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Csak 1990 Ft

Adventi gondolatok

Hajdúsámson, Sámsonkert,
Martinka és Ligettanya kedves lakossága!
A Karácsonyra várakozás ünnepi időszakában szeretettel
köszöntöm Önöket.
Advent a várakozás ideje. A
nappalok egyre rövidülnek,
egyre hamarabb sötétedik,
a nap fényének halványulásával sokan a saját belső fényünk megteremtésére törekszünk.
A keresztény világban a Karácsony Isten fia születésének az ünnepe, a Jézus születéséhez vezető út, az, amikor
Isten elküldte egyszülött fiát
a világ megváltására. Karácsonykor erre emlékezünk.
A Karácsony a legbensőségesebb ünnepünk, amikor a
szeretet és az összetartozás
jegyében gyújtunk gyertyát.
Az adventi koszorún vasárnaponként meggyújtott egy-egy
gyertya, a hit, a remény, a szeretet és az öröm jelképeként,
egyre nagyobb fényt sugároz.
Készülődünk a Karácsony fogadására, felébred bennünk
a vágy, hogy családtagjainknak, szeretteinknek kedveskedjünk a közösen töltött
idővel vagy ajándékokkal.
A Karácsonyt kicsi és nagy
egyaránt várja, a kisebbek
ajándékokat, a felnőttek inkább pihenést, békét, nyugalmat remélnek tőle. Jó lenne,
ha az ünnep lényegét azonban
nem csak az ajándékokra vágyakozás adná, hanem a szeretet, amit mindenki adhat és
kaphat.
Ilyenkor van igazán alkalmunk arra, hogy rohanó
életmódunkban kis szünetet
tartva békésen, meghitten

ünnepeljünk. A fenyő illata az otthon melegét juttatja eszünkbe, ismét gondolhatunk szeretteinkre, és
mindazokra, akik fontosak
számunkra. A karácsonyi készülődés emelkedett hangulatában, közösen éljük meg az
együvé tartozás, az egymásra
figyelés melengető érzését.
Kedves Hajdúsámsoniak!
Városunk lakói is egyre jobban érzik, hogy nehéz időszakot élünk. A munkám során
sok szomorúsággal, betegséggel és lelki problémával
találkozom. Azt tapasztalom,
hogy a megélhetésért nagyon
sok ember küzd. Nekik még
nagyobb szükségük van arra,
hogy megjelenjen egy segítő,
adakozó kéz, egy megértő rokon, barát, ismerős.
De a mindennapi megélhetési
gondok el kell, hogy halványuljanak, ha kigyúlnak az
ünnepi fények. Gondoljunk
gyermekeink csillogó szemére a karácsonyfa alatt, vagy
egy idős hozzátartozónkra,
aki segítségünkért hálás nekünk.
Az Advent a Karácsonyhoz
vezeti el az embert, a Karácsony a szeretet által egymáshoz vezet bennünket.
Az adventi időszak kiváló
alkalom lehet lelkünk és kapcsolataink rendezésére is, a
szeretetünket még életünkben
kell kimutatnunk egymásnak.
Az ünnepvárás idején forduljunk egymás felé nyitott szívvel és a szeretet járja át minden cselekedetünket.
A várakozás, várni az ünnep
eljövetelét csaknem nagyobb
öröm, mint maga az ünnep.

Ahogyan Antoine de SaintExupéry A kis herceg című
könyvében megfogalmazta:
„- Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz - mondta a róka. - Ha például délután négykor érkezel majd,
én már háromkor elkezdek
örülni. Minél előrébb halad
az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele leszek
izgalommal és aggodalommal; fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha
csak úgy, akármikor jössz,
sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet... Szükség van bizonyos
szertartásokra is.
- Mi az, hogy szertartás? kérdezte a kis herceg.
- Az is olyasvalami, amit alaposan elfelejtettek - mondta a
róka. - Attól lesz az egyik nap
más, mint a másik, az egyik
óra különböző a másiktól.”
Kívánom, hogy december
1-jén, amikor az adventi koszorún meggyújtjuk az első
gyertyát, a várakozás öröme,
a szeretet érzése töltse be szívünket!
Hamza Gábor
polgármester
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ÖNKORMÁNYZAT

Közlemény a városközpont rendezéséről
Hajdúsámson Város Önkormányzata a folyamatban lévő 3 nagy projektje
kapcsán a városközpontban
is magvalósította az egyesített gyalog és kerékpárutat,
gondoskodott a csapadékvíz elvezetésről és kialakult
az új buszmegálló, továbbá
elkészült a Polgármesteri
Hivatal két épületét összekötő épület.
A központ a kivitelezési
munkálatok miatt valamint
a Polgármesteri Hivatal kerítésének elbontása miatt
jelenleg kaotikus állapotokat mutat, a tereprendezési

munkálatok
folyamatosan
haladnak, azonban fontosnak
tartjuk a városközpont teljes
rekonstrukcióját.
Ahhoz, hogy a városközpontunk mihamarabb egységes,
rendezett és valóban városközponti képet mutasson
Önkormányzatunk első és
legmeghatározóbb lépése a
központban meglévő 40-50
éves japán akácfák kivágása,
melyre az iskolába járó gyerekekre leselkedő balesetveszély kapcsán a Hajdú- Bihar
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósága helyszíni ellenőrzés után kötelezte Önkormányzatunkat. Ugyanezen

kötelezés kapcsán szükséges
a későbbiek folyamán a piacon lévő fák kivágása is. Természetesen a Harangi Imre
-, neves olimpikonunk - által
ültetett tölgyfa a helyén marad.
A fák kivágása után megkezdődhet a 471-es másodrendű
út és az iskola, valamint az
üzletek közötti tér rendezése,
térkövezése, parkosítása, pihenőhelyek kialakításával.
A parkban lévő emlékművek
gondozásra szorulnak, valamint szükséges kialakítani
számukra egy olyan helyet,
ahol a megemlékezéseket

biztonsággal meg lehet tartani, és a főút közelsége nem
veszélyezteti a résztvevő emlékezőket. Ezért a II. világháborús (Szovjet) emlékművet
valamint a Szöőr Antal emlékművet arra méltóbb helyre
áthelyeztetjük.
A parkosítás folyamatáról és
a kivitelezési munkálatokról
a Tisztelt Lakosságot a későbbi lapjainkban tájékoztatjuk.
Megértésüket köszönjük.
Hamza Gábor
polgármester

