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Megjelenik havonta

Egy nemzet kiáltása
Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre
leadott véres sortüze következtében még
aznap éjjel fegyveres felkeléssé változott.
Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az ország
demokratikus átalakulásához vezetett.
November első napjaiban az új kormány
megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról,
a Varsói Szerződésből való kilépésről és
az ország semlegességéről. A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután a
nyugati nagyhatalmak biztosították arról,
hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, november 4-én a szovjet
csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben az egyedül maradt
ország több napon át zajló, ádáz szabadságharca így végül elbukott.
Immáron 20 éve minden év október
23-án szabadon, mély tisztelettel emlékezünk az 1956-os forradalom áldozataira.
1989. október 23. óta ez a jeles nap
nemzeti ünnep, sőt kettős nemzeti ünnep
lett Magyarországon, hiszen az 1989-es
Magyar Köztársaság kikiáltásának napját is e napon ünnepeljük.
Az 1956-os év slágere a (Bárhogy lesz,
úgy lesz) volt. Október 23-án azonban
az egyetemi ifjúság és a hozzá csatlakozó
tömeg azt mondta: ne legyen akárhogy!
Elég volt a megalázottságból, a félelemből és kiszolgáltatottságból, az éjszakai
elhurcolásokból és a rögtönítélő népbírósági perekből.
1956. október 23-án az évek óta foko-

zódó társadalmi elégedetlenség jutott el
forrpontjához, e népnek elege lett a sztálinista diktatúrából és a szovjet megszállásból.
Egy fuldokló nép szabadságiránti
segélykiáltása volt, mely a XX. századi
magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye lett.
Elgondolkodtató az a tény, hogy
mennyire ki vagyunk szolgáltatva a nagyhatalmaknak.
Így volt ez 1956-ban és így van ez
napjainkban is.
A nyugat cinizmusa, melynek köszönhetően elhitették velünk, hogy legyőzhetjük a szovjet nagyhatalmat, majd

pedig elárulva bennünket magunkra hagytak nagy árat fizettetett velünk,
hiszen 2652 halottal, 19226 sebesülttel és
negyed millió magyar menekülttel fizettünk szabadság iránti vágyunkért.
1989-ben beköszöntött az áhított
szabadság, melyet mi rendszerváltásként éltünk meg.
Vajon tényleg az volt, vagy csak a sztálini diktatúra képviselői és a nyugat újabb
összeesküvése a magyar nép kárára.
Gondoljunk csak bele a tervgazdálkodás csődöt mondott, melyet a szociális piacgazdaságnak kellett volna felváltania, de helyette kaptunk egy vad kapitalizmust.

A szocialista-liberális gazdaságpolitika teret engedett a közvagyon kiárusítására és lenyúlására.
A sztálinista diktatúra képviselői a
politikai hatalmukat gazdasági hatalomra
cserélték, és tették ezt a szemünk láttára,
elültetve bennünk a kollektív bűnösség
téves eszmerendszerét, hitünktől mesterségesen megfosztva önbizalmunk csorbát szenvedett.
De mi, e szép nemzet tagjai nem
hagyjuk, hogy örökre kiöljék a lelkünkből a magyarok dicsőségét, és nem adjuk
át ellenállás nélkül nemzeti értékeinket,
hogy ezzel a tartásunktól is örökre megfosztva elszürküljünk. Önbizalom nélkül
ugyanis magunktól teszünk eleget a minket leigázni akarók kívánságának, azaz
már nem is bérmunkások, hanem rabszolgák leszünk saját hazánkban.
De az igazságtétel felszabadít! Mert
igazságot kell szolgáltatni e nemzet népének 1956 és az azt követő évek minden
gyalázatáért, az elmúlt 7 év elhibázott
nemzet sanyargató gazdaságpolitikájáért.
Csak is ezen igazságszolgáltatás adhatja vissza e nemzet büszkeségét, mert mindig gondoljunk arra, hogy
magyarok vagyunk, magyarnak lenni
pedig jelent sok szenvedést, jelent nehéz
életet a világnak ezen a helyén, de sohasem jelenthet megalkuvást, meghunyászkodást, csüggedést.
Magyarnak lenni annyi, mint büszkének lenni – gőgösnek sohasem -, de mindig büszkének kell lennünk arra, hogy
mik vagyunk, honnét jöttünk és hogy
mivé lehetünk!
Máthé Attila alpolgármester

Jó tudni
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AZ ÚJ VÍRUS
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MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL?

