Kitüntették városunk polgármesterét
Antal Szabolcs városunk
polgármestere a 2015. évi
közfoglalkoztatási programok végrehajtásában
betöltött
kiemelkedő
szerepéért, a program
innovatív, példaértékű
megvalósításáért járó díjat kapta meg december
4-én a Belügyminisztériumtól. A díjat Pogácsás
Tibor önkormányzati államtitkár adta át.

Hajdúsámson is
elismerésben részesült

Virágok az Alföldön
HAJDÚSÁMSON – VIRÁGOK
AZ ALFÖLDÖN CÍMMEL NYÍLT
MEG A HAJDÚ-BIHARI NÉPMŰVÉ SZE TI EGYESÜLET VÁNDORKIÁLLÍTÁSA HAJDÚSÁMSON
MUZE ÁLIS INTÉZMÉNYÉBEN A
MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKAL MÁBÓL.
Dandé Lászlóné alpolgármester köszöntője
után az egyesület elnöke, Hubert Erzsébet
mutatta be a kiállításra beválogatott, igényes kivitelezésű tárgyakat: textileket, kerámiákat, ékszereket. Külön is kiemelte a helyi
Öltögetők Klubja eredményes működését
és köszöntötte Dobosné Hajdú Anikó szakkörvezetőt, aki a közelmúltban nyerte el a
népi iparművész címet.

A jó hangulatról és a hagyományok éltetéséről a helyi művészeti iskola népdalokkal, a debreceni Főnix Néptáncegyüttes
Vadrózsák csoportja fergeteges táncokkal
gondoskodott. A kiállítás február 12-ig látogatható a Petőfi Sándor Városi Könyvtár,
Közművelődési és Muzeális Intézményben.

TÖBB, MINT 40 SZERVEZŐ VEHETETT ÁT ELISMERÉSEKET A 2015. ÉVI EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT ÉS AUTÓMENTES NAP ZÁRÓ KONFERENCIÁJÁN JANUÁR 6-ÁN, BUDAPESTEN
Hajdúsámson is elismerésben részesült, az
oklevelet Tarné Hajdú Judit – a szeptember
22-én megtartott autómentes nap szervezője – és az önkormányzat képviseletében
Dandé Lászlóné alpolgármester vette át
Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért,
valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkártól.
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Ismét bővült

városunk gépjárműállománya

A MEGTAKARÍTOTT SZOCIÁLIS JUTTATÁSOKRA FENNTARTOTT FEDEZETBŐL LEHETŐSÉG NYÍLT A KÖZFOGLALKOZTATÁS SZÁMÁRA
TÖRTÉNŐ FORRÁSÁTCSOPORTOSÍTÁSRA. ÖNKORMÁNYZATUNK GÉPJÁRMŰÁLLOMÁNYA A KERETÖSSZEG BIZONYOS RÉSZÉBŐL EGY
GRÉDERREL ÉS MTZ TRAKTORRAL GYARAPODOTT.
Égető probléma településünkön az utak
rendbetétele, karbantartása. A 2016-os év
legfontosabb megvalósítandó feladata az
utak korszerűsítése, karbantartása kell, hogy
legyen. Minden erejével azon lesz az önkormányzat, hogy ezt megvalósítsa.
Ennek érdekében vásároltuk meg a grédert,
így a mi gépünkként folyamatosan biztosítani fogja az utak karbantartását, rendbetételét.
A gréder terepegyengetésre, daráltbeton és
martaszfalt terítésére, illetve földút építésére hasznos. Természetesen az előbb felsoroltak miatt vásároltuk meg a grédert, így a mi
gépünk fogja tudni folyamatosan biztosítani
az utak rendbetételét, karbantartását.
Ugyan így segítséget fog tudni adni az MTZ
traktor is, hiszen a mezőgazdasági munkálatok mellett, mint talajművelés, növényvédelmi munkálatok, szállítás, az utak építésében is hasznosítani fogjuk. •

Utca névtáblák
kihelyezése
RÉGI PROBLÉMA MÁR VÁROSUNKBAN AZ
UTCA NÉVTÁBLÁK PÓTLÁSA, RENDBE TÉTELE.

Szennyvíz-szippantás

rezsicsökkentése

Új bölcsődevezető

A REZSICSÖKKENTÉS 2013 JANUÁRJÁTÓL KITERJED A FOLYÉKONY SZIPPANTOTT SZENNYVÍZ RENDSZERES
ELSZÁLLÍTÁSÁRA IS.

Mint már azt az előző újságunkban is közöltük, Hajdúsámson Város Önkormányzata
elhatározta, hogy a település összes utcájának névtábláit – természetesen Martinka,
Sámsonkert, Liget-tanya területein is - egységes formában lecseréli. Így végre mindenki tudni fogja, melyik utcában is jár pontosan, legyen az helyi lakos, más településről
érkezett vagy akár mentő, rendőrségi autó.
Úgy gondolom, ez alapvető dolog, hogy
rendbe legyen és a mostani vezetéssel meg
is valósul. Ami még fontos, jól láthatóak lesznek a táblák, egységesek, újak, így városunk
képét is szépíteni fogja.

A jelenlegi városvezetés dolgozta ki a megállapodást a TURMIX Bt.-vel, melynek értelmében 2015. július 1-től csökkent a szippantás ára.
A 2014.április 11-től 2015. július 5. napjáig terjedő időszakra a szolgáltatást igénybe vevő
lakossági fogyasztóknak a kifizetett magasabb összegű díj után visszatérítés jár.
A Turmix Bt. minden érintett fogyasztót írásban kiértesít, hogy a visszafizetést milyen
formában kéri.

