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2010. XVIII. évfolyam, 7. szám Megjelenik havonta

Hajdúsámson kitett magáért!
A hajdúsámsoni Fidesz- KDNP Szövetsége június 

22-én Felsőzsolcára utazott, hogy – az árvízzel sújtotta 
emberek segítségére - eljutassa az 1 hét alatt összegyűj-
tött felajánlásokat.

 Tizenegy raklapnyi élelmiszer, ásványvíz és tisztítószer 
gyűlt össze összesen, közel 400 000. Ft. értékben – tud-
tuk meg Máthé Attilától, a helyi Fidesz csoport elnöké-
től, Hajdúsámson alpolgármesterétől. A hírforrások sze-
rint ezt a települést öntötte el legnagyobb mértékben a 
víz, mintegy 2/3 részét, 170 lakás dőlt össze. Fehér Atti-
la, Felsőzsolca polgármestere köszönetét szeretné kife-
jezni ezúton is minden kedves segítőkéznek, hiszen nagy 
szükségük van rá. Volt, aki kis befőttjét, más ásványvizet, 
cukrot és más egyéb apróságot tudott felajánlani.

Máthé Attila köszöni mindazoknak a hajdúsámsoni 
lakosoknak a segítségét, akik támogatták őket a kezdemé-
nyezésben, segítettek a gyűjtés szervezésében, és köszö-
net jár minden kedves honfitársunknak is, akik támogat-
ták az árvízkárosultakat.

„Jó érzés töltött el bennünket, amikor láttuk, hogyan 
segítenek egymáson az emberek”

Máthé Attila
alpolgármester

A hajdúsámsoni polgárőrség kivette a részét a 
munkából az árvíz sújtotta Edelényben.

Az első napon harcedzett tűzoltókkal, katonákkal, pol-
gárőrökkel küzdöttünk az áradás ellen a gáton. Kétso-
ros vonalban adogattuk a homokzsákokat, ami ember-
próbáló munka volt,de a segíteni akarás legyőzte a mun-
ka nehézségeit.

A második alkalommal  posztos szolgálatra osztot-
tak bennünket. Két hídon kellett vigyáznunk az embe-
rek biztonságára, valamint arra, hogy az akkora  már tel-
jesen átázott gátra, a szakembereken és az önkéteseken 
kívűl, senkise menjen fel, mert katasztrófa-túristákból 
volt bőven. 

Utolsó alkalommal szintén zsákoltunk a gáton, csak 
akkor már nem homokot, hanem frissen merített sódert. 
Az volt csak az igazi súlyemelés. Ez volt a legkritikusabb 
nap a többi kettő mellett.Hiába dolgoztunk ezen a napon 
a vízügyi szakemberekkel megfeszítetten, a gát nem bír-
ta a nyomást, és átszakadt ott, ahol félórával korábban 
még dolgoztunk, és azt figyeltük, hogy a homokzsákok 
közt átfolyó víz zavaros-e, mert az a gátszakadás előjele.

A kritikus vízszintet jelző nívópálcát is elérte a víz, azu-
tán nem sokkal szerencsére mindenki elhagyta a gátat. 
A látvány magáért beszélt.Ki gondolta volna, hogy az 
a kis térdigérő patak fél Tisza nagyságura duzzadhat. 
A víz ablakig, nagycsatornáig elöntötte a házakat a fák 
lombjáig érve, majd azokat tövestől csavarta ki, mindent 
magával ragadva, ami csak az útjába került. Menekítet-
ték az állokat, volt aki a padlásra és volt olyan is, aki csó-
nakkal próbálkozott. A gát átszakadásával a város is ket-
té szakadt.

Hazaérkezésünkor, június 6-án, már a hírekben lehett 
hallani, hogy a gát átszakadt, az aláázott kövesút sem 
fogja már sokáig kibírni. Reggelre már össze is omlott. 
Ekkor már Felsőzsolcán is a kövesút széléig állt a víz. 
Mis kolcot teljesen körbekerítette az áradat.

Ezúton szeretném megköszönni három polgárőr 
hölgynek, Szilágyi Mihálynénak, Barta Évának és  Bugyi 
Józsefnének, akik a férfiak között helyt álltak és zsákol-
tak a gáton.