Az A influenzavírus az egyik legrégebben
ismert víruscsalád, ami madarakban és emlősökben is okozhat megbetegedést.
Az A influenzavírus egyes típusait a tipikus hordozók alapján illetve az altípusok szerint különböztetik meg.
Az A vírus altípusait H és N betűkkel, valamint számokkal jelölik, a különböző mutációkat altípusokba sorolják.
Az új influenza és a hagyományos influenza közötti leglényegesebb eltérés a
szezonalitásban mutatkozik: míg a humán
influenza szezonhoz kötött, addig az új influenza bármikor fertőzhet.
Az új influenza tünetei hasonlóak a hagyományos influenzavíruséhoz, és a fertőzés
ugyanúgy terjed, mint másinluenzavírusok:
cseppfertőzéssel, illetve a nyálkacseppek által
szennyezett kéz és tárgyak útján.
A FERTŐZÉS TÜNETEI
Az új influenza vírus okozta fertőzés tünetei ugyanolyanok, mint a szezonális influenzáé:
hirtelen kezdődő hő emelkedéssel vagy lázzal
indul, torokfájás, nátha, izom- és ízületi fájdalom, fejfájás, fáradtság jellemző rá, dehányás és
hasmenés is felléphet.
A felnőttek az 1-4 napos lappangási időt
követően, a tünetek megjelenésétől számított
5 napig fertőzőképesek, míg a gyerekek akár
7 napig is képesek átadni a vírust.
Az új influenza a szezonális influenzához
hasonlóan súlyos megbetegedéseket és különleges esetben halálese tet is okozhat.

KIK VANNAK LEGNAGYOBB
VESZÉLYBEN?
Az új influenza vírust, ugyanúgy, mint a
hagyományos influenza vírust, bárki elkaphatja,
függetlenül az életkorától, nemétől, és szövődmények is előfordulhatnak bárkinél.
A legveszélyeztetettebb csoportok a kisgyermekek, a 65 év feletti idősek, a krónikus
betegségben szenvedők, és a várandós kismamák. A súlyosan elhízott cukorbetegek különösen veszélyben vannak.

VÉDEKEZÉS A JÁRVÁNY ELLEN
A járványt elkerülni nem lehet, de mindent el kell követni annak érdekében, hogy a
terjedését lassítsuk, és a hatásait mérsékeljük.
Az új influenza elleni védekezés legjobb döntése a védőoltás felvétele.
Az új influenza vírusa cseppfertőzéssel
terjed, ezért a megelőzés szempontjából óriási jelentősége van a megfelelő kézhigiénének,
a helyes zsebkendő-használatnak, valamint a
körülöttünk lévő tárgyak tisztán tartásának.
A higiénés szabályok betartása mellett a
nem gyógyszeres beavatkozások és a influenza elleni védőoltás a védekezés legfontosabb eszközei.
HIGIÉNÉS SZABÁLYOK BETARTÁSA
Kézhigiéne
Köhögéskor, vagy tüsszentéskor nagyon
fontos a zsebkendő orr és száj elé tartása. Ez
meggátolja, hogy az influenza vírusa a cseppekkel szétszóródjon a levegőben, rákerüljön a tárgyakra, mást is megfertőzve ezzel.
A célra az eldobható papír zsebkendő javasolt, amelyet használat után zárt szemetesbe
kell dobni, hiszen a kórokozók a zsebkendőben még néhány óráig életképesek maradnak.
Ha zárt szemétgyűjtő nem érhető el, a papír
zsebkendőt az eldobásig egy zárható tasakban
célszerű tartani.
Környezetünk tisztán tartása
Takarítsunk rendszeresen!
Nem gyógyszeres egészségügyi beavatkozás
A nem gyógyszeres beavatkozások között
elsősorban olyan intézkedéseket kell megemlíteni, melyek a társas
érintkezések lehetőségeit csökkentik. Ide
sorolandók a gyermekintézmények és a munkahelyek egy vagy több napra történő bezárása, tömegrendezvények elkerülése (konfe-