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „1992. évi XXXIII. törvény 20/A
§ alapján pályázatott hirdetett Nyíradonyi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2. számú Bölcsőde (Hajdúsámson) bölcsődevezető beosztás ellátására.
A pályázatot Szabó Sándorné nyerte el, aki
2016. január 1-től Hajdúsámson Bölcsődéjének vezetője.
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Tisztelt Lakosság!
SZERETNÉNK TÁJÉKOZTATNI ÖNÖKET, HOGY A 60 L-ES ÉS A 80 L- ES HULLADÉKGYŰJTŐ
EDÉNYZETEK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2016. JANUÁR 1-TŐL SOR KERÜL.
A 35/2014. (XII.31.) kormányrendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről, újabb feladatok elvégzését
írja elő a hulladékgazdálkodó közszolgáltató,
illetve a szolgáltatást igénybe vevő részére.
A települési hulladékgyűjtésére szolgáló
gyűjtőedényzet méretre vonatkozó szabályok a Kormányrendelet alapján:
• a természetes személy ingatlanhasználó
részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja a Közszolgáltató, amelynek az űrmértéke a 80 litert,
• a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának a lehetőségét biztosítja
a Közszolgáltató, amelynek űrmértéke 60
litert nem haladja meg.
A 60l-es gyűjtőedény választásának jogosultságát az ingatlanhasználó csak abban
az esetben érvényesítheti, ha annak tényét,
hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.
A 80 l-es edényzet választási lehetőségét a
Közszolgáltató Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. abban az esetben ajánlja
fel, ha 2016. év első félévében a szolgáltatási
területén begyűjtött kommunális hulladék
mennyiségében jelentős csökkenés mutat-

ható ki. Ennek a mutatószámnak a féléves
felülvizsgálata a Közszolgáltató feladata.
A 60 l-es és a80 l-es hulladékgyűjtő edényzetre történő átállás nem kötelező senki
számára, csupán lehetőség.
Az új edényzet beszerzése az ingatlanhasználó feladata. Itt hívjuk fel az ingatlanhasználó figyelmét arra, hogy a nem szabványos
és nem megfelelő minőségű edényzet, a
hulladékgyűjtő járműbe történő gépi ürítésre nem alkalmas. A nem szabványos és nem
megfelelő minőségű edényzetet a Társaságunk nem fogadja el!
Közszolgáltatónál beszerezhető 60 l-es
edényzet ára: kb. 9 800–10 000 Ft/db.
A heti egy alkalommal elszállított 1 db kommunális edényzet hulladékszállítási közszolgáltatás díja:
• 60 literes edényzet esetén (bruttó díj): 662
Ft/ hónap
•80 literes edényzet esetén (bruttó díj): 884
Ft/ hónap.
Igénylés esetén a HHG Kft. helyi képviselőjét, Nagy Sándornét keressék a 20/239-07-25
számon vagy személyesen a Polgármesteri
Hivatal hátsó udvarában hétfő-kedd- csütörtök-péntek 8:00 órától 12 óráig szerdán
14 órától 18 óráig. •

Felhívás!
AZ ALÁBBIAKRÓL SZERETNÉNK TÁJÉKOZ TATNI AZON LAKOSOKAT, AKIK
HAJDÚSÁMSON
KÖZIGAZGATÁ SI
TERÜLE TÉN ÉS AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSBAN „ZÁRTKERTI” INGATLANOK TULAJDONJOGÁVAL RENDELKEZNEK, HOGY…

…az ingatlan nyilvántartásról szóló jogszabályok megváltozását követően 2016.
december 31-ig lehetőségük nyílik az ingatlanok művelés alóli kivételre. Információink
szerint a lakosok számára anyagi terhet ez
nem jelent.
Amennyiben élni kívánnak a fentiekkel, szíveskedjenek a Debreceni Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál érdeklődni Debrecenben, a Kossuth utca 12-14 szám alatt.

FELHÍVÁS • VÁROSI
ZÁRLAT MÉHEKRE
ÉRTESÍTJÜK ÖNÖKET, HOGY …
…az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 51. § (3) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalának
járási fő állatorvosa városi zárlatot rendelt
el méh fajú állatokra Hajdúsámson város
területére.
A zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládjait a hatósági állatorvosnak vagy a
méhegészségügyi felelősnek kell megvizsgálni. •
Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS 2016
Szelektíven gyűjtött hulladék szállítási időpontjairól

Értesítjük Hajdúsámson, HajdúsámsonMartinka és Hajdúsámson-Sámsonkert
Tisztelt Lakosságát, hogy a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtési napokon az elszállítani kívánt hulladékot a megszokott
helyen kérjük, reggel 6 óráig helyezzék ki.
jan. 28.
febr. 25.
márc. 24.
ápr. 21.
máj. 19.

jún. 16.
júl. 14.
aug. 11.
szept. 8.
okt. 6.

nov. 3.
dec. 1.
dec. 29.

Az edényzet mellett (lehetőleg) átlátszó
zsákban elhelyezett szelektíven gyűjtött
hulladékot is elszállítjuk a meghirdetett időpontokban. •
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós 1. sz.
Tel: 52/561-375, Fax: 52/561-403
e-mail: hhgkft@freemail.hu;
titkarsag@hhgkft.hu; web:www.hhgkft.hu
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Téli síkosság mentesítéssel
kapcsolatos lakossági feladatok

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL ÉS A KÖZTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 5/2014. (III. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ALAPJÁN, HOGY AZ INGATLAN ELŐTTI, ILLETVE AZ INGATLAN MEGKÖZELÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ JÁRDÁK, JÁRDASZAKASZOK, LÉPCSŐK SÍKOSSÁG MENTESÍTÉSÉRŐL
- A SZÜKSÉGHEZ KÉPEST NAPONTA TÖBBSZÖR IS - AZ INGATLAN HASZNÁLÓJA KÖTELES GONDOSKODNI. AZ EGYESÍTETT GYALOG ÉS
KERÉKPÁRÚT TÉLI SÍKOSSÁG MENTESÍTÉSE AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATA.
Tájékoztatjuk továbbá önöket, hogy az
ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlant
ténylegesen használó köteles gondoskodni.
Vita esetén a tulajdonost kell használónak
tekinteni.
Az ingatlantulajdonosok feladatai a következők:
• az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda
mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes terület, a járdaszakasz melletti nyílt árok