Valamint köszönöm: Osváth Sándornak, Ábri Imré-
nek, Veress Jánosnak, Szabó Józsefnek, ifj. Szabó József-
nek, id. Tóth Istvánnak, K. Tóth Józsefnek, Balogh József-
nek, azt, hogy szabadidejükben elvállalták ezt a nehéz és 
veszélyes feladatot. De köszönöm azoknak a polgárőrök-
nek is, akik itthon maradtak, tartották a frontot és biz-
tosították a szolgálatot.

Továbbra is jó munkát kívánok!
Köszönettel: 

Balogh József polgárőrség elnöke
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Pályázati lehetőségek vállalkozásoknak
GOP-2009-2.1.1.A 
Mikro- kis- és középvállalkozások 

technológia fejlesztése
Pályázók köre: 
gazdasági társaságok, szövetkezetek, 

egyéni vállalkozók (mikrovállalkozások 
csak Tégláson, Hajdúhadházon és 
Hajdúsámsonban)

Támogatható tevékenység:
technológiai fejlesztést eredményező 

beruházások (új eszköz beszerzése vagy 3 
évnél nem régebbi használt eszköz beszer-
zése) és hardver-szoftver, honlap, minőség, 
szabvány fejlesztése (ISO)

Támogatás mértéke: 40% 
Támogatási összeg: 
min. 1.000.000 Ft, 
max. 20.000.000 Ft
Benyújtási határidő: 
2009. áprilistól
Automatikus eljárásrend 

GOP 2.1.1/B 
Komplex vállalati technológia fej-

lesztés mikro-, kis- és középvállalko-
zások számára 

Pályázók köre: 
Gazdasági társaságok, szövetkezetek, 

egyéni vállalkozók (mikrovállalkozások 
csak Tégláson, Hajdúhadházon és 
Hajdúsámsonban)

Támogatható tevékenységek: 
eszközbeszerzés, infrastrukturális- és 

ingatlan beruházás, információs techno-
lógia fejlesztés, piacra jutás, HR fejlesztés. 
tanácsadás, vállalatirányítás 

Támogatás összege: 
20-150 millió forint
Támogatás mértéke: 40%
Benyújtási határidő: 
2010. május 31- szeptember 6.

KEOP 5.3.0 
Épületenergetikai fejlesztések és/

vagy megújuló energiaforrások fel-
használásával

Pályázók köre: 
KKV, önkormányzatok, non-profit szer-

vezetek
Támogatható tevékenységek:
• Hőtechnika: hőszigetelés, nyílászáró 

csere

• Intézmények fűtési, hűtési és haszná-
lati melegvíz rendszereinek korszerűsítése  

• Kazáncsere, hulladékhő hasz nosítás,
• Közvilágítás energia-fel hasz nálásának 

csökkentése
• Komplex, több energiahatékonyság-

növelési tevékenység
• Megújuló energiák nem üze mi célú 

felhasználása: napkollektorok, biomassza, 
geotermális energia, geotermikus hőszivaty-
tyú 

Támogatás min-max összege:
1-50 M Ft 
Támogatás mértéke: 30-70%
Benyújtási határidő: 
folyamatos, a rendelkezésre álló keret 

erejéig

ÉAOP- 2010 - 1.1.1./D
Telephelyfejlesztés 
Pályázók köre: Gazdasági társasá-

gok, szövetkezetek, egyéni vállalko-
zók (mikrovállalkozások csak Téglás, 
Hajdúhadház, Haj dúsámson, Nyíradony 
és Vámos pércs)

Támogatható tevékenységek: 
1. A termelő és szolgáltató tevékenysé-

gekhez kapcsolódó új épület építése, léte-
sítése, a szükséges épületgépészeti beruhá-
zások végrehajtása.

2. A termelő és szolgáltató tevékenysé-
gekhez kapcsolódó meglévő épületek átala-
kítása, bővítése, a szükséges épületgépésze-
ti beruházások végrehajtása.

3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korsze-
rűsítése, bővítése 

Igényelhető támogatás összege:
10-100 millió Ft 
Támogatás mértéke: 50%
A pályázatok benyújtása: 
2010. május 7-től 2010. július 30-ig 

A kisvállalkozások versenyképességé-
nek fejlesztése, foglalkoztatási kapacitá-
suk bővítése (OFA)

Pályázók köre: 
Mikor- és kisvállalkozások
Támogatható tevékenységek köre:
infrastruktúra fejlesztés, tech no lógiai fej-

lesztés. (A fejlesztés hez kapcsolódóan köte-
lező fog lal koztatás)

Támogatás összege: 
új foglalkoztatottanként 2,5M Ft, max. 

