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Utánuk a vízözön

1. oldal

Megjelenik havonta

A Bajnai-csomag kizsigereli az országot
kítják a szociális ellátások finanszírozási rendjét is.

a személyes ambíciókat erősítő akciók, az orszá-

ségét tekintve létszám szerint a fele, amilyenre

A megszorításokat, vagy „kiigazításokat”,

gos és a helyi politika világában. Azok, akik eddig

még eddig nem volt példa. Ha eddig nem hittünk

ahogyan Gyurcsány jellemezte a saját csomag-

haszonlesői voltak a szabályozatlan, vagy szán-

abban, hogy nem lehet tovább húzni komolyabb

jait, általában azért hozzák meg a világon min-

dékosan zavart eredményező szabályozás fenn-

állami segítség nélkül, akkor most a saját bőrün-

denütt, és tolják le az emberek, az adófizetők tor-

tartásában, még kihúzzák az utolsó lapjukat, fel-

kön tapasztaljuk meg. Talán elegendő, a teljes-

kán, hogy utánuk és nyomukban a gazdaság elin-

tesznek mindent egy lapra.

ség igénye nélkül néhány húsbavágó változásról,

duljon a gyarapodás útján, az emberek élete kiszá-

gának szám szerint a kétharmada, és érintett-

míthatóvá és biztonságosabbá váljon.

„All’ In”, és jöhet az utolsó, a választók újbóli átveréséről szóló blöff. Mindkettőre érvényes,

A minden idők legkorábban benyújtott költ-

megszorításról szólni a kötelező állami feladatok

ségvetése, egyben az országra nézve is minden

normatív támogatásának csökkenésével kapcso-

A Bajnai csomag a 2002-es választás óta a 6.

hogy a pillanatnyi rossz szabályozás mögé búj-

eddiginél nagyobb veszélyt jelent. A sürgős beter-

latban, melyet az önkormányzatra terheltek át,

megszorító csomag, ami világosan jelzi, sőt ordí-

va, vagy a határtalan nagyképűség és a túlérté-

jesztése minden bizonnyal kérdések tömegét veti

és azonnal képbe kerülünk. Nem csak az önkor-

tó módon adja hírül minden hozzá nem értő szá-

kelt „védettség” árnyékában meghúzódva bevetik

fel, de sokan megfejthetik, ha az összefüggéseket

mányzati világot érintik azonban az értelmet-

mára is, hogy nem volt jó az irány, és hibás volt

a „titkos fegyverüket”, és megpróbálnak elbújni

is vizsgálják. A kifutóban lévő, unalmassá és üressé

len, sehová sem vezető elvonások, hanem rajtuk

az elképzelés, nem volt értelme a szenvedésnek.

a támogatásokkal megerősített háttér országuk-

váló „Bajnai-legendák”, mint az „1 Ft-ért 1 évre

keresztül mindenkit és mindent. Például, tovább-

Mindeközben a kiváltságos elit talicskával

ba. A gyomorforgató körülmények, mint jelen-

vállalás”, a „szakemberként nem akar politikus-

ra is megszűnnek, és nem létesülnek új munkahe-

hordja kifele a közpénzt az off-shore cégekbe,

ség el fog múlni, rövidesen elveszti az aktualitá-

sá válni”, és a „válság-kezelő kormány” legendája

lyek, megkurtítva a GYES időtartamát, bölcső-

szemrebbenés nélkül húzzák ki el nem végzett

sát, rossz emlék marad. Előtte azonban meg fog

megbukott. Ugyanis, ha 1 Ft-ért vállalta Bajnai a

débe erőltetik a gyermekeket, közben csökken-

munkákért az uniós források milliárdjait. Tisz-

történni az elszámoltatás, ugyanúgy, mint aho-

miniszterelnökséget, akkor hogyan lehetett hír-

tik a fenntartásukhoz szükséges önkormányzati

tázatlan körülmények között, titkos megállapo-

gyan láthatjuk a környező országokban, Fran-

adások szerint a fizetésének felajánlásával a legna-

normatívát. Egyharmadára csökkentik a gyer-

dások nyomán milliárdokat adnak a környeze-

ciaországban, vagy Izraelben.

gyobb befizető a „krízis-alapba”? Milyen megfon-

mekétkezetés támogatását, és közben pofát-

tet kizsigerelő magánberuházásokhoz, két kéz-

Az általuk okozott probléma azonban itt

tolásból mondhatta, mint az ország legnagyobb

lanul 43 milliárd Ft-ot fordítanak a miniszté-

zel szórják egymás között a pofátlan nagyságú

marad, újra nekünk kell megoldani. Mert eddig

befolyású vezetője, az állam- és gazdasági titkok

riumok gép- és eszköz parkjának beszerzése-

végkielégítéseket, és „oda-vissza alapon műkö-

is, mint mindig nekünk, és mindenütt a telepü-

őrzője, hogy ő „nem politikus”? Miért próbál-

ire. Elveszik az önkormányzatoktól az iparűzé-

dő” megbízásokat.

