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Varga Miklós
sikere Milánóban
A WSB Liga A-csoportjában szereplő Milano Thunder együttese 5:0
arányban bizonyult jobbnak az indiai Mumbai gárdájánál. A sikerhez
Varga Miklós (61kg) TKO-győzelemmel járult hozzá.
Ungvári István sem tétlenkedett,
januárban a magyar válogatott tagjaként tunéziai edzőtáborban vett
részt.

Sporthírek a 8. oldalon
Fotó: boxingone.hu

A Magyar Kultúra Napja
Január 22-e a Magyar Kultúra Napja, annak tiszteletére, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a Himnusz írását. Ehhez kapcsolódó helyi rendezvényünkre január 20-án 16 órakor került sor a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény kiállítótermében.
Az ünnepségen kivételesen versben - Sinkovics Imre emlékezetes előadásában hangzott el a Himnusz összes versszakával, majd a Bürkös Zenekar adott népzenei koncertet. Ezt követően Tarné Hajdú Judit igazgató kulturális évnyitó keretében röviden összefoglalta a 2011.évi programokat és köszönetet mondott mindenkinek aki támogatta, segítette a kulturális intézményt. Külön is kiemelte a művészeti közösségek —a Muskátli Népdalkör, az Öltögetők Klubja és a mazsorett
csoportok munkáját—akik a helyi fellépéseken túl gyakran más településre is
elviszik jó hírünket.
További kulturális információk a 7. oldalon

Városunkban egyre több a honosítási eljárás.
További képek a 10. oldalon

Az orvosi ügyeletről
Mikor és hol érhető el az ügyelet?
Mi tartozik és mi nem tartozik az
ügyeleti feladatok közé?
Mi történhet a beteggel telefonos
segítségkérés esetén?
Hogyan történik a telefonos segítségkérés és a helyszínen (lakáson)
történő betegellátás?
Ezekre és sok más fontos kérdésre
kaphatunk választ a 4. oldalon
található tájékoztatóból.

Önkormányzat
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Ülésezett a képviselő-testület
A testület a 2011. december 28-án
tartott ülésén az alábbi döntéseket
hozta.
- Nyíradony Város Önkormányzata
által megvalósítani kívánt „Külterületi
kerékpárutak építése Nyíradony és
Hajdúsámson között’ című projekthez
– a támogatási szerződés szerint el
nem számolható költségeire – 8.000
000 forint összegben vissza nem térítendő támogatást nyújt elszámolási
kötelezettséggel.
- Elhatározta, hogy a bölcsőde intézményét a tulajdonában lévő, Szatmári
u. 16. sz. alatt található ingatlanon
kívánja megvalósítani.
- Jóváhagyta az Eszterlánc Óvoda,
valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI intézményi minőségirányítási programját.
- Elfogadta a Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósulásáról szóló éves monitoring értékelést,
valamint Hajdúsámson város közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzési
és intézkedési tervét.
- A Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai
Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai
Szolgáltató Intézettel a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására
kötendő megállapodást elfogadta.
- Elhatározta, hogy 2011. december
hónapban a hiány kezelésére a szükséges mértékig rövid lejáratú hitelt vesz
fel, melynek visszafizetését a 2012.
évi költségvetésbe beépíti.

Csökkent a
támogatás összege
2012. január 1-től módosult az 1993.
évi III. tv. A jelenleg hatályban lévő
rendelkezés szerint a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás havi összege az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80% -a.
A tavalyi évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege
28.500.– Ft volt, mely 2012. január 1.
napjától a törvény erejénél fogva
22.800.– Ft - ra csökkent.

- A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI költségvetésében az alábbi
előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat engedélyezi:
−személyi juttatásokról: 2.950 E Ft
−munkaadókat terhelő járulékra:
950 E Ft
−dologi kiadásokra: 2.000 E Ft
- A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg hozzájárult, hogy az intézmény
dologi kiadásait érintő zárolásból
2.500 E Ft kerüljön feloldásra.
A Képviselő-testület pályázatot írt ki a
4. sz. felnőtt háziorvosi körzetben
háziorvosi feladatok ellátására, valamint 3. sz. fogorvosi körzetben fogorvosi feladatok ellátására.
- Elfogadta a Képviselő-testület 2012.
évi munkatervét.

- A „bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és
kapacitásának bővítése” elnevezésű
pályázat benyújtására és megvalósítása érdekében 7.662.500 Ft önerőt,
valamint 140.000 Ft + ÁFA tervezési
költséget biztosított a 2011. évi költségvetés Beruházási feladatok 27.
Ingatlanok vásárlása elkülönített című
sor terhére.
- A „Határon átnyúló együttműködési
pályázatok – Belterületi utak építése”
című pályázatban részt kíván venni az
önkormányzat. A pályázattal kapcsolatos végleges döntést a pályázati
anyag megismerését követően hozza
meg a Képviselő-testület.