Ülésezett a Képviselő-testület
Tájékoztató a 2013. október
10. és 2013. október 31. között
tartott Képviselő-testületi üléseken hozott fontosabb döntésekről
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Eszterlánc Óvoda 2013/2014-es
nevelési évre szóló éves munkatervét elfogadta.
Elhatározta, hogy területhasználati szerződést köt Csonkáné Szijjártó Valéria, valamint
Nagyházi Jánosné vállalkozóval
pavilonja működtetéséhez 2013.
október 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig.
Döntött arról, hogy a Harangi
Imre Sportegyesület 2013. évi
támogatásának 2.950.000 forint
zárolt összegéből kért 1.000.000
Ft zárolását feloldja.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Közművelődési Díját adományozta Zoltai Sándor
hajdúsámsoni lakos részére.
Elfogadta Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzat,
mint gesztor javaslatát arra vonatkozóan, hogy Hajdúsámson
Város Önkormányzata - az ISPA

projektben részt vevő agglomerációs településekkel közösen vásároljon a Debreceni Vagyonkezelő Zrt-től egy darab 1 millió
forint összegű vízmű részvényt
(250.000 Ft/település), így a
Debreceni Vízmű Zrt-re bízzák
az önkormányzatok a szennyvízközmű rendszer üzemeltetését.

vei likviditási helyzetének biztosítása érdekében élni kíván a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény adta lehetőséggel és a
Hajdú Takarék Takarékszövetkezettel 2014. december 31.
napjáig fennálló 50 millió forint
összegű folyószámla hitel-keret
szerződést meg kívánja kötni.

Hajdúsámson Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadta.

A Képviselő-testület a 2013. évi
Városnap tervezett költségvetésének elszámolását jóváhagyta.

Elfogadta az önkormányzat
és intézményei 2013. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi
helyzetéről szóló tájékoztatót.

A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés i) pontjában biztosított
jogkörében eljárva - az óvodai
nevelés szakértője útján - az
Eszterlánc Óvoda pedagógiai
programját ellenőrizte.

Hajdúsámson Város Önkormányzata és költségvetési
szervei részére számlavezetési
szolgáltatási feladatok ellátására a Hajdú Takarék Takarékszövetkezetet jelöli meg 2014.
január 01- 2014. december 31.
napjáig tartó határozott időtartamra. Ennek érdekében a 2013.
december 31. napjáig fennálló
határozott idejű szerződést meg
kívánja hosszabbítani 2014.
december 31. napjáig.
Hajdúsámson Város Önkormányzata és költségvetési szer-

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete
az Eszterlánc Óvoda, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola,
valamint a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye
(Hajdúsámson,
Sámsonkert, Fő u. 41. és Jókai
u. 61.) iskola-egészségügyi feladatainak ellátására 2013. december 1-től határozatlan időre

Dr. Jakab Éva házi gyermekorvossal, valamint Dr. Pál Ilona
házi gyermekorvossal feladatellátási szerződést köt.
Elhatározta, hogy a Katolikus
Karitásszal alvállalkozói szerződést köt annak érdekében,
hogy az Európai Unió által biztosított élelmiszersegély eljuthasson Hajdúsámson területén
élő legrászorultabb személyek
részére.
Döntött
arról,
hogy
a
2.Mf.20.749/2013/3 számú ítélet végrehajtása érdekében az
Eszterlánc Óvoda költségvetésében a dologi kiadások között zárolt összegből 950 ezer
forintot és a hozzá kapcsolódó
227.000 forint munkaadói járulék összegét feloldja és ebből
840 ezer forint összeget átcsoportosít személyi jellegű juttatásokra, míg 227 ezer forint
összeget átcsoportosítja a munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatára.
Módosította a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási
Társulás Társulási Megállapodását és elfogadta annak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

KÖZÖSSÉG
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Temetői fejlesztések
A Hajdúsámson, Jánostava
úti köztemetőt 2013. január 16. napjától a SCONTO
MORTE Temetkezési Kft.
(korábban ASK HOME
WORK Bt) üzemelteti. A
jelenlegi üzemeltető több
évre vállalt fejlesztéseket,
beruházásokat, melyeket a
szerződés 5 éves időtartama
alatt kíván megvalósítani.

3.

Nagyobb tükör a veszélyes
kereszteződésben

látható, a felvételek rögzítésre
kerülnek és amennyiben szük- Hajdúsámsonban a Hársfa
séges, azok visszanézhetőek.
és Vámospércsi utca kereszA Rákóczi utcai iroda hom- teződése meglehetősen velokzata felújításra került.
szélyes, nehezen belátható,
A temető bővítéséhez szüksé- a Vámospércsi utcán nagy
ges terület előkészítése elkez- sebességgel haladó gépjárdődött, több évre húzódóan művek veszélyeztetik az
fog elkészülni a bővítés, és Egészségügyi
központba
annak körbekerítése.
járó idősek, szülők és kisAz Önkormányzat és az üze- gyermekeik testi épségét.
meltető közösen együttműEbben az évben már különbö- ködve temető rendezési tervet A veszély csökkentése érdező fejlesztéseket hajtott végre, készít, amelynek megfelelő- kében a korábbiak folyamán
amelyek hozzájárulnak a te- en az üzemeltető a követke- felszerelésre került egy dommető méltó megjelenéséhez, ző években új sírtáblákat, új ború közlekedési tükör, mely
rendeltetésszerű használatá- rendszerű sírboltokat, utakat a kereszteződés beláthatóságát
hoz:
alakít ki. Az új területeken - a nagyban elősegítette. Sajnos
Ravatalozó melletti harangláb folyamatos bővítés miatt - az a tükröt nemrégiben ismeretcseréje a ravatalozó szerkeze- utak kijelölése, aszfaltburko- lenek megrongálták, mellyel
téhez, megjelenéséhez illő fa- lattal való ellátása fog megtör- a lakosság testi épsége újból
szerkezetűre.
ténni, az utak mentén pihenő veszélybe került.
Térvilágító kandeláberek fel- padok kerülnek elhelyezésre,
ső része átalakításra került oly fásítás, növénytelepítés fog Hajdúsámson Város Önkormódon, hogy a világító rész megvalósulni.
mányzata a veszély elhárítása
lefelé fordul és az utakat vilá- Önkormányzatunk célja, hogy érdekében egy új, nagyobb
gítja meg.
az üzemeltetővel együttmű- tükröt vásárolt, mely remélheMegvalósult a temető terüle- ködve a temető területén mél- tőleg még sok ideig szolgálja
tének bekamerázása, amelyet tó körülmények legyenek az az arra közlekedők biztonsámár korábban a lakosság is elhunytak végső búcsúztatásá- gát.
kezdeményezett és az önkor- hoz, a hozzátartozók számára
mányzat is tervezett. Ennek pedig nyugodt, rendezett, tiszkeretében 16 kamera került ta körülményeket biztosítson a
elhelyezésre a személyi és va- megemlékezéshez.
gyon biztonság érdekében, a 				
A 2. c. osztály tagjaiból álló
lopások megelőzése céljából.
Hamza Gábor
Helytörténeti szakkör tagjai
A kamerák segítségével az
polgármester
voltak az első fecskék a Váegész temető területe jól berosháza frissen elkészült új
szárnyában. A vendégeknek
Pályázat az alföldi tanyák, valamint
Hamza Gábor polgármester

Kérjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a kihelyezett tükörre fokozottan ügyeljenek, mivel az
a Hajdúsámsoni Lakóközösség tulajdona, és mindannyiunk biztonságát szolgálja.
		 Tóth János
alpolgármester

Kisdiákok a Városházán

tanyás térségek megőrzése
és fejlesztése, érdekében a települési
és térségi fejlesztések támogatására

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. augusztus
13-án pályázatot nyújtott be
a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt, az alföldi
tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében, a települési és
térségi fejlesztések támogatására.
Önkormányzatunk támogatási
célként a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek,

eszközök beszerzését tűzte ki.
A pályázatok elbírálása során
Városunkat támogatásra alkalmasnak ítélték, így céljainkat
előre láthatólag 2013. év végén, 2014. év tavaszán meg
tudjuk valósítani.
A megvalósítással Hajdúsámson földútjainak minőségét
jelentős mértékben javítani
tudjuk, ezáltal a lakosság életminősége is nagymértékben
javul.
Hamza Gábor
polgármester

mutatta meg a hivatal épületét,
majd Tóthné Szatmáry Irén,
Csécseiné Mihályi Edina és
Tarné Hajdú Judit vezetésével
a település emlékműveivel ismerkedtek.
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Őstermelők, gazdálkodók figyelem,
itt az adatszolgáltatások ideje!

KÖZÉLET

Szeptember 1. és december 31. között kell nitrát jelentést beadniuk a nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak, valamint az ország egész
területén az 5 számosállatnál (baromfi esetén 3 számosállatnál) több állatot tartó gazdáknak. A nitrát-adatszolgáltatást az idei évben még
papír alapon, illetve elektronikusan, ügyfélkapun keresztül is be lehet nyújtani. A nyomtatványok és a kitöltéshez szükséges keretprogram
(ÁNYK) a www.nebih.gov.hu, www.nebih.gov.hu oldalon, a Nyomtatványok/E-nyomtatvány menüpont alatt megtalálhatók. Az adatszolgáltatás elmulasztása 10-100 ezer Ft szankciót vonhat maga után.
Az agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG) résztvevők a 2012/2013-as gazdálkodási év adatait tartalmazó gazdálkodási naplót
november 30-ig elektronikusan küldhetik be. Ennek szintén az ÁNYK program segítségével lehet eleget tenni. A napló feltöltése során az előző évi
tápanyag-gazdálkodási terv adatait is fel kell vezetni. A napló elektronikus beküldése után több visszajelzést is küld a rendszer, amit az ügyfélkapun
( www.magyarorszag.hu, www.magyarorszag.hu) lehet megtekinteni. Fontos meggyőződni arról, hogy a gazdálkodási napló beküldése sikeres
volt-e, ugyanis az adatszolgáltatás elmulasztása, vagy határidőn túli benyújtása szankcióval jár, ami a támogatás 15-15 %-át jelentheti.
2013. szeptember 1-től országos szinten bővült a nitrátérzékeny fizikai blokkok száma. Az újonnan kijelölt területeken gazdálkodóknak
idén még nem kell nitrát-jelentést tenniük, ezzel a kötelezettséggel csak 2014. szeptember 1. után kell számolniuk. Ettől az időponttól a tápanyagutánpótlást is a talajmintavétel alapján elkészített tápanyag-gazdálkodási terv szerint kell elvégezniük. Az érintett fizikai blokkok listáját a 43/2007.
(VI. 1.) FVM rendelet, 1. számú melléklete tartalmazza.
A kárenyhítés hozamérték-kiesés elszámolásának határideje is november 30-án jár le. Kárenyhítési juttatásban azok részesülhetnek, akiknek a 21/2012. (III. 9.) VM rendelet alapján a teljes gazdaságukban legalább 30 %-os hozamérték-kiesés következett be. Kárenyhítésre csak azok
jogosultak, akik a törvényben foglaltak szerint kötelező tagok, vagy a tagságot önként vállalták, a kárenyhítési hozzájárulást határidőben megfizették, az adott káreseményeket bejelentették a megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságához, és rendelkeznek a hatósági igazolással.
Hasznos információkért látogassa meg a www.kolcsonosmegfeleltetes.eu, www.kolcsonosmegfeleltetes.eu
és a www.nak.hu, www.nak.hu oldalakat.
Elek Sándor, Nagy Tibor
ÚMPV Tanácsadók
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Gazdálkodói
Információs Szolgálat
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa
Az Európai Unió és Magyarország támogatásával

Megújult az Idősek Klubja!
Örömmel értesítjük a nyugdíjasokat, hogy az Idősek
Klubja Szépkorúak lapozó teázója néven (Hajdúsámson,
Árpád u. 22. - régi gyógyszertár) megújult épületben, színes programokkal várja eddigi és új tagjait!
Fő foglalkozásainkat minden
csütörtökön 9 órától tartjuk, de
a hét többi napján is különböző
programokkal várjuk az érdeklődőket.
A szabadidő hasznos és kulturált
eltöltésére különböző programokat ajánlunk, ilyenek például
a már hagyománnyá vált alkalmak megünneplése: farsang,
nőnap, húsvét, anyák napja,
szüreti mulatság, idősek hónapja, advent, karácsony, névnapi
és születésnapi köszöntések.
Szabadidős programok: kirándulás, közös sütés-főzés, zenehallgatás, DVD nézés.
A különböző programokon a
részvétel tetszőleges, mindenki
szabadon döntheti el, hogy melyiken vesz részt és melyiken
nem.
Ízelítő programjainkból, melyet

a tagjaink térítésmentesen vehetnek igénybe.
Október 17-én köszöntöttük
tagjainkat idősek hava alkalmából, majd ajtódíszeket készítettünk falevelekből, gesztenyéből, almából... stb.
Október 22-én megemlékeztünk
az '56-os forradalomról a „Szabadság, szerelem” című film levetítésével.