renciák, koncertek és egyéb nagyobb események), vagyis minden olyan rendezvény mellőzése, mely a nagyszámú jelenlevő miatt a vírus
terjedését elősegíti.
Ennek nem csak a járvány megelőzésében,
de annak lassításában is szerepe van.
Minden pandémiás időszakban óriási vitákat váltanak ki a közlekedési korlátozásokkal,
elszigetelésekkel kapcsolatos intézkedések. A
járvány méretétől függően azonban szükség
lehet ezekre az intézkedésekre is.
GYAKORI KÉRDÉSEK
Hány ember halhat meg az új vírus okozta megbetegedésben?
Nem lehet tudni. Jelen pillanatban nem
lehet meghatározni, hogy mennyi halálos
áldozattal járhatnak az új vírus okozta megbetegedések.
A korábbi járványok időszakában nagyon
eltértek a halálozási adatok.
A szakemberek becslése szerint egy következő pandémiás időszakban 2–7,4 millió
ember vesztheti életét a világon.
Mikor van szükség az elkülönítésre?
Elkülönítésre az influenzaszerű megbetegedés tüneteinek észlelésekor van szükség, mert
a betegek cseppfertőzéssel terjeszthetik a vírust.
A betegek elkülönítése önkéntes alapon, otthonukban történik. Az otthoni elkülönítés során
célszerű a beteg szobájának, az általa használt
helyiségek és a használati tárgyak fertőtlenítése
(pl. kilincs, asztal, evőeszközök, poharak, számítógép billentyűzete). Azt a helyiséget, ahol a
beteg fekszik, célszerű naponta többször átszellőztetni. Gondoskodni kell minden esetben a
megfelelő higiénés feltételekről.
A betegség idején lehetőleg senki ne látogassa a beteget, a vele egy háztartásban élők a
higiénés szabályok fokozott betartásával védhetik magukat a fertőzéstől. Célszerű eldobható szájmaszkot viselnie a betegnek olyankor, ha feltétlenül szükséges a lakását elhagynia, vagy másokkal közeli kontaktusba kerül,
esetleg betegvizsgálatra várakozik. Ezzel megelőzheti mások megfertőzését.
A kezelőorvos dönthet arról, hogy kórházba utalja-e a beteget. Ebben az esetben az elkülönítés a kórházi osztályon, a kórházi higiénés
szabályok betartásával történik.
Hogyan viselkedjünk, ha a környezetünkben influenzás beteg van?
Influenzajárvány idején kerüljük az egyébként szokásos üdvözlési formákat (kézfogás,
puszi), amelyek szintén növelik a megfertőződés kockázatát. Lehetőség szerint ugyancsak
kerüljük a betegekkel való szoros kontaktust.
Kerüljük a zsúfolt helyeket, különösen a zsúfolt
zárt helyiségeket. Tartsunk minimum 1 méter
távolságot más személyektől. Lehetőség szerint ne használjuk a liftet, válasszuk inkább a
lépcsőházat. Zárt terekben gondoskodjunk a
gyakori alapos szellőztetésről. Ha beteg van a
környezetünkben, még nagyobb hangsúlyt kap
a gyakori meleg vizes, szappanos kézmosás.
Ezzel megakadályozható, hogy a szabad szemmel nem látható kórokozók tárgyakról, felületekről az egészséges ember kezére, nyálkahártyájára kerüljenek. Az alkohol-bázisú kézfertőtlenítők is hatékonyak. Ne érintse a szemét, orrát vagy száját senki a piszkos kezével.
Előfordulhat-e, hogy az influenza világjárvány miatt nemzetközi forgalomkorlátozást rendelnek el?
A nemzetközi egyezmények értelmében
a lehetséges mértékig tiszteletben kell tartani az egyén jogát a szabad mozgáshoz. Influenza pandémia esetén sem várható jelentős eredmény az utazási korlátozásoktól. A
WHO hivatalosan nem javasolja az utazások
korlátozását.
Milyen korlátozó intézkedésekre lehet számítani magyarországi járvány esetén?
Szórványos megbetegedések esetén nincs
szükség korlátozó intézkedésekre.
Országos járvány esetén a tömegrendezvények, a zsúfoltsággal járó események felgyorsíthatják az influenzajárvány terjedését, ugyan-

