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Küzdelem a hóval és a hideggel

SPORT

Ungvári István ezüstérmes lett
az 56. Bocskai Emlékversenyen,
Varga Miklóst a megye legjobb
sportolójának választották,
focicsapatunk megnyerte
a teremtornát!
Sporthírek a 9.oldalon

Leégett egy
családi ház

Fotók: Vincze Tamás

A kemény téli időjárás településünkön is okozott kisebb-nagyobb gondokat, de
szerencsére rendkívüli helyzet nem következett be. Az önkormányzat és a
hivatal igyekezett mindenkinek segíteni, a felmerült problémákat kezelni.
A szükséges intézkedésekről készült polgármesteri tájékoztató a
2. oldalon olvasható.

2012. február 11-én reggel lángra
kapott és leégett egy családi ház
Sámsonkertben a Szüret utcán.
Segítsünk a családnak!
Cikkünk és felhívásunk a 4. oldalon

Önkormányzat
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Küzdelem a hóval és a hideggel
Polgármesteri tájékoztató
A Katasztrófavédelmi és a Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottság a rendkívüli időjárásból eredő védekezési, mentési munkálatok és a lakosság biztonságos
egészségügyi ellátása és élelmezése érdekében elrendelte azokat a
feladatokat, melyeket a településeknek szükség esetén végre kell
hajtani.

A hideg időjárás miatt a Rendőrség,
Polgárőrség, a Családsegítő, Gyermekjóléti intézmények közreműködésével a Polgármesteri Hivatal a rászoruló családoknak, magányos, idős
embereknek anyagi segítséget nyújtott
tűzifa vásárlására.
A kérelmek feldolgozása, a kifizetések nagy leterheltséget jelentettek a
Szociális Iroda dolgozóinak. Nehezítette munkájukat a türelmetlen, kiabáló ügyfelek részben érthető viselkedése.

Fentiek alapján 2012. február 2-án
Hajdúsámson, Sámsonkert, Martinka
területére kiadtam az I.108-3/2012.
számú intézkedésemet az önkormányzat és az intézmények vezetői felé.
Megszerveztük az ügyeleti szolgálatot. Szerencsére rendkívüli helyzet
nem következett be.

Az elviselhető novemberi, decemberi,
januári téli hónapok után sok családot
nehéz helyzetbe hozott a február eleji
hideg időjárás és a nagy mennyiségű
leesett hó. Sajnos sok ember, sok család nagyon nehéz körülmények között
él, nem rendelkezik elég tűzifával,
nagy szegénységben élnek. Az önkormányzat pedig szűkös anyagi támogatási lehetőségei miatt képtelen mindenkin segíteni. De mindent megtesz
a lakosság védelme érdekében. Még
várható a belvíz, de erre is felkészültünk.

2012. február 5-én (vasárnap) reggel
Tóth János alpolgármester és Sándor
László főtanácsos irányításával négy
munkagéppel megkezdtük az utakról
a hó eltakarítását. Hétfőn késő délutánra járhatóvá tettük az utakat.

Arra kérem a Tisztelt Lakosságot,
hogy a 2012. évben már a nyári-őszi
hónapokban szerezze be a tűzifát,
szenet, mert olyankor olcsóbb. Ez a
sok éves tapasztalat.
Rendkívüli időjárás vagy belvíz, viharból eredő káreseményeknél az önkormányzat vezetése a beosztott munkatársakkal együtt mindent megtesz a
védelmi-, védekezési-, mentési-, és
segítségnyújtási munkák során a lakosság mentése érdekében.
Hamza Gábor
polgármester

Önkormányzat

KÖZLEMÉNYEK
Ünnepnapi szállítás
A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft.
jelzése alapján, 2012. évben az előző
évihez hasonlóan, az ünnepnapokra
eső hulladékszállítás nagy része nem
kerül áthelyezésre.
A hétköznapra eső ünnepnapokon a
szállítás rendes ütemben történik.
Kivételt képez ez alól az augusztus
20-i hétfői szállítási nap, melyet
augusztus 18-án, szombaton végez
el az A.K.S.D. Városgazdálkodási
Kft.

Közvilágítási hibabejelentés
A Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött közvilágítási
üzemeltetési szerződés szerint, a
közvilágítás meghibásodása esetén az
észrevételeket a Hajdúsámson Város
Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Műszaki Irodáján a következők szerint lehet jelezni:
•személyesen ügyfélfogadási időben,
• írásban a fenti címen (4251
Hajdúsámson, Szabadság tér 5.),
•e-mailben:
muszakiiroda@hajdusamson.tonline.hu,
• telefonon: 52/590-590.

Szükségszerű gallyazás
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati
Zrt. a Tajtavill Kft.-t (Debrecen,
Ozmán u. 7.), mint vállalkozót bízta
meg a tulajdonában lévő villamos
hálózatok vezetékei mentén, a biztonsági övezeten belüli fák, bokrok,
magasabb növényzet eltávolításával, gallyazásával.
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati
Zrt. fenti megbízást a vállalkozó részére a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény, illetve
a
biztonsági
övezetről
szóló
122/2004.(XI.15.)GKM
rendelet
alapján adta ki.