Október 24-én halottak napjára
készülve, mindenki készíthetett egy koszorút, melyet október 31-én vittünk ki a sírokra.
Sírrendezés után mécseseket

helyeztek el a hozzátartozók elhunyt szeretteik sírjánál.
Novemberi programjaink közül
kiemelnénk a „Gyűjtögettük,
megmutatjuk” napunkat, ahol
ki-ki megmutathatja, hogy az
évek során mit gyűjtögetett.
Adventre készülődve koszorúkat fogunk készíteni, amit
természetesen tagjaink haza is
vihetnek.
Decemberben a mikulásnapi ünnepségen kívül, kisbusszal ellátogatunk a debreceni karácsonyi
vásárba, majd évzáró rendezvényként (19-én) karácsonyi és
évbúcsúztató bulit rendezünk.
Cipekedés mentesen!
A tanyagondnoki szolgálat kisbuszát igénybe véve, havonta
egyszer, Debrecen – a tagok által választott - valamelyik nagy
áruházába látogatást teszünk,
ahonnan a vásárlás után hazafuvarozva szeretnénk tagjainknak segítséget nyújtani ehhez a
fárasztó mindennapi munkához!
Amennyiben részt szeretnének
venni programjainkon, de úgy
érzik, hogy messze vagyunk
Önökhöz, kérjük, hogy részvételi szándékukat az 52/201-343-as

telefonszámon jelezzék és kisbuszunk rendelkezésükre áll!
A klub kulturális foglalkozási és
szórakozási lehetőségekkel várja mindazokat a nyugdíjasokat,
akik szabadidejüket kellemesen
és hasznosan szeretnék eltölteni
más nyugdíjasok társaságában!
Bagoly Mariann
klubvezető
A klub felhívása:
A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tanácsadója előadás sorozatot tart az
idősek önvédelmi képességeinek fokozását célozva, ahová
várunk minden kedves érdeklődőt.
Az előadások célja, hogy megismertesse az időseket az áldozattá válás kockázataival és
tanácsokat adjon az elkerülés,
megelőzés érdekében.
Helyszín: Hajdúsámson, Árpád
u. 22. (régi gyógyszertár)
Időpont: 2013. december 3.
14 óra.
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A Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye Családsegítő Szolgálatánál működő
Baba-Mama Klubot leendő
édesanyák,
kisgyermekes
anyukák és gyermekeik valamint családjaik szolgálatára 2013. áprilisában hoztuk
létre.
Programunkkal egy barátságos, nyugodt kis szigetet szerettünk volna megteremteni,
ahol a résztvevők jól érzik
magukat, kikapcsolódhatnak,
s megoldást találhatnak felmerülő problémáikra. Kevés
olyan hely és program van
ahol a hasonló élethelyzetű,
hasonló problémákkal küzdő
kismamákkal és gyermekeikkel találkozhatnának, kikapcsolódhatnának; nem nagyon
van lehetőségük kimozdulni.
Már a legelején kiderült, hogy
erre a programra igény és
szükség is van, szép számmal
jöttek az érdeklődők.
A gondtalan játék, csevegés,
kikapcsolódás mellett szakemberek segítésével megvitattuk azokat a főbb problémákat, kérdéseket melyek a
kismamákat érintik, érdeklik.

Baba-Mama Klub

Ízelítő az eddigi programokból.
Május 17. A hozzátáplálásról
tartottak előadást és kóstolót
Gyányi Ditta és Fehérné Varga
Orsolya a Hipp Kft. munkatársai.
Május 31. Az anyatejes és tápszeres táplálásról osztott meg
értékes információkat Sárkány
Zoltán a Milupa munkatársa
illetve Petrásné Varga Judit
védőnő.

A rendezvény megszervezésében és lebonyolításában a Védőnői Kft.-től sok segítséget
kaptam. Köszöntőt mondott
Hamza Gábor polgármester
úr, majd Petrásné Varga Judit
védőnő néhány mondatban
ismertette az anyatejes táplálás fontosságát. Tálas Bence
tehetséges fiatal zenész rövid
zenés műsort adott, majd a végén táncház és játék valamint
megvendégelés zárta ezt a je-

Július 26. Látogatást tettünk
a Bölcsődében, Zavaczki Éva
bölcsőde vezető meghívásának köszönhetően.
Szeptember 6. Megemlékeztünk az anyatejes világnapról.

les napot. Az édesanyáknak
egy szál virággal kedveskedtünk.
Október 11. Végvári Edit pszichológus tartott előadást kismamáknak és érdeklődő szak-

Családsegítő Szolgálat felhívása
karácsonyi adománygyűjtésre
Karácsony közeledtével különösen fontos, hogy a nehéz sorsú
emberek, családok felé forduljunk. Most Ön is segíthet a rászoruló gyermekeken és családokon, hogy szebb legyen az ünnepük.
Amennyiben lehetősége van rá, kérjük állítson össze egy kis
adománycsomagot s juttassa el szolgálatunkhoz 2013. 12. 10-ig.
Mi legyen a csomagban?
Mindenféleképpen nem romlandó, tartós élelmiszerek.
Mint: konzerv, tészta, liszt, cukor, olaj, édesség, szaloncukor,
tartós tej, rizs, szörp, lekvár, tea, kakaó, dió, méz…stb.
Várjuk felajánlásaikat a Családsegítő Szolgálat irodájában /Hajdúsámson, Árpád u. 22./ illetve a 06-52/201-343-as telefonszámon.
Együttérzésüket, eddigi és jövőben adományaikat, felajánlásaikat ügyfeleink nevében is köszönjük!
Családsegítő Szolgálat munkatársai

5.
embereknek az anya és magzat
közötti kapcsolatról valamint
a korai kötődésről.
Október 26. Nagyné Lövei Lilla a Hangbújócska Zenebölcsi
háziasszonya zenebölcsis foglalkozást tartott, a nagy érdeklődésnek köszönhetően két
csoportnak.
További terveink:
-készülődés a Mikulásra és a
Karácsonyra
-bemutatkozik a Babamosoly
Kismama és Bababolt
-Családi nap karácsony előtt,
ahová várjuk a klubtagok szűkebb családját, apukákat és
nagyszülőket egy közös ünneplésre.
Foglalkozásainkat kéthetenkénti gyakorisággal tartjuk,
helyszín a Családsegítő Szolgálat, Hajdúsámson, Árpád
u. 22. /Parkolási lehetőség az
udvarban./ Érdeklődés, jelentkezés az 52-201-343-as telefonszámon.
2014-ben is várjuk szeretettel
meglévő és új klubtagjainkat!
Nagy Gyöngyi
klubvezető

