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Megjelenik havonta

Bemutatkozott Hajdúsámson
A megyejárás legutóbbi állomása kisvárosunk, Hajdúsámson
volt, február 27-én, a Méliusz
Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központban.
A kedves megjelenteket
Szolláth Tibor, a Hajdú-Bihar
Meg yei Közgyűlés alelnöke
köszöntötte, majd a rendezvényt
megnyitotta Andó Lászlóné,
Hajdúsámson
polgármester
asszonya.

A citeraegyüttes előadása
Bemutatkozásképpen helyi
tehetségeink – mint a Muskátli
Népdalkör, a II. Rákóczi Ferenc
Alapművészeti és Általános
Iskola tanulói és az Eszterlánc
Óvoda kis növendékei – műsorait nézhették meg az oda érkezők, látogatók.

A Muskátli népdalkör

A kiállítás megnyitóján
A kiállítások, azaz Posta József
festményei, Varga Miklós, box
bajnokunk érméi, a szövőszakkör
és az Öltögetők Klubjának kézi-

munkái, a település hírességei, a
Hajdúsámsoni Vadásztársaság
trófeái és a helytörténet dokumentumai, még nagyobb betekintést nyújtottak Hajdúsámson
történelmi múltjába.
A gasztronómiát se lehetett kihagyni a színvonalas
eseményről, az utánozhatatlan sámsoni lakodalmas töltött
káposztát, a hagyományos édes
és sós süteményeket, a vadételeket és végezetül, de nem utolsó sorban a sámsoni szikvizet,
ásványvizet.
A gyerekek nagy örömére játszóházat is állítottak fel, ahol farsangi álarcokat lehetett készíteni.
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Tisztelt Olvasó!
A Hajdúsámsoni Hírlap megjelenésére, változások miatt, nem
került sor az elmúlt két hónapban.
Szeretnék egy új formát, tartalmat adni a hírlapnak, és ebben kérném az Önök segítségét is.
Hogy mire is gondolok pontosan?
Az újság Önökhöz szól, Önökért működtetjük. Sokszor nem értesülünk időben információkról, mert lekésünk azokról, vagy el is
marad.
Nem csak a politikáról és a gazdaságról akarnék írni ezek után,
hanem arról is, hogy mi történik a városunkban, mi történik az
emberekkel.
Fontos dolog akár egy arany- vagy gyémántlakodalom is, egy születés, egy gyászhír, vagy ha valaki az újságon keresztül szeretné felköszönteni szeretteit.
Vannak olyan tehetségeink, akiket nem is ismerünk, vagy körök,
csoportok, akiknek a tevékenységeikről nem is tudunk.
Ennek érdekében, ezek orvoslására szeretném megkérni a tisztelt
lakosságot, hogy sokkal nagyobb aktivitással álljanak hozzá az újsághoz. Hiszen a média az, ahol hangot lehet adni bárminek.
Várom leveleiket, cikkeiket, köszöntőjüket, képeiket bármilyen
témával kapcsolatban, minden hónap 20-ig (a lapzárta miatt).
A polgármesteri hivatal új épületében, Zelenákné Őri Beáta irodájában elhelyeztünk egy ötletládát, amibe szintén várom a tanácsaikat, véleményeiket, ötleteiket. De természetesen lehet írni a samsonihirlap@freemail.hu
e-mail címre is, vagy telefonálni a 590-590es telefonszám 55-ös mellékére.
Remélem, hogy a következő időszakban,
amíg főszerkesztőként dolgozhatok a Sámsoni Hírlapnál, jól együtt tudok majd dolgozni a lakossággal.
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Programok
Március
13.: Megemlékezés koszorúzással a Petőfi szobornál
23.: Rákóczi-hét az iskolában
Március vége: A „Kultúra
házai Hajdú-Bihar megyében”
program helyi eseményei
Április
eleje: Húsvéti bringatúrába való bekapcsolódás, A Föld
napja, természetjáró kirándulás
26.: Világháborús Emlékmű koszorúzása

