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Megjelenik havonta

TRIANON, 1920. június 4.

A trianoni békeszerződés 90. évfordulója alkalmáMáthé Attilának, a Megyei Közgyűlés tagjának
ból emlékmű avatására került sor 2010. június 4-én 17 ünnepi gondolatai után a Magyar és a Székely himnusszal zárult a megemlékezés első része, majd koszoórától.
A hajdúsámsoni Fidesz csoport kezdeményezte, majd rúzással ért véget a Nemzeti összetartozás napja.
a helyi Jobbik Magyarország mozgalom is kérte, hogy
a kerek gyászos évforduló alkalmából Hajdúsámson
Város Önkormányzata állítson emlékművet. A javasNem kell beszélni róla sohasem,
latot Városunk Képviselő-testülete támogatta.
De
mindig, mindig gondoljunk reá.
Az emlékműsor egy novellarészlettel kezdődött, mely
összefoglalta „Mi történt1920. június 4-én Trianonban?”
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Ezt követően Andó Lászlóné polgármester asszony és
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Máthé Attila alpolgármester úr leleplezte az emlékműJog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
vet, Félegyházi László alkotását, majd a polgármester
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
asszony avató beszédét hallhatta az emlékező közösség.
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
A történelmi egyházak képviselői megszentelték, illetEgy ezer évnek vére, könnye és
ve megáldották az emlékművet. A görög katolikus egyház
Verejtékes munkája adta meg
képviseletében Pásztor István, a római katolikus egyház
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.
részéről László atya, a református egyházközség nevében
Lovász Krisztián lelkipásztor. Majd Dandé Melinda előJuhász Gyula
adásában a Turulmadár szállj …… című dalt hallhatták.

Trianon
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL
IGAZGATÁSI SZÜNET MIATT
2010. JÚLIUS 19-TŐL JÚLIUS 30-IG
ZÁRVA TART.
A jegyzői titkárságon a „B” épület 3. sz. irodájában csak a
rendszeres szociális segély, köztemetés és a közgyógyellátás iránti kérelmek benyújtására lesz lehetőség.
A halaszthatatlan ügyek (halálozás, anyakönyvezés, katasztrófa helyzet, stb.) intézése ügyeleti rendszerben történik, a jegyzői titkárságon keresztül.
Kérjük, hogy kérelmeiket az igazgatási szünet ideje alatt postai úton juttassák el hivatalunkba.

Szíves megértésüket előre is köszönjük.

Az első Nyugdíjas Majális

A hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjas
Klub első alkalommal rendezte meg
május 29-én a Nyugdíjasok Majálisát az általános iskola ebédlőjében.
Jómagam is részt vettem a rendezvényen, mint a modern tánccsoport vezetője,ezért örömmel
ragattam tollat,hogy erről az eseményről írhassak.
A majális szervezői Nagy Sándor, Sándor Lászlóné és klubtársai
voltak, akik sok munkával és odafigyeléssel készültek az estére. Mi
sem bizonyította ezt jobban, mint
az egymást követő színes programok. A mulatozást a modern tánccsoport kezdte, akiket a közönség
odaadással tapsolt meg, és az előadás végén, mindenki kapott egy
száll virágot. Kis mesemondókat
hallhattunk, ők tanulságos, magyar
népmesékkel készültek. Az adonyi,
martinkai és a sámsoni klubtagok,
valamint a Muskátli Népdalkör
énekeltek, akik mindenki meglepetésére, még cigánytáncot is roptak. Sarkadi Gyula gyönyörű magyar
dalokat adott elő, akit hegedűn
kísért Tóth Ádám, meghallgathat-

tuk Máté Lajos, költő saját verseit.
Tóth Ádám és Farkas Ibolya biztosították egész este a talpalávalót,kiváló
hangulatot teremtve. A vacsora elfogyasztása után , mindenki kedvére
táncolhatott,beszélgethetett. A tombola sorsolására éjfél után került sor.
Biztosan állíthatom,hogy nagyon
jó hangulat volt ott, a kis ebédlőben
azon az este. Nem az én generációm ült az asztalok mögött, de mégis,
remekül éreztem magam. Boldog,
élni vágyó idősebb embereket láttam, akiktől - egy fiatalabb személy,
mint én is - csak tanulni lehet.

Várjuk a következő
Nyugdíjas Majálist!
Dandé Melinda

2010. június
Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2010. július 1-jén (csütörtök)
- Köztisztviselők Napja miatt a Polgármesteri Hivatal zárva lesz.

