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Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata csatlakozott a 2012. 
június 2-án megrendezésre ke-
rülő „TeSzedd” hulladékgyűj-
tési akcióhoz. Az akció célja, 
hogy egyetlen nap leforgása 
alatt a lehető legtöbb szeméttől 
megtisztítsuk az egész orszá-
got. Erre a helyi összefogásra 
hívjuk meg Hajdúsámson vá-
ros intézményeit, civil szer-
vezeteit, önkénteseket, hogy 
közösen tegyünk lakóhelyünk 
tisztaságáért. Kérjük Önöket, 
hogy minél többen csatlakoz-
zanak az akcióhoz! 

Gyülekezés: 
2012. június 2-án, 

szombaton reggel 8,30 órakor
 a Kossuth u. 5. sz. alatti

 („Vadászház”) udvarán, ahol 
a szükséges tájékoztatás meg-
tartására kerül sor. A szemét 
gyűjtéshez minden regisztrált 
résztvevőnek gumikesztyűt és 
gyűjtőzsákot biztosítunk. A 
szemétgyűjtés délig tart. Az 
akcióval kapcsolatban tájé-
koztatót teszünk fel a www.e-
tarsulas/hajdusamson honla-
punkra.

Idén a megszokottól eltérő 
helyszínen, a Pacsirtás hor-
gásztónál vártuk a majáliso-
zókat. 

A terület tulajdososa, a Fish 
Gold Kft a területet térítés-
mentesen biztosította, melyet 
ezúton is köszönünk. Bár so-
kan kritikával fogadták az új-
szerű kezdeményezést, remél-
jük, akik eljöttek, jól érezték 
magukat és sikerült elérni a 
rendezvény célját, hogy csa-
ládi, piknikezős hangulatban 
töltsük együtt ezt a napot. 
A résztvevők kipróbálhatták 
tudásukat a sakk versenyen, 
ügyességüket lengőtekében, 
ostorcsattogtatásban és má-
jusfa mászásban. A központtól 
mindössze egy kilométerre ki-

alakított tónál természetesen 
nem maradhatott el a horgász-
verseny sem. A hagyományos 
kispályás labdarúgó bajnokság 
helyszíne változatlan maradt, 
az most is a sportpályán zajlott 
napközben. 
Délben kemencés látványsü-
tésre került sor, majd kezdetét 
vette a színpadi műsor: élő ze-
nével, nótával, népdallal, nép-
tánccal, citerával, mazsorett- 
és modern tánc bemutatókkal. 
Kora este a város alpolgár-
mestere, Tóth János köszön-
tötte a résztvevőket, majd a 
Varga-Balássy előadópáros 
szórakoztatta a közönséget. 
Zenés ráadásról a Sós Family 
zenekar gondoskodott. Kü-
lön köszönetünket szeretnénk 
kifejezni a Polgárőrségnek, a 

Rendőrségnek, a Mentőszol-
gálatnak és az orvosi ügyelet-
nek a rendezvény biztosításá-
hoz nyújtott segítségért.

További képek a 12. oldalon

A Nemzeti Összetartozás Napja

Tóth János alpolgármester 
köszöntötte a jelenlévőket

Június 4-e a Nemzeti Ösz-
szetartozás Napja, melyet az 
1920-as trianoni békeszerző-
dés aláírásának évforduló-
jára emlékezve 2010. május 
31-én iktatott törvénybe az 
Országgyűlés. A 2010/11-es 
tanév óta az iskolákban is 
kötelező ünnep.

A törvény indoklása az alábbi-
ak szerint szól.  
Az 1920. június 4-én aláírt 
trianoni békediktátum kitöröl-
hetetlen, máig feldolgozatlan 
nyomot hagyott Közép-Európa 
nemzeteinek tudatában, gene-
rációk óta a régió történelmé-
nek és politikai eseményei-
nek közvetlen vagy közvetett 
befolyásolója. Közép-Európa 
államai és nemzetei a döntés 
rájuk vonatkozó következmé-
nyeinek megfelelően eltérő 
módon viszonyulnak a szer-

ződéshez. Egyes nemzetek 
önazonosságuk megteremtése 
és kiteljesítése szempontjából 
meghatározó és előremutató 
eseménynek tekintik, ám a 
magyarság számára Trianon a 
XX. század legnagyobb tragé-
diája. A nemzeti emlékezés, a 
Kárpát-medence népei közös 
jövőjének elősegítése és az 
európai értékek érvényesülése 
azt a feladatot rója ránk, hogy 
segítsük Trianon döntéseinek 
megértését és feldolgozását. 
Ugyanakkor lehetőséget ad 
arra is, hogy bebizonyítsuk : a 

nyelvéből és kultúrájából erőt 
merítő magyarság e történelmi 
tragédia után képes a nemze-
ti megújulásra, az előtte álló 
történelmi feladatok megoldá-
sára.

Városunkban 2012. június 
4-én délelőtt az iskolában, dél-
után pedig a Szabadság téren, 
a Trianoni Emlékműnél kerül 
sor megemlékezésre.

A városi ünnepség 16 órakor 
kezdődik. Ünnepi beszédet 
mond: Hamza Gábor polgár-
mester, közreműködnek az 
iskola tanulói. Kérjük a helyi 
intézményeket, civil szerveze-
teket, hogy az előző évhez ha-
sonlóan egy szál fehér virág-
gal érkezzenek a helyszínre. 
Szervező: Petőfi Sándor Vá-
rosi Könyvtár, Közművelődési 
és Muzeális Intézmény.



Ülésezett a Képviselő-testület
Tájékoztató a 2012. április 
26. és május 9. közötti Kép-
viselő-testületi üléseken ho-
zott fontosabb döntésekről

- A Képviselő-testület tá-
mogatja a SZÁLNET Kft. 
kérelmét és ezzel lehetővé 
teszi számára, hogy a Hajdú-
sámson-Sámsonkert, Szűcs 
utcában található - az Önkor-
mányzat tulajdonában lévő 
- közvilágítási oszlopok fel-
használásával az általa nyúj-
tott internet szolgáltatást 
bővítse.

- A Képviselő-testület megtár-
gyalta a fenntartásában műkö-
dő közoktatási intézmények 
további fenntartásának és 
működtetésének lehetősé-
geit, és elhatározta, hogy az 
Eszterlánc Óvoda és a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény fenntartói joga 
átadásának kérdésében csak 
az intézménybe járó gyere-
kek szüleinek, gondviselői-
nek megkérdezése, és írásos 
nyilatkozatának beérkezése 
után kíván döntést hozni arról, 
hogy az intézmény átvételére 
pozitív szándéknyilatkozatot 
adó egyházak, egyházi jogi 
személyek közül mely szerve-
zetnek kívánja átadni az intéz-
mény fenntartói jogát.

- A Képviselő-testület a 2011. 
évi költségvetési gazdálko-
dásról szóló egyszerűsített 
mérleget, az egyszerűsített 
pénzforgalmi jelentést, az 
egyszerűsített pénzmarad-
vány-kimutatást, az egysze-
rűsített eredmény-kimutatást 
elfogadta.
- Tudomásul vette a 2011. évi 
belső ellenőrzésről szóló éves 
ellenőrzési és összefoglaló je-
lentést. 

- Elfogadta az önkormányzat 
2011. évi helyi adóbevételei-
nek teljesítéséről szóló beszá-
molót. 

- A Képviselő-testület támo-
gatási igényt nyújtott be az 
önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormány-
zatok 2012. évi támogatásá-
ra.

- A Képviselő-testület elha-
tározta, hogy Hajdúsámson 
Város Önkormányzata 2009-
2015-ig terjedő időtartam-
ra szóló közoktatási feladat 
ellátási, intézményhálózat-
működtetési és - fejlesztési 
tervének felülvizsgálatához 
beszerzi a Hajdú-Bihar Me-
gyei Kormányhivatal fejlesz-
tési tervre épített szakvélemé-
nyét.

