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Tisztelt  
Lakosság! 

Évtizedek óta várunk arra, hogy az 
éppen hatalmon lévő Kormány komo-
lyan vegye a 471-es főút mellett élő 
emberek jogos elvárását, azt, hogy biz-
tonságban élhessenek, hogy gyerekeik, 
szeretteik biztonságban eljussanak az 
iskolába, óvodába, bölcsődébe a mun-
kahelyre. 

A Közlekedési, Hírközlési és Ener-
giaügyi Minisztérium kérése alapján 
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ megbízásából elkészült „A 
471. sz. Debrecen-Mátészalka másod-
rendű főút fejlesztésének vizsgálata” 
című döntés-előkészítő tanulmány. A 
tanulmány ismertetésével, bemutatá-
sával kapcsolatosan egyeztető tárgya-
lás összehívására került sor Nyírbátor-
ban, amelyen az érintett települések 
polgármesterei, országgyűlési képvi-
selői, valamint a meghívott vendégek 
vettek részt.

A tanácskozáson az alábbi 3 alter-
natívát ismertették a résztvevőkkel:

I. változat: 
Ez a változat sem a forgalombiz-

tonsági szempontból elengedhetetlen 
változtatásokat, fejlesztéseket, sem a 
471. sz. főút besorolásának megfelelő 
főúti jellemzők minimális paraméte-
reinek kielégítését nem tartalmazza, 
csupán a pályaszerkezet 115 kN-ra 
való megerősítése szerepel a műsza-
ki tartalomban. 

II. változat:
A vonalvezetés lokális hiányossá-

gainak kiküszöbölését, a forgalombiz-
tonság növelése érdekében szükséges 
beavatkozások és intézkedések megté-
telét és pályaszerkezet 115 kN-ra tör-
ténő megerősítését mindkét változat 
egyaránt tartalmazza.

III. változat:
Debrecen belterületi szakasz 2x2 

sávos bővítése, egyéb szakaszokon 
nyomvonal geometriai fejlesztése, 
elkerülő szakaszok építése, megma-
radó szakaszokon 115 kN tengelyter-
helésre történő erősítés ív korrekciók-
kal és keresztmetszet bővítéssel.

Mind a II., mind a III. változat 
beilleszthető a Közlekedésfejleszté-
si Koordinációs Központ programjá-
ba, mert azokat a célkitűzéseket, ame-
lyeket a Közlekedésfejlesztési Koordi-
nációs Központ megfogalmaz, mara-
déktalanul teljesítik, ugyanis javítják a 
régió belső elérhetőségét; a társadalmi 
és területi kohéziót erősítik; a régión 
belül és a kistérségek között nagyobb 
teherbírású és jobb minőségű, vala-
mint biztonságosabb útvonalat ered-
ményeznek.

Az elvégzett vizsgálatok és számítá-
sok alapján az javasolható, hogy a III. 

változat megvalósítására célszerű töre-
kedni, mivel ez a változat rendelke-
zik a célt legjobban kielégítő műsza-
ki megoldásokkal és ennek a változat-
nak a megvalósítása a leghatékonyabb 
az elvégzett költség-haszon elemzés 
szerint is.

A tanácskozás konzekvenciá-
it levonva Tasó László országgyűlési 
képviselővel, Nyíradony polgármes-
terével együtt sajtótájékoztatót tar-
tottunk. 

Fontosnak tartjuk a nyilvánossá-
got, hiszen eddig is nyomon követte 
a média az elkerülő út, illetve a 471-
es út – halálút – felújításának „komé-
diáját”. Pártállástól függetlenül vala-
mennyi polgármester azt képvisel-
te, hogy az elkerülő utak felüljárók 
nélkül, a 471-es út megújítása nem 
támogatható. Érthetetlenek az alter-
natívák hiszen az elkerülő út tervezé-
se már régen megtörtént. A debreceni 
2,6 km-es 2x2 sávos út terve is elké-
szült. Tehát, ha a Kormány komolyan 
gondolja az ország keleti részében élő 
emberek életminőségének javítását, a 
gazdaság élénkítését, akkor csakis az 
eredeti elképzelés alapján kell, hogy 
gondolkodjon.

A tanácskozáson résztvevő polgár-
mesterek egyöntetűen kinyilvánították 
elszántságukat, hogy mindent meg-
tesznek a lakosság biztonságos köz-
lekedésének megteremtése érdekében. 

Bízunk benne, hogy az illetékesek 
nem élnek vissza a lakosság bizalmá-
val, türelmével és a 471-es út felújítá-
sát, és az elkerülő út megépítését belát-
ható időn belül elkezdik. A sajtótájé-
koztatón utaltunk arra is, hogy a bal-
eseti statisztikák és a forgalomszám-

lálási adatok alapján kiemelten indo-
kolt az elkerülő út megépítése, a bel-
területi részre eső útszakasz felújítása.

Hajdúsámson a legveszélyeztetet-
tebb település, hiszen a 471-es út tel-
jes átmenő forgalma Hajdúsámsonon 
keresztül éri el Debrecent. Konkrét 
információt az útépítés fedezetének 
forrásáról, a megvalósulás időpontjá-
ról nem kaptunk.

Csalódottan jöttünk el a tanácsko-
zásról, hiszen most úgy tűnik, hogy 
nulláról indul a probléma kezelése.

A tanácskozás azzal zárult, hogy 
valamennyi település Képviselő-tes-
tülete áttekinti az ajánlatokat és tele-
pülési döntéssel megerősíti az állás-
pontját. Ezt követően újra egyezte-
tésre kerül sor. Reméljük, hogy nem-
csak időhúzásról van szó, hanem talán 
már VALAKI tudja, hogy van forrás 
az elkerülő megépítésére az út hely-
reállítására, és ezért kezdeményezte a 
Közlekedési Minisztérium az újabb 
párbeszédet.

Újabb csalódást ma nem tudnak a 
települések elviselni, cselekvést várunk 
az illetékesektől. Felháborító az a tény, 
hogy miközben halljuk a közpénzek 
törvénytelen elköltését, addig arra 
hivatkoznak illetékesek, hogy túlzott 
az az igényünk, hogy a 471-es út felújí-
tást nyerjen úgy, hogy az elkerülő sza-
kaszok megépüljenek. Ebből a jogos 
igényünkből nem szabad engedni – 
összefogással remélem sikerül érvé-
nyesíteni az akaratunkat. Egyelőre a 
félelem a felháborodás őrli fel napja-
inkat – de kérem a lakosság türelmét, 
az egymásra való odafigyelést!

Andó Lászlóné
 polgármester

Újra indul a 471-es „kálváriája”



2. oldal Az Önkormányzat hírei 2009. július

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató

1.) a 2009. július 17. napján tar-
tott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésen hozott határozatokról: 

A képviselő-testület:
•	 a	Hársfa	utca	3-5.	sz.	alatt	kialakí-

tandó egészségház kiviteli terveinek elké-
szítésével – az engedélyes tervet elkészítő 
– Balázs és Vecsey Építésziroda Kft-t bíz-
ta meg bruttó 3 050 000 Ft összegű terve-
zési díjért; 

•	 szennyvíz	beruházás	tartalék	keret	
terhére Sámsonkertben a Szőlő, Barac-
kos, Málna és Budaházi utcákban szenny-
víz hálózat megépítéséről döntött. A beru-
házási költség 10 %-os önerejét a 2009. évi 
költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére 
vállalja megfizetni;

•	 elvi	 döntést	 hozott	 arról,	 hogy	
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” cím-
mel pályázatot nyújt be Hajdúsámson bel-
területi szakaszán kerékpárút építésére;

•	 együttműködési	 megállapo-
dást kötött a Lépéselőny Egyesülettel 
a”Hátrányos helyzetben lévő nők egyé-
ni és csoportos munkaerő-piaci felkészí-
tése Hajdúsámsonban és környékén” című 
pályázathoz a projektben való együttműkö-
désre;

•	 elvi	 döntést	 hozott	 arról,	 hogy	
„Funkcióbővítő integrált települési fej-
lesztések” címmel pályázatot nyújt be 
Hajdúsámson város központjának funk-
cióbővítő rehabilitációja céljából; megbíz-
ta az OPUS Team Kft-t a pályázat elkészí-
tésével.

