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Megjelenik havonta

2009. június 7.
Ha a körülmények megengedik, sokan választották már, illetve választják a májust házasságkötésre, és az élővilág széles rendszerében is a párválasztás legkedveltebb hónapja.
A tavasz beköszönte után a természet rohamléptekkel halad, és
felgyorsítja maga körül az eseményeket. A Szent György-napi kihajtással, a veteményezések
és az ültetetések időszaka lassan
lejár, és az aranyat érő májusi esőre
vár minden élőlény. Kiemelt, szeretettel teljes ünnepek és hagyományos események teszik emberközelivé a mindennapokat.
Május hajnalán szalagokkal díszített májusfák üzennek
a kedvesnek, és felerősítik a tiszta éjszakában messzire hallatszó
szerenádot. Valaha nemcsak elegáns, hanem udvarias, igazán férfias szokás volt ez nálunk is, de ma
már inkább csak lélekben ülünk a
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A szeretet hónapjában
Virágok körülöttünk és a szívünkben
bakon, vagy biztatjuk a zenészt, és
magukban dúdolva kísérjük a felfelhangzó, vallomásnak is beillő, a
mindig tartalmas dallamot.
Az első napon magát a munkát ünnepelik szerte a világon,
mely bármennyire is elcsépeltnek, vagy ósdinak hallatszik, de
mégiscsak nemesíti az embert. Jó
lenne újra elérni, hogy a boldoguláshoz és a jóléthez vezető út,
hozzá legyen köthető, nem pedig
az ügyeskedéshez, vagy éppen a
gátlástalan gazdasági, politikai
magatartáshoz.
Az első vasárnap az édesanyáké. Örökkön-örökké az egyetlen,
soha nem halványuló kapcsolaté.
Lehetetlen szebbet érezni attól a
szeretettől, amit csak az édesanyák
élhetnek át. Ezért lehetetlen valaha is kételkedni abban, hogy létezhet-e a földön nagyszerűbb teremtmény egy édesanyától.
A természet legszebb ruhájában pompázva tiszteleg, a nyírségi akácvirág szépségével és termésével gazdagítja tovább az élővilágot. A bimbókból virág nyílik, mint ahogy az utolsó májusi vasárnapon, a szerelemből
nyíló gyermekek ünnepén. Tele
van szépséggel és szeretettel ez a

hónap, még akkor is, ha mostanában nem mindig vesszük észre.
Nagyon nehéz ma, a mindenna
pok keserűsége közepette, és az
egyre nehezedő terhek nyomása
alatt észre venni a pompás illatú
gyö ngyvirágot, orgonát, a szépséges tulipánt, a gyümölcsfák virágának pazar kavalkádját. Pedig ott
vannak ugyanúgy, mint akkor, amikor nemcsak észre vettük, hanem
meg is kerestük, csokorba szedtük és odaajándékoztuk. Ugyanúgy, mint máskor, most is a kerti munka a legkedvesebb időtöltés, csak talán most kevesebb a
kertben, a valóban kerti munkával
töltött idő, sokkal többet törjük a
fejünket a holnapon.
A természet azonban végzi a
dolgát, elfedi az óvatlan vadat,
felmelegíti a hajnali földet, árnyékot emel a pirító nap elé, megöntözi a szomjas gyökereket, megszüli az új életeket. Azért, mert
mi nem vesszük észre, vagy nincs
kedvünk meglátni szépségét, és
megérezni a májusi illatokat, a
természet működik magától.
Nekünk van szükségünk ezekre a csodákra, nekünk van szükségünk ezekre az érzésekre, és nem
fordítva. Mert egyébként a termé-

szet és a körülöttünk lévő világ,
egyáltalán minden, ami rajtunk
kívül van, működik, és tovább
képes élni nélkülünk is.
De ha az élet nehéz pillanataiban újra rácsodálkozunk a természet harmóniájára, szépségére és rendjére, az a teher és az a
nyomás, mely majdcsak összeroppantja az ember szívét, megenyhül, és elviselhetőbbé válik.
Vegyük észre, mennyivel több
az életünk, mint a mindennapok küzdelme, és mennyire fontosak körülöttünk azok, akik körbevesznek bennünket. Vegyük észre újra a májust körülöttünk és a
szívünkben, és hiszem, hogy minden könnyebb lesz.
Tasó László
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Hírek, hirdetések

A képviselő-testület
2009. április 28. napján tartott ülésén
született döntések
A képviselő-testület a helyi
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény
92/A §-a, (2) bekezdése, az
államháztartásról szóló módosított l992. évi XXXVIII. törvény
82. §-ában foglalt jogkörében
eljárva a 2008. évi költségvetési
gazdálkodásról szóló egyszerűsített mérleget, az egyszerűsített
pénzforgalmi jelentést, az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást, az egyszerűsített ered
ménykimutatást elfogadta.
A Hajdúsámson, Hársfa utca
3–5. szám alatt létesítendő egészségház tárgyában hozott 303/
2008. (VI. 20.) öh. számú határozatot módosította, így a projekt
bruttó költségvetése az Egészségház I. munkaközi terve alapján a
következők szerint alakul:
– Költségek összesen:
101 732 768 Ft 100%
– Saját forrás:
21 732 768 Ft 21,36%
– Igényelt támogatás:
80 000 000 Ft 78,64%
A képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt a 2009.
évi fejlesztési céltartalék (kötvénykibocsátásból származó be
vétel) terhére biztosította.
Hajdúsámson, Hársfa u. 3–5.
szám alatti Egészségházban létrehozandó szemészeti szakrendelés részére az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltéte-

