
Emléktáblát avattunk október 23-án

Hajdúsámson, Sámsonkert, Martinka, Ligettanya 
Tisztelt Lakossága!

Hálásan és őszinte szívvel 
köszönöm azoknak a sámsoni, 
sámsonkerti, martinkai, ligetta-
nyai lakosoknak, akik szavaza-
tukkal megtiszteltek és támo-
gatásukkal ismét szülőhelyem, 
Hajdúsámson Város Polgár-
mestere lehetek. 

Engedjék meg, hogy  azok-
nak a képviselőknek a nevében 
is kifejezzem  köszönetemet, 
akikkel a kampány során közös 
fényképen jelentünk meg a szó-
rólapon. Az ő nevükben is ígé-
rem, hogy mindent megteszünk 
azért, hogy Hajdúsámsonban 

nyugalom, rend  és fejlődés 
legyen az elkövetkezendő négy 
évben. Ezért fogunk becsület-
tel dolgozni. A lap rendszeresen 
megjelenik, a tájékoztatás igaz 
és korrekt lesz.

A 2010. október 3-i választás 
után ismét a régi szép külsővel 
jelenik meg a „Sámsoni Hírlap”. 
Eltűnik a lila sáv.

Bízom benne, hogy a megvá-
lasztott képviselők, támogatják 
programomat.

Hamza Gábor 
polgármester

Az 1956-os városi megem-
lékezést idén október 22-én 
pénteken délután 15 órától 
tartottuk Hajdúsámsonban. 
Az ünnepség az iskola aulájá-
ban kezdődött Hamza Gábor 
polgármester ünnepi beszédé-
vel, majd a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola hetedik évfo-
lyamos tanulói készültek szín-
vonalas műsorral. Ezután a főté-
ren álló 1956-os emlékműhöz 
vonultunk, ahol emléktáblát 
avattunk, koszorúztunk és fák-
lyákat gyújtottunk. Itt az 1956-
os Vitézi Lovagrend képvisele-
tében Vitéz ifj. Horváth István 
és Vitéz Kunszabó Zoltán mon-
dott beszédet.

A város képviselő-testülete 
az 1956-os Vitézi Lovagrend 
kezdeményezésére még augusz-
tusban döntött arról, hogy az 
emlékművön táblát helyez el 
az alábbi szöveggel: „Vitéz 
Zoványi József (1933-2002) – 
az 1956-os forradalom és sza-
badságharc hőse”. 

Településünk hőssé vált szü-
lötte 1956-ban sorkatona volt 
Budapesten és az Éles-sarok-
nál társaival rálőtt négy szov-
jet harckocsira. Ezután leszerelt 
és hazatért, de 1959-ben letar-
tóztatták. Családja három hóna-
pig nem tudta, mi történt vele. 
Rövid tárgyalással őt és három 
társát halálra ítélték, ezt később 
életfogytiglanra módosították. 
Tíz év, kilenc hónap, huszon-
hét nap fogság után 1970-ben 
kiengedték, de a politikai rend-
őrség ezután is zaklatta.

1989-ben kimondták, hogy 
jogtalanul ítélték el, 1992-ben 
őrnaggyá léptették elő. Szá-
mos kitüntetést kapott, melyek 
közül a legjelentősebb a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Kiske-
resztje a forradalomban tanúsí-

tott helytállásáért (1996) és a 
Maléter Pál Emlékérem (1999). 
A mostani immár posztumusz 
elismerés örök emléket állít a 
településen egy embernek, aki 

egy pillanatig sem érezte magát 
bűnösnek és a vele készült 
beszélgetésben így emlékezett 
vissza: „Mi nem tagadtunk sem-
mit. Katonák voltunk, parancsot 

teljesítettünk. Hűek maradtunk 
az eskühöz, védtük a hazánkat.” 

Tarné Hajdú Judit 
szervező

Sámsoni Hírlap
Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja
XVIII. évfolyam • 2010. október-november Megjelenik havonta
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Sámsonkert, Szűcs utca 
építése

Hajdúsámson – Hajdúsámson 
az Európai Regionális Fejleszté-
si Alap társfinanszírozása kere-
tében uniós támogatásban része-
sült, amelyet Sámsonkert fejlesz-
tésére fordít.

Hajdúsámson 2009. évben 
pályázatot nyújtott be az Észak-
Alföldi Operatív Program támo-
gatási rendszeréhez, melynek 
keretében 310 millió 88 ezer 
197 forint uniós támogatásban 
részesült. A pályázat révén meg-

valósuló fejlesztés Sámsonkertet 
érinti, ahol mintegy két kilomé-
ter aszfaltozott út kerül meg-
építésre. A fejlesztés kapcsán a 
Szűcs utcába is bevezetésre kerül 
a távolsági autóbusz járat, ahol 
két egyirányú megállóhely kerül 
kialakításra,  a lakossági tömeg-
közlekedés színvonalának javí-
tása céljából. 

2010. október 20. napján 
Sámsonkert Szűcs utcájában 
projektnyitó, ünnepélyes alap-
kőletételre került sor. A Sajtó-
tájékoztatón Hamza Gábor pol-
gármester úr  elmondta, hogy 
az önkormányzat legfőbb céljai 
között szerepel Hajdúsámson 
és a külterületek utcáinak szi-
lárd útburkolattal való ellátott-
ságának a növelése, javítva ezzel 
a lakosság életszínvonalát.