és ennek műtárgyai, továbbá a tömbtelken
a külön tulajdonban álló egyes épületek
gyalogos megközelítésére és körüljárására
szolgáló területek tisztán tartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok, hulladékok eltávolítása;
• kapubejárók szilárdjellegű burkolattal való
ellátása és azok tisztán tartása;
• a lakossági hulladékgyűjtők helyének és
környezetének tisztán tartása, a hulladékgyűjtő edény kijelölt helyen történő
tárolása;

• az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára
való csorgásának, illetve a hó lecsúszásának megakadályozása;
• az ingatlanon keletkező csapadékvíz, hólé
saját területen való elvezetése, elhelyezése,
illetve kiépített csapadékcsatorna esetén
az abba történő bevezetése;
• a gyalogosjárdára kinyúló ágak, bokrok
megfelelő nyesése, az épület előtt lévő
fák lehullott lombjának takarítása, illetve
az épület tetőcsatornájának tisztántartása •

SÁMSONKERTI HÍRADÓ • CSIGÉNÉ ZSADÁNYI MARIANN ÉS RÁKOS TAMÁS KÉPVISELŐK ROVATA

Összefogás karácsonya
2015. DECEMBER 20-ÁN DÉLELŐTT MEGTARTOTTUK A 2. ÖSSZEFOGÁS KARÁCSONYÁT
SÁMSONKERTBEN. AZ ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ UTÁN AZ ESZTERLÁNC ÓVODA NAPSUGÁR CSOPORTJÁNAK BETLEHEMES MŰSORÁT LÁTHATTÁK AZ ÉRDEKLŐDÖK.

A kicsik teljes karácsonyi hangulatot varázsoltak a parkba, köszönet érte a felkészítő
pedagógusoknak s a szülőknek, akik vállalták, hogy gyerekeiket elhozzák hozzánk.
Az ünnepi hangulat tovább fokozódott: a
sámsonkerti gyerekek szebbnél szebb karácsonyi verseket szavaltak. Szavalók: Bodnár
Csenge, Dévai Zina, Dévai Lilla, Nagy Adrienn, Zohányi Dániel és Zohányi János.
Természetesen ez idei ünnepség sem múlhatott el karácsonyi dalok nélkül, Dandé Melindának és a Csokonai színház énekesének

Vincze Jánosnak köszönhetően. Az ünnepi
műsor zárásaként sor került a rajzpályázat
eredmény hirdetésére. Az Én mikulásom
rajzpályázaton 29 sámsonkerti gyerek indult, mindenki kapott oklevelet és egy apró
ajándékot.
Igaz a hidegben kicsit átfagytunk, de az iskolaudvaron 5 üstben 300 adag sertés pörkölt
készült főtt burgonyával, ami hamar átmelegített bennünket.
A 2015-ös év sem maradhatott el adomány
nélkül. 154 család részére készítettünk személyre szabott ruhaadományt.
Miért összefogás karácsonya a neve a rendezvényünknek? Azért mert nagyon sokan
segítettek bennünket: a vállalkozóink anyagiakkal, a lakosok nagyon sok ruha, játék adománnyal (nem csak sámsonkertiek) s voltak,
akik két kezük munkájukkal járultak hozzá.
Azaz összefogtunk, hogy minél több embernek okozzunk örömet akár a műsorral, akár a
nyereményekkel, akár a meleg étellel, akár a
ruhaadományokkal. Ez úton Köszönjük Mindenkinek, aki bármilyen formában segített! •

Vandalizmus
MÍG SOKAN ARRA TÖREKEDNEK,
HOGY ÉPÍTSÜK-SZÉPÍTSÜK KÖRNYEZETÜNKET, ADDIG EGYESEK DECEMBER 25-ÉN ÉJSZAKA TÖRTEK-ZÚZTAK
A TELEPÜLÉSRÉSZ KÖZPONTJÁBAN.
A karácsonyfáról letépték a díszeket. Kitörték az egyetlen telefonfülkénk üvegeit. Annak a telefonfülkének, ami akár életeket is
menthet, hiszen nem mindenki engedhet
meg magának egy mobil telefont s annak
fenntartását. Sokan ebből a fülkéből hívják
az orvost, a mentőket szeretteikhez. Sajnos
nem ez az első eset, hogy ilyen megesett az
elmúlt években is rendszeresen előfordult.
A rendőrségi feljelentés megtörtént, így a
nyomozás megindult.
Kérünk mindenkit, hogy ha bármi gyanúsat észlel környezetében, ne menjen el a
dolog mellett szó nélkül. Hívja azonnal a
rendőrséget és/vagy a polgárőrséget
(0630/621-3345). Csak így tudunk bármit is
tenni a bűnözés visszaszorítására.
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Városi karácsony

HÍREK

A 2015-ÖS ÉV VÉGE TERMÉSZETESEN NEM MARADHATOTT EL A VÁROSI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG NÉLKÜL. ELŐZETESEN MÁR FELÁLLÍTOTTA AZ ÖNKORMÁNYZAT A VÁROS KARÁCSONYFÁJÁT A SZABADSÁGTÉRI PARKBAN, MAJD SOR KERÜLT – AZ ÖSSZES EGYHÁZ KÉPVISELŐINEK MEGJELENÉSÉVEL – AZ ADVENT ELSŐ ÜNNEPÉLYES GYERTYAGYÚJTÁSÁRA.

Polgárvédelmi

nap

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELEM KIRENDELTSÉGE 2015.
DECEMBER 12-ÉN A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA AULÁJÁBAN
FELKÉSZÍTŐ ÉS BEGYAKORLÓ KÉPZÉST
TARTOTT A LAKOSSÁG VÉDELMI ÉS
EGÉSZSÉGÜGYI EGYSÉG RÉSZÉRE.

