
Sámsoni

Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja. Alapítva 1995-ben.
Hírlap

2013. MÁRCIUS -           
ÁPRILIS

XIX. évf. 3. szám

Helyreállították az óvodát

Idén is megemlékeztünk a világháborúk 
hajdúsámsoni áldozatairól

2013. március 14-én elkészült 
az Eszterlánc Óvoda tűzeset 
utáni helyreállítása. A haszná-
latbavételi engedélyt az önkor-
mányzat megkérte, folyamat-
ban van. A biztosító a kár több 
mint felét már megtérítette, a 
maradék összeg kifizetésének 
kérése megtörtént. A helyreál-
lítás teljes bekerülési költsége 
mintegy 50 millió forint volt.

Az átadás alkalmával készült 
képünkön (balról jobbra): 
Hamza Gábor polgármester, 
Váradi Lászlóné óvodavezető 
és Gere Miklós a kivitelező 
képviseletében. 

Folytatódik
az ünnepi 

rendezvény-
sorozat

A 
majális 

programja 
a

 8. oldalon

1995 óta, idén 19. alkalommal 
gyűltünk össze a Világháborús 
Emlékműnél, hogy megemlé-
kezzünk az első és második vi-
lágháború hajdúsámsoni áldo-
zatairól. A hagyományoknak 
megfelelően az ünnepség most 
is emlék istentisztelettel kez-

dődött a Református Temp-
lomban. Az emlékműhöz ki-
vonulók ezt követően Tóth 
János alpolgármester ünnepi 
beszédét hallgatták meg. 
A Magyar Ejtőernyős Bajtársi 
Szövetség részéről Vitéz Mol-
nár János nyugalmazott őr-

nagy mondta el megemlékező 
szavait, majd az új nemzedék 
képviseletében Tar Dániel 
középiskolai tanuló egy visz-
szaemlékezést olvasott fel a 
magyar katonai ejtőernyőzés 
1941. április 12-én történt tra-
gédiájáról. 

A díszőrséget a Magyar Hon-
védség 5/24. Bornemissza 
Gergely Felderítő Zászlóal-
ja biztosította. Az ünnepség 
végén a katonai ejtőernyős 
szervezetek, helyi szervezetek 
és az áldozatok hozzátartozói 
helyeztek el koszorút, virágot.
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
A sZAbAdtéri tüZek 

meGelőZésére

Fontos és közös érdekünk a 
szabadtéri tüzek megelőzése! 
Ennek érdekében nagy figyel-
met kell fordítani a szabadtéri 
területek éghető anyagtól, szá-
raz fűtől mentesen tartására.
Mulasztás esetén a jogszabály-
változásból következően súlyos 
szankciókra lehet számítani. 

A 259/2011. (XII. 7.) Korm. 
rendelet 1. melléklet 42. pont-
ja szerint amennyiben a tulaj-
donos a termőföld védelméről 
szóló törvényben előírt hasz-
nosítási, vagy mellékhasznosí-
tási kötelezettség elmulasztá-
sával a tűzesetek megelőzésé-
ről nem gondoskodik, 60.000 
– 200.000 Ft közötti összegű, 
tűzvédelmi bírság szabható ki.

A Debrecen Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség munkatársai 
fokozottan ellenőrzik a jogsza-
bály betartását, és amennyiben 
szabálytalansággal (elhanya-
golt területtel) találkoznak, élni 
fognak a bírságolás eszközével. 
Csakúgy, mint a bekövetkezett 
avartüzek esetében, függetle-
nül a keletkezés okától, minden 
esetben vizsgálat tárgyát fogja 
képezni az érintett földtulajdo-
nosok felelőssége is.

Előzzük meg a szabadtéri tüze-
ket!

Debrecen, 2013. március 07.