léseken élőknek, Hajdúsámsonban, vagy éppen

ta az eltelt öt hónapjában, fojtatva és megfelel-

si adót, majd megkurtítva és időbeli csúsztatás-

Mindig ugyanazok, mindig ugyanaz az elit,

Nyíradonyban, kell megoldani a problémákat,

ve a Gyurcsányi politikának, átverni az országot

sal, ami lehet 2-3 hónap, illetve az őszi időszak-

akik már a rendszerváltás előtt és elején is a legna-

nekünk kell felszámolni a károkat, megteremte-

azzal, hogy a megszorításokat és megnyomorítá-

nál akár 5-6 hónap is, adják vissza, természete-

gyobbat szakították ki a köz- és a közös vagyon-

ni a konszolidált gazdasági és szociális körülmé-

sokat csakis a világgazdasági válság okozta? Miért

sen levonva a „kezelés költségeit”. Az uniós for-

ból, mindig és most is azok kerültek olyan privi-

nyeket, a biztonságos mindennapokat, és nekünk

hazudja most, hogy már a „gödör aljára” értünk

rások továbbra is hatalmas csúszással érkeznek,

legizált helyzetbe, amiről mások még csak nem

kell megteremteni a fiataljainkat megtartó jövő

és „elindultunk felfelé”, amikor olyan durva elvo-

és továbbra sem változtatnak a kis- és középvál-

is álmodhatnak.

szilárd és kikezdhetetlen alapjait.

násokkal rúgja bele az utolsókat a minden réte-

lalkozásokat kizáró közbeszerzési törvényen, és

Meggyőződésem, hogy ez az utolsó MSZP-

Erre készülünk és egyben felkészültünk

gében kínoktól vergődő országba, hogy talán fel

továbbra sem segítik a magyar fiatalok elhelyez-

SZDSZ csomag, amit a nyakunkba varrnak,

arra is, hogy bármilyen körülmények között, de

sem tud állni? Ebben a költségvetésben meghúz-

kedésének körülményeit. Bajnai ezzel a csomag-

de óriási károkat fog okozni mindaddig, amed-

továbbra se engedjük, hogy a közösséget háttérbe szorító, személyes érdekek felülkerekedjenek,
és a kiváltságok megmaradjanak.

jával a költségvetéstől elvonta az MSZP 2002-es

dig nem kerül az ország abba a helyzetbe, hogy

nak 325 milliárd Ft „tartalékot”, megkötnek és

választási győzelmét hozó 13. nyugdíjat, a köz-

új irányt válasszon, rendet tegyen a kezelhetet-

lezsíroznak minden lehetséges és védhető szer-

szféra 13. havi bérét, akiknek a „kegyeit” és min-

lenné váló pénzügyi folyamatokban, és egyálta-

A hátralévő nehéz időszak minden nehézsége

ződést, és utánuk a vízözön.

den bizonnyal a szavazatuk nagy részét is meg-

lán a mindennapok eltorzult, elrontott, szándé-

ellenére bizakodunk, helyi szinten és az önkor-

kosan lezüllesztett világában.

mányzatok erejét ismerve országosan is kitar-

zák az utolsót, kormányhatáskörben meghagy-

Remélem megértik és nem bánják, ha mos-

szerezték azon a választáson. Az mellékes, de az

tanában többször is, először a települések életét

érintetteknek fájdalmas, hogy az akkori 50 %-os

Addig azonban a problémák itt jelentkez-

tunk a többség nevében, a közösségek érdekei

meghatározó kiinduló pontról a jövő évi költ-

béremelés hatását már azóta többszörösen lehúz-

nek a településeken a családokban, itt jelentkez-

mellett, a jótékony változások végleges, de leg-

ségvetésről beszélek, és annak „eredményeként”

ták a szféra dolgozóiról. De megvonják a kistele-

nek az intézményekben, a munkahelyeken, a köz-

alábbis időtálló bekövetkezéséig.

érkezek el a hétköznapok helyi problémái közé.

püléseknek járó külön támogatásokat és norma-

biztonságban, a gazdaság és a társadalom min-

Ugyanis nem lehet elégszer mondani, hogy olyan

tívákat, lehetetlen helyzetbe hozzák a művészeti

den rétegében és minden rezdülésében. Mind-

stádiumba érkezett az ország önkormányzati vilá-

iskolákat, és a „beetetés után” alaposan megcson-

eközben tovább folynak az önző, most már csak

Tasó László
a 4-es számú választókerület
Országgyűlési képviselője

2. oldal

Önökhöz szól

Kivéreztetik Hazánkat!
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A parlament előtt a 2010-es Bajnai kormány megszorító csomagja
Íme egy újabb megszorító csomag, mely ugyan az utolsó, de a legnagyobb késszúrás Magyarország
szívébe.
Ez a költségvetés súlyos 100 milliárdokat von el az állami feladatellátástól, mely elsősorban rajtunk kis
embereken fog csapódni.
Ennek a költségvetésnek köszönhetően, (amennyiben a szocialisták elfogadják) újabb munkahelyek
tízezrei fognak megszűnni, családok
ezrei kerülnek még kilátástalanabb
helyzetbe. Egyszóval, a válság legmélyebb bugyrába taszítja országunkat a Bajnai-kormány és cinkostársai.
Elképesztő finanszírozási nehézségekkel kell majd szembenéznie az
egészségügynek, a struktúra megváltoztatásához sok egyéb mellett
az anyagi feltételek sincsenek meg.
Így viszont a rendszer csak komoly
színvonalromlás mellett fog tudni
üzemelni.