Az egységbe beosztott emberek teljes létszámmal vettek részt, összesen 90 fővel.
A képzést Antal Szabolcs polgármester nyitotta meg. Terdik György katasztrófavédelmi
előadó az elmélet mellett gyakorlatban is
megmutatta a feladatokat. •

A közös karácsony a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulájában folytatódott, melyre a
város vezetésének nagy örömére, sokan eljöttek. A helyi fellépők műsorát élvezhették
először az oda látogatók, majd azt követően
Vágó Bernadett, a Budapesti Operett Színház
színművésznőjének karácsonyi koncertjét
hallhatták a nézők. Minden kedves megjelen-

tet megvendégelt az önkormányzat - a közmunkaprogramon belül elkészített - finom
mézes süteményből, valamint a téli időszak
legkedveltebb nedűjéből, a forralt borból.
Ezúton szeretné megköszönni az Önkormányzat mindazoknak a segítségét, akik segítették munkájukkal a rendezvény sikerességét! •
több mint húsz gyülekezet képviseltette
magát, ami azért figyelemre méltó, mert eddig nem volt a két ország között ilyen jellegű kapcsolat. Igét hirdettek: D. Nagy József
az Észak-kelet Magyarországi régió vezető
lelkipásztora, illetve a romániai vendégek
közül Réman Dániel.

Rendezvények a Pünkösdi
gyülekezet szervezésében
A 2015-ÖS ÉV UTOLSÓ NEGYEDÉVÉBEN A HAJDÚSÁMSONI PÜNKÖSDI
GYÜLEKEZET KÉT NAGYSZABÁSÚ
RENDEZVÉNYT SZERVEZETT.

Antal Szabolcs polgármester úr is köszöntötte az egybegyűlteket, a zenei szolgálatot
Pintér Béla végezte.

Az egyiket a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola aulájában
tartották. Ez a pünkösdi gyülekezetek regionális találkozója volt, amelyen részt vettek
Magyarország Észak-kelet régiójának, illetve
Románia határ menti magyar gyülekezetei
(Szatmár, illetve Bihar megye). A találkozón

A másik rendezvény egy karácsonyi koncert
volt a gyülekezet Toldi utcai imatermében,
amelyen Andeic Jonathan és a T1ÉL zenekar segítettek az embereknek ráhangolódni
a karácsonyi hangulatra. Telt házas volt az
esemény, amin többnyire a fiatalabb generáció vett részt. •
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MEGEMLÉKEZÉSEK

Megemlékezések
MIKÖZBEN VÁROSUNKAT 2015-BEN AZ ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS KÖTÖTTE LE FIGYELMÜNKET, ELVESZÍTETTÜNK KÉT OLYAN EMBERT, AKIK
SOKAT TETTEK VÁROSUNKÉRT. EMLÉKEZZÜNK MEG RÓLUK ITT A SÁMSONI HÍRLAPBAN TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL.
Konyári István 91 évesen 2015. november 29én hunyt el. 1923-ban
született Nyíracsádon,
ifjúkorában
költözött
Hajdúsámsonba
családjával. A Testnevelési
Főiskola elvégzése után
életét az itteni sportnak,
az itt élő fiataloknak szentelte. A sportkör
elnöke lett, keze alól számos kiváló sportoló, focista, kézilabdás és atléta került ki, akik
büszkén vallották és vallják a mai napig is,
hogy őket Pista bácsi indította el a sportélet
útján. Neve országos szinten is ismertté vált.
Hétköznapjait és hétvégéit is a sportolóknak
szentelte, hiszen a felkészítések, a versenyek
tették teljessé napjait. Nevéhez azonban
nem csupán a sport kapcsolódik, hanem
azon társadalmi munka is, amikor a katonaság segítségével sportpályát, öltözőt épített,

Hadházi Zoltánra
emlékezve
„SZÍVÜNKBEN ÖRÖKRE ÉLSZ, TÉGED
SOHA EL NEM FELEDÜNK”

építtetett, mely ma is őrzi kezeinek szorgalmát, életének elhivatottságát. Tanítványai,
edzőtársai és kollégái bármikor és bármiben
számíthattak rá. Az utolsó pillanatig hívhatták. Tisztelték, becsülték, szerették. Emlékét
nem csak szívünkben őrizzük tovább, de a
család jóvoltából, a közösségi emlékezet részeként életútját, munkásságát a helytörténeti gyűjteményben is feldolgozzuk.
Holló Ila egy Csongrád
megyei kis településen
született, 1960-tól élt
Budapesten. A festészet
és a költészet iránti érdeklődése, alkotóvágya
viszonylag későn kezdődött. 1996 óta készített
aktívan olajfestményeket, 1997-ben tagja lett a Cserhát Művész Körnek, ahol számos elismerést, köztük örökös
Lovász Krisztián, református lelkész szavait
idézve: „Mindenki Zoltán Testvére, látható
arca volt a boldog házasságának, a gyermekei áldott nevelésének, a szüleivel szembeni
tiszteletadásnak, a testvéreihez való ragaszkodásnak; látható arca volt a presbitérium
sokszínű szolgálatának, az emberekkel való
őszinte, lényeglátó és nagylelkű kapcsolatának. S eközben Isten országának is, és a
gyülekezetnek is, hiszen ő olyan „toronyiránt
ember” volt.”
Nehéz e sorokat felülmúlni. Mindenki Zoltánja volt ő, akire mindig lehetett számítani
legyen bármiről szó, ha éppen meg kellett
foltozni egy autógumit vagy lecserélni azt.
Mindig az egyenes utat követte.
Régi álma volt, hogy a templom renoválására sor kerüljön. Temetése alkalmával gyászoló családja koszorú helyett egy szál virágot
kért, s a gyászolóktól az arra szánt pénzt a
templom felújítására gyűjtötték. Összesen
914.000 Ft adomány gyűlt össze.
„Szívünkben örökre élsz, Téged soha el nem
feledünk”

