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Márciustól
4.000
példányban,
megújúlt
külsővel jelenik
meg a
újságunk.

KELLEMES
HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK!

“SOSEM MI DÖNTJÜK EL HÁNY
PRÓBATÉTELT KELL KIÁLLNUNK...”
Az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc 164. évfordulójára 2012. március 14-én délután szerveztünk városi ünnepséget. A
zászlóbehozatal után Hamza
Gábor
polgármester
mondott ünnepi beszédet,

majd az iskola tanulói adták
elő műsorukat. A diákok énekkel, citerával, drámajátékkal
idézték fel 1848 emlékét, eseményeit. Az ünnepség végén
rendhagyó adományozásra is
sor került, melyről a 6. oldalon
olvashatnak képes beszámolót.

A megemlékezés ezután a
Petőfi szobornál folytatódott,
ahol elhangzott a Nemzeti
dal, majd a város intézményei,
civil szervezetei és a pártok
helyi képviselői helyezték el
koszorúikat.
(További képek a 12.oldalon.)

BOLDOG NEMZETI
ÜNNEPET KÍVÁNT
TESTVÉRVÁROSUNK
BELENE

Peter Dulev
polgármester
köszöntője a
3. oldalon

Az iskola tanulóinak ünnepi műsora 2012. március 14-én az iskola aulájában
Az alábbiakban Hamza Gábor polgármester 2012. március 14-én elhangzott ünnepi
beszé dét közöljük.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Barátaim!
Kedves Tanulók!
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 164.
évfordulóján nagy tisztelettel

köszöntök minden kedves jelenlévőt, valamint köszöntöm
Hajdúsámson,
Sámsonkert,
Martinka kedves lakosságát.
Nemzeti ünnepünkön a legnagyobb magyar soraiból idézek:
„A szabadság, az Istennek
ezen legszebb ajándéka, mint
gyémánt bérczek keblében
úgy van a emberek előtt mé-

lyen rejtve, s az, ami őket legbizonyosabban boldogítaná,
előttük úgy szólván isméretlen
jó.”Március 15-e évről évre
nagy kérdést ad elénk a szabadság nagy kérdését.
Mi is lenne a szabadság?
Fontosnak tartjuk?
Megbecsüljük?
folytatás a 2. oldalon
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folytatás az 1. oldalról.
Boldogít-e minket, ma élő
embereket a szabadság, vagy
csak „mint gyémánt a bérczek
kebelében” – ahogy gróf Széchenyi István mondotta – előlünk mélyen elrejtve van?
Hétköznapjainkat
rengeteg
gond terheli, a megélhetés bajai, emberi konfliktusok, a harag, a gyűlölet.
Szabadnak érezheti-e magát
aki éhezik, fázik?
A szabadság sok nemzedéknek nem adatott meg!
A mai nemzedéknek lehetőséget ad arra, hogy emberhez
méltó életet éljen, vagy saját
embersége, saját akarata szerint éljen.
Szeresse hazáját, tisztelje embertársait, az adott szónak legyen becsülete.
A rend, a tisztesség, a becsület
egy nemzet fennmaradásának
záloga.
Tisztelt Ünneplő Barátaim!
Kedves fiatalok!
Március 15-e tiszteletére minden évben feltűzzük a nemzeti
színű kokárdát és emlékezünk.
Emlékezünk a márciusi ifjakra, a forradalom, a szabadságharc hőseire.
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc hősei alkotni
képes, közös célokért tenni
tudó, életüket áldozó emberek
voltak.
Erejüket megsokszorozta az
összefogás, az egymás iránti
bizalom, a tisztelet.
Bebizonyították, hogy nagy
dolgokra képesek.
Ezáltal válnak érvényessé Petőfi szavai: „Bárkié is a dicsősség, a hazáé a haszon”.
Ezért március 15-e jelképezi számunkra azt a reményt,
hogy minden zsarnokság megroppantható!
Azt mutatja meg nekünk, hogy
bármilyen szilárdnak tűnik
egy ország uralkodó kormánya akkor is fordulhat a kocka

Ezért, amikor feltűzzük a
kokárdát tegyük ezt magyar
büszkeséggel.
Legyünk büszkék magyarságunkra, őseinkre, hazánkra.
„ A múlton nyugszik a jelen, s
azon a jövendő” mondta Széchenyi István gróf.
Ezért fontos, hogy tisztában
legyünk múltunkkal és tanuljunk belőle!
1848-49 eseményei azt is tanítják nekünk, hogy elbukik
a szabadságharcunk, ha a sok
egymás mellett élő nemzetiség
nem akar egy nemzetként élni.
Keserves lecke volt ez is, és
Trianon is!
Az Európai Unió tagjaként
bátran nézhetünk a múlt tükrébe, erőt meríthetünk belőle a
jövő kihívásaihoz.
Mert mindannyian, akik itt
élünk, itt ünnepelünk, szeretjük hazánkat Magyarországot,
városunkat, a magyar földet.
Ebben rejlik erőnk, nemzetünk ereje, mely biztosítéka a
következő ezer évnek.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mai ünnep azt példázza számunkra, hogy volt és van értelme őriznünk mindazokat a
célokat, amelyekért 1848 hősei küzdöttek.
Volt értelme küzdeni a szabad
választásokért, volt értelme
megőrizni az ’56-os forradalom emlékét.
Volt értelme megőrizni a hitet, hogy a világban egy olyan
erkölcsi rend uralkodik, amely
végül mindent és mindenkit
odahelyez, ahová való.
Tisztelt Hajdúsámsoniak!
A magyar nemzet történetében
háromszor is próbálta szabadságát kivívni: 1848-ban, 1956ban és 1989-ben.
1848-49-ben leverték a forradalmat, szabadságunkat nem
tudtuk kivívni.
1956 szintén elbukott.

Elődeink szabadságharcából
mégis erőt meríthetünk, mert
az az erőfeszítés, melyet a
nemzet fiai összefogván az
országért tettek, nemcsak számunkra, de Európa és a világ
számára is tiszteletreméltó és
megbecsülendő.
Legutóbb a szabadságunk kivívása, a demokrácia kiépítése
érdekében 1989-ben fogtunk
össze.
A rendszerváltás vértelen
mozgalmával győzedelmeskedett.
Magyarország történelmében
először teremtette meg a szabad választás feltételeit.