lekről szóló 60/2003. (X. 20.)
ESzCsM rendeletben szereplő
minimálisan szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez a pályázatban szereplő összegen (bruttó
4 700 000 Ft) túl bruttó 3 650 032
Ft összeget biztosít, melynek
fedezetét az önkormányzat 2009.
évi költségvetési rendeletében
szereplő fejlesztési céltartalék
(kötvénykibocsátásból származó
bevétel) terhére biztosítja.
A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi helyi adóbevételeinek teljesítéséről szóló
beszámolót elfogadta.
A képviselő-testület az önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 91. § (10) bekezdése alapján – megállapította,
hogy a 2008. évi ellenőrzési terv
végrehajtása megtörtént, és az
éves összefoglaló ellenőrzési
jelentést tudomásul vette.
A képviselő-testület a Mar
tinkai Részönkormányzat dologi kiadásainak 800 000 Ft-tal – a
civilszervezetekkel közösen megrendezésre kerülő majális, családi nap, nyugdíjasok kirándulása,
Martinka napja lebonyolítása,
valamint a közbiztonsági feladatok ellátása céljából – történő
megemelésére vonatkozó határozati javaslatot elutasította.
A képviselő-testület a Mar
tinkai Részönkormányzat dologi kiadásainak 1 000 000 Ft-tal –
utak karbantartása céljából – tör-

ténő megemelésére vonatkozó
határozati javaslatot elutasította.
Ezzel egyidejűleg a képviselőtestület felkérte a Műszaki Bizottságot, tegyen javaslatot a testületnek, hogy ebben az évben mely
utcák karbantartása fontos.
Az önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló 3/2009.
(II. 27.) rendeletében megjelölt
általános tartalék terhére az
Európai Parlamenti Tagok
választásának lebonyolításához a
Polgármesteri Hivatal költségvetésébe 300 E Ft pótelőirányzatot biztosított.
A képviselő-testület a Tabaka
és Társa Kft. felajánlásának elutasítása tárgyában – mely szerint
Hajdúsámson külterületén a
0322/18 hrsz.-ú ingatlanon épülő horgásztó területéből kitermelt földmennyiséget az önkormányzat által megjelölt területre szállítja – készült előterjesztés
tárgyalását elhalasztotta.
A képviselő-testület felkérte
a Műszaki Bizottságot, hogy a
0322/18 hrsz.-ú ingatlanról
kitermelt földmennyiség befogadásával kapcsolatban tett eredeti nyilatkozat jogi felülvizsgálata és véleményezése történjen
meg.
A képviselő-testület a 2009.
április 28-án (kedd) du. 14 órára összehívott ülésének további
napirendjeinek tárgyalását elha
lasztotta.
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Sikeres
helyi
összefogás
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének
helyi csoportja május 8-án
országos felhíváshoz csatlakozott. A sztrájk a családokat sújtó gazdasági intézkedések bevezetése ellen irányult.
Nagy eredménynek tekintjük, hogy iskolánk dolgozóinak 84%-a részt vett a kétórás
munkabeszüntetésben.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek, hogy
egyetértettek velünk, és támogatták céljainkat azzal, hogy
gyermekük otthon tartózkodását biztosították. Az 1180
tanulóból mindössze 76 gyermekre kellett felügyelnünk.
A mostani nehéz gazdasági helyzetben különösen
örvendetes, hogy a munkáltató és a fenntartó megértően
viszonyult a munkabeszüntetéshez.
Reméljük, hogy az országos érdekegyeztető tárgyalások eredményesek lesznek.
Bízunk a minden közösséget
megmozgató összefogás erejében.
A PDSZ hajdúsámsoni
képviselete
Hajdúsámson város központjában 2 szobás összkomfortos,
gázfűtéses lakás, beépített új
kandallóval eladó, valamint új
kazán van eladó, kérésre rendelhető is. Érdeklődni: Toldi
u. 1. Telefon: 06-70/779-4666,
06-70/779-4620.
Hajdúsámson központjában
kétszobás, gázos, központi fűtéses, kertes ház eladó. Érdeklődni: Vámospércsi utca 16.
Hajdúsámson, Domb utca 8.
szám alatt lévő családi ház eladó.
A benzinkúttal szemben a láposon 2.5 hold föld eladó. Telefon:
52/201-431.
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Programtájékoztató
A Mozgáskorlátozottak Hajdú
Bihar Megyei Egyesülete tájékoztatja a tagjait a 2009. évre tervezett kulturális eseményeiről, programjairól. Minden évben vannak
állandó programjaink, amelyek
megrendezésre kerülnek.
Május 9-re kirándulást szerveztünk. A tagok javaslata alapján
a Füzérradványi Kastélyt tekintjük meg és utána Pálházáról kisvasúttal utazunk tovább.
Május 16-án Esélyegyenlőségi
Napot tartottak Budapesten, ami
egész napos szórakoztató műsorokkal egybekötött segédeszköz
kiállítás is volt. Olyan súlyos
mozgássérülteket állt módunkban elvinni a kiállításra, akik
valamilyen segédeszközt akartak megtekinteni ill. kipróbálni. A korlátozott létszám miatt
egyesületünk mindig arra törekszik, hogy lehetőség szerint mindig más és más mozgássérült
tagunknak nyújtsunk lehetőséget
a részvételre. Május 27-én délután azonban hasonló rendezvény kerül megrendezésre Debrecenben is a főtéren.
Június 6-án másodszor kerül
megrendezésre Budapesten a
MERI Sportnap, ahol 24 féle
olyan sportággal ismerkedhetünk meg, amelyet mozgássérültek is végezhetnek, valamint
azok kipróbálására is van lehetőség. Várom a sportolni vágyó fiatal
mozgássérültek jelentkezését.
Június végén vagy júliusban
nagyszabású Egyesületi Nap-ot
rendezünk Létavértesen, amelyre több programot tervezünk, pl.:
Kulturális Fesztivál, Tevékenységek Olimpiáját, gyógyászati
segédeszköz kiállítást, szűrővizsgálatok, stb. A rendezvény pontos
idejéről és programjáról a későbbiekben a csoportvezetőtől lehet
érdeklődni.
Júniusban speciális kirándulást
tervezünk kerekesszék szállítására
átalakított kisbusszal azon mozgássérült tagjaink számára, akik
segédeszközökkel is csak nehezen tudnak közlekedni.
Július 27. és augusztus 1. között