Hajdúsámson

tagságot kapott. Hajdúsámsonnal Dr. Márton
Gyula díszpolgárunk szerető társaként került kapcsolatba, akinek iskolánkban indított
múzeumalapító munkáját 2002-től segítette.
A 2006-ig végzett feldolgozó munka nagyságát jelzi, hogy több mint 4400 színes diát és
fényképet dolgoztak fel tablók formájában.
Holló Ila festményeit láthattuk az aulában és
a kulturális intézményben, II. Rákóczi Ferencről készült portréját az iskolának, versesköteteit a városi könyvtárnak adományozta. Az
elszármazott találkozókra, iskolai és városi
rendezvényekre Gyula bácsival rendszeresen
hazalátogattak, amíg egészségi állapotuk azt
megengedte. Ila néni temetéséről értesítés
nem érkezett, itt búcsúzunk mi, akik ismertük
és szerettük. Kedves, mosolygós arcát szívünkben őrizzük. •
Hajdúsámson Város Önkormányzata
Petőfi Sándor Városi Könyvtár

In memoriam
KARÁCSONY ELŐTT CSENDBEN ELTÁVOZOTT KÖZÜLÜNK PUSKÁS LACI BÁCSI, AZ AQUA-PLASTECH KFT. NYUGDÍJASA, VOLT DOLGOZÓJA.
A hír mélyen megrendítette a cég dolgozóit,
a volt munkatársakat, a családi vállalkozás tulajdonosait, a Darabos családot.
Nehezen fogjuk fel Laci bácsi távozását és azt
is, hogy a környezetünkből senkihez nem jutott el ez a szomorú hír.
Lehajtott fejjel búcsúzunk egy olyan munkatárstól, aki több mint 25 évig dolgozott a családi vállalkozás munkatársaként, munkássága
egy mondatban leírható: “Minden munkáltató álma, hogy ilyen munkatársa legyen”
Kérjük Laci bácsi családját, hozzátartozóit,
hogy fogadják el ezt a nyilvános búcsút a közös utolsó út helyett.
Isten áldjon Laci bácsi, nyugodj békében!
Aqua-Plastech Kft. dolgozói
A Darabos család
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PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

Programajánló
A KIÁLLÍTÓTEREMBEN A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL JANUÁR 21-ÉN NYÍLT
KIÁLLÍTÁS VIRÁGOK AZ ALFÖLDÖN CÍMMEL. HAJDÚSÁMSON KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE IS CSATLAKOZIK AZ ORSZÁGSZERTE MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL PROGRAMSOROZATHOZ FEBRUÁR 5–7. KÖZÖTT.
• A kiállítóteremben a Magyar Kultúra Napja
alkalmából január 21-én nyílt kiállítás Virágok
az Alföldön címmel. A Hajdú-Bihari Népművészeti Egyesület időszaki kiállítása február
12-ig tekinthető meg Hajdúsámsonban.
• Hajdúsámson kulturális intézménye is csatlakozik az országszerte megrendezésre ke-

Martinkai
Közösségi Ház
szolgáltatásai

rülő Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz február 5-7. között. A programok “Az
élő zene bűvöletében” szlogennel kerülnek
meghirdetésre, de általános cél a közművelődés intézményei és civil szervezetei
nyitottságának, sokszínűségének és a helyi
társadalomban betöltött közösségépítő és

ffejjllesz tő szerepének
é k éés lehetőségeinek
l h tő é i k beb
mutatása. Helyi programjainkat 0-99 éves
korig hirdetjük meg, hogy lehetőleg minden
korosztály be tudjon kapcsolódni a három
napos rendezvény valamely eseményébe.
Kérjük, figyeljék részletes programunkat,
mindenkit szeretettel várunk! •

Újabb sikerek
DOBOSNÉ HAJDU ANIKÓ, A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR DOLGOZÓJA, VALAMINT AZ ÖLTÖGETŐK KLUBJÁNAK VEZETŐJE ÚJABB SIKEREKET ÉRT EL 2015. VÉGÉN,
EZZEL ISMÉT ÖREGBÍTETTE VÁROSUNK HÍRNEVÉT.

ÉRTESÍTJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY
A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN MINDEN
HÉTKÖZNAP REGGEL 8-12 ÓRÁIG
ÜGYFÉL SZOLGÁLATOT BIZTOSÍ TUNK,
AHOL LEHETŐSÉG VAN HI VATALI
ÜGY IN TÉ ZÉSSEL KAPCSO LATOS SEGÍT SÉGKÉRÉSRE, FÉNYMÁSOLÁS RA,
NYOMTATÁSRA, SZOCIÁLIS NYOMTAT VÁNYOK ÁTVÉTELÉRE.
A számítógépes szolgáltatások technikai
okok miatt korlátozottan vehetők igénybe.
Kezdje a napot velünk: lehetőség van a
Hajdú-Bihari Napló és színes magazinok
helyben olvasására is a nyitva tartási időben.
Alakformáló női torna: A részvétel ingyenes!
Terembérlet: rendezvényekre 1000 Ft/óra díj
ellenében bérelhető a Közösségi Ház (50 főig).
2016-ban az alábbi új szolgáltatások kerülnek bevezetésre: baba-mama klub, könyvkölcsönzés, laminálás, spirálozás. Várjuk a
lakossági igényeket is a Közösségi Ház működésével kapcsolatban. A programokról,
szolgáltatásokról érdeklődni lehet: Varga
Mónikánál 06-30-319-4446 vagy a Városi
Könyvtárban 06-52-200-026.