A segélyek kifizetési időpontjai 2012-ben
2012. évben a Szociális Segélyek, Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás,
Ápolási díjak, Időskorúak járadéka, és a Lakásfenntartási támogatás
kifizetése az alábbiak szerint történik
Január havi

Február 1-én

10-14 óráig

Február havi

Március 5-én

10-14 óráig

Március havi

Április 4-én

10-14 óráig

Április havi

Május 2-án

10-14 óráig

Május havi

Június 4-én

10-14 óráig

Június havi

Július 4-én

10-14 óráig

Július havi

Augusztus 1-én

10-14 óráig

Augusztus havi

Szeptember 3-án

10-14 óráig

Szeptember havi

Október 3-én

10-14 óráig

Október havi

November 5-én

10-14 óráig

November havi

December 5-én

10-14 óráig
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Önkormányzat

Tisztelt lakosság!
A városban működő csatornahálózat több pontján, elsősorban az átemelő telepeken adódtak meghibásodások az elmúlt hónapokban.
A meghibásodások okai minden
esetben az volt, hogy a csatornahálózatba idegen anyagok kerültek,
úgymint:
•
nagyméretű ruha, kendő
darabok
•
nagyobb gallyak
•
nylon zacskók
•
karton darabok
•
felmosófejek
•
pelenka
•
alom
Az ilyen és ehhez hasonló anyagokat az átemelő szivattyúk daráló
egységei nem képesek felaprítani és
a szivattyúk átmeneti leállását okozzák, melynek az a következménye,
hogy a szennyvíz visszaduzzad a
rendszerben és az ingatlanok vizesblokkjaiban
szennyvízelöntést
eredményez.
Annak érdekében, hogy ez ne fordulhasson elő kérjük, hogy a fent
említett és az azokhoz hasonló jellegű anyagokat ne juttassák a
szennyvízhálózatba!
Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy
a szennyvízhálózatra történő rákötést oly módon kell megvalósítani,
hogy a korábban használt szennyvízakna a rendszerből kiiktatásra
kerüljön és a rákötést követően azt
el kell tömedékelni!
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot,
hogy azokban a vízgyűjtő körzetekben ahol az előbbiekben leírt problémák továbbra is előfordulnak, vizsgálatot indítunk és az idegen anyag
kibocsátóját felelősségre vonjuk!
Megértő közreműködésüket előre
köszönöm.
Tisztelettel:
Hamza Gábor
polgármester

3. oldal

Megváltozott számlaszámok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzat számlavezető pénzintézete
2012. január 01. napjától a Hajdú-Takarék Takarékszövetkezet. Az önkormányzat számlaszámai ennek következtében megváltoztak. Kérjük Önöket, hogy
lakossági befizetéseiket – különös tekintettel a helyi adókra – az alábbiakban
feltüntetett számlaszámokra szíveskedjenek befizetni.
Tekintettel arra, hogy a számlavezető Hajdúsámsonban kirendeltséggel rendelkezik, kérjük, hogy a pénzintézetnél történő közvetlen befizetéssel tegyenek eleget
fizetési kötelezettségeiknek! Ebben az esetben szíveskedjenek a befizetéskor az
önkormányzat által megküldött határozatot, vagy értesítőt, vagy befizetési bizonylatot magukkal vinni annak érdekében, hogy a befizető azonosítót a takarékszövetkezet feltüntethesse a befizetés azonosítása érdekében.
Ezen túlmenően lehetőség van átutalással történő befizetésre is az alábbiakban
felsorolt számlaszámokra a közlemény rovatban az adóazonosító jel, (vállalkozás
esetén: adószám) vagy befizető azonosító (mutató) feltüntetésével.
Költségvetési elszámolási számla
Építményadó beszedési számla
Magánszemélyek Kommunális adója
Vállalkozók Kommunális adója
Eljárási illeték beszedési számla
Iparűzési adó beszedési számla
Bírság számla
Késedelmi pótlék számla
Idegen bevételek elszámolási számla
Bérlakások értékesítése elszámolási számla
Letéti számla
Termőföld bérbeadás jöv.adó beszedési számla
Egyéb bevételek elszámolási számla
Gépjárműadó beszedési számla

60600101-11079484
60600101-11079491
60600101-11079518
60600101-11079525
60600101-11079532
60600101-11079549
60600101-11079556
60600101-11079563
60600101-11079587
60600101-11079594
60600101-11079611
60600101-11079635
60600101-11079642
60600101-11079666

Hajdúsámson településen a lakosok a következő időpontokban (pénztári órák)
intézhetik a helyi Hajdú-Takarék Takarékszövetkezetben (4251 Hajdúsámson,
Rákóczi u. 6.) befizetéseiket:
Hétfő: 800 – 1630 , Kedd, szerda, csütörtök: 730 – 1530 , Péntek: 730 – 1230
Amennyiben a kedves lakosok Debrecenben kívánják ügyeiket intézni, úgy azt a
fenti időpontokban megtehetik a következő címeken:
- Hajdú-Takarék Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Bethlen u. 10-12 A. I/6.
- Hajdú-Takarék Takarékszövetkezet 4033Debrecen, Mátyás k. u. 25-27. szám
alatti fiókokban.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐPONTOK
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 2012. évben kihelyezett ügyfélszolgálat időpontjai Hajdúsámsonban:
2012. március 26. (hétfő)
2012. április 23. (hétfő)
2012. május 14. (hétfő)
2012. június 25. (hétfő)
2012. július 23. (hétfő)