mozgássérült gyerekeknek és fiataloknak lesz lovas- és kézműves
tábor Létavértesen, ahol a programok mellett gyógytornász és
gyógymasszőr várja a táborozókat.
Augusztus 1-én fantasztikus
családi napot rendezünk „Tarkabarka” Fesztivál néven. Mozgássérült gyerekeket, fiatalokat és családjaikat érdekes és izgalmas szórakoztató- és sportprogramokkal,
színpadi produkciókkal, játéksátrakkal várjuk. Különösen ajánlom
ezt a programot, mert ez egy igazi
családi rendezvény, ahol jól érzik
magukat a gyerekek is és a szülők is.
Őszi programok között a
Budapesti Vidámpark nyílt napjára hívjuk szeretettel a gyerekeket, ahol mindenféle játékot
kipróbálhatnak, ahol sajnos szintén korlátozott a létszám.
A felnőtt tagjainknak színházi programot terveztünk a debreceni vagy nyíregyházi színházba.
Decemberi terveink között
szerepel ismét a Nemzeti Színház egy előadásának megtekintése, hagyományainkhoz híven
egész napos programmal összekötve. Az egész megyéből súlyos
mozgássérülteket visszünk, minden évben más személyt. A három
településről maximum 2-3 főt
tudunk elvinni.
Decemberben télapóünnepséget tervezünk a mozgássérült
gyerekeknek a debreceni Vojtina
Bábszínházban.
Egyesületünk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy tagjai számára színvonalas és lehetőség
szerint minél több mozgássérült
ember számára elérhető programot és szolgáltatást biztosítson.
A terveinket folyamatosan bővítjük az igényekhez és lehetőségekhez képest, pl: ortopéd szakorvosi
rendelés és gyógycipő felíratás.
Rendezvényeinkkel kapcsolatosan kérem folyamatosan érdeklődjenek az egyesületi irodában,
mivel vannak olyan rendezvényeink ahol korlátozott a résztvevők száma.
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Felhívás
A „Tiszta Udvar Rendes Ház” mozgalom keretén belül
„Parlagfűmentes Ház” akciót indít Hajdúsámson és Sámsonkert
területén a Rákóczy Egyesület.
A program lényege: Önkéntesek járják a települést és nézik, éppúgy a magánházak kertjeiben, mint az önkormányzati tulajdonú
területeken, hogy jelen van-e a parlagfű. A tájékoztató kiadványok postaládákba történő kihelyezésével az önkéntesek igyekeznek
a lakosság minél szélesebb körében elősegíteni a növény felismerését, valamint tudatosítani a parlagfű káros hatásait, és a gyommentesítés jelentőségét.
Kik végezhetik a munkát? A hajdúsámsoni képviselők a választókörzetükben, de a polgárőrség is kiváló segítséget tud nyújtani az
önkormányzatnak a munkában, hiszen az anyagi biztonság érdekében folyamatosan járják a települést. Az önkéntes munkához nem
kell szakértelem, de szükséges egy alapfokú tájékozottság a növényről, a jogszabályokról, továbbá az allergiás megbetegedésekről. Bármely lelkes lakos, vagy civil szervezet vállalhat feladatot a munkában, aki tenni szeretne az allergiában szenvedő betegekért.
Mit kell tenniük az önkénteseknek, ha parlagfűvel fertőzött területet találnak? Akár magánterületről, akár önkormányzati területről van szó, figyelmeztetik a tulajdonost, és kérik a kaszálás elvégzését. Továbbá bejelentik az önkormányzatnál azt a területet, amely
szennyezett, és amennyiben szükséges, a jegyző a hatósági ügyintézést megindítja.
Mit jelent az, hogy elismerésen, dicséreten alapul a program?
Azon lakosok, akik földtulajdonán nincs parlagfű, illetve az önkéntesek figyelemfelkeltésének hatására gondoskodtak ingatlanuk parlagfű mentesítéséről, postaládájukra dicséretet és elismerést dokumentáló matricát kapnak. Azon utcákban, melyekben valamennyi
lakos eleget tett a „mentesítési” kötelezettségének „Parlagfű mentes utca” feliratú táblát helyeznek el. Így minden arra járó messziről
láthatja, hogy olyan területre érkezett, ahol a tulajdonosok figyelnek
egymásra és elvégzik törvényi kötelességüket, hiszen tudjuk, hogy
minden negyedik honfitársunk allergiás megbetegedésben szenved. Az elismerés és a dicséret, a szomszédok között, pozitív értelemben, versengést eredményez.
Nagy Sándor, „Tiszta udvar rendes ház” mozgalom vezetője
Kedvezményes SZÁMÍTÓGÉPES KÉPZÉS a könyvtárban
A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

pályázati támogatással, 1000 Ft-os jelképes részvételi díjjal
lehetőséget nyújt

20 órás ALAPFOKÚ DIGITÁLIS ISMERETEK „C”
tanfolyamon való részvételre.
A részvételi díj az oktatási anyagok árát is tartalmazza!