Köszönettel: Dandé Melinda

TÁJÉKOZTATÁS

a Sámsoni Hírlapban történő hirdetés feltételeiről
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 2009. évben is lehetőséget kínálunk
hirdetéseik Sámsoni Hírlapban történő megjelentetésére, melynek díját a hirdetés
terjedelmétől függően Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2007. (II.01.) öh. számú határozatában az alábbiak szerint állapította meg:
1/1 oldal (18×25 cm)
12 500 Ft+áfa,
bruttó 15 000 Ft
1/2 oldal (18×12 cm)
6 250 Ft+áfa,
bruttó 7 500 Ft
1/4 oldal (9×12 cm)
3 125 Ft+áfa,
bruttó 3 750 Ft
1/8 oldal (9×6 cm)
1 875 Ft+áfa,
bruttó 2 250 Ft
1/16 oldal (4,5×6 cm)
1 250 Ft+áfa,
bruttó 1 500 Ft
Apróhirdetés (max. 2-3 mondat, kiemelés nélkül) 312 Ft+áfa, bruttó 374 Ft
A hirdetési díj befizetése történhet készpénzben a Polgármesteri Hivatal pénztárába („A” épület, 3. iroda), vagy átutalással átutalási számla ellenében. Amennyiben
a fizetést átutalással kívánják teljesíteni, a hirdetés feladásakor kérjük megjelölni,
hogy a számla milyen névre és címre kerüljön kiállításra. A megjelentetni kívánt hirdetést – lehetőség szerint elektronikus formában, a fotókat jpg formátumban, külön
fájlként – a samsonihirlap@freemail.hu e-mail címre vagy a Polgármesteri Hivatal „B” épület 4. irodájába Zelenákné Őri Beátának, a Városfejlesztési Iroda munkatársának kérjük eljuttatni minden hónap 20-áig. A Sámsoni Hírlap megjelenése minden
hónap elején várható. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Az
újsággal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat szintén az előzőekben ismertetett
módon várjuk. A hirdetés feladásához használható hirdetési szelvény a http://www.
hajdusamson.hu weboldalról letölthető, illetve a Városfejlesztési Irodától igényelhető.

Hajdúsámson Város ingyenes havilapja
Megjelenik 3200 példányban
Szerkesztőség: Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Főszerkesztő: Dandé Melinda
Telefon: 06-52/590-590/55, e-mail: samsonihirlap@freemail.hu
Nyomda: Center-Print Kft., Debrecen
ISSN: 1789-0381

Ez történt…
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Búcsúzunk Sólyom Imrétől
Fájó szívvel, mély megrendüléssel búcsúzunk
volt kedves kollégánktól,tanár bácsinktól. Emlékeinkben örökre megmarad a kézilabdaedzések
hajrái, a kémia órák kísérletei, az úttörős évek
feledhetetlen raj- és csapatversenyei, a táborozások, a tanítási órák élményei, a közös baráti beszélgetések, a tantestületi kirándulások, és
az együtt eltöltött szép évek.

„Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több, és most sem él,
S mint fán se nő egyforma két levél,
A nagy időn se lesz hozzá hasonló.”
Az iskola dolgozói és
volt tanítványai

Iskolai alapítványi bál
Hagyományainkhoz híven
idén is megrendeztük Alapítványi bálunkat, melyre február 14-én, Valentin napon került
sor. Az aula dekorációja a szerelmesek napjára emlékeztette a
kedves vendégeket.
A bált László Vilmos, az isko
la igazgatója nyitotta meg és
köszöntötte a megjelent vendé
geket. A műsor az iskola tanulóinak táncával kezdődött, majd
a majorette- és hastánccsoport
mutatta be produkcióját. A bál
nyitótáncát, a palotást iskolánk dolgozói és a vendégtáncosok adták elő. A finom vacsoráról a Sörpart Kft. gondoskodott. A talpalávalót hajnal 4
óráig a Fazekas házaspár szolgáltatta, akik fergeteges hangulatot teremtettek. Éjszaka pedagógusaink meglepetésműsorral
készültek, mely reklámokban
idézte fel a 70-es évek hangulatát. A tombolasorsolás izgalmas
perceket jelentett a vendégeknek,
sok szép ajándék talált gazdára.
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak a magánszemé
lyeknek és válalkozóknak, vál-