MARTINKÁRÓL ELSZÁRMAZOTTAKAT KERESÜNK
A „Martinkai Őszirózsa” Idősek Klubja ez évben már 9. éve
működik. Klubon belül alakult meg a Napsugár Népdalkör,
melynek tagjai egyéni és csoportos fellépéseken vesznek részt a
megyében, a Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szövetség rendezésében.
A jövő évben ünnepeljük fennállásunk 10. évfordulóját.
Klubunk és a Martinka Lakosokért Egyesület kezdeményezésével szeretnénk egy „Martinkáról elszármazottak” klubját szervezni, ehhez azonban szükségünk van arra, hogy meg is találjuk
azokat.
Ezért kérem, aki tud ilyen személyről, ismeri, és címével is rendelkezik, várom jelentkezését, az alábbi adatokkal. Név (asszonyoknál leánykori név is), pontos lakcím.
Értesítéseket, vagy személyes jelentkezéseket az alábbi címre
kérem küldeni.
„Martinkai Őszirózsa” Idősek Klubja
Kiss Sándorné klubvezető
4251 Hajdúsámson-Martinka, Rigó u. 5 sz.
Telefon: 06-70-226-3860 vagy
e-mail címre: marcsimam@freemail.hu
Kissné Margó klubvezető
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1956-ra emlékeztünk

Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Petőfi Sándor
Városi Könyvtár Közművelődési és Muzeális Intézmény
szervezésében október 22-én
emlékeztünk meg az 1956-os
forradalom és szabadságharc 57. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 24.
évfordulójáról.

Az ünnepségen külön is köszöntöttük az 1956-os Vitézi
Lovagrend képviselőit, akik
az emlékművet 2002-ben városunknak adományozták, valamint Vitéz Zoványi József
családját.
Tóth János alpolgármester Úr
ünnepi beszédében felidézte
a történelmi eseményeket és
azok tanulságait, majd A II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tanulóinak ünnepi műsora következett.
Rendhagyó módon a nemzeti
ünnep alkalmából került át-

adásra a helyi közművelődési díj, majd a résztvevők az
emlékműhöz vonultak, ahol
elhelyezték a megemlékezés
virágait.
Az ünnepi hangulatot Zoltai
Sándor helyi előadó emelte
opera és musical részletekkel,
akit a megemlékezés végén az
a meglepetés ért, hogy művészeti tevékenységéért Hajdúsámson Város Közművelődési
Díját vehette át. Az indoklás
szerint „gyönyörű énekhangja,
megnyerő előadásmódja, közvetlen és alázatos magatartása
miatt a város fiatalabb és idősebb korosztálya is igényt tart
arra, hogy rendezvényeiket
énekével színesítse.”

Gratulálunk és további sikereket kívánunk.

100 éve született a Bajnok

A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozatot azonban
idén rendeztük meg először intézményünkben. A helyi programokat a város híressége, Harangi Imre ökölvívó olimpiai
bajnok születésének 100. évfordulója köré csoportosítottuk,
háromféle programot kínálva az érdeklődőknek.
A Múzeumok délidőben –
kultúrmorzsa,
kultúr-korty,
kulturális terefere tematikában
a téma komplex feldolgozására került sor, melynek
célja a helyi identitástudat,

kiállításhoz
kapcsolódóan
rendhagyó
lehetőségekkel
vártuk az ifjúságot: éjszakai
pingponggal, boksz zsákkal és
filmvetítéssel.

lokálpatriotizmus
növelése
volt. Sporttörténeti kiállítást
szerkesztettünk érdekességekkel, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal. A rendezvény végén feladatlapot oldottak meg a
résztvevők nagy érdeklődéssel
és sikerrel. Az ifj. Harangi
Imre által biztosított képanyag
nagyméretű tablókon és egy
fotókönyv formájában került
feldolgozásra.

A Sétálj, gyalogolj, bringázz
velünk és fedezd fel! Kulturális tereink másként tematikában a 100 éve született Harangi Imre ökölvívó olimpiai
bajnok emlékhelyeit kerestük
fel kerékpárral, egy lelkes kis
csapattal.
Hajdúsámsonban
megkoszorúztuk az emlékfánál lévő táblát, majd Nyíradonyba indultunk a közelmúltban átadott új kerékpárúton,
ahol a sportcsarnoknál lévő
emléktáblát, a szülőházat, és
a másik emlékfát kerestük
fel. A helytörténeti útvonalon
Csiszár Antal tanár vezetett bennünket, valamint a
hajdúsámsoni és a nyíradonyi
Polgárőrség vigyázott a biztonságunkra.

Szépkorú köszöntése

Csuka Sándornéné Erzsike néni, Vámospércsi u. 5. szám
alatti lakos október 27-én töltötte be 90. életévét. Születésnapján Tóth János alpolgármester és Koszta Mariann anyakönyvvezető köszöntötte.

KÖZÖSSÉG

A 16+ múzeumi találkozások
– Diákok buli előtt helyi programjának célja az volt, hogy
a 100 éve született Harangi
Imrét példaképként állítsa a
mai ifjúság elé. A múzeumban megnyíló sporttörténeti
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Egészségnap a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában

A TÁMOP 3.1.4-12/2 pályázat keretében 2013. október
7-én Egészségnap megrendezésére került sor. A rendezvényen iskolánk valamen�nyi tanulója és tanára részt
vett. Szívesen láttuk volna a
lakosságot is, de egyenlőre
a szórólapozás ellenére sem
mutatkozott érdeklődés.
A nap zenés gimnasztikával
indult a sport pályán, majd
futással folytatódott. Az alsósoknál minden osztály körbefutotta a pályát. Az 5-6. évfolyam az iskolát kerülte meg,
a 7-8. osztályosok a Kossuth
utcát vették célba.

A megérdemelt reggeli után 9
órakor indultak a programok.
3 helyszínen előadással és
kóstolóval egybekötött termékbemutató zajlott. Zöldséggyümölcs, egészséges pékáru
és tejtermékek kerültek bemutatásra. 8 osztálynak pszichológusok tartottak konfliktuskezelési tréninget. Lehetett
zumbázni és aerobikozni. Az
első osztályosok a helyes fogápolásról hallgattak előadást, a
7-8. osztályos lányok nőgyógyász előadásán vettek részt. Az
ötödikesek rajzfilmeken keresztül gyarapították tudásukat
az egészséges életmódról.

Gyönyörű napsütésben indultak el a martinkai túrára a
kerékpározást kedvelő tanulóink. 4 pedagógus kísérte a közel 40 diákot. A túra útvonalát
a polgárőrök biztosították.
Mindenki számára lehetőség
nyílt vérnyomás, testtömeg index és vércukor szint mérésre.
Nagyon sokan vették igénybe
ezeket a szolgáltatásokat. Két
könyvtáros közreműködésével
könyvbemutatóra is sor került,
ahol sok hasznos könyvvel ismerkedhettek meg a gyerekek.
A nap folyamán sor került
Egészséges életmód vetélkedőre. 42 csapatban 126 tanuló
adott számot felkészültségéről. Ebéd után kezdődtek a
sport rendezvények. Volt kézilabda bemutató és meccs,
valamint kosár- és futball mérkőzéseken küzdöttek tanárok,
diákok egyaránt. A filmvetítés
iránt is sokan érdeklődtek.
Nagy sikere volt a családi
sportvetélkedőnek, ahol 9 család küzdött a győzelemért.
A rendezvény 16 órakor ért
véget. Mindenki fáradtan, de
gazdag élményekkel tért haza.