ÉRTESÍTÉS
A Hajdúsámsoni Rákóczi Egyesület ezúton értesíti Önt, hogy a
2010. évi „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalom nevezési ideje május
20-án lezárult. A benevezett 32 ingatlant egy háromtagú bizottság fogja bírálni az Ön által már ismert, /Sámsoni Hírlap februári számának
újságcikkében feltüntetett/ értékelési szempontok szerint.
Az értékelés 7 szempont alapján történik 1-10-ig pontozással. A
tavalyi „parlagfűmentesség” szempont az idén módosul, a „környezetvédelmi szempontok” nevet kapja, mely magában foglalja az alábbiakat is:
1. a) parlagfűmentesség
b) hulladéktárolás, szelektív gyűjtés, komposztálás
c) szennyvízkezelés
d) állatok tartása tiszta, gondozott környezetben
Emlékeztetőül a többi szempont:
2. Tisztaság, rendezettség
3. Utcafront gondozottsága
4. Saját kialakítású kert
5. Esztétikus összkép
6. Ötletesség
7. Karbantartott épületek, kerítés állapota
Az ingatlanok már a zsűrizéskor a díszkert, vagy a hagyományos kert
kategória besorolásba kerülnek.
- A zsűri mindhárom tagja szakmai ismerettel rendelkező személy
lesz /vidékfejlesztő agrármérnök/.
- Kísérőjük a mozgalom vezetője: Nagy Sándor.
- Az ingatlanról filmfelvétel, illetve képek fognak készülni.
- Az ingatlanok megtekintésére 2010. június 26-27-én (szombaton,
vasárnap) 9-17 óráig kerül sor. Ha a feltüntetett időpontok egyike sem felel meg, úgy a 06 30 /519-43-31, vagy az 52 /202-519-es
telefonszámon egyeztetést kérhet.
- Megkérjük Önt, hogy a megadott időpontokban legyen szíves tartózkodjon otthon, az ingatlan megtekinthetősége érdekében!

Köszönjük, hogy nevezésével hozzájárult
Hajdúsámson Város szépítéséhez.

Hajdúsámson, 2010. június 7.

Tisztelettel:
Nagy Sándor, a mozgalom vezetője

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatom,
hogy az általános iskolában
2010. június 28-tól
2010. augusztus19-ig
minden héten,
hétfőtől-péntekig 8.00 és
13.00 óra között nyári játszóház működik.
A tanuló a hét bármelyik napján igénybe veheti
a játszóházat,igény szerinti időtartamban.
Minden tanulót szeretettel várunk!
László Vilmos igazgató

2010. június
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Családi nap

Örömmel tudatom a kedves
olvasókkal, hogy ismét megrendezésre került a III. Gyerek és
Családi nap 2010.május 15-én
a Huncutka játszótéren.
Igyekeztem minél színesebb,
változatosabb programokat,
műsorokat összeállítani. Nem
volt egyszerű, de úgy gondolom,
hogy aki eljött a rendezvényre,
az tudott válogatni a sokféle
programból. A gyerekek ingyen
ugráló várban játszhattak, több
ügyességi versenyen vehettek
részt, lufi bohóc hajtogatott
léggömböt, a póni lovagolást
Máthé Attila alpolgármester
úr biztosította, a hajdúsámsoni
óvó nénik vállalták a gyerekek
arcfestését. A nagyobbak foci
versenyen vehettek részt, céllövöldézhettek, dodzsemezhettek
. Balázs János szép lovaival és
hintójával kocsikáztatta a résztvevőket, és aki akart az pónin is
hintózhatott.

Hajdúsámson Város
ingyenes havilapja
Megjelenik 3700 példányban
Szerkesztőség:
Hajdúsámson,
Szabadság tér 5.
Főszerkesztő:
Dandé Melinda
Telefon:
06-30/9756-982,
e-mail:
samsonihirlap@gmail.com
internet:
www.hajdusamson.hu
Nyomda:
Center-Print Kft., Debrecen
ISSN: 1789-0381

A felnőttek főzőversenyen
vehettek részt, számosan neveztek, a zsűri, Szabó Andrásné
vezetésével, díjazta az elkészült
ételeket.
I. helyezett: Antal Szabolcs
KDNP Hajdúsámsoni Szervezete
II. helyezett: Zentai Tibor ligeti
lakos
III. helyezett: Hajdúsámson Polgárőrség
Különdíjat: Makai Imre kapta, hiszen 3 üst finom babgulyást
főzött a rendezvényen megjelenteknek.