Hajdú-Bihar Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság

Debrecen Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség

Hajdúsámson közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése 
Hajdúsámson Város Önkormányzata a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a közösségi közleke-
dés feltételeinek javítását célzó projektet valósít meg.
A „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” című 
ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007című projekt sikeres elbírálásban részesült. A beruházás teljes 
elszámolható költsége 249.804.575 Ft, melyből az elnyert támogatás összege 193.691.893 
Ft.
A projekt megvalósítása során Hajdsámson Város területén buszmegálló, buszöblök, busz-
peronok, buszforduló  épül. 
A projekt illeszkedik Hajdúsámson Városfejlesztés üzleti tervéhez, illetve az Egységes Köz-
lekedésfejlesztési Stratégiához. Az intézkedés végrehajtása során a város tömegközleke-
dési szerkezetének úgy kell átalakulnia, hogy a tömegközlekedés igénybevétele megfelelő 
alternatívát jelentsen az egyéni – elsősorban személygépkocsis – közlekedéssel szemben. 
Ezzel jelentős mértékben csökkenteni lehet a közlekedésből adódó környezeti terhelése-
ket és a balesetek számát. A projekt hosszú távú hatásait tekintve ki kell emelni a levegő 
szennyezettségi értékek csökkenésének fontosságát, de ugyan ilyen fontos cél a forgalom-
csillapított balesetmentes város megteremtése is. 
A fejlesztéssel a lakosság életminősége javul, hiszen élhető városi közlekedést, környezetet 
biztosít a projektgazda. A projekt az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével ké-
szült, melynek értelmében mindenki tudja majd használni. 
Beruházáshoz az Európai Unió és a Magyar Állam 193.691.893 Ft  összegű támogatás nyújt.
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzat, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 
5.
Elérhetőségek: Hamza Gábor polgármester, 06 52-590-009

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség társfinanszíro-
zásával valósul meg.

EU támogatásból valósul meg Hajdúsámson belterületi vízrendezése

Hajdúsámson Város Önkormányzata uniós támogatást nyert belterületi bel- és 
csapadékvíz-védelmi fejlesztésekre. A projekt közvetlen célja a település környe-
zeti állapotának javítása, a csapadékvíz és belvíz veszély csökkentése, ezzel a 
települési lakosság élet-, és vagyonbiztonságának növelése. E célt a belterületi 
csapadékvíz elvezető hálózat kiépítésével valósítja meg az Önkormányzat.

Az Észak-alföldi régióban kiemelt feladatot jelent a településeket minden évben rendsze-
resen sújtó ár-, belvíz- és helyi vízkárok elleni védekezés. Hajdúsámson legjelentősebb 
környezeti alapproblémája a mélyfekvésű területek belvízzel való veszélyeztetettsége volt. 
A településen évek óta jelentős problémát okozott a nagy esőzések, valamint a nagy meny-
nyiségű hó olvadása után megjelenő csapadékvíz összegyűjtésének és elvezetésének kér-
dése. A fejlesztés megvalósítása gazdasági-, környezeti és lakossági szempontból egyaránt 
indokolt volt. A beruházással megvalósult a belvízkárok csökkentése és megelőzése.
A műszaki megvalósítás magában foglalja a csatornahálózat burkolt árkokból és zárt csa-
tornákból álló rendszerének kialakítását, folyókák építését, a nyíltfelszíni árkok esetében a 
kapubejáróknál áteresz építését, a befogadó csatornák védelmét szolgáló torkolati műtár-
gyak megépítését, valamint homokfogó medence, tisztítóaknák és víznyelőaknák építését. 
A projekt 2013. decemberében zárul. Beruházáshoz az Európai Unió és a Magyar 
Állam 302.157.337 Ft.  összegű támogatás nyújt.
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzat, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 
5.
Elérhetőségek: Hamza Gábor polgármester, 06 52-590-009

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség társfinanszí-
rozásával valósul meg.
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A ”Martinka Lakosokért” 
Egyesület

Tavaszi Fesztivált 

rendez a 
Török utcai Iskola udvarán

(Hajdúsámson-Martinka 
Török u.)

2013. május 11-én 
8 órától 22 óráig.

Színvonalas, egész napos 
programmal

várjuk az érdeklődőket.

      A rendezvény a 
Nemzeti Együttműködési 

Alap támogatásával 
valósul meg.