akkor kevés a bizonyíték arra, hogy ezeknek a
rendezvényeknek az elhalasztása valóban jelentős kedvező hatással bírna. A járvány terjedését ilyen módon lehet valamelyest késleltetni,
azonban nem lehet megállítani. A programszervezők maguk is dönthetnek úgy, hogy a
veszélyeket elkerülendő, inkább elhalasztják
az adott rendezvényt. Az egyének szabadon
eldönthetik, hogy részt vesznek-e a meghirdetett programon, ugyanakkor előnyös, ha távol
tartják magukat a zsúfolt helyektől influenzajárvány idején.
Járvány idején az ÁNTSZ jogszabályi felhatalmazás alapján korlátozhatja az összejöveteleket. Összességében azonban a rendezvények megtartásának járványügyi indokból történő korlátozására csak szórványosan, és nem
általános jelleggel kerülhet sor, és csak akkor,
ha már Magyarországon is járvány van.
Hogyan lehet megelőzni a megfertőződést,
illetve a fertőzés terjedését?
A fertőződés esélye csökkenthető, ha kerülik a szoros érintkezéseket, és betartják az általános személyi higiénés szabályokat, különös
tekintettel a légzőszervi higiénére és köhögésetikettre, továbbá erre gyermekeiket is megtanítják
Gyógyszerszedéssel megelőzhető az influenza?
Az egészséges személyek számára tünetmentes állapotban NEM indokolt semmilyen vírus ellenes gyógyszerkészítmény szedése. A tömeges gyógyszerszedés hatásaként
ugyanis a vírus rezisztenssé (ellenállóvá) válhat a gyógyszerrel szemben, így előfordulhat,
hogy a készítmények éppen akkor nem fognak hatni, amikor valóban szükség lenne rájuk
Érdemes-e gyógyszert szedni, ha valaki
már megbetegedett?
Az influenza megbetegedés általában enyhe lefolyású, tüneti kezelés mellett (lázcsillapítás, bőséges folyadékfogyasztás, pihenés)
gyógyul. Orvosi ellátásra akkor van szükség,
ha valakinél életkoránál (3 éven aluli, vagy 65
éven felüli) illetve krónikus alapbetegségénél
(pl. szív-érrendszeri megbetegedés, tüdőbetegség, immunhiány, cukorbetegség) fogva fokozott kockázattal léphet fel szövődmény. Ugyancsak jobban kell figyelni a várandós kismamákra. Az új influenza kezelésére (nem a megelőzésre) szolgáló készítmények vénykötelesek.
Ha valaki a betegség tüneteit észleli magán,
maradjon otthon és vegye fel a kapcsolatot a
háziorvosával vagy a gyermekorvossal, hiszen
az orvos dönthet a megfelelő kezelésről és az
esetleges kórházi beutalásról.
Mi a célja a közegészségügyi-járványügyi
intézkedéseknek?
Az elsődleges cél a fertőzés terjedésének és
ezzel az influenzás megbetegedések számának
csökkentése, továbbá a súlyos esetek előfordulásának és a halálozás megelőzése.
Melyik a leghatékonyabb módszer az influenza világjárvány megfékezésére?
Nemzetközi szakértők egyetértenek abban,
hogy a mai napig nem áll a rendelkezésre olyan
egyetlen módszer, amely önmagában elegendő lenne a pandémia megfékezésére. A legnagyobb eredményt ezért a jól megválasztott és
időben bevezetésre kerülő intézkedések kombinációjától várható. A nemzetközi ajánlások
szerint a gyógyszeres (védőoltás) és a nemgyógyszeres (elkülönítés, a közösségi kontaktusok számának csökkentése, nemzetközi
és hazai utazásokkal kapcsolatos intézkedések, szájmaszk viselése) intervenciók együttes alkalmazása a legmegfelelőbb az influenza
pandémia megfékezésére.
Veszélyes-e a kismamákra az új influenza vírus?
A hazai és nemzetközi adatok szerint eddig
a terhes nők többsége enyhe tünetekkel betegedett eddig meg az új influenza vírustól, és gyorsan meg is gyógyult. Az új influenza azonban
képes arra is, hogy esetenként súlyos lefolyású
megbetegedést okozzon várandós nőknél. Az
eddigi nemzetközi vizsgálati eredmények azt