Ügyfélszolgálati időpontok
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ kihelyezett ügyfélszolgálat soron következő időpontja Hajdúsámsonban:
2012. március 26. (hétfő)
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A közfoglalkoztatásról
A 2012. évben a Kormány által tervezett közfoglalkoztatás főbb területei:
I.
Hosszabb időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatás.
II.
Országos közfoglalkoztatási programok.
III. Kistérségi Startmunka mintaprojektek.
IV. Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás.
V.
Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás.
Hajdúsámson Város Önkormányzata a hosszabb időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatási programra és a startmunka mintaprojektre nyújtott be pályázatot.
A hosszabb időtartamú (5 hónapos ) önkormányzati közfoglalkoztatás 6 órás
munkaidőben történik. Az iskolai végzettséget nem igénylő foglalkoztatás esetén
a közfoglalkoztatási bruttó bér 53.850 Ft.
A start-munkaprogramban 8 órás munkaidőben történik a foglalkoztatás. A közfoglalkoztatási bér az iskolai végzettséget nem igénylő munkakörben bruttó
71.800 Ft, a szakképzettséget igénylő munkakörben a közfoglalkoztatási garantált
bér bruttó 92.000 Ft.
Hajdúsámsonban foglalkoztatás helyettesítő támogatásban 960 fő részesül. A teljes létszámnak a közfoglalkoztatásba történő bevonására a 2012-es évben az önkormányzatnak nem lesz lehetősége, ezért tájékoztatjuk a lakosságot a következőkről. A hatályos jogszabályok szerint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
jogosultság feltételeként az önkormányzatnak felül kell vizsgálnia egy évre viszszamenőleg a
−legalább 30 nap időtartamú közfoglalkoztatásban való részvétel vagy
−kereső tevékenység (ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát)
folytatása vagy
−munkaerő-piaci programban való részvétel vagy
−legalább hat hónap időtartamban munkaerő-piaci képzésben vett részt vagy ilyen
képzésben való részvétele folyamatban van
fennállását.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósításának a feltétele, hogy az ügyfél
a fentebb felsorolt feltételek egyikének teljesítését igazolja. A 30 nap számításánál a közérdekű önkéntes tevékenységének időtartamát is figyelembe kell venni.
Ezért, hogy még további lehetőséget biztosítsunk a lakosság számára a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXIII. törvény rendelkezései alapján
Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatala közérdekű önkéntes tevékenységre
jelentkezett be a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztályához 2012. év január hónapban, az önkéntes nyilvántartásba vétel megtörtént.
Az önkéntesek közreműködésével ellátni kívánt tevékenységek: közterületek, parkok rendben-tisztántartása, szemétszedés, kisegítő tevékenység,
irodai adminisztratív kisegítő tevékenység.
A közérdekű önkéntes tevékenység ellenszolgáltatás nélkül végzett munka.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közérdekű önkéntes tevékenységgel kapcsolatban
érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal „B” épület 2. számú irodájában.

MEGHÍVÓ
Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Petőfi Sándor
Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény
tisztelettel meghívja a lakosságot a

2012. március 14-én tartandó
VÁROSI ÜNNEPSÉGRE ÉS KOSZORÚZÁSRA.
15 órától az iskola műsora az aulában
16 órától koszorúzás a Petőfi szobornál
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Leégett egy családi ház
Fotó: www.samsonkert.com

Önkormányzat

Hogyan segíthetünk
a családnak?
A Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány számlaszámán keresztül:
Hajdú Takarék
60600101-14000089
A samsonkert.com internetes oldal
elérhetőségein:
Czeglédi Sándor
Mobil: 06-70-514-91-12
email: admin@samsonkert.com
web: www.samsonkert.com és
www.samsonkert.hu

2012. február 11-én reggel lángra kapott és leégett egy családi ház Sámsonkertben a Szüret utcán.
A www.samsonkert.com internetes oldal
naplószerűen megörökítette az eseményeket és a gyűjtést is szervezte a család
számára.

Ceglédi Sándor internetes naplójából
08:10
Ma reggel megdöbbentő, felfoghatatlan
dolog történt 7 óra után a szomszédunkban. Óriási füstre lettünk figyelmesek
Antal Szabolccsal. A házban az anyuka
és a két gyermek tartózkodott. Ahogy a
tüzet észlelték rögtön kimenekültek.
Azonnal értesítettük a tűzoltókat. Mire a
helyszínre érkeztek a kocsikkal, a ház
teljes terjedelmében lángolt. Az oltás
jelenleg is folyik.
09:40
A helyszínre érkezést nehezítette, hogy
a tűzoltó autókat GPS navigálta be
olyan útvonalon, amely tavaly óta zsákutca lett, mivel a Makkos utcáról vezetett az út a Muskátli utcára, ahonnan
tavaly nyáron a kis hidat elbontották.
Antal Szabolcs segítségével jutottak el
kerülő úton a Szüret utcára.
A következő akadály az oltáshoz használt víz, mivel kb 600 méterre van a
legközelebbi tűzcsap. Emiatt egy tűzoltó
autó folyamatosan hordja az oltáshoz a
vizet. Nagyon rossz látvány, elmondani
nem lehet. A szemünk láttára válik lakhatatlanná ...
13:05
Befejezték a tűzoltók az oltást, a veszélyes dolgokat lebontották.
Szinte minden megsemmisült a házban,
a garázsban lévő autó is.
Egyetlen egy (jó)dolog ami most van,
hogy személyi sérülés nem történt, a
családból senki sem sérült meg, apa,
anya és a két gyerkőc (sem).

Hatodik nap este:
Az első hét eseményeit megpróbálom
összefoglalni.
A médiákban való hirdetésnek meglettek az eredményei. Rengeteg érző embernek eljutott a fülébe, hogy a környékünkön élő család milyen szerencsétlen
módon járt. Az azonnali segítség nyújtások remélhetőleg segítenek a Nagy családon.
A ruhák, használati tárgyak, cipők,
készpénz, közvetlen fogyasztású élelmiszerek, takaró, ágyneműk, vasaló, porszívó, tv, mosógép, kombinált hűtő,
íróasztal, evőeszközök, konyhai használati cikkek, edények, gyerek játékok
tömkelege is szerepeltek a felajánlások
között. Továbbá bútorok, ágy, asztal,
székek is felajánlásra kerültek, de ezeket
egyenlőre helyhiány és a hó helyzet
miatt nem sikerült leszállítanunk. A
szállítást egy sámsoni vállalkozó ajánlotta fel, amennyiben összeszedjük, ő
segít benne. Nem tudok mindenkinek
külön köszönetet mondani a felajánlott
dolgokért, de tolmácsolni szeretném a
Gáborék szeretetteljes háláját.
(…)
Én személy szerint kemény heten vagyok túl, a sok telefon, ügyintézés, rohangálás picit lefárasztott, de szeretném,
ha azok akik idáig csak gondolkodtak
rajta, hogy mit tegyenek, kapják fel a
telefont és keressenek meg, vagy írjanak
mailt, és nyugodtan nézzenek széjjel a
környezetükben, hogy mivel tudnának
hozzájárulni a család talpra állásában.
Mivel ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, nem maradt semmijük, rengeteg
dolog kell még ahhoz, hogy ki lehessen
jelenteni: köszönjük elég volt!!!
Mindenkinek köszönöm, aki nem volt
közönyös ebben a tragédiában.
——————————————————————————————

Az önkormányzat azonnali segítséget
nyújtott a családnak.
Mi is segíthetünk még a fenti
elérhetőségeken. - a szerk -