A bált hagyományosan palotással nyitották meg
lalkozásoknak, akik tombola és
egyéb felajánlásaikkal segítették az iskola alapítványát. Külön
köszönetet mondunk iskolánk
volt diákjainak, akik egész éjszaka lelkiismeretesen dolgoztak a
vendégek kiszolgálásáért, és azért,

hogy mindenki jól érezze magát.
A bál bevételét iskolánk otthonosabbá tételére szeretnénk fordítani.
Csontosné Ozsváth Éva,
az Iskolánkért Alapítvány
kuratóriumának elnöke

Nemes
cselekedet
Köszönet illeti Pinkovai Eleket, Sámsonkert képviselőjét,
hiszen a képen látható buszmegállót önerejéből, a lakosságnak készítette el, a kényelmesebb
várakozás érdekében. Nemes
cselekedetre vall!

Tisztelt
8-as számú
választó
körzet!
Először is minden kedves lakosnak eredményekben gazdag, boldog új évet
szeretnék kívánni, még így
március hónapban is!
Mivel beköszönt ránk
lassan a tavasz, én már a
programok sorozatán gondolkodom
(virágosítás,
fásítás). Egy kerékpárklub
megalapítása is terveim
között szerepel, ezért szeretném megkérni a kedves
érdeklődőket, hogy jelentkezési szándékukat egyenlőre személyesen, a lakásomon jelezzék.
Indul a Tiszta udvar,
rendes ház mozgalom
Nagy Sándor vezetésével,
amelyre minél több versenyzőt remélek a körzetemből is.
Idén is megrendezésre
fog kerülni a gyerek és család nap, 2009. május 16-án,
színes programokkal.
Az idén megépítjük a
tavalyi évre betervezett járdákat, és mindent elkövetünk, elkövetek azért, hogy
a lakosok által oly sokat
emlegetett buszközlekedés itt is megvalósulhasson.
Természetesen a 2009es évben is oda fogok
figyelni az utak karbantartására.
Mint azt tudjuk, a rossz
gazdasági körülmények
nagymértékben sújtják
az önkormányzat gazdálkodását is, viszont bízunk
abban, hogy ilyen rossz
körülmények közepette is,
fejleszteni tudjuk városunkat és azon belül választókörzetemet is.
Tisztelettel:
Bihari Lajosné képviselő
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Az iskola hírei
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Tájékoztatás az első osztályosok
beíratásáról
Tisztelt Szülők!
Ezúton is tájékoztatni szeretnénk Önöket a 2009/10-es tanévre az iskola által kínált lehetőségekről. 2009 szeptemberétől a célirányos tehetséggondozás keretében, a szülők beiratkozáskor külön írásos nyilatkozata alapján, öt lehetőség közül
választhatnak.
1. matematika–informatika
2. magyar–történelem
3. idegen nyelv
4. iskolaotthonos
5. általános irányultságú osztály
Az 1–4. pontban megje- De nehéz az iskolatáska…
lölt osztályok megfelelő számú
jelentkezők esetén indulnak.
Igényelhetik azok a szülők is lású anyaként vannak otthon.
Kiknek ajánljuk a célirányos gyermekük számára, akik főál- Ebben az oktatási formában nyítehetséggondozást?
Matematika: érdeklődnek a
számítástechnika iránt, logikus
gondolkodással, kreativitással
rendelkeznek.
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az 1. osztályosok
Magyar: szeretik a meséket,
beírására 2009. április 20–21–22-én kerül sor az általános
verseket, tág az érdeklődésük.
iskola I. emeletén található titkársági irodában, a követkeIdegen nyelv: akik már 1. oszző időpontokban:
tályban szeretnék megalapozni,
április 20., hétfő:
8.00–15.00 óráig,
elkezdeni egy adott idegen-nyelv
április 21., kedd:
8.00–13.00 óráig,
eltanulását.
április 22., szerda:
13.00–17.00 óráig.
Ezek a gyerekek 1–4. oszA beíratáshoz a következők szükségesek: óvodai szakvéletályban folytatott tanulmányamény, a tanuló születési anyakönyvi kivonata, a szülő személyi
ik során heti egy plusz órával,
igazolványa és lakcímkártyája, melyben hajdúsámsoni bejemajd 5–8. osztályban heti két
lentett lakcím szerepeljen, ha a gyermeket nevelési tanácsadó,
plusz órával többet tanulnak a
vagy egyéb szakszolgálat vizsgálta, annak véleménye, 550 Ft
választott irányultságú tantárgyés 1 db fénykép a diákigazolvány igényléséhez.
csoportból.
Tanköteles korú az a gyerek, aki május 31-ig a hatodik
Iskolaotthonos: egész napos
életévét betölti.
oktatást takar, 8-tól 16 óráig
Kérjük azokat a szülőket, akik más iskolába viszik gyermetart, délelőtt és délután is vanküket, feltétlenül jelezzék iskolánk felé!
nak órák, de közben játék és szaSzeretettel várjuk Önöket, és kérjük az időpontok betartását!
badidős tevékenységek is.