Az egészségügy egyik legfontosabb szakága, a gyógyító-megelőző
ellátásokra fordítható keret 13 milliárd Ft-tal lesz kevesebb.
A legtöbb támogatást az aktív
fekvőbeteg ellátástól (16 milliárd
Ft-ot) és a járóbeteg-szakellátástól
(5 milliárd Ft-ot) vonnak el.
A költségvetési tervezetben az
önkormányzatoktól 120 milliárd Ftot akarnak kivonni, miközben elveszik tőlük az iparűzési adót, (melyet
megcsapolva több hónapos csúszással ugyan vissza adnak, ezzel is akadályozva az önkormányzatok működését,) holott tudjuk, hogy az iparűzési adó nagymértékben hozzájárul az önkormányzatok működési
kiadásaihoz.
Ez azt jelenti, hogy kevesebb pénz
fog jutni a közigazgatási és oktatási feladatok ellátására, vagyis minden téren a bajban lévő állampolgá
rok fognak sérülni.

„Szívetekben hagyom emlékem
örökre
ha látni akartok, nézzetek az
égre!”

Emlékezés
Dr. Kovács Tamás
háziorvos
halálának
10 évfordulójára.
Emlékét kegyelettel őrzi:
Szerető családja és barátai

Az oktatástól 34 milliárd Ft-ot
kívánnak elvenni, mely színvonalbeli romláshoz és a szülők nagyobb
költségviseléséhez vezet.
Nagymértékben csökken a gyermekétkeztetés és a művészeti tagozat támogatása.
És mindez vajon miért? A válasz
egyszerű!
A szocialista közgazdászok nagy
hibája, hogy állandóan az államháztartással foglalkoznak, a reálgazdaságot is ezen keresztül vizsgálják, pedig
a pénz a reálgazdaságból kerül elő,
nem a büdzséből. A szocialista politikusok az elmúlt években tematikusan
kivéreztették az önkormányzatokat,
mert jól tudják, hogy az állampolgár elsődleges találkozási pontja az
államigazgatással az önkormányzatok hivatalain keresztül vezet.
A saját tehetetlenségük felelősségét próbálják áthárítani a többségében Fideszes vezetésű önkormány-

zatokra, ezáltal büntetve az embereket és az országot.
Pedig nem az emberekkel és az
országgal van baj!
Az emberek dolgoznának és az
országnak jók az adottságai! A baj
a kormánnyal van, tőlük kell megszabadulni!
Magyarországnak a harmincas
évek New Deal politikájára lenne
szüksége, mert míg az egyik oldalt
növekvő jövedelmek, a másikat csökkenő életszínvonal jellemzi. Véget
kellene már vetni ennek a rossz gazdaságpolitikának és nem hagyni azt,
hogy a szociális biztonság másodlagos szerepet kapjon.
Addig is míg ez bekövetkezik a
sok probléma ellenére bizakodunk,
és az önkormányzatunk erejét felhasználva kitartunk a változások
elérkeztéig.
Máthé Attila
Önkormányzati képviselő

FELHÍVÁS
Tisztelt lakosok!

Ketten önkormányzati képviselők elhatároztuk, hogy megpróbálunk lendületet adni az alig létező városszépítésnek. Most ősszel
a kiskertek, udvarok, virágoskertek rendbetétele során sok értékes
növény kivágásra, ritkításra kerül
sor. Kérünk mindenkit, hogy a
fölöslegessé vált évelő növényét,
cserjéjét, akár szobanövényét ajánlja fel városunk, intézményeink otthonosabbá tétele céljából. A növényeket az Árpád u. 70. szám alatt
gyűjtjük. Akinek problémát okoz
a növények szállítása, azoknak vállaljuk, hogy egyeztetett időpontban elszállítjuk. További ötleteket,
javaslatokat várunk! A növénygyűjtéssel kapcsolatban további
információkat kaphatnak Dandé
Lászlónétól a 06-20-259-6481 és
László Vilmostól a 06-20-3486303 telefonszámokon.
Tegyünk együtt környezetünkért, Hajdúsámsonért!

Hajdúsámson Város
ingyenes havilapja
Megjelenik 3700 példányban
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10 éves a művészetoktatás
Hajdúsámsonban
Kedves olvasó, kedves szülők!
Tájékoztatni szeretném Önöket arról, hogy ebben a tanévben a
művészetoktatás 10-ik éve kezdődött meg iskolánkban. Ezúton is
szeretném megköszönni Horváth
Sándor kollegámnak az ötletet,
amely elindította ezt a szép sikertörténetet.
Méltóképpen, magas színvonalú rendezvénysorozattal szeretnénk
megünnepelni ezt a jubileumot.
Erről, valamint az iskolában megrendezésre kerülő rendezvények-

ről minden szülőt külön értesítünk
október elején.
Örömömre szolgál bejelenteni,
hogy október folyamán elkészül és
átadásra kerül az iskola hangstúdiója, amely lemezfelvételek, énekkar
hangfelvételek, egyéni és csoportos
zeneművek rögzítését teszi lehetővé. Ezzel lehetőségünk lesz archiválni azt a sok értéket, amely a zene
területén itt van iskolánkban.
László Vilmos
igazgató
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Emlékeznünk kell
Az oktatás, a tanulás az az út,
amelyet ha egy közösség, egy egyén
végigjár akkor lehetősége nyílik arra,
hogy megismerje környezetét, a fizika, a természet törvényeit, a művészetet és sok minden mást a világ
dolgairól. Ezen az úton a diákot, az
embert a tanítók, tanárok segítik.
Ezek a pedagógusok erre tették
fel az életüket, hogy okítsák, neveljék
mindazokat akik ezt igénylik.
Az iskolavezetés tavasszal eldöntötte, hogy emléket állít azoknak a
tanítóknak, tanároknak akik az
elmúlt több mint 100 évben mara-