Megkapta a Hímző Népi Iparművész címet
2015. december 11-én, melyet a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya ítéli
oda. Évente a megyében csak pár személy
kaphatja meg. Nagyon büszke rá, hiszen ez
egy neves szakmai cím. Itt szeretné megköszönni szakkörének, hogy segítették munkáját.
Két pályamunkáját - melyeket a Betlehemi

jászol című pályázat alkalmával nyújtott be,
betlehem történetéhez vagy a karácsonyhoz
kellett kapcsolódnia - a szakmai bizottság megfelelőnek ítélte, így kiállításra kerültek Budapesten a Magyarság Házában. A pályázat alkotásai
könyvben is megjelentek, viszont egy alkotónak csak egy művét tudták megjelentetni, így
került bele a „nagyigombos „textil kép. •

Polgárőrünk oklevélben
részesült
Balogh József, a Hajdúsámsoni Polgárőr
Egyesület polgárőre rendőrkapitányi elismerő oklevélben részesült. Gratulálunk!
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ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

„Segítség határok nélkül”
HAGYOMÁNYAINKHOZ HÍVEN AZ IDÉN IS MEGRENDEZÉSRE KERÜLT A „SEGÍTSÉG HATÁROK NÉLKÜL” CÍMŰ RENDEZVÉNY.

Kézműves játszóház
várta a gyerekeket
ÉRDEKES FOGLALKOZÁSOKKAL, JÁTÉKOKKAL VÁRTÁK A NAGYCSOPORTOS
GYEREKEKET ISKOLÁNK PEDAGÓGUSAI.

2015-ben az óvoda aulájában tartottuk az
ünnepséget, bensőséges családias hangulatban. Váradi Lászlóné óvodavezető aszszony köszöntője után a csicsergő csoport
betlehemes műsorát tekintették meg a
vendégek és a gyerekek. Jézus születésének
megható történetét adták elő a kisóvodásaink. Ezt követően Antal Szabolcs Polgármester Úr köszöntő szavai következtek. Molnár
János Úr a „Segítség Határok nélkül” Alapítvány kuratórium tagja beszédet mondott,
majd Balogh István kuratórium elnöke tangóharmonikán játszott és énekelt a gyere-

keknek. Ezután ovisaink csillogó tekintettel
és nagy örömmel vehették át a feldíszített
fa alatt lévő ajándékokat. Közel 260 gyermeknek szereztünk ezzel örömet. Köszönjük
áldozatos munkájukat a Schmidt családnak,
az Alapítvány elnökének és tagjainak. Köszönjük a résztvételt a Polgármester Úrnak
és a képviselő testületnek. Valamennyiük
munkájához jó egészséget és további sok
sikert kívánunk. •
Erdeiné Terhes Ramóna
Munkaközösség vezető

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

„Hívogat az iskola”
SZÜLŐI ÉRTEKEZLET A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS GYERMEKEK SZÜLEI RÉSZÉRE
2016. FEBRUÁR 22. • 17.00 ÓRA
Téma: A 2016 szeptemberében induló elsős osztályok, és az ott tanító pedagógusok bemutatása
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Nagy örömünkre idén is lehetőség nyílt a leendő első osztályos gyerekeknek és nekünk
szülőknek, hogy egy kellemes péntek délutánt töltsünk el az iskola aulájában.
Sándorné Sas Ildikó igazgató asszony köszöntötte a szülőket, majd Földvári Istvánné
igazgató helyettes asszony bemutatta a leendő első osztályos tanító néniket.
A tájékoztató után nekünk szülőknek az
iskola bejárására volt lehetőségünk. Megtekinthettük az alsós tantermeket, a művészeti tagozat tantermeit, só-szobát, ebédlőt,
mosdókat, a könyvtárat, az informatika tantermeket valamint a játszóudvart. Széleskörű tájékoztatást kaptunk az iskoláról, kérdéseket tehettünk fel.

Eközben a gyerekek kézműves foglalkozás
keretében hóembert és fenyőfát készíthettek
a tanító nénik segítségével. Az iskola fenyőfáját körülállva karácsonyi dalokat énekeltek.
Örülök, hogy gyermekemmel részese lehettem ennek az iskolai programnak, hiszen
nagyon fontos számomra, hogy milyen környezetben fog tanulni jövőre a gyerekem,
és hogy ki is lesz a tanító nénije. Barátságos,
vidám környezet fogadott, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. Gyermekem
rendkívül jól érezte magát. Ezúton is szeretném megköszönni az iskolavezetésnek és a
tanító néniknek ezt a délutánt. •
Földiné Jakab Edit
szülő
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CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÍREI

Tudományos Élményparkban
AZ ISKOLA FELSŐS DIÁKJAI, TANÁRAIKKAL EGYÜTT EGY NAGYON TARTALMAS
NAPOT TÖLTÖTTEK EL A DEBRECENI
AGÓRA TUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTBAN.

A sok-sok élmény, „csoda”, játszva vezette be
a gyerekeket a tudományok rejtelmeibe, mint
filmvetítés a csillagdában a Holdra szállásról,
biciklizés 2m magasban, tévelygés a tükörlabirintusban, kikukucskálás a szabadba periszkóppal, Öveges professzor Heki kutyájának
kicsalogatása, a fényvesztő szoba rejtélyének
megismerése, célba lövés a Lenz-ágyúval,
óriás logikai játék kirakása. Ezeken kívül fizikai
és kémiai kísérletek tették színessé a napot.
A sok érdekes, pörgős program után jólesett egy kis séta a Botanikus Kertben. Végül
a gyerekcsapat kis ajándékokkal és rengeteg
élménnyel tért haza.
Terveink szerint a jövőben is kihasználjuk ezt
a nagyszerű lehetőséget, hogy játékosan és
élményszerűen ismerkedjenek meg a gyerekek a világ jelenségeivel, tudományos érdekességekkel és a természettudományokkal. •

Gaál Gyöngyi
tanító

KETTŐ SZOBA ÖSSZKOMFORTOS,
GÁZ- ÉS SZILÁRD TÜZELÉSŰ HÁZ, NAGY
MELLÉK ÉPÜLETEKKEL ELADÓ, GARÁZS,
PINCE IS VAN.
ÉRDEKLŐDNI: ARANY JÁNOS UTCA 13.