Az új 1. osztályosok beíratása

lik nagyobb lehetőség a tanulásban hátránnyal induló gyermekek számára a felzárkóztatásra.
Általános: akikről még nem
derült ki, hogy melyik terület
felé orientálódnak.
Kérjük a szülőket, hogy választásuk során vegyék figyelembe az
óvoda által nyújtott tájékoztatást.
Lehetőség van mind az öt
irány bejelölésére. Túljelentkezés esetén az iskolavezetés dönt,
figyelembe véve a megjelölt sorrendiséget. Természetesen azok
a gyerekek is felvételt nyernek
intézményünkbe az általános
irányultságú osztályokba, akiknek szülei nem kívánnak nyilatkozni a célirányos tehetséggondozással kapcsolatban kínált
lehetőségekről.
Tisztelt Martinkai és Sám
sonkerti Szülők!
Az iskola vezetőségének döntése alapján a 2009/10-es tanévtől választási lehetőséget kínálunk
arra, hogy gyerekeiket a központi
vagy a helyi tagiskolába járassák.
Többszörös szülői kérésnek
szeretnénk ezzel eleget tenni, mivel a központi iskolában
nyújtott szolgáltatásokat (napközi, menza, sportkör, szakkörök, művészeti tagozat) igénybe
kívánják venni gyermekeik számára.
Az 1. osztályosok szándékukat
a beiratkozáskor, a 2., 3., 4. osztályos szülők május 4-től 16-ig
jelezzék az iskola titkárságán.
László Vilmos igazgató

Ajánlja fel adója 1%-át!
Az 1% felajánlása nem kerül semmibe, de nagyon sokat segít!
Segítsen Ön is a hajdúsámsoni alapítványoknak!

Iskolánkért Alapítvány: adószáma 18542321-1-09
Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány: adószáma 18548743-1-09
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Sport

Máté Attila az Év edzője!