Városfejlesztési és 
Műszaki Iroda

Laczkovich István, a Magyar Aszfalt 
területi igazgatója és Hamza Gábor 
polgármester (fotó: Cívishír)

A választás eredménye:
polgármester választás eredménye

Jelölt neve Jelölő 
szervezet(ek)

Kapott érvényes 
szavazat %

1 Hamza Gábor FÜGGETLEN 2 456 55,92

2 Máthé Attila Gyula FIDESZ 1 692 38,52

3 Piroska János FÜGGETLEN 244 5,56

települési választás eredményei
Az önkormányzat összetétele :

Név Jelölő 
szervezet(ek)

Egyéni választó-
kerület

Kompenzáci-
ós lista

Kerekes Zoltán ESHE  X

László Vilmos Csongor FIDESZ  X

Máthé Attila Gyula FIDESZ  X

Balogh Józsefné ESHE 04  

Deczki Lajos ESHE 05  

Tóth János ESHE 03  

Antal Szabolcs FIDESZ 08  

Bihari Lajosné FIDESZ 06  

Szabó Kálmán László FIDESZ 07  

Montlika Zoltán FÜGGETLEN 02  

Kincsesné Kirtyán Mária HFE 01  
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Alakuló ülés 2010. október 14.

Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata Képviselő-testülete ala-
kuló ülését 2010. október 14-én 
tartotta.

Az ülést Szabó Kálmán képvise-
lő, mint korelnök nyitotta meg. A 
képviselő-testület elfogadta az ülés 
napirendjét.

Elsőként Dr. Erdélyi Ildikó a 
Helyi Választási Bizottság Elnöke 
tájékoztatta a képviselő-testületet 
a választás eredményéről és átadta 
részükre a Megbízó levelet.

Ezt követően a polgármes-
ter, majd a képviselők eskütételére 
került sor. Hamza Gábor polgár-
mester ezután ismertette programját.

Az alakuló ülésen módosította 
a képviselő-testület a Szervezeti és 
Működési Szabályzatot a 25/2010. 
(X. 14.) önkormányzati rendelettel, 
mely a képviselő-testület választás-
kori létszámát rögzítette.

Az alakuló ülésen kötelező napi-
rendként tárgyalta a képviselő-
testület a polgármester illetmé-
nyét, melyet a polgármesteri tiszt-
ség ellátásának egyes kérdéseiről és 
az önkormányzati képviselők tisz-
teletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvény 3. § (2) bekezdésében fog-
laltak alapján 521.775 Ft-ban álla-
pított meg. Ugyancsak elfogadásra 
került a polgármester költségtéríté-
se, mely 156.532 Ft. Döntött a kép-
viselő-testület arról is, hogy a pol-
gármester rendelkezésére bocsátja 
hivatali és magáncélra a Volkswa-
gen Passat típusú személygépkocsit, 
melynek éves futásteljesítményét 60 
ezer km-ben állapította meg.

Rendkívüli ülés 2010. október 26.

A képviselő-testü let módosította 
a Szervezeti és Működési Szabály-
zatot a 26/2010. (X. 26 .) önkor-
mányzati rendelettel, mely a bizott-
ságok számáról és azok létszámáról 
rendelkezett.

Megválasztásra került 
Hajdúsámson város alpolgármeste-
re, Tóth János képviselő személyé-
ben, aki társadalmi megbízatásban 
látja el a feladatot. Tiszteletdíját havi 
250 ezer forint, költségtérítését havi 
50 ezer forint összegben állapította 
meg a testület. 

Három bizottság alakult, melyek a 
következők:

Jogi-Ügyrendi Bizottság: 
Elnök: Balogh Józsefné képviselő
Tag: Máthé Attila képviselő
Tag: Kerekes Zoltán képviselő
Tag: Antal Szabolcs képviselő
Tag: Montlika Zoltán képviselő

Pénzügyi-Műszaki Bizottság: 
Elnök: Deczki Lajos képviselő 
Tag: Szabó Kálmán képviselő 
Tag: Kincsesné Kirtyán Mária kép-
viselő 
Tag: Kerekes Zoltán képviselő 
Tag: Antal Szabolcs képviselő
Tag: Montlika Zoltán képviselő 
Tag: Bihari Lajosné képviselő 

Oktatási és Népjóléti Bizottság: 
Elnök: Kincsesné Kirtyán Mária 
képviselő 
Tag: László Vilmos képviselő
Tag: Deczki Lajos képviselő 
Tag: Bihari Lajosné képviselő 
Tag: Balogh Józsefné képviselő 

Módosította a képviselő-testü-
let a Közbeszerzési Szabályzatát is, 
mely szerint ezen túl hat tagú lesz 
a Közbeszerzési bizottság. 

Tagjai: 
- a Polgármester, aki egyúttal a 

bizottság elnöke is, 
- A Jogi-Ügyrendi Bizottság 

elnöke, 
- A Pénzügyi Műszaki Bizott-

ság elnöke, 
- A Népjóléti és Oktatási Bizott-

ság elnöke, 
- Tóth János alpolgármester, 
- Szabó Kálmán képviselő

Döntött a képviselő-testület a 
Szervezeti és Működési szabályzat 
felülvizsgálatáról, mely feladat elő-
készítésével megbízta a Jogi – Ügy-
rendi Bizottságot.

A fenntartható fejlődés helyi 
programjának elkészítéséről szó-
ló előterjesztés arról szólt, hogy el 
kell készíttetnie az önkormányzat-
nak egy komplex programot, amely 
a társadalom – természet – gazdaság 
komplex rendszerét foglalja magá-
ban, ezen belül 

- ökológiai szempontból a helyi 

környezet káros anyagoktól való 
védelmével és a természeti erőforrás-
ok hatékony hasznosításával garan-
tálja a lakosság hosszú távú jólétét;

- gazdasági szempontból jelen-
tősen támaszkodik az emberi mun-
kaerőre, optimális gazdálkodási for-
mációkra, előnyben részesíti a helyi 
lehetőségeket, adottságokat, ösztön-
zi a jövőorientált gazdasági tevé-
kenységeket,

- társadalmi szempontból foglal-
kozik az egészséges életkörülmények 
biztosításával, szociális egyenlőség 
és szolidaritás feltételeivel, a telepü-
lés építészeti és esztétikai minőségé-
nek kialakításával. A határozatban 
a képviselő-testület felkérte a pol-
gármestert, hogy a versenyszabályok 
figyelembevételével a legkedvezőbb 
árajánlatot benyújtóval a vállalkozá-
si szerződést kösse meg.