Polgármesteri Hivatal 
új ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8-12 óráig

Kedd: 8-12 óráig

Szerda: 13-16 óráig

16-17 óráig ügyeleti rendszer:
„A” épület 7.sz iroda (iktató)

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8-12 óráig

Uniós támogatással épül kerékpárút Hajdúsámsonban az Új Széchenyi Terv keretében 

Megkezdődtek a Hajdúsámson kerékpárút-hálózat új szakaszainak kivitelezési munkálatai. A projekt hivatalosan „Hivatás-
forgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”  néven, ÉAOP-
3.1.3/A-09-2009-0020 azonosító szám alatt fut.
A beruházás legfőbb célja a munkahelyek, valamint közszolgáltatások elérhetőségének megkönnyítése, a meglévő elemek 
hálózatba szervezése, ezzel a jelenlegi kerékpáros infrastruktúra jelentős bővítése. Az egyes szakaszok közvetlen, kerülő-
utak nélküli kapcsolatban állnak majd a közszolgáltatásokkal és munkahelyekkel, így jelentős időmegtakarítást biztosítva a 
kerékpárral közlekedők számára.

A tervezés során kiemelt figyelmet kaptak a biztonsági szempontok, a legforgalmasabb helyeken pedig kerékpáros tároló 
helyeket alakítanak ki. A kerékpárral közlekedők kényelmét összesen 45 db kerékpártámasz szolgálja majd.
A várhatóan 2013 decemberében átadásra kerülő kerékpárút oktatási és nevelési, közigazgatási és közszolgáltatási intéz-
ményt, továbbá több munkahelyet, és tömegközlekedési eszköz megállóhelyeit köti majd össze.
A projekt 2013. decemberében zárul. Beruházáshoz az Európai Unió és a Magyar Állam 262.944.861 Ft  összegű 
támogatás nyújt.
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzat, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Elérhetőségek: Hamza Gábor polgármester,  Tel: 52-590-009
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség társfinanszírozásával valósul meg.
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Megemlékezés március 15-én

A klubot leendő édesanyák, 
kisgyermekes anyukák és 
gyermekeik szolgálatára 
hozzuk létre. A csoport ön-
kéntes alapon szerveződik, 
bárki bármikor csatlakoz-
hat. 

Egy gyermek születésével csa-
lád is születik, így természete-
sen az édesapák is betekinthet-
nek a klub tevékenységébe.
A gondtalan játék, csevegés, 
kikapcsolódás mellett meg 
tudnánk beszélni azokat a kér-
déseket, felmerülő problémá-
kat melyek a gyermekes édes-
anyákat ill. családokat érintik, 
s megoldásra várnak. Terveim 
szerint a programot tapasztalt 
szakemberek, vendégek színe-
sítenék akik tapasztalataikkal, 
szakmai tudásukkal sokat se-
gíthetnek a gyermekek gond-
talan ill. problémamentes gon-
dozásában-nevelésében.
Igyekszünk összejövetelein-
ken mindenkit érintő s érdeklő 
témákat beiktatni de természe-
tesen a legfontosabb a játék, a 
kikapcsolódás. 
Az anyaság a legszebb hiva-
tás, de talán a legnehezebb is, 
komoly munka! Szeretnénk 
megteremteni egy nyugodt, 
barátságos kis szigetet, ahol a 
résztvevők jól érzik magukat, 
kikapcsolódnak s megoldást 
találhatnak felmerülő problé-
máikra.

Célkitűzéseink között szerepel 
a szabadidő hasznos eltöltése, 
egészséges életmódra neve-
lés, közösségi szerveződés, a 
gyermekek helyes szocializá-
ciójának elősegítése, a család 
intézményének erősítése, pre-
venció, kölcsönös segítség-
nyújtás.

Összejöveteleinket két-há-
romhetenkénti gyakorisággal  
tervezzük, délelőtt 10.00-
11.30.ig, de ezt igény szerint 
változtathatjuk.

Szeretettel várunk minden ér-
deklődőt. 

A helyszín: Családsegítő Szol-
gálat, Árpád u. 22. 

A klubfoglalkozások időpont-
járól érdeklődni lehet az intéz-
ményben.

                                                                                                 
Nagy Gyöngyi                                                                                            

Családsegítő Szolgálat

Baba-Mama Klub Szemétszedés a Föld 
Napja alkalmából

A rendkívüli időjárás mi-
att a március 15-i meg-
emlékezést zárt helyen, a 
kiállítóteremben tartottuk 
meg. 