A budapesti Aréna Hotelben
megrendezett 15. Bokszbálon
Máté Attilának az „Év edzője” címet ítélték oda, míg Tóth
János klubelnök és Máthé Attila,
Hajdúsámson alpolgármestere a
„Magyar Ökölvívásért” elismerésben részesült.
A klub vezetőedzője a rá jellemző szerénységgel fogadta a
gratulációt.
– Amikor 1994-ben elkezdtem edzősködni, az volt a célom,
hogy minél jobb legyek, de csak
álmodtam róla, hogy a mostanihoz hasonló eredményeket érnek
majd el tanítványaim – fogalmazott Máté Attila. – Az elismerést
elsősorban nekik köszönhetem!
Olyan mesterektől tanultam a
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szakmát, mint Kovács András,
Pálocska József, Oláh Miklós,
de példakép számomra Szántó
Imre, Szántó József és Balzsay
Károly is. Úgy hiszem, a szakma
oktatása mellett legalább olyan
fontos, hogy emberségre, tiszteletre tanítsuk azt, aki bokszkesztyűt húz a kezére. Munka
van bőven, sok hátrányos helyzetű fiatal jön le a terembe. Egy
edzőnek példaképnek is kell lennie, fontos, hogy megbízzanak
benne tanítványai, gondolkodás nélkül végrehajtsák, amire
kéri őket. Nem érzem úgy, hogy
valami különöset csinálnék, egyszerűen csak teszem a dolgom, a
legjobb tudásom szerint vezettem a gyakorlásokat.
Máté Attila rangos elismerést kapott

Műtötték
Mikit
Az 53. Bocskai-emlékverseny eseményei rávilágították,
60 kilogrammos olimpikonunk,
Varga Miklós nem halogathatja tovább orrműtétjét.
Eb-bronzérmesünk jó ideje bajlódik sérülésével, itt volt
az ideje, hogy kés alá feküdjön.
A beavatkozást Kiss Tibor, a
Kenézy kórház főorvosa végezte.
A négynapos kórházi ellátás
után öklözőnk körülbelül négyhat hét múlva léphet újra ringbe.
– A vizsgálatok során az is
kiderült, hogy az orrsövényemmel is gond van. A doktor úr
ezt is rendbe hozza, bízom benne, hogy a rutinműtét során minden rendben lesz. Nem csinálok
Nem csak a ringben tudott győzni
nagy gondot az operációból, ez
benne van egy sportoló életében,
a bokszban pedig különösen gyakoriak az orrműtétek.
Szeretnék minél hamarabb
meggyógyulni, úgy tervezem,
Összesen tizennégy kategó keretében kiosztottak a megyei bajnoki bronzérmes ökölvívójá- hogy az angol–magyar csapat
riában leltek gazdára azok a díjak, napilap Dósa nádor téri székhá nak ítélte a megye legjobb férfi találkozón már ringbe lépek, de
amelyeket a Hajdú-bihari Nap- zában.
sportolója címet a 2008-as ered- nagyon készülök az Európa-baj
ló és a Hajdú Online közös játéA szakmai zsűri Varga Miklós- mények alapján.
nokságra is – nyilatkozta Varga
kának, az Év sportolója szavazás nak, a HISE olimpikon, EurópaGratulálunk!
Miklós.

Miki az év sportolója!

Hírek, hirdetések
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Panoráma 7 légkamrás
műanyag nyílászárók

Kedvezményes
tanfolyam indul!!!

Legjobb hőszigetelő ajtók, ablakok

Hajdú-Bihar megye legeredményesebb
autósiskolája a Roys 96 AUTÓSISKOLA

K1,0 üveggel, targongázzal

most még

tavalyi áron

április 30-ig rendeli meg műanyag
nyílászáróját, ajándékba adunk

Ha

egy szén-monoxid érzékelőt és riasztót.

Továbbá: ingyenes helyszíni felmérés, azonnali árajánlat-készítés

Áraink:

60×60
150×120
150×150
90×210
90×210

ablak
ablak
ablak
erkélyajtó
bejárati ajtó

13 718 Ft
37 231 Ft
42 990 Ft
36 882 Ft
85 000 Ft-tól

Kiegészítők: redőny, reluxa, harmonikaajtók, szúnyoghálók, párkányok

Érd.: 06-20/913-7358
Hajdúsámson,
Domb u. 8. sz.
alatt
összkomfortos
ház eladó.
Érdeklődni:
201-431

Tanfolyamkezdés minden kategóriában
2009. március 16-án, 17 órától
• „ B” kategóriás tanfolyam:
elméleti oktatási díja 10 000 Ft
gyakorlati oktatás 2500 Ft/óra
• 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

A PIRINYÓ bébi- és gyerekruhagyártó
termékbemutatóval egybekötött

kedvezményes tavaszi
gyerekruha vásárt rendez
2009. március14-én (szombaton) 8–14 óráig
az általános iskolában.