Lomtalanítás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat,
hogy az A.K.S.D. Városgazdálkodási
Kft. településünkön 2012. március 2023. között, reggel 7.00-14.00 óra közötti időszakban tavaszi lomtalanítást
végez.
Kihelyezhető hulladékok: az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok,
amelyek nem helyezhetők el a tároló
edényzetben, a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl.
bútor, nagyobb kartondobozok, rongy
bezsákolva). Nem tartozik a kihelyezhető hulladékok körébe: a kommunális
hulladék, építési törmelék, gépjármű
gumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek
és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést
végzők testi épségét, egészségét. A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé kell kihelyezni, úgy, hogy az a
begyűjtő gépjárművel megközelíthető
legyen, a gyalogos- és gépjármű forgalmat ne akadályozza. Az apróbb, kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban
kell kihelyezni. A hulladékok kihelyezésének időpontja: a lomtalanítási
napon legkésőbb reggel 7.00 óráig, de
lehetőség szerint előző nap este.
Gyűjtési útvonalak és időpontok:
1.2012. március 20.: Hadházi -Dózsa
György- Malom utcától a belterület
Nyugati része.
2.2012. március 21.: Malom utcától
Keletre, Szabadság tér-Rákóczi –Veress
Péter utcától Délre elhelyezkedő településrészen.
3. 2012. március 22.: Hadházi utcától
Keletre, a Dózsa György utca-Szabadság tér, Rákóczi –Veress Péter utcától
Északra elhelyezkedő településrészen.
4.2012. március 23.: Sámsonkert,
Martinka településrészen.

Önkormányzat

Eboltás
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Ülésezett a képviselő-testület I.
Tájékoztató a 2012. január 26-án
megtartott Képviselő-testületi ülésen hozott fontosabb döntésekről.

Az évi kötelező veszettség elleni
oltás minden 3 hónapot
Betöltött ebnek kötelező.
A macskák oltása ajánlott.
Időpontok Hajdúsámsonban
március hónapban
03.25-én 8-10-ig
Radnóti u. (játszótér)
03.25-én 10:30-12-ig
Szatmári-Kinizsi u. sarok
03.25-én 13-15-ig
Jókai úti iskola
Pótoltás áprilisban:
04.14-én 8-9-ig
Jókai úti iskola
04.14-én 10-11-ig
Szatmári-Kinizsi u. sarok
04.14-én 12-13-ig
Radnóti u. (játszótér)
————————Ligettanyán
04.14-én 13:30-14-ig
Sámsonkertben
04.15-én 08-11-ig
Sámsonkert Általános Iskola
Pótoltás
04.22-én 08-10-ig
Sámsonkert Általános Iskola
Az oltás és féregtelenítés díja felvezetve és rendelési időben
(hétfőtől csütörtökig
17-19 óra között),
az állatorvosi rendelőben: 3500Ft/eb
dr. Vajna Zsolt Hajdúsámson
Széchenyi u.2.
tel: 06/70-3761-169
06/52-201-581
Az oltási könyveket hozzák
magukkal,
az oltási könyv pótlása+1000 Ft
(a 3 hónapos ebek
esetén díjmentes)
————————
Azonos feltételekkel
Dr. Pál Lajos időpontjai:
Martinka, márc. 24. 7-11 óráig
Gépállomás, márc. 25. 7-12 óráig
Pótoltás
Martinka, márc. 31. 7-11-ig
Gépállomás, április 1. 7-11-ig
Rendelőben: Malom u. 3.
Hétfőtől-péntekig 12-14 óráig
Egyéb időpontban is
bejelentkezéssel. Tel.: 200-166

5. oldal

−A Képviselő-testület módosította a
gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 14/2004. (IV. 30.) önkormányzati
rendeletet, mely szerint 2012. február 1.
napjától a Bölcsődében az intézményi
térítési díj: 280 Ft/fő/nap.
−A Képviselő-testület a Hajdúhadházi
Többcélú Kistérségi Társulás keretein
belül ellátott belső ellenőrzési feladatokhoz a belső ellenőr díjazása céljából
350.000 forint fedezetet biztosít 2012.
évi költségvetés támogatás értékű működési kiadásai között.
−Módosította Hajdúsámson Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatát.
−Elhatározta, hogy az ÉAOP-4.1.3/B11 számú „B” KOMPONENS – Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények
infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” elnevezésű pályázat
benyújtása és megvalósítása érdekében
7.662.500 Ft önerőt biztosított a 2011.
évi költségvetés, Beruházási feladatok
27. Ingatlanok vásárlása elkülönített
című sor terhére.
−A Képviselő-testület elhatározta, hogy
az ÉAOP-4.1.3/B-11 számú „B”
KOMPONENS – bölcsődei ellátást
nyújtó intézmények infrastrukturális
fejlesztése és kapacitásának bővítése”
elnevezésű pályázat önerejére vonatkozó összeget bruttó 218.55 Ft-tal megemeli 7.881.055 Ft-ra. A különbségre
vonatkozó önerőt beépíti a 2012 évi
költségvetésébe a felhalmozási kiadásai
közé.
−Elhatározta, hogy a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói vonatkozásában részt vesz a 2012. évi iskolatej
programban.
−Megállapította a köztisztviselők 2012.
évi teljesítménykövetelményei alapját
képező szervezeti céljait, mely közül
egyik kiemelt cél az önkormányzat gazdasági programjában foglaltak, továbbá
a képviselő-testület munkatervében
megfogalmazottak valamint a képviselőtestület és szervei határozatainak végrehajtása, az önkormányzati rendeletek
betartása, betartatása.
−Támogatta a Martinkai Közösségi
Ház épületének és működtetésének a
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézményhez
történő csatolását.