Köszönöm azoknak, akik a
főzésben segítettek, és köszönöm a tűzifát Gál Istvánnak!
A színpadon 10:00-tól kezdődtek a műsorok, amit megnyitottam, majd Szabó Andrásné
szavalásával folytatódott, alkalomhoz illően, szép gyerek verset
mondott el. Ezután az Eszterlánc
óvodások néptánccal kedveskedtek. Egésznap színes műsorokkal léptek föl, a hajdúsámsoni
modern táncosok, a Bocs-

kai Dance Band együttes, a
martinkai népdalkör, Tóth Ádám
és Farkas Ibolya biztosította a „Jó
ebédhez szól a nóta”című előadásukkal a jó hangulatot,sámsoni
Pillangó csoport, Paródisták,
nyíradonyi Break-esek, debreceni Attitüd, sámsoni Kisködmön néptánc csoport, Guszti
és Sanyi együttese, nyíradonyi
Valceresek,sámsoni Henna hastáncosok.
Köszönöm Tasó László
Országgyűlési képviselő úrnak,
hogy jelenlétével és beszédével
megtisztelte rendezvényemet.
Köszönöm minden fellépőnek és a felkészítő tanároknak
fáradalmas munkájukat. Párhuzamosan délelőtt a Sámsoni
úti Kutyakiképző Iskola bemutatóját láthatták, amit nagy szeretettel fogadtak az oda látogatók, utána a debreceni tűzoltóság
bemutatóját láthatták. Egésznap
lehetett tombolát vásárolni, a sok
árustól és kereskedőktől lehetett
mindenfélét vásárolni. Egész nap
nagyon sokan voltak, de sajnos
délután elkezdett esni az eső,
sokan esernyővel is kitartottak a
rendezvényen. Az eső és a technika ördöge közbeszólt, ezért a
rendezvényt korábban be kellet
fejezni a tervezettnél, nagyon
sajnálom hogy az esti együttes
nem tudott fellépni hiszen az

Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy elkezdődött
a Krúdy Gyula utca beruházása, amely a felszíni csapadékvíz elvezetésével indult,
ezután folyamatosan készülnek a további munkák, mint
az útalap elkészítése, majd az
aszfaltozás. Kérem az érintett
lakosokat, hogy megértéssel
legyenek a munkálatok befejezéséig, mivel az utca forgalmi
rendjében ideiglenes változás
történt, a kivitelező a lakosság
kéréseit mérlegelve a lehetőséghez képpest mindent megtesz. A ligeti út gréderezését

már többször szóvá tettem,
bízom benne, hogy hamarosan megkezdődik az út helyreállítása, mivel a ligeti lakóknak nehéz a közlekedés. Remélem a Bethlen utcai járda építése is el fog kezdődni, mivel
Polgármester Asszony lakossági fórumon azt nyilatkozta „ a
Bethlen utca járdaépítése nincs
elfelejtve”. A helyi buszjáratnak
az első lépései megkezdődtek.
A többi nem szilárd útburkolati utcákat a közcélú munkások karban tartják.
Bihari Lajosné
8sz.v.képviselője

Tisztelt lakosság!

eső után sok mindenki várta a
folytatást.
Köszönöm mindenkinek aki
segített ezen a napon és hozzájárult ahhoz,hogy ez a nap létre jöhessen.
Köszönet a Sámson Tv-nek az
egész napos fáradalmáért.