2.) a 2009. július 31. napján tar-
tott rend kívüli képviselő-testületi 
ülésen ho zott határozatokról: 

•	 a	 képviselő-testület	 elfogadta	 a	
kerékpárút pályázott fejlesztés forrásösz-
szetételét:

Bruttó bekerülési érték összesen:
 490.109.445 Ft
Saját forrás: 29.693.069 Ft
Igényelt támogatás: 300.000.000 Ft
•	 feloldotta	 a	 civil	 szervezetek	

részére még ki nem fizetett összegekre 
vonatkozó előirányzat zárolását.

3.) a 2009. augusztus 12-én tar-
tott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésen hozott határozatokról: 

•	 módosította	 döntését	 a	
hajdúsámsoni iskolás gyerekek közleke-
dési táborának támogatásával kapcsolat-
ban, mely szerint a kedvezményezett a 
hajdúsámsoni Polgárőrség lett;

•	 a	 Sámsonfeszt	 zenei	 fesztivál	 és	
motoros találkozó céljára az önkormány-
zat térítésmentesen biztosította a sportpá-
lya területét a Hajdúsámsoni Rákóczi Egye-
sület részére.

4.) a 2009. augusztus 18-án tar-
tott rend kívüli képviselő-testületi 
ülésen hozott határozatokról: 

•	 a	Martinkai	Őszirózsa	Idősek	Klub-
ja részére 85 000 Ft támogatást nyújtott 
kirándulás céljára.

•	 az	 S-O2	 Postagalamb	 Egyesület	
részére 100.000 Ft támogatást biztosít esz-
közök és felszerelések vásárlására.

5.) a 2009. augusztus 31-én tar-
tott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésen hozott  határozatokról: 

•	 a	kerékpárút	megvalósításához	szük-
séges magántulajdonban lévő 4 db ingatlan 
– beruházással érintett ingatlanrész - tulaj-
donjogának megvásárlásáról döntött;

•	 az	ART-VITAL	Kft.	által	kezde-
ményezett fizetési meghagyással szemben 
ellentmondással élt. Felkérte az önkormány-
zat ügyvédjét, hogy az önkormányzat jogi 
képviseletét lássa el;

•	 visszavonta	az	„Egyenlő	esélyű	hoz-
záférés a közszolgáltatásokhoz” címmel az 
önkormányzati ügyfélszolgálat és a bölcső-
de komplex akadálymentesítésének, meg-
valósítására benyújtandó pályázat tárgyában 
hozott határozatát;

•	 döntött	Családsegítő	szolgálat	és	a	
Gyermekjóléti szolgálat akadálymentesíté-
sének megvalósítására benyújtandó pályá-
zat forrásösszetételéről az alábbiak szerint:

Bruttó bekerülési érték összesen:
 14.527.819 Ft
Saját forrás: 726.391 Ft
Igényelt támogatás: 13.801.428 Ft
•	 elfogadta	a	II.	Rákóczi	Ferenc	Álta-

lános Iskola és Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény Pedagógiai programját azzal 
a feltétellel, hogy 2009. szeptember 30-ig 
a szakértői jelentésben leírt hiányosságokat 
pótolja, a jogszabályban előírt egyeztetése-
ket elvégzi;

•	 hozzájárult	 ahhoz,	 hogy	 Lakatos	
Attiláné óvodavezető határozatlan idejű 
óvodapedagógusi közalkalmazotti jogvi-
szonya áthelyezéssel jöjjön létre. 

6.) a 2009. szeptember 3-án tar-
tott ülésterv szerinti képviselő-testü-
leti ülésen hozott  határozatokról: 

•	 a	képviselő-testület	zárt	ülésen	tár-
gyalta az aljegyzői munkakör betöltésére 
érkezett pályázatokat. Az ülésre megjelent 
öt pályázó az érvényes pályázatot benyúj-
tók közül, akiket meghallgatott a testület. 
Aljegyző kinevezésére nem került sor, tekin-
tettel arra, hogy a jegyző által jelölt Dr. Vin-
ce István pályázó a szükséges szavazatot (10) 
nem kapta meg.

•	 módosította	az	önkormányzat	2009.	
évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) 
rendeletét.

•	 elfogadta	az	önkormányzat	és	intéz-
ményei 2009. évi gazdálkodásának I. félévi 
helyzetéről szóló tájékoztatót;

•	 jóváhagyta	 a	 II.	 Rákóczi	 Ferenc	
Általános	Iskola	és	Alapfokú	Művészetokta-
tási Intézmény részére toronysütő berende-
zés vásárlását, melynek fedezetét az önkor-
mányzat 2009. évi költségvetési fejlesztési 
céltartalék terhére biztosítja; 

•	 a	központi	ügyelet	gyógyszerkiadá-
sainak fedezetére a 2009. évi költségvetési 
céltartalék terhére 500 Ft-ot biztosít;

•	 a	Hajdúsámsoni	Technikai	Tömeg-
sport és Ifjúsági szabadidős Egyesület részé-
re a 2009. évre megítélt támogatási összeget 
450 Ft-tal megemelte;

•	 módosította	 a	pénzbeli	 és	 termé-
szetben nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló rendeletet az aktív korú-
ak együttműködési kötelezettségével kap-
csolatban, továbbá a közköltséges temetés 
vonatkozásában;

•	 módosította	az	állattartás	helyi	sza-
bályairól szóló rendeletet, megjelölve utcák 
szerint, hogy a városközpont mely részén 
nem lehet mezőgazdasági haszonállatot tar-
tani. A rendelet 2010. január 1. napján lép 
hatályba;

•	 módosította	 az	 alapfokú	 művé-
szetoktatási intézményben fizetendő térí-
tési díjak, tandíjak megállapításának sza-
bályairól szóló rendeletet. A módosítás a 
tanulmányi átlagokra vonatkozott, a díjak 
nem változtak. A rendelet szeptember 4. 
napján lépett hatályba.

•	 elfogadta	a	II.	Rákóczi	Ferenc	Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény, valamint az Eszterlánc Óvo-
da 2008/2009-es évről szóló szakmai beszá-
molóját.