Módosította a képviselő-tes-
tület a „Hivatásforgalmi és közle-
kedési célú kerékpárút kialakítá-
sa Hajdúsámson település közigaz-
gatási határain belül” című támoga-
tott projekthez kapcsolódó koráb-
bi képviselő-testületi határozatait 
azzal, hogy a pályázatban szerep-
lő nem elszámolható költségeken 
túl – a Magyar Közút NZrt. részé-
re biztosítandó műszaki ellenőrzés 
költségére - felmerülő egyéb nem 
elszámolható költségek fedezetét 
az Önkormányzat 2011. évi költség-
vetésének terhére bruttó 1.350.000 
Ft összegben biztosítja. A Képvi-
selő-testület felkérte a polgármes-
tert, hogy a fedezet biztosításáról az 
Önkormányzat 2011. évi költségve-
tésében gondoskodjon.

Döntött a képviselő-testület 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0185 azo-
nosító számú, „Intelligens iskola lét-
rehozása informatikai infrastruktú-
ra fejlesztésével Hajdúsámsonban” 
című – támogatott – projekthez kap-
csolódóan a projekt forrásösszetéte-
léről az alábbiak szerint:
A projekt elszámolható költségei 
összesen:

54.350.198 Ft (100 %)
Az igényelt támogatás összege:  

54.350.198 Ft (100 %)
Saját forrás összege: 0 Ft

Felkérte továbbá a polgármes-

tert, hogy a projekt sikeres, támo-
gatási szerződés szerinti határidőben 
történő megvalósítása érdekében a 
projekt megvalósításához kapcsoló-
dó valamennyi projektelem vonat-
kozásában a versenyeztetés szabá-
lyai szerint a Vállalkozók kiválasztá-
sával kapcsolatos valamennyi intéz-
kedést tegye meg és a szerződéseket 
kösse meg.

A Képviselő-testület határozatot 
hozott a Nyíradonyi Mikrotérségi 
Intézményfenntartó Társulás kere-
tein belül működő Hajdúsámsoni 
Mikrotérségi Szociális Szolgá-
lat Intézményi létszámkeretéről – 
Hajdúsámson település vonatkozá-
sában –, mely szerint az előző évi 
szinten biztosítja oly módon, hogy 
a 2010. december 31-ig jóváhagyott 
határozott idejű státuszt is határo-
zatlan idejűre változtatja 2010. janu-
ár 1. napjától. 

A Képviselő-testület felkérte az 
intézmény vezetőjét, hogy a szüksé-
ges intézkedéseket tegye meg, vala-
mint a 2011. évi költségvetés terve-
zésekor a határozatban foglaltaknak 
megfelelően járjon el. 

A 2010. évi költségvetést érintő 
döntések tárgyában benyújtott elő-
terjesztéshez kapcsolódóan a követ-
kező határozatok születtek:

1. A képviselő-testület elhatá-
rozta, hogy Halmos Sándor, debre-
ceni lakos részére „A Hajdú-Bihar 
vármegyék zsidóságának történe-
te” könyv alakban történő meg-
jelentetéséhez 50.000 Ft össze-
gű támogatást nyújt Hajdúsámson 
Város Önkormányzatának 2010. évi 
költségvetéséből a végleges pénz-
eszközátadások előirányzat terhére.

2. A képviselő-testülete elhatá-
rozta, hogy a vörös iszap károsult-
jainak megsegítése céljából 100.000 
Ft értékben adományt vásárol, 
melyet a hajdúsámsoni Polgárőr-
ség Egyesület tagjainak segítségével 
juttat el Veszprém megye kataszt-
rófa által sújtott településeire.

3. A képviselő-testület el ha tá-  
rozta, hogy Technikai Tömeg sport 
Ifjúsági és Szabadidős Egyesület 
részére 144.000 Ft összegű támo-

Önkormányzati hírek

folytatás a 4. oldalon
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gatást nyújt Hajdúsámson Város 
Önkormányzatának 2010. évi költ-
ségvetéséből a végleges pénzeszköz-
átadások előirányzat terhére. Dön-
tött arról továbbá, hogy a TTSE és 
a Harangi Imre Sportegyesület által 
benyújtott támogatási kérelmek – 
bizottsági egyeztetést követően – 
kerülnek a képviselő-testület által 
megtárgyalásra a költségvetési for-
rások ismeretében.

Az iskolatej programban való 
részvétellel kapcsolatos előterjesz-
tést megtárgyalva elhatározta a kép-

viselő-testület, hogy 2010. novem-
ber 08. napjától 2010. december 17. 
napjáig a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény tanulói vonat-
kozásában részt vesz a 2010. évi 
iskolatej programban.

A Képviselő-testület kinyilat-
kozta, hogy a program megvalósí-
tása érdekében hozzájárul a leszál-
lított tejtermékek értékének határ-
időben történő kifizetéséhez szük-
séges összeg megelőlegezéséhez a 
támogatás megérkezéséig.

folytatás a 3. oldalról

K É R É S
Kérem azokat az ismert és ismeretlen embereket, akik a sámso-

ni képviselőket, a polgármestert, alpolgármestert lejárató és gyalá-
zó szórólapokat terjesztenek, valamint az interneten név nélkül vagy 
álnév alatt megjelentetett, alattomos, gyáva, lejárató írásokat közölnek, 
hogy sürgősen fejezzék be szánalmas tevékenységüket. Ne járassák 
le Hajdúsámson várost és lakosságát.

Hamza Gábor
polgármester

Halottainkra emlékeztünk
A hozzátartozók temetőjárása már október végén megkezdődik. 

Helyrehozzák, ápolják a szeretteik sírjait. 
Mindenszentek estélyén az eltávozottak emlékére megszólalnak a 

harangok és gyertyák gyúlnak. Ez idő alatt a lelkek megpihennek, a 
síroknál összegyűlik a rokonság és imádkoznak a szeretteik üdvéért.

Gondolni, és emlékezni kell az idegenföldön, a háborúkban 
elhunytak üdvéért is. 