Termelői árakkal és rendkívüli akcióval
várunk mindenkit!

Magyar termék, magyar minőség!

Hajdúsámson
külterületén,
a benzinkúttal
szemben 2 és fél
hold föld eladó.
Érdeklődni:
201-431

Idén is megrendezik a „Hajdúk szépe” baba és gyermek szépségversenyt

A hajdúdorogi Baba ABC idén is megrendezi gyermek szépségverse
nyét, ami már első alkalommal, tavaly is nagy sikert aratott. Nemcsak
a döntőbe jutott gyerekek szülei, rokonsága és barátai körében aratott
osztatlan sikert, hanem már önmagában a rendezvény is közönségvonzónak bizonyult. A „Hajdúk szépe” gyermek szépségversenyre idén március 20-áig lehet jelentkezni hat
kategóriában: bébi (0-1 év között), bölcsis (1-2), ovis (3-5), sulis (6-9), tini (10-14), testvér (egy háztartásban
élők) a következő településekről: Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Balmazújváros, Nádudvar, Püspökladány, Berettyóújfalu, Hajdúhadház, Hajdúsámson és környező települések. Nevezni négy hónapnál nem
régebbi, csak a gyermeket bemutató fényképpel lehet. A fotó gondos kiválasztásakor legfontosabb szempont,
hogy a gyermek arcvonásai, természetes szépsége értékelhetők legyenek. Az előválogató zsűrit nem a ruha és
nem a környezet érdekli. A gyermek bája, kecsessége, rejtett szépsége annál inkább. A verseny összdíjazása 500
ezer forint. Kategóriánként húszan kerülnek a döntőbe (tíz leány és tíz fiú). A pozitív döntésről telefonon kapnak értesítést az érintettek. Minden kategóriában az első három kap díjat, illetve kategóriánként egy különdíjat is kiadnak. Tavaly a döntőben több hajdúsági település ért el teljes sikert. A szervezők remélik, hogy idén még több gyermek jelentkezik a „Hajdúk szépe” versenyre, amelynek döntőjét és díjkiosztó gáláját április 4-én szombaton rendezik a hajdúdorogi Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola dísztermében. A szépségversenyre a hajdúsámsoniaknak a Lolka-Bolka Baba boltban (Hajdúsámson, Rákóczi u. 17. sz.) lehet jelentkezni. Bővebb információ: www.babaabc.hu
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Hírek, hirdetések

7. oldal

Brüsszeli igen az első magyar nagyprojektre
Előkészítettségének és a kormány gyorsító intézkedései
nek köszönhetően az unió
bizottsága jóváhagyta hazánk
első nagyprojektjét, a debreceni villamoshálózat fejlesztését.
A 2-es villamoshálózat fejlesztése közel 18 milliárd forintba
kerül. A beruházás a tervek szerint 2011 végére befejeződik.

Brüsszelben várja a támogató
döntést.
A magyar nagyprojektek
között olyan jelentős közlekedési beruházások szerepelnek, mint a 4-es metró, a szegedi és a miskolci villamoshálózat fejlesztése, az M7-es autópálya, az M43-as gyorsforgalmi
út építése, valamint a Kelenföld–
Székesfehérvár vasútvonal fejEzen felül további 18 nagy- lesztése. De brüsszeli jóváhaprojekt van túl a kormánydön- gyásra várnak már olyan jelentésen, amelyek közül 14 már tős környezet¬védelmi fejleszté-