2012. augusztus 27. (hétfő)
2012. szeptember 24. (hétfő)
2012. október 15. (hétfő)
2012. november 12. (hétfő)
2012. november 19. (hétfő)
2012. november 26. (hétfő)
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Egészségügy

Tájékoztató az orvosi ügyeletről
Mikor érhető el az ügyelet?
Az ügyeleti idő hétköznapokon 16-08
óráig, hétvégén és ünnepnapokon
folyamatosan (24 órában) tart. Ebben
az időben lehet az ügyeleti rendelőben
ellátásra jelentkezni, vagy telefonon
az ügyelet segítségét kérni a 0652/702-779 telefonszámon.
A központi ügyelet feladata
A háziorvosi ellátási időn kívül, hirtelen jelentkező, sürgős ellátásra szoruló, de mentőellátást nem igénylő betegek kezelése, szükség esetén intézetbe
irányítása.
Az ügyeletet betegeink felkereshetik
személyesen rendelőnkben, orvosi tanácsot kérhetnek telefonon és indokolt
esetben szükség lehet arra, hogy az
ügyelet orvosa lakásában lássa el a telefonon segítséget kérő beteget. Lakáson
történő ellátás kizárólag akkor indokolt,
ha a beteg az állapotából adódóan nem
képes felkeresni a központi orvosi ügyelet rendelőjét. Amennyiben bizonytalanok a beteggel való teendőt illetően,
kérjék bizalommal telefonon keresztül
az ügyelet segítségét, akik készséggel
felvilágosítást adnak a szükséges teendőkről.
NEM tartozik az ügyeleti feladatok
közé:
− rendszeresen szedett gyógyszerek
felírása,
− régóta fennálló panaszok kezelése,
− recept nélkül kapható gyógyszerekkel is megoldható problémák
ambuláns ill. helyszíni ellátása.
Ügyeleti időben csak újonnan szükségessé vált vagy életmentő gyógyszereket tudunk felírni, kedvezményes
gyógyszerfelírásra sincs lehetőség.
Telefonos segítségkérés, helyszínen
(lakáson) történő betegellátás
Lakáson történő ellátást a 47/2004
ESzCsM rendelet értelmében fekvőbeteghez, sérülthöz, folyamatos gyógykezelésre szoruló beteghez lehet kérni.
Lakáson történő ellátási igény esetén az
Orvosi ügyeletet a 06-52/702-779 telefonszámon érhetik el.
Lehetőség szerint felnőttkorú bejelentő
telefonáljon! Fontos, hogy a sürgősségi
ellátásra szoruló személy vagy hozzátartozója a lehető legpontosabban informálja a diszpécserszolgálatot, az egészségügyi személyzetet az aktuális panaszokról, tünetekről és a lényegesebb
korábbi betegségekről. Tájékoztatjuk a
lakosságot, hogy a telefonos beszélgetés
rögzítésre kerül!

A telefonszámon az ügyeletes mentőtiszt jelentkezik be, aki felveszi a beteg
adatait és panaszait.
Ehhez szükség van:
−
a beteg nevére
−
születési idejére
−
tartózkodási helyére
−
pontos panaszaira
−
a bejelentő nevére
−
a beteg elérhetőségi telefonszámára.
A hívás gyors felvételéhez kérjük a
fenti adatokat készítsék elő!
Mi történhet a beteggel telefonos segítségkérés esetén?
Fenti adatok ismeretében az ügyelet
dönt a további teendőkről, melyek a
következők lehetnek:
Telefonon keresztül tanáccsal ellátja a
beteget a következő háziorvosi rendelés
kezdetéig, és a beteg vizsgálata a háziorvosánál fog megtörténni a legközelebbi rendelési időben.
A beteg rendelőbe történő behívása.
Az ügyeletes orvost a beteghez a helyszínre küldi, és a beteg ellátása ügyeleti
időben a beteg tartózkodási helyén fog
megtörténni.
Értesíti a Mentőszolgálatot, mely a
helyszínre vonul, és a beteget kórházba
szállítja.
Amennyiben a beteg állapotában változás áll be, azonnal értesítsék ismételten az Ügyeletet!