A besötétedett temető sírjait megvilágítják a gyertyák fényei. Az 
élő utódok tisztelete, meghatottsága az emlékezés könnyei, a virá-
gok beborítják a sírhalmokat. 

Az Isten adjon Nékik Nyugalmat!
Hamza Gábor

polgármester

Mint hajdúsámsoni lakos, szeretnék hozzászólni „sámsoni  hajdúk” laphoz, amit a postalá-
dámban találtam, három példányban. Én, mint egy jó tanuló, mind a három példányt elolvas-
tam, de megemészteni  nem  tudtam. Ezért irom le, amit érzek és amit tanultam a szüleim-
től és az iskolában a viselkedésről, vagy az ember társaimmal szembeni viselkedésröl. Úgy 
gondolom, ezek az emberkék nem tanulták meg, hogy becsüljük ember társainkat, igaz, ezt 
nem csak tanulni kell.
A sámsoni hajdúk cimű lap tartalmából hiányzik  a jó nevelés, a tisztelet, a szeretet. Ezek 

az emberkék mit mondanak a gyermekeiknek?? Hogy mindenkit el kell taposni, megalázni.
Én Máthé Attilát csak látásból ismerem, László Vilmost nem rejtem véka alá, ismerem. Na 

de nem ez a lényeg! Ők is emberek, mint mi. Hol van az emberi méltoság?
Én teljes mértékben meg vagyok elégedve az iskolai  tanítással, a tanárokkal, Lászlo Vil-

mos pedig mindent megtesz, hogy a gyerekek a XXI. századnak megfelelően tanuljanak, és 
ez a fontos. Nagyon sok szülővel  tartom a  kapcsolatot, de senkitől  panaszt nem hallok az 
iskola vezetése ellen.
Nem az őserdőben élünk, hanem egy városban, és ilyen trágár nyomdafestéket nem tűrő 

szavakat használni  emberekre,  akik mit akarnak, csak felvirágoztatni Sámsont. Szeretném, 
hogy az újságot író emberkék leülnének, és elgondolkodnának a jó nevelésről, hagyják a mási-
kat, hogy csinálják a dolgukat.
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Szeretném megköszönni 
támogatásukat, amivel lehe-
tőséget adtak számomra, hogy 
képviseljem Önöket városunk 
képviselő-testületében. Ígére-
temhez hűen, továbbra is min-
dent meg fogok tenni körze-
tünk és Hajdúsámson fejlődé-
se érdekében.

Sajnálatos módon az új kép-
viselő-testület ismét két tábor-
ra „szakadt”. Én egyikhez sem 
tartozom, de nem is akarom, 
hogy számomra valaki is meg-
mondja, hogy én hogy szavaz-
zak. Döntéseimet önszántam-
ból hozom, mindig a telepü-
lés érdekeit szem előtt tartva és 
eddig úgy érzem eredménye-
sen. Tudom vannak, akik nem 
így gondolják, de tiszteletben 
tartom az Ő véleményüket is. 

Az alakuló ülésen 1 fő, főál-
lású alpolgármestert és 1 fő 
társadalmi megbízású külsős 
alpolgármestert szeretett vol-
na az „egyik oldal”, melyet én 
egyáltalán nem tudtam elfo-
gadni. Hosszas egyeztetés után 
alakult ki az a kompromisszu-
mos megoldás, melyet a műkö-
dőképesség fenntartása miatt 
szavaztam meg.

Tudom azt is, hogy szava-
zatommal akár patthelyzet is 
kialakulhatott volna a testü-
letben – amit sokan szeret-
tek volna-, de hosszas vívódás 
után úgy döntöttem, hogy fon-

tosabb a településünk nyugodt 
élete, ezért felvállaltam, hogy 
támogatom a polgármester úr 
alpolgármester jelöltjét, aki 
nem főállásban végzi a fel-
adatát. 

Jelenleg városunknak egy 
társadalmi megbízatású alpol-
gármestere van, nem kettő.  
Személyére a település által 
megválasztott polgármester 
úr tett javaslatot, amit nekünk 
képviselőknek, tiszteletben kell 
tartanunk. A tiszteletdíja pedig 
kevesebb, mint az előző ciklus-
ban dolgozó két alpolgármes-
teré együttvéve. 

Az előző testületekben 5 
bizottság működött, kezdemé-
nyezésemre jelenleg 3 bizott-
ságban végzik a képviselők a 
munkájukat, úgy hogy a tiszte-
letdíjak nem emelkedtek. 

Úgy érzem ígéreteimet 
megtartottam.

A továbbiakban is becsüle-
tesen és függetlenül végzem a 
munkámat, Hajdúsámson és 
az Önök érdekeit szem előtt 
tartva. A döntéseimet pedig 
önállóan fogom meghozni, 
nem utasításra. 

Kérem, bízzanak 
bennem!

Tisztelettel:
Kincsesné Kirtyán Mária 

1. sz. választókerület
képviselője

Tisztelt Választópolgárok,
Kedves Hajdúsámsoni Lakosok!
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Emléknap az iskolában
Az Emlékezés napján im már másodi alka-

lommal ünnepi műsor keretében köszöntöt-
tük megjelent ked ves nyugdíjas pedagógusa-
inkat és vendégeinket.

Ezen ünnepségünk fényét emel te, hogy 
bemutatásra és átadásra került Tóthné 
Szathmáry Irén pedagógus áldozatos mun-
kájának köszönhetően a néhai haj dú sám soni 
pedagógusok emlékére készült Emlékkönyv.

A könyvet lapozgatva megismerhetjük és 
visszaemlékezhetünk azon nagyra becsült 
pedagógusainkra, akik éveken-évtizedeken 
keresztül nagy–nagy szeretettel, türelemmel 
oktatták, nevelték a hajdúsámosni gyerekeket. 

Tiszteletünket őrizze az iskolában felállított Emlékfa és a most megjelent 
Emlékkönyv, amely a múltból gyökerezik a jelen és a jövő nemzedékéhez szól. 