−Elhatározza, hogy Hajdúsámson Város fennállásának 800. évfordulójára
szervezendő ünnepségsorozat előkészítésével és a 2012. évi Városnap szervezési, rendezési tennivalóinak koordinálásával, a folyamatok irányításával azonos tagokból álló munkacsoportot hoz
létre és bíz meg. A munkacsoport vezetője Tóth János alpolgármester, tagjai:
1.Balogh Józsefné képviselő, Jogiügyrendi Bizottság elnöke
2.Deczki Lajos képviselő, Pénzügyi Műszaki Bizottság elnöke
3.Kincsesné Kirtyán Mária képviselő,
Oktatási és Népjóléti Bizottság elnöke
4.Antal Szabolcs képviselő
5.Máthé Attila képviselő
6.Montlika Zoltán képviselő
7.Tarné Hajdú Judit, a Petőfi Sándor
Városi Könyvtár, Közművelődési és
Muzeális Intézmény igazgatója
8.Váradi Lászlóné Eszterlánc Óvoda
vezetője
9.Sándorné Sas Ildikó II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI igazgatója
10.Szegediné Páll Rita, Hajdúsámson
Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriumi
elnöke
11.Tóth Valéria oktatási, művelődési
ügyintéző
−A Képviselő-testület pályázati felhívást tett közzé aljegyzői munkakör
betöltésére. A pályázat benyújtási határideje 2012. február 25.
−Elfogadta a Polgármesteri Hivatal
2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
−Hajdúsámson Város Önkormányzata
2012. évi átmeneti közfoglalkoztatásra irányuló program kapcsán kérelmet
nyújtott be a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához
a támogatás mértékével azonos arányú
bér és járulék különbözet finanszírozására. A Képviselő-testület az 54 közfoglalkoztatott részére a közfoglalkoztatási
bér/közfoglalkoztatási garantált bér és
munkaadót terhelő járulék előirányzatát
az alábbiak szerint biztosítja, azt a 2012.
évi költségvetésébe az alábbiak szerint
beépíti:
−54 fő foglalkoztatására fordítandó
önerő 1 011 E Ft, ebből
−- személyi juttatások 875 E Ft
−- munkaadókat t. járulékok 136 E Ft
Amennyiben a Munkaügyi Központ a
kérelemnek helyt ad, és a támogatás
összege megemelésre kerül, úgy az önkormányzati önrész arányosan csökken.
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Ülésezett a képviselő-testület II.
Tájékoztató a 2012. február 9-én
megtartott Képviselő-testületi ülésen hozott fontosabb döntésekről.
−Képviselő-testülete – a rendőrségről
szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján – Dr.
Vincze István r.alezredesnek a
Hajdúhadház Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésével egyetértett,
azt támogatta.
−Elfogadta a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár, Közművelődési és Muzeális
Intézmény 2011. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját, valamint jóváhagyta
az intézmény 2012. évi munkatervét.
−A Képviselő-testület elhatározta, hogy
pályázatot kíván benyújtani az alábbi
pályázati célokra:
−TIOP 1.2.3/11/1 kódszámú, „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése-"
Tudásdepó
Expressz" „A” és „B” komponensére
−TIOP-1.2.2-11/1 kódszámú „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése”
−TÁMOP-3.2.3/A-11/1
kódszámú,
„Építő közösségek" 3. ütem- A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák
szolgálatában”
−TÁMOP-3.2.8.B-12/1.
kódszámú
„Múzeumok Mindenkinek”
−A Képviselő-testület elhatározta, hogy
a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény alapító okiratának 13. pontját 2012. március 1-jétől az alábbiak szerint módosítja:
Az intézmény tevékenységét szolgáló
vagyon: 5984/6 hrsz. alatti ingatlan
(Hajdúsámson-Martinka, Iskola u.
13. sz.)
−A Képviselő-testület a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási
Intézményben
a
2012/2013. tanévre a tanköteles korba
lépők általános iskolai beíratásának
időpontját 2012. április 23-24-25. napjában,
az
Eszterlánc
Óvodában
2012/2013. nevelési évre az óvodáskorúak óvodába történő beíratásának
időpontját 2012. április 23-24-25. napjában állapította meg.
−A testület megállapította a Sámsoni
Hírlapban megjelenő hirdetések tarifáit 2012. március 1-től (ld. díjtáblázat a
11. oldalon).

−Elhatározta, hogy a havonta 4000 példányban megjelenő Sámsoni Hírlap
Hajdúsámson belterületén történő terjesztését továbbra is a jelenlegi formában – közfoglalkoztatott dolgozókkal
oldja meg.
−Felhatalmazta a polgármestert, hogy a
Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
dolgozói munkakörülményeinek javítása
érdekében a 2009. december 22. napján
a Magyar Pünkösdi Egyház Országos
Cigánymisszióval a Hajdúsámson, Kossuth u. 12. sz. alatti ingatlanra vonatkozó használati szerződést – betartva a
szerződés 9. sz. pontjában szereplő 30
napos felmondási határidőt – bontsa fel.
A felmondás kezdő dátuma 2012. május
01., befejező időpontja 2012. május 31.
−A Képviselő-testülete elhatározta,
hogy a 0458 hrsz-ú Jánostava úti Köztemető bővítése érdekében a telekalakításhoz kapcsolódó (talajvédelmi terv
készítés, művelés alóli kivonás, ingatlan-nyilvántartási átvezetés stb.) intézkedéseket megteszi, az ehhez szükséges
max. 500.000 Ft összeget a 2012. évi
költségvetésébe betervezi.
−A Képviselő-testület az önkormányzat
tulajdonában álló JCB 3CX típusú kotró-rakodó gép nagyjavítási munkáinak
elvégzéséhez – a legalacsonyabb ajánlati árat megjelölő társaság ajánlata alapján – 2012. évi költségvetés terhére
bruttó 470.027 Ft. összeget biztosít.
−A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni
Víziközmű Társulattal szemben fennálló érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó követeléséből 3 db-ot
elismer, a következők szerint: Irinyi
utcán 926/77 hrsz-ú, a Csokonai utcán
2539/2 hrsz-ú és a Kertész utcán
2211/11 hrsz-ú ingatlan. Felhatalmazta
a Polgármestert, hogy gondoskodjon
3x160.000.- forint, összesen 480.000.forint Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat részére történő átutalásáról.
−Hatályon
kívül
helyezte
a
Hajdúsámson Város Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról szóló 346/2008. (VII.01.) öh. sz.
határozatát és a Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról szóló 250/2009.
(V. 28.) öh. sz. határozatát. Ezzel egyidejűleg elfogadta Hajdúsámson Város
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát azzal, hogy a Közbeszerzési Szabályzat előírásait a 2011. évi CVIII.
törvény hatálybalépését követően indult
eljárások esetében kell alkalmazni.

Önkormányzat

A kamarai
nyilvántartásról
2012. január 1. napján lépett hatályba a gazdasági kamarákról szóló
1990. évi CXXI. törvény módosítása.
„8/A. § (1) A cégbejegyzésre kötelezett
gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe
való bejegyzését, az egyéni vállalkozó
a külön jogszabályban meghatározott
bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételét követő öt munkanapon
belül köteles a székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamaránál a
kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni.”
„8/A. § (6) A gazdálkodó szervezet a
megszűnése, vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt
változás esetén köteles öt munkanapon
belül a nyilvántartást vezető területi
gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az
adatmódosítást kezdeményezni. A kamarai nyilvántartásból való törlésért,
illetve a változás-bejelentés alapján
történő adatmódosításért díjat nem kell
fizetni.”