- Jóváhagyta a Petőfi Sándor 
Városi Könyvtár, Közműve-
lődési és Muzeális Intézmény 
Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának módosítását.

- Elfogadta a Hajdúsámson 
Fejlődéséért Közalapítvány, 
valamint a „Sámsonkertért 
Közalapítvány 2011. évi te-
vékenységéről szóló „Éves 
jelentést”.

- A Képviselő-testület elha-
tározta, hogy a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Sajátos Nevelési 
Igényű Tanulók Tagozatának 
a 2012. júniusi tanulmányi 
kirándulásához 50.000.- Ft 
támogatást nyújt.

- Hajdúsámson Város Ön-
kormányzata Szenes Mátyás 
úszó és uszonyos úszó részére 
40.000 Ft/hó összegű pénz-
ügyi támogatást nyújt 2012. 
május 1 napjától 2012. decem-
ber 31. napjáig terjedő időre. 

- Elhatározza, hogy a tulaj-
donában lévő hajdúsámsoni 
1593 hrsz-ú, 4087 m2 terüle-
tű ingatlanra Haszonkölcsön 
szerződést köt Major István-
né Hajdúsámson, Epreskert u. 
14. sz. alatti kérelmezővel. 

- A Képviselő-testület elhatá-
rozta, hogy pályázatot nyújt be 
önfenntartó képességet segítő, 
önkormányzati ingatlanok fel-
újítása, átalakítása, bővítése 
céljából a Hajdúsámson, Sza-
badság tér 5. sz. alatti 584/8 
hrsz-ú ingatlanon Polgármes-
teri Hivatal „A” és „B” épü-
let összeépítésére, bővítésére 
bruttó 36 millió forint összegű 
támogatásra, önerő biztosítása 
nélkül. 

- A Képviselő-testület elha-
tározta, hogy a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményben működő is-
kolaszékbe Montlika Zoltán 
önkormányzati képviselőt de-
legálja.

- A Képviselő-testület elha-
tározta, hogy megvizsgál-
ja a fenntartásában működő 
közoktatási intézmények 
fenntartói jogának egyházi 
fenntartásba történő átadá-
sa lehetőségét. A Képviselő-
testület kinyilvánította azon 
szándékát, hogy 2012. szept-
ember 1-jétől az Eszterlánc 
Óvoda, valamint a II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény a fenntartói jogát 
az általa ellátott feladatokkal 
a Hit Gyülekezete egyháznak 
tervezi átadni.

- A Képviselő-testület – a 
23/2012. (IV. 18.) NEFMI 
rendeletben foglaltaknak meg-
felelően vállalja, hogy 2012. 
június 18-tól – 2012. augusz-
tus 31-ig terjedő időszakban 
legfeljebb 54 munkanapon 
keresztül biztosítja a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő kiskorú 
gyermekek étkezését, napi 
egyszeri meleg étkeztetés for-
májában ingyenesen. Ennek 
érdekében igénylést nyújt be a 
NEFMI-hez. 

- A Képviselő-testület az ön-
kormányzat 2012. évi költ-
ségvetésének 6/D sz. mellék-
letének „Közutak fenntartása 
üzemeltetése” szakfeladat do-
logi kiadások előirányzatáról 
bruttó 960.000 forintot cso-
portosít át a „Lakóingatlan 
bérbeadása és üzemeltetése” 
szakfeladat dologi kiadásai-
ra annak érdekében, hogy a 
Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata tulajdonában álló, 
a 0333/2 hrsz-ú ingatlanon 
található bérlakások felújí-
tását elvégeztesse. 

- A Képviselő-testület a 2012. 
június 2-i „Te Szedd” hulla-
dékgyűjtési akcióban történő 
részvételi szándékát fejezi ki. 
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Hajdúsámson területén több 
helyen szelektív hulladék-
gyűjtő edények vannak elhe-
lyezve. Sajnos évek óta gon-
dot jelent a hulladékgyűjtők 
nem megfelelő használata.

Sokan kommunális hulladék-
gyűjtőnek használják, vagy 
lomtalanítás céljából rakják le 
illegálisan szemetüket, pedig 
ez 30.000 Ft pénzbírsággal 
sújtható Hajdúsámson Város 
Önkormányzata Képvise-
lő-testülete 7/2005. (II. 28.) 
számú rendelete alapján. A 
települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról és a
köztisztaság fenntartásáról 
szóló rendelet az e-tarsulas.hu 
közigazgatási oldalon a rende-
lettárban olvasható.

Az Önkormányzat részéről 
minden héten nagy terhet je-
lent a szelektív gyűjtők rend-
betétele, más szemetének az 
eltakarítása. 

Kérjük a lakosságot, hogy 
rendeltetésszerűen hasz-
nálják a gyűjtőszigeteket és 
jelezzék, ha bármilyen sza-
bálytalanságot észlelnek.

Kincsesné Kirtyán Mária
önkormányzati képviselő

ÜGYELJÜNK 
EGYÜTT A 

SZELEKTÍV GYŰJ-
TŐSZIGETEKRE!
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Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy az önkormányzat szám-
lavezető pénzintézete 2012. 
január 01. napjától a Hajdú-
Takarék Takarékszövetkezet. 
Az önkormányzat számla-
számai ennek következtében 
megváltoztak. Kérjük Önö-
ket, hogy lakossági befizeté-
seiket – különös tekintettel a 
helyi adókra – az alábbiakban 
feltüntetett számlaszámok-
ra szíveskedjenek befizetni. 
Tekintettel arra, hogy a szám-
lavezető Hajdúsámsonban 
kirendeltséggel rendelke-
zik, kérjük, hogy a pénzin-
tézetnél történő közvetlen 
befizetéssel tegyenek eleget 

fizetési kötelezettségeiknek! 
Ebben az esetben szívesked-
jenek a befizetéskor az ön-
kormányzat által megküldött 
határozatot, vagy értesítőt, 
vagy befizetési bizonyla-
tot magukkal vinni annak 
érdekében, hogy a befizető 
azonosítót a takarékszövet-
kezet feltüntethesse a befi-
zetés azonosítása érdekében. 
Ezen túlmenően lehetőség van 
átutalással történő befizetés-
re is az alábbiakban felsorolt 
számlaszámokra a közlemény 
rovatban az adóazonosító 
jel, (vállalkozás esetén: adó-
szám) vagy befizető azono-
sító (mutató) feltüntetésével.

Költségvetési elszámolási számla: 60600101-11079484
Építményadó beszedési számla: 60600101-11079491
Magánszemélyek kommunális       
adója:                                            60600101-11079518
Vállalkozók kommunális adója: 60600101-11079525
Eljárási  illeték beszedési számla: 60600101-11079532
Iparűzési adó beszedési számla: 60600101-11079549
Bírság számla:                              60600101-11079556
Késedelmi pótlék számla:             60600101-11079563
Idegen bevételek elszámolási           
számla:                                             60600101-11079587
Bérlakások értékesítése                    
elszámolási számla:                          60600101-11079594
Letéti számla:                              60600101-11079611
Termőföld bérbeadás jöv.adó 
beszedési számla:                 60600101-11079635
Egyéb bevételek elszámolási          
számla:                                              60600101-11079642
Gépjárműadó beszedési számla:       60600101-11079666

Hajdúsámson településen a lakosok a következő időpontokban 
intézhetik a helyi Hajdú-Takarék Takarékszövetkezetben (4251 
Hajdúsámson, Rákóczi u. 6.) befizetéseiket:

                 Hétfő                         8:00 – 16:30              
                 Kedd, szerda, csütörtök        7:30 – 15:30
                 Péntek                        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

TISZTELT LAKOSSÁG!
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Tájékoztató az építményadó 
és a magánszemélyek kom-
munális adójának változása-
iról, bevallásáról.

A helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény (Htv.) 2012. január 
1-jétől hatályos módosítása 
értelmében az adókötelezett-
ség kiszélesedett a magán-
személyek kommunális adója 
tekintetében. (A Htv. korábbi 
rendelkezései értelmében az 
adókötelezettség hatálya tel-
kek esetében csak a beépítet-
len belterületi földrészletekre 
terjedt ki.)
Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata Képviselő- testülete 
a helyi adókról szóló 32/2011. 
(XII. 28.) önkormányzati ren-
deletében a következők szerint 
szabályozza a kommunális és 
vagyoni tipusú adónemeket: 
Adóköteles vagyontárgy a 
város illetékességi területén 
lévő épület, épületrész (továb-
biakban: építmény), valamint 
telek. 
- Építményadót kell fizetni 
a nem lakás céljára szolgáló 
építmények után (vállalkozási 
célt szolgáló épületek, gazda-
sági épületek). 
Az adó mértéke az építmény 
hasznos alapterületére számít-
va 150,- Ft/m2.
- Magánszemélyek kommu-
nális adó fizetési kötelezettség 
terheli
- a lakás céljára szolgáló épít-
mények (lakóházak) tulajdo-
nosait,
- a város közigazgatási terü-
letén lévő telkek, külterületen 
ténylegesen nem mezőgazda-
sági művelés alatt lévő ingat-
lanokat (zártkert) tulajdonosa-
it, továbbá
- a város illetékességi területén 
nem magánszemély tulajdoná-
ban álló ingatlanok bérlőit.
A magánszemélyek kommu-
nális adójának mértéke az elő-
zőekben meghatározott adótár-
gyanként, illetőleg lakásbérleti 

jogonként 7000,- Ft/év. Egy 
meghatározott adótárgy után 
csak egyféle adó fizetendő.
Az adót annak kell megfizet-
ni (adóalany) aki a naptári év 
első napján az építmény, telek, 
tulajdonosa (tulajdoni hánya-
da arányában tulajdonostársa). 
Amennyiben azonban az épít-
ményt, telket az ingatlan-nyil-
vántartásba bejegyzett vagyo-
ni értékű jog (haszonélvezet, 
bérleti jog) terheli, az annak 
gyakorlására jogosult az adó 
alanya.
Az adóköteles ingatlanok után 
az adóbevallások benyújtá-
sa az adózók kötelezettsége! 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adó-
zókat, hogy amennyiben a 
bejelentési és adóbevallási kö-
telezettségüknek nem tesznek 
eleget, úgy az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 
172. § (1) bekezdés c) pontjá-
ban foglalt szabályok szerint 
magánszemély adózók 200 
ezer forintig, más adózók 500 
ezer forintig terjedő mulasztá-
si bírsággal sújthatók.
Amennyiben fenti változások-
kal adókötelessé vált ingat-
lanuk, vagy tájékoztatónkkal 
kapcsolatban kérdésük, ész-
revételük merül fel, kérjük, 
keressenek fel bennünket az 
alábbi elérhetőségek valame-
lyikén:
Levelezési cím:  Hajdúsám-
son Város Polgármesteri Hi-
vatala Igazgatási és Hatósági 
Iroda
4251 Hajdúsámson, 
Szabadság tér 5.
Telefon: 52/590-599, vagy az 
52/590-590 (15-ös mellék), 
Fax.: 52/590-591
e-mail cím: adoiroda.
hajdusamson@t-online.hu
Ügyfélfogadási időben szemé-
lyesen: 
Hétfő, Kedd, Péntek: 8.00 - 
12.00
Szerda: 8.00 - 18.00
(Csütörtökön nincs ügyfélfo-
gadás)

VÁLTOZTAK A HELYI ADÓK

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 

2012. évben kihelyezett ügyfélszolgálat következő időpontja
 Hajdúsámsonban:      2012. június 25. hétfő

       2012.július 23. hétfő



Megjelent a magánerdős Natura kompenzációs rendelet
Mintegy 10 milliárd forint tá-
mogatás hívható le, de sürget 
az idő, teljes támogatásra má-
jus 15-ig, csökkentett támoga-
tásra június 11-ig lehet kérel-
met benyújtani!

A Magán Erdőtulajdonosok és 
Gazdálkodók Országos Szö-
vetsége (MEGOSZ) már az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési 
Program kezdetét megelőzően, 
a 2004. évi Natura területek ki-
jelölését követően indítványoz-
ta, hogy a korlátozások miatti 
elmaradt haszon és árbevétel ki-
esés kompenzálására kaphassa-
nak a magyarországi magánerdő 
tulajdonosok a mintegy 200 ezer 
hektár Natura-2000 hálózatba 
kijelölt erdőterületen támoga-
tást. Ennek érdekében Szövetsé-
günk a legkülönbözőbb fórumo-
kon próbálta meg érvényesíteni 
a magánerdő tulajdonosok érde-
keit a hivatásos és civil termé-
szetvédelem és a minisztérium 
illetékeseivel egy asztalhoz 
ülve. A rendkívül hosszú és 
sokszor megakadó egyeztetések 
végül 2011-12-ben eredményre 
vezettek és a magyar magáner-
dő egyik legnagyobb sikereként 
könyvelhetjük el, hogy az ezzel 
kapcsolatos támogatási rendelet 
az a Natura-2000 erdőterüle-
teken történő gazdálkodáshoz 
nyújtandó kompenzációs tá-
mogatás részletes szabályairól 
41/2012.(IV.27.) szám alatt a 
Magyar Közlöny 51. számában 
megjelent és elérhető a http://
www.magyarkozlony.hu/ linkre 
kattintva. Ezúton köszönjük a 
VM, az MVH, az MgSzH és a 
természetvédelem illetékesei-
nek, civil szervezeteinek ennek 
érdekében kifejtett munkáját! 
A rendelet értelmében a támo-
gatás igénybevételére minden 
olyan naturás magánerdő gaz-
dálkodó jogosult, aki rendel-
kezik az adott erdőrészletre 
vonatkozó jóváhagyott erdő-
tervvel (benyújtott erdőterv 
kérelemmel), gazdasága teljes 
területén betartja a kölcsö-
nös megfeleltetés előírásait és 
megadott időn belül részt vesz 
a Natura-2000 erdőterületen 
gazdálkodók részére szervezett 
képzések valamelyikén. A leg-
kisebb támogatható terület 1 
hektár. A támogatás területala-

pon, egyszerű módon, az egysé-
ges kérelmekkel együtt, vagyis 
minden év május 15-ig igényel-
hető. Ugyanakkor ez az időpont 
majdnem 1 hónappal, június 
11-ig meghosszabbítható, mi-
vel ekkor is befogadják az erre 
irányuló kérelmeket, igaz, hogy 
egyre csökkenő (1 % csökkenés 
munkanaponként) támogatási 
hányaddal. Továbbá, aki május 
15-ig benyújtja az egységes ké-
relmet, az május 31-ig szankció-
mentesen módosíthatja az abban 
foglalt adatokat, június 1-11. 
között már szintén csak csökke-
nő támogatás mellett. 
A támogatás mértéke az adott 
Natura erdőterület faállománya 
korától és fafajától függően 
mintegy 12 - 65 ezer Ft/ha/év 
(40-230 EUR/ha/év) között vál-
tozik az érintett erdők korának 
és fafajösszetételének függvé-
nyében. Kérjük, hogy mindenki 
terjessze ennek a lehetőségnek a 
hírét, hiszen az itt felhasználha-
tó keret meghaladja a 10 milli-
árd (!) forintot, ami példátlanul 
nagy összeg a magyar magáner-
dő gazdálkodás elmúlt két évti-
zedes történetében! 
Mi a teendő, ha erdő-Natura 
támogatást szeretnék igénybe 
venni?
1. Ha meg akarom tudni, hogy 
van-e naturás erdőrészletem, 
akkor a hivatkozott blokklista a 
40/2012.(IV.27.) IH közlemény-
ként található meg az alábbi 
linken: http://www.kormany.
hu/(Ha az adott erdőrészletre 
vonatkozóan tag, erdőrészlet 
adatok (pl. Tereske 14/B) sze-
rint akarunk keresni, akkor a 
http://erdoterkep.mgszh.gov.
hu linken az erdőrészlet adatait 
megadva a megjelenő területre 
kétszer rákattintva a térkép alat-
ti táblázatban láthatjuk, hogy 
Natura hálózatba tartozik-e er-
dőrészletünk. Ha település és 
helyrajzi szám adatunk van, 
akkor a http://natura.2000.hu/
doc/MK_10_072_I.pdf alatt ke-
reshetünk rá a Naturába kijelölt 
területek adatbázisában. Megje-
gyezzük, hogy a két utóbbi lin-
ken szerzett információk csak 
támpontot nyújtanak a kérelem 
beadásához, mivel a bírálatot az 
MVH nem ennek a térképnek, 
listának a felhasználásával vég-
zi majd).