„Az, emlékezet életet ad,
s ki tetteiben megemlegettetik
az halhatatlan lesz!”

Kölcsey Ferenc
Dandé Lászlóné

igazgatóhelyettes

Hírek az iskolából
2010. szeptember 1-vel elkezdő-

dött a 2010/2011-es tanév, amely-
ben 1152 diák kezdhette meg tanul-
mányait. Hagyományainkhoz híven 
ünnepélyes keretek között köszön-
töttük az évnyitón, leendő első osz-
tályosainkat. A tankönyvek kiosztá-
sa sikeresen megtörtént.

Ebben a tanévben is folytatjuk 
a tavalyi évben nagy népszerűség-
nek örvendő ingyenes almaprog-
ramot, melynek keretében minden 
alsós gyerek 1 szem almát kap min-
dennap a tízórai mellé. Az őszi szü-
net után a tejprogramunkat is tovább 
folytatjuk, így iskolánk valamennyi 
tanulója naponta 2 dl friss tejhez jut 
ingyenesen. 

A Génius programnak köszön-
hetően 22 pedagógus ingyenesen 
vehetett részt belső továbbképzé-
sen tehetséggondozás témakörében. 
Mindennapi kötelező oktató-neve-
lő munkánk mellett azt is nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek 
szabadidejét tartalmasan szervezzük 
meg. A szabadidő hasznos eltölté-
séhez járulnak hozzá szakköreink, 
melyet az iskola minden tanulója 
ingyenesen vehet igénybe:

Alsó tagozat: szövő, szöszmötö-
lő, origami, színjátszó, informatika 

(2 csoport), tánc, furulya (2 csoport), 
szorobán, foci, atlétika, kerámia

Felső tagozat:, színjátszó, infor-
matika, tűzzománc, kerámia 2 cso-
port), francia, német, angol, előké-
szítők (angol, magyar, matematika), 
környezetvédelmi, háztartási, foci (2 
csoport), atlétika, torna, kosárlabda, 
KRESZ, 

Ebben az évben került beveze-
tésre a második idegen nyelv okta-
tása a  6. évfolyamtól kezdve, melyet 
ugyancsak ingyenesen vehetnek 
igénybe tanulóink. Tanulószobai 
foglalkozást is indítottunk ettől a 
tanévtől, elsősorban az 5-6. évfo-
lyam tanulóinak. 

Szeptember végén rendhagyó 
napközis foglalkozás keretében 
hagyományőrző szüreti délutánra 

került sor az alsós gyerekek rész-
vételével. A Zene világnapja (októ-
ber 1.) alkalmából kiállítást készí-
tettünk. Az aradi vértanukra emlé-
keztünk október 6-án rádiós műsor 
keretében. 

2010. október 15-én tartottuk az 
Emlékezés Napját, - immár második 
alkalommal - a Hajdúsámsonban 
tanító elhunyt pedagógusok tiszte-
letére. Ünnepségünket megtisztel-
te részvételével Sarkad város polgár-
mestere, Bende Róbert és Debrecen 
város képviseletében Szabó Gyula, 
az oktatási bizottság elnöke. Ünnep-
ségünkre meghívtuk nyugdíjas peda-
gógusainkat és az egyházak képvise-
lőit. Rendezvényünkön régi emléke-
it idézte fel özv. Bertalan Zoltánné 
nyugdíjas pedagógus, dr. Szilágyi 

László a Debreceni Egyetem pro-
fesszora, illetve Dr. Gyarmati Kál-
mán iskolánk egyik volt igazgatója.

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc hőseire emlékeztünk 
nagyszabású emlékműsor keretében. 
Tanulóink a műsort a városi rendez-
vényen is előadták.

A diákönkormányzat szervezé-
sében 42 tanuló Budapestre kirán-
dult. Megtekintették a Ramszesz 
fáraó vándorkiállítást, és a Nemzeti 
Múzeumot. Ugyancsak a diákönkor-
mányzat szervezésében voltak diák-
jaink a berettyóújfalui Bihari Múze-
umban. A debreceni Déri Múzeum-
mal való együttműködés keretében 
az 5. évfolyam tanulói vesznek részt 
a tanév során több alkalommal is 
múzeumpedagógiai foglalkozáson. 

A takarékossági világnap kereté-
ben a diákönkormányzat szervezésé-
ben papírgyűjtésre kerül sor, melyből 
a befolyó összeg a diákönkormány-
zat kasszáját gazdagítja.

Különösen jó hír, hogy iskolánk 
informatikai feladatok fejlesztésére 
4 millió forintot nyert.

László Vilmos
igazgató

Szüreti mulatság az 
óvodában

Az Eszterlánc Óvodában már 
hagyománnyá vált a Szüreti mulat-
ság megrendezése, melyre ebben az 
évben 2010. október 08-án került sor.

Az óvodánk minden csoport-
ja készített egy-egy „Őszanyókát”, 
melyeket az óvoda bejáratánál meg-
csodálhattak a mulatságra ellátoga-
tók. A délutáni programot az isko-
lások citera-, és néptánc előadá-
sa indította el, majd ezt követte az 
óvónők „Piroska és a farkas” című 
bábelőadása. 

A mozogni vágyó gyermekek a 
hátsó kertrészben részt vehettek 
különböző ügyességi és mozgásos 
játékokban, s a részvételért a szülők 
és az óvónénik által készített finom 
sütemény volt a jutalom. Kedvükre 
válogathattak a gyermekek külön-
böző kézműves tevékenységek közül. 

Az arcfestésnél türelmesen vára-
koztak óvodásaink, melynek ered-
ményeként szebbnél-szebb pillan-
gókat, pókembereket, katicákat lát-
hattunk az óvoda udvarán. 

A kirakodóvásárban mindenki 
megtalálhatta a kedvére való vásár-
fiát, enni-inni valót. Mulatságunk-
ra a belépő egy fürt szőlő volt, s a 
közös mustkészítéssel és kóstolással 
igazi szüreti hangulatot varázsoltunk.