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kérése szerint a
törvény hatálybalépését követően
létrejövő gazdálkodó szervezetek a
bejegyzésüket követő 5 napon belül,
a már működő vállalkozások pedig a
hatálybalépést követő 60 napon belül, legkésőbb 2012. március 1-jéig
a kamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezzék.
„45. § (1) Az egyes adótörvények és az
azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 201. évi CLVI. törvény hatálybalépésekor már működő
gazdálkodó szervezetek 2012. január
1-jétől számított 60 napon belül kötelesek a 8/A. § (1)-(3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.”
A bejelentés a kamarai honlapról kinyomtatható adatlap kitöltésével és
cégszerű aláírás után postai úton (4002
Debrecen, Pf.: 199. címre) történő
eljuttatásával, az 5.000 Ft-os kamarai
hozzájárulás Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara MKB Bank
Nyrt-nél vezetett 10300002-3461184949020102 számú bankszámlájára történő utalással, adószám és „kamarai
hozzájárulás” feltüntetésével történik
meg.
Részletes
tájékoztató
a
www.hbkik.hu internet címen található.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző
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Az iskola igazgató tájékoztatója
A február 9-i testületi ülésen az iskola igazgatója tájékoztatót tartott
a kialakult helyzetről. Az elhangzott
beszédet a lakosság kérésére ezúton
közzéteszem, mivel sokan nem rendelkeznek kábeltévével, illetve többen jelezték, hogy nem került adásba. Az ügyet ezzel lezártnak tekintem és bízom benne, hogy az érintettek is annak tekintik.
Hamza Gábor
polgármester

Mivel az iskola folyamatosan pellengérre van állítva László Vilmosnak köszönhetően, úgy gondolom, hogy a lakosságot kénytelen vagyok tájékoztatni, mert
nem értik miért van ez. Ezt folyamatosan kérdezik tőlem. Nem a vizsgálat
ellen van kifogásom. Tudatom mindenkivel az iskolában elindult egy komoly
szakmai munka, ami az Ön igazgatósága
alatt 2. rangú kérdés volt, mert a képviselői munka sokkal fontosabb volt mindennél.
Tisztelt Polgármester Úr, Képviselők
és Kedves Televíziónézők!
Kedden volt az Oktatási bizottság ülése,
ahol László Vilmos képviselő úr folyamatosan megalázott. Ahhoz, hogy mindenki megértse a helyzetet egy kicsit
vissza kell menni az időben.
2010. őszén L V listáról jutott be a képviselő testületbe úgy, hogy életvitelszerűen sohasem élt Hajdúsámsonban. Akkor még az iskola igazgatójaként dolgozott. Tulajdonképpen ennyi volt
Hajdúsámsonhoz az összes kötődése.
2011. márciusában a képviselő testület
visszavonta vezetői megbízását, melynek megtámadására munkaügyi pert
indított, ami jelenleg is folyik.
Tanév végéig tanárként dolgozott, s
végezte közösség romboló munkáját
azzal, hogy folyamatosan újabb és újabb
időpontokat jelölt meg arra, hogy mikor
fog visszatérni az igazgatói posztjára.
Ez így ment egészen a tanév végéig.
Főleg azokat az embereket bombázta
ezzel, akikről tudta, hogy félnek tőle.

2011. júliusában (miután megtudta tőlem, hogy tanárként kívánom foglalkoztatni) úgy döntött, hogy elmegy az iskolából. A tanári állást nemigen szerette
volna, hisz annyi diplomával amennyi
neki van elég megalázó „csak tanítani”.
Szerencséje volt, mert Bölcskey püspök
úr felkérte, hogy legyen a berettyóújfalui református általános iskola igazgatója. Örültem annak, hogy presztízsvesztés nélkül vált munkahelyet, és hittem,
hogy ennek ő is örül. Az elmúlt hónapokban azonban bebizonyította, hogy
amit fennhangon hirdet (mennyire szereti az új munkahelyét) nem úgy van,
mert a viselkedése ennek pont az ellenkezőjét igazolja. Önként lezárt egy fejezetet, elment az iskolából. Senki nem
kényszerítette erre.
Ha én meghozok egy döntést, és még
nagyon jól is érzem utána magam, nem
vágyok arra, hogy a régi munkahelyemen töltsek el úgy egy teljes napot
(igazgató egy másik iskolában), hogy
direkt szítom a tüzet, ingerlem, valótlan
állításokkal sokkolom a dolgozókat. Az
egyik dolgozótól megkérdezte, hogy
vágom-e már a centit?
Nem vágom, mert nincs rá szükségem.
Engem (önnel ellentétben) nem a hatalom utáni vágy késztetett arra, hogy
pályázatot nyújtsak be. Akkor sem volt,
és most sincs veszteni valóm. Én legalább annyira szeretek tanítani, mint
amilyen odaadással végzem a jelenlegi
munkámat.
Tisztában vagyok vele, miért akar engem a Kormányhivatal minden szervénél lejáratni. Biztos, hogy pályázni fogok jövőre, ha olyan helyzet áll elő, s
majd a Kormányhivatal eldönti, hogy
olyan igazgatóra van-e szüksége, mint
Ön vagy az önhöz hasonlók, vagy
olyanra, mint én vagy a hozzám hasonlók. Ez már az ő felelősségük. Úgy gondolom azonban, hogy ennek a városnak
viszont nem mindegy.
Szégyen, hogy Hajdúsámson Képviselőjeként minden energiáját az iskola
„szívatására” pazarolja, ahelyett, hogy a
saját iskolájával foglalkozna.
Önt minden tettében a gyűlölet, a sértettség vezérli, s ezt nem is titkolja. Hogyan vezethet egyházi iskolát egy ilyen
lelkületű ember?
Kedden az oktatási bizottság ülésén
kioktatott, hogy egy igazgatónak tudni
kell gazdálkodni. Ezzel teljesen egyetértek.