15 M Ft + 1 M Ft képzésre
Támogatás mértéke: 75%
Pályázati díj: 15.000 Ft
Benyújtási határidő: 
2010. június 30. és szeptember 30.

ÉAOP- 2009 - 1.1.1./E kódszámú: 
Ipartelepítés 
Épületek és építmények létesítése 

bővítése, korszerűsítése, Alapinfrast-
ruktúra fejlesztése, kármentesítés, esz-
közbeszerzés  

Pályázhatnak: 
Helyi önkormányzatok, önkor - 

mányzati társulások, intéz mé nyeik, Gaz-
dasági társaságok, Szö vetkezetek, és ezen 
szerveze tek konzorciumai

Igényelhető támogatás összege:
100 millió Ft 1000 millió Ft
Támogatás mértéke: 50%
Feltétel: 
Legalább 20 új munkahelyteremtése, 

összes foglalkoztatottra vonatkozóan az 
árbevétel vállalás a fenntartási időszak alatt 
átlagosan nem lehet kevesebb, mint 6,00 
millió Ft/fő/év.

A pályázatok benyújtása:
2010. június 30-tól 2009. december 31-ig

Fontosabb honlapok:
Uniós pályázatok esetében:
GOP, TÁMOP,
KEOP, ÉAOP:
www.nfu.hu /pályázatok/
Uniós támogatású hitelek:
www.mfb.hu
www.mvzrt.hu
www.ummikrohitel.hu
Összefoglaló pályázatokról, hi te lekről:
www.penzterkep.hu

További információk:
Brutóczki Csaba, 
Bodnár Milán
ÉARFÜ Nonprofit Kft., 
kistérségi koordinátorok
Tel:
30/986-8027; 30/986-8016 
E-mail:
csaba.brutoczki@umpont.hu;
milan.bodnar@umpont.hu

Eladó esztergagép E-400/1500-as és síktárcsa, tokmány állóláb, mozgóláb. Mosógép ME- 250 
Strigon, körasztal, vésőfej, osztófej, patronkészlet. Telefon: 06-30/306-5012 vagy 06-52/200-110
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A Lépéselőny Egyesület a 
TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-
0103 számú „Hátrányos hely-
zetben lévő nők munkaerő-pia-
ci felkészítése Hajdúsámson és 
környékén” projekt keretében 
2010.06.14-én sikeresen feje-
ződött be, a számítógépes adat-
rögzítői képzés. A 14 fő vizsgá-
zó nő mindegyike adatrögzítői 
szakképesítést szerzett.

Ezek a nők, főként anyák 
több éve nem dolgoztak és 
so kan közülük szegregált te le-
pü lésré szeken élnek.

A Lépéselőny Egyesület 
mun katársai segítő szolgálta-
tással, civil eszközökkel moti-
válást, aktívabb önálló életvi-
telt kívántak elérni, egyénre sza-
bott segítségnyújtással, csopor-
tos klubfoglalkozásokkal.

Ennek eredményeképpen 
a programba bevont 40 főből 
14 fő számítógépes szakképe-
sítést szerzett, 26 fő számítás-
technikai alapképzést kapott, 
36 fő motivációs és életveze-
tési klubfoglalkozást fejezett 
be, és ami a legfontosabb a mai 
napig 7 fő elhelyezkedett. A 
projekt az Európai Unió támo-
gatásával az Európai Szociá-
lis Alap társfinanszirozásával 
valósul meg.

A továbbiakban a tervezett 
programjainkhoz a csökkent 
munkaképességűek jelent-
kezését várjuk az egyesület 
52-321-666-os telefonszá-
mán.

Hajdúsámson, 20010. 06. 30.
Faragó Zoltán és Váradi Jánosné 

a program esetmenedzserei

Sikeres „első lépés” a 
munka világa felé

Európai Uniós támogatással korszerű for-
galomirányítási és internetes, valamint 
mobiltelefonos WAP-os utastájékoztató 
rendszert adtak át a Hajdú Volán Zrt-nél 
A Hajdú Volán Közlekedé-

si Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság „a menetrend sze-
rinti helyközi/távolsági autóbusz-
közlekedéséhez kapcsolódó irá-
nyítástechnológiai és forgalom-
technikai fejlesztések megvalósí-
tása” című – mintegy 400 millió 
Ft-os Európai Uniós támogatás-
sal megvalósuló – projekt kereté-
ben a forgalomirányítás számá-
ra biztosított „valós idejű” forgal-
mi adatok megjelenítés mellett az 
utazóközönség számára is lehe-
tőséget nyújt a társaság helyközi/
távolsági menetrend szerint köz-
lekedő járatainak interneten tör-
ténő térképes és mobiltelefonon 
(WAP) történő szöveges megje-
lenítésére.