Ismét meghirdettük az óriáster-
mések versenyét, melyek nem csak 
hatalmas méretükkel, hanem külön-
leges formájukkal is nagy sikert arat-
tak a zsűri és a vendégek körében is. 
A gyermekek és szüleik arcán felcsil-
lanó mosoly arról árulkodott, hogy 
mindenki jól érezte magát ezen a 
tartalmas, vidám délutánon és szám-
talan élménnyel tértek haza.

képek a 8. oldalon
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Gyógyulnak a sebek
Virágvasárnapon (2010. már-

cius 28-án) történt valami a 
Hajdúsámsoni Református Egy-
ház templomában. Konfirmáció és 
keresztelő résztvevői lehetettek a 
református hívek. 

Az előző rendszerben tiltva volt 
a vallásos tevékenység nyílt vállalása. 
Ezért az állam (pártvezetés) magán-
ügyként kezelte a vallást. Majdnem 
teljes sikerrel levéve a felelősséget 
minden családról. Ha nincs fele-
lősség akkor az közönnyé silányul. 
Nagy árat fizettünk mindezért, és 
fizetünk még a mai napig is. Az igaz 
ember hitből él, hit nélkül nincs élet.

 Mire való a tehetség, a tudás, ha 
nem a köz javára fordíttatik, külön-
ben öncélúvá válik. 

Piroska János Úr Ön is részese 
volt a keresztség felvételének. Miért, 
és mi hozta közösségünkbe?

Mindig igyekeztek megmondani 
számomra mit lehet és szabad ten-
ni, sőt még azt is meg akarták szab-

ni, hogy mibe higgyek. Ebbéli igye-
kezet gyanússá vált számomra, így 
a dolgok mögé és mélyére néztem. 
( Aki nincs ellenünk az velünk van. 
) Valójában az eredeti így hangzik: 
„Ha az Isten velünk, kicsoda elle-
nünk? „ Nem volt nehéz rájönnöm 
a mögöttes szándékra. Ezen világné-
zet nem az az út, ami bennem lako-
zik. Most is hibának tűnik, hogy én 
is vártam a jelre, ami megmutatja, 
merre kell mennem. Pedig nap mint 
nap kaptam jeleket ( politika, mun-
kahely, közösség, utazás ). 2006-ban 
beléptem a Bocskai István Hagyo-
mányőrző Egyesületbe, itt találkoz-
tam és ismerkedtem meg igaz és 
tiszta szívű református emberekkel.

Rajtuk keresztül pedig megismer-
tem a reformáció lényegét. Faggat-
tam őket, mi végre is. A reformátu-
sok között mindenki a tudásának és 
tehetségének megfelelően végezhet 
munkát, feladat van bőven. Hozzá 
téve, hogy elismerés, fizetség nem 

jár. Amikor azt kérdeztem, hogyan 
kell élni a választ először nem értet-
tem. A válasz úgy hangzott, úgy élj, 
hogy Isten szava igaz legyen. Ma 
már értem, szerényen és igazságosan. 
Ekkor már nem volt kérdés, hogy 
hová kívánok tartozni. Számomra 
tanúság: nem kell várni a jelre, dön-
tés a kezünkben van. Döntöttem.

A közösség kapuja mindenki 
számára nyitva áll. A virágvasárna-
pi konfirmáción és keresztelőn tör-
téntek rendhagyó események nyitá-
nya is lehet. Az az elmúlt időszak, 
amelyben a felelősség nem adatott 
meg az embereknek újra meg kell 
tanulni felelősen élni. Ma már tud-
juk, hogy rendkívüli esemény volt a 
keresztelő. István királyunk kora óta 
nincs tudomásunk, hogy egyszerre 
hármas keresztelő történjen. Apa 
(nagyapa), fia és unokája keresztelője. 

Az idő mindig alkalmas a döntés-
re, és a helyes út kiválasztására.

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény hírei 2010. október

Családi napok a könyvtárban
Könyvtárunk is csatlakozott az 

Országos Családi Könyvtári Napok 
rendezvényeihez, melyeken napon-
ta más-más témakörben hívtuk fel az 
olvasók figyelmét a könyvtárak fontos-
ságára. Az olvasás napján a szolgálta-
tásokat ismerhették meg az érdeklő-
dők rendhagyó könyvtári órák kereté-
ben. A tanulás napján bárki betérhe-
tett a házi feladatokkal, melyek meg-
oldásához segítséget kérhetett. A játé-
kos napon kötetlenebbül tölthették el a 
szabadidőt a látogatók az olvasóterem-
ben, ahol társasjátékokkal és kézműves 
foglalkozásokkal vártuk őket. Az úgy-
nevezett „Könyves Vasárnap” pedig már 
visszatérő programként arra ad lehe-
tőséget, hogy egy csendes hétvégi dél-
előttön, a zajos hétköznapok után, az is 
eljusson a könyvtárba, aki máskor ezt 
nem tudja megtenni. Immár hagyo-
mány, hogy ezen a napon a beiratko-
zási és késedelmi díjaktól is eltekin-
tünk. Hajdúsámsonban kevesen éltek 
ezzel a lehetőséggel, de azért jövőre is 
kinyitunk majd egy októberi vasárna-
pon. Bár a programoknak vége, „Az én 
könyvtáram” című gyermekrajz-pályá-
zatra érkezett alkotások még megte-
kinthetők a könyvtárban.

Közlekedj okosabban, élj 
egészségesebben!

Autómentes nap 2010.
Szeptember 16. és 22. között Mobili-

tás Hét elnevezéssel Európa szerte ren-
dezvényeket szerveznek a közlekedés és 
a környezetvédelem jegyében. Ezen belül 
mi már harmadik alkalommal csatlakoz-
tunk az Autómentes Naphoz, amelyet az 
indokol városunkban, hogy a 471-es főút 
belterületi szakasza miatt igen jelentős a 
gépjármű forgalom.  