Az ünnepségen Hamza Gá-
bor polgármester úr mondott 
ünnepi beszédet, az iskola 
negyedik osztályos tanulói 
szavaltak,  majd Zoltai Sándor 
énekelt, akinek előadásában a 
Bánk bán Hazám, hazám című 
áriája tette emlékezetessé 
nemzeti ünnepünket.

A Hajdúsámson Fejlődéséért 
közalapítvány a Föld napja 
alkalmából szemétszedést 
szervezett. Sajnos idén sok-
kal kevesebb önkéntes jelent 
meg a gyülekezőn, mint ta-
valy, de az akció így is ered-
ményes volt, hiszen nagyon 
sok zsák szemét gyűlt össze.

Közreműködő szervezetek, 
személyek: Tóth János alpol-
gármester, Antal Szabolcs és 
Balogh Józsefné képviselők, 
a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat, Süvöltős Gyula, 
Mászlé Tibor, Pistai János, 
Harangi Imre Sportegyesület, 
Technikai Tömegsport Egye-
sület, a Sámsonkertért Köz-

alapítvány és a Sámsonkerti 
Részönkormányzat, Petőfi 
Sándor Városi Könyvtár és 
Váradi Józsefné. 

Köszönet a résztvevők meg-
vendégeléséhez nyújtott tá-
mogatásért: Martyin János 
üzletvezető, Hamza Gábor 
polgármester, Tóth János al-
polgármester, Deczki Lajos 
és Kerekes Zoltán képviselők 
uraknak. 

Az összegyűjtött hulladék el-
szállításáról az önkormányzat 
gondoskodott.

Szegediné Páll Rita
a kuratórium elnöke

A csoportkép a Vadászház udvarán készült, ahol a résztve-
vőket finom babgulyás várta.
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Április 21-én reggel a sám-
sonkerti általános iskola épü-
lete előtt gyülekezett az a 
néhány ember, aki fontosnak 
tartja a környezetének meg-
óvását. Szeretném megkö-
szönni minden résztvevőnek, 
hogy áldozott egy bő órát a 
közérdekre! Külön kiemel-
ném, azon szülőket, akik 
gyerekeiket is magukkal hoz-
ták így mutatva példát a jövő 
generációjának. Gyerekekkel 
együtt körülbelül 17-20 ember 
gyűlt össze. 

Szeptemberben lesz a Te 
szedd országos akció remélem 
az önkéntesek száma meg fog 
duplázódni! 

Csigéné Zsadányi Mariann

Szemétszedés 
Sámsonkertben

A „Nemzeti hagyományok, hely-
történet” osztály programjai

Február 28-án ismét múzeu-
mi órán vett részt az osztály. 
most Hajdúböszörményben, 
a Hajdúsági Múzeum volt a 
helyszíne a tehetséggondozó 
foglalkozásnak.

A múzeum kapujában köszönt-
hettük Gombos-Orosz Ibolya 
múzeumpedagógust. A „kincs-
vadászathoz” méltó mesesze-
rű, játékos órán megismerhet-
tük Hajdúböszörmény hajdani 
országgyűlési képviselőjét, a 
későbbi kormánybiztost: Silye 
Gábort, az egykori hajdúkapi-
tányt. A feleségét, lakberen-
dezésüket, a korabeli öltözkö-
dést, divatot, népművészetet. 
Majd „hideg-meleg” játékkal 
megkerestük a város egykori 
pénzes-ládájának a kulcsát. 
Ekkor jött a legizgalmasabb 
rész – ki kellett nyitni a ládát! 

Persze ez senkinek sem sike-
rült! Megtudtuk, hogy mind-
össze három személy ismeri a 
titkot biztonsági okokból.

emberek Aranyban, „ősein-
ket felhozád”. Ez a cím kel-
tette fel az érdeklődésünket, 
s a múzeumpedagógiai órá-
kat egyre jobban megkedve-
lő osztályunkkal február 25-
én beutaztunk Debrecenbe.

A Kölcsey Központban, az eu-
rópai körút második állomá-
sán lévő szkíta aranykincsek 
kiállítását nagy érdeklődéssel 
néztük meg.

Páratlanul szép és érdekes idő-
utazásban volt részünk Debre-
cenből a Szkíta Birodalomba, 
a közös kazah-magyar őstör-
ténet helyszínére, egy olyan 
néphez, akik ellen a kínaiak 
védekezésül emelték a Nagy 
Falat.