•	 elutasításra	 került	 a	 szikigyakori	
lakosok kérelme, melyben kezdeményez-
ték Hajdúsámson közigazgatási területé-
hez történő csatlakozásukat;

•	 az	 országgyűléshez	 fordult	 az	
önkormányzat – Tasó László országgyű-
lési képviselő kezdeményezése alapján – 
annak érdekében, hogy az állami erdőket 
kezelő 100 %-os állami tulajdonban lévő 
erdőgazdaságok részvényeit közigazgatási 
területi illetékességük arányában az érin-
tett önkormányzatoknak adja tulajdonukba;

•	 a	lezárt	hulladéklerakó	rekultiváci-
ója érdekében az érintett ingatlanok átmi-
nősítéséről, megosztásáról döntött;

•	 Babik	Mihály	és	társai	útfelajánlásá-
ról akként döntött, hogy az ingatlant térítés 
nélkül közút céljára átveszi abban az eset-
ben, ha az érintett ingatlan tulajdonosok 
vállalják a még hiányzó közművek kiépíté-
sét;

•	 Hozzájárult	 a	 Sámsonkertben	 a	
TIGÁZ	részére	vezetékjog	alapításához;

•	 Az	önkormányzat	2009.	évi	költ-
ségvetésében elfogadott fejlesztési céltar-
talékból	220.000	Ft	+	ÁFA	összeget	biz-
tosít	a	II.	Rákóczi	Ferenc	Általános	Iskola	
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
részére a Jókai utcai és a Kossuth u. 16. sz. 
alatti épületek érintésvédelmi és villámvé-
delmi hiányosságai megszüntetésére;

•	 Megbízta	 a	 szennyvízberuházás	
eredményeként létrejövő közművagyon 
üzemeltetésével kapcsolatos közbeszerzési 
eljárás lebonyolításával a Nívó-Clean Bt-t, 
bruttó 1.000 EFt díjazásért;

•	 a	Hajdú-Bihari	Önkormányza	tok	
Vízmű	Zrt.	2009.	szeptember	22.	napján	
tartandó rendkívüli közgyűlésén polgár-
mester által képviselendő önkormányzati 
álláspontokról döntött; többek között arról, 
hogy a cégbe beapportált víziközmű vagyo-
nát	a	Vízmű	Zrt.	adja	vissza	az	önkormány-
zat tulajdonába mindenféle további kötele-
zettség megállapítása nélkül;

•	 a	„Belterületi	bel-	és	csapadékvíz-
védelmi fejlesztések” címmel kiírásra került 
pályázati felhívásra pályázatot nyújt be, a 
pályázatírás tárgyában a szerződés megkö-
tésére felkérte a polgármestert;

•	 az	„Önkormányzati	utak	fejlesztése	
támogatására” címmel kiírásra került pályá-
zati felhívásra pályázatot nyújt be, a pályá-
zatírás tárgyában a szerződés megkötésére 
felkérte a polgármestert;

•	 elfogadta	az	Eszterlánc	Óvodában	
az Alterra Építőipari Kft. által - a garanci-
ális javítási munkák keretében – a homlok-
zati vakolati dilatációs repedések javítását;

•	 elfogadta	 a	 Petőfi	 Sándor	Városi	
Könyvtár, Közművelődési és Muzeális 
Intézmény vezetőjének a 2009. évi város-
napra vonatkozó pénzügyi-szakmai beszá-
molóját.

Egészségház Hirdetmény
Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testüle  

227/2009.(V.18.) öh. számú határozata alapján Hajdúsámson-Sámsonkert 
településrészen  

egészségházat kíván létesíteni.
A hirdetmény tárgya:
Hajdúsámson	Város	Önkormányzat	Képviselő-testület	Műszaki	Bizottsága
120/2009.(VIII.18.) MŰB sz. határozata alapján az egészségház megvalósí-
tásának
előkészítése céljából megoldási javaslatokat kér be.
A hirdetmény célja:
Egészségház létesítése felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, valamint 
anya- és
kisgyermek tanácsadó céljára, építési beruházással magvalósuló vagy már fenn-
álló épület
önkormányzat általi üzemeltetése, bérlet vagy adás-vétel útján.
Feltételek:
-  Az építési beruházást tartalmazó javaslat vonatkozhat az önkormányzat tulaj-

donában lévő ingatlanra, valamint magántulajdonú ingatanra is.
- Az ingatlan Sámsonkert településrész központjában helyezkedjen el.
- Az építmény legalább 130 m² hasznos alapterületű legyen.
-  Az építmény egészségház létesítéséhez, engedélyezéséhez előírt jogszabályi 

feltételeknek feleljen meg.
- Az ingatlan rendelkezzen parkolóhelyek kialakítására alkalmas területtel.
- Az ingatlan rendelkezzen utcafrontra néző bejárattal.
- Már fennálló épület esetében annak készültségi foka legalább 80%-os legyen.

A javaslatokat Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatalának címezve  
(4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. szám) kell benyújtani.

A javaslatok beérkezésének határideje: 2009. szeptember 15.
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Hőgye Zsófia

A 2009. évi Közművelődési Díjat a 
képviselő-testület idén  Muskátli Népdal-
kör	vezetőjének,	Hőgye	Zsófiának	ítélte,	
aki 2003. óta vezeti a csoportot.

Az általa vezetett közösségnek nagy 
szerepe van a hagyományőrzés ben és 
Hajdúsámson hírnevének öregbítésé-
ben. Rendszeres résztvevői a helyi és a 
környező települések rendezvényeinek. 
A csoport folyamatosan magas színvo-
nalon működik, melyet az elnyert díjak 
is tükröznek:

2005. május térségi minősítő, Pocsaj 
– kiváló minősítés

2005. szeptember, Vass Lajos Nép-
zenei Verseny, Mezőkövesd – arany elis-
merés

2005. augusztusában Hajdú sámson 
Város	Önkormányzata	Közművelődési	
Díjában részesültek.

Ebben az évben jelent meg az első CD 
felvételük is.

2006. március Mezőkövesd VI. Vass 
Lajos Népzenei Verseny – arany fokozat

2006. március 25. Téglás Országos 
KÓTA minősítés – ezüst fokozat

2007. év őszén a csoport bulgáriai test-
vérvárosunkban, Belenében szerepelt.

2008. április 26. Létavértes KÓTA 
országos minősítő – arany fokozat

2009-ben elkészült második hang-
anyaguk, amely CD formájában nyáron 
jelent meg.

A csoportvezető külön érdeme, hogy 
a hangszeres kíséret szakmai irányítá-
sát is ellátja és a közösséget is összetart-
ja. Bár a népdalkör 2005-ben kollektíven 
már részesült Közművelődési Díjban, úgy 
éreztük a csoport vezetője 6 éves munká-
jáért egyénileg is érdemes a díjra.

Laczkó Tiborné

Könyvtáros kollégánk, Jutka 
nénit nyugdíjba vonulása alkalmából 
köszöntjük.

Intézményünkben 1981. januárjától 
dolgozott, de előző – szintén helyi – 
munkahelyével együtt közel négy évti-
zedes közalkalmazotti munkaviszony-
nyal rendelkezik. Folyamatosan képezte 
magát, korábban könyvtárkezelői, majd 
könyvtáros asszisztensi képesítéseket 
szerzett, a legutóbbi években pedig a 
fiatalabb kollégákkal együtt a számító-

gépes ismereteket is elsajátította.
Sokunk számára, akik itt töltöt-

tük iskolaéveinket a 80-as, 90-es évek-
ben	mindig	Ő	marad	a	nagybetűvel	írt	
„Könyvtáros”, aki segített eligazodni a 
könyvek világában, a szerzői – és címka-
talógusokban. A több ezer kötetet szin-
te fejben tartotta, katalógus nélkül is 
megmondta, hogy megvan-e egy bizo-
nyos könyv a könyvtárban vagy nincs. 
S miközben a könyvtárhasználati sza-
bályok betartását szigorúan és követ-
kezetesen megkövetelte, emberileg is 
odafigyelt a betérőkre, akik gondjaikat 
és bajaikat is megoszthatták vele. Az 
összevont intézményből adódóan a ren-
dezvények szervezésében, lebonyolítá-
sában is aktívan közreműködött, külö-
nösen szerette, ha gyerekekkel foglal-
kozhatott.

Kívánjuk, hogy töltse kellemesen 
megérdemelt nyugdíjas éveit szerető 
és népes családja körében. Számítunk 
azért arra is, hogy önkéntes könyvtáros-
ként tovább segíti munkánkat.

Visszavárjuk!