A tanfolyamokat 2009. júliustól decemberig folyamatosan szervezzük,
a jelentkezőknek legmegfelelőbb időpontokban.
A képzés alapszintű, semmilyen előképzettséget nem igényel!
Várjuk mindazokat, akiknek eddig még nem volt lehetősége megismerkedni
a számítógéppel, illetve szeretné kiegészíteni eddigi ismereteit vagy
szeretne felzárkózni a gyorsan fejlődő digitális világhoz!

A jelentkezésnél a nyugdíjasok, munkanélküliek
előnyt élveznek!
Jelentkezés: a Városi Könyvtárban
Tel.: 06-52/200-026, 06-20/275-7504
A programot támogatja:

Jó tudni
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Megemlékezés
a Hősök Vasárnapján
1995 óta minden év április
utolsó vasárnapján megemlékezünk az első és második világháború áldozatairól. A megemlékezés hagyományának megteremtése a hajdúsámsoni születésű Vitéz Bakó István nyugalmazott ejtőernyős érdeme, aki a
pápai ejtőernyős alakulat tagjaként vett részt a II. világháború eseményeiben. Az ünnepség
egyaránt szól a háború katonai
és polgári áldozatainak.
Az idei ünnepség, a hagyományoknak megfelelően, a református templomban kezdődött
Lovász Krisztián lelkész ünnepi
istentiszteletével. Az áldozatok
emlékművénél Andó Lászlóné
polgármester asszony mondott
ünnepi beszédet, majd Vitéz
Bakó István mondta el megemlékező szavait, melyben minden
évben nagy tisztelettel emlékszik bajtársára, az 1941-ben tragikus halált szenvedett, szintén
hajdúsámsoni születésű Kerekes
Imre ejtőernyős szakaszvezetőre. Ezt követően Radnóti Miklós
Himnusz a békéről című versét
Bezzeg Zoltán ötödik osztályos
tanuló szavalta el, majd koszorúzással tisztelegtünk a háború
áldozatai előtt. A helyi szervezetek képviselőin kívül a Magyar
Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége budapesti és szolnoki szervezetei, a Vitézi Rend és a Magyar
Honvédség 34. Bercsényi Zászlóalja is elhelyezte a megemlékezés virágait.

A program ezután rendhagyó módon folytatódott. A
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény kiállítótermében díszpolgári cím adományozására került sor,Vitéz Bakó István részére. A képviselő-testület
döntése alapján, köszönthettük
városunk harmadik díszpolgárát, Pista bácsit, nagy örömünkre, dr. Seres Géza és dr. Márton
Gyula, városunk másik két díszpolgára jelenlétében.
A műsorban Pál János, a Muskátli Népdalkör tagja katonada
lokkal köszöntötte az ünnepeltet. Rendezvényünket megtisztelték és műsorunkban szerepeltek a – testvériskolai kapcsolat keretében – városunkban tartózkodó székelyudvarhelyi iskolások is.
A program kötetlenebb folytatásában a 89 éves Pista bácsit
tortával és születésnapi köszöntővel leptük meg. Ezúton is kívánunk jó egészséget, és kívánjuk,
hogy érezze jól magát köztünk,
újra sámsoni lakosként!
Tarné Hajdú Judit

„A népművészet a felgyülemlett jelenlevő múlt,
hatékony emlék, mely irányítja a jövőt”
( József Attila)

Hajdú Imrénét,
Veronkát
köszönti az iskola
nyugdíjba vonulása
alkalmából

Főszakácsunk 32 évétől búcsúzunk. Nap mint nap gondoskodott arról, hogy gyermekeink
tápláló, finom ebédet kapjanak.
Lelkiismeretesen, nagy szaktudással végezte munkáját. Hos�szú éveken át részt vett a diákoknak rendezett nyári és vándortáborokban, ahol finom főztjével örvendeztette meg a kicsiket, nagyokat egyaránt. Közvetlen, megnyerő, vidám egyéniségével aktív részese volt intézményünk nagy közösségének.
Nyugdíjas éveihez kívánunk erőt,
egészséget.
Az iskola dolgozói
A Technikai Tömegsport Egyesület Labdarúgó Szakosztálya
várja azokat a fociszerető embereket, akik együtt szurkolnának a BEK-döntő csapatainak
a focipályán! Kivetítőn nézheted meg a Manchester United
FC–FC Barcelona összecsapást május 27-én (szerda) este
20 órától. Szurkolj kedvenc csapatodnak, nézzük együtt a legnagyobb összecsapást! Vállalkozó kedvű szurkolók, a mérkőzés után villanyfényes villámtornán vehetnek részt. Csapatok
jelentkezését várjuk a helyszínen!

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Sok szeretettel meghívjuk „A helyi alkotók kiállításai” sorozatban
megrendezésre kerülő
A „KÉZIMUNKA régen és ma” kiállítására
Helye: Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény kiállítóterme
Hajdúsámson, Szabadság tér 7.
A kiállítás megtekinthető: 2009. május 18-tól június 26-ig.
Mindenkit várunk szeretettel!

Bejelentkezni az 52/590-013 és a 200-026 telefonszámokon vagy
személyesen a könyvtárban lehet.