Aki többet szeretne tudni erről
az eseményről, látogasson el
az iskola honlapjára. (www.
rakoczi-hsamson.sulinet.hu)
Ezúton szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik
önzetlenül segítettek abban,
hogy ez a nap sikeresen megvalósulhatott.

Egész napos kirándulás Rákóczi emlékhelyekre
2013. október 16-án iskolánk
tanulói és tanárai, szakadó
esőben, de annál nagyobb
lelkesedéssel indultak meglátogatni a tervezett Rákóczi
emlékhelyeket.
Az 1-2. évfolyam Diósgyőrbe, a 3-4. évfolyam Boldogkőváraljára, az 5-6. évfolyam
Szerencsre, a 7-8. évfolyam
pedig Sárospatakra kirándult.
A fenti helyszíneken elsősorban a várak látogatása volt a
cél, de emellett más programok is megvalósultak. A kedvezőtlen időjárás ellenére is jó
hangulatban, balesetmentesen
telt el az egész nap.
Sándorné Sas Ildikó
igazgató
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Szüreti mulatság az iskolában

A hagyományokhoz híven
az iskolában 2013. október
25-én az alsós napközis gyerekek számára szüreti mulatságot szerveztünk a díszudvaron.
A napközis csoportok forgószínpad szerűen vettek részt
a programokon. A mustkészítés munkafolyamatait is
megismerhették az érdeklődő
gyerekek. Mindenki a szőlő
leadásával kezdett, azt ledarálták és kipréselték a karbantartó bácsik, lehetőség volt
mustkóstolásra is. Közben
különböző helyszíneken érdekes programok várták a gyerekeket. Az egyik helyszínen

Lakatos Viktória tanító néni
néni célbadobással, a másik
helyszínen Molnár Orsolya tanító néni kötélhúzással, a harmadik helyszínen Madarasiné
Kozáróczki Beáta, Borosné
Rácz Judit és Jakubec Angéla
tanító nénik arcfestéssel színesítették a délutánt. A kézműves és népi kismesterségek
szakkör bemutató foglalkozásán csuhéból, műanyag kupakból kreatív ajándékok készülhettek. Akik kedvet kaptak az
ehhez kapcsolatos elfoglaltságokhoz, Dobosné Hajdú Anikó szívesen, örömmel várta az
érdeklődő gyerekeket.
Mindezek mellett lehetőségük
volt a gyerekeknek aszfaltrajz

készítésére a szüret témakörében. Kiállítást tekinthettünk
meg a napközis gyerekek alkotásaiból, illetve megtekinthettük a városi könyvtár Kézműves és Népi Kismesterség
szakköreinek kiállítását.
Köszönöm minden segítő kol-

KÖZÖSSÉG

legám lelkiismeretes munkáját, a karbantartó bácsik segítségét! A talpalávalót Horváth
Ferenc biztosította, neki is köszönet a munkájáért!
Andó Emese
nk. csop. vez.

Tevékeny a Helytörténeti szakkör
2013. szeptemberében újult
erővel kezdtünk bele az elmúlt tanévben megkedvelt
munkánkba.

gáról. Bemutatta, s elmondta
Hajdúsámson határainak nevét, helyét, s tájékozódó játékkal színesítette a foglalkozást.

Elmúlt foglalkozásainkon Piroska János hely- és hadtörténeti hagyományőrző ismertette meg tanulóinkkal városunk
eredetét, elnevezéseit, s a régi-régi élet néhány fontosabb
tudnivalóit. Régészeti lelet
bemutatásával keltette fel az
érdeklődésüket, s irányította
őket a kutatás felé.

Október 9-én következett a
Déri Múzeumban tartandó
foglalkozás, ahol B. Pinczés
Orsolya múzeumpedagógus
várt bennünket.
Megismerhettük lakóhelyünk
ősi leleteit és azokon keresztül az akkori életet, a „Bárándi
tarsolylemez” történetét, lelőhelyét.

Későbbi
foglalkozásunkra
Szathmáry József geodétát,
családkutatót hívtuk meg, aki
érdekes előadást tartott a térképek készítéséről, fontossá-

Talán a tanulóinknak a legvonzóbb a korabeli öltözködés, s
fegyverek, nemesi ruhadíszek,
hajviseletek bemutatása volt.

Mindezek után bemehettünk
a foglalkoztató terembe, ahol
tarsolylemezt készíthettünk.
Ezt mindenki haza is hozhatta,
melyhez nemsokára egy „igazi” tarsolyt is fogunk varratni.
2013. november 6-án a 2.c
szakköri foglalkozása a szomszédos Hajdú településen,
Hajdúhadházon volt. Iskolánk
fenntartójának autóbuszával
utaztunk át, ahol Hadházy
Jenő nyugalmazott főiskolai
tanár várt bennünket.
Foglalkozásunk
anyaga:
Helytörténet-iskolatörténet,
ősi mesterségek Hajdúhadházon.
Célunk az volt, hogy a gyermekeink ismereteket szerezzenek a hajdúsági népi élet, a
szomszédos iskolai rendszer
és oktatás területéről is.
A református templom karzatán berendezett meseszép
és páratlanul értékes kiállítás
megtekintésével
tudatosult
tanulóinkban, hogy az utókor
számára csakis ilyen áldozatos gyűjtőmunkával tudjuk az
értékeinket megmenteni.
A változatos dokumentumanyag nagyon elvarázsolta
tanulóinkat, hiszen ebben a
számítógépes világban felnőtt

nebulók számára csodaszámba megy a kézi előállítású iskolai szemléltetőeszköz.
A táblától a padokig, sőt, az
iskolatáskáig mindent megcsodálhattak és az iskolai berendezések különleges szerepét is megismerhették.

Hálásan köszönjük, hogy
újból gazdagabbak lettünk,
ismereteink
bővülhettek.
Mindenkinek szívből tudjuk ajánlani, hogy legalább
egyszer tekintse meg ezt a
kiállítást s beszélgessen Dr.
Hadházy Jenő tanár úrral.
Tóthné Szathmáry Irén
szakkörvezető
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KÖZÖSSÉG

KÖZLEMÉNYEK

Óvodai papírgyűjtés

Értesítjük látogatóinkat,
hogy intézményünk
2013. december 21-től
december 31 -ig
zárva lesz.
Nyitás: január 2-án
csütörtökön 13 órakor.