dandót alkottak az oktatás területén.
Felállításra került egy munkacsoport
Tóthné Szathmáry Irénke vezetésével, akik feldolgozták a rendelkezésre álló archív anyagokat és javaslatot tettek az iskolavezetés számára.
Ez az emlék egy emlékfa formájában kerül kihelyezésre az iskola
első emeletén. Az emlékmű átadására október közepén fog sor kerülni, melyre az iskolában tanító, de ma
már nyugdíjas dolgozókat is szeretettel várjuk.
László Vilmos
igazgató

Informatikai fejlesztések Új és használt tankönyvek
az iskolában
Az iskola 2008-ban pályázott
informatikai eszközökre. Ezt több
10 millió forint értékben az iskola
megnyerte. Az állami közbeszerzések elhúzódása miatt valószínűleg ez
év őszén juthatunk hozzá a pályázott
eszközökhöz.
De az élet nem állhat meg ilyen
területen sem a megye legnagyobb
általános iskolájában. Ezért prioritásként kezeljük a XXI. század
leggyorsabban fejlődő ágazatát, az
informatikát. Ezúton tájékoztatom
a kedves szülőket, hogy beszerzésre
került három interaktív tábla, mely
a legfejlettebb országokban is csak

most kerül bevezetésre. Az önerőből megvásárolt eszközök telepítése szeptember végéig megtörténik.
Iskolánk pedagógusai közül néhányan már elvégezték azt a tanfolyamot, amely segíti a tanári munka
ellátását az interaktív tábla segítségével. Ezen eszközök használatával
gyerek közelivé, érdekesebbé és életszerűvé tudjuk varázsolni a tanítási órákat. Tervezünk egy nyílt napot
is, amikor az érdeklődő szülőknek is
be tudjuk mutatni ezeket a korszerű eszközöket.
László Vilmos
igazgató

Mint az már ismert a kedves szülők körében vannak, akik jogosultak ingyen tankönyvcsomagra, és
vannak, akiknek saját maguknak
kell ezt megvásárolniuk. Az állam
a tankönyvcsomag árának csak egy
részét biztosítja az önkormányzat,
illetve az iskola részére. Ezért az idén
júniusban első ízben kerültek a tankönyvek visszaszedésre, azzal a céllal, hogy szeptemberben újra kiosztásra kerüljenek. Júniusban az érintett szülőknek nyilatkozniuk kellett,
hogy igényt tartanak e ingyenes tankönyvcsomagra vagy saját költségükön újat kívánnak vásárolni. A beérkezett visszajelzések alapján az iskola véglegesítette a tankönyvrende-

Városunk vendége volt Kerpen Gábor, a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezetének országos elnöke,
2009. október 7-én (szerdán) 15 órakor.
A médiából közismert vezető sokunkat foglalkoztató kérdésekre adott választ
ezen a fórumon. Iskolákat, családokat érintő tervezett megszorító intézkedések
várható bevezetéséről volt szó.

Például:
• A gyerekek étkezési támogatásának drasztikus csökkentése következtében megszűnhet az
ingyenes étkezés.
• A művészeti képzés forrásának elvonása akár a tandíj többszörös növelését is jelentheti, ami évi
60-70 ezre Ft is lehet gyerekenként. Mindezt a szülőknek kellene finanszírozni, ami nagyon
sok tehetséges sámsoni tanulót érinthet hátrányosan.
• Tervezett törvényjavaslat továbbá a napközi megszüntetését is érintheti.

Mindezek megvalósítása ellen, együttes összefogással még felléphetünk.

lést. A meglepetés augusztus végén
következett be, amikor jóval többen akartak új tankönyvet vásárolni,
mint ahányan azt júniusban jelezték.
Ezért állt elő az a szerencsétlen helyzet, hogy a tanulók egy része nem
jutott időben hozzá az új tankönyvekhez. Az augusztusban felmerült
igényt azonnal jeleztük a nyomda
irányába és pótrendelésként megrendeltük, mely szeptember második
felében érkezik iskolánkba. Tanulva
az első év tapasztalataiból egy olyan
rendszert dolgozunk ki 2010 júniusára, amellyel az ilyen típusú fennakadás kiküszöbölhető.
László Vilmos
igazgató

Az Iskolánkért
Alapítvány
Köszönetét fejezi ki az Iskolánkért Alapítvány mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át az alapítvány javára ajánlották fel.
A 2007-es évben befolyt
összeget foglalkoztató szoba berendezésére és hangstúdió kialakítására, felszerelésére használtuk fel.
Csontosné Ozsváth Éva
a kuratórium elnöke

Hírek, hirdetések
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Tisztelt Lakosság!
Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni,
hogy 3 évenkénti kötelező vérvizsgálatot kell
végezni az összes lónál!
A legutóbbi vizsgálat 2006. évben volt.
Ez év végéig kell a véreket bejuttatni az intézetbe!
A vérvétel ingyenes az állatorvosi irodánál,

Hajdúsámson Széchenyi u. 2. szám alatt,
rendelési időben,
10-11 és 18-19 óra között munkanapokon!