Mi magyarként akarunk itt
élni. Dolgoztunk eddig, és
dolgozni akarunk ezután is.
Magunk, gyermekeink és unokáink számára egy jobb jövőt
szeretnénk. Ez a mi közös célunk.
Hányszor próbálták őseink az
elmúlt 164 évben ezt az álmot
valóra váltani!
Így történt 1867-ben, Trianon
után, a második világháború
után 1956-ban, 1990-ben is!
Mindig újra és újra nekiindultunk, mi magyarok, hogy valósággá tegyük 1848 álmait.
Aztán pusztító háborúk, idegen országok megszálló csapatai, vagy éppen a saját kishitűségünk miatt vissza kellett
fordulnunk a megkezdett úton.
A történelem megtanított bennünket arra, hogy

ÖNKORMÁNYZAT
SOSEM MI DÖNTJÜK EL
hány próbatételt kell kiállnunk,
DE MI DÖNTJÜK el, hogy az
éppen következő próbatételt
vállaljuk-e.
Hiszem, hogy képesek vagyunk együtt, egymásra támaszkodva, összefogva, egy
olyan Magyarországot építeni, ahol a munka, az otthon,
a család, és a rend lesz közös
jövőnk tartóoszlopa.
Tudunk egy olyan Magyarországot építeni, ahol az értéket
nemcsak az anyagi javak jelentenek, hanem a tisztesség,
a becsület, a nemzeti büszkeséget az összetartozás érzése.
Képesek vagyunk egy olyan
Magyarországot építeni, ahol
végre felismerhetjük: a kenyér jobban ízlik, ha van kivel
megosztanunk.
A lakás kényelmesebb, ha
nemcsak fedél, hanem otthon
is.
Az 1848-as nemzedék céljait
szemünk előtt tartva kell igazságosabbá, békésebbé, boldogabbá tennünk városunk mindennapjait.
Építsünk egy olyan Hajdúsámsont, amely mindannyiunk
közös otthona lehet, ahol mindenki számára nyitott a boldogulás lehetősége.
A szeretet és az összefogás
ereje munkálkodjon, építse,
formálja otthonunkat, és benne a hajdúsámsoni emberek
közösségét.
Az 1848-49-es szabadságharcra emlékezve Jókai Mór
szavaival zárom ünnepi beszédemet:
„Míg magyar él, míg szabad
ember él e honban, kegyelettel fognak visszagondolni ez
évre, annak történelmére, s
történetalkotó alakjaira”.
A munka jobban megy, ha általa közösen építünk.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Én
azt
kívánom
mindannyiunknak, hogy mi
legyünk az a nemzedék, amely
valóra válthatja 1848 álmát.

ÖNKORMÁNYZAT
BELENE VÁROS,
PLEVEN MEGYE,
BULGÁRIA
HAMZA GÁBOR ÚRNAK
HAJDÚSÁMSON
POLGÁRMESTERÉNEK
TISZTELT HAMZA ÚR !
DRÁGA BARÁTAINK !
A Magyar Köztársaság Nemzeti Ünnepe – március 15-e
– alkalmából, mely az 18481849-es forradalomhoz kapcsolódik, fogadja személyes
és Belene város lakóinak legőszintébb kívánságait, hogy
egészséges, sikeres és fejlődő
legyen a testvéri magyar nép.
A népeink közötti hagyományos barátság sikeresnek
bizonyult az eltelt időt áttekintve. Az elmúlt hét év során nekünk, Belene város
lakóinak világossá vált, hogy
az emberek megelégedésére
szolgált a barátságunk és a
partneri kapcsolatok kiszélesedése, egymás kölcsönös
megismerése.
Első lépésként a kultúrális
csere, / belenei táncosok
részvétele a virágkarneválon,
majd viszonzásként a Muskátli Népdalkör kiutazása a bulgáriai testvérváros városnapi
ünnepségére - a fordító kiegészítése / a magyarországi Hajdúsámson baráti közeledése
az évek során tovább bővült,
üzletemberek, helyi hatalmi
szervek és fiatal emberek utazásai révén bebizonyította a
kapcsolattartás szükségességét.
Ezen a napon -legyenek biztosak benne -, hogy Önökkel
együtt ünnepel Magyarország
és a magyar kultúra minden
őszinte barátja.
BOLDOG NEMZETI
ÜNNEPET !
BELENE VÁROS
POLGÁRMESTERE:
PETER DULEV
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TISZTELT LAKOSSÁG!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy az önkormányzat számlavezető pénzintézete 2012.
január 01. napjától a HajdúTakarék 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
intézhetik a helyi Hajdú-Takarék Takarékszövetkezetben (4251
Hajdúsámson, Rákóczi u. 6.) befizetéseiket:
Hétfő		
Kedd, szerda, csütörtök
Péntek

8:00 – 16:30
7:30 – 15:30
7:30 – 12:30

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
4033 Debrecen, Mátyás k. u. 25-27. szám alatti fiókokban.
Bagolyné Szűcs Mariann jegyző
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ 2012. évben kihelyezett ügyfélszolgálat időpontjai
Hajdúsámsonban:
2012. április 23. (hétfő)
2012. május 14. (hétfő)

Martinkai
Közösségi Ház hírei
Értesítjük a lakosságot, hogy
az önkormányzat 2012. március 1-től a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény
fenntartásában működteti a
Martinkai Közösségi Házat.
Egyelőre a régi nyitva tartással
és az eddigi szolgáltatásokkal
várjuk a látogatókat, de a későbbiekben igyekszünk azokat
az igényekhez igazítani.
Nyitva:
kedd, csütörtök
17-19 óráig.
Szolgáltatások:
-ingyenes internet használat,
-nyomtatási, másolási lehetőség,
-a szociális ügyintézéshez
szükséges
nyomtatványok
biztosítása,
-Idősek Klubja.
Képviselői fogadóóra: minden
hónap első szerdáján.
A közösségi házzal kapcsolatos véleményüket, javaslatukat az alábbi módokon juttathatják el:
- személyesen Varga Mónika
munkatársnak nyitva tartási
időben,
- levél útján a helyszínen található postaládába,
- telefonon és e-mailben Tarné
Hajdú Judit igazgatónak a 0620-2757-504 telefonszámon
vagy a
muvhazhs@t-online.hu
címre.
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Ülésezett a Képviselő-testület
Tájékoztató a 2012. február 16. és március 2.
között megtartott Képviselő-testületi üléseken
hozott fontosabb döntésekről.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta, hogy a déli városrész 471es országos közút mentén fekvő,
- a 0551/25, 0551/14 és részben
a 0511/15 helyrajzi számú lehatárolt területére kiterjedő területhasználatot „Lke – lakóterületi”
használatról „Gksz- gazdasági”
területi használatra módosítja.
-Elhatározta, hogy új közbeszerzési eljárást indít az Önkormányzat a „Hivatásforgalmi és
közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település
közigazgatási határain belül.”, a
„Hajdúsámson Város belterületi
vízrendezés és csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett.” és a
„Korszerű közösségi közlekedés
létrehozása Hajdúsámsonban és
vonzáskörzetében” című projektek kivitelezésére vonatkozóan
részajánlat tételi lehetőséggel.
-Elhatározta, hogy kérelmet
nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi
Központjához a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás
kiadásai 2012. évi előirányzatának terhére indított hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás
támogatására. A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak részére
a közfoglalkoztatási bér és szociális hozzájárulási adó előirányzatát
biztosítja a 2012. évi költségvetésében.

-Döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a TÁMOP
5.4.11/1kódszámú „Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” című pályázati célra

-A Képviselő-testület elhatározta, hogy az önkormányzat
és költségvetési szervei 2012.
évi gazdálkodása biztonságának
megteremtése és a működőképesség fenntartása érdekében,
a működési hiány kezelése céljából a 2012. évi költségvetés
végrehajtására vonatkozóan
megtakarításra irányuló intézkedéseket hoz.
-A Képviselő-testület elfogadta
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetését.
-Elhatározta, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben egy technikai álláshelyen jóváhagyott munkakör
megszüntetését rendeli el egy
ütemben végrehajtandó létszámcsökkentéssel a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében. A képviselő
testület ugyanakkor jóváhagy
egy pedagógiai asszisztensi
munkakör ellátásához szükséges álláshelyet az intézmény
részére, mely a fenntartó Képviselő-testület részéről többletköltséggel nem járhat.
-Elhatározta, hogy a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézményben 2012. május 15. napi
hatállyal jóváhagy egy álláshelyet kulturális közalkalmazotti munkakör betöltésére az
intézmény részére.
-Elhatározta, hogy Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatalban 1 fő köztisztviselői álláshelyet biztosít 2012. június
1. napjától.
-Elhatározta, hogy a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 3 technikai álláshely
megszüntetésével egy ütemben
végrehajtandó létszámcsökkentést rendel el a feladatellátás
racionálisabb megszervezése
érdekében.

- A Képviselő-testület felkérte a
polgármestert létszámcsökkentéssel járó többletkiadások központi
költségvetésből történő megpályázásának kezdeményezésére.
-A Képviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Martinka, Török utca 46.,
Sámsonkert, Fő u. 41., alatti telephelye oktatási célú hasznosításának megszüntetését tervezi
2012. július 1-jétől. Az épület a
továbbiakban önkormányzati feladatellátást szolgálna. A Képviselő-testület a tanulók elhelyezését
2012. szeptember 1-jétől a Kossuth u. 2-8. sz. alatti központi iskolaépületben tervezi biztosítani.
-A Bölcsőde intézményét a Képviselő-testület a tulajdonában lévő
Hajdúsámson, Szatmári u. 16. sz.
alatt található ingatlanon kívánja
megvalósítani, ezért elhatározta,
hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szatmári
utca 16. szám alatti telephelyének oktatási célú hasznosításának megszüntetését tervezi 2012.
július1-jétől. A Szatmári utca 16.
szám alatt lévő SNI tagozat 3 ös�szevont osztályának elhelyezését
2012. szeptember 1-jével a Kossuth u. 2-8. sz. alatti központi iskolaépületben tervezi biztosítani.
-A Kossuth utca 16. szám alatt
lévő 3 (jövőre 4) iskolaotthonos
tanulócsoport elhelyezését, valamint a Jókai utca 55. szám alatti
épületben lévő 3 osztály elhelyezését a 2012. szeptember 1-jével
a Kossuth u. 2-8. szám alatti központi iskolaépületben tervezi biztosítani.
-Elhatározta, hogy 2012. szeptember 1-jével a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átszervezését tervezi megvalósítani. Az
eljárás törvényes lebonyolítása érdekében felkérte a polgármestert,
hogy kezdeményezze független
szakértő kijelölését a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnál,

szerezze be az érintettek (alkalmazotti közösség, iskolaszék,
szülői tanács, diákönkormányzat) véleményét, valamint szerezze be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
fejlesztési
tervre épített szakvéleményét.
-Hajdúsámson Város Önkormányzata a tanyagondnoki
szolgáltatás
finanszírozási
rendszerbe történő befogadására
irányuló hozzájárulási nyilatkozat kérés elutasításáról szóló
előzetes szakhatósági állásfoglalás miatt a következő nyilatkozatot teszi: „A Hajdúsámsoni
Mikrotérségi Szociális Szolgálat
működési engedélyének kiadása
érdekében kinyilatkozza, hogy a
tanyagondnoki szolgáltatást saját költségvetéséből tartja fenn
és a szolgáltatást az igénybe
vevők részére térítésmentesen
biztosítja a működési engedély
kiadásától határozatlan időre.”
-A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Polgármesteri
Hivatalánál elrendeli egy gépkocsivezetői munkakör és
ahhoz tartozó üres álláshely
megszüntetését a Hajdúsámsoni
Mikrotérségi Szociális Szolgálat működési kiadásának időpontjával egyidejűleg. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg
a Hajdúsámsoni Mikrotérségi
Szociális Szolgálat részére egy
fő tanyagondnoki munkakör
ellátásához kapcsolódó álláshelyet létesít. A Polgármesteri
Hivatal álláshely megszüntetéséhez kapcsolódóan felszabaduló előirányzat biztosítja a tanyagondnoki álláshely betöltéséhez
szükséges fedezetet.
-Módosította az Eszterlánc
Óvoda, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény,
valamint a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési
és Muzeális Intézmény alapító
okiratát.

KÖZÉRDEKÜ
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Tudnivalók

amit az eboltásról tudni kell
Hajdú-Bihar megyében a
2011. március-április hónapban veszettség ellen oltott
ebek esetében hamarosan
lejár az oltás érvényessége,
érdemes ezért tájékozódni
az oltási bizonyítványokban
és még időben gondoskodni
az éven belüli újraoltás megszervezéséről.
A veszettség egy vírusos betegség, amely halálos veszélyt
jelent állatra és emberre egyaránt. Az oltás beadatása ezért
kötelező és szigorúan szabályozott, a 164/2008 (XII.20.)
FVM rendelet előírásai alapján kell végezni. Ennek megfelelően a három hónapos kort
betöltött kutyát 30 napon belül
kötelező oltatni, és ezt az oltást legkésőbb 10 hónapos korig meg kell ismételni. Az idősebb ebeket évente egyszer, de
az előző oltástól számított egy
éven belül kell ismételten beoltatni. Ezeket az időpontokat
akkor is be kell tartani, ha nem
a meghirdetett oltási időszakra
esnek.
Abban az esetben, ha a két oltás közötti időszak akár csak
pár nappal is több, mint egy év,
és a kutya megharap valakit, a
jogszabály szerint oltatlannak,
illetve veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni.
Ilyen esetben hatósági állatorvosnak kell megvizsgálni az
ebet, aki 14 napra megfigyelési zárlatot rendel el. A megbízható azonosításhoz a kutyát
mikrochippel látják el. Amikor
a megfigyelés negatív eredménnyel zárul a veszettség
elleni oltást el kell végezni.
A mikrochippes azonosítás és
védőoltás a tulajdonos költsége, ezen túlmenően az oltás elmaradásáért felelő tulajdonost
állategészségügyi bírság megfizetésére kötelezhetik.
A rendelet szerint az ebek veszettség elleni védőoltását