Tarné Hajdú Judit
igazgató

Akikre büszkék vagyunk…

A városnap támogatói, segítői
A szervezők nevében ezúton fejezem ki köszönetemet mindenkinek, aki a ren-

dezvénysorozat szervezését, lebonyolítását bármilyen módon segítette. 
Tarné Hajdú Judit

a szervezőbizottság elnöke
Tombola felajánlások:
- 106 cm Plazma Tv, értéke 150 000.- Ft - Alterra Kf -, Gere Miklós
- Mountain bike kerékpár - Máthé Attila alpolgármester
Ajándékok, ajándékcsomagok:
Szólláth Tibor megyei közgyűlés alelnöke, Andó Lászlóné polgármester, Kanyóné 

Papp Klára jegyző, Sámson TV, Dandé Lászlóné, Dobosné Hajdú Anikó képviselők, 
Máthé Attiláné kereskedő, Kemencés udvar, Villamossági bolt. 

Az Egészség-tér programajit támogatták: Hárs Patika és Sámson Patika.
A rajzpályázat díjait felajánlotta a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány.
A rendezvények dekorációiban segítséget nyújtottak: Horváth Jánosné vállal-

kozó, István Pékség, Pikó Zsigmond, Tóth Virág-Ajándék Bolt.
Személyes közreműködésükkel segítették a rendezvényt:
-  a szervező munkacsoport tagjai: Tarné Hajdú Judit igazgató, Dobosné Haj-

dú Anikó képviselő, Máthé Attila alpolgármester, Dobránszky Sándor és 
Jakubecz	Sándor	képviselők,	Zelenákné	Őri	Beáta	hivatali	ügyintéző;

-  a Petőfi Sándor Városi Könyvtár munkatársai (Laczkó Tiborné, Plés 
Mihályné,	Őri	Gáborné)	és	technikai	segítői:	Őry	Andrea,	Puskás	Erzsébet,	
Tóth	Sándorné,	Fábián	Zoltánné,	Horváth	Ferenc,	Fábián	Zoltán,	Balogh	
Imre és a jegyárusítók 5 fős csapata,

- a Polgárőrség vezetése és tagjai, 
- Magyari Marietta háziorvos és Nagyházi Jánosné asszisztens (egészség-tér), 
- Dandé Melinda és Molnár Orsolya pedagógusok (játszóház), 
-  Öltögetők	Klubja	tagjai,	Molnár	Ferenc,	Őri	Borbála,	Keczán	Mariann	

(kézművesek utcája), 
- fellépő helyi csoportok tagjai és vezetői, 
- az iskola technikai és gazdasági munkatársai, 
- Mászlé Tibor és segítői, 
- Vezendi János gépkocsivezető.

Eredmények
Hajdúsámson Városnap 2009. augusztus 23. eredmények:

Az LG 106 cm-es plazma televíziót nyerte:
Kovács Miklós, Hajdúsámson Veres P. utcai lakos 

Foci
Hajdúsámson-Hajdúnánás labda-
rugó mérkőzés megye I. forduló 3:1

Sakk:
Felnőttek:
1.Kocsis Imre
2.Végvári István
3.Takács Sándor
Ifjúsági:
 1.Fábián Sebestyén
 2.Lakatos Máté
 3.Lakatos Jonatán

Rajzverseny
Óvodások
I.	Lakatos	Zsófia	Klára	5.5	éves	
II. Renge Dzsesszika 6 éves  

Alsó tagozat
I. Gajdos Márk 4. o.
Emléklapot kaptak:
Czifrák	Ábel	2.d	
Czifrák	Áron	4.c	
Emődi		Ádám	3.d		
Jenei Antal Norbert 4.b

Felső tagozat
I. Gajdos Martina 
I. Mányi Ivett- Gyarmati Ilona 
II.Dobos	Zsófia	
II.Renge Attila 
III.Berki Roland 5.c 
III.Kujbus Krisztián 5.o.
Emléklapot kaptak
Czifrák Benjámin 6.d 
Jenei		Ákos	6.c	

Pogácsasütő verseny:
1. Czirják Sándorné  Dózsa György  
u. 16.
2. Kissné Forgács Margit Veres Péter  
u. 29/a
3. Kovács Imréné Esze tamás u. 11.
Közönségdíj:
Máté Józsefné Bezerédi u. 42
Emléklapot kaptak:
Varga Lászlóné Jókai u.2.
Gargya Jánosné Arany János u. 37
Pikó	Zsigmondné	Dózsa	György	
u. 17.
Jenei Jánosné Hadházi u. 17.
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A jobbik
Rettentő tragikusnak tartom, hogy a 

jobbik vezetősége a nemzeti ünnepün-
ket, egy gyomorforgató írásokat tartal-
mazó szennylappal megzavarta.

Vajon mi motiválhatta a jobbik veze-
tését, hogy megzavarják államalapításunk 
40. évfordulójának megünneplését?

Hogyan nevezheti magát igaz 
ma gyar nak az-az ember, aki Ma gyar-
országot istállóhoz, a debre ce ni lakoso-
kat mezítlábasokhoz hasonlítja, és álta-
luk egyáltalán nem ismert új óvodave-
zetőt alacsony szak mai képzettségűnek 
nevezze?

Nos, kedves Hajdúsámsoniak, ezek a 
kérdések merültek fel bennem, illetve az, 
hogy egyáltalán foglalkozzam-e a neve-
met ért rágalmazásokkal.

De emellett, azért mégsem lehet szó 
nélkül elmenni!

Kikérem a magam és a Fidesz min-
den tagja nevében a bennünket ért becs-
telen rágalmazásokért, és nem tűröm, 
hogy	 pont	 Montlika	 Zoltán	 a	 jobbik	
helyi elnöke akarjon erkölcsi tanórát tar-
tani	számunkra,	amikor	Ő	az	a	személy,	
aki diktafonnal járkál a zsebében, várva az 
alkalmat, hogy felvehessen egy - egy elej-
tett kiforgatott mondatot, mellyel majd 
később megpróbál beszennyezni tisztes-
séges embereket.

De hát ez várható volt, hiszen kedves 
Hajdúsámsoniak, a jobbik már elkezdte  
kampányát, és úgy látszik, hogy a jobbik-
tól sajnos csak negatív kritikai észrevéte-
lek várhatók.

Máthé Attila
Önkormányzati képviselő

Mit is jelent ma augusztus 20-a
Augusztus 20-ról eszünkbe jut Szent 

István, az államalapítás, az új kenyér, az 
alkotmány ünnepe. 

Számomra augusztus 20-a Géza feje-
delem által megkezdett és Szent István 
királyunk által befejezett államalapítá-
sunk évfordulója, mely nemzetünk leg-
nagyobb ünnepe.

Ezer évvel ezelőtt Szent István bebi-
zonyította a környező nagy államoknak, 
hogy a magyarnép nem hajlandó eltűnni 
a történelem süllyesztőjében, mint akko-
riban oly sok nomád, pogány nép. Ebben 
nyújtott hatalmas támaszt számára Isten-
ben való hite, hitt abban, hogy a jóisten 
megáldja és megvédi a magyar népet a 
történelem viharaiban, hitt abban, hogy 
itt a Kárpát-medencében igaz hazára 
találtunk.

Szent István király egy gazdasági-
lag és erkölcsileg erős országot, államot 
hagyott utódaira.

Ha a mai Magyarországot látnák 
őseink, igen csak elszörnyülködné-
nek, hiszen egy gyenge megcsonkított 
Magyarországot látnának, melyen egész 
Európa kacag. Részükről elképzelhe-
tetlen volt az, hogy kiárusítsák hazán-

kat a globális nagy tőkéknek, vagy hogy 
hagyják megszégyeníteni a magyar népet. 
(lásd Sólyom László esete). .

A mai kormányunk túl gyenge ahhoz, 
hogy kiálljon értékeink mellett, (talán 
nem is akarnak?) túl gyenge ahhoz, 
hogy megvédje a magyar népet, ehelyett 
megint bűnbakot keresnek, vagy épp 
másra mutogatnak, pedig csak tükör-
be kellene nézniük és látnák a valóságot.