A Technikai Tömegsport Labdarúgó Szakosztálya várja azoknak a csapatoknak jelentkezését, akik június végétől stanfoci
bajnokságban szeretnének részt
venni! Jelentkezési feltételeket és
bővebb felvilágosítást lehet kérni Rása Csabánál, a 06-70/9400080-as számon.

2009. május

Jó tudni

2009. május

Hirdetmény
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007.
április óta hatályos településrendezési tervének részleges módosítását határozta el az eltelt időszak tapasztalatai alapján. A módosítás
a belterületek egyes részei használatának pontosítását, ésszerűsítését, továbbá az Integrált Városfejlesztési Stratégia befogadását és az
elfogadott lakossági kezdeményezések átvezetését jelenti.
A fentiek alapján az Ön-kormányzat által elhatározott módosításokat és a közigazgatási szervek előzetes véleményét is tartalmazó egyeztetés alatt álló módosított településrendezési terveket
a Polgármesteri Hivatal (Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) „A” épülete földszintjén kifüggesztettük, és feltettük a város honlapjára, az
érintettek és az érdeklődők ott azt megtekinthetik.
Az állampolgárok, gazdasági szervezetek, érdekképviseleti szervek, civil szervezetek kérdéseikre további felvilágosítást a
Műszaki Irodán kaphatnak ügyfélfogadási időben, észrevételeiket
Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Irodájának
címezve tehetik meg írásban vagy személyesen.
Hajdúsámson, 2009. május 20.

Andó Lászlóné sk.
polgármester

Gyermek- és
családnap
Örömmel tudatom a kedves
olvasókkal, hogy május 16-án
ismét megrendezésre került a
gyermek- és családnap a Huncutka játszótéren. Az egész napos
rendezvényre több mint 2500
vendég érkezett a környező településekről és a hajdúsámsoni
lakosság közül.
Igyekeztem minél színesebb,
változatosabb műsorokkal, programokkal elkápráztatni a közönséget, az oda látogatókat. A legkisebbek különféle ugrálóvárakban,
bálnákon csúszkálhattak, láthatták Misi bohócot, a nagyobbacskák csocsózhattak, lengőtekézhettek, szumózhattak, dodzsemezhettek, körhintázhattak.
Az idősebb korosztály ellátogathatott a céllövöldéhez, a focimeccsekre és a változatos műsorokra. A Sámsoni Kerékpár Klub,
melyet április 29-én alapítottam
meg, tagjai kerékpáros ügyességi
versenyen vehettek részt. A legügyesebbeket serlegekkel, érmékkel, oklevelekkel és különböző
ajándékokkal jutalmaztam.
Makai Imre és segítői négy üstben főztek finom ebédet a vendé-

gek részére, és kínálták az ízletes
birkapörköltet, körömpörköltet és
toroskáposztát. Köszönjük!
Nagy sikere volt a gyönyörű
lovakkal és szép hintókkal érkező fogathajtóknak, póni hintósoknak.
Reggeltől estig lehetett vásárolni tombolát, a fődíj három
darab Mountainbike kerékpár
volt a felajánlásommal, DJ Frency
pedig gondoskodott a hangulatos zenéről. Este a Fáhi Band és
Sós Ferenc zenekara húzta a talpalávalót. Rengeteg helyi csoport,
egyesület, szakkör lépett még fel
ezen a jeles napon. Nagyon szépen köszönöm a fáradozásukat,
azt, hogy segítették munkámat. A
támogatókat több oldalon keresztül tudnám sorolni. Köszönöm
mindenkinek, aki hozzájárult bármivel is ehhez a naphoz.
Remélem, a következő gyermek- és családnapra is ilyen szép
számmal, vagy még többen fognak ellátogatni, és az is ugyanilyen fergeteges hangulatban fog
eltelni!
Bihari Lajosné,
8. sz. választókörzet képviselője

5. oldal

Esti tagozatú gimnázium
Hajdúsámsonban
Hajdúsámsonban, a Kossuth u. 2–8. sz. alatt, az általános iskola épületében működő Kölcsey Ferenc Gimnázium esti tagozata
felvételt hirdet a 2009/2010-es tanévre.
Az esti tagozaton heti két alkalommal, hétfő és szerdai napokon folyik az oktatás, 15 és 20 óra között.
Jelentkezni lehet a gimnázium kilencedik, tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamára. Lehetőség van tanulmányi idő
beszámítására. (Az osztályokat kellő számú jelentkezés esetén indítjuk.)
Az iskola-fenntartási díj összege 9. és 10. évfolyamon 8000 Ft/
tanév, 11. évfolyamon 5000 Ft/ tanév.
A fenti díj a beiratkozásnál fizetendő.
Régi tanulóknak is be kell iratkozni, nekik nem kell az iskolafenntartási támogatást megfizetni.
Beiratkozás: június 3-án, július 8-án, augusztus 12-én és
augusztus 25-én 10–12 óráig és 15–16 óráig.
A jelentkezéshez hozza magával iskolai bizonyítványait, személyi igazolványát és oktatási azonosító kártyáját (akinek van)!
További információ az 52/590-406-os telefonszámon, vagy az
iskola titkárságán kérhető.