Az ügyeleti betegellátás sorrendje
Ügyeleti időben a betegek ellátásának
sorrendje sem a rendelőben, sem lakáson nem érkezési/bejelentési sorrendben, hanem úgynevezett sürgősségi sorrendben történik. Azaz elsőként mindig
a legsúlyosabb állapotú beteg kerül ellátásra. A betegek állapotának megítélése,
a sürgősségi sorrend felállítása ezért
igen nagy szakértelmet kíván, és mindezekre tekintettel ez az ügyeletes orvos
feladata.
Mindez az enyhébb panaszokkal, stabil
állapotban levő betegek esetén akár több
órás várakozást is eredményezhet. Türelmüket és megértésüket kérjük, hiszen
ennek nem a betegek felesleges várakoztatása, hanem a legsúlyosabb állapotú betegek lehetőség szerinti leggyorsabb ellátására való törekvésünk az oka!
Célkitűzéseink
Célunk hogy a lakosság számára ügyeleti időben is igen jól képzett szakemberekkel, magas színvonalú, gyors és szakszerű sürgősségi ellátást biztosítsunk.
Céljaink megvalósításához azonban
elengedhetetlen a lakosság hatékony
közreműködése is, melyhez ezúton is
kérjük szíves segítségüket!
A hatékony együttműködés reményében
további tisztelettel
Dr. Válint Andrea
Hajdúsámson Orvosi Ügyelet
Szakmai Vezető

FELHÍVÁS EMLŐSZŰRÉSRE
Ezúton értesítjük a 45-65 év közötti hajdúsámsoni hölgyeket,
hogy számukra 2012 januárjában, Debrecenben
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, érdeklődjön háziorvosánál, vagy az
52/536-865-ös telefonszámon a Kenézy Emlőcentrumnál
(Debrecen, Jerikó u. 17-19.).
Ne feledje, a szűrővizsgálat életet menthet!

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi,
Hajdúhadházi Kistérségi Népegészségügyi Intézete

Közérdekű tájékoztató
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A dohányzással kapcsolatos új szabályokról
A nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól
szóló 1999. évi XLII. törvény dohánytermék fogyasztására és az azzal kapcsolatos szankciók alkalmazására
vonatkozó rendelkezései közérthetően.
Teljes dohányzási tilalom:
1. közoktatási intézményben (pl. óvoda,
általános iskola és középiskola), és a
bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,
2. gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben (pl. bölcsőde), és a bejáratától
számított 5 méteres távolságon belül,
3. egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelő) és ahol eü. szolgáltatást is
nyújtanak függetlenül az intézmény
rendeltetésétől, és a bejáratától számított
5 méteres távolságon belül, illetve a
dohányzóhely az intézmény területén
kívül úgy jelölhető ki, ha az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönül,
4. helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön, helyiérdekű vasúton, menetrend alapján belföldi helyközi közforgalomban közlekedő
autóbuszon, valamint menetrend szerint
közlekedő személyszállító vonaton (pl.
HÉV, BKV, Volán és MÁV járatok),
5. munkahely zárt légterű helyiségeiben,
6. közforgalmú intézmény zárt légterű
helyiségeiben (függetlenül attól, hogy a
belépés esetleg feltételhez kötött, pl.
zártkörű rendezvény) és a bejáratától
számított 5 méteres távolságon belül.
7. közterületi játszótereken, továbbá a
játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül,
8. a közforgalmú vasúti létesítmények és
pálya tartozékainak személyforgalom
számára megnyitott területein, megállóban, várakozóhelyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt légterű megálló,
várakozóhely esetén annak külső határvonalától számított 5 méteres távolságon
belül (ha a terület külső határvonala nem
állapítható meg egyértelműen, akkor
kijelölő táblától vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő körzetben tilos dohányozni),
9. közterületnek minősülő, a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű közforgalmú
közlekedő összekötő terekben.

Fogalmak:
1. Intézmény: az épület és a telek együttesen, pl. étterem és a hozzá tartozó
kerthelyiség.
2. Közforgalmú intézmény: az érintettek
számára közfeladatot, illetőleg közérdekű vagy egyéb szolgáltatást, ellátást (a
továbbiakban együtt: szolgáltatás) végző természetes vagy jogi személynek,
illetőleg jogi személyiség nélküli szervezetnek a szolgáltatás, illetve az azzal
összefüggő tevékenység biztosítására
szolgáló létesítménye vagy egyéb eszköze, függetlenül attól, hogy az oda
történő belépés a nyilvánosság számára
teljesen szabad vagy valamely feltétel
teljesítéséhez kötött.
Csak kijelölt helyen megengedett a
dohányzás:
A) nyílt légtérben kijelölt dohányzóhelyen:
1. közforgalmú intézmény területén (pl.
udvar),
2. munkahelyen (pl. udvar),
B) zárt légtérben kijelölt dohányzóhelyen:
1. büntetés-végrehajtási intézményekben a fogvatartottak - köztük a kóros
elmeállapotúak számára,
2. pszichiátriai intézetben a pszichiátriai
betegek számára,
3. a már működő szivarszobákban,
4. zárttéri munkahelyen, ahol a munkahelyi klíma a külön jogszabályban meghatározott korrigált effektív hőmérséklet
a 24°C-ot meghaladja.
Kijelölés nélkül is megengedett a dohányzás:
1. a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen,
2. szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten dohányzóként kiadott
és ekként megjelölt, zárt légterű szobáiban, feltéve, hogy más rendelkezés vagy
tűzvédelmi előírás egyébként nem tiltja.
Intézkedések a dohányzási tilalmak,
korlátozások megsértése esetén:
A közforgalmú intézmény feladatkörében eljáró, valamint a közösségi közlekedési eszköz működtetésében hivatásszerűen közreműködő személy (a
továbbiakban rendelkezésre jogosult)
jogsértés észlelése esetén köteles:
1. a jogsértés haladéktalan befejezésére
felhívni a jogsértőt,
2. annak eredménytelensége esetén felszólítani a közforgalmú intézmény,
illetve a közlekedési eszköz elhagyására,
3. eljárás lefolytatását kezdeményezni.