2. Amennyiben van támogat-
ható naturás erdőterületünk, de 
még nincs bejelentett erdőgaz-
dálkodója (nem működő ma-
gánerdő), akkor ezt a bejelentést 
a területileg illetékes Megyei 
Kormányhivatal Erdészeti Igaz-
gatóságánál minél előbb meg 
kell tenni előzetes telefonos idő-
pont egyeztetéssel. Az Erdészeti 
Igazgatóságok országos listája 
az elérhetőségekkel itt találha-
tó: http://www.nebih.gov.hu//
elerhetosegek
3. Amennyiben van bejelen-
tett erdőgazdálkodónk az adott 
erdőre vonatkozóan, akkor 
szintén az illetékes erdészeti 
igazgatóság megkeresésével 
ellenőrizhetjük, hogy van-e az 
adott erdőrészletre vonatkozó, 
az erdészeti hatóság által jóvá-
hagyott erdőtervünk. Ha nincs, 
akkor haladéktalanul kérelmez-
zük az erdőrészletre vonatko-
zóan az erdőterv készítését az 
erdészeti hatóságtól (illetékes 
erdészeti igazgatóságtól), csak 
ezután nyújtsunk be támogatási 
kérelmet. 
4. Ezt követően forduljunk se-
gítségért a legközelebbi falu-
gazdászhoz, www.nebih.gov.
hu agrárkamarai tanácsadóhoz 
http://umvp.agrarkamara.hu/
vagy erdészeti szakirányítóhoz 
a lakóhelyünk közelében, aki 
segít a támogatási kérelem be-
nyújtásában és – ha szükséges 
– az azt megelőző jogosultság 
megszerzésében a területileg 
illetékes Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalnál: 
http://www.mvh.gov.hu/portal/
MVHPortal/default/mainmenu/
azmvhrol/elerhetosegek/link02-
ugyfelszolgalat.

Mint említettük, az egységes ké-
relmek szankciómentes benyúj-
tására 2012. május 15-ig van le-
hetőség. Az egységes kérelmek 
részletes szabályait tartalmazó 
MVH Közlemény (53/2012.
(IV.3.) megtalálható az MVH 
honlapján a következő linken: 
www.mvh.gov.hu<http://www.
mvh.gov.hu/>
Még egyszer felhívjuk a figyel-
met, hogy ugyan csökkenő tá-
mogatási mértékre, de egészen 
június 11-ig lehetőség van a ké-
relmek pótlólagos benyújtására! 
Az egységes kérelmek benyúj-

tásával kapcsolatban érdeklőd-
hetnek a 06-1-374-36-03, illetve 
06-1-374-36-04 MVH-s, vagy a 
06-30-330-23-47 agrárkamarás 
telefonszámokon is.

Azoknak is érdemes hivatalosan 
megkezdeni területükön az er-
dőgazdálkodást, akik az elhúzó-
dó adminisztráció miatt esetleg 
idén már nem tudják benyújtani 
kérelmüket, mert a támogatások 
lehívására 2013-ban is lehető-
ség lesz és akkor is alapfeltétel 
marad, hogy az erdőrészletnek 
legyen bejelentett erdőgazdál-
kodója. 

A MEGOSZ nemcsak a Naturás 
jogcím megnyitásáért tett sokat, 
hanem valamennyi kérelmező-
nek támogatást, folyamatos in-
formációt is szeretne nyújtani, 
ezért, ha a Natura jogcímmel 
kapcsolatban bárkinek kérdé-
se van, keresse fel a MEGOSZ 
honlapját www.megosz.org, 
vagy hívja munkaidőben a 06-
1-391-42-90 vezetékes, vagy 
a 06-30/455-22-61 mobilszá-
mot, küldjön e-mailt címünk-
re (megosz@mail.datanet.hu), 
vagy érdeklődjön munkaidőn 
túl a 06-30/971-72-16 mobil-
számon. 

További fontos hír, hogy meg-
jelent a Fiatal erdők állomány-
nevelése jogcím támogatási,  
25/2012. (III.20.) VM rendele-
te, amelynek keretében a befe-
jezett ápolások, tisztítások és 
nyesések számlával igazolt 
költségeinek 50 %-ára lehet má-
jus folyamán pályázni. Szintén 
megjelent a 44/2012. (V.3.) VM 
rendelet, ami több már működő 
erdészeti jogcímben jelent pozi-
tív változásokat. Többek között 
jelentősen emeli az Erdészeti 
potenciál és az Erdő-környezet-
védelmi kifizetések egységárait. 
Felhívjuk tehát a magánerdő 
tulajdonosok és gazdálkodók 
figyelmét, hogy éljenek a támo-
gatások nyújtotta segítséggel!
Eredményes kérelembenyújtást 
kívánva, erdész üdvözlettel:

Luzsi József 
elnök,

dr. Sárvári János
ügyvezető elnök
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RENDBE TESSZÜK A FÖLDTULAJDONT!

A Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány felhívásai

Legyen szebb a városunk!
A közterületek parkosításához a folyamatosan 

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.

A Vidékfejlesztési Minisz-
térium államtitkára kérése 
alapján az alábbiakról tájé-
koztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot.

A 2012. június 1-jéig bejelen-
tett földmegosztás költségét az 
állam viseli.
A Vidékfejlesztési Miniszté-
rium 2012. májusában társa-
dalmi célú, lakossági felhívó 
kampányt indít, amely az osz-
tatlan közös tulajdonban lévő 
termőföld tulajdonviszonyai-
nak rendezését kívánja előse-
gíteni.
A Magyar Állam A földrende-
ző és a földkiadó bizottságok-
ról szóló 1993. évi II. törvény 
(Fkbt.) és annak módosítá-
sai értelmében átvállalja az 
osztatlan közös földtulajdon 
rendezésének költségét, ha 
a tulajdonos az önálló ingat-
lan kialakítása iránti kérelmet 
legkésőbb 2012. június 1-jéig 
benyújtja a körzeti földhivata-
lokhoz. 
A Vidékfejlesztési Minisz-
térium lakossági kampánya 
arra irányul, hogy a felhívás 
hatására az érintett földtulaj-
donosok még májusban ké-
relmezzék az osztatlan közös 
földtulajdon feloldását, amely 
által a fent kiemelt előnyök-
höz jutnak.