Mindkét utastájékoztatási 
felületen az utas tájékozódhat a 
járművek valós helyzetéről, vár-
ható érkezési idejéről. Az inter-
netes rendszerben megjelenítés-
re kerültek a megállóhelyek, vala-
mint a járatok útvonalai és menet-
rendi indulási adatai is. Megálló-
helyi, vonali és cím alapján törté-
nő kereséssel a kívánt informáci-
ók egyszerűen és gyorsan elérhe-
tők. Az internetes hozzáférésnél 

megismertek a WAP-os szolgál-
tatás esetén is elérhetők, némileg 
eltérő formában. A WAP-os szol-
gáltatás használatának nagy elő-
nye viszont, hogy nincs helyhez 
kötve, azaz bárhonnan, bármi-
kor lekérdezhető bármely meg-
állóba érkező autóbusz tényleges 
időadata. Mindehhez a mobil-
készüléknek rendelkeznie kell 
WAP böngészésre alkalmas prog-
rammal és a WAP 2.0, vagy az 
xHTML támogatással.

A GPS helymeghatározáson 
alapuló valós idejű forgalomtech-
nikai információkkal a forgalom-
irányítási rendszerben a diszpé-
cserek számára elérhetővé vált az 
automatikus flottakövetés, pon-
tos tájékoztatást adva a pillanat-
nyi forgalmi helyzetről. A GPRS 
technológiával történő kétirányú 
kommunikáció az autóbuszveze-
tő és a diszpécser között megte-
remti a gyors és hatékony intéz-
kedés lehetőségét is. 

A projekt befejező, utolsó üte-
mét az elektronikus bérletértéke-
sítési rendszer kialakítása és kísér-
leti jelleggel történő alkalmazá-
sa jelenti.

Debrecen, 2010. június 14.

Több mint száz gyermek vett 
részt a hajdúsámsoni Biblia héten. 
A gyülekezet már negyedik alka-
lommal szervezett óvodás és álta-
lános iskolásoknak tábort.

Mister „I”, azaz Illés a bátor 
próféta ez volt a délutáni fog-
lalkozások témája. Illés tanul-
ságos történeteivel szerettük 
volna közelebb vinni a gyer-

mekekhez a Bibliát- mondja 
Lovász Krisztián.

A helyi lelkipásztor hoz-
zátette: a gyerekek nyelvén 
beszéltünk egész héten, nekik 

szólt minden program. A tábo-
rozók a foci meccseken, a sor-
versenyeken és a vetélkedőkön 
pontokat gyűjtöttek a héten, 
amelyeket a vasárnapi isten-
tisztelet után hűtőmágnesre, 
könyvjelzőre vagy akár póló-
ra is beválthattak. 

A vasárnapi záró istentisz-
teleten csaknem négyszázan 
vettek részt a hajdúsámsoni 
templomban. 

A négy napos délutáni fog-
lalkozásokon minden nap har-
minc fiatal segített a szerve-
zésben és foglalkozott a gye-
rekekkel.
Forrás: www.ttre.hu

Mister „I” - hajdúsámsoni Biblia hét
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A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény hírei
2010. július

2010. augusztus 19. csütörtök este 18.00
Szent István napi városi ünnepség
Helye: iskola belső udvara
A hagyományoknak megfelelően most is egy kül-
földi csoport vendégszerepel majd a Virágkarne-
válról.

Őket már láthattuk Hajdúsámsonban:
1995. Nuova Regillo  (Olaszország - Moricone)
1996. Nazareta (Izrael - Jaffa)
1997. Debreceni Helyőrségi Zenekar mazsorettekkel
1998. Show-Band (Lengyelország)
1999. Tempo Táncklub (Nagyvárad)
2000. Tempo Táncklub (Nagyvárad)
2001. Francia Királyi Trubadúrok 
 (Franciaország -Montrejeau)
2002. Kodurka fúvószenekar és mazsorettek
 (Szlovákia)
2003. Leksand együttes (Svédország)
2004. Silistra tánccsoportja (Bulgária)
2005. Solfades Tánccsoport (Görögország)
2006. Belene csoportjai (Bulgária)
2007. Garlitz Tánccsoport (Németország)
2008. Albairek Együttes (Izrael)
2009. Athanasia Együttes (Ciprus)

2010. augusztus 28. szombat
Városnapi programok
Helye: iskola hátsó udvara és sportpálya

Ízelítő a programokból:
Kistérségi Mazsorett Találkozó
I. Sámsoni Pörköltfesztivál
Tánckavalkád
Mandala Dalszínház - Nemzeti Gála
Zanzibár élőkoncert
Tűzijáték

Mindenkit szeretettel várunk!