Nos hamarosan eljön az idő, ami-
kor ennek az országnak méltó veze-
tői lesznek, mert hiszem, hogy ez a nép 
újra naggyá, büszke igaz magyarrá vál-
hat, amennyiben visszatér gyökereihez, 
a keresztény konzervatív értékrendhez, 
mely utat mutat egy szebb jövőbe, és 
nem hagyja, hogy szélsőséges irányvo-
nalak (jobb vagy baloldali) félrevezessék 
honfitársaimat. 

Mert én hiszek egy Istenben, hiszek 
egy hazában, hiszek egy isteni örök igaz-
ságban és hiszek Magyarország feltáma-
dásában. 

Számomra ezt jelenti augusztus 20-a.
Máthé Attila

Önkormányzati képviselő

Egy kedves lakos levelét szeretném 
Önökkel megosztani. Azért is,mert tel-
jesen egyet értek a következőkkel:

A lakosság figyelmét szeretném, sze-
retnénk arra felhívni, hogy semmilyen 
műanyag terméket, hulladékot nem sza-
bad elégetni. Sajnos van erre sok pél-
da itt településünkön is.(pl. tejeszacs-
kó, használt gyermek pelenka, kábel, 
gumi stb.)

Hajdúsámsonban nagyon sok a légúti 
megbetegedés, egyébként is a nagy hőség 
miatt poros a levegő. Nem hiányzik, 
hogy még ily módon is szennyezzék

A városban több fát kellene ültetni. 

A tiszta levegő miatt óriási nagy szük-
ség lenne rá.

A parkokba, közterületekre pedig 
ültetni minél több évelő virágokat, bok-
rokat, cserjéket, melyeket a képvise-
lők segítségével a lakosságtól is belehetne 
gyűjteni. Sokan szívesen adakoznának 
évelő virágokat, fákat.

Lehangoló látvány az a hely és unal-
mas, ahol nincsenek fák és virágok. 

Saját környezetünket lehet és kell is 
szépítgetni, csinosítgatni.

Ha nem fogunk össze és nem próbál-
juk meg, akkor soha nem tudjuk meg.

Főszerkesztő

Hírek Városunk Labdarúgó életéből
Labdarúgó csapatunk túl van egy 

kemény hat-hetes felkészülési idősza-
kon. A srácokat csak dicsérni lehet, a nagy 
meleg sem szegte kedvüket, szinte 100%-
os edzéslátogatottság mellett folyt mun-
ka. Látszott rajtuk az elszántság, soro-
zatos edzőmérkőzéseken már látni lehe-
tett, hogy komolyabb csapat állt össze a 
bajnoki küzdelmekre. Csapatunk leját-
szotta az első két bajnoki mérkőzését és 
a tabellán az előkelő 5. helyet foglalja el. 
Hosszúpályiban 1-0-s félidei vezetés mel-
lett 2-2–es döntetlenre végeztünk, míg 
hazai pályán egy nagyon izgalmas és jó 
iramú, küzdelmes találkozón, hazai győ-
zelmet láthattak a szép számmal kiláto-
gató szurkolók. A város napján Hajdúná-
nás csapatát győztük le 3-1-re.

Hajdúsámson Megye I. o.  
labdarúgó csapat kerete:

Kapusok:Bíró Tamás, Buglyó Norbert

Hátvédek: Munkácsi János, Fodor Tamás
Varga Tamás, Tömöri Lajos, Isaszegi 
Gyula, Szabó Gergő

Középpályások: Gajdos Tamás, Kornya 
Gábor,	Kraszny	Ferenc,	Molnár	Ádám,	
Rózsa Ernő, Csonka Krisztián, Rása 
Gergő,	Czibere	Balázs,	Bartha	Zoltán

Csatárok:	Szabadi	László,	Sónák	Zoltán,	
Tóth Ferenc, Tóth Mihály

Sajtóközlemény
SZEPTEMBER UTOLSÓ VASÁRNAPJA –  

A SZÍV VILÁGNAPJA
A Szív Világszövetség (World Heart Federation) 1998-ban alakult, az 1946-ban 
alapított Nemzetközi Kardiológiai Társaság (International Society of Cardiology) 
tagjaiból.
Kezdeményezésükre 2000 óta a világon mindenütt egyszerre rendezik meg a 
Szívünk Napját, szeptember utolsó vasárnapján. A Világszövetség magyar tag-
jai - a Magyar Nemzeti Szívalapítvány és a Magyar Kardiológusok Társasága - 
az első évtől kezdve csatlakozott a felhíváshoz.

Hazánk a szív- és érrendszeri megbetegedések statisztikájának elején áll, ebben 
szerepet játszik, hogy 2,5 millió magyar embernek van magas vérnyomása, leg-
alább egymilliónak cukorbetegsége és a magyar lakosság legalább 30 százalé-
ka túlsúlyos.
A szív- és érrendszeri betegségek több áldozatot szednek Magyarországon, mint 
valamennyi más betegség, baleset és más halálok együttesen. A szív- és érrendsze-
ri betegségek jelentős része megelőzhető, elsősorban egészségesebb életmóddal. 
Azok a nemdohányzók, akik rendszeresen esznek gyümölcsöt, hetente három-
szor testmozgást is végeznek, 80 százalékkal csökkentik a szívroham esélyét.

A Szívünk Napján az életmódváltást szeretnénk népszerű-
síteni - több mozgást, a dohányzás elhagyását és az egészsé-

gesebb táplálkozást! 

Tájékoztató
Hajdúsámsonban a mozgáskorlátozottak részére ortopéd cipő igénylésére van 
lehetőség, melyet helyben ír fel ortopéd szakorvos és a megrendelés is helyben 
történik. Egy évben csak egyszer vehető igénybe. Érdeklődni a mozgáskorláto-
zottak fogadóóráján, Dánné Molnár Erzsébetnél, hétfőn és szerdán 8-15 óráig 
az	Önkormányzat	„C”	épületében.
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Csúcstalálkozó az iskolában
Nagy örömömre szolgál beszámol-

ni arról, hogy augusztus 26-án a Pető-
fi Sándor Városi Könyvtár, Közművelő-
dési és Muzeális Intézmény képviseleté-
ben Tarné Hajdú Judit igazgató asszony, 
az Eszterlánc Óvoda újonnan megválasz-
tott vezetője Lakatos Attiláné Anikó és az 
iskola teljes vezetése közös megbeszélést 
tartott. A megbeszélés célja az együttmű-
ködés javítása, közös programok megren-
dezése, az egyes intézmények által szer-
vezett rendezvények lebonyolításának 
segítése, tapasztalatcsere. Mivel ebben a 

három intézményben több mint kétszáz 
közalkalmazott dolgozik és több mint 
1.800 kisgyerek jár, így fontos szem-
pont az érdekérvényesítés, melyet össze-
fogva sokkal eredményesebben tudunk 
képviselni. Megállapodtunk a tanévnyi-
tó, az autómentes nap lebonyolításáról, a 
tanulók rendszeres múzeum látogatásá-
ról, csak néhányat említve a szeptembe-
ri programokból.