Jelenleg közel 2 millió hektár 
rendezetlen, osztatlan közös 
tulajdonban lévő termőföld 
van hazánkban, 272.000 db 
földrészletben. Az osztatlan 
földtulajdon rendezésével 
könnyebb az érintett telkek 
értékesítése és hasznosítása, 
valamint egyszerűbben igé-
nyelhető támogatás azok meg-
műveléséhez.
Az önálló ingatlan kialakítá-
sa iránti kérelmet legkésőbb 
2012. június 1-jéig lehet be-
nyújtani a területileg illetékes 
körzeti földhivatalhoz. A je-
lentkezési határidő elmulasz-
tása jogvesztő, tehát a határidő 
lejárta után csak saját költsé-
gen, összetettebb eljárásban, a 
Polgári Törvénykönyvről szó-
ló 1959. évi IV. tv (Ptk.) alap-
ján szüntethető meg az osztat-
lan közös ingatlantulajdon.
A határidő az állami támoga-
tással történő ügyintézésre vo-
natkozik. A határidő elmulasz-
tása esetén is lehet az osztatlan 
közös földtulajdon megszün-
tetését kérni, de már csak saját 
költségen.
A Magyar Állam a részarány 
földkiadás során keletkezett 
osztatlan közös földtulajdon 
megszüntetésére irányuló el-
járás teljes költségét vállalja. 
A lehetőség a téeszesítéskor 
bevitt, majd a rendszerválto-

zást követően visszakapott 
termőföldekre vonatkozik a 
kárpótlási földek kivételével. 
A kialakítható, új önálló föld-
részlet területe külterületen 
3000 m2-nél, „zártkertben” 
(különleges külterület) 1500 
m2-nél nem lehet kisebb.
A nyomtatvány beszerezhető 
a körzeti földhivatalok ügyfél-
szolgálatain vagy letölthető a 
Földhivatali portálról. A Haj-
dú-Bihar Megyei Földhivatala 
címe: 4024 Debrecen, Kossuth 
u. 12-14., telefonszáma: 06-
52/505-801, 06-52/505-891.
Személyesen, vagy postai 
úton lehet eljuttatni a kérelmet 
a területileg illetékes földhi-
vatalhoz. A kérelmet annyi 
példányban kell benyújtani, 
ahány földrészletben tulajdoni 
hányada van az érintettnek.

További kérdésekre vá-
lasz a http://ujfoldtorveny.
kormany.hu/gyakran-ismetelt-
kerdesek web oldalon vagy a 
hajdúsámsoni Falugazdászi 
irodában kapható.

A nyomtatvány letöltésének 
helye:
h t t p : / / w w w. f o l d h i v a t a l .
hu/ images /nyomtatvany/
k e r e l e m _ o s z t a t l a n _
megszunt_2012v3.pdf

MEGHÍVÓ
csoportos néptánc tanulásra.

Táncház indul
a Közösségi Házban

(Martinka Iskola u. 13.)
2012. június 2-án 

(szombaton)
10 órától a kicsiket, 10.30-tól  

a nagyobbakat
várjuk 

(5 éves kortól 99 éves korig)  
néptánc tanulásra. 

A Táncház részvétele díjtalan.
Minden táncolni vágyót sze-

retettel várunk:
„Martinka Lakosokért” 

Egyesület, honlap: 
www. martinkaert.egalnet.hu

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!
A Mozgáskorlátozottak Haj-
dú-Bihar Megyei Egyesülete
Mesemondó Versenyt 
rendez nagymamák és nagy-

papák részére
2012. június 27-én 9 órától 

HAJDÚSÁMSONBAN
II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény Aulájában

„Bámészkodók is jöhetnek,
ily csudát

még úgysem láttak!”
Érdeklődni, jelentkezni :
Dánné Molnár Erzsébet 

(Egyesületi iroda)
Tel :06/20-621-73-69

Programajánló
Iskolai rendezvények: 

június 16. szombat 9:00 
Ballagás

június 22. péntek 16:00 
Évzáró

A közművelődési 
intézmény programjai:
www.hajdusamson.mklib.hu

június 4. hétfő 16:00
Trianoni megemlékezés

június 9. szombat 15 óra  
„Pót” gyereknap

Martinka, játszótér 
Közösségi Ház udvara

június 23. szombat 
20-24 óráig

Múzeumok éjszakája
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Kihelyezett védőnői
 munkaértekezlet

A Hajdú-Bihar Megyei Kor-
mányhivatal Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szerv 
Balmazújvárosi, Derecske-
Létavértesi, Hajdúhadházi, 
Kistérségi Népegészségügyi 
Intézete védőnői szakmai 
munkaértekezletet tartott 
2012. április 20-án. 

Az értekezlet helyszíne Haj-
dúsámson Egészségház, Hárs-
fa út 3-5. Védőnői Tanácsadó 
volt.
Meghívást kaptak a nyíradonyi 
védőnők is. 
A szakmai munkaértekezletet 
Hamza Gábor Polgármester 
Úr nyitotta meg és a kistérségi 
vezető védőnő, Csáki Józsefné 
vezette le.
Napirendi pontok voltak:
1. Területi védőnők munkájá-
nak értékelése.
2. Adatszolgáltatással kapcso-
latos problémák megbeszélé-
se.

3. TÁMOP védőnőket érintő 
kiemelt projektek ismertetése.
4. Dr. Ágoston Júlia előadása 
az iskolai felvilágosító előadá-
sok szervezéséről, a sürgőssé-
gi fogamzásgátlásról, terhes-
ségi vitaminokról.

Barátságos légkörben, jó han-
gulatban zajlott az egész na-
pos rendezvényünk Sok hasz-
nos információhoz jutottunk, 
amit a mindennapos munkánk 
során használni tudunk. 
Hamza Gábor Polgármester 
Úr ígéretet tett, hogy átgon-
dolják egy OEP által finanszí-
rozott nőgyógyászati szakren-
delő létrehozását is.
 Reméljük a későbbiekben is 
sor kerül még ilyen szakmai 
értekezletre, ahol a házigazdák 
szintén mi lehetünk.

Láyerné Konyári Julianna
védőnő

Idén immár ötödik alkalom-
mal került megrendezésre a 
kézimunka kiállítás a múze-
umban. 
Mint minden évben, most is 
helyi alkotók alkotásait mu-
tattuk be. A 2012. május 7-én 
rendezett megnyitón huszon-
hat alkotó hölgyet köszöntöt-
tünk egy szál virággal. Több 
témakörben érkeztek kézi-
munkák: gobelin, szövés, hor-
golás, foltvarrás, hímzés. 

A tárlat egyben az Öltögetők 
klub elmúlt éves munkáját is 
bemutatja, többek között a 
békéscsabai textiles konferen-
ciára kiírt pályázatra készített 
gyermek viseletet is. A szor-
galmas klubtagok az elmúlt 
egy évben varrtak komádi, úri, 
mezőkövesdi főkötő mintát, 
palóc, aranyfonalas csornai, és 
höveji „pókos” hímzéseket.

A gyerekek részére a kiállítás 
anyagát múzeumpedagógiai 
foglalkozáson, rajz és technika 
órák keretében dolgoztuk fel. 
Az általános iskolából tárlat-
nézéssel egybekötött alapfog-
lalkozáson 53 tanuló vett részt 
a kísérő pedagógusokkal.

Kézműves foglalkozáson 140 
diák és hét kísérő pedagógus 
ismerkedett a hímzés alap-
fogásaival, öltéstechnikával, 
mintaszerkesztéssel. 

Reméljük sikerült mindenki-
vel megismertetni és megked-
veltetni a kézimunka sokféle, 
színes világát. Jövőre is várjuk 
az alkotókat és az érdeklődő-
ket. 
(Az idei kiállítás május 31-ig 
látható a muzeális intézmény-
ben.)

Dobosné Hajdu Anikó
Öltögetők Klub vezetője

A kézimunka világa

Gitárkoncert a könyvtárban

Május 11-én, pénteken Kató Árpád gitárművész koncertje 
csendült fel a városi könytárban. A program az iskola művészeti 
tagozatával közös rendezésben valósult meg. Külön köszönet 
Tóth Bertalan pedagógusnak a szervezésért.