Felhívás!
Keressük a bibliai Sámson utódait, 

akinek ereje a hajában volt. 
Hajhosszúsági versenyt hirdetünk 

a városnapon férfiaknak.
Nevezés a helyszínen 12 órától, 
eredményhirdetés 14,30 órakor.

PROGRAMELŐZETES

Barátunk a könyv

Az alsó tagozatból a 3.d osz-
tály ,,A könyv barátai ’’ és az 
,,Olvasni jó’’ elnevezésű csapat 
a több száz jelentkezőből a 29. 
és 30. helyezést érte el. Jutalom-
ként részt vehettek az ünnepé-
lyes eredményhirdetésen Debre-
cenben, a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Árpád-termé-
ben, ahol a Dzsungel köny-
ve c. musicalből hallgathattak 
meg részleteket, illetve a Mesél 
a dzsungel című balettelőadást 
nézhették meg.   

Az előadás után Lackfi János 
író, költő dedikálta az ajándék-
könyveket. Az ünnepség zárá-
sa után pedig süteménnyel és 
gyümölcslével vendégelték 
meg a résztvevőket.

Csapattagok a 3.d osztályból:
Kéri Kitti, Kiss Daniella, 

Pilka Jusztina, Sándor Bog-
lárka, Elek Péter, Kucskár 
Dániel,Végh Tamás.

Felkészítő tanár:
Maszlagné Kulcsár Zita. 

A felső tagozatból a 6.a osz-
tály „Olvasó angyalok” nevű 
csapata vett részt Kiss Éva 
tanárnő vezetésével.

Tagjai: Gyöngyösi Dorottya, 
Süvöltős Réka, Terdik László, 
Vezendi Réka.

A csapatok munkáját - aho-
gyan az előző években is - a 
Petőfi Sándor Városi Könyv-
tár részéről Plés Mihályné 
Szoboszlai Judit könyvtáros 
koordinálta.

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és  
Művelődési Központ  31. alkalommal rendezte meg a „Barátunk a 

könyv” olvasónapló-pályázatot, ahol városunkból 
3 csapat szerepelt eredményesen. 
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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!

KÖZLEMÉNY

Június 19-én, szombaton 
kiállítótermünk kapcsolódott 
a „Múzeumok éjszakája” elne-
vezésű országos programsoro-
zathoz. A rendezvények min-
den évben a június 24-hez, 
Szent Iván napjához kapcsoló-
dó hétvégén kerülnek megren-
dezésre, amely az év leghosz-
szabb napja, így mély nyomokat 
hagyott a természeti népek éle-
tében. Keresztelő Szent János-
nak, Jézus megkeresztelőjének 
az emléknapja is, a nyári nap-
forduló ünnepe, országszer-
te a kultikus tűzgyújtások ide-
je. A Szent Iván napi tűzgyúj-
táshoz számos hiedelem fűző-
dik. Azt tartották, ezek a tüzek 
megvédenek a betegségek, első-
sorban a pestis ellen, a termést 
pedig védik a jégveréssel szem-
ben. Magyarországon erről a 

szokásról a XV. század óta van-
nak feljegyzések. A tűz körül a 
fiatalok termékenység és sze-
relemvarázsló dalokat énekel-
tek, a tüzet körüljárták és szo-
kásban volt a tűz átugrása is. 
Ennek általában szerencseho-
zó erőt tulajdonítottak. 

Kiállítótermünkben rendha-
gyó időpontban, 20-24 óráig 
vártuk az érdeklődőket a múze-
umok éjszakáján. A jelképes tűz 
messze ellátszott, a parkolóban 
égő fáklyáknak köszönhetően. 
A betérő látogatók először egy 
kisfilmet tekinthettek meg az 
előtérben, amelyet a nyíregy-
házi televízió készített a kiál-
lításunkról. Ebből megtud-
hatták, hogyan gyűjtötte össze 
Bardi János a kályhákat és egyéb 
vastárgyakat, milyen hosszú út 

vezetett a múzeum létrehozá-
sához és milyen feladatok vár-
nak még ránk, hogy a kiállítás 
véglegesen a város tulajdonába 
kerüljön. 