GY ER M EK NA PI
M ŰSOR
2009. május 29. péntek
17 órától
helye: az iskola aulája
Belépő:

elővételben 300 Ft,
a helyszínen 500 Ft.
Minden belépőjegy egyben tombola,
mellyel a program végén részt vehetsz az
ajándéksorsoláson!
Információ:
Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény
06-52/200-026, 06-20/275-7504

6. oldal
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Sámsonkert eseményei
Két programot is kínált Sám
sonkert lakosságának április vége
és május eleje. Április 29-én lakossági fórumon beszélhették meg
ügyes-bajos dolgaikat Andó
Lászlóné polgármester asszon�nyal és a polgármesteri hivatal
vezető munkatársaival, május 2-a
pedig egy kis kikapcsolódásra
nyújtott lehetőséget.
Itt szeretnénk elnézést kérni
azoktól, akik nem kaptak szórólapot. Gyakorlatilag elkerülhetetlen, sajnos a jövőben sem garantálható. Ennek több oka is lehet,
egy biztosan van: mint minden, a
pénz. S mint ismeretes, mindig
abból van a legkevesebb.
A szórólapok kiosztása közben
alkalom nyílt néhány lakossal is
szót váltani. Volt, aki örömmel
üdvözölte a rendezvények hírét, de
olyan is volt, aki meglátva a majálisra hívó lapocskát, kissé színlelt
felháborodással utasította vissza,
mondván: majálisra a rendszerváltás előtt jártunk, akkor kellett így
ünnepelni.
Akkor is mondtuk, most csak
megismételni tudjuk: ez a hozzá
állás, felfogás teljesen téves. Aki
ezt vallja, és ezzel azonosul, saját
magát zárja ki a közösségből, és
egy kis szórakozásból. Nem büntethetjük magunkat pusztán azért,
mert a sors kimérte ránk a szocializmus korszakát. Elsősorban rajtunk áll, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben.
A majális jelentése májusi szabadtéri mulatság. Semmi köze
eszmékhez, ideológiákhoz. Így
nincs köze a holokauszthoz (jelentése „teljesen elégő áldozat”)
sem.
Ezt most bizony sokan nem
értik. Mi sem értettük addig, amíg
egy sámsonkerti lakos, Vass János
a lakossági fórumon az emberiség
történetének egyik legszörnyűbb
gaztettét a majálisi ebéddel állította párhuzamba.
Hozzászólásában említést tett
arról, hogy volt itt egy jól működő alapítvány, „amit szétrugdos-

tak”. Végül pedig a meglehetős
vehemenciával előadott vélemény
odáig fajult, hogy a majális programjában szereplő adag sertéspörköltet ahhoz a csokoládéhoz
hasonlította, amit a zsidóknak
adtak a gázkamrába küldés előtt.
Minden hasonlat sántít. Ez
minősíthetetlen. Ettől a megnyilvánulástól a jóérzésű, tisztességes
emberek nevében a leghatározottabban elhatároljuk magunkat.
A megdöbbenést nem lehet,
lehetett szavakba önteni, azóta is
többször feltettük már magunkban és egymás között a kérdést:
mi lehet a háttérben, mi táplálhatja ezt a mérhetetlen ellenszenvet? Ráadásul az összefogás jegyében. A válasz hosszú lenne.
A lakossági fórum természetesen elérte azt a célját, hogy az
emberek lehetőséget kapjanak a
számukra fontos kérdések felvetésére, megvitatására. Ezt a célt
akkor is elérte a rendezvény, ha
azzal a ténnyel szembe kell nézni, hogy az igények messze meghaladják a lehetőségeket.
Azonban az igények néhány
vonatkozásban – az utak általános
állapota, a járhatatlan szakaszok
megszüntetése, a helyi egészségügyi ellátás megoldása, a most már
botrányossá váló „vizes” ügyek
lezárása, és lehetne még sorolni,
teljesen jogosak. Ki is a felelős
ezért? Kinek is kellene jól irányítania városunk céljait, kéréseit…?
A néhány nappal később, május
2-án megrendezett majális is jól
sikerült Az oda kilátogató 300400 felnőtt és gyerek legalább egy
rövid időre elfeledhette búját,
gondját, a lakosságot sújtó sok
csapást…
Pinkovai Elek, a Sámsonkerti
Részönkormányzat elnöke
Jakubecz Sándor,
önkormányzati képviselő
Kegyes Ferenc,
a Sámsonkertért Alapítvány
megválasztott, új elnöke

2009. május

Mert jogunk van
választani!

Az európai parlamenti választások 2009. június 7-én lesznek.
Ezen a napon eldönthetjük, hogy
melyik politikai párt képviselői
kerüljenek be az Európai Parlamentbe. Ezen a napon szavazatunkkal egyúttal véleményt nyilváníthatunk arról, hogy mit gondolunk a mai gazdaságpolitikáról, arról hogy mennyire vagyunk
megelégedve mostani kormányunk döntéseivel, hiszen igyekszik elbagatellizálni a választást,
mondván, „nincs túl nagy jelentősége az Európai Parlamenti
választásnak hazánkra nézve.”.
Nos, ez nem igaz! Csak tekintsünk vissza egy kicsit a múltba,
az azelőtti európai parlamenti
választásokra.
Nem szabad hagyni, hogy a
mai kormány aláírjon egy újabb
IMF hitelszerződést, mert az
végképp az ország végét jelentené. Micsoda dolog az, hogy az
IMF csak nekünk, magyaroknak
ír elő megszorításokat, miközben
a szomszédos országoknak nem.
Miért van az, hogy a kormány
nem látja, hogy az újabb megszorításokkal tovább mélyíti a válságot, hogy családok ezreinek megélhetését sodorja veszélybe. Miért
van az, hogy a környező országok sorra adócsökkentési és beruházást serkentő politikát folytatnak, mi pedig pont az ellenkezőjét tennénk? Vajon kinek lenne
ez jó…?
Meg kellene végre érteniük,
hogy a kis- és középvállalkozások megerősítése nélkül soha nem
fog sikerülni kilábalnunk a gödörből. Az ingatlanadó bevezetése és
a szociálpolitikai támogatás eltörlése nem segít a magyar gazdaságon. A szocpol és a kamattámogatások megvonása teljesen tönkre teszi a haldokló magyar építőipart, ezzel a még dolgozó emberek életét pecsételi meg. Ezért kell
elmenni és szavazni egy választáson!
Mindegy, hogy épp mi a szavazás tárgya (EP-választás, parla-