sek is, mint a Közép-Dunavidéki hulladéklerakók rekultivációja,
Békéscsaba és Nyíregyháza csatornázási és szennyvízprogramja, vagy éppen Makó és térségének szennyvízprogramja.
A debreceni projekt célja a
városi tömegközlekedés szolgáltatási színvonalának javítása,
a közösségi közlekedés népszerűbbé tétele, de cél a környezeti terhelés csökkentése is. A fejlesztés legalább 100 ezer debreceni és környéken élő minden-

napjait teszi könnyebbé. A projekt keretében a 2-es villamosnak
7,8 km új villamos pályát építenek, 12 akadálymentesített megállóval. Az új vonalra 18 db új
akadálymentesített járművet is
beszereznek.
A projekt befejezésének várható időpontja 2011. december 31. A projekt összköltsége
megközelíti a 18 milliárd forintot, a hazai és uniós támogatási összeg pedig közel 16 milliárd forint.

Szoboszló,
a boksz
fővárosa
Magyarország boksz fővárosa
lesz Hajdúszoboszló 2009-ben.
A 2007-ben megalakult Papp
László Boksz Akadémia idén 3
nagy versenyt tűzött ki célul
maga elé, tudtuk meg Nagy
Bálinttól, az akadémia elnökségi tagjától.
Áprilisban fog kezdődni a rendezvénysorozat a Diák Olimpia
döntőjével, amelyen 2 korosztály indulhat (13-15 és 15-17
év közöttiek), közel 230 versenyzővel, az ország szinte minden
részéről.
Júniusban folytatódik az I.
nemzetközi Papp László Emlékversennyel, ahol a magyar tehetségeseink mérhetik össze tudásukat Anglia, Spanyolország
és Franciaország versenyzőivel, tájékoztatott minket Szántó József, a szövetség ügyvezető elnöke.
A Magyar Bajnokság fogja
lezárni novemberben a megmérettetéseket, amelyre szintén sok
résztvevőt várnak.
A szervezők örömmel jelentették ki, hogy ilyen még nem
volt, hogy egy város, egy éven
belül, 3 boksz eseménynek
legyen a házigazdája.
Az Akadémia köszönettel tartozik mindazoknak, akik segítik
és támogatják a sporteseményeiket, külön köszönet a HISE
elnökének, Tóth Jánosnak is.

Felhívás
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A Hajdúsámsoni Rákóczi Egyesület
2009-ben beindítja a

„Tiszta udvar, rendes ház”
mozgalmat Hajdúsámsonban

A lakosság körében végzett felmérések azt mutatják, hogy a mozgalom újjáéledése nagyon időszerű. Városunkban
ma is megtalálhatók
egyes épületek falán
e mozgalom táblái,
amelyeknek a kihelyezése kb. 1983-ra tehető. Sajnálatos módon
azonban a mozgalom
valamilyen oknál fogva hosszú időre feledésbe merült.
Az akkori táblákat őrző ingatlanok jelenlegi tulajdonosainak többsége a mozgalom jelszava alatt ma
is ápolja, szépíti ingatlanát, a saját udvarán
kívül az ingatlan előtti utcarészt is rendben
tartja. Ez mindenképp dicséretes magatartás.
Régen falun természetes volt, hogy mindenki gondoskodott a saját ingatlana előtti járdaszakasz állandó tisztántartásáról,
locsolásáról, télen a síkos járdaszakasz csúszásmentességéről, az árokból a hulladékot
összegyűjtötte, gondozta a füvesített részt
és a fákat.
Ez a szemlélet ma már nehezen fellelhető.
Ma nem ritka, hogy a házak előtt méteres
gaz nő, az ősszel lehullott faleveleket pedig
szabadon hordja a szél. Nagyon sok a gazos,
rendezetlen telek, közterület. Amit közösen
használunk, azt sajnos sokszor nem érezzük
magunkénak.
A megoldást nemcsak a rendeletektől kell
várni, a tényleges cselekvés, és a példamutatás sokat segít. A tisztaság, a rend ugyanis
nem pénz kérdése!
Hazánkban egyre jobban terjed a „Tiszta udvar, rendes ház” (Parlagfű mentes övezet) mozgalom.
Többek között Debrecenben, Martinkán,
Hernádon, Tamásiban, de Budapesten a XVI.
Kerületben is felélesztették a régi mozgalmat:
versenyt hirdettek családi házak, társasházak,
lépcsőházak, utcák részére abban a reményben, hogy a lakosokat sikerül a településfejlesztésbe bekapcsolni és környezetük szebbé tételére sarkallni.
Tekintettel arra, hogy az elmúlt évek során
hazánkban egyre inkább elterjedtek az egészségre ártalmas gyomnövények (pl. a parlagfű, vadkender, stb.), és ezzel egyidejűleg saj-