A tárlatvezetés egyik érde-
kessége az volt, hogy működés 
közben mutattuk be a gyűjte-
ményben található régi haszná-
lati tárgyakat a látogatóknak. A 
gyerekek élvezettel törték meg 
a különböző fűszereket mozsár-
ban, a felnőttek pedig kipró-
bálhattak egy igazi parázzsal 
működő vasalót. Voltak, akik 

ezen az éjszakán fedezték fel 
mennyi érdekes fénykép látha-
tó a településünkről és az itt élő 
emberekről a galérián, a helytör-
téneti kiállításunkban. 

A visszajelzések alapján, akik 
eljött hozzánk ebben a rendha-
gyó időpontban, élményekben, 
ismeretekben gazdagabban tért 
haza. Reméljük jövőre még töb-
ben eljönnek és sikerül hagyo-
mányt teremteni a rendezvény-
ből.

Tarné Hajdú Judit
igazgató

Múzeumok éjszakája

FELHÍVÁS
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar 

Egyesülete a Hajdúsámsoni tagjai szá-
mára kirándulást szervez 

2010.08.14.-én Diósgyőri Várba.
Tervezett programok:

Megtekintenénk a Diósgyőri Várat és 
a középkort, idéző programokat, zász-

lóforgatókat, mutatványosokat, tűz-
zsonglőröket, korhű ruhába beöltözött 

lovagokat.
Érdeklődni: 

Egyesületi irodában, 
Tel.: 06-20/621-7369 Dánné Molnár 

Erzsébetnél.
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Három érmet hozott 
az itáliai torna 

A HISE három ökölvívója, 
Ungvári Sándor (57kg),
Telegdi Márk (60kg) és
Kertész Henrik (64kg)
a Róma melletti Lido Do 

Ostiában vett részt a négy 
ország versenyzőit felvonul-
tató Boxe Day Cup 2010 ren-
dezvényen. Bunyósaink két 
ezüst- és egy bronzérmet sze-
reztek. 

Az olaszországi körülményeket 
ismerve a két ezüst- és egy bronz-
érmet jónak ítélem, ha semleges 
pályán rendezik a mérkőzéseket 
nem biztos, hogy ez lett volna a 
végeredmény. Minden esetre a 
római torna jól szolgálta a felké-
szülést, hiszen a nemzetközi rutin-
szerzés jól jöhet a hazai versenye-
ken is – értékelte a kétnapos olasz 
versenyt a HISE edzője.

Ma a szpárringé a 
főszerep

Az iskolai tanév befejezése 
után sportolóink számára több 
idő marad a tréningekre, ezt 
Máté Attila és Kertész Hen-
rik edzők szeretnék kihasznál-
ni. Sportolóink a mai napon a 
Ramocsa Sándor irányította kis-
kunfélegyházi csapat tagjaival 
közös szpárring edzésen vesz-
nek részt. 

Zsúfolt volt mostanában 
bunyósaink versenynaptára, 
Varga Miklós Máté Attila edző 
kíséretében a moszkvai Európa-
bajnokságon lépett ringbe, míg 
Ungvári Sándor, Telegdi Márk 
és Kertész Henrik egy Rómá-
ban megrendezett nemzetkö-
zi viadalon húzott kesztyűt. A 
nyár a munka, az erőgyűjtés idő-

szaka, az ilyenkor elvégzett sike-
res alapozás meghatározhatja az 
év végén megrendezésre kerülő 
országos bajnokságok eredmé-
nyeit. Jól tudják ezt edzőink is, 
akik a fizikális és technikai tré-
ningek mellett szpárringokat is 
beiktatnak az edzésprogramba. 
Tudvalévő, a Ramocsa Sándor 
irányította kiskunfélegyháziak-
kal kitűnő szakmai kapcsolatot 
ápol csapatunk, több nemzetkö-
zi versenyen közösen indultunk 
a Bács megyeiekkel. A szerdai 
tréningen nem csak a tanítvá-
nyok vívnak edzőküzdelmeket, 
de Ramocsa Sándor is kesztyűt 
húz, az egykori amatőr országos 
bajnoki érmes következő profi 
mérkőzésére készül.

Versenykörülmények 
között tréningezhetünk

A szeptemberi iskolakezdé-
sig a kistornateremben felállí-
tott gyakorló ringben verseny-
körülmények között trénin-
gezhetnek sportolóink, megta-
nulhatják a szorítóban szüksé-
ges alapmozgásokat, ringrutint 
szerezhetnek. 