2009. január 1.-től az állatorvosok hitelesen csak két dokumentumban igazolhatják:
- vagy az Európai Uniós Egységes Állatútlevélben
- vagy a sorszámozott Kisállat
Egészségügyi Könyvben.
Minden oltott ebnek rendelkeznie kell a fenti dokumentumok valamelyikével és ezeket
az idei oltásra is vinni kell.
Elvesztésük esetén új igaz
igazolvány kiállítására csak
külön díjazás ellenében van
lehetőség.
A védőoltást a tulajdonosok az
állatorvosi rendelőkben és az
ún. összevezetéses helyeken
kérhetik. Az oltási díj ez évben
3500 Ft/eb, mely tartalmazza
az oltóanyag, a bélférgesség
elleni kezelés, az oltással ös�szefüggő adminisztráció, adózási (áfa, szja, eva), hatósági
hitelesítés, munkadíj és ez
egyéb költségeket is.
Ne feledkezzünk meg arról,
hogy az oltási helyszínekre
nem szabad beteg vagy ivarzó kutyát vinni a fertőzések
és balesetek megelőzése érdekében. A macskák veszettség
elleni oltása nem kötelező, de
a kijáró (nem lakásban tartott)
macskák esetében nagyon
ajánlott.
Dr. Nagy Elek alelnök
Magyar Állatorvosi Kamara
HBM-i Szervezete
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Eboltás

Egészség
Világnapja

Az évi kötelező veszettség elleni oltás minden 3 hónapot
Betöltött ebnek kötelező.
A macskák oltása ajánlott.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1948. április
7-én az Egyesült Nemzetek
Szervezete (ENSZ) intézményeként kezdte meg működését. Erre az eseményre
emlékezünk az Egészség
Világnapján. A WHO a
nemzetközi közegészségügy
koordináló
hatóságaként
működik, célja a nemzetközi
egészségügyi munka összehangolása.

Áprilisi időpontok:
Pótoltás
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:
Pótoltás
Gépállomás, április 1. 7-11-ig
Rendelőben: Malom u. 3.
Hétfőtől-péntekig 12-14 óráig
Egyéb időpontban is
bejelentkezéssel.
Tel.: 200-166

Az Egészség Világnapja globális kampány, mely mindenkinek szól – a világ vezetőitől kezdve, az összes
ország lakosáig – azért, hogy
rávilágítsanak egy egyszerű
egészségügyi kihívásra, mely
világméretű hatással jár. Új és
sürgető egészségügyi kérdésekre koncentrálva az Egészség Világnapja lehetőséget
nyújt arra, hogy közös fellépéssel védjük az emberek jólétét és egészségét.
Minden évben az Egészség
Világnapja alkalmából olyan
témát választanak, mely a
WHO számára kiemelt fontosságú.
A 2012. évi Egészség Világnap fő címe:

Öregedés és egészség:
„A jó egészség éveket
ad az életnek”
A fő kérdés az, hogy az életen
át tartó jó egészségi állapot segíthet az időskorú férfiaknak
és nőknek a produktív és teljes
életvezetésben és abban, hogy
családjaik és közösségük aktív
tagjai legyenek. Az öregedés
mindenkit érint, kortól, nemtől, gazdagságtól-szegénységtől, lakóhelytől függetlenül.
Forrás: http://www.who.int/
world-health-day/
Dr. Galgóczi Ágnes
kistérségi tisztifőorvos
sajtóközleménye
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Nőnap az idősek klubjában

A H a j d ú s á m s o n i
Mikrotérségi Szociális Szolgálatnál március 8-án délelőtt került sor a nőnapi ünnepség megtartására.
Ünneplőbe
öltözött
hölgyekkel volt tele az ebédlő.
Hajósiné Varga Katalin az
intézmény vezetője egy kis
történelmi visszatekintéssel,
verssel és prózával köszöntötte az egybegyűlteket.
Ünnepségünk része volt, hogy
a hölgyek választhattak, virágot készítenek papírból - origami technikával - egyik

kolléganőnk
útmutatásai
szerint vagy a sokszor, kemény munkában megfáradt
végtagjaikat kényeztetik egy
gyógymasszőrnő segítségével.
A meghitt ünnepség végén a
tavasz hírnökével, egy-egy
szál tulipánnal ajándékoztuk
meg klubtagjainkat.
A klubtagság nyitott, minden
érdeklődőt szeretettel várunk
sorainkba.
Bagoly Mariann
szociális munkatárs

Az Életfa Nyugdíjas Klub hírei
Az Életfa Nyugdíjas Klub
is részt vett a februári rendezvény sorozatban, amely
alkalmából farsangi mulatságot szervezetünk február
11-én.
A tagok nagyon színvonalas
műsort varázsoltak a vendégek elé. Igen változatos ötletes
jelmezeket válogattak össze.
A talpalávalót Ibolya és Vivien
húzta, amely nagyon jól sikerült, jó hangulatban zajlott. A
vendégek is nagyon jól érezték
magukat. A vacsorát Hajduné
Vera főzte, amely nagyon
finom volt, mindenkinek nagyon ízlett, a vendégek meg
voltak vele elégedve. Műsorunkat a Sámson televízió
is felvette,amelyért köszönet
Máthéné Editkének. Március
7-én megemlékeztünk a

nemzetközi Nőnapról, mely
alkalomból a férfitársaink
igyekeztek kivételes bánásmódban részesíteni min- ket
és hölgy ismerőseiket, amiért
hálásak is vagyunk nekik. A
klub férfi tagjai ajándékkal
virággal és nagyon szép versekkel köszöntöttek minket.
Köszönet és hála nekik, e szép
gesztusért. Az életben vannak
olyan pillanatok, amikor a
szavaknál is többet mond egy
kis figyelmesség ajándék vagy
virág. Én nagyon örülök, hogy
ennek a közösségnek tagja és
részese lehetek és kívánok
mindenkinek összetartást és
hosszú boldog nyugdíjas éveket ebben a rohanó világban.
Sándor Lászlóné
elnök

KÖZÖSSÉG

Ünneplő ruhák ajándékba
A március 15-e alkalmából
megtartott városi ünnepségen az ”Új hazába vezető
csodaszarvas” Alapítvány
az iskola és óvoda részére
276 db ünneplő gyermek ruhát ajánlott fel 566.000.- Ft
értékben. Az adomány célja, hogy ezzel is ösztönözzék
a diákokat minél magasabb
szintű eredmények elérésére.
Az alapítvány célja: Magyarország és a magyarság otthonra találása „az új hazában”, az
Európai Unióban,
- a magyar fiatalok európai
szintű versenyképessé válásával,
- sikeres életpálya építéssel,

- a határon túli magyarok felzárkóztatásával, támogatásával,
- nemzeti és természeti kincseink, értékeink megóvásával.
Az adományt Szigetfalvi Gabriella az alapítvány kuratóriumának elnöke adta át Váradi
Lászlóné óvodavezető és Sándorné Sas Ildikó iskolaigazgató részére, akik eljuttatták
azokat a gyerekeknek.
Az átadás alkalmával elnök
asszony külön köszönetet
mondott Tóth János alpolgármester úrnak, akinek a közvetítő munkája nélkül az adományozás nem jöhetett volna
létre.