Ön is igen jól gazdálkodott, amikor
2010. végén az iskola pénzén megrendelt egy könyvet közel 200 000 Ft-ért,
melynek címe: Magyarország vezető
személyiségeinek enciklopédiája.
A könyv fedelén aranyozott táblán az ön
neve szerepel, természetesen belül a
fényképes életrajza. Ezentúl megrendelte, (kb. 20 000 Ft) hogy minden évben
belekerülhessen az új kiadásba.
Ez a könyv olyan exkluzív kivitelezésű
(22 karátos aranyozott lapszél, bőr kötés), hogy vitrinben lenne a helye. De
milyen célból kellett ez az iskolának? A
könyvtárnak lett szánva? (ahhoz túl
drága és sérülékeny) A tanároknak? A
segítő személyzetnek? (hogy írásban is
lássák, ha nem tudnák, hogy Ön Magyarország egyik vezető személyisége? ) Hogy milyen személyiség, ez a
könyv elárulja.
Befejezésül Bródy János: Szabadnak
születtél c. verséből szeretnék idézni,
melyet ars poetikámnak is tartok. Ön,
képviselő úr ezt nem mondhatja el magáról.
„Itt születtél ezen a tájon, itt ringatott az
édesanyád
Itt indultál el az útra, s itt jártad ki az
iskolát
Itt élnek a barátaid és itt találtad meg
szerelmedet
A nagyvilágon e kívül nincs máshol
helyed
Itt fogadtad szívedbe az Írást és a Gondolatot
Itt eszméltél magadra, és itt volt mindig
az otthonod
S most itt mondják neked elvakult sötét
lelkű ostobák
Keress magadnak máshol hazát
Ne törődj vele, hogy mit mondanak
Az vagy, akinek tartod magad
Még akkor is, ha szemedbe fúj a szél
Ne törődj vele, hogy mit mondanak
Az vagy, akinek tartod magad
Ne feledd el, hogy szabadnak születtél
Ne hagyd, hogy lelked mérgezzék a
hazug előítéletek
Ne hagyd, hogy korlátok közé szorítsák
szabad szellemed
Ha Kölcsey és Vörösmarty nyelvén szól
az éneked
A nagyvilágon e kívül nincs máshol
helyed”
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Sándorné Sas Ildikó
igazgató
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
közössége

2012. március 10-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. március 7-ig
az iskola gondnokságán.
A bál bevételét Boldogkőváralján a táborhely berendezésére,
a gyerekek üdültetésének támogatására fordítjuk.

Mindenkit szeretettel várunk!

A Nyugdíjas Klub hírei
A Hajdúsámsoni ÉLETFA Nyugdíjasklub Egyesület 2011. október 28-án
hivatalosan is megalakult, mint Egyesület. Az egyesület elnöke Sándor
Lászlóné Marika, helyettese Fábián Zoltánné Ibolya. Szeretettel várnak a
klubba minden egyedülállót, szimpatizánst, magányost vagy a házaspárokat, akik szívesen tagjai lennének ennek a közösségnek.
A klubunkban a jelszó: „ Legyen mindig az együtt töltött óra, békesség és öröm
hordozója.” Mert a nyugdíjazással csak az életvitel változik, az élet megy tovább és jó programokkal szebbé elviselhetőbbé lehet tenni! Ez nálunk nagyon
jól működik. Foglalkozásunk minden szerdán 17 órától van az általános iskola
6-os termében.
A klub élete nagyon mozgalmas, mindig valami új dologgal tesszük színesebbé
az életünket. Például vannak jó hangulatú rendezvényeink. Barátaink szívesen
visszajárnak a rendezvényeinkre. Jártunk már cigány és country táncot, most
pedig népi táncot tanulunk és alakítottunk egy nótakört.
2011. decemberben egy jó sámsoni töltött káposztával megünnepeltük a megalakulásunkat, megemlékeztünk a második féléves névnaposainkról, születésnaposainkról és azokról akik a kerek születésnapjukat ünnepelték, így Szöőr
Istvánné 70. évét, Hajdú Jánosné 60. évét töltötte. Isten éltesse sokáig őket és
nagyon sok időt töltsenek még közöttünk! A kis ünnepségünk nagyon jó hangulatban ért véget, reméljük még sok ilyen ünnepséget tudunk egymás közt
ünnepelni.
A 2012. januári foglalkozásunkat Sándor Lászlóné elnök asszony nyitotta meg,
aki jókívánságokkal köszöntötte a tagokat, majd megbeszéltük az éves munkatervet. Terveinkben sokszínű programok szerepelnek, amelyek tartalmassá,
színessé és hasznossá teszi a klub tagok életét.
Fábián Zoltánné
elnökhelyettes

Közösség, oktatás

Iskolai,
óvodai
beíratás
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben a
2012/2013. tanévre a tanköteles korba lépők általános iskolai beíratásának időpontját 2012. április 23-2425. napjában állapította meg.
„A szülő március 1-je és április 30-a
között – a községi, városi, fővárosi
kerületi megyei jogú városi önkormányzat által meghirdetett időpontban
– köteles beíratni tanköteles gyermekét (a továbbiakban: tanköteles) a
lakóhelye szerint illetékes vagy választott iskola első évfolyamára. Az
iskola a beiratkozás idejét a határidőt
megelőzően legalább harminc nappal
köteles nyilvánosságra hozni.”
Az általános iskolába minden tanköteles korba lépő gyermeket be
kell íratni, aki 2012. május 31-ig a
6. életévét betölti.
Hajdúsámson Város Önkormányzata
Képviselő-testülete az Eszterlánc
Óvodában a 2012/2013. nevelési
évre az óvodáskorúak óvodába történő beíratásának időpontját 2012.
április 23-24-25. napjában állapította
meg.
Az óvodába a nevelési év (2012.
szeptember 1. és 2013. augusztus 31.)
folyamán bármikor felvehető a gyermek, ha a 3. életévét betöltötte, és a
férőhely biztosítása érdekében a szülők a beiratkozáskor igényüket bejelentették.
Jelentkeznie kell annak a szülőnek
is, akinek gyermeke óvodába nem
jár, és a gyermek a 2012. évben 5.
életévét betölti, ugyanis a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
24. § (3) bekezdése szerint:
„A gyermek – ha e törvény másképp
nem rendelkezik – abban az évben,
amelyben az ötödik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától napi 4 órát
köteles óvodai nevelésben részt venni.”