Háznál lovanként 1000.- Ft a vérvétel költsége!

dr. Vajna Zsolt

2009. szeptember

Kedvezményes tanfolyam indul!!!

Hajdú-Bihar megye legeredményesebb autósiskolája a
Roys 96 AUTÓSISKOLA
Tanfolyamkezdés minden kategóriában

A most induló tanfolyamra
még lehet jelentkezni!!!
• „B” kategóriás tanfolyam: e lméleti 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

Megkezdődik a Vásárhelyi-terv két újabb tározójának építése
A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG SAJTÓKÖZLEMÉNYE
Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter csütörtökön letette a Nagykunsági és
a Hanyi-Tiszasülyi árapasztó
tározók alapköveit, ezzel megkezdődik a Vásárhelyi-terv két
újabb tározójának az építése a
Közép-Tiszán. Egy rendkívü-

li árhullám esetén a két tározó összesen mintegy 350 millió
köbméter – azaz hét Velenceitónyi – vizet lesz képes befogadni, és a már átadott Tiszaroffival
együtt átlagosan 60-70 cm-es
vízszintcsökkentést képes biztosítani a folyó Csongrád-Kisköre

közötti szakaszán, de vízszintcsökkentő hatásuk még Szeged körzetében is eléri majd a
30 cm-t. A három árvízvédelmi létesítmény ezzel 570 ezer
ember és 660 ezer hektár földterület árvízi biztonságát növeli a
Közép-Tiszán. A két beruházás

több mint 32 milliárd forintba
kerül, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program nagyprojektjeként, uniós támogatással
valósulnak meg.

PROGRAMELŐZETESEK
1956-os megemlékezés és koszorúzás
2009. október 8. csütörtök
Tervezett időpontja: október 22. csütörtök délután
Kreatív nagyik napja
Kézműves foglalkozások az idősek klubja bevonásával
2009. október 9. péntek
Érdeklődő Nagyik Napja
Könyvtár és múzeum látogatás

Minden korosztálynak!

Könyves vasárnap - 2009. október 11. 9-12 óráig
Rendhagyó nyitva tartás, könyvkötészeti bemutató, ingyenes beiratkozás, megbocsátás napja

Őszi Gyermek Könyvnapok
Október 16. pénteken délelőtt
Író-olvasó találkozó – rendhagyó könyvtári óra
iskolásoknak

Renge Attila tanuló városnapi rajzpályázatra érkezett munkája

Szeretettel várunk mindenkit
a programokra!

2009. szeptember

Hírek, hirdetések

Kirándultak a martinkaiak
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Internet folyosó nyitva tartása
2009. szeptember 1-től
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8-12, 13-17
8-12, 13-16
8-12, 13-16
13-17
8-12, 13-16

Folyamatosan tartunk számítógépes
tanfolyamokat, melyek időpontjában átmenetileg szünetelhet a szolgáltatás.
Megértésüket köszönjük!
A „Martinkai Őszirózsa” idősek
klubjának tagjai augusztus 27-én
reggel 6.00 órakor izgatottan várták
az autóbusz érkezését, mely kirándulni vitte a lelkes kis csapatot.
Útvonalunk Martinka-Lillafü
red-Garadna-Szilvásvárad-Eger
volt.
Lillafüreden töltöttük a második pihenőhelyünket, a Hámori-tó
mellett el is készítettük csoportképünket. Utunkat tovább folytattuk.
Garadnán az őskohót, valamint a
Szabadtéri Gépmúzeumot látogattuk meg, majd a „Mókus odú” büfénél pihent egy keveset a társaság.
Sajnos a mókust –melyről a büfé
kapta a nevét– már nem láthattuk, hiszen hidegek már az éjszakák a hegyekben és gazdija már
„téliesítette”, és hazavitte.
Az ebédet Szilvásváradon fo
gyasztottuk el, az egri Szépasszo

nyok-völgyében pedig a borkóstolástól kezdve még az énekléshez is
megjött a kedvünk. A „Napsugár
népdalkör” indította a jó hangulat
a pincében, csatlakozott hozzánk
egy ugyancsak kiránduló nyugdíjas csoport is, akikkel együtt szólt a
nóta, zengett a borház és környéke.
Hazafelé sem fogyott el a kis csapat
energiája, hiszen végig Martinkáig
dalainktól volt hangos a jármű.
Reméljük, a következő évben
is lesz lehetőségünk egy együtt
töltött, felszabadult derűs napra,
elfeledve a mindennapok gondjait, nehézségeit, a betegséget, fáradságot.
Köszönjük mindazoknak, akik
segítettek és támogattak bennünket
abban, hogy ez a kirándulás megvalósulhasson.
Kiss Sándorné
klubvezető

Hajdúsámson-Martinka-Debrecen
Indulás

Érkezés

ind.