Az AKSD Kft. idén ősszel is
meghirdette az újrahasznosítható hulladékok szelektív
gyűjtési programját. Intézményünk a korábbi gyakorlatnak megfelelően csatlakozott a programhoz, melynek
keretében 2013. október 15ére gyűjtést szerveztünk.
A gyűjtést azzal motiváltuk,
hogy versenyt hirdettünk a
csoportjaink között. Az öt
legeredményesebben közreműködő csoportot ajándékokkal jutalmaztuk. A szülők és a
gyerekek nagyon aktívak voltak a nap folyamán, autókkal,
utánfutóval, kisteherautóval
hozták a papírt. Ennek eredményeképpen összesen 5688
kg papírt sikerült összegyűjtenünk.

A csoportok versenyében a helyezések a következőképpen alakultak:
1. helyezet:
2. helyezett:
3. helyezett:
4.helyezett:
5. helyezett:

9.

13. Katica csoport
20. Bambi csoport
4. Süni csoport
7. Százszorszép csoport
19. Cica csoport

946.3 kg
742.2 kg
620 kg
451.5 kg
380.5 kg

A szülőknek és gyerekeknek köszönjük az aktív közreműködést. A befolyt pénz összegből az
óvoda alapítványát támogattuk.
Lukácsné Széles Anita
környezet munkaközösség-vezető

Cipősdoboz akció indul a Családsegítő
Szolgálat szervezésében
Hagyományteremtő céllal elindítjuk programunkat, mellyel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a
hátrányos helyzetű családokban nevelkedő gyermekeknek is örömteli karácsonya legyen.
A Családsegítő Szolgálat, illetve a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai példát mutatva, s ösztönzően elkészítik a maguk cipősdobozát.
Kérjük, csatlakozzanak hozzánk!
A dobozba játékok, iskolai eszközök, higiéniai tárgyak, édesség,
ruha, hajgumi, hajcsat, könyv …..stb. kerülhet.
Ne tegyenek a dobozba romlandó ételt, folyékony dolgokat!
Az ajándék útja:
1. Csomagolja be színes csomagolópapírral a dobozt. Tegye ezt
olyan formában, hogy könnyen, szakadás és sérülés nélkül ki lehessen bontani, tekintettel arra, hogy át fogjuk nézni a csomagokat.
2. Írják rá, hogy milyen nemű és korú gyermeknek szánják.
3. 2013.12.10-ig juttassák el a Hajdúsámson, Árpád u. 22 alatt lévő Családsegítő Szolgálathoz.
4. A szolgálat munkatársai átnézik, majd véglegesen lezárják a dobozokat.
5. A Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat együttműködve eljuttatja a rászoruló
gyermekeknek az ajándékokat.
Tegye boldoggá egy nehéz sorsú gyermek karácsonyát egy szerény ajándékkal!

Nagy Gyöngyi
Családsegítő Szolgálat

Petőfi Sándor Városi
Könyvtár, Közművelődési és
Muzeális Intézmény
4251 Hajdúsámson
Szabadság tér 7.
Tel./fax 06-52-590-013
E-mail:
muvhazhs@t-online.hu
Honlap:
hajdusamson.mklib.hu
PANNÓ
Hajdúsámson történelmét
bemutató 11 festményből
álló táblakép megtekinthető
a múzeumban
Érdeklődés, bejelentkezés az
52/590-013
telefonszámon
FILM
A „800 éves település” című
Hajdúsámsonról szóló film
bármilyen adathordozóra
ingyenesen, szabadon másolható a könyvtárban!
KIÁLLÍTÁS
Sok szeretettel meghívjuk
Önt
és kedves családját
a
„Helyi alkotók kiállításai”
sorozatban
A KÉZIMUNKA VILÁGA
c. tárlatra.
Helye: Petőfi Sándor Városi
Könyvtár Közművelődési
és Muzeális Intézmény
kiállítóterme
Hajdúsámson
Szabadság tér 7.
A kiállítás megtekinthető:
december 20 -ig.
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Évente körülbelül 40-50 ezer
időskorú válik bűncselekmény áldozatává hazánkban.
A rendőrség kiemelt feladatának tartja védelmüket.
Népszámlálási adatok szerint
ma Magyarországon minden
5. ember időskorúnak számít,
vagyis betöltötte a 60. életévét.
Az előrehaladott korban lévők
életkori, fizikai, mentális sajátosságaikból, és a társadalomban betöltött szerepüknél fogva
az átlagnál sérülékenyebbek,
kiszolgáltatottabbak. Egészségi
állapotuk, sokszor magányos,
elszigetelt életmódjuk és anyagi
lehetőségeik miatt ugyanakkor
kevésbé képesek a bűncselekmények elleni védekezésre.
A bűnügyi statisztikai adatok
alapján évről évre emelkedő
tendenciát mutat a szépkorúak
sérelmére elkövetett bűncselekmények száma. Évente a sértettek 1/5-e, körülbelül 40-50 ezer
időskorú válik bűncselekmény
áldozatává. A rendőrség felelősséget érez, és mindent megtesz
annak érdekében, hogy ezen
korcsoporthoz tartozók elkerüljék az áldozattá válást, vagy
ha mégis bűncselekményt szenvedtek el, megfelelő segítségben részesüljenek.

Bűnmegelőzési tanácsok

Az idősek elsősorban vagyon
elleni bűncselekmények, ezen
belül lopások (trükkös, besurranásos, betöréses lopások, zsebtolvajlás) továbbá csalások és
rablások sértetteivé válnak.
A sérelmükre elkövetett bűncselekmények esetén az elkövetők
gyakran
segítőkészségüket,
hiszékenységüket
használják
ki ahhoz, hogy lakásukba, házukba különböző trükkökkel
bejussanak és onnan elsősorban
készpénzt, takarékbetétkönyvet, ékszert tulajdonítsanak el.
A szépkorúak nagyon sok esetben a részükről természetesen
felmerülő segítségnyújtás következtében válnak áldozattá.
Viszonylag könnyen kötnek
ismeretséget, túlzott bizalommal fordulnak az idegenek felé,
ezért az elkövetők nagyobb nehézség nélkül férkőzhetnek közelükbe.
A bűnelemzések szerint az otthonukban megtámadottak korábban már valamilyen módon
kapcsolatba kerültek az elkövetővel, illetve az elkövetői körhöz tartozókkal, akik többnyire
utazó árusként, házalóként, alkalmi munkavégzést vállalva
jelennek meg az idős ember
környezetében.
A rendőrség kiemelt hangsúlyt