mutatják, hogy a terhes nők fokozott kockázatnak lehetnek kitéve a pandémiás A(H1N1)v
influenza szövődményeit tekintve, és gyakrabban kerülnek kórházi kezelésre, mint az általános népességbe tartozók
Milyen problémákat okoz a vírus a várandós nőknél? Milyen hatása lehet a magzatra?
Várandós nők esetén gyakrabban fordul elő
súlyos lefolyás, szövődmények és kórházi kezelés. Az influenza vírus azonban a vérben többnyire nincs jelen, a méhlepényen is csak ritkán jut át, ezért közvetlen hatása a magzatra
általában nincsen. Az influenza vírusok nem
okoznak a magzatnál fejlődési rendellenességet. Az influenza megbetegedés egyik alapvető tünete, a magas láz azonban veszélyes lehet,
pl. idegcsőzáródási rendellenességet okozhat az
első trimeszterben, koraszülést az utolsóban.
Mit tehet a kismama, ha úgy gondolja,
hogy elkapta az új típusú influenzát?
A várandós nőkre ugyanazok az iránymutatások vonatkoznak, mint másokra, beleértve a megelőző intézkedéseket, és azt is, hogy
maradjanak otthon, amennyiben influenzaszerű tüneteket észlelnek magukon. Ugyanakkor a
kismamák fokozott kockázatnak vannak kitéve az influenza szövődményeit tekintve, ezért
influenzaszerű tünetek esetén javasoljuk, hogy
haladéktalanul forduljanak orvoshoz.
Hogyan kell kezelni a kismamát? Milyen
gyógyszereket szedhet?
Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása
szerint várandós nők számára az új influenza
megbetegedés gyanúja esetén késedelem nélkül
biztosítani kell a vírusszaporodást gátló gyógyszerekhez való hozzáférést, mivel ők az átlag
népességnél jóval sérülékenyebbek a pandémiát
okozó influenza fertőzéssel szemben. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA - European
Medicines Agency) útmutatója szerint ezek a
gyógyszerek alkalmazhatóak pandémia során
az influenza kezelésére várandós nők esetében,
továbbá a szoptatás ideje alatt is, mivel a kezeléssel járó előnyök egyértelműen meghaladják
annak kockázatát.
Hogyan csillapítsa a lázát a kismama?
A megbetegedés tüneteként jelentkező
magas lázat mindenképpen kezelni kell lázcsillapító gyógyszerekkel.
Többféle lázcsillapító gyógyszer kapható vény nélkül a gyógyszertárakban, különféle
hatóanyag-tartalommal.
Ezek a gyógyszerek egyrészt lázcsillapító,
másrészt fájdalomcsillapító hatással rendelkeznek. A vásárlás előtt
érdemes konzultálni nőgyógyászával, háziorvosával a megfelelő szer kiválasztásáról. A
lázcsillapítók közül is elsőként a paracetamol
ajánlható, de az acetilszalicilsav is adható a
várandóság utolsó hónapját kivéve. Ezeknek
a lázcsillapítóknak nincs káros hatása a magzatra. Nem gyógyszeres módja is van a lázcsillapításnak, pl. a hűtőfürdő, priznic, amelyet alacsony láznál önmagában, magasabb láznál pedig kiegészítésként javasolt alkalmazni
a gyógyszeres lázcsillapítás mellett. A gyógyszer kiválasztásakor az ismert gyógyszerallergiára is figyelemmel kell lenni.
Kaphat-e védőoltást a kismama?
A várandós nők számára is ajánlott az influenza elleni védőoltás. Nincs ellenjavallata a
várandóság alatti oltásnak. A vakcina elölt vírusokat tartalmaz, és sok éves használata után
sem találták a magzatra ártalmasnak. Az influenza elleni oltásnak az elsődleges célja az anyai
halálozás, illetve súlyos kimenetelű szövődmények megelőzése. Az influenza-oltás azonban
nem jelent teljes védelmet, ezért a beoltottak
egy részében az oltás ellenére is előfordulhat
megbetegedés.
Ennek következtében a megelőző-higiénés szabályokat a védőoltást követően is javasolt betartani, továbbá influenzaszerű tünetek
észlelésekor azonnal fel kell venni a kapcsolatot
a kezelőorvossal, aki mérlegelni fogja a vírusszaporodást gátló gyógyszeres kezelés mielőbbi
megkezdését ezekben az esetekben is.