Kép:illusztráció
A közforgalmú intézmény belső szabályzatában meghatározott személlyel
(ennek hiányában az intézmény vezetőjével, üzemeltetőjével, a rendezvény
szervezőjével, közösségi közlekedési
eszköz üzemben tartójával, közoktatási
intézmény vezetőjével, illetve a munkáltatóval) szemben el lehet tekinteni az
egészségvédelmi bírság kiszabásától, ha
a rendelkezésre jogosult a dohányzásra
vonatkozó korlátozást megsértővel
szemben felhívási, felszólítási, elhagyásra felhívási, illetőleg eljárás indítási
kötelezettségének bizonyíthatóan eleget
tett.
Egészségvédelmi bírság
Egészségvédelmi bírság csak azon dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén azon természetes személlyel szemben szabható ki,
aki a cselekmény elkövetésekor 14.
életévét betöltötte és saját jövedelemmel rendelkezik.
A bírság mértéke:
1. a természetes személlyel szemben,
aki tiltott helyen dohányzik 20.000-50
000 Ft
2. az Nvt. betartásáért felelőssel szemben 100.000-250.000 Ft
3. az intézmény, szervezet, üzemeltető
vagy gazdasági társaság esetében
1.000.000-2.500.000 Ft.
Egészségvédelmi bírság megfizetésének
egyik módja a helyszínen megállapított
és kiszabott egészségvédelmi bírság:
max. 30.000 forint, ha 30 napon belül
befizetésre kerül, ellenkező esetben akár
50.000.- Ft is lehet.
Átmeneti rendelkezések
A hatóság 2012. január 1. és 2012.
március 31. között az ellenőrzést végző egészségügyi államigazgatási szerv
(a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei) az
egészségvédelmi bírság kiszabását mellőzi, ha a hatósági ellenőrzés során
megállapított jogsértést megvalósító
cselekmény miatt 2011. december 31-én
hatályos szabályok alapján bírság kiszabásának nem lett volna helye.
Forrás: http://www.antsz.hu
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
közössége

2012. február 11-én 19 órától
Alapítványi bált rendez az iskola aulájában.
A bál fővédnöke:
Hamza Gábor polgármester úr
Fantasztikus vacsorával, felejthetetlen műsorral és
fergeteges táncmulatsággal
várják az érdeklődőket.
Belépőjegyek ára: 3.500 Ft/fő,
melyek megvásárolhatók 2012. február 01-től február 08-ig
az iskola gondnokságán.
A bál bevételét Boldogkőváralján
a táborhely berendezésére,
a gyerekek üdültetésének támogatására fordítjuk.
Mindenkit szeretettel várunk!

Iskolai versenyek eredményei
December elején Bartos Mónika országgyűlési képviselő szépíró versenyre
hívta a 3. osztályos tanulókat. Weöres Sándor: Szép a fenyő vagy Utassy József:
Karácsonyfa című versét kellett hibátlanul, gyönyörűen lemásolni. A szorgos
munka után a következő gyerekek írásait küldtük el. A 3. e osztályból Erdőháti
Nóra, Gyarmati Krisztina, Hüse Tamara, Kovács Barbara, Szilágyi Dóra, osztályfőnökük: Páskuné Szabó Emília. A 3. f osztályból Bajka Nikolett, Hüse Gergő,
Nagy Hajnalka, Pintér Zoltán, osztályfőnökük: Nagy Zsuzsanna. A 3. g osztályból
Bársony Vanessza, Káplár Gergő, Szabó Vanda, osztályfőnök: Vastagné Szűcs
Gabriella. A kisdiákok nagy örömére, igazi karácsonyi ajándékként egy-egy
könyvet kaptak jutalmul. A pályázatra 409 alkotás érkezett, és 200 pályázó részesült könyvjutalomban. A beküldött gyöngybetűs verseket magányos, idős emberek kapták ünnepi meglepetésként. Reméljük, hogy ezzel örömet okoztunk. Büszkék vagyunk ezekre a diákokra, akik iskolánk hírnevét viszik tovább. Nem utolsósorban szolgáljanak példaképül minden tanulónknak a szépírás területén.
Nagy Zsuzsanna
2011. december 9 – én Nyírábrányban megrendezésre került a Területi
Gyermek Iskola Kupa KRESZ verseny. Iskolánk tanulói – Vasas Dávid 1. e,
Lengyel Dániel 2.e, Simon András 3.e és Menyhárt Attila 4.f – előkelő 2. helyezést értek el kerékpározásból. Ezzel kiharcolták, hogy a megyei versenyen is szerepeljünk, melyet 2011. december 16 – án iskolánkban rendeztek meg.
A versenyre rekord számú volt a jelentkezés, 16 csapat, 84 tanulója jelentkezett.
A tesztlapok kitöltése után a tornacsarnokban felállított utcarészletben kellett gyalogosan és kerékpárral közlekedni, természetesen a szabályokat betartva.
A versenyen igen szoros eredmények születtek. Iskolánk csapata – Harapkó Máté
1.e, Lengyel Dániel 2.e, Kurucsó Tamás 3.g, Menyhárt Attila 4.f – a középmezőnyben a 10. helyen végzett.
A magas szintű megrendezésért a Közlekedési Alapítványtól és a Megyei Rendőrfőkapitányságtól egy – egy kerékpárt kaptunk ajándékba.
Vastagné Szűcs Gabriella