érk.

menetidő

Hajdúsámson városháza

Debrecen
autóbusz állomás

4:30

5:00

0:30

Hajdúsámson(Martinka)

Debrecen
autóbusz állomás

4:40

5:00

0:20

Hajdúsámson(Martinka)

Debrecen
autóbusz állomás

5:35

6:05

0:30

Hajdúsámson(Martinka)

Debrecen
autóbusz állomás

6:10

6:40

0:30

Hajdúsámson városháza

Debrecen
autóbusz állomás

6:40

7:20

0:40

Hajdúsámson(Martinka)

Debrecen
autóbusz állomás

7:15

7:45

0:30

Hajdúsámson(Martinka)

Debrecen
autóbusz állomás

9:00

9:30

0:30

Hajdúsámson(Martinka)

Debrecen
autóbusz állomás

9:25

9:55

0:30

Hajdúsámson(Martinka)

Debrecen
autóbusz állomás

11:00

11:30

0:30

Hajdúsámson lakótelep

Debrecen
autóbusz állomás

12:12

13:00

0:48

Hajdúsámson(Martinka)

Debrecen
autóbusz állomás

12:45

13:15

0:30

Hajdúsámson(Martinka)

Debrecen
autóbusz állomás

13:35

14:05

0:30

Hajdúsámson(Martinka)

Debrecen
autóbusz állomás

14:45

15:15

0:30

Hajdúsámson(Martinka)

Debrecen
autóbusz állomás

15:45

16:15

0:30

Hajdúsámson városháza

Debrecen
autóbusz állomás

16:05

16:45

0:40

Hajdúsámson(Martinka)

Debrecen
autóbusz állomás

17:10

17:40

0:30

Hajdúsámson(Martinka)

Debrecen
autóbusz állomás

18:00

18:30

0:30

Hajdúsámson(Martinka)

Debrecen
autóbusz állomás

19:10

19:40

0:30

Hajdúsámson(Martinka)

Debrecen
autóbusz állomás

20:50

21:10

0:20

Hajdúsámson(Martinka)

Debrecen
autóbusz állomás

20:50

21:10

0:20

Hajdúsámson(Martinka)

Debrecen
autóbusz állomás

23:00

23:20

0:20

Munkanapokon

Szabad és munkaszüneti napokon
Munkanapokon

Iskolai előadási napokon
Munkanapokon

Szabad és munkaszüneti napokon
Munkanapokon

Szabad és munkaszüneti napokon
Munkanapokon
Munkanapokon

Szabad és munkaszüneti napokon
Iskolai előadási napokon
Munkanapokon

Szabad és munkaszüneti napokon
Munkanapokon
Munkanapokon

Szabad és munkaszüneti napokon
Munkanapokon
Munkanapokon

Szabad és munkaszüneti napokon
Munkanapokon
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Nyíradony városából

2009. szeptember

„Mióta eszemet tudom, úgy hallottam mindig emlegetni, a krumpli a szegények eledele. Bárhonnan származott is ide, egy bizonyos, úgy meghonosodott, hogy a legmagyarosabb ételeket készítik belőle.”

FELHÍVÁS ÉS VERSENYKIÍRÁS

I. Nyíradonyi „murcis – krumpli” fesztivál, bor és pálinka verseny
2009. október 17.

A fesztivál főrendezője:
		
Dél – Nyírség Ligetaljai Települési Önkormányzatok Egyesülete
A fesztivál fővédnöke:
		
Tasó László országgyűlési képviselő – Nyíradony Város Polgármestere

A gasztronómia jegyében 2009-évben hagyományteremtő szándékkal kerül megrendezésre a fesztivál. A gazdag hagyományokkal rendelkező nyíradonyi konyha jó hírnevének öregbítését, elterjesztését a kulturált bor - és pálinka ivás ápolását,
népszerűsítését kívánjuk szolgálni.
Bizonyítani szeretnénk, hogy olyan egyszerű népi ételeket, mint a burgonyából készültek, hányféleképpen és milyen
gazdag íz világgal képesek még ma is elkészíteni településeink, falvaink háziasszonyai. Megtapasztalhatjuk, hogy a frissen
sült ételek milyen kelendő „termékek” a rendezvényre látogató vendégek, turisták körében.

Mindez arra ösztönöz bennünket, hogy idén és a következő években is megrendezzük a
Nyíradonyi „murcis – krumpli” fesztivál, bor és pálinka versenyt.