menti választás, önkormányzati
választás, vagy épp népszavazás),
bármiről is kelljen dönteni, érint
minden magyar családot. A fiataloknak pedig azt tudnám üzenni, hogy ne hagyjátok magatokat félrevezetni, a Ti választásotoknak jóval nagyobb súlya van,
mint azt gondolnátok. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy egy
végzős fiatalra (aki most lép ki
az iskola kapuin a való világba)
milyen jövő vár, hogy hol fogja boldogulásának lehetőségeit
megtalálni.
Én úgy vélem, Magyarország
a miénk, nem kívánunk elköltözni, itt szeretnénk élni és családot
alapítani. Magyarország azé lesz a
jövőben, aki teleszüli, ezért fontos
az, hogy Magyarországnak legyen
megtartó ereje a fiatal nemzedék
irányába, és soha többé ne legyen
olyan gyalázatos vezetője, aki külföldre tanácsolja gyermekeinket,
romba dönti és kiárusítja hazánkat.
Remélem, hogy az emberek
látják, hogy ma Magyarországon
egyedül a Fidesz képes kivezetni
ezt az országot a válságból és a
Fidesz az egyetlen olyan politikai erő, amely komolyan gondolja a nemzetünk érdekeinek védelmét. A többi párt csak a parlamentbe akar bejutni, illetve az a
céljuk, hogy megosszák a jobboldalt és a Fidesztől akarnak szavazatokat elvenni, aminek köszönhetően az MSZP-t segítik hatalomban maradni.
Ezért kérek minden hajdú
sámsoni választópolgárt, hogy
június 7-én ne maradjon otthon,
hanem menjen el és szavazzon a
FIDESZ–KDNP közös listájára! Szavazzon egy olyan pártra,
amely tényleg Magyarországot
képviseli!
Máthé Attila,
Fidesz – Magyar
Polgári Szövetség
hajdúsámsoni
csoportjának elnöke
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Egy program, melynek az eredményessége
nemcsak a benne résztvevőkön múlik
Lassan hónapok óta zengi a kormánypropaganda az „Út a munkába” program jelentőségét, holott előfordulhat, hogy végrehajtása a munkanélküliek sajnos egyre gyarapodó
táborában összességében több kárt
okoz, mint hasznot. Az önkormányzatoknak április közepére meg kellett
alkotniuk a településükre szóló közfoglalkoztatási tervet, mely megalapozhatta a programban történő részvétel lehetőségét. A programot alkotó munkaügyi miniszter (időközben
leváltották) és kormánya szándékából
az derült ki, hogy a közfoglalkoztatás
keretében végzett munka eredményessége sokadlagos szempont, sokkal inkább
fontos az, hogy javuljanak a statisztikai mutatók. Erre lehet következtetni, hiszen nem kötelezik az önkormányzatokat arra, hogy a rendelkezésre állási támogatásban részesülők
minél nagyobb arányban és minél
hosszabb ideig legyenek a program
résztvevői. A rideg valóság és a várható kilátások azonban nagyon is
indokolttá tennék a minél nagyobb
arányú, és minél hosszabb idejű foglalkoztatását azoknak, akiknek döntő többsége nem képes más módon
jövedelemszerzésre. A vállalkozások egyre szűkülő kilátásai, a sorozatos létszámleépítések és a gazdaság lényegesen nagyobb visszaesése a tervezettől azt sugallják, a családok életében nagyon rossz időszak következik. Az önkormányza
tok sajátságosan reagálják le a program lehetőségeit, általában szeretnének minél hamarabb, és minél kevesebb problémával szembesülve „túllenni” a számukra kötelező gyakorlaton. Van olyan település, ahol szinte csak 90 napos időtartamú foglalkoztatásra vállalkoztak, van ahol részben a rövidebb, részben féléves, illetve az év végéig terjedő időszakban is
foglalkoztatják a programba belépő
munkavállalókat.
Nyíradonyban a rendelkezésre állási támogatásban jelenleg részesülő 466
főből, 310 fő foglalkoztatását tervezzük, közel 90%-os mértékben az
év hátralévő részében munkát, és
a 28 500 Ft-os segély helyett, leg-