Oktatás, közösség

Tisztelt Szülők!
Az Iskolaszék és a Szülői Tanács
tájékoztatja Önöket, hogy az Iskolával kapcsolatosan felmerülő bármilyen lényeges probléma esetén,
bizalommal forduljanak hozzánk.
• Az Iskolaszék és a Szülői Tanács
az írásban beadott problémákat
megtárgyalja, és továbbítja az Iskola vezetőségének.
• Felkérés esetén szülői értekezleteken is szívesen részt veszünk.
Ezúton kérjük a Szülőket, hogy a
2012. február 11-én megrendezésre
kerülő Alapítványi bálon lehetőség
szerint minél többen vegyenek
részt.
Káplárné Deczki Julianna
Szülői Tanács Elnöke
Telefon: 06-30-402-7117
Montlika Zoltán
Iskolaszék Elnöke
Telefon: 06-20-262-5316
Tisztelettel:
Montlika Zoltán képviselő

A Hajdúsámson
Fejlődéséért Közalapítvány felhívásai
1 %-os felajánlás
Kérjük támogassa alapítványunkat adója 1 %-ával.
Adószám:
18548743-1-09
Legyen szebb a városunk!
A közterületek parkosításához a
tavaszi időszakra
is szívesen fogadunk bármilyen
virágot, bokrot, fát, örökzöld
növényt!
Tankönyvgyűjtés
Már a következő tanévre gondolva, folyamatosan gyűjtjük a
feleslegessé vált tankönyveket,
könyveket
a hátrányos helyzetű tanulóknak és az iskolai könyvtárnak.
Várjuk felajánlásaikat!
Szegediné Páll Rita elnök
06-30-498-9562
vagy forduljon bizalommal a
kuratórium tagjaihoz:
Szabó Attiláné (Sebők Magdolna), Tarné Hajdú Judit, Láyer
József, Pistai János.
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Könyvtár - múzeum - közművelődés
A MÚZEUM
KIÁLLÍTÁSAI

♦öntöttvas tárgyak gyűjteménye,
♦ejtőernyős emléktárgyak
♦Hajdúsámson régi fényképeken
Nyitva:
Hétfőtől-péntekig 8-12, 13-16 óráig
Egyéb időpontban előzetes
bejelentkezés szükséges!

KÖZMŰVELŐDÉSI
PROGRAMELŐZETES
Február 10. péntek 14 óra
Tini péntek: filmvetítés
Február 24. péntek
Népi kalendárium—télűző,
farsangi délután a múzeumnál
Március 1-8.
Múzeumpedagógiai foglalkozások
Március 12. hétfő
Petőfi szavalóverseny
Március 14. szerda
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás
Március vége
Internet Fiesta a Könyvtárban
Április 6. péntek
Népi kalendárium húsvéti készülődés

KÖNYVTÁR
Értesítjük Olvasóinkat, hogy a könyvtárban a nyitvatartási idő az új évben
nem változik, a beiratkozási díj pedig
csak minimálisan emelkedett az áfa
változás miatt. Az elmúlt évben saját
forrásból és pályázati támogatásokból
az év végéig 1 millió 460 ezer forint
értékben érkeztek új könyvek, melyeket fel is dolgoztunk, így már kölcsönözhetőek. 2012-ben az alábbi napilapokat, magazinokat olvashatják és
kölcsönözhetik látogatóink:
HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ (naponta)
Amelie (Fürge ujjak) (negyedévente)
Anyák Lapja
(havonta)
Autó Bild
(havonta)
Családi Lap
(havonta)
Glamour
(havonta)
Keresztszemes
(negyedévente)
Kertbarát Magazin (kéthavonta)
Kiskegyed
(hetente)
Kismama
(havonta)
Könyvtári Lev.lap (havonta)
Lakáskultúra
(havonta)
Magyar Konyha
(havonta)
A Mi Otthonunk
(havonta)
National Geographic (havonta)
Nők Lapja
(hetente)
Praktika
(havonta)
Story
(hetente)
100xszép
(2havonta)
Természetgyógyász (havonta)
Ezen kívül a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával számos kulturális folyóirat is megtalálható.
Szeretettel várunk mindenkit!

SZAVAZÓLAP
Ön is tehet javaslatot!