Felajánlásukat köszönöm:
Tasó László Országgyűlési
képviselő úrnak, Andó Lászlóné
polgármester
asszonynak,
Máthé Attila alpolgármester
úrnak, Szivárvány Ker. 2005 kftnek, Molnár Lászlónak, Barna
Tíbornak, Carmaterial Bt-nek,
Db-ni OTP-nek, Nyíradonyi
OTP-nek, Ruszcsák Nikolett
Marketing vezetőnek, Plutó
Állateledel boltnak, 100 forintos vegyesboltnak, Gál Istvánnak, Euroservice-Plus Kftnek,Dope-Morte Temetkezési váll. Asztalos Péter, Horváth
Jánosnénak Virágboltosnak,
Sámson Phamea Gyógyszertárnak, Tomosi Tamásnénak,
Nagy Hajnalka Virágboltosnak,
Árpád csemegének, T-Henzol
Kft-nek, Fábián Gábornénak,
Rácsai Lajosnénak, Fábián
Máriának, Antal Szabolcsnak,
Ilike csemegeboltnak, Juhász
Pékségnek, Martinkai Őszirózsa Idásebbek klubjának, Gönczi László Fogtechnikusnak, Villás Faiskolának, DR.Sutka Sándor Dandártábornok és a Pannon Guard Zrt vezérigazgatója
és a Sámsoni úti Kutyakiképző
tulajdonosának, Debrecen Város
Tűzoltóságnak, Makai Imrének,
a közcélú munkásoknak és mindenkinek, akik segítettek.
Bihari Lajosné
8.számú választókörzet
képviselője
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Megemlékezés a Hősök Napján
Tizenöt éve minden tavaszszal megemlékezést tartunk az
I. és II. világháború áldozatainak emlékművénél.
Az ünnepség hagyományának
megteremtése a hajdúsámsoni
születésű, Vitéz Bakó István nyugalmazott ejtőernyős, városunk
díszpolgárának az érdeme, aki a
pápai ejtőernyős alakulat tagjaként vett részt a II. világháború
eseményeiben. A megemlékezés
egyaránt szól a háború katonai és
polgári áldozatainak.

Az idei ünnepség a hagyományoknak megfelelően, a Református Templomban kezdődött,
ahol Lovász Krisztián lelkész tartott istentiszteletet. Az áldozatok
emlékművénél Andó Lászlóné
polgármester asszony mondott
ünnepi beszédet, majd Vitéz
Bakó István mondta el megemlékező szavait, melyben minden
évben külön is nagy tisztelettel
emlékszik bajtársára, az 1941-ben
tragikus halált szenvedett, szintén
hajdúsámsoni születésű Kerekes
Imre ejtőernyős szakaszvezetőre.

Találkozó a
Pacsirtás-tónál

A Halmozottan Sérültek Hajdú-Bihar Megyei Szülőszövetsége június 5-én, a Pacsirtás-tónál
tartotta meg 2-ik összejövetelét a szövetséghez tartozó családok számára.
A jó idő is kedvezett a programnak, ahova sokan el tudtak
menni. A nap folyamán voltak
vetélkedők, finom ebéd, kellemes
beszélgetések. Szeretnék megköszönni a támogatást a következő
személyeknek,szervezeteknek:

Somogyi Lajos és felesége, István Pékség, Nagy János, KéppelJellel Alapítvány, Pacsirtás tó
tulajdonosai.
A szövetség elnökségi tagja, Feketéné Szabó Gabriella
elárulta lapuknak, a székhelyük
Debrecenben, az Imanuel Otthonban van. A szülőknek minden hónap első hétfőjén megbeszélést tartanak, amikor el
lehet mondani az általános vagy
aktuális problmákat. Az otthonon belül működik a Meclaren
Kerekesszékes Tánccsoport, akik
már számos helyen megfordultak, nagyon szép eredményekkel.
Sok sikert és jó évet kívánunk
a szövetségnek!
Dandé Melinda

Mivel idén május 9-én tartottuk a megemlékezést, a II. világháború befejezésének 65. évfordulójára is készültünk rövid
műsorral, melyben fiatal debreceni művészek - Kovács Mariann és Papp Zsuzsanna - léptek
fel Pilinszky János megrázó költeményeivel és a Valahol Európában című musical egyik betétdalával.
A koszorúzáson a helyi szervezetek képviselőin kívül a Magyar
Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége budapesti és szolnoki szerve-

zetei, a Vitézi Rend és a Magyar
Honvédség 34. Bercsényi Zászlóalja is elhelyezte a megemlékezés virágait.
Az ünnepséget követően meglepetést szerveztünk Vitéz Bakó
István részére és kötetlenebb formában is köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából.
Ezúton is kívánunk neki jó
egészséget és még sok együtt
eltöltött ünnepet!
Tarné Hajdú Judit igazgató
Képek az utolsó oldalon.

Szívünk legnagyobb
fájdalmával

EMLÉKEZÜNK
„Szomorú az út mely sírodhoz vezet,
Megpihenni tért drága szerető szíved.
Virágot viszünk egy néma sírra,
De ezzel őt nem hozhatjuk vissza.
Nehéz az életet élni nélküled,
Fájó szívvel siratni Tégedet.
Egész életeden át dolgozva éltél,
bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
Megpihenni tért dolgos két kezed.
Nagyon fáj a szívünk, hogy örökre itt hagytál,
Hiába várunk vissza, többé nem jössz már.”