Az Öltögetők Klubja minden hétfőn 15 órától tart foglalko-
zást a könyvtár emeletén. Szeretettel várnak mindenkit.
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Az Életfa Nyugdíjas Klub 
Egyesület május 13-18. kö-
zött székelyföldi kirándulá-
son vett részt. 

Első utunk a Királyhágóra 
vezetett, aztán megnéztük a 
tordai sóbányát, amely fe-
lejthetetlen élményt nyújtott 
számunkra. Székelyderzsen 
voltunk az unitárius vártemp-
lomban, ahol a mai napig is 
szokás, hogy ott tárolják  a  
szalonnát, sonkát és a takar-
mányt  is.  Bögözön  meg-
néztük  a gótikus református 
templomot, ahol a tiszteletes 
egy különleges, humoros  is-
mertetőn keresztül bemutatta 
a templom és az ott lakó em-
berek  történetét.

Székelyudvarhely az egyik 
legnagyobb magyar lakta te-
lepülés, ahol  megnéztük a Jé-
zus szíve kápolnát és a város 
egy részét. Következő utunk 
a Gyilkos-tóhoz vitt. Ezután 
Európa egyik természeti ritka-
ságát, a Békás-szorost jártuk 
meg gyalog.  Nevét Békás-
folyóról kapta. Séta közben 
felnézve, az embert hatalmába 
kerítik a 200-300 méter magas 
meredek sziklafalak, amelyek 
félelmetesen törnek az ég felé. 
Különös, egyedülálló szik-

laóriás az 1154 méter magas 
Oltárkő, amelyet nem lehet 
nem észrevenni, sőt lehetetlen 
betelni vele. Meredező szikla-
falaival, zuhogó vízeséseivel, 
alagútjaival hihetetlen lát-
ványt nyújtott.
Busszal mentünk fel a Gyer-
gyói havasokra, amely 1256 
m magas, ahol láthattuk a cso-
dálatos hegyeket, völgyeket,  
amellyel nem lehetett betelni, 
olyan szép látvány tárult a 
szemünk elé. Voltunk Bor-
széken a szénsavas gyógyvíz 
hazájában, amit meg is kós-
tolhattunk. Elsétáltunk a tün-
dérkertbe és megtekintettük  
a barlangokat is. Megnéztük  
Vajdahunyadon a Hunyadi 
várat, Gyulafehérváron Déva 
várát, majd több száz kilomé-
terrel a hátunk mögött elindul-
tunk haza.

Köszönet polgármester és 
alpolgármester úrnak, vala-
mennyi képviselőnek, hogy 
támogatásukkal hozzájárultak, 
hogy kirándulásunk  valóra 
váljon, és csodálatos élmé-
nyekkel térhessünk haza. 

Sándor Lászlóné 
elnök                                          

Székelyföldi élményeink
Ebben az évben a Hajdú-
sámsoni Óvodásokért Ala-
pítvány betervezte az udvari 
fajátékok bővítését.

Több cégtől kértünk árajánla-
tot, melynek eredményeként 
megrendelésre került Szeged-
ről 2 db kisvonat kocsikkal, és 
2 db nagyméretű kéttornyú vár 
rámpával. 
2012. május 3-án meg is ér-
keztek az EU szabvánnyal 
rendelkező játékok, amelyet 
a kivitelező cég szakemberei 
telepítettek és rögzítettek az 
egyes udvarrészeken, majd 
néhány nap múlva birtokba is 

vehették a gyerekek. A beszer-
zett udvari játékok összértéke 
1.157 ezer Ft, melyet teljes 
egészében alapítványi forrás-
ból finanszíroztunk. 
Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a kedves szülőknek és 
támogatóinknak, akik felaján-
lásaikkal, adóik egy száza-
lékával segítettek bennünket 
abban, hogy az óvodás gyer-
mekek álmai valóra váljanak 
és mind színvonalasabb körül-
mények között játszhassanak. 
    
  Süvöltősné 

Terdik Katalin

Fejlesztés az óvodában

Kispályás foci
I.   Haradzsi
II.  Szarkák
III. Józsa

Sakk ifjúsági
I.   Lakatos Máté
II.  Lakatos Jonatán

Sakk felnőtt
I.  Balogh István
II.  Kocsis Imre
III. Babály Tibor
(A kupákat a Vezendi család 
ajánlotta fel)

Ostor/ Gyerek:
I.   Kerékgyártó Zsolt
II.  Baranyai Balázs
III. Szabó István
Ostor/Felnőtt: 
I.   Horváth Ferenc

II.  Balogh Krisztián
III. Borsós János

Lengőteke
I.   Kristóf Attila
II.  Varga Attila
III. Varga Krisztina

Horgász/gyerek
 I.  Nagy István Dániel
II.  Nagy Csaba, Jenei Patrik
III. Süvöltős Dániel
Horgász/felnőtt: 
 I. Kolompár Károly,
    Kárpáti János
II. Nagy Attila
III. Milák László

Főzőverseny
I.   Krankovicsné Piroska
II.  Bátori Team
III. Polgárőrség

MAJÁLIS - EREDMÉNYEK

Az Életfa Nyugdíjas Klub Egyesület május 13-18. között szé-
kelyföldi kiránduláson vett részt. 

A gyerekek birtokba vették az új játékot
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Nemdohányzó Világnap
Május 31.

Európában az elkerülhető 
halálesetek kiváltó okainak 
listáját a dohányzás vezeti.

A tartós, több éven keresztü-
li dohányzás nagymértékben 
növeli a valószínűségét annak, 
hogy az ember idő előtt hal 
meg valamilyen, a dohány-
zás következtében kialakult 
megbetegedésben. A dohány-
termékek egészségkárosító 
hatásával egyre többen tisz-
tában vannak, ezért az Euró-
pai Unió azt igyekszik elérni, 
hogy az emberek ne szokjanak 
rá a dohányzásra, a dohányo-
sok pedig hagyjanak fel káros 
szenvedélyükkel. Az Unió fi-
gyelmet fordít arra is, hogy a 
lakosságot megvédje a passzív 
dohányzástól, és korlátozza 
a reklám- és marketingtevé-
kenységet. 

A dohányfüstöt kb. 4000 
anyag alkotja, ebből 40 bizo-
nyítottan rákkeltő. Az egyik 
anyag a nikotin, melyet 1828-
ban izoláltak a dohánylevélből 
és ez az anyag felelős a füg-
gőség kialakulásáért, az erek 
falát károsítja, szűkíti és idő 
előtti érelmeszesedést, szívin-
farktust, agyi infarktust okoz-
hat. 

A WHO kezdeményezésére 
1988 óta tartják minden év 
május 31-én a Nemdohányzó 
Világnapot, melynek célja, 
hogy felhívja a figyelmet a do-
hányzás és dohányfüst káros 
hatásaira valamint az, hogy 
nemdohányzók védelmében a 
dohányzást visszaszorítsa. 
Világszerte arra kell kötelezni 
az országokat, hogy lépjenek 

fel a dohányzással összefüg-
gő halálesetek és megbetege-
dések számának csökkentése 
érdekében.
2012. január 1-jétől kell alkal-
mazni a nemdohányzók védel-
méről és a dohánytermékek fo-
gyasztásának, forgalmazásnak 
egyes szabályairól szóló 1999. 
évi XLII. törvényt, módosí-
tott formájában. A dohányzás 
számára kijelölt helyek ki-
vételével tilos dohányozni a 
közterületnek minősülő aluljá-
rókban, zárt légterű terekben, 
játszótéren, ill. azok 5 méteres 
körzetében, valamint állomá-
sokon, megállókban, várako-
zóhelyeknél, ill. ezek 5 méte-
res körzetén belül. Ezen felül 
a helyi önkormányzat rende-
letben egyéb közterületet is 
nemdohányzó közterületnek 
nyilváníthat. Így 2012. január 
1-jétől a munkahelyeken és a 
közforgalmú intézményekben 
csak nyílt téren kijelölt helyen 
engedhető meg a dohányzás.   
A törvénymódosítás alapvető 
célja a lakosság fokozottabb 
védelme a dohányzás egész-
ségkárosító hatásaival szem-
ben, így a legtöbb változást a 
dohánytermékek fogyasztásá-
nak korlátozása terén hozza. 