A rendezvény hagyományainak öregbítése érdekében
felhívással fordulunk a térség valamennyi települési önkormányzatához, civil szervezetéhez, a megyei önkormányzat intézményeihez, és a vendéglátó-ipari egységekhez és a régió krumplis ételek készítéshez értő valamennyi polgárához, hogy egy szórakoztató verseny keretében eldönthessük, mely településünkön, melyik étteremben vagy háztartásban készülnek térség legfinomabb
krumplis ételek. Hol készítették a legfinomabb bort, illetve kinek van a legízletesebb pálinkája.
A zsűri tagjai:
A fesztivál helyszíne: 4254 Nyíradony, Városi Grund
Nőth Lenke Királyi Kamarás Művészi Készítő és főztök nagymes(egészségügyi központ mögötti terület)
tere, aki egyben a Magyar Gasztronómiai érdemérmes szakácsa,
Időpontja : 2009. október 17. (szombat)
Virág Attila Mesterszakács, Nagy Gyula hobbiszakács
Feltételek:
Programja:
08.00-08.30 A versenyzők megérkezése, nevezés, regiszt- – Az alapanyagokról, az ételkészítéshez szükséges felszerelésekről
a versenyző csapatok maguk gondoskodnak. A főzéshez vizet és
ráció, előkészületek.
fát biztosítunk.
08.30-10.00 Felkészülés: krumpli tisztítás, előkészítés folya– 1 csapat kategóriánként 1 féle ételt zsűriztethet!
matosan.
A zsűri: Az ételeket neves személyiségekből álló szakmai (mester10.00
Megnyitó
szakácsok) zsűri bírálja el. A zsűri értékeléséhez ételenként 1 tányér
Fővédnöki köszöntő.
vagy kisebb tálca, kóstoló szükséges!
Krumpli szentelés.
Versenyeztetni lehet otthon készített pogácsaféléket is!
10.15-13.00 Ételek sütése-főzése sütőlapon, nyárson, gázZsűrizési szempontok az ételeknél: 1. szín, küllem
tűzhelyen, egyéb alkalmatosságon.
2. íz, aroma
11.00
Burgonyás ételek versenyeztetése, zsűrizés
3. állag
folyamatosan.
A bor és pálinka verseny feltételei: borból 1 l, pálinkából 0,5 l szükséges!
13.30
A borok és pálinkák zsűrizése
Italok zsüriztetési szempontjai:
1. szín, tükrösség
14.35
Eredményhirdetés, díjkiosztás.
2 . íz, aroma
14.00-tól
Kulturális hagyományőrző együttesek bemu3. illat
tatója
Díjazás:
Nevezni és indulni lehet a következő versenyszámokban, csa• A versenyszámok I-III. helyezettjei részére – Serleg, oklevél
patban és egyéniben az alábbi kategóriákban:
• Minden induló részére – Emléklap + címeres bor
• Főtt ételek .
• Egyéb különdíjak a szponzorok felajánlásában.
• Sült ételek.
Nevezés: Nagy Gyula: 06 30 – 621 – 5479, vagy a helyszínen
Email: gyulapapi50@freemail.hu
Zsűrizésre csak olyan ételek kerülhetnek,
Nevezési díj: nincs.
amelyek legalább 50%-ban tartalmaznak burgonyát!

Friss hírek és tájékoztatók az interneten: www.nyiradony.hu

Debrecenben, a Veres Péter úton 120 m2-es családi ház családnak, cégnek hosszú távra kiadó!
Irányár: 120.000 Ft/hó Érdeklődni: 06/70 320 32 62

Sport

2009. szeptember
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Bartha Dániel magyar bajnok!

A három sikeres győzelem után a serdülők 65 kilogrammos magyar bajnoki
fináléjában a HISE versenyzője, Bartha
Dániel egy menet alatt legyőzte ellenfelét, a vasasos Lakatos Mátét. Bunyósunk döntő fölénnyel bizonyult jobbnak

fővárosi riválisánál, így a tavaly szerzett
magyar bajnoki ezüstérme után most a
dobogó legtetejére állhatott fel.
A fináléban a Danitól szemmel láthatóan tartó Lakatos Máté nem húzta
tovább egy menetnél, öklözőnk kőkemény jobbosokkal egy percen belül kétszer is számoltatott ellenfelére, így a bíró
a szabályoknak megfelelően döntő fölényt
hirdetett ki. (A serdülő korosztályban egy
meneten belül két rászámolásnál beszüntetik a mérkőzést.)
Ifjú tehetségünk felnőtt Európa-bajnoki bronzérmes klubtársától, Varga
Miklóstól vehette át az aranyérmet, akit
a rendezők, mint olimpikont kértek fel,
hogy adja át a 65 kilogrammos súlycsoport érmeit.

Nagyon örülök Dani sikerének,
kemény kissrác, sokra viheti a bunyóban.
Remélem, a magyar bajnoki cím után

15 hazai egyesület mellett a romániai Kolozsvár és Nagyvárad, valamint az ukrajnai Berekszász csapatának öklözői léptek szorítóba a
Biharkeresztesen megrendezett BerekBihar-kupán. A sérülésektől és betegségektől megtizedelt HISE együttesét
Jarkó Ferenc (serd.43kg) és Ungvári István (feln.48kg) képviselte. Eb-bronzérmesünk összeszedett bunyóval, két
remek győzelmet aratva szerezte meg
a kategóriagyőzelmet.

Két HISE bunyós, Ungvári István
(48kg) és Varga Miklós (60kg) is részt
vett a Milánóban megrendezett 15.
ökölvívó-világbajnokságon. A sportolókat egyesületi edzőjük, Máté Attila is
elkísérte, aki a hivatalos delegáció tagjaként a ring sarokból segítette versenyzőit. A trénert nem varázsolták el a vb
meccsei, a 10-10 arányú pontozás, méltatlan volt Miki számára, hiszen sokkal
többet talált, az itészek mégis a döntetlen állásnál a németet jelölték meg

Ungi-siker Keresztesen

még többet jár majd edzésre, s a nyári
gyakorlásokon is rendszeres látogató lesz
– nyilatkozta Máté Attila vezetőedző.

Vb bronzot vettek ki

jobbnak. Úgy véli, Varga Miklós zsebéből egy vb-bronzot vettek ki a bírók,
pedig Miki a soron következő ellenfeleit már verte.