SZÁMÍTÓGÉPES
SZOLGÁLTATÁSOK
♦ Ingyenes internet használat
♦ Irodai programok ingyenes

használata
♦ Nyomtatás, szkennelés,
(faxküldésre, laminálásra,
spirálozásra is van lehetőség)
♦ eÜgyintézés segítése

CSOPORTJAINK
Muskátli Népdalkör
Vezetője: Hőgye Zsófia. Foglalkozás:
kedd 16,30-tól az iskolában.
Öltögetők Klubja
Vezetője: Dobosné Hajdu Anikó
Foglalkozás: hétfő 15,00-tól a
könyvtár emeletén.
Ficánka Mazsorett Csoport
Vezetője: Erdei Melinda. Foglalkozás:
pénteken 15,00 órától az iskolában.
Pillangó Mazsorett Csoport
Vezetője: Erdei Melinda. Foglalkozás:
pénteken13,30-tól az iskolában.
———————————————A 2012. évi munkatervhez várjuk
véleményeiket, javaslataikat!
Tarné Hajdú Judit
igazgató

Eszterlánc Óvoda
programjai

Melyik előadót látná szívesen sztárvendégként
2012-ben a városi rendezvényeken?
(Több javaslat is adható. Kérjük jól olvashatóan kitölteni!)
………………………………………………………………………………...
.………………………………………………………………………………..

Válaszaikat - lehetőség szerint- figyelembe vesszük a
majális és a városnap szervezésénél.
A szavazólapot kérjük dobja be a Könyvtárban elhelyezett gyűjtődobozba
vagy nyitvatartási időn túl a postaládába 2012. február 29-ig.

Farsang
2012. február 17.
Szülők bálja
2012. február 25.

8. oldal

Sport

Sámsoni Hírlap 2012. január

ÖKÖLVÍVÁS - Varga Milánóban, Ungvári Tunéziában
2012-ben is aktívak a hajdúsámsoni HISE ökölvívói:
Varga Miklós remekbeszabott győzelmet aratott a WSB
világligában, Ungvári István a magyar amatőr válogatott
tagjaként a tunéziai edzőtáborban püfölte a zsákokat.
A WSB Liga A-csoportjában szereplő Milano Thunder
együttese 5:0 arányban bizonyult jobbnak az indiai Mumbai
gárdájánál. A sikerhez Varga Miklós (61kg) technikai K.O.győzelemmel járult hozzá, Európa-bajnoki bronzérmesünk
az 5. menetben testen elkapta Diwaker Prasadot.
Varga Miklós az első perctől támadólag lépett fel, az indiai
fiú kettős fedezékbe vonult, ha lehetősége volt rá, onnan
küldte az ütéseket. A forgatókönyv az első három menetben
nem változott, a pontozóbírák kivétel nélkül Prasadot látták
jobbnak.
A mérkőzést az interneten végigkövető sámsoni vezetőedzőnek, Máté Attilának kicsit más volt a véleménye, nála
legalább egy menet tanítványáé volt, a másik kettőt döntetlennek minősítette. Mivel az ötből három menet elment,
elúszni látszott a hajó, ám olimpikonunk a negyedik felvonásban még jobban felpörgette a tempót. Rengeteg ütést
küldött testre, Prasad pedig nem bírta a nyomást. Az ötödik
három percre Varga ott folytatta, ahol az előző felvonásban
abbahagyta, tovább puhította testen, fejen riválisát. Prasad
„elfogyott”, Miklós pedig egy remekbeszabott gyomorra
mért jobbfelütéssel TKO-győzelmet aratott.

- Megvolt a meccs, de le kell vonni a tanulságokat, nem
szabad a végére hagyni a döntést – mondta Máté Attila. –
Ha Miki az olimpián jól akar szerepelni, akkor az első perctől kezdve olyan tempót kell diktálnia, amit a menetek vége
felé szokott. Elmondta, nem fáradt el, ez azt jelenti, a kondija rendben, ezért is kell bátran elvállalni az elejétől a nagyobb fordulatszámot. Van esély arra, hogy versenyzőmet
olasz csapata haza engedje a Bocskai-emlékversenyre,
mondanom sem kell, nagyon örülnék, ha így történne.
Ungvári István sem tétlenkedett, a londoni olimpiát megcélzó papírsúlyú öklöző a magyar válogatott tagjaként január 9. és 22. között tunéziai edzőtáborban vett részt. Afrikában elsősorban a szakmai gyakorlás került előtérbe, de
nem hiányoztak a hosszú távú reggeli futások és az erőfejlesztés sem. Ha minden a terveknek megfelelően alakul,
két ökölvívónkért a február 7. és 12. között megrendezésre
kerülő Bocskai-emlékversenyen szoríthatunk.
Balogh Zoltán
HELYREIGAZÍTÁS
Tisztelt Olvasók!
Előző számunkban a cikkek szükségszerű rövidítése miatt
félreérthetően szerkesztettük a sporthíreket, ezért elnézést
kérünk. Varga Miklós csak az ünnepekre tért haza és továbbra is Milánóban folytatja pályafutását.
- a szerk. -

A Faby Digitally Kft, mint az

Allianz Hungária Biztosító Zrt.
szerződéses partnere

AGENTURA
(önálló üzleti iroda és Ügyfélkapcsolati Pont Hajdúsámsonban)
működtetésére pályázatot ír ki 2012. márciusi kezdéssel.
A beadás e-mailben a janos.fabi@tanacsado.allianz.hu címre történhet részletes
Önéletrajzzal és üzleti elképzelés vázlattal.