A tagintézmény alsó és felső tagozata 2015.
december 11-én a debreceni Jégcsarnokba látogatott el korcsolyázni. Kicsi és nagy
boldogan húzta fel a korcsolyacipőt, hogy
a jégpályára léphessen. A mosolygós, piros
pozsgás arcocskák mindent elárultak arról,
hogyan is érezték magukat a gyerekek. Korcsolyázás után a debreceni Jéghoki Klub
tartott edzést, amibe nagy örömünkre betekintést nyerhettünk. Bízunk benne, lesz még
lehetőségünk részt venni ilyen élményekben gazdag sportos eseményen. •
Hegedűs Andrea | tanító
Juhászné Oláh Valéria | tanító

Eredményes évet zártak

SPORT

TÓTH-MARKOS SZABOLCS ÉS TÁNCOSPÁRJA MEZŐ SOPHIA A FELLÉPÉSEKEN TÚL
ELKEZDTÉK A KÖZÖS FELKÉSZÜLÉSÜKET SAJÁT KARRIERJÜK ÉPÍTÉSÉBEN IS.

FÖLD ELADÓ, BELTERÜLETI IPARI ÖVEZETBEN, 4800 M 2, KÖZPONTHOZ KÖZEL.
ÉR DEK LŐDNI:
201-098, 06-30-218-9930 TELEFONSZÁMOKON LEHET

ELADÓ 400-AS SZALAGFŰRÉSZ, 39-ES
STILH FŰRÉSZ, BONTOTT CSERÉP, ZAC
SZIVATTYÚ, SZŐLŐ DARÁLÓ, SZŐLŐPRÉS, 120 L-ES MŰANYAG HORDÓ, 50
L-ES MŰANYAG BALLON. ÉRDEKLŐDNI:
201-214 TELEFONSZÁMON

Jégcsarnokban jártak

A tavalyi évben több versenyen is részt vettek, melyek a következőek voltak: Algyőn
az Országos Bajnokságon egy nagyon erős
rangos mezőnyben 18 párt előztek meg,
Kassán VII. helyen végeztek, Budapesten
megrendezett BEM Kupán II. helyezést értek
el latin kategóriában.

A Kölcsey Központ „Mesekarácsony” gálaestjének is részesei voltak, ahol sikerült varázslatossá tenni a közelgő Karácsonyi Ünnepeket.
A téli szünet első 3 napja egy edző táborral
kezdődött számukra, ahol folytatták felkészülésüket 2016. január 30-án megrendezésre kerülő Magyar Bajnokságra a Valcer
Táncstúdió táncosaival együtt. Ez a verseny
minden táncos számára nagyon fontos, hiszen a továbbjutás tétje az Európa Bajnokság és a Világbajnokság.
Véget ért az év, melyben Szabolcs Hajdúsámson Városának sport eredményeivel és
fellépéseivel az ország határon belül és az
ország határon túl is számos helyen dicsőséget tudott szerezni.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Város
támogatását, és reméljük, hogy a következő
évben is számíthatunk rá. •
Markos Andrea
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Bernáth István megvédte

SPORT

felnőtt bajnoki címét

A HISE BOKSZKLUB TAVALY NOVEMBERBEN EGY SERDÜLŐ NŐI, DECEMBERBEN EGY
FÉRFI BAJNOKI CÍMET HOZOTT HAZA – MEG MELLÉ MÉG ÉRMEKET. 2016 ELEJÉN PEDIG
VARGA MIKLÓS MÁR KUBÁBAN KÉSZÜLT A FEBRUÁR ELEJI 60. BOCSKAI-EMLÉKVERSENYRE, AMELYEN MELLETTE VÁRHATÓAN BERNÁTH ISTVÁN ÉS SIROKI JÁNOS IS INDUL.

Simon Evelin 40 kg-ban a serdülő magyar
bajnokságon aranyérmet szerzett. A Vecsésen, november közepén rendezett viadalon a
Harangi Imre SE betegségek miatt csak egy
bunyóssal állt ki, ám ő a legmagasabb fokára állhatott a dobogónak. Salánki Zoltán tanítványa két ellenfelét is idő előtt győzte le,
vagyis egy első menetes, majd a döntőben
egy második menetes TKO-val. A győzelmekhez semmi kétség nem fért, így aranyérmes
lett a fiatal hajdúsámsoni tehetség.
Az év egyik fő eseménye volt december
2-5. között az országos felnőtt férfi bokszbajnokság Hévízen. A HISE egy nagyon erős
négyesfogattal szállt harcba az érmekért.
Máté Attila vezetőedző irányításával 49 kilóban Ungvári István, 56 kilóban Siroki János,
60 kilóban Varga Miklós, míg szupernehézsúlyban, vagyis +91 kilóban Bernáth István
képviselte klubunk színeit.
Az ob első körében mind a négyen egyhangú, 3-0-s pontozással nyertek, ami figyelembe véve, hogy Varga kézsérüléssel bajlódva
vágott neki a versenynek, Ungvári pedig
visszament dolgozni külföldre, ezért csak
keveset tudott érdemi bokszmunkát végezni előtte, szép nyitány volt.