Önkormányzat hírei, közlemény

2009. október

3. oldal

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató

1.) a 2009. szeptember 10-én tartott
rendkívüli képviselő-testületi ülésen
hozott határozatokról:
A képviselő-testület:

• Hajdúsámson város központjának funkcióbővítő rehabilitációja pályázat elkészítéséről dön-

• Meghatározta a Széchenyi utca korszerűsí-

kétszemélyes, négy koporsó elhelyezésére alkal-

• Hozzájárult ahhoz, hogy a Sámsonkertben

tése és felújítása, a közlekedés színvonalának eme-

mas sírhelyeket alakít ki a sírhelykiosztási terv és

a Szűcs utcai szennyvízátemelő önkormányzati

lése támogatási szerződéshez a forrás összetételt,

a táblakiosztási terv módosíttatásával.

tulajdonú közterületen épüljön meg.

mely a támogatási összeg megítélését követően a
következők szerint alakult:
Bruttó bekerülési költség összesen:

tött. Felkérte a polgármestert, hogy a tanulmány-

• Döntött arról, hogy a Rózsa utcában kb. 80

• Felkérte a SolarFleld Kft-t, hogy az önkor-

m hosszban 0,4 kV-os közvilágítási hálózatot épít-

mányzat fenntartásában lévő intézményekben

tet ki.

végezzen műszaki felmérést és adjon a javasolt

20.460.973 Ft

• A „Funkcióbővítő integrált településfejlesz-

naperőműre műszaki és pénzügyi adatokat, továb-

tervek elkészítésére vonatkozóan kérjen be áraján-

Megítélt támogatás:

10.000.000 Ft

tések” pályázathoz kapcsolódóan ingatlan össze-

bá adjon ajánlatot napelemes rendszerek megva-

latot és a legalacsonyabb összegű ajánlattevővel a

Saját forrás:

10.460.973 Ft

vonásról, valamint ingatlan vásárlásról döntött.

lósításához.

tanulmányterv elkészítésére kössön szerződést.

• Döntött a Hunyadi utca, a Béke utca kor-

• Módosította a „Belterületi bel- és csapadék-

• Hozzájárult ahhoz, hogy az iskola a

• Elhatározta, hogy a „Belterületi bel- és csa-

szerűsítése és felújítása, a közlekedés színvona-

víz-védelmi fejlesztések” című pályázathoz kap-

TÁMOP 1.1