Sport

LABDARÚGÁS
Hajdúsámson nyerte a
teremlabdarúgó tornát
Idén is megrendezték a Szertár
Sportbolt teremlabdarúgó tornát,
melyen a megyei bajnokságban
szereplő csapatok mérkőztek meg
a Harangi Imre Rendezvénycsarnokban, Nyíradonyban.
A fináléban Hajdúsámson 3–1-re
győzött, így megnyerte a kupát. A
különdíjak között a gólkirályét is a
hajdúsámsoni Dorogi György vette
át. A torna legjobb csapatai között 1
millió forint értékű sportfelszerelést
osztottak szét a szervezők.
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Varga Miklós a megye legjobb sportolója
Nem múlhat el úgy év, hogy a Hajdúbihari Napló és a Hajdú Online ne
jutalmazná az arra érdemes sportolókat. Az ünnepélyes díjkiosztó ceremóniának a Belga étterem adott otthont,
ahol a szakmai zsűri, azaz a Napló
sportrovatának munkatársai által a
legjobbnak, illetve a HAON látogatói
és a Napló olvasói szerint a legnépszerűbbnek ítélt sportolók és edzők
kapták meg a győzteseknek járó emlékplakettet és díszoklevelet.
Varga Miklós díját, akit a szakmai
zsűri 2011 legjobb hajdú-bihari felnőtt férfi sportolójának választott,
Máté Attila vezetőedző vette át, mivel
Miki a milánói WSB csapatnál tréningezik .
Forrás és kép: www.haon.hu

ÖKÖLVÍVÁS
Ungvári István ezüstérmet szerzett a Bocskai-emlékversenyen
Európa-bajnoki bronzérmes papírsúlyú versenyzőnk, Ungvári István
remek versenyzéssel ezüstérmet
szerzett az 56. Bocskai István emlékversenyen, a fináléban jó bunyóval 12:6 arányban maradt alul a
világranglista-vezető, világbajnoki
ezüstérmes dél-koreai Shin Jong
Hunnal szemben.
Az idén csak egy versenyzőnk tudott
részt venni a világbajnoki erősségű
debreceni viadalon, Varga Miklóst
WSB-csapata, a Milano Thunder nem
engedte el a Bocsk ai-emlékversenyre, így Ungvári Istvánra várt a
feladat, hogy megfeleljen a hajdúsámsoni bokszhagyományoknak.
Ungi számára amúgy is különös jelentőséggel bírt a viadal, a 2011-es magyar bajnokság győzteseként bizonyítania kellett Kovács László szövetségi
kapitánynak, hogy 49 kilogrammban
őt illeti az indulás joga az áprilisban
Trabzonban megrendezésre kerülő
olimpiai kvalifikációs viadalon.
Sportolónk az éremért a cseh
Stanislav Bradaccal csapott össze, s
magabiztos, 14:7 arányú győzelemmel lépett tovább. Ungi az elején nem
találta a ritmust, az ütőtávot, ám aztán
megtáltosodott, s azt nyújtotta, amire
képességei predesztinálják:

Ungvári István és Máté Attila edző
a második és harmadik menetben
komoly verésben részesítette a cseh
fiút, kétszer is számoltatott riválisára.
A fináléba jutásért a papírsúly legjobbja, a kínai olimpiai aranyérmes, háromszoros világbajnok Zou Shiming
várt versenyzőnkre. A csata azonban
elmaradt, az ázsiai klasszis a mérlegelésen nem tudta hozni a súlyát, így
István mérkőzés nélkül került a kategória fináléjába.
Az aranyéremért a dél-koreai világranglista-vezető Shin Jong Hun ellen
kellett megküzdenie, s bár öklözőnk
tisztességgel helytállt, a mérkőzést
12:6 arányban riválisa nyerte.

- Jól bokszolt Hun, elismerjük a vereséget, de Pistinek nincs miért szégyenkeznie – kezdte a finálé értékelését Máté Attila, a HISE vezetőedzője.
– A mérkőzés arra is tökéletes volt,
hogy lássuk, hol tart a súlycsoport
élmezőnye, s ennek tükrében úgy
érzem, nagyon sok munkával lehet
közelíteni a világ elitjéhez. Elégedett
vagyok versenyzőmmel, az ezüstöt
előzőleg látatlanban elfogadtam volna, de evés közben jön meg az étvágy… Van keresnivalója Unginak, jól
kell szerepelnie a trabzoni kvalifikációs versenyen, s ha kijut, akár az olimpián is összejöhet egy szép eredmény.

Ungiról elismerően nyilatkozott
Kovács László szövetségi kapitány is, aki a Nemzeti Sport
hasábjain értékelte a magyar
válogatott tagjainak
teljesítményét.
Sportolónk a verseny után a tatai edzőtáborba utazott, ahol az
áprilisi trabzoni kvalifikációs
viadalra készül.
www.harangiboxing.hu
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Hirdetések

10 millió Ft-ra emelkedett a támogatási összeg
a vissza nem térítendő támogatással
KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAMBAN!
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2011. évben
kiemelkedő eredményeket ért el az Új Széchenyi Terv keretében finanszírozott Kombinált Mikrohitel Programban: több mint 600 millió Ft összegű
pályázati igény feldolgozásában vett részt, melyek nagy része sikerrel
zárult. A megvalósított projektek összértéke elérte a 1,5 milliárd forintot.
A GOP-2.1.1/M illetve KMOP-1.2.1/M programra országosan rendelkezésre álló közel 20 milliárd Ft keretösszeg kihasználása és a magasabb
összegű pályázati igények kielégítése érdekében 2012. január 27-től emelkedett az igénybe vehető támogatás összege, 4 millió forintról 10 millió
forintra.
A program mikrovállalkozások részére, beruházási célokat szolgálhat
(például ingatlan beruházás, új eszköz beszerzés és informatikai fejlesztések) és ehhez ténylegesen 10% önerővel kell rendelkeznie a vállalkozónak. Az igénylők a Program segítségével úgy juthatnak 45% mértékű
vissza nem térítendő támogatáshoz, hogy az önerő részhez államilag
támogatott, kedvező kamatozású hitelt vehetnek igénybe.
A Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz banki múlttal nem rendelkező
vállalkozások is eséllyel fordulhatnak finanszírozásért és induló vállalkozások is igényelhetnek támogatást, ha elfogadható üzleti tervvel rendelkeznek. Fontos kiemelni, hogy ez az egyetlen támogatási lehetőség az Új
Széchenyi Tervben, ahol ingatlan vásárlási célra is lehet vissza nem
térítendő támogatást igényelni.
A teljes pályázati anyag leadása az Alapítványnál történik. Ezt követően
30 nap az elbírálási idő, mely a vállalkozások részére gyors megvalósítást
tesz lehetővé. Pozitív elbírálást követően a teljes ügyintézést az Alapítvány végzi. Az Alapítvány weboldalán megtalálhatók mindazok az információk és nyomtatványok, melyek a kérelmek benyújtásához szükségesek.
Kiss Imre
mikrohitel divízió vezető
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY
4029 Debrecen, Csapó u. 26.
Tel/Fax: 542/500-330
www.tamogatotthitel.hu, info@tamogatotthitel.hu