László Vilmos
igazgató

Pedagógusok Celldömölkön
Iskolánk pedagógusainak több mint 

a fele vett részt azon a kétnapos szakmai 
továbbképzésen, mely az Apáczai Könyv-
kiadó	és	a	II.	Rákóczi	Ferenc	Általános	
Iskola és AMI szervezésében jött lét-
re. Augusztus 25-én indultunk hajnal-
ban. Vendéglátóink Esztergályos Jenő 
az Apáczai Könyvkiadó tulajdonosa és 
Karika Rozália a könyvkiadó Hajdú-
Bihari szakreferense volt. Bemutatták 
a 20 éves könyvkiadó múltját, jelenét és 
vázolták elképzeléseiket a jövőt illető-
en. Kiderült, hogy a kiadó évente közel 
100 millió forint értékben támogatja tan-
könyvekkel a határon túli magyar iskolá-
kat. Interaktív táblán mutatták be a leg-

újabb számítógépes fejlesztéseiket. Késő 
délután a több mint félszáz hajdúsámsoni 
pedagógus a nemzeti himnusz és a szé-
kelyhimnusz eléneklése után megkoszo-
rúzta Magyarország egyetlen Celldömöl-
kön lévő trianoni emlékművét. Másnap 
átlépve az államhatárt Ausztriába láto-
gattunk, ahol rövid találkozón vettünk 
részt az ott élő magyarok képviselőivel. 
Hazafelé megtekintettük Kőszeg gyö-
nyörű belvárosát. Feledhetetlen élmé-
nyekkel gazdagodtunk, melyeket kol-
legáimmal kamatoztatni fogunk a min-
dennapokban.

László Vilmos
igazgató

Valóra vált terv
Júniusban az Iskolánkért Ala-

pítvány közreműködésével isko-
lánk egy vadonatúj Peugeot mikro-
buszt szerzett be, melynek értéke 7,2 
millió forint. Ezzel lehetőség nyílik 
arra, hogy tanulóink sokkal könnyeb-
ben jussanak el versenyekre, kolle-
gáink továbbképzésekre. Természe-
tesen segítséget kívánunk nyújtani 
az önkormányzat más intézménye-
inek is, így a Petőfi Sándor Városi 

Könyvtár, Közművelődési és Muze-
ális Intézménynek és az Eszterlánc 
Óvodának is. A jó tervezés, gazdál-
kodás és lobbizás eredménye mutat-
kozik meg ebben a járműben. Bízok 
benne, hogy új járművünk nagy 
segítséget nyújt majd a mindennap-
okban, mindenki megelégedésére..

László Vilmos
igazgató

Nyári tábor
Iskolánk diákjai, tanáruk Fancsa-

li	László	és	a	debreceni	Bocskai	Általá-
nos Iskola tanulói, tanárnőjük Fehér Eri-
ka, idén is részt vettek az immár hagyo-
mányosnak mondható, 3. éve megrende-
zett nagyhódosi táborban, július 15-e és 
20-a között.

A helyszín nem okozhatott csalódást, 
hiszen csodás környezetben helyezkedett 
el, és a mellette folydogáló Túr minden-
napi fürdőzésre adott lehetőséget. A gye-
rekek reggelente edzéssel indították a 
napot, mely egy 10 perces futásból, gim-
nasztikai gyakorlatokból és úszásból állt.

Délutánonként lelkesen rúgták a bőrt, 
majd focibajnokságon dőlt el, kik alkotják 

a legjobb csapatot, ki a legkiválóbb kapus, 
játékos, gólkirály.

Emellett rengeteget lehetett sakkozni, 
biliárdozni, tekézni, tollasozni, kártyázni 
és röplabdázni.

A legbátrabbak  csocsó és skander ver-
senyeken mérhették össze ügyességüket, 
erejüket.

A programokat színesítette még a Ki 
mit tud? vetélkedő és a gitár est. A tábo-
ri élet utolsó estéjén pedig kibulizhatták 
magukat a fiatalok a mai disco zenére.

„ Remélem, reméljük, jövőre is talál-
kozunk!”

Fancsali László
testnevelő tanár

Játszóház gyerekszemmel
Befejeződött a nyá-

ri szünet, ezzel véget is 
ért, az idén először meg-
szervezett, nyári játszó-
ház  is. Az iskola peda-
gógusai gondoskodtak 
a gyerekek mindenna-
pi programjairól, ami 
nem kis feladat volt szá-
mukra, hiszen változa-
tossá és érdekessé kel-
lett varázsolniuk a kicsik 
és nagyok nyári szüneti 

napjait. „Minden nap nagy örömmel mentem a játszóházba, sok érdekes program 
várt rám. A tanító, tanár nénik és bácsik mindig játszottak velünk és még fociztak 
is. Soha nem unatkoztunk, voltunk biciklizni Martinkán, főztünk az iskola udvarán, 
csocsóztunk, pinpongoztunk, gyöngyöt fűztünk, filmeket néztünk. Még Debrecenben is 
jártunk az iskola buszával a nagyerdei játszótéren, ahol minden játékot kipróbálhattunk.

Szeretném ha jövőre is lenne nyári játszóház, én biztosan ott leszek.”
Koszta Illés 7.d

Mindenki javára
Városközpontunkban, sajnos a telepü-

lés elrendezése következtében nem sok 
lehetőség van közösségi tér kialakítására, 
pedig kortól függetlenül igény van rá. Az 
iskola ismét élen járt ebben. A már koráb-
ban kialakított Kossuth utcai park után, 
most a Szabadság téren, az iskola főbe-
járata előtti teret átalakítottuk. Az eddi-
gi „vastemetőt” azaz a több száz kerék-

párnak helyet adó teret felszabadítottuk 
és a térburkolat megfelelő helyreállítását 
követően fél millió forint értékű kültéri 
bútorzattal, azaz kültéri padokkal, virág-
tartókkal gazdagítottuk. Mindezt az isko-
la saját forrásból, saját erőből, a techni-
kai és a hozzánk rendelt közhasznú dol-
gozók összehangolt munkájával végez-
tük	el.	Öröm	számunkra,	hogy	az	eszté-

tikai, városszépészeti élményen túl az arra 
járók, már a padok kihelyezését követően 
azonnal birtokba is vették. Persze monda-
nom sem kell, hogy az út túloldalán szol-
gálatot teljesítő elöljáróinktól nem érke-
zet semmiféle reakció. De szép is lenne, 
ha az út túloldaláról valaki a tehetőseb-
bek közül felajánlana egy a padokhoz illő 
kovácsoltvas kukát…

Ami viszont biztos, hogy még az 
iskolaépítés során (2000-ben) kivágott 
fa helyére tavasszal iskolánk tanulói fát 
fognak ültetni. Arra kérek mindenkit, 
hogy használjuk és óvjuk közösen az új 
kis parkunkat.

László Vilmos
igazgató
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Murányi Biztonságtechnika Kft.
Murányi Mihály
Tel: 0620-511-5058

Hajdúsámson

Az Önök értékeinek védelmében
	 Riasztó,-	tűzjelző	rendszerek
	 Video-	megfigyelő	rendszerek
	 Garázskapuk,	garázsnyitók
	 Video-	kaputelefonok
	 Kapuautomatizálás
	 Beléptető	rendszerek
	 24	órás	távfelügyelet
Amennyiben szolgáltatásaink valamelyike felkeltette érdeklődését,  

keressen minket bizalommal.  
Ingyenes szaktanácsadással és árajánlat készítéssel  

állunk rendelkezésére. 

Fontos Önnek a biztosítási védelem,  
de nem tudja  

melyik társasághoz forduljon?
Hiszen minden vállalkozás, minden család optimalizálni 
kívánja biztosítási portfólióját, de szakemberre van szük-
sége ahhoz, hogy a valódi kockázatok továbbra is a megfe-

lelő biztosítási fedezettel rendelkezzenek!

Szabó Zsolt Sándor
független biztosítási szakértő

70-340-4710
info@ribek.hu 
www.ribek.hu

Magyarország legnagyobb függet-
len pénzügyi tanácsadó vállalatá-
nak biztosítási specialistái adják a 

szakmai hátteret.