Nagy Sándor, a mozgalom vezetője
nálatos módon egyre nagyobb lett az allergiás megbetegedések aránya is, ezért otthonunk, környezetünk parlagfű-mentesítése is
fokozottan előtérbe kell, hogy kerüljön. Környezetünk rendben tartásával, a gyomnövények irtásával hozzájárulhatunk ahhoz, hogy
kevesebb legyen az allergiás betegek aránya.
Így Hajdúsámsonban, 2009. évtől a
Hajdúsámsoni Rákóczi Egyesület meghirdeti a „Tiszta udvar, Rendes ház” mozgalmat,
amelyre minden olyan lakos nevezését várjuk,
aki egyetért a mozgalom céljaival: az egészség megőrzésével és településünk, környezetünk, otthonunk szebbé, élhetőbbé tételével. Nagyban meghatározza ugyanis életünk minőségét az, hogy milyen környezetben élünk.

A mozgalom jelmondata: „Virágos település, allergiamentes övezet!”
A mozgalom szervezésében részt vehetnek magánszemélyek és lakóközösségek.
Azokat a kerteket szeretnénk
előnyben részesíteni, amelyek
valóban együtt élnek a gazdájukkal, látszik az, hogy a gazda
szeme szinte minden nap „hizlalja” a kertet.
Az ingatlant a bizottság személyes megtekintés alapján
pontozza. Az ingatlanokról
készült képek utólag, a www.
hajdusamson.hu honlapon is megtekinthetők.
Értékelési szempontok: parlagfűmentesség,
tisztaság, rendezettség, az utcafront gondozottsága, (parkosított porta), saját kialakítású kert (zöld-, virágos-, és kultúrnövények
mennyisége, gondozottságuk), esztétikus
összkép, ötletesség, karbantartott épületek,
kerítés állapota.
A verseny helyezettjei a „Tiszta udvar,
rendes ház” tábla mellett értékes díjazásban
részesülhetnek
Amennyiben részt kíván venni célunk
elérésében, kérjük töltse ki a nevezési lapot
és aláírva juttassa el a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodájába („B” épület, 4.
Iroda).
Nevezési lap kérhető még az irodában,
valamint a www.hajdusamson.hu weboldalon a Hírek menüpont alatt letölthető.
Nevezési határidő: 2009. május 15.
Értékelés: 2009. június 13–20. Díjkiosztás:
2009. augusztus 23. (városnapi ünnepségen)
Részletes információ kérhető: az 52/202-519,
vagy a 06-30/519-4331 telefonszámon.
Ez a kezdeményezés hozzájárul ahhoz,
hogy szebbé és esztétikusabbá tegyük lakókörnyezetünket.
Életterünk rendezettsége főként lakossági
érdek, de hozzájárulhatunk ahhoz is, hogy az
ide látogatók szívesen térjenek vissza, településünkről pozitív véleménnyel legyenek!
A mozgalommal kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket, javaslataikat a témában, a
www.hajdusamson.hu weboldalon megnyitott internetes fórumon keresztül is várjuk.
Nagy Sándor
a mozgalom vezetője