A programokat 2008-ban egy hétre 
elosztva, külön-külön szerveztük külön-
böző helyszíneken. 2009-ben és idén úgy 
gondoltuk, hogy hatékonyabb, ha egy 
lezárt útszakaszon egész napos rendez-
vényt szervezünk. Választásunk a Kossuth 
utca óvoda előtti szakaszára esett, ahol a 
sportpályával összenyitva egy nagy és biz-
tonságos tér alakul ki a gyerekek számára. 

A napot közös reggeli tornával indí-
tottuk, amelyet Szöllősi László kung-fu 
mester tartott, majd Hirku Richárd rend-
őrzászlós vezetésével elkezdődtek a köz-
lekedésbiztonsági programok. A kiseb-
bek a zebrán való átkelést gyakorolták, 
a nagyobbak pedig ajándékokért vetél-
kedtek. Idén is nagy sikere volt a „szi-
rénás” járműveknek, a rendőrautónak, a 
mentőautónak és a tűzoltókocsinak. Egy 
nyomozó pedig több száz ujjlenyomatot 

készített a gyerekeknek (természetesen 
csak a játék kedvéért és nem a bűnügyi 
nyilvántartás számára). 

Az idei programok másik témaköre 
az egészséges életmód volt, ezért minden 
sportegyesületet felkértünk, hogy népsze-
rűsítsék az általuk képviselt sportágakat. 
Óriási sikere volt a helyszínre hozott 
boxzsáknak, amit Máté Attila edző irá-
nyításával próbálhattak ki a gyerekek. A 
3D egyesület vezetője, Bertalan Zoltán 
kedvcsináló íjászedzést tartott a sportpá-
lyán és a ping-pong asztal, a nyílt kung-fu 
edzés, valamint a kapura lövő bajnokság 
is sok gyereket megmozgatott. Az isko-
lások végül kerékpáros ügyességi verse-
nyen mérték össze tudásukat, a legbát-
rabbak pedig a fordított kerékpárt és az 
ún. ördögszekeret is kipróbálták. 

Az ovisok nagyon ötletes plakátokat 
készítettek a nap szlogenjéhez, majd min-
den programot végigjártak, melyek közül 
számukra most is a pónilovaglás szerezte 
a legnagyobb örömet.  

A felnőttek számára ingyenes vér-
nyomás- és vércukormérést biztosítot-
tunk a Magyar Vöröskereszt munkatár-
sainak közreműködésével, akik elsőse-
gély-nyújtási ismereteiket is átadták az 
érdeklődőknek. 

A pozitív visszajelzések alapján jövő-
re is szeretnénk megszervezni a progra-

mokat. Reméljük ezáltal sok emberhez 
eljut  nap legfőbb üzenete: kevesebb autó-
val könnyebb lenne a mindennapi életünk 
itt Hajdúsámsonban is! 

Köszönet a támogatóknak:
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Budapest
Magyar Közút Zrt Hajdú-Bihar megyei 
Igazgatósága, Debrecen
Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és 
Nyíradonyi Rendőrőrs
Hajdú-Bihar megyei Rendőr Főkapitány-
ság Balesetmegelőzési Bizottság, Debrecen
Észak-alföldi Regionális Mentőszervezet 
- Debreceni Mentőállomás
Magyar Vöröskereszt megyei szervezete, 
Sámson Patika
Köszönet a személyes közreműködőknek:
- Hirku Richárd rendőr zászlósnak és 
kollégáinak, valamint Kovács László men-
tősnek,
- az iskola és óvoda minden közre-
működő pedagógusának, külön köszönet 
Vastaghné Szűcs Gabriella közlekedésbiz-
tonsági felelősnek és Kereskényiné Papp 
Ildikó tanárnőnek,
- Balogh Józsefnek, a Polgárőrség veze-
tőjének és jelenlévő társainak,

- az iskola és óvoda karbantartóinak és 
konyhai dolgozóinak.

Tarné Hajdú Judit

„Az úton, mely végetért,
megpihen a vándor,

Fény ami átölel,
lesz otthona mától...”

 
Ezúton mondunk köszönetet 

mindazoknak, 
akik drága gyermekünket,

testvérünket

Süvöltős Zoltánt
október 04-én
velünk együtt

utolsó útjára elkísérték,
tőle végső búcsút vettek és 

mély fájdalmunkban 
részvétükkel osztoztak.

A gyászoló család

képek a 8. oldalon
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Ungi az aranyért utazik
Nagykanizsára

Ungvári István remek telje-
sítménnyel ezüstérmet szerzett 
az Ostravában megrendezett 39. 
Grand Prix-n, kiválóságunk sike-
rének értékét növeli, hogy megszo-
kott kategóriája, a 49 kilogramm 
helyett az 52 kilósok között került 
a fináléba. Sportolónk a Nagykani-
zsán megrendezésre kerülő orszá-
gos bajnokságra azzal a céllal uta-
zik, hogy visszaszerezze papírsú-
lyú bajnoki címét.

Ungi második helyen végzett az 
ostravai GP-n!

Papírsúlyú Európa-bajnoki 
bronzérmesünk, Ungvári István 
megszokott súlycsoportjától eggyel 

feljebb, 52 kilogrammban ezüstér-
met szerzett a 39. Ostrava GP-n. 
Kovács László szövetségi kapitány 
Máté Attila klubedzővel egyeztet-
ve nem kockáztatott, a fináléban 
nem engedte ringbe lépni sporto-
lónkat a tőle körülbelül öt kilóval 
nehezebb tunéziai Hajri Mahdi 
ellen.

Montlika Gábor 
országos bajnoki ezüstérmes!
A Salgótarjánban megrende-

zett junior országos bajnokság-
ról sem tértek haza érem nélkül a 
hajdúsámsoni Harangi Imre Sport-
egyesület ökölvívói: a 66 kilo-
grammban rajthoz álló Montlika 
Gábor második helyen zárta a kor-
osztály legrangosabb hazai viadalát.