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

Roys 96 AUTÓSISKOLA
Tanfolyamkezdés	minden	kategóriában

2009. szeptember 21-én 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

Hajdúsámson	külterületén	a	benzinkúttal	szem-
ben,	a	láposon	2,5	hold	föld	eladó.	Érd:	201-431

Hajdúsámson	Domb	u.	8.	szám	alatti	családi	ház	
eladó.	Érd:	201-431

Hajdúsámson Város
ingyenes havilapja

Megjelenik 3700 példányban
Szerkesztőség:

Hajdúsámson,
Szabadság tér 5.
Főszerkesztő:
Dandé Melinda

Telefon:
06-30/5933-559,

e-mail:
samsonihirlap@freemail.hu

internet:
www.hajdusamson.hu

Nyomda:
Center-Print Kft., Debrecen

ISSN: 1789-0381

Város	központjában
össz	kom	fortos,	két	szo-
bás,	gázfűtéses,	új	kan-
dallós	ház	eladó.	Ugyan-
itt	vegyes	tüzelé	sű	kazán	
eladó.	
Érd:	 
Kiss	József,	Toldi	u.	1.	 
Tel.:	06/70	779-46-66

Különálló	szoba,	kony-
ha,	fürdőszoba	üresen,	

albérletbe	kiadó.
Érd:	06/20	540-57-71,	

52/	200-440
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III.Sámson- Feszt és Motoros Találkozó
16 zenekar, 150 motor, buli , kaja, sör, szép motorok, lányok

Buli, kaja, sör, szép motorok, lányok!- 
hirdették a szervezők, a Hajdúsámsoni 
Rákóczi Egyesület és a Sámsoni Hiénák 
Motoros Egyesülete.

Aki ellátogatott a nyár nagy durranásá-
ra augusztus 21 és 22-én, fergeteges han-
gulatban és programokban vehetett részt.

Pénteken, a 14 órai kapunyitáskor már 
folyamatosan érkeztek a motorosok, akik 
már el is kezdték a sátrak felállítását.

Délután megkezdődtek a koncertek. 
Elsők között lépett színpadra a Nagyká-
rolyból érkezett fiatal, szárnyát bontogató 
csapat a NOIR és a KOAN.  A román nyel-
ven éneklő NOIR stílusával, a frontember 
egyéniségével ragadta magával a közönséget.

Őket	 a	 KONTAKT,	 majd	 a	
MAGYAROCK követte, akik már 3. alka-
lommal szórakoztatták a fesztezőket.

A	DIKTÁTOR	fellépése	jelezte,	hogy	
hamarosan robban a POKOLGÉP. A 
rajongók végig csápolták és énekelték az 

ismert dallamokat.
A közel éjfélkor színpadra lépő 

RUSTLESS után a Sámson-feszten elő-
ször fellépő SMITH ROCK FAMILY 
nyűgözte le zenéjével a közönséget.

Volt ott rock minden mennyiségben!
Aki szundikált felébredt, aki ült felállt. A 

színpad előtti tér „ táncparketté” változott. 
Fergeteges buli alakult ki, melyen a szerve-
zők is ropták egészen hajnalig.

A szombat egész napos programot ígért 
kicsiknek, nagyoknak, motorosoknak, fesz-
teseknek egyaránt.

A motorosok négy hengerrel ébresz tették 
a város lakóit, akik kivonultak az utcákra 
megcsodálni a 11 órakor kezdődő moto-
ros felvonulást. Dübörögtek a lóerők, ami-
kor közel 150 motor szaggatta az aszfaltot.

Ismét hatalmas érdeklődés fogad-
ta a HIDI MIKI STREETFIGHTER 
SHOW-ját, mely után rögtön a húrok közé 
csapott a fiatal, tehetséges NÉRÓ.

Amíg a zenekarok átálltak, motoros 
ügyességi versenyeket rendezett a Sámso-
ni Hiénák Motoros Egyesülete.

A közönség megtekinthette Sümegi 
Ferenc Retro trolibuszát is, mely a nem 
túl távoli múlt relikviáit őrzi- ami szom-
baton kiegészült egy legújabb trolibusszal.

Későn este lépett színpadra az est 
sztárbandája, a CHROME RT, akik 
fantasztikus koncerteket adtak. A Feszt 
utolsó fellépője a nemzeti rockot játszó 

PÁSZTOROCK	volt.
A rendezvény a Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzat	és	aMéliusz	Juhász	Péter	
Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 
támogatásával jött létre.

Köszönet azoknak, akik munkájukkal 
hozzájárultak a két nap színvonalas lebo-
nyolításában!

Folytatás 2010-ben is, IV. Sámson Feszt 
és Motoros Találkozó!

Dobránszkyné Aranka

Tájékoztatom Hajdúsámson lakosait, hogy a városunk területére meghirdetett 
„Tiszta udvar, rendes ház” mozgalomba 38 család nevezett be.

Minden benevező családnak gratulálok a mozgalomba elért eredményéért. Kívá-
nok	Önöknek	nagyon	jó	egészséget	és	sokáig	gyönyörködjenek	a	szépen	gondozott	
kertjeikben. Ugyanezt kívánom azoknak a családoknak, akiknek nem volt idejük a 
mozgalomba való benevezésre, de a kertjük ugyanúgy rendezett.

A mozgalomba benevezők kertjeit a zsűri két kategóriába értékelte:
1. Hagyományos kert
2. Díszkert
A zsűri a fenti kategóriákban az alábbiak szerint értékelte a benevezők kertjeit:

Hagyományos kert kategóriába:
I. helyezett: Setzka Antal, Táncsics Mihány u. 12. sz.

II. helyezett: Fábián Sándor, Vámospércsi u. 2. sz.
III. helyezett:	Molnár	Istvánné,	Zrínyi	u.	14.	sz.

Díszkert kategóriába:
I. helyezett: Szabó Gyula, Széchenyi u. 36. sz.

II. helyezett: Lek László, Ibolya u. 38. sz.
III. helyezett: Győri Lajos, Sámsonkert, Harmat u. 9. sz.

Valamennyi benevező emléklapot kapott, és 29 benevező teheti ki háza falára a 
„Tiszta udvar, rendes ház” táblát.

A díjakat, emléklapokat a benevezőknek a zsűri tagjai, míg a szervezésben részt-
vevőknek az ajándékot László Vilmos, a Rákóczi Egyesület elnöke adta át.

A mozgalom beindítását és annak sikerét Máthé Attila alpolgármester úrnak is 
köszönhetjük, aki fantáziát látott a mozgalom fontosságában. Felismerte azt a hely-
zetet, hogy a városban sok az allergiás beteg, és sürgősen tenni kell valamit az egész-
ség megőrzése érdekében. 

Köszönöm a zsűritagok lelkiismeretes és hozzáértő munkáját, akik a helyszínen 
szakmai tanácsokkal is ellátták a benevezőket, és szabadidejüket feláldozva rendel-
kezésükre álltak.

Zsűrizést végezte:
Molnár Erika vidékfejlesztési agrármérnök, martinkai lakos, a zsűri elnöke
Szabó Andrea vidékfejlesztési agrármérnök, hajdúböszörményi lakos, zsűritag
Mester	Zoltán	 vidékfejlesztési	agrármérnök,	debreceni	lakos,	zsűritag.

Köszönöm továbbá Molnár Erikának a zsűri elnökének az „Emléklap” tervezését, 
Szabó	Andrea	zsűritagnak	az	„Emléklap”	nyomtatását,	valamint	Mester	Zoltán	zsű-
ritagnak a „Tiszta udvar rendes ház” tábla tervezését.

A következő évben is folytatni kívánjuk a „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalmat. Vár-
juk mindazok jelentkezését, akik ez évben kimaradtak, vagy akadályoztatásuk miatt 
nem tudtak jelentkezni jövőre kísérjék figyelemmel programunkat.