Források:
http://www.cigimentes.hu/
meggyoz.php
h t t p : / / l e s z o k t a m . h u /
dohanyzasrol
http://ec.europa.eu/health-eu/
my_lifestyle/tobacco/index_
hu.htm

 Dr. Galgóczi Ágnes
         kistérségi tisztifőorvos

Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv

 Balmazújvárosi, 
Derecske-Létavértesi, 

Hajdúhadházi Kistérségi
 Népegészségügyi Intézete

Május 18-án ünnepeltük az 
Internet Világnapját, amely 
a Nemzetközi Távközlési 
Egyesület kezdeményezésére 
indult. A kezdeményezés cél-
ja elsősorban az, hogy a fej-
lődő országokba és minden 
lefedetlen területre is eljus-
son a világháló.

Legelőször 2002-ben emlé-
keztek meg az Internet Világ-
napjáról. Bár az internet és 
annak elterjedése történelmi 
léptékben rövid múltra tekint 
csak vissza, nagyon fontos 
elismernünk, hogy ma a világ-
háló már szinte kihagyhatatlan 
eszköz, lehetőség. A minden-
napjaink részeként meghatá-
rozó, hogy képesek vagyunk-e 
részesülni az általa nyújtott 
előnyökből, ezért a Világnapot 
egyben a digitális esélyegyen-

lőség napjának is tekinti az 
NFM Infokommunikációért 
Felelős Államtitkársága. Úgy 
gondoltuk, hogy ez egy fontos 
alkalom, amelynek jelentősé-
gét a társadalom felé is közve-
títenünk kell. Ennek apropóján 
hosszabbított nyitva tartással 
és információs szolgáltatások-
kal vártuk az érdeklődőket, 
többek között az ingyenesen 
elérhető szoftverekről. Ezek 
az ún. nyílt forráskódú szoft-
verek, melyek igazi alterna-
tívát jelenthetnek a sokszor 
drágán beszerezhető, jogdíj-
köteles szoftverek mellett. Az 
ezzel kapcsolatos leírást itt ta-
lálja: http://hu.libreoffice.org/
termekbemutato/
Ha kérdése van, várjuk az 
eMagyarország Pontban, a 
Városi Könyvtár emeletén az 
internetfolyosón.

Internet Világnap
Május 18.

Környezetvédelmi Világnap
Június 5.

1972-ben Stockholmban tar-
tották az „Ember és bioszfé-
ra” címet viselő környezet-
védelmi világkonferenciát, 
melyet június 5-én nyitott 
meg az ENSZ. A konferencia 
ezt a napot határozatában 
Nemzetközi Környezetvé-
delmi Világnappá nyilvání-
totta.

A Környezetvédelmi Világ-
nap legfontosabb célja, hogy 
felébressze az emberekben a 
felelősségtudatot és rávezesse 
őket arra, hogy mindenkinek 
magának kell tennie valamit a 
természetes, az épített, a társa-
dalmi és a belső környezetünk 
megóvásáért, harmonikusabbá 
tételéért. A Környezetvédelmi 
Világnap célja emellett, hogy 
bemutassa és ösztönözze az 
energiatakarékosságot, a helyi 
erőforrások minél szélesebb 
körű felhasználását, a megúju-
ló természeti források hasz-
nosítását, a szemét- és hulla-
dékképződés csökkentését, 

valamint a környezetszennye-
zés megelőzését.
A világnapot minden évben 
más országban és témában 
rendezik meg. Így a világnapi 
konferenciáknak és rendez-
vényeknek az előző években 
többek között Algéria, Nor-
végia, Új-Zéland, Mexikó és 
Ruanda adott otthont. 
Az idei évben a világnapi 
rendezvények fő helyszíne az 
egyik leggyorsabban növekvő 
gazdaságú Brazília lesz.
Mit tehetünk saját környeze-
tünkért? A válaszokért kattint-
son a www.tudatoslet.hu web-
oldalra.



MLSZ  Hajdú- Bihar megyei Igazgatóság 
megyei I. osztály felnőtt és ifjúsági 

labdarúgó bajnokság 
2011/2012 – tavaszi forduló

Eredmények     
      
2012.04.28. Hajdúsámson – Sárrétudvari              2:0
2012.05.05. Józsa SE - Hajdúsámson                    3:5
2012.05.12.  Hajdúsámson - Téglási VSE             1:4
2012.05.20.  Nyírmártonfalva SE - Hajdúsámson 2:3

Soron következő mérkőzések
 Az ifjúsági mérkőzések 2 órával korábban kezdődnek

2012.05.26. szombat 17.00 
Hajdúsámson- Nagyhegyes KSE

2012.06.03. vasárnap 17.00
 Ebesi KKSE - Hajdúsámson
2012.06.09. szombat 17.00

Hajdúsámson-Kabai Meteorit SE
2012.06.17. vasárnap 17.00
 Polgári VSE - Hajdúsámson

            2012. június 30-án 
  II. Jótékonysági Sportbál
 

Helye: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Fiatalos szórakoztató műsorokkal,zenével,tombolával.

Vacsora mellé ital is társul,s ha ez nem elég akkor a 
helyszínen büfé is üzemel majd!

Első alkalommal megválasztásra kerül a

 „ Sportbál Szépe”!
A fiúk is sorra kerülnek,hiszen átadásra kerülnek az érmek.

A kezdés este 19:00 óra ,
megjelenés alkalomhoz illő öltözékben! 

Belépő jegy ára:2500 Ft/fő
       A teljes bevételt az egyesület működtetésére fordítjuk. 

Jegyek Szegedi Szabolcsnál 
vagy a Stop-Csemegében 

(Bartók B. 12) elővételben 
június 27-ig válthatóak!!!

Miki csapata, az olasz Mila-
no Thunder izgalmas mér-
kőzésen, 4:1 arányban győz-
te le a Dynamo Moszkvát a 
WSB félprofi világliga soro-
zat londoni fináléjában.

 A taljánoknál 61 kilogramm-
ban a szerb Sztankovics bok-
szolt, Miki a lelátóról druk-
kolt társainak. Hogy miért 
a szerb kapott lehetőséget, s 
nem a tőle klasszisokkal jobb 
hajdúsámsoni sportoló, arra 
Mikitől reméltünk választ. 
Hallottunk olyan információ-
kat, hogy a magyar bunyós a 
sorozatban négy, míg a szerb 
csak három meccset vívott a 
fináléig, ezért Sztankovicsnak 
kellett ringbe lépnie.

- Nem tudom, miért született ez 
a döntés, velem csak közölték, 
hogy a szerb bokszol – mondta 

Miki. – Nem sokat foglalko-
zom az ilyen helyzetekkel, ha 
bokszolnom kell, akkor odaál-
lok, teszem a dolgom, ha nem, 
akkor készülök tovább. Örü-
lök, hogy nyertünk, kemény 
volt a döntő. 

A második olimpiájára ké-
szülő sportolónkat arra kér-
tük, vonjon mérleget az olasz 
WSB-győztes csapatnál eltöl-
tött félévéről.

