

Kedvezményes tanfolyam indul!!!
Hajdú-Bihar megye legeredményesebb autósiskolája a
Roys 96 AUTÓSISKOLA
Tanfolyamkezdés minden kategóriában

Kedvezményes tanfolyam indul
december 15-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

2009. november
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Murányi Biztonságtechnika Kft.
Murányi Mihály
Tel.: 20/511-5058

Riasztórendszer szett akció:
Tartalma:

1 db DSC PC-585 központ;
4 db LC-100-PI,
100 fm 6x0,22 biztonságtechnikai kábel,
1 db MTR 30,
2 db akkumulátor 4 Ah,
1 db Solo kültéri akkumulátoros sziréna

Akciós Szett ár: 54850 Ft + Áfa
Az akció a készlet erejéig érvényes.
Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését,
keressen minket bizalommal.
Ingyenes szaktanácsadással és
árajánlat készítéssel állunk rendelkezésére.

Murányi Biztonságtechnika Kft.

ROYS DIVATÁRU
Hajdúsámsonban
a Rákóczi u. 8. szám alatt
ÚJ ruházati üzlet nyílt.

Női, férfi divatos minőségi ruházat kapható
nagy választékban, alacsony árakon.

Szere t e t t e l vá r j u k
kedves vá s á rl ói n k a t ! ! !
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Képek városunk életéből

2009. november

Díszkivilágítási ünnepség

Adventi szöszmötölés

Bábszínház az óvodában

Őszi tárlat az óvodában