MADAR JÁNOS
halálának
2. évfordulóján.

Míg élünk,
el nem feledünk!
Szerető családod

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Könyvtár
2010. július 12-től július 30-ig ZÁRVA lesz.
Nyitás augusztus 2-án, hétfőn reggel 8 órakor.
Az internetfolyosó ez idő alatt is látogatható!

Kedvezményes tanfolyam indul!!!
Hajdú-Bihar megye legeredményesebb autósiskolája a
Roys 96 AUTÓSISKOLA

Tanfolyamkezdés minden kategóriában
A június 22-én 17 órától induló tanfolyamra lehet
jelentkezni!!!
•
•
•
•
•

„B” kategóriás tanfolyam:
segédmotoros oktatás és vizsgáztatás helyben
részletfizetési lehetőség
hitellehetőség
számítógép-használat a tanfolyam ideje alatt korlátlan mennyiségben KFF programmal
• a tanfolyam idejére tankönyvhasználat biztosítása

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Roys 96 KFT.
Máté Attila oktató
Hajdúsámson, Radnóti u 2.
Tel: 20/ 9788 508 vagy 06 52 201 063
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS
ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA
2010. JÚNIUS 26.
Június 26-át - az ENSZ döntése alapján – 1987-óta a Kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem világnapjaként tartjuk számon. Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) minden
évre megfogalmazza a nap témáját, és a UNODC területi irodáin keresztül emberek millióit mozgósítja
a nap megtartására.

Az idei világnap szlogenje:
„Gondolj az egészségre, ne a kábítószerekre!”

Az idei kampány célja, hogy információt nyújtson, különösen a fiataloknak a kábítószer-fogyasztás
egészségre káros hatásairól, felhívja a figyelmüket egészségük megóvásának fontosságára.
Az első lépés mindenekelőtt a kábítószerekkel kapcsolatos hiteles információk megismerése, majd többek között,
ezekre építve a kábítószer-használat megelőzése, valamint függők esetében a kialakult függőség gyógyítása.
A Kábítószer-ellenes Világnaphoz kapcsolódóan hazánkban immáron kilencedik éve kerülnek megrendezésre
különféle programok az ország egész területén.
Az idei évben országosan június 21. és 26. között megrendezésre kerülő programok a kábítószer-probléma
kezelésének társadalmi tudatosságát kívánja elősegíteni illetve, hogy a kábítószer-fogyasztás témaköréről minél
több információt jusson el a szülőkhöz, nagyszülőkhöz, pedagógusokhoz, valamint, hogy a fiatalok számára
pozitív alternatívákat mutasson fel a szerhasználattal szemben.

A torna díjazása:
A torna fődíja : . . . . . . . . . . . .30.000 Ft
„Sámsoni 3-as foci” 2010
Összdíjazása: . . . . . . . . . . . . .60.000 Ft
Labdarúgó Tornát
Sámsoni 3-as foci Kupája, Oklevél,
Különdíjak
Egy újszerű csapatjátékot szeretnénk elindítani,
A Technikai Tömegsport Egyesület Elnöksége
megrendezi az első

melyet a labdarúgás szabályaira alapozva, egy A torna helyszíne:
helyszínen, időben, de három különböző talajú
Hajdúsámson Városi Sporttelep
pályán bonyolítunk le. Az összecsapások műfüvön, füves pályán és homokban kerülnek megren- A torna ideje:
2010.június. 26 szombat, rossz idő esetén
dezésre.

1 héttel később július 3.-án kerül megrendezésre.
A verseny célja:
Lehetőséget biztosítani kikapcsolódásra, a sza- Csapatonként. max. 12 fő játékos nevezhető.
badidő hasznos eltöltésére.
Újszerű versenyzési módszerek, érdekes és látNevezési díj: 10.000 Ft
ványos csapatjátékok kipróbálása.
Figyelem felkeltés az egészséges életmódra, a Érdeklődni:
családi programok és a sport erősítése.
Kórász Sándor
Veres Tamás
A kispályás labdarúgás népszerűsítése fiatal és 70/ 778-2704
20/383-1811
felnőtt amatőr csapatok részére.
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Máté Attila a múlt héten
edzőként segítette a moszkvai Európa-bajnokságra Tatán
készülő válogatott edzésmunkáját, mesterünk véleménye szerint Varga Miklós éremszerzési
esélyekkel utazhat az orosz fővárosba.
A több mint egy hónapos
központi felkészülés alatt hatalmas edzésmunkát végeztek el a
magyar amatőr ökölvívó válogatott keret tagjai, a tatai edzőtáborban minden adott volt, hogy
a csapattagok tökéletes fizikai és
pszichés állapotban utazhassanak
a június 5. és 12. között Moszkvá-