A szerdai edzésen felállí-
tásra került a nemrég vásá-
rolt szabályos méretű gyakorló 
ring, melyet a Ramocsa Sándor 
vezette kiskunfélegyházi csapat 

elleni szpárringgal avattak fel 
sportolóink. Mivel a kistorna-
termet a szünidőben más sport-
ágak képviselői nem használják, 
így a gyakorló ring egészen a 
szeptemberi iskolakezdésig a 
helyén maradhat. Öklözőink 
ez idő alatt a szpárringokat ver-
senykörülmények között végez-
hetik, a fiatal, kezdő bunyósok 
is megszerezhetik a ringrutint. 

Forrás: www.harangiboxing.hu

Pontyot, lénai tokhalat, amurt 
fogtak a katonák a pénteki hor-
gászversenyen a hajdúsámsoni 
Pacsirtás tóból. Díjat kapott a 
legnagyobb és a legtöbb halat 
fogó, a legfiatalabb versenyző, de 
tombolanyereménnyel térhettek 
haza azok is, akik ez alkalommal 
nem jártak sikerrel. 

Negyedik alkalommal ren-
dezte meg idén július másodi-
kán a Honvéd Szakszervezet 
és a dandár a horgászversenyt, 
amelyre idén több mint ötve-
nen jelentkeztek. Az első helye-
zett Szabó Lajos szakaszvezető 
lett, aki összesen 5,48 kiló halat 
fogott, a második helyet Varga 
Csaba főtörzsőrmester szerez-
te meg 3,64 kilóval, a harmadik 
Fodor Sándor főtörzsőrmester 
lett egyetlen, 3, 56 kg-os amur-

jával, ezzel ő vihette haza a leg-
nagyobb halat fogónak járó díjat 
is. A legfiatalabb versenyző, a 11 
éves Bodnár Bebce is ajándé-
kot kapott, de a negyedik és az 
ötödik helyen végző Vuk Atti-
la főtörzsőrmester és Domokos 
Sándor törzsőrmester sem tértek 
haza jutalom nélkül. A tombola-
sorsoláson pedig horgászcikke-
ket, napijegyeket nyertek azok, 
akik résztvettek a versenyen, de 
üres maradt a hálójuk.

Az első, második és harma-
dik helyezett egyébként kupát 
kapott, a győztes pedig egy évi-
ig birtokolhatja a legjobbnak 
járó vándorkupát.  

Debrecen, 2010. július 02.

Révészné
dr. Markovics Zita hdgy.

kommunikációs tiszt

MAGYAR HONVÉDSÉG
5. BOCSKAI ISTVÁN LÖVÉSZDANDÁR

4002 Debrecen Pf.: 227.
Tel: (52) 505-200, Fax: (52) 505-234

HM tel.: 02-43-61-11, HM fax.: 02-43-63-34

Földesi András a szervező
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II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI

Továbbtanulók száma az intézményből

Gimnázium . . . . . . . . . . .28 fő (19%)
Szakközépiskola . . . . . . . .72 fő (49%)
Szakiskola. . . . . . . . . . . . .44 fő (30%)
6 osztályos gimnázium . . . .8 fő (5%)

5. a
Fekete Anna
Kovács Renáta 
Máté Boglárka
Mihály Fruzsina
Molnár Anita
Pálfi Petra
Sólyom Anna 
Szlivka Boglárka
Terdik Laura

5. b
Fekete Nelli
Fekete Ádám
Iltyu Emese
Tar Zoltán
Vida Gergő

6. a
Gyöngyösi Dorottya Gerda
Koncz Nikolett
Piros Edina
Süvöltős Réka
Vezendi Réka

6. b
Bajka Vivien
Dobrán Gábor
Dremák Erzsébet
Kanalas Dominika
Mészáros Patrícia
Nyitrai Angéla
Szakács Viktória
Tar Dániel