A pályázat beadási határideje : 2012.02.15.
Előny: az irodavezető részéről a szakmai múlt és a felsőfokú végzettség.
Támogatás: az iroda fenntartási költségeihez hozzájárulás
és ingyenes képzés fél éven át két fő részére.
A részletes feltételekről a pályázat beadása után tájékozódhatnak!

Hirdetések
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Rajzpályázatot hirdet a
www.samsonkert.com
Kedves szülök és kedves gyerekek!
Rajzpályázatot hirdetünk farsang
témakörben
2012. január 5. és 2012. február 10.
között az alábbi korosztályokban:
♦
0-5 éves korig
♦
6-10 éves korig
♦
11-14 éves korig
A rajzpályázaton csak regisztrált tagok illetve azok gyermekei tudnak részt venni.
Kérjük a kedves szülőket, hogy az elkészült rajzokat a
"Farsangi Rajzpályázat 2012." című topicba feltölteni szíveskedjenek a gyerek keresztneve, életkora valamint egy
használatos e-mail címmel együtt.
Azt, hogy korosztályonként ki nyeri a rajzpályázatot, a február 11-én induló és 18-ig tartó szavazáson regisztrált tagjaink fogják eldönteni.
A nyerteseket 2012. február 19-én e-mailben értesítjük.
Részletek és bővebb információk a topicban és a
macak@samsonkert.com email címen.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
********

Sérelmek a pszichiátrián?
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben
visszaélést követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, stb.), írja meg panaszát az alábbi címre,
vagy hívja az alábbi telefonszámot:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

Jogosítványt szeretnél?
Hajdú-Bihar megye legeredményesebb autósiskolája
a ROY’S 96 AUTÓSISKOLA TÉGED VÁR!
ITT NEM CSAK VIZSGÁZHATSZ, HANEM
SIKERESEN LEVIZSGÁZHATSZ!!!
Tanfolyamkezdés minden kategóriában!

Most induló tanfolyamra még lehet
jelentkezni !!!
- „B” kategóriás tanfolyam
- Segédmotoros oktatás és vizsgázás helyben
- Részletfizetési lehetőség
- 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: +36 -20/9788-508
vagy 06-52/201-063

Tisztelt Olvasók!
Hírlapunkat interneten is megtalálják a
www. hajdusamson.hu vagy a
www.e-tarsulas.hu/ hajdusamson oldalakon. Ugyanitt a
Fórumon vagy email címeinkre is várjuk
véleményüket, javaslataikat.

A hirdetési díjak 2011. január 1-től
27 % Áfa-t tartalmaznak:
1/1 oldal (18 cm x 25 cm) 12.500 Ft + áfa,
1/2 oldal (18 cm x 12 cm) 6.250 Ft + áfa,
1/4 oldal (9 cm x 12 cm)
3.125 Ft + áfa,
1/8 oldal (9 cm x 6 cm)
1.875 Ft + áfa,
1/16 oldal (4,5 cm x 6 cm) 1.250 Ft + áfa,
Apróhirdetés (max. 2-3 mondat) 312 Ft + áfa,

bruttó 15.875 Ft
bruttó 7.938 Ft
bruttó 3.969 Ft
bruttó 2.381 Ft
bruttó 1.588 Ft
bruttó 396 Ft

A hirdetési szelvényt a Polgármesteri Hivatal „A” épület 3. sz.
irodájába (Pénztár) kérjük leadni.
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2011. december 16-án a Megyei Rendőr – Főkapitányság
Balesetmegelőzési Osztályának segítségével iskolánkban
került megrendezésre a Megyei Gyermek Iskola Kupa
KRESZ verseny. A magas szintű megrendezésért kerékpárokat kaptunk ajándékba. Cikkünk a 6. oldalon olvasható.

Képes visszatekintő

Kovács Ferencné Esztike néni Szatmári utcai lakos 2011.
december 20-án ünnepelte 90. születésnapját. Orbán Viktor miniszterelnök úr szépkorúakat köszöntő oklevelét és az
önkormányzat ajándékát Tóth János alpolgármester és
Koszta Marianna anyakönyvvezető adta át.

Városunkban a honosítási eljárás egyszerűsödése óta megemelkedett azok száma, akik itt kérik a magyar állampolgárságot.
Településünkön főként román és ukrán állampolgárok élnek a lehetőséggel. Képünk decemberben egy családi eskütételt örökített meg, mely megható pillanatokat szerzett minden jelenlévőnek.

Az iskola karácsonyi ünnepsége 2011. december 21-én. A megható és egyben tanulságos színházi előadást szép díszletekkel,
sok zenével és énekkel Dickens: Karácsonyi ének című műve alapján az iskola művészeti tagozata rendezte.