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

Március 13-án 17 órakor induló tanfolyamra
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

Műszaki vizsgára való
felkészítés,
Várjuk szeretettel barátságos környezetben, kedvező
árakkal és kiemelkedően magas szakmai és technikai
háttárrel rendelkező korszerű autószervizünkben.
Szolgáltatásaink:
• minden típusú személy- és kisteher gépkocsi időszakos karbantartása, szervizelése Castrol kenőanyag felhasználásával
• Ottó- illetve dízelmotorok felújítása, javítása
• fék- és futómű javítás
• Gumiszerelés, kerékcentrírozás, gumiabroncsok
értékesítése
• futóműbeállítás
• műszaki vizsgára felkészítés, vizsgáztatás
• fényszóróbeállítás
• klímajavítás, töltés tisztítás
• Gutmann mester technic - motordiagnosztikai
vizsgálatok
• gyári ill. utángyártott, új és bontott alkatrészek forgalmazása

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS

ITT A HELYSZÍNEN!
Autójavítás magas színvonalon,
alacsony árakon!
Számunkra az a legfontosabb, hogy Ön elégedett
legyen! Reméljük a jövőben megtisztel bizalmával!
Sipos Zoltán
autószerelő mester
Elérhetőségeink:
Cím: 4251 Hajdúsámson, Garai u. 1.
Tel/fax: 52/202-333
Mobil: 30/998-2968
E-mail: sipos.zoli@t-online.hu
Web: www.japanautoszerviz.hu

Hirdetések
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Gyógyászati és Orvostechnikai Szaküzlet
Kis- és Nagykereskedelem
Elektromos mopedek,
kerekes székek, járást
segítő eszközök, orvosi,
fürdőszobai eszközök.
Higiénés eszközök,
antidecubitus matracok,
párnák, teljes körű tanácsadás.
Hajdúsámson Hársfa u. 3-5. /orvosi rendelőnél/
Tel: 52-310-896, 30-3300-762
Nyitás: 2012. február 28. Nyitva: 10-15-ig
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Villás Kertészeti Áruda
Külső Sámsoni út
(a fóliaház mellett)
Tel.: 06-20-9942-345

HAMAROSAN ÚJRA NYITVA!
Gyümölcsfák, díszfák, örökzöldek
nagy választékban,
kedvező áron kaphatóak.

APRÓHI RDETÉSEK
Varrást, javítást, nadrág felvarrást vállalok!
Tel:30/90-56-496

Táncsics M. u. 40. szám alatt 1 szoba konyhás
ház eladó 1400 m2-es telekkel!
Irányár: 4 millió Ft . Érd. a helyszínen

Hirku Richárd
06-30-206-2123
Sándor Erika
06-30-621-3281

Következő tanfolyam megbeszélése:
2012. március 6. kedd 17.00 óra
HAJDÚSÁMSON KÖNYVTÁR
emeleti terem
Részletfizetési lehetőség!
NÁLUNK HÁZTÓL – HÁZIG VEZETSZ!
FÉRFI ÉS NÖI OKTATÓ KÖZÜL VÁLASZTHATSZ!

A hirdetési díjak 2012. március 1-től
nyílt Hajdúsámsonban
az Árpád utca 5.sz. alatt!
Minden típusú kerékpár javítása
Kulcsmásolás
Élezés (kés, olló, fűnyírókés stb.)
Elektromos kerékpár javítás
Kerékpárkölcsönzés
Szobakerékpár kölcsönzés
Motorkerék fűzés, centrírozás

1/1 oldal (18 cm x 25 cm) 40.000 Ft + áfa,
1/2 oldal (18 cm x 12 cm) 20.000 Ft + áfa,
1/4 oldal (9 cm x 12 cm)
10.000 Ft + áfa,
1/8 oldal (9 cm x 6 cm)
5.000 Ft+ áfa,
1/16 oldal (4,5 cm x 6 cm)
2.500 Ft + áfa,
Apróhirdetés (max. 2-3 mondat) 500 Ft + áfa,

bruttó 50.800 Ft
bruttó 25.400 Ft
bruttó 12.700 Ft
bruttó 6.350 Ft
bruttó 3.175 Ft
bruttó 635 Ft

Lakossági (nem vállalkozói) keretes hirdetések (családi eseményekre, gyászhirdetésekre, megemlékezésekre vonatkozóan):
9 cm x 3 cm 2.000 Ft.
9 cm x 6 cm 4.000 Ft.
9 cm x 9 cm 6.000 Ft. (Az árak az fát is tartalmazzák.)
A hirdetési szelvényt a Polgármesteri Hivatal „A” épület 3. sz.
irodájába (Pénztár) kérjük leadni.

Kerezsi József

06-30-58-59-270
Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 07,30-16,00
szombat
07,30-12,00
„Az alacsony ár miatti öröm, rövidebb ideig tart, mint a
rossz minőség miatt érzett bosszúság!”

D. Erickson
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SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ

Képes visszatekintő

Itt volt a farsang állt a bál...

Az Életfa Idősek Klubjában február 10-én tartottak farsangi mulatságot. A klub további hírei a 8. oldalon.
Hüse Istvánné, Csire utcai lakos 2012. január 24-én ünnepelte 90. születésnapját. Népes családja körében köszöntötte őt Tóth János alpolgármester és Koszta Marianna
anyakönyvvezető. Erzsike néni kedvenc versének néhány
sorát küldi az Olvasóknak:
Mindenkihez, aki „csak” fut, szalad,
Gyalog, motoron, autón, vonaton
Át hétköznapokon, vasárnapokon.
Álljatok meg rohanó emberek!
Hadd beszélhessen Isten veletek,
S tárhassa föl az örök életet,
Amely Jézusban a földre érkezett!
Halálba fut fárasztó utatok,
Jézus nélkül rohanó vándorok.

A Szatmári úti iskolában is megtartották a jó hangulatú farsangot
február 17-én. Az iskola vezetése ezúton köszöni a rendezvényhez nyújtott támogatást az Evangéliumi Pünkösdi Közösségnek
(EPK OCM, vezetője Bordás Tibor), valamint a Hit Gyülekezetének és Rása Csaba vállalkozónak .

Farsang az Eszterlánc Óvodában

Fotók: Veresné Dobos Mónika