Hajdú-Bihar Megyei Labdarúgó Szövetség megyei I. osztály
felnőtt és ifjúsági labdarúgó bajnokság sorsolása
2009/2010 – őszi forduló
9. forduló

2009.10.11. Vasárnap 14.00

10. forduló

2009.10.17. Szombat 13.30

11. forduló

2009.10.25. Vasárnap 13.30

12. forduló

2009.10.31. Szombat 13.30

13. forduló

2009.11.08. Vasárnap 13.30

14. forduló

2009.11.15. Vasárnap 13.30

15. forduló

2009.11.22. Vasárnap 13.00

(383111)

HAJDÚSÁMSON SE - SÁRRÉTUDVARI KSE

(383117)

DEBRECENI EAC - HAJDÚSÁMSON SE

(383127)

HAJDÚSÁMSON SE - DERECSKEI LSE

(383132)

BÁRÁNDI KSE - HAJDÚSÁMSON SE

(383143)

HAJDÚSÁMSON SE - NYÍRADONY VVTK

(383147)

NYÍRMÁRTONFALVA T. SE - HAJDÚSÁMSON SE

(383159)

HAJDÚSÁMSON SE - TÉGLÁSI VSE

Az ifjúsági mérkőzések a felnőtt mérkőzések előtt két órával kerülnek lejátszásra.

Gratulálunk a szeptember 27-én megrendezett
Hajdúsámson SE - Polgár VSE
mérkőzésen elért 4:2-es győzelemhez!

Képek városunk életéből
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Újra autómentes nap Hajdúsámsonban

Szeptember 16-22. között Európa
szerte rendezvényeket szerveznek a közlekedés és a környezetvédelem jegyében.
Városunk idén második alkalommal csatlakozott a kezdeményezéshez, melynek

Hajdúsámsonban az adja aktualitását,
hogy a 471-es főút belterületi szakasza
miatt igen jelentős a gépjármű forgalom.

A programokat az elmúlt évben egy
hétre elosztva külön-külön szerveztük az
iskolában, az óvodában és különböző helyszíneken. Idén úgy gondoltuk, hogy azt

Köszönet a támogatóknak:

a módozatot választjuk, hogy egy lezárt
útszakaszon egész napos rendezvényt
szervezünk. Választásunk a Kossuth utca
óvoda előtti szakaszára esett, ahol a sportpályával összenyitva egy nagy és biztonságos tér alakult ki a gyerekek számára.

A napot egy közös reggeli tornával
indítottuk, majd rendőrségi bemutatók
kezdődtek. A nagyobbak KRESZ totót
töltöttek ki, a kisebbek a zebrán való átkelést gyakorolták. Nagy sikere volt a szirénás járműveknek, a rendőrautónak, motornak, mentőautónak is. Egy rendőrbácsi
több száz ujjlenyomatot is megörökített
a helyszínen, természetesen csak játékosan és nem a bűnügyi nyilvántartás számára. A helyszínen felállított szimulátorral a biztonsági öv bekötésének fontosságára hívtuk fel a figyelmet, amely bemutató rendkívül tanulságos és meggyőző volt
a résztvevők számára.
Közben a sportpályán pónilovaglás,
fogatolás és íjászat várta a gyerekeket, a
legbátrabbak pedig az ún. ördögszekeret
is kipróbálhatták.
Többféle vetélkedőt is szerveztünk. Az
óvodások rajzoltak, az iskolások a kerék-
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páros ügyességi versenyen mérték össze
tudásukat. A segédmotoros vetélkedőn
csak kevesen indulhattak, hiszen az már
forgalmi engedélyhez volt kötve. Kerékpár
szépségversenyre is nevezhettek az érdeklődők, melynek elsődleges szempontja természetesen nem a küllem volt, hanem a
felszereltség, hiszen ezzel is a biztonságos közlekedésre szerettük volna felhívni
a figyelmet. A környezetvédelem jegyében az osztályok között elemgyűjtést is
szerveztünk, hiszen ez az egyik legveszélyesebb hulladék, ami a környezetünkbe
visszakerülve óriási károkat tud okozni.
A nap végén BMX bemutatót tartott
két debreceni fiatalember, akik látványos

mutatványokkal szórakoztatták a közön-

séget. Sajnos a nap végére meghirdetetett lakossági fórumra nagyon kevesen
jöttek el, pedig a 471-es főúttal kapcsolatos problémák nap mint nap érintenek
bennünket. Andó Lászlóné polgármester
asszony, valamint Tasó László országgyűlési képviselő úr az elkerülő úttal kapcso-

latos tervekről és lehetőségekről tájékoztatta a lakosságot.
Összességében az autómentes napot
eredményesen zártuk. A gyerekek játé-

kosan tanulhattak közlekedési és elsősegély nyújtási és környezetvédelmi ismereteket, és talán sok emberhez eljutott
a nap üzenete, hogy kevesebb autóval
könnyebb lenne a mindennapi életünk
itt Hajdúsámsonban is.
Tarné Hajdú Judit
igazgató

Köszönet a személyes közreműködőknek:
-

Hirku Richárd rendőr zászlósnak és kollégáinak,
Kovács László mentősnek,
az iskola és óvoda minden közreműködő pedagógusának,
külön köszönet Vastaghné Szűcs Gabriella közlekedésbiztonsági felelősnek és
Vértesy Sándorné diákönkormányzat vezetőnek,
Balogh Józsefnek, a Polgárőrség vezetőjének és jelenlévő társainak,
az iskola és óvoda karbantartóinak és konyhai dolgozóinak.