Az 1. c. osztály és a tanító nénik.: Tóthné Szathmáry Irén és 
Csécseiné Mihályi Edina

Tanulóink nagyon aranyosan, 
fegyelmezetten, vidáman vet-
tek részt minden feladatban. 
Jutalmul megfesthettük az 
5.terem egyik legértékesebb 
darabját: a Krisztust ábrázoló 
korongot.

A következő múzeumi fog-
lalkozáson Hajdúsámson-
ban vettünk részt, a március 
15-i ünneppel kapcsolatban. 

„A múzeumban volt nemzeti 
színű zászló és sokféle kokár-
da. Ancsa néni bemutatott egy 
kulacsot, amelyen meg kellett 
találnia nemzeti színeket. A 
kulacs szíján ezt meg is ta-
láltuk. Megtanultuk a színek 
jelentését: piros a vért és az 
erőt, fehér a hűséget, a zöld 
a reményt jelenti. A lányok 
kaptak egy–egy lapot, amin 
két kislány volt és a szoknyá-
juk alján volt a nemzeti színű 
szalag. A fiúk lapján három 
huszár volt, amelyeket ki kel-
lett színezni. Nagyon tetszett, 
amikor kalapot és bajuszt pró-
bálhattunk. Nagyon tetszett ez 
a múzeumi óra is, mert mindig 
valami újat és érdekeset hal-
lunk. Még sok ilyen órán sze-
retnék részt venni!”      Káplár 
Balázs 1.c

„A helyi múzeumban egy kö-
zelgő ünnep, a szabadságharc 
ünnepe alkalmából vettünk 
részt múzeumi foglalkozáson. 

Ancsa néni kedvesen fogadott 
minket és régi ruhákról, régi 
népviseletről mutatott képeket. 
Sok érdekességet mesélt, hogy 
a szabadságharc leverése 
után, nem volt szabad használ-
ni a piros-fehér-zöld zászlókat, 
címereket, még a színeket sem. 
Az emberek mégis ezzel dí-
szítették a mézeskalácsot, a 
kulacsukat és titokban adtak 
egymásnak, nehogy a császár 
emberei észrevegyék. Ezután 
a lányok régi kalapokat, a fiúk 
bajuszt próbálhattak. A mai 
napon megtanulhattuk mit je-
lent az a szó, szabadságharc, 
az emberek a szabadságukért 
harcolva, még az életüket is 
feláldozták. Jó, hogy nekünk 
nem kell ilyet tennünk. A mú-
zeumi látogatás ismét nagyon 
jó volt.”       Kun Barbara 1. c

„A fiúk felpróbálták a címeres 
kalapot bajusszal, a lányok 
pedig a koronához hasonlító 
fejpántot tehettek a fejükre. 
Nekem nagyon tetszett, ahogy 
a lányok régen fonták a haju-
kat. Jól éreztem magam a mú-
zeumban!”      Tóth Jázmin 1.c 

„A múzeumban arról is tanul-
tunk, hogy a határon túl nem 
engedték a magyarokat ma-
gyarul beszélni. Régen már-
cius 15-én a cukrászok vitéz 
alakú mézest sütöttek.”

Nagy Balázs 1.c

köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk a kö-
szönetünket kifejezni, mi, 
Sámsonkert, Hajdú utcai lako-
sok, hogy a 2013-as aggasztó 
esőzéses, belvizes napokban, 
kérésünk után szinte azonnal, 
segítségünkre siettek. Utcánk 
köztudottan a település egyik 
legmélyebben fekvő utcája. 
Ebben az esőzéses időszakban 
csatorna híján, a belvíz és a 
csapadék nemhogy a kertjein-
ket, hanem már a lakásainkat is 
veszélyeztette. Próbálkoztunk a 
helyzetet megoldani, aztán az 
önkormányzathoz fordultunk 
segítségért, ahonnan rögtön 
segítséget küldtek. Köszönjük 
Tóth János alpolgármester úr-
nak, Sándor László úrnak a Mű-
szaki Osztályon, de főképpen 
azoknak az embereknek, akik a 
szakadó esőben dolgozva meg-
szabadítottak bennünket a víz-
elvezető árkok rendbetételével 
a korábban térdig érő belvíztől.
A Hajdú utcai lakosok nevében:

vitéz Horváth István
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A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete
“Desszertek  a Pünkösd jegyében” címmel

sütifesztivált rendez 
2013. május 3-án 14 órától

HAJDÚSÁMSONBAN
a  II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény aulájában. 