Mindenkinek figyelmébe ajánlom:

„AZ EGÉSZSÉG NAGY KINCS,  
HA KÖNNYELMŰSÉGEDDEL ELVESZÍTED,  

TÖBBÉ NINCS!!!”
Nagy Sándor

a mozgalom vezetője

Ezúton szeretnénk megköszönni Nagy Sándornak, a mozgalom vezetőjének a fárado-
zásait és a kitartó munkáját. Reméljük, ugyanilyen nagy lendülettel és erővel fogja segíte-
ni városunk további közösségi munkáját! Köszönettel: 

Máthé Attila 
alpolgármester

Sikeresen fejeződött be Hajdúsámson városában a Rákóczi Egyesület 
szervezésén belül a „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalom.
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Öt év – öt nap közös ünneplés. Ezt 
is lehetett volna a mottója az augusztus 
19-23. közötti eseményeknek, melyekkel 
a 2004. augusztusában elnyert városi 
címünk évfordulójára emlékeztünk.

Az évfordulóra szervezett programok 
augusztus 19-én este kezdődtek a könyv-
tár névadó ünnepségével. Petőfi Sán-
dor Városi Könyvtár, Közművelődési és 
Muzeális Intézmény. Ezzel a rövidnek és 
egyszerűnek korántsem mondható névvel 
kell megbarátkoznunk a jövőben a város 
kulturális intézményét illetően. A név a 
lakossági szavazás eredményeképpen szü-
letett, a három szolgáltatási terület meg-
jelölését pedig szakmai előírások köve-
telik meg. Ahogy a névadó ünnepségen 
elhangzott, Petőfi Sándor alakja történel-
mi korszaktól és rendszerektől függetle-
nül állandó értékeket képvisel a magyar 
köztudatban. Az ünnepségen elhangzott 
művei, megzenésített versei is azt tük-
rözték, hogy nemcsak március 15-én van 
üzenete a költőnek, hanem bármely nem-
zeti ünnepünkön. Az épülettel szemben 
álló szobor, a közelben lévő, róla elne-
vezett utca további kapcsolódási pontot 
jelentenek ahhoz, hogy ápoljuk és őriz-
zük emlékét a városban.

A névadó ünnepség keretében 
köszöntöttük könyvtárosunkat, Laczkó 
Tibórné „ Jutka nénit” nyugdíjba vonu-
lása alkalmából, majd a Hajdúböszörmé-
nyi Ifjúsági Fúvószenekar és a sámoni 
majorettesek elvezetésével az iskolába 
vonultunk, ahol a Szent István napi meg-
emlékezéssel folytatódott programunk. 
Itt az új kenyeret Lovász Krisztián refor-
mátus lelkész és Papp László katolikus 
pap áldotta, illetve szentelte meg, majd 
első királyunk legendás alakját Andó 

Lászlóné polgármes-
ter asszony idézte fel 
ünnepi beszédében.

Ezt követően az 
önkormányzat köz-
művelődési díjának 
átadása következett, 
melyet idén Hőgye 
Zsófiaának,	a	Mus-
kátli Népdalkör 
vezetőjének ítélt oda 
a képviselő-testület.

A megemlékezés 
után – a több évti-
zedes hagyományt 
folytatva – most is 
egy külföldi csoport lépett fel a Virágkar-
neválról. Idén a ciprusi Athanasia tánc-
együttest láttuk vendégül, akik hangu-
latos műsorukat egy fergeteges poharas 
számmal fejezték be, amely sokáig emlé-
kezetessé tette ezt az estét.

Augusztus 20-án Debrecenben foly-
tattuk az ünneplést. Immár második alka-
lommal vonult fel településünk zászlaja 
a karneváli menetben a megyei önkor-
mányzat kocsija után. Közben délelőtt 
10 órától délután 18 óráig a megyei 
színpadnál mutatkozott be városunk. 
Az arra járókat ötödik születésnapunk 
alkalmából pogácsával és apró ajándékok-
kal – tollakkal, képeslapokkal – vártuk.  

A késő délutáni órákban helyi előadóink, 
a Muskátli Népdalkör, az iskola néptánc 
csoportja, Farkas Valéri tanuló és Béke 
Csaba pedagógus mutatkoztak be a szín-
padon.

Augusztus 21-én és 22-én, pénteken 
és szombaton a helyi Rákóczi Egyesület 
motoros találkozóval és a „Sámson Feszt” 
zenei kínálatával várta az érdeklődőket.

A rendezvény-
sorozatot 23-á 
vasárnap a város-
nappal zártuk. Bár 
az időjárás a nap 
első felében nem 
volt kegyes hoz-
zánk, a programok 
folyamatosan zaj-
lottak. A gyere-
kek Hajdúsámson 
címerét és zászla-
ját készíthették el 
a játszóházban, a 
kézművesek lát-
ványos sátrakat 

állítottak a Kossuth utcán, majd a pogá-
csafélék is megérkeztek időben a kósto-
lásra és zsűrizésre. A kis tornateremben 
létrehozott egészség-térre érkezőket és 
az egyik tanteremben behúzódó sakko-
zókat az eső sem zavarta meg.

A meghirdetett felvonulást azonban 
már nem tudtuk a múzeumtól elindíta-
ni, így a hajdúhadházi művészeti isko-
la fúvószenekara a színpadról diktálta az 
ütemet, a csoportok pedig a szitáló eső 
ellenére vállalták a lerövidített útvonalat 
az iskolaudvaron.

Így ezért kaptunk egy kis ízelítőt, 
milyen látvány és hangulat lett volna, ha 
tervünket sikerül megvalósítani.

Az ünnepélyes megnyitón Andó 
Lászlóné polgálmester, Szólláth Tibor 
a Megyei Közgyűlés alelnöke és Tasó 
László országgyűlési képviselő köszön-
tötte a lakosságot az évforduló alkalmá-
ból. Külön is köszöntöttük a várossal egy-
idős, tehát 2004. augusztusában született 
gyerekeket.

A délutáni program a versenyek ered-
ményhirdetésével folytatódott, majd a 
környező települések és a helybeli cso-

portok léptek fel a színpadon. A több 
mint 200 fellépő népi, társas,- modern,- 
és hastánc bemutatókkal, majorettel és 
népdalokkal szórakoztatta a közönséget.

Az esti programra már az időjárás is 
jobbra fordult, így még vidámabban nosz-
talgiáztunk együtt az Abba Show együt-
tessel. Miközben a városnapi tombolasor-

soláson gazdára találtak az értékes aján-
dékok, a zenészek már hangszereltek a 
színpadon, így időben elkezdődhetett a 
Group’n Swing és a Bikini együttes élő 
koncertje. Ekkor már mintegy kétezren 
ünnepeltünk együtt a rendezvény hely-
színén.

A tűzijáték előtt kivetítőn kis film-
mel összegeztük, hogy az elmúlt évtized-
ben mi történt a településen. Szerettük 
volna, ha együtt örülünk sikereinknek, 
hiszen sorra megújultak a közintézmé-
nyeink, az óvoda, a könyvtár, a hivatal, a 
település több pontján modern játszóte-
rek létesültek, Martinkán közösségi házat 
avattunk. Felidéztük az eddigi városna-
pok legszebb és legemlékezetesebb pilla-
natait, remélve, hogy ez a mostani 2009-
es is ezek közé kerül majd.

Reméljük, hogy ezekben a válságos 
időkben egy kicsit sikerült feledtetni a 
gondokat, és ez a néhány nap a közös 
ünneplés, a szórakozás jegyében telt az 
itt lakók számára.

Tarné Hajdú Judit
szervező

Rendezvénysorozattal ünnepeltük a várossá válás 5. évfordulóját