Máté Attila érmet remél
ban megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra. A HISE vezetőedzője, Máté Attila is az edzőtáborban töltött egy hetet, így testközelből győződhetett meg tanítványa formájáról.
Vezetőedzőnk az Eb után
akkor lenne elégedett, ha Miki
dobogón zárná a viadalt. – Úgy
vélem, az érem „benne van”
Mikiben, az Eb előtti versenyeken remek formát mutatott, ezt
jó lenne megismételni. Egy jó
sorsolással, s tisztességes bíráskodással Moszkvában is eljuthat
a négy közé, ott pedig már bármi megtörténhet.

Sportolónk a kontinensviadalon is számíthat klubedzőjére, Máté Attila ugyanis egyesületi költségen elutazik az
Európa-bajnokságra, így Dr.
Kovács László szövetségi kapitány segítőjeként közvetlenül a
ringsarokból adhat majd tanácsokat tanítványának.
- Természetesen nem csak
Miki felkészülését, súlyhozását,
bemelegítését fogom segíteni,
minden olyan feladatot örömmel elvégzek, amellyel Kovács
kapitány úr megbíz. A másik
hajdúsági öklözőre, Kalucza
Norbira külön is odafigyelek,

mivel egyesületi edzője, Deél
István nem utazik Moszkvába.
Ami eddig történt:
A Moszkvában zajló 38.
Amatőr Ökölvívó Európa-bajnokság harmadik versenynapján
a könnyűsúlyúak küzdelmeibe
kiemeltként bekapcsolódó olimpikonunk, Varga Miklós (60kg)
hozta a kötelezőt, 16:2-re bánt
el a cseh Miroslav Serbannal, így
már csak egy győzelem választja el a dobogótól. Bunyósunk az
éremért az őt korábban egyszer
már legyőző ír Donovan ellen
lép szorítóba.

püléseken már létezik. Az önkormányzat által biztosított pénz a
működésre elegendő, ezért minden segítségre nagy szükségünk
van.

Az egyesület a bajnokság
befejezése után, az utolsó mérkőzésről hazatérő kis focistákat megvendégelte, a Pacsirtás
tónál. A mérkőzésekre rendszeresen kilátogató szülők segítségével, akik részt vettek a szervezésben és segítettek a lebonyolításban jó hangulatú összejövetelt sikerült rendezni. Az
ebéd előtt, az edzők által javasolt, egész évben jó teljesítményt
nyújtó kis labdarúgókat az egyesület egy labdával jutalmazta.
Ebben az évben a gyerekcsapatban Balogh András, míg a
serdülő csapatban Szőke János

nyújtott kiemelkedőt. Ezúton is
gratulálunk nekik. Az Elnökség
nevében szeretném megköszönni az utánpótlásban dolgozó
edzők egész évben végzett munkájukat, segítségüket. U7-Veres
Tamás, U9-Baráth Endre, U-11
Kiss Attila, U-13 Tóth Mihály,
U-16 Molnár Ádám.

Hírek Városunk labdarúgó életéből

A Technikai Tömegsport
Elnöksége nevében szeretnénk
megköszönni a május 1-én a
sátraknál kihelyezett dobozokban összegyűlt 11 500 Ft-ot,
amit utánpótlás csapataink számára sikerült gyűjteni. Ebből az
összegből 4-es focikat vásárolunk,
a kisebb korosztályok számára.
Befejeződtek a gyermek és
serdülő bajnokságok. A csapatok
megfelelően helytálltak a küzdelmekben. Nagy öröm számunkra, hogy évről-évre egyre több
gyermek jön focizni, látogatja az
edzéseket rendszeresen. Jó látni, hogy némely edzésnapokon
a sportpálya tele van különböző korosztályú gyerekekkel, akik
labdával vagy labda nélkül végzik a gyakorlatokat. Az egyesület minden megtesz, hogy olyan
körülményeket tudjon biztosítani, ami az utánpótlás nevelésben előrébb tartó környező tele-
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