A Sütifesztiválra, édes és sós sütik készítésével, bárki 
benevezhet az alábbi kategóriákban: édes sütemények, sós 
sütemények, tortakülönlegességek
A felhozott sütikből berendezett kiállítást a rendezvény 
idején folyamatosan meg lehet tekinteni. A legfinomabb, 
legkülönlegesebb sütik minden kategóriában zsűri által 
díjazva lesznek.
A rendezvényt a szervezők a Pünkösd hangulatának 
megteremtésével igyekeznek különlegessé tenni.
Nagy szeretettel várunk mindenkit, hogy kicsik és nagyok, 
sérültek és egészségesek, együtt eltölthessenek egy kellemes 
napot!
A sütiversenyhez a nevezési lapokat a szervezőknél lehet 
beszerezni

Nevezési lapok leadásának határideje: 2013. április 30.
                     A szervezők

Érdeklődni:  Mozgáskorlátozottak H-Bm-i Egyesülete,    
Debrecen, Széchenyi u. 35-37.,  tel :52/527-176

Dánné Molnár Erzsébet, 06/20-621-73-69 

JÖVŐNK ENERGIÁJA
Hajdúsámsonba érkezik a Paksi Atomerőmű tájékoztató kamionja!

Hogyan működik az atomenergia? Mi lenne, ha nem létezne a Paksi Atomerőmű? Hogyan őrizhetjük meg egészséges környezetünket 
gyermekeink, unokáink számára úgy, hogy ne kelljen áramhiánnyal küszködnünk, vagy a mainál jóval magasabb villanyszámlát 
fizetnünk?
Ezekre és még további izgalmas kérdésre is választ kaphat, ha meglátogatja a Paksi Atomerőmű interaktív kiállítását. Az MVM 
Csoport, a Paksi Atomerőmű tájékoztató kamionjában személyesen is kipróbálhatja, hogyan nőne a villamos energia ára és a 
környezetterhelés, ha csökkentené a legolcsóbb és legtisztább áramot előállító atomerőmű teljesítményét. Megtudhatja, milyen 
szigorú biztonsági intézkedések mellett működik a paksi erőmű, s tájékozódhat az olcsó és tiszta atomenergia hosszú távú 
alkalmazásával kapcsolatos tervekről.
Időpont: 2013. május 02-03. (Nyitva tartás: 8-12 és 13-17 óráig)
Helyszín: Kossuth utca, a vasútállomás előtt
Szimulátorunkon Ön is irányíthatja az atomerőművet, láthatja, 

hogyan drágulna az áram és hogyan nőne Magyarország károsanyag

kibocsátása, ha nem lenne atomerőmű;

Megnézheti filmünket az atomerőmű működéséről és az atomenergiáról;

- Interaktív kiállításunkon megismerkedhet a világ összes atomerőművével, a közel három évtizede biztonságosan működő Paksi 
Atomerőmű történetével és jövőjével, a magyar villamosenergia-hálózattal, Paks és környezete élővilágéval;

- Tekerjen egy kört áramfejlesztő kerékpárunkkal, és megtudhatja, mennyit kellene biciklizni ahhoz, hogy megtermelje egy fél 
órás tévéműsor végignézéséhez szükséges energiát;

- Végül, de nem utolsósorban most minden kérdésére őszinte választ kaphat az atomerőmű szakembereitől.
Csoportos jelentkezés, érdeklődés:
Papp Ildikó: +36 30 834-7468, 06-1-3292763,
 e-mail: kamion@mahirkiall.hu