KÖZÖSSÉG
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Bál az Óvodában

Alapítványi bál

Óvodánk 2012. február 25én rendezte meg a Szülők
Bálját, melyre 12. alkalommal került sor.
Intézményünk
valamennyi
dolgozója lelkesen és nagy
igyekezettel készült erre az
alkalomra, hiszen hagyományainkhoz híven ismét igyekeztünk színvonalas műsorral
kedveskedni vendégeinknek.
Óvodavezetőnk, Váradi Lászlóné és Hamza Gábor Polgármester Úr köszöntő szavai
után, az óvodás gyermekek és
az óvónők nyitótánca következett, matróz jelmezben.Ezután
a vendégek elfogyasztották az
ízletes vacsorát, amit szakácsaink és konyhai dolgozóink
nagy igyekezettel készítettek.
A jó hangulatról és kellemes
zenéről a debreceni Show
band zenekar gondoskodott.
Az est további részében a
vendégek sokat táncolhattak,
majd pihenésképp a dolgozók vidám, táncos meglepetésműsorát nézhették meg.
A vendégek képzeletben egy
hajóút részesei lehettek, gyönyörködhettek a különböző
kultúrák táncaiban, és a kalózcsapat támadásai miatt
„izgalomban” sem volt hiány.
Éjfél után kisorsolásra került
a sok szép tombola felajánlás,
amit ezúton köszönünk mindenkinek.

7.

Továbbá szeretnénk megköszönni mindazoknak akik bármivel segítették, hogy hagyományainkhoz híven sikeresen
záruljon a bálunk.

Reméljük valamennyi kedves
vendégünk jól érezte magát
bálunkon, kellemesen szórakozott és megtisztel bennünket jelenlétével jövőre is.

A bál bevételét a csoportszobai
és az udvari játékok fejlesztésére fordítjuk.

Simonné Bódi Anikó
óvodapedagógus

Hagyományainkhoz
híven
idén is megrendeztük az iskola Alapítványi bálját március
10-én. Célunk az volt, hogy
a szülők, az iskola támogatói, intézményünk dolgozói
önfeledten töltsenek együtt
egy estét, kikapcsolódjanak,
beszélgessenek, jól érezzék
magukat. Eközben nem feledve a jótékonykodást, alapítványunk támogatását sem.
Segítséget kérünk, hogy mi
is segíthessük iskolánk tanulóit. Örömmel fogadtuk
a sok-sok tombola ajándékot és egyéb felajánlásokat
melyet ezúton is szeretnék
mindenkinek megköszönni.
Vendégeinket fergeteges műsor fogadta, melyet tehetséges énekes és néptáncos
tanulóink, a művelődési ház
mazsorett csoportjai és a pedagógusok alkalmi tánckara
szolgáltatta.
Köszönetemet
fejezem ki a felkészítőknek
önzetlen munkájukért. A
konyhai dolgozók keze munkáját dicsérte a bőséges és
finom vacsora. A talpalávalót
Rubovszky János és zenekara
„húzta” a táncoskedvű bálozóknak, jó hangulatot teremtve hajnalig. Éjszakai meglepetés műsor és finom falatok
elfogyasztása szakította csak
meg a vidám mulatozást. A
tombolasorsolás sok vendégnek szerzett boldog perceket,
sok értékes ajándék talált
gazdára. Bízom benne, hogy
mindenki jól érezte magát
és jövőre is együtt bálozhatunk. Köszönöm mindenkinek
a részvételét, támogatását.
Csontosné Ozsváth Éva
Iskolánkért Alapítvány elnöke

Köszönetnyilvánítás
2012. március 10-én került megrendezésre iskolánkban az
Alapítványi Bál.
A Szülői Tanács és az Iskolaszék nevében szeretnénk megköszönni az osztályok által felajánlott tombolaajándékokat,
mellyel hozzájárultak a bál sikeres megrendezéséhez, és mindazoknak, akik a pakolásban és terítésben segítettek.
A jövőben is számítunk a segítségetekre.
Az Iskolaszék és a Szülői Tanács nevében:
Montlika Zoltán, Iskolaszék elnöke
Káplárné Deczki Julianna
SzT elnöke

Az alapítvány elnöke Sándorné Sas Ildikó igazgató és Hamza
Gábor polgármester társaságában
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A bölcsődei felvétel rendje
Kedves Szülők!
Bölcsődénk már több mint tíz éve szeretettel neveli-gondozza a ránk
bízott gyermekeket, szüleik nagy megelégedésére. A 2011. évi nevelési
évtől új eljárást vezettünk be a felvételek rendszerében a korábbi egymásfél éves sorban állás helyett. Ettől az évtől az óvodai beíratások
után hirdetem meg a jelentkezéseket, mert így a szülő és a munkáltató
is jobban tud tervezni, a szülő munkába állását illetően. Mindenki tudja,
hogy a jelentkezők száma minden évben meghaladja a felvehető gyermekek számát.
A Bölcsődei felvételi kérelmeket beadási időpontjai:
A Bölcsődébe a 2012-2013-as nevelési évre (2012. szeptember 01. 2013. augusztus 31.) a felvételi kérelmeket az alábbi időpontokban
lehet beadni a Bölcsődevezetőnél, a Bölcsődében.
2012. május 7. napján (hétfő) 8.30 órától 13.00 óráig.
2012. május 8. napján (kedd) 8.30 órától 15.00 óráig.
2012. május 9. napján (szerda) 8.30 órától 13.00 óráig.
A felvétellel kapcsolatos minden tudnivaló megtekinthető és a felvételi adatlapok letölthetőek a www. e-tarsulas.hu/hajdusamson.
hu oldalról a Hírek,/Bölcsőde hírei illetve a www. hajdusamson.hu/
intézmények/bölcsőde menüpont alatt is. A felvétellel kapcsolatos
minden tudnivaló megjelenik a Sámsoni Hírlap áprilisi számában. A
felvételi lapok ezeken a napokon átvehetőek a Bölcsődében is.
Szeretném Önöket tájékozatni, hogy a korábban beadott jelentkezési
lapok a felvételi kérelmek elbírálása során nem kerülnek figyelembevételre.

ÓVODAI BEIRATÁS

PROGRAMAJÁNLÓ

Értesítjük a kedves Szülőket,
hogy az Eszterlánc Óvodában
a gyermekek beíratása 2012.
április 23-tól - április 25-ig
történik.
04.23-án (hétfőn)
8:00 - 17:00 - ig
04.24 – 04.25-ig
(kedd-szerda)
8:00 - 16:00 - ig
Felhívjuk a szülők figyelmét,
hogy a 2007. december 31-ig
született gyermekeknek kötelező az óvodai beiratkozás.

Április 5. csütörtök 10-16-ig
Népi Kalendárium programsorozat – Húsvéti készülődés a
múzeumban. Programok:
-tojáskereső verseny (nevezni
lehet 3-5 fős csapatokban gyerek- és családi, gyalogos és
kerékpáros kategóriákban, kisebb gyűjtőkosarat hozzanak
magukkal a résztvevők)
-hagyományos
tojásfestés,
kézműves foglalkozás (tojást,
kukót hozni kell!)
-locsolóvers mondó verseny
(előzetesen leadott verssel lehet nevezni)
-népi locsolkodás bemutatója.

A beiratkozáshoz szükséges:
-Születési anyakönyvi
kivonat
-TAJ kártya
-lakcím azonosító.

Bölcsődénkben csak a gyermekek étkezéséért kell fizetni a szülőknek, gondozási díjat senkinek nem kell fizetni.

Zavaczki Éva
Bölcsődevezető

Fábián Sándorné emlékére
Fájó szívvel búcsúzunk kedves tanító néninktől, osztályfőnökünktől, kollégánktól, a hajdúsámsoni iskola nyugalmazott pedagógusától. Több évtizedes pedagógusi munkája során nagy-nagy
odaadással oktatta- nevelte a sámsoni gyerekeket. Példaértékű az
a türelem, békesség, szeretet,nyugalom ami belőle áradt. Példát
mutatott tanítványnak, munkatársnak emberségből, kötelességtudásból, felelősségérzésből. Egyszerű életet élt, de fenségeset. A
munkás évek sora felcsillan, de ami bennünk megmaradt: emlékek, érzelmek, a szeretet.

“Nem hal meg az, ki milliókra költi dús élte kincsét”
Emlékét örökre megőrizzük,a volt kollégák és tanítványok
nevében: Dandé Lászlóné

Április 11. szerda 08-16 óráig
A Magyar Költészet Napja
– irodalmi kávéház a Városi
Könyvtárban
A betérők egy kávé vagy tea
mellett hallgathatják meg kedvenc versüket.
Április 22. vasárnap 10:00
Hősök Napja – megemlékezés
a világháborúk áldozatairól
Helye: Református Templom
és Világháborús Emlékmű

A felvételek elbírálásának határideje, a felvételt nyertek névsora, az elutasítottak értesítése
1.) A felvételek elbírálásának határideje: 2012.május 25.
2.) A felvételt nyert gyermekek névsorának közzététele: 2012. május 30. (www. hajdusamson.hu, /intézmények/bölcsőde,)
3.) Az elutasított családokat levélben értesítjük 2012. május 30-tól.

Remélem a segítségükre tudtam lenni a nagy döntés előtt. Szeretettel
várjuk Önöket és gyermekeiket a Bölcsődében.

KÖZÖSSÉG

Felhívás!
Kedves volt sámsoni diákok!
Fotó-, iskolatörténeti kiadványhoz, kiállításhoz gyűjtünk
régi fényképeket az iskoláról,
osztályközösségekről,ünnepsé
gekről, táborozásokról, kirándulásokról. Másolat készítése
után visszajuttatjuk a tulajdonosoknak. A képek hátoldalára
kérjük ráírni, mikor készült
és kik láthatók a képen. A képeket le lehet adni az iskola
könyvtárában, az iskola portáján, vagy az I/10-es teremben.
Várjuk fotóikat! Előre is szeretnénk nagyon megköszönni
segítségüket!
Dandé Lászlóné,
Tóthné Szathmáry Irén
pedagógusok

Április 23-27.
Művészetek hete az iskolában
Április 23. hétfő Az esztári
műv. iskola bemutatkozása
Április 24. kedd Zenetagozat
és vendégeinek koncertje
Április 26. csütörtök Hangszerbemutató az óvodában

A sámsonkerti
rajzpályázat
eredménye
A sámsonkerti közösségi portál (www.samsonkert.com és
www.samsonkert.hu) rajzpályázatot hirdetett farsang témakörben gyerekek számára.
2012. február 19-én lezárult
a Farsangi rajzpályázat és
megszületett a végül két kategória első helyezettje: 0-5 év
korosztályban Czeglédi Brigi,
6-12 korosztályban Sándor
Kata kapta a legtöbb szavazatot. A rajzok megtekinthetőek
a honlapon.

KÖZÖSSÉG - SPORT
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A Martinka Lakosokért
Egyesület programjai
2012. január 28-án kézműves foglalkozást tartottunk a farsangi
készülődés jegyében, február 11-én pedig a szalmafonást ismerhették meg a résztvevők.
2012. február 25-én gyermek farsangot rendeztünk. Fergeteges
hangulatban telt a program arcfestéssel, vetélkedőkkel, csocsóval. Jávor Barbara énekelt, fuvolázott, édesapja gitáron kísérte,
Hajdúné Marika néni és Gyirgyóné Jolika néni pedig fánkot sütött. A rendezvényt anyagilag Szabó Kálmán képviselő támogatta. Mindenkinek köszönjük a segítséget és a részvételt!
Szeretettel várunk mindenkit soron következő programjainkra:
2012. március 31. 10 óra

Húsvéti kézműves foglalkozás
2012. április 7. szombat 17.30 óra

Húsvét üzenete
(Baptista gyülekezet műsora gyereknek )
Helyszín: Martinkai Közösségi Ház, Martinka Iskola u. 13.
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MLSZ Hajdú- Bihar megyei Igazgatóság
megyei I. osztály felnőtt
labdarúgó bajnokság
2011/2012 – tavaszi forduló
Eredmények						
					
2012.03.10. Szombat 14:30
Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E. - Biharkeresztesi VSE
7:2
2012.03.18. Vasárnap 15:00
Nyíradonyi VVTK - Hajdúsámsoni T:T:I:SZ:E.
0:3
2012.03.24. Szombat 15:00
Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E- Tiszacsegei VSE
3:1
Soron következő mérkőzések – az ifjúsági mérkőzések 2
órával korábban kezdődnek
2012.04.01. Vasárnap 15:00 Püspökladányi LE – Hajdúsámson
2012.04.08. Vasárnap 15:30 Hajdúnánási GB.FK – Hajdúsámson
2012.04.15. Vasárnap 15:30 Derecskei LSE – Hajdúsámson
2012.04.21. Szombat 16:00 Hajdúsámson – Berettyóújfalui SE
2012.04.28. Szombat 16:00 Hajdúsámson – Sárrétudvari KSE

A Harangi Imre Sportegyesület hírei
WSB-elődöntőben
Varga Miklós csapata
Továbbra is kitűnő formában
bokszol Varga Miklós (61kg),
a WSB félprofi világligában
a Milano Thundert erősítő
olimpikonunk a negyeddöntőben pazar teljesítménnyel
járult hozzá a Paris United
búcsúztatásához.
A negyeddöntő első mérkőzését a franciák nyerték 3:2
arányban, ám a visszavágón a
taljánok kiadós, 5:0-s veréssel
vágtak vissza. Miki, csapatából egyedüliként mind az öt
menetet megnyerte, imponáló magabiztossággal győzte le
Lachen Fatahot. Sportolónk az
olasz világbajnok, Valentino
sérülésének, valamint kitűnő
ökölvívásának köszönhetően
első számú bunyóssá lépett
elő súlycsoportjában a lombard gárdánál. A szakvezetés
továbbra is számít rá, a Baku
elleni elődöntő visszavágóján
léphet szorítóba.

- Úgy érzem, eddig nem vallottam szégyent a WSB-ben,
de még sok a tanulnivalóm
– nyilatkozta Varga Miklós.
– Remek riválisok ellen mérhetem le, hol tartok a felkészülésben, nem csak fizikálisan,
de mentálisan is léptem előre.
Remélem, az olimpián ezt meg
is tudom mutatni.

Ungvári István egyre
közelebb Trabzonhoz
Európa-bajnoki
bronzérmesünk mostanában a tatai edzőtáborban püföli a
zsákokat, a Kovács László
szövetségi kapitány vezette
válogatott keret tagjaként a
trabzoni olimpiai kvalifikációs viadalra készül.

- A kapitánytól jó híreket kaptam Ungiról, meg van elégedve az edzőtáborban végzett
munkájával – mondta Máté
Attila, a HISE vezetőedzője. –
Riválisa, a kecskeméti Lakatos
nem vesz részt az edzőtábori
munkában, így papírsúlyban
csak versenyzőm küzd a kvalifikációs viadalon való részvételért. Pistinek az első négy
között kell végeznie Törökországban, ha ott akar lenni
Londonban. Jó forma esetén
ezt teljesíteni tudja, s akkor két
HISE-bunyós vehetne részt az
olimpián. Bár még nem volt
szó róla, ha lehetőség lenne rá,
nagyon szívesen kiutaznék a
trabzoni versenyre, s a helyszínen segíteném öklözőmet.

Utánpótlás versenyzőink az Énekes emlékversenyen
Bartha Dani ötödik helyet
szerzett az Énekes-emlékversenyen.

Két utánpótlás-versenyzőnk,
Perge Bence (60kg) és Bartha
Dániel (69kg) lépett szorítóba
az ifjúsági korosztály egyik legnagyobb versengésének számító Énekes-emlékversenyen.
Nem vallottak szégyent a fiúk,
Bence a legjobb nyolcért nagy
csatában kapott ki Bogdán Tibortól, Dani ezt a fordulót sikerrel vette Papp Dusán ellen,
az éremért azonban már nem
bírt a későbbi győztes soproni
Tóth Martinnal.
- Jól bokszoltak a srácok, Bence hosszabb kihagyás után
mutatta meg, lehet rá számítani, Dani pedig bebizonyította, elsőévesként is méltó
ellenfele a legjobbaknak. Az
év végén megrendezésre kerülő magyar bajnokságon
mindketten odaérhetnek a
dobogóra, persze, ehhez rengeteg munkát kell még elvégezniük – mondta Máté Attila
vezetőedző.
További hírek:
www.harangiboxing.hu
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MEGEMLÉKEZÉS
Birinyi Istvánné,
Erzsike
halálának
5.
évfordulójára.
„Csak az hal meg, kit
elfelejtenek.”

VILLÁS KERTÉSZETI
ÁRUDA

Külső Sámsoni út, a fóliaház
mellett!
Tuják, díszfák, örökzöldek,
magnólia, rhododendron, cserjék
nagy választékban!
Mérsékelt áron!
Villásné Kati: 20/9942-345
Kovács Árpád: 20/3573-513

Szerető gyermekei

Hajdúsámson: 06/52-200-642
06/70-266-0162
Nagykálló:
06/30-239-7367

H-P: 8-17
SZO.:8-16
VAS.:8-14

Gyógyászati és Orvostechnikai Szaküzlet
Kis- és Nagykereskedelem

Tisztelt Mezőgazdasági Termelők!

Társaságunk hajdúsámsoni és nagykállói gabonatároló, terményszárító telepein: kukorica és olajnapraforgó termeltetési
szerződéssel, vetőmag, műtrágya, növényvédőszerek biztosításával állunk az önök rendelkezésére!
Szerződést kötünk továbbá étkezési (hántolási) napraforgóra,
szerződésben rögzített 150.000-Ft+áfa vagy komp. felár/tonna
felvásárlási áron.
Elérhetőségek:

HIRDETÉSEK

Elektrom os mopede k,
kere kes széke k, járást
segítő esz közök, orvosi,
fürdőszobai eszköz ök.
Higiénés esz közök,
antidec ubitus matracok,
párná k, teljes körű tanácsadás.

Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. /orvosi rendelőnél/

Hajdúsámson Hársfa u. 3-5. /orvosi rendelőnél/
H-K:38-14,
Sz-Cs:
Tel: 52-310-896,
30-3300-762
Te l : 52- 31
0- 896, 3030 0762 10-17
NyGyógyteák
itás: 2012.
fe
bruár
28.
Ny
itva:
10-15-ig
kaphatók!
P: ZÁRVA, Szo: 8-12

Műszaki vizsgára való
és

AUTÓHÁZ

Várjuk szeretettel barátságos körny ezetben, kedvező
árakkal és kiemelkedően magas szakmai és technikai
Hajdúsámson,
Árpád
u. 96.
háttárrel
rendelkező korszerű
autószervizünkben.

Gépjármű kárrendezés és szerviz!

Szolgáltatásaink:
• minden típusú személy- és kisteher gépkocsi időszakos karbantartása, szervizelés e Castrol kenőanyag felhasználás ával
illet ve dízelmotorok
• OttóMegérkeztek
a felújít ása, javítása

Utánfutó kölcsönzés

gumiabroncsok
fék- és
futómű javítás
•NYÁRI
a helyszínen
Gumiszerelés,
kerékcentrírozás, gumiabroncsok
• melyek
megtekinthetők.
értékesítése
• futóműbeállítás
Gumi
szerelés, centrírozás,
• műszaki
viz sgára felkészítés, viz sgáztatás
értékesítés!
• fényszóróbeállítás
ELÉRHETŐSÉGEINK:
• klímajavít ás,
töltés tisztítás
Tel: 06-70-3842502 (Sipos Róbert)
technic - motordiagnosztikai
• Gutmann mester
Fax : 06-52-200-622

•

Web: www.siposauto.hu
vizsgálat ok
Email: siposautohaz@gmail.com
gyári Cím:
ill. utángyártott,
új és
bontott
alkatrészek forHajdúsámson,
Árpád
u. 96.
galmazása
Cég: Car Material ’98 Bt

Mű

felkészítés,

Várjuk szeretettel barátságos körny ezetben, kedvező
árakkal és kiemelkedően magas szakmai és technikai
háttárrel rendelkező korszerű autószervizünkben.

Műszaki vizsgára való
MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
felkészítés,
Szolgáltatásaink:
VIZSGÁZTATÁS
minden típusú személyés kisteher gépkocsi idő• MŰSZAKI
szakos karbantartása, szervizelés e Castrol kenőITT
AAHELYSZÍNEN!
ITT
HELYSZÍNEN!
anyag
felhasználás
ával

•
•
•

Ottó- illet ve dízelmotorok felújít ása, javítása

•
•

klímajavít ás, töltés tisztítás
Elérhetőségeink:
Gutmann
technic - motordiagnosztikai
Cím: mester
4251 Hajdúsám
son, Garai u. 1.
vizsgálat ok Tel/fax: 52/202-333
gyári ill. utángyártott,
új és bontott alkatrészek forMobil: 30/998-2968
E-mail: sipos.zoli@t-online.hu
galmazása
Web: www.japanautoszerviz.hu

fék- és futómű javítás

Autójavítás magas színvonalon,
Gumiszerelés, kerékcentrírozás, gumiabroncsok
alacsony árakon!

MŰ

IT

A

Számu
értékesítése
legyen!
Számunkra az a legfontosabb, hogy Ön elégedett
• futóműbeállítás
legyen!
Reméljük a jövőben megtisztel bizalmával!
Sipos
Zoltán viz sgáztatás
• műszaki viz sgára
felkészítés,
autószerelő
mester
• fényszóróbeállítás

•

HIRDETÉSEK
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Bio és

GYÓGY
OÁZIS

ajándékbolt

4251, Hajdúsámson, Béke út 4. (a piac mellett)
Nyitva: H: 08-17
K:08-17
Sz:08-17
Cs:08-17
P:08-17
Szo:08-12

H
AK ÚS
CI VÉ
Ó TI
K!

Várunk szeretettel minden
kedves vásárlót!
facebook.com/gyogyoazis
Tel: 06-30-560-3553

A hirdetés felmutatójának 10% kedvezmény!

Sámsoni

Telekhatáron belüli
szennyvízcsatorna építés.
Ingyenes helyszíni árajánlat!
www.csatornazas.com
Tel.: 06-20-361-9341
Nyugdíjasoknak kedvezmény!

APRÓHIRDETÉSEK

közlemény
Hirdetések felvétele minden
hónap 20. napjáig a Polgármesteri Hivatal
pénztárában
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Jókai utcában központhoz közel, 3szoba, nappali gáz+vegyes
fűtésű családi ház eladó vagy kisebbre cserélhető.

IrÁr 12,5 M Ft Érd: 30-911-5233
Farkas Istvánné
márciusban ünnepelte
80. születésnapját,
mely alkalomból
ezúton is köszönti őt
Anti fia és családja.

Hírlap

Hajdúsámson Város ingyenes havilapja
Megjelenik 3700 példányban
Szerkesztőség: Hajdúsámson Szabadság tér 5.
Főszerkesztő: Tarné Hajdú Judit
Tel.: 06-20-2757-504
E-mail: samsonihirlap@gmail.com , samsonihirlap@freemail.hu
Honlap: www.hajdusamson.hu
Nyomda: Center-Print Kft, Debrecen ISSN: 1789-0381

Hip-hop táncoktatás Hajdúsámsonban. Helye: II. Rákóczi suli táncterme, minden hétfőn 18,30-19,30-ig. Alkalmi
díjas oktatás, az első edzés ingyenes minden új tagnak.
Infó: Mezei Anita, 06-30-860-9805,
mezeyanita@citromail.hu,
www.hiphopbreakdance.mlap.hu

4 hetes előnevelt csirke (nyírkércsi) jegyezhető Hajdúsámson
Dózsa Gy. u. 79. szám alatt (Tápbolt) 06-30-8603-042
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KÉPES KRÓNIKA
Kulturális intézményünk névadója, Petőfi Sándor tiszteletére idén is megszerveztük a
szavalóversenyt, amelyre most
a Nemzeti dal előadásával
lehetett nevezni. Az I. helyezett, Magas Márk 4. osztályos
tanuló a városi ünnepségen, a
Petőfi szobornál is elmondta
a forradalom jelképévé vált
verset.

2012. február 24-én a múzeumnál - a Népi Kalendárium programsorozatban szervezett - télűzőfarsangoló délután keretében szabadultunk meg a hidegtől. A kézműves foglalkozáson résztvevő
tanulók maszkot és zajkeltő eszközöket készítettek, majd az Életfa Idősek Klubja busójelmezbe
öltözött tagjaival együtt vettek részt a felvonuláson. A múzeum parkolójába visszaérkezve mindenki elkészíthette a kiszebábuját és a gondűző cédulákat, melyet aztán - a hagyományoknak
megfelelően - elégettünk. Kísérő népi rigmusokról és dalokról a Muskátli Népdalkör tagjai gondoskodtak. Végül a résztvevőket helyben sütött fánkkal és teával láttuk vendégül.

Koszorúzás nemzeti
ünnepünkön
A március 14-én megtartott megemlékezés a Petőfi szobornál fejeződött
be, ahol elhangzott a Nemzeti
dal, majd a város intézményei,
civil szervezetei és a pártok helyi
képviselői helyezték el koszorúikat.

A nemzeti ünnepünkre való
felkészülés jegyében egy héten át szerveztünk múzeumpedagógiai foglalkozásokat a
kiállítóteremben. A résztvevő
csoportok 1848 jelképeivel ismerkedtek, korabeli jelmezbe
bújhattak és saját kezűleg készíthettek különleges kokárdákat.
Dobosné Hajdú Anikó

65 éve, 1947. március 20-án a hajdúhadházi képviselő-testület
előirányozta a Hajdúsámson és Hajdúhadház közötti bekötőút
építését. Erről, a mindkét település számára fontos eseményről
emlékeztünk meg 2012. március 18-án, vasárnap, gyalogos illetve kerékpáros túra keretében. A résztvevők a Könyvtár előtt
találkoztak, majd kerékpárral indultak el Hajdúhadház felé, ahol
félúton találkoztak a hadházi emlékezőkkel. A találkozó résztvevői közösen piknikeztek, majd aláírták az emléklapokat, amelyeket a városok vezetőihez is eljuttattak, azzal az üzenettel, hogy
a két város együttműködését segítsék elő és lehetőség szerint
az igen megviselt utat lehetőség szerint újítsák fel. A programot
a hajdúhadházi „Kulturális értékeinkért” Baráti Kör, valamint a
hajdúsámsoni Petőfi Sándor Városi Könyvtár és KMI szervezte.