fektet az idősek önvédelmi képességeinek fokozására. Ennek részeként megelőzést célzó előadásokat, tájékoztatókat
tart, felhívásokat jelentet meg,
továbbá közvetíti az Áldozatsegítő Szolgálat, valamint a civil szervezetek által nyújtotta
szolgáltatások
elérhetőségét.
A megelőzés szempontjából
legfontosabb feladat láthatóvá
tenni számukra az áldozattá válás reális kockázatát, és egyben
megismertetni a korcsoporthoz
tartozókat az elkerülés, valamint
a megelőzés eszközeivel, módszereivel. Ennek érdekében folyamatosan rendszerezi a rendőrség a körükben előforduló
jellemző áldozati magatartásokat, feltárja a bűncselekmények
létrejöttét elősegítő okokat, illetve körülményeket. Az idős,
védtelen emberek esetében
alapvető fontosságú a rendszeres segítő célzatú ellenőrzés, a
közvetlen és gyors tájékoztatás. A közrendvédelmi szolgálat
munkatársai a körzeti megbízottak, ezért időszakonként megjelennek az idős emberek lakásán, házánál, ahol tájékoztatást,
felvilágosítást, szükség esetén
segítséget nyújtanak. Az ellenőrző munkába bevonják azokat
a személyeket (postás, körzeti
orvos, szociális munkás, polgár-

A besurranásos lopások esetében szinte mindig az emberek
könnyelműsége segíti hozzá a bűnözőket a könnyű zsákmányhoz.
Mi a besurranás ?
Az elkövető a nyitva hagyott ajtón/ablakon át a lakásba belépve villámgyorsan összeszedi az értékeket, majd sietősen távozik. Nem kell neki zárfeszítéssel, betöréssel időt tölteni, ezért pillanatok
alatt végez. Néhány tolvaj még akkor is képes ezt megtenni, amikor a lakók otthon tartózkodnak,
csak abban a helyiségben kutat, amire a lakók nem figyelnek vagy nem hallják a mozgást.
Ez a bűncselekmény kevés kivételtől eltekintve a sértett óvatlansága miatt következik be.
A nagy meleg miatt sokan szeretik nyitva hagyni az ajtót, ablakot, amellyel nagyban megkönnyítik
az elkövetők dolgát. Ezek a bűnelkövetők találomra mennek oda, ahová szabad a bejutás, ahol
kedvező alkalom kínálkozik, általában nem terveznek előre.
	 Mire figyeljen ?
- csak akkor és ott legyen nyitva ajtó/ablak, ahol oda tud rá figyelni,
- ne hagyja táskáját, kulcsait a bejárati ajtó közelében,
- készpénzét, ékszereit ne hagyja jól látható helyen,
- a földszinten, alsóbb szinteken lakókhoz akár az erkélyen keresztül is be tudnak menni, ezért az
erkélyajtót is csak akkor hagyják nyitva, ha abban a szobában tartózkodnak !
A bejárati ajtóra érdemes nyitásérzékelőt szerelni, így azon nem lehet észrevétlenül bejutni.
Amikor elmegy otthonról, ne hagyjon nyitva semmit, ablakot, ajtót gondosan zárja be
még akkor is, ha rövid időre tervezi a távollétet.
Előfordulhat, hogy a nyitva hagyott ajtón betérő elkövetővel szembetalálkozunk, vagy tetten érjük. Ha lehet, tartsuk vissza, de ha erőszakos, akkor saját testi épségünk védelme és az áldozattá
válás elkerülése érdekében ne próbálkozzunk ezzel, hanem azonnal értesítsük a rendőrséget.

BŰNMEGELŐZÉS
őr, mezőőr stb.), akik feladatukból adódóan napi kapcsolatban
állnak az idősekkel. Ma már
minden rendőrkapitányságon
tevékenykedik áldozatsegítéssel
foglalkozó rendőr, akinek nevéről, elérhetőségéről a rendőrség
épületében elhelyezett plakátok
adnak tájékoztatást. A vele való
kapcsolatfelvételt követően lehetőség nyílik oldott légkörben,
eljárási kötöttségektől mentesen
beszélgetni, tájékozódni, útbaigazítást kérni.
A szépkorúak áldozattá, sértetté
válásának megelőzéséhez nem
elegendőek a rendőrség megelőző intézkedései, elengedhetetlen
az idősekre való fokozott odafigyelés, törődés és társadalmi
összefogás!

Amennyiben bűncselekmény
áldozatává vált, kérjük
azonnal értesítse a rendőrséget ((107; (112-es segélyhívó számon) és forduljon
segítségért az Áldozatsegítő
Szolgálathoz, amelynek ingyenesen hívható zöldszáma: (06-80-225-225)
Hajdúhadházi
Rendőrfőkapitányság

APRÓHIRDETÉSEK
Termelőtől kukorica, búza,
tritikálé, napraforgó eladó!
Házhoz szállítás megoldható.
Érd.: 52/640-733, 30/9573942, 20/9-168-156
Számítógép!
PENTIM
4-2800: 22.900.-, 2 magos,
2x2800: 29.900.-, Laptop:
29.900.-tól, 19”LCO monitorral, kompletten, 6 hó garanciával! 20/8008-444

A Sámsoni Hírlap
decemberi számának
lapzártája
2013. december 15.

HIRDETÉSEK
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11.
Hajdúsámson,
Garai u. 1.
Tel: 30/998-2968
vagy
52/202-333

MOTORKERÉKPÁROK, UTÁNFUTÓK,
SZEMÉLYÉS KISTEHERGÉPKOCSIK
EREDETISÉG VIZSGÁLATA, MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁSA ITT A HELYSZÍNEN
SZEMÉLYGÉPKOCSI
MŰSZAKI VIZSGADÍJ:
(zöldkártyával)

19.900 Ft
CSERÉLJE KÖTELEZŐJÉT,
LAKÁSBIZTOSÍTÁSÁT JOBBRA!
CASCO, KÖTELEZŐ, LAKÁS-, ÉLET-,
UTASBIZTOSÍTÁSOK ITT A HELYSZÍNEN!
A LEGKEDVEZŐBB FELTÉTELEKKEL!

Következő tanfolyamunk megnyitója
2013. december 05-én 17:00 órától
a Petőfi Sándor Városi Könyvtár
emeleti termében lesz.
Érdeklődni: Hirku Richárd
06/30/206-21-23
illetve info@mentasuli.hu
Akció! Most az elméleti tanfolyam
50% kedvezménnyel!
Nálunk háztól házig vezetsz!

Sámsoni

Hírlap
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