A magyar Agrár-, élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara  Hajdú-Bihar Megyei 

igazgatóságának közleménye területalapú 
támogatás igénylésről

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kama-
rához (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara), mely a Hajdú-Bihar Me-
gyei Területi Agrárkamara jogutódja, 2013. április 10-étől be lehet 
nyújtani az egységes kérelmet-közismert nevén a területalapú 
támogatásigénylést.
A kérelmezők számára 2013. április 10. és 2013. május 15. közötti 
időszak áll rendelkezésre, hogy szankciómentesen benyújthassák 
támogatási és kifizetési kérelmüket.
Célszerű az egységes kérelmet minél korábban kitölteni és benyúj-
tani.
A kérelmeket csak ügyfélkapun keresztül történő belépés után lehet 
kitölteni. Azon ügyfelek, akik nem rendelkeznek saját ügyfélkapus 
regisztrációval, meghatalmazott vagy technikai közreműködő (fa-
lugazdász, illetve agrárkamarai tanácsadó) segítségével tölthetik ki 
kérelmeiket.
Kiemelten fontos, hogy megyénk gazdálkodói a rendelkezésre 
álló forrásokat mind teljesebb mértékben igénybe tudják venni. 
Megyénkben az MVH, a kormányhivatal falugazdász hálózata és 
az agrárkamara a tanácsadó hálózaton keresztül évek óta szoros 
együttműködésben dolgozik ennek érdekében. 
Kérjük, hogy a kérelmek benyújtásával kapcsolatos kérdése-
ikkel mielőbb keressék fel elek sándor kamarai tanácsadót a 
polgármesteri hivatalban a támogatási időszakban minden nap 8-12 
óráig.  Tel.: 06/30/841-1498
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szántóföldet bérelnék Hajdú-
sámson környékén!
Tel: 06-30-456-48-73

Hirdetési díjak Hajdúsámson Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 26/2012. (II.09) öh. számú határozata 
alapján:

1/1 oldal (18 cm x 25 cm) 40.000 Ft + áfa, bruttó 50.800 Ft
1/2 oldal (18 cm x 12 cm) 20.000 Ft + áfa, bruttó 25.400 Ft
1/4 oldal (9 cm x 12 cm) 10.000 Ft + áfa, bruttó 12.700 Ft
1/8 oldal (9 cm x 6 cm) 5.000 Ft + áfa, bruttó 6.350 Ft
1/16 oldal (4,5 cm x 6 cm) 2.500 Ft + áfa, bruttó 3.175 Ft

Apróhirdetés (max. 2-3 mondat) 500 Ft + áfa, bruttó 635Ft

A hirdetési szelvényt a Polgármesteri Hivatal „A” épület 3. 
sz. irodájába (Pénztár) kérjük leadni.

GYÓGYÁSZATI ÉS ORVOSTECHNIKAI SZAKÜZLET
4251 HAJDÚSÁMSON HÁRSFA U. 3-5. / orvosi ren-

delő mellett/
Tel:52-310-896 mob: 06-30-62-78-009

TAVASZI ÁRZUHANÁS
Scholl és Berkemann lábbelik 40%-os ár 

kedvezményel.
Automata vérnyomásmérő / 3év garanciával/ 

10.880.-
Vércukormérrő készülék+ 25db teszt csík 6.880.-

INGYENES: Vércukor és vérnyomás mérés.
INGYENES:Elektromos mopedek ügyintézése

Gyógyászati segédeszköz vényes beváltása és in-
gyenes házhoz szállitás Debrecen és Hájdúsámson 

vonzáskörzetén belül.
Nyítva: hétköznap: 9.00-16.00.

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

kedvező áron eladó: új fűtő-
víz keringető szivattyú, női 
kerékpár, alumínium-hosz-
szabbítható létra, elektromos 
fűnyíró, búvárszivattyú, 2 db 
vendégágy. 
Tel: 06-30-913-6233 

ELŐNEVELT 
kettős hasznosítású 
Farm csirke, oltva, 

vakcinázva 
folyamatosan

kapható!
Martinka, Iskola u 47.

06/20-9519485
06/30-3708755

2013. március 19-én megjelent második könyvem H. Rose írói néven, 
Kényszerképzet címmel! Ebben a regényben egy teljesen új oldalamat 
mutatom meg, hasonlóan izgalmas, fordulatos, kiszámíthatatlan cselek-
mény keretében. Bízom benne, hogy sokan elolvassátok majd, elnyeri 
tetszéseteket, és titeket is magával ragad a történet és együtt szurkoltok 
a kissé megőrült főhősnek!

Verdes Lilla, Hajdúsámson

APrÓHirdetés
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