Siroki aztán az erősen nyomott Herczeg
Norbert (Kecskemét) ellen megosztott pontozással (1-2) kikapott, ám rajta kívül a másik három HISE bokszoló a legjobb négybe
jutott, tehát már biztos érmes volt. Sőt, mikulás előtt két nappal a srácok egyaránt a fináléba is beverekedték magukat! Igaz, Ungi
ezen a meccsen megszenvedett egy kissé
ellenfelével, ám végül ő kicsit nehezebben
(de egyhangú pontozással), míg Varga tanári módon bunyózva, Bernáth pedig vetélytársát az első menetben padlóra küldve
jutott az aranycsatába.
Az utolsó nap aztán két ezüstöt és egy aranyat hozott a HISE együttesének.
Ungvári nagy csatában, 2-1-re veszített Lakatos István (Kecskemét) ellen. Akár Ungi
felé is billenhetett volna a mérleg nyelve,
ám benne volt a pakliban a vereség is. Azt
is figyelembe véve, hogy Ungi a tőle megszokottól kevesebbet ütött, vállalható ezüstérem ez.
Varga Miklós esete más volt. Ő a nagy ellenfél Gálos Roland (Baja) ellen legyőzte először
is önmagát, hiszen ekkorra ismét nagyon fájt

már az ütő keze, amit be kellett injekciózni
(sőt, a verseny után pihentető gipszbe rakták egy időre). Ám Varga hatalmasat küzdött
és jól is bunyózott, feledve fájdalmait. Edzője, Máté Attila szerint, és az 5 pontozóból 3
szerint nyert Varga. Viszont a pontozás fura
rendszere miatt sorolás útján két pontozás
kiesik, s a megmaradó háromból alakul ki
a végeredmény. Ez pedig Gálosnak kedvezett, hiszen Varga olyan peches volt, hogy
mindkét kieső bíró az ő sikerét látta, ám
így megfordult a dolog és 2-1-re ellenfelét
hozták ki magyar bajnokként. Az, hogy egy
bajnoki finálé után, amit bizonyíthatóan
megnyert valaki, miként lehet mégis a másik
nyakába akasztani az aranyérmet, kérdezzék
meg attól, aki ezt az egyébként nemzetközi
szabályt hozta annak idején. Mindenesetre a sokszoros magyar bajnok Vargát ezzel
ismét megfosztották egy ob-címtől, ami
a 2014-es, ugyancsak véleményes döntő
után érthetően felbőszítette a HISE szakmai
stábját. Ugyanakkor a hónapok óta sérülten
készülő (és olykor emiatt nem készülő) Vargát dicséret illeti, hiszen remekül bunyózott
– nem véletlen, hogy ezután is számítanak
rá a válogatottban, sőt, közeleg az olimpiai
kvalifikációs torna is, ahol, bár nagyon nehéz
dolga lesz, de szerezhet kvótát a 2016-os
brazíliai olimpiára.
A végére aztán maradt a felhőtlen öröm!
Bernáth István ugyanis – akárcsak az egész
bajnokságon – továbbra sem adott kegyelmet. Az első menetben már rendesen megdöngette a soproni Tóth Gábort, aki viszont
becsülettel állta a pofonokat. A másodikban
folytatódott Bernáth menetelése, aki balegyenes-jobbhorog kombinációira építve
másodszor is rászámoltatott ellenfelére. Ezután a soproniak bedobták a törülközőt. Pisti kiváló erőben bokszolva megérdemelten
lett újra magyar bajnok.
Az ünnepek közeledtével a HISE részt vett
még a debreceni Karácsony Kupán, ahol a
tavalyi ifi magyar bajnok Pallai Kevin mellett
az egyre jobb Veress Tibor és a kezdő létére
szépen bunyózó Hutoczki Péter is bokszolt,
Deél István edző irányításával. Mindannyian
jó teljesítményt nyújtottak. •
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ÜGYVEZETŐK, CÉGTULAJDONOSOK,

FIGYELEM!
KÖTELEZŐ A CÉGEK LÉTESÍTŐ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Az új Polgári Törvénykönyv szerinti működésre kell áttérni minden
Kft.-nek legkésőbb 2016. március 15-éig. Egyrészt, hogy a társaság
jegyzett tőkéje elérje a 3 millió Ft-os minimumot, másrészt a létesítő
okirat ne tartalmazzon a Ptk-val ellentétes rendelkezést.
A cégeknek erre 2014. március 15-étől két év állt rendelkezésre. Ha
a módosítás határidejét elmulasztják 100.000 Ft-tól 10 millió Ft-ig
terjedő bírság kiszabása mellett kényszertörlési eljárásban a céget a
cégbíróság törli kivéve, ha elhatározza megszűnését vagy más gazdálkodási formára tér át (betéti társaság, egyéni vállalkozás, stb.)
A tőkeemelésnek nem feltétlenül ezen határidőre kell megvalósulnia,
s annak módjára – a pénzbefizetés mellett – egyéb megoldás is van.
Egyes esetekben illetékmentes az eljárás.
A jogszabályi előírások betartása és a bírságolás elkerülése érdekében forduljon szakemberhez!
Dr. Farkas Róbertné Dr. Fekete Rita
Ügyvéd
Ezen a telefonszámon egyeztethetünk: 06 30 316 4045
Személyesen: Hajdúsámson Damjanich utca 6. szám

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK HAJDÚ-BIHAR MEGYEI EGYESÜLETE
ÉS HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

“Desszertek a Húsvét jegyében jegyében” címmel

SÜTI FESZTIVÁLT
rendez 2016. március 5-én 09.00-tól Hajdúsámsonban
A Süti fesztiválra, 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 résztvevőket és a látogatókat büfé várja.
Nagy szeretettel várunk mindenkit, hogy kicsik és nagyok, sérültek és egészségesek együtt tölthessenek egy kellemes délelőttöt!
A süti versenyhez a nevezési lapokat a szervezőknél lehet beszerezni.
Nevezési lapok leadásának határideje: 2016. február 26.
Érdeklődni:
Hajdúsámson Város Önkormányzata • Hajdúsámson, Szabadság tér 5. Tel: 52/590-590
Mozgáskorlátozottak H-B M-i Egyesülete • Debrecen, Széchényi u. 35. tel.: 52/527-176
Dánné Molnár Erzsébet, 06/20-621-73-69
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