alább 71 500 Ft-os minimálbér biztosítva. A program sikeressége azonban egyértelműen azon múlik, hogy
lesz-e valóságos haszna, érzékelhető,
és mérhető eredménye a végrehajtásának. Ezt azonban legalább három
tényező befolyásolja: 1. Mennyire lesznek partnerek a programban
résztvevők, vagyis elvégzik-e megfelelő módon a rájuk bízott munkát?
2. Képes lesz-e, illetve szándékában
áll-e az illetékes önkormányzatnak
saját forrást biztosítani a szükséges
eszközök megvásárlására és az eredményes munkavégzéshez szükséges
dologi kiadásokra? 3. Hogyan fogadják azok, akik nem kerülhettek be a
programba, mert nem részesülnek
rendelkezésre állási támogatásban,
bár közülük is nagyon sokan szívesen
dolgoznának, illetve a helyi közösség
kívülállóként milyennek ítéli meg a
program során tapasztaltakat?
Ezért azok az önkormányza
tok, melyek veszik a fáradságot, és
a bonyolítás minden nyűgét, irtózatos mennyiségű, sokszor felesleges kálváriát vállalva, még saját forrásból ki is egészítik a programot,
veszélyes dologra vállalkoznak. Mert
ezt a programot nagyon nehéz lesz
eredményesen végrehajtani, rengeteg energiát kíván minden bonyolításban résztvevőtől, adminisztrátortól, munkacsoport-vezetőtől,
műszaki vezetőtől, és minden dolgozótól. Megvan a veszélye annak,
hogy a résztvevők nem mindegyike lesz partnere az önkormányzatnak, nem lesz hatékony az irányításuk, vagy a kívülállók megítéléséből adódóan a meglévő feszültségek
tovább fokozódnak.

Első hallásra tehát azok lehetnek nyugodtabbak, akik kevés dolgozót és rövid ideig akarnak foglalkoztatni, és azok néznek nehéz időszak elé, akik nagy arányban és hos�szú ideig akarják kihasználni a programban lévő lehetőséget. Azonban
ha szétnézünk az önkormányzatok
háza táján, mindenki egyetért azzal,
hogy rengeteg munka és feladat lenne, hiszen tele van a közigazgatási
terület illegális hulladéklerakókkal,
nincsenek rendben, sőt sok esetben
alig járhatóak az önkormányzati földutak, nincsenek karbantartva a melio
rációs csatornák, hiányoznak a földutak melletti szikkasztó árkok, csapadékvíz- és belvízcsatornák, járdaszakaszok, elhanyagoltak az utak melletti
területek, lassan megfojt bennünket a
parlagfű, kevés a közpark, elhanyagoltak a közterületek. Az önkormányzati
intézmények és épületek karbantartásához sokszor nincs elegendő munkáskéz, az utcafásítások programjai
szinte mindenhol ellaposodtak.
Tehát munka és elvégzendő feladat lenne bőséggel, így vétek lenne
nem kihasználni a kínálkozó alkalmat. Ezért arra biztatom a térségbeli önkormányzatokat, és arra kérem
azokat, akik Nyíradonyban bármilyen
módon kapcsolatba kerülnek a közfoglalkoztatási program végrehajtásával, hogy felelősséggel és kettős erővel dolgozzanak azon, és úgy, hogy
a résztvevők, a bonyolítók, a kívül
rekedtek, és a külső szemlélők egyaránt megelégedve nyugtázzák az év
végi összegzést.
A program résztvevőinek figyelmét külön is felhívom arra, hogy
éljenek a kínálkozó lehetőséggel, és
vegyenek részt benne, mert ellenkező
esetben akár 3 évre is megszüntethető
(!) bárminemű, aktív korúaknak járó
támogatás, ami a családok életében
óriási problémához vezethet.
Egyébként pedig határozott véleményem, hogy akik kapcsolatba kerülhetnek ezzel a programmal, tartoznak
azoknak, akik adójukkal és befizetéseikkel, különböző hozzájárulásaikkal a
program forrását biztosítják, ezért a
felelősségteljes hozzáállás minden-

kitől joggal elvárható.
Tasó László

Mert a munka
nemesít

Mint azt Tasó László képviselő
úr cikkében olvashatjuk, tényleg sok
lehetőség rejlik a közmunkaprogramban, amennyiben azt jól szervezi
meg a hivatali apparátus, ami óriási
feladat, sok-sok energia és hatalmas
felelősség.
Persze a siker a foglalkoztatottaktól is nagymértékben függ, hiszen
ha negatívan állnak hozzá, akkor az
egész kudarcra van ítélve, ezért kérek,
kérünk minden dolgozót, hogy a tőle
telhető legnagyobb teljesítményt
hozzák ki magukból, igenis mutassák
meg, hogy értékes emberek, akik szeretnek dolgozni és nem élnek vissza
az adott lehetőséggel, hozzájárulnak
a település fejlődéséhez. Ezért tisztességes bért kapnak, nem pedig segélyen tengődnek otthon.
De ugyanilyen fontos az is, hogy
a lakosság elfogadja-e ezt a munkaprogramot, mert mégiscsak az adófizetők pénzéből van finanszírozva.
Én hiszem, ha az adózó emberek azt látják, hogy szépül és fejlődik
városunk, dicsérettel fogják nyugtázni az erőfeszítéseket.
Hajdúsámsonban ez idáig 230-an
vettek részt a közmunkában, 2009ben összesen 500 embert fognak
behívni, de sajnos nem tudunk mindenkinek évre szóló munkát biztosítani. Pedig az önkormányzat a siker
érdekében megteremti a kellő forrásokat.
Reméljük, hogy a program továbbra is élni fog és jövőre jóval több személyt tudunk majd foglalkoztatni.
Hiszen tényleg sok tennivaló van
hivatalunk területén, (árkok, közparkok, intézmények, utak karbantartása) amit e program keretein belül
sikeresen elvégezhetünk.
Máthé Attila
Hajdúsámson város
alpolgármestere

Képek városunk életéből

8. oldal

Breaktánc a divatshow műsorában

Divatbemutató

Pillangó Mazsorett Csoport

Májusfa-mászás

Moderntánc-csoport

2009. május

Citera-csoport

A hajdúsámsoni Fáhi Band

Moderntánc-csoport

A gyerekek egyik kedvence

A gumivár
Sokan eljöttek