6. f
Czellár Norbert 
Radócz Péter

7. a
Nagy Tamara
Sas Edina

7. b
Nagy Kinga

7. c
Kiss Angelika
Dobrán Dóra
Verdes Vivien

7. d
Erdőháti Hajnalka

8. a
Szabó Henrietta

8. b
Nagy Brigitta

8. c
Bodnár Réka
Csontos Gergő
Orosz Anna

8. d
Nagy Dávid
Nagy Márk

8. f
Nagy Debóra
8. g.
Csépán Dávid

Kitűnő tanulók névsora
1. évfolyam

1.a  Varga Dániel
1. c  Radócz Ádám
1. c  Horváth Evelin
1. e  Simon András
1.e Erdőháti Nóra
1.e Gyarmati Krisztina
1.e Nagy Lívia
1.f  Bajka Nikolett
1.f  Hüse Gergő Szabolcs
1.g Káplár Gergő
1.g Süvöltős Csaba
1.g Szabó Kristóf
1.g Szabó Vanda

2. évfolyam
2.a -
2.b  Antal Brendon
2.b  Balogh Krisztina
2.b  Rácz Krisztián
2.b  Szűcs Tímea
2.d Dudok Fanni
2.d Nyeste Zita
2.d Schuller Melissza
2.e Bodó Boglárka
2.e Balogh Tamás
2.e Gyarmati Andrea
2.e Mezei Flóra
2.e Nagy Nóra
2.e Reskó Dávid
2.e Szabó Fruzsina
2.f Birinyi Nikolett
2.f Kovács Bence
2.f Menyhárt Attila
2.f Nagy Miklós
2.f Nagy Zsófia
2.f Nagy Zsolt
2.f Répási Gergő
2.f Terdik Péter
2.f Varga Eszter

3. évfolyam
3. a Csépán Balázs 
3. a Éles Attila
3. a Hadházi Zoltán
3. a Herman Dóra
3. c Fekete Gergő
3. c Olajos István
3. d Sándor Boglárka
3. d Kucskár Dániel
3. e Bacskai Flóra
3. e Bajka Milán
3. e Fekete Balázs
3. e Gere Boglárka
3. e Holicza Zsófia
3. e Szabó Adrián
3. e Szőke Fruzsina
3. e Tar Viktor
3. e Telegdi Norbert
3. e Veres Balázs
3. f Csonka Szabina
3. f Bota Márk
3. f Szabó Márk

4. évfolyam
4. a Orosz Ádám
4. a Szabó Tamás
4. a Bonyhádi Ákos
4. b Nagy Julianna
4. b Nagyházi Gergő
4. c Varga Noémi
4. d -
4. e Juhász Zoltán
4. f Balogh Gabriella
4. f Barát Endre
4. f Csontos Petra
4. f Gajdos Márk
4. f Hajduk Angelika
4. f Mikó Patrícia
4. f Simon Fanni
4. f Süvöltős Bettina

Kiváló tanulmányi eredményt értek el

Gratulálunk! Minden kedves diáknak kellemes vakációt és pihenést kívánnak az iskola dolgozói!

Esti tagozatú gimnázium Hajdúsámsonban
Hajdúsámsonban, a Kossuth u. 

2-8. sz. alatt, az Általá nos Iskola 
épü letében működő Kölcsey Ferenc 
Gim názium esti tagozata felvételt 
hirdet a 2010/2011-es tanévre. 

Az esti tagozaton heti két alka-
lommal hétfő és szerdai napokon 
folyik az oktatás, 1500 és 2000 óra 
között. 

Jelentkezni lehet a gimnázium 
kilencedik, tizedik, tizenegyedik és 

tizenkettedik évfolyamára. Lehető-
ség van tanulmányi idő beszámításá-
ra. (Az osztályokat kellő számú 
jelentkezés esetén indítjuk.) 8 osz-
tályt végzettek is jelentkezhetnek.

Az iskola-fenntartási díj összege, 
minden új jelentkezőnek:

9.000 Ft/tanév.
Régi tanulóknak is be kell irat-

koz ni, nekik 6.000 forintot kell 
fi zet ni.

A fenti díj a beiratkozásnál fize-
tendő. 

Az iskola-fenntartási támogatást 
a 2011-ben érettségiző régi tanu-
lóknak nem kell fizetni. 
Beiratkozás:
augusztus 11-én, augusztus 25-26-
án és augusztus 31-én 10.00 – 12.00 
óráig és 14.00 – 16.00 óráig. 

A jelentkezéshez hozza magá-
val iskolai bizonyítványait, szemé-

lyi igazolványát, oktatási azonosító 
kártyáját (akinek van), és az iskola-
fenntartási díjat. 

További információ a
http://kolcseyestigimi.hu/

tagintezmenyek/hajdusamson 
weboldalon; 

a 52/590-406-os telefonszámon; 
vagy az iskola titkárságán kér-

hető.
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