SPORT

 

Könyvelés és jogi szolgáltatás 

▪ Könyvelés egyéni és társas vállalkozások  
  részére, teljes körű ügyintézéssel 
▪ Bérszámfejtés, munkaügyi nyilvántartások,   
  jelentések készítése 
▪ Egyéni vállalkozás indítása, módosítása 
▪ Kötelező számviteli szabályzatok készítése 
▪ Adójogi tájékoztatás és tanácsadás 
▪ Hatóságok előtti képviselet

▪ Jogi tanácsadás (okiratok értelmezése, stb.) 
▪ Szerződések készítése (átírások - adásvételi,  
   ajándékozási, eltartási, stb.) 
▪ Gazdasági társaságok alapítása, módosítása,   
   végelszámolása  
▪ Öröklési, hagyatéki ügyek intézése (végrendelet,  
   öröklési szerződés készítésében közreműködés) 
▪ Peres ügyek, jogi képviselet 
 

AKCIÓS AJÁNLATUNK: 
 

Ha ránk bízza cége alapítását, az ügyvédi munkadíjat könyvelőirodánk fizeti,  
valamint indulását ingyenes adózási és jogi tanácsadással segítjük!  

 

Akciónk 2010. november 30-ig érvényes. 
 

 
GANDORF Könyvelőiroda 

 (30) 316-4045
 (30) 299-1903

 
Dr. Farkas Róbertné Dr. Fekete Rita 

ügyvéd 
  (30) 425-6046 

 4251 Hajdúsámson, Damjanich utca 6. 
 4031 Debrecen, Selyemfű utca 3. 

 www.jogado.hu

Akciós ajánlatok az OTP Bankban
Milyen ajánlataik vannak a hitel iránt 

érdeklődő ügyfeleik számára? – kérdeztük 
Szászi Gábornét az OTP Bank nyíradonyi 
fiókjának vezetőjét.

Bankunk 2010. október 31-ig tartó őszi 
ingatlanhitel akciója keretében forint ala-
pú lakáshitel és lakáslízing termékeit 3 
éves fix törlesztő részlettel és akciós díj-
kedvezményekkel ajánlja. Az akció idő-
tartama alatt az igényelt hitelösszegtől 
függetlenül megtérítjük a hitelbiztosí-
téki érték-megállapítási díjat és a köz-
jegyzői díjat.

Azon ügyfeleink részére, akiknek sürgő-
sen pénzre van szükségünk, folyószám-
lahitelünket, illetve személyi kölcsönün-
ket ajánljuk. 

A folyószámlahitel nagysága folyó-
számlára érkező jövedelem mellett, a 
jóváírás akár háromszorosa is lehet. 

2010. november 30-ig tartó akciónk 
keretében Lakossági Forint folyószám-
lával vagy Tempó Számlacsomaggal 
rendelkező ügyfeleinknek elengedjük 
a folyószámlahitel hitelkeret-beállítási 
jutalékot, amennyiben új vagy a jelenle-
ginél magasabb folyószámlahitelt igényel, 
és megfelel a hitelkeret emelésére vonat-
kozó feltételeknek.

Személyi kölcsön esetében a rendsze-
res havi jövedelem tízszerese is felvehe-
tő, melynek futamideje 13 és 84 hónap 
közé eshet.

Azon ügyfeleink, akik 2010. október 
31-ig American Express Blue vagy Gold 
hitelkártyát igényelnek a kedvezményes 
éves kártyadíj mellett két hónapig + 1% 
jóváírást kapnak kártyás vásárlásaik után.

Mit tud ajánlani a megtakarításokkal ren-
delkező ügyfeleik részére?

Bankfiókjainkban számos megtakarí-
tási forma közül választhatnak az érdek-
lődök.
2010. szeptember 20-tól ügyfele-

ink Fokozódó betétben is elhelyezhetik 

megtakarításukat. A megtakarítási lehe-
tőség 3 két hónapos kamatperiódusból 
áll. A kamat a kamatperiódusokban elté-
rő, az eltelt idő függvényében növekszik. 
A lekötendő minimum összeg 50.000 Ft, 
380 EUR, illetve 500 USD.
A lekötött betétek mellett a megtakarí-

tásokat értékpapírokban, állampapírok-
ban és részvényekben is elhelyezhetik az 
érdeklődők.
Bankunk október hónaptól bővítette 

megtakarítási termékkínálatát. Új konst-
rukciónk az OTP Takarékszámla, mely 
kiváló lehetőséget biztosít a rendszeres, 
kis összegű megtakarítások elhelyezésére. 
Emellett októberben induló HozamDuó 
akciónk keretében olyan terméket kíná-
lunk, mely egyrészt tőke és hozamvédett 
befektetési alapból, másrészt 2 hónapos 
akciós betétlekötési lehetőségből áll.
A hosszú távon takarékoskodók rész-

érére a Tartós Befektetési Számlát aján-
lom, mely megtakarítási formával ügyfele-
ink hozamaikat kedvezményes adókulcs-
csal vagy akár adómentesen realizálhatják.

Felhívnám még a takarékoskodók figyel-
mét őszi Lakástakarék akciónkra, mely-
nek keretében az október 4. és novem-
ber 14. között új Lakástakarék szerződést 
kötő természetes személyek részére elen-
gedjük a szerződéskötés díját. Ezen meg-
takarítási forma esetében az állami támo-
gatással számított EBKM értéke a megta-
karítási időtől függően évi 7,55 – 14,39%. 

Amennyiben fenti ajánlatunk valamelyi-
ke felkeltette érdeklődését keressen min-
ket a Nyíradony, Árpád tér 6. szám alat-
ti fiókunkban, ahol minden nap 8 órá-
tól (hétfőnként 7:45-től) várjuk Önö-
ket, hétfőnként és szerdánként 17 órá-
ig, keddtől csütörtökig 15:30-ig, pénte-
ken pedig 13:00-ig.

Kedvezményes tanfolyam indul!!!
Hajdú-Bihar megye legeredményesebb autósiskolája a  

Roys 96 AUTÓSISKOLA
Tanfolyamkezdés minden kategóriában

A november 17-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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