- Természetesen tartom azt a 
kijelentésemet, hogy nem bán-
tam meg, amikor az olaszok-
hoz szerződtem, nagyon sokat 
fejlődtem az edzéseken, WSB-
tapasztalatot szereztem. Négy 
meccsen léptem szorítóba, s 
úgy hiszem, nem vallottam 
szégyent. Egészen másfajta 
munkát végeztem kint, mint azt 
a magyar válogatottnál meg-

szoktam. Az olaszok az amatőr 
ökölvívás élvonalába tartoz-
nak, világbajnokaik, olimpiai 
érmeseik vannak. Technikai-
lag, erőnlétileg máshogy ké-
szülnek, érdekes és hasznos 
volt ebbe belekóstolni.

A HISE bajnoka teljes erővel 
készül a londoni olimpiára:  - 
Részletekkel még nem szol-
gálhatok, nem tudom, meny-
nyit időt töltök majd itthon, s 
mennyit a tatai táborban. Egy 
biztos, az olimpia előtt vár 
még rám egy tesztverseny, 
és rengeteg munka. A célom 
változatlan, meccseket szeret-
nék nyerni az olimpián, s szép 
eredményt elérni. 

Sportolónk május 20-án a 
DVSC légiósaként a Galánta 
ellen BoxingONE Liga-mér-
kőzésen lépett ringbe a Deb-

recen Plázában. Teljesítménye 
meggyőző volt, a gárda dzsó-
kereként elsőmenetes győzel-
met aratott Patrik Polak ellen, 
így nem három, hanem négy 
ponttal járult hozzá a Debre-
cen 13:3 arányú sikeréhez. 

- Tudtam, Miki jobb a srác-
nál, de azt kértem tőle, ha 
meg tudja oldani, a plusz pont 
miatt fejezze be a meccset az 
első menetben – értékelt Máté 
Attila vezetőedző. – Látszott, 
sportolóm jó erőben van, úgy 
„belenyúlt” a gyomrába a 
srácnak, hogy az azt sem tud-
ta hol van. Utána jött a fej, 
remekül kombinált, jól tették 
a galántai sarokban, hogy fel-
adták, mert attól féltem, a srác 
nem jön le a lábán a szorító-
ból. Polakék annyit mondtak a 
meccs után: gyilkos ez a gye-
rek, szuper bunyós!

Varga Miklós WSB-győztesként készülhet az olimpiára
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VILLÁS KERTÉSZETI ÁRUDA

Sámsoni úton, a fóliaház mellett!
Tuják, díszfák, cserjék, örökzöldek,  

rózsák, mérsékelt áron! 
Florimo virágföld, trágya, fenyőkéreg,

 tőzeg kapható! 

Telefon: 20/9942-345
             20/3573-513
www.villaskerteszet.mlap.hu

Hajdúsámson Város ingyenes havilapja
Megjelenik 4000 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

Sámsoni          Hírlap

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

APRÓHIRDETÉSEK

Építési telek eladó! 
Érd.:06/70/416-2139

Eladó 1400 négyzetméteres 
teleken szoba, konyhás ház el-
adó! Irányár: 4 millió Ft Cím 
:4251 Hajdúsámson, Táncsics 
M. u 40. Érd: 06-70/2015-
8622

Arany János utcán 2 szoba, 
konyha, fürdőszobás ház sür-
gősen eladó! Irányár: 6 millió 
Ft Érd:06/20-317-2288

VilláS Péter
1959-2011

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,

ha látni akartok, nézzetek az égre!

Szerető családja   

GAZDAG GáBOrNé
margit néni
1933-2002

(volt sámsonkerti lakos)

halálának 10 éves évfordulójára

Míg éltél szerettünk,
míg élünk nem feledünk.

Lányod és családja   

HAJDu imre
1947-2002

( az óvoda volt dolgozója )

       
halálának 10. évfordulójára

„Segítő szavad soha nem feledjük,
dolgos két kezed örökké érezzük.”

Szerető családja   

Számítógépek, LCD lap 
monitorral, garanciával, 
házhozszállítva!
P4-1800: 17.900 P4-2400: 
22.900 P5-(2 magos): 29.900
Laptop (2 magos): 44.900
82cm LCD-TV: 37.900
Érd.:06-20/8008-444

Hajdúsámson központjában 
2 szobás 52 négyzetméte-
res felújított társasházi lakás 
pincével és garázzsal eladó! 
Irányár: 7,9 millió Ft Érd.: 
06/30/461-4893

Hajdúsámson központ-
jához közeli 2 szobás ház 
nyárikonyhával és nagy sarki 
telekkel  eladó. Irányár:6,9 
millió Ft
Érd.: 06/30/304-8783

Vízvezeték szerelés, für-
dőszobák felújítása, szerel-
vények cseréje, csőtörések 
javítása, fűtésszerelés, fűtés-
korszerűsítés, rejtett fűtés, 
padlófűtés, kazánok cseré-
je, gázszerelés, készülékek 
cseréje, karbantartása, teljes 
anyagbeszerzéssel, garanci-
ával. Tel.:06-30-927-9180                                 
(2x)

Csokonai utcai összköz-
műves ház 800 négyszög-
öl telekkel, beköltözhetően, 
szinte féláron eladó! Irány-
ár:5,5-9,5 M Ft-ig Tel:06/20-
2262-943, 06/20-4579-344                                   
(2x)

Megnyílt!                       Megnyílt!
LURKO

Minőségi Használt 
Gyermekruházati Bolt

Kisgyermekkortól egészen 
tini méretig. Hetente frissülő 

árukészlettel, alacsony árakkal 
várjuk vásárlóinkat.

H.sámson, Széchenyi u.2/a.  
/Optika mellett/

A hirdetés felmutatója 
4000.- feletti vásárlás esetén 

5% azonnali
 kedvezményt kap.

Megnyílt!             Megnyílt!

Morzsolt górés kukorica el-
adó! Hs. Szigligeti u. 25. 
Tel: 201-168

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS MEGEMLÉKEZÉS

Vállaljuk műszaki cikkek, 
(TV-k, DVD-k, stb.) mosó- és 
hűtőgépek javítását! Számí-
tógépek szervizelését rövid 
határidővel, garanciálisan 
kedvező áron!  Cók-Mók kis-
kereskedés Tel: 06/70/413-
3850

KöZLEMÉnY
Hirdetések felvétele minden hónap 20. napjáig a 

Polgármesteri Hivatal pénztárában
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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

BURKOLJON SZELETELT TÉGLÁVAL!
BÉRVÁGÁST IS VÁLLALUNK!

Bontott tégla és mészhomok tégla szeletek.

Különböző méretekben.

Felhasználható külső-belső 
homlokzat, 

lábazat, terasz, kerítés 
burkolásához.

       Tel: 06/70-358-7000  
E-mail: sisategla@freemail.hu

(2x)

(2x)



Almiri Pékség

Hs. Árpád u.

KÉPES KRÓNIKASÁMSONI HÍRLAP 2012. MÁJUS12.

A Carmen TSE látványos 
hip-hop táncbemutatója

A Pillangó és Ficánka Mazsorett csoportot az új, modern stílusú mazsorett bemutatókra Erdei 
Melinda pedagógus készítette fel.              

Az Eszterlánc Óvodát a 
Mókus csoport képviselte, 
melynek tagjai a Túró Rudi 
táncot adták elő. A gyereke-
ket Tar Imréné és Simonné 
Bódi Anikó készítette fel.

A kemencében kenyeret és po-
gácsát sütöttünk.

Sokan először jöttek ki a majálisnak helyt adó Pacsirtás hor-
gásztóhoz.

A Balássy Betti és Varga Feri elő-
adó páros saját dalaival, valamint 
magyar és külföldi slágerekkel fo-
kozta a hangulatot. A ráadás termé-
szetesen az Egy bolond százat csi-
nál című sláger volt.

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.

A rendezvényt támogatták:

Az iskola Kisködmön néptánc csoportja idén is hangulatos 
koreográfiákkal szórakoztatta a közönséget. Felkészítő peda-
gógus Törökné Csécs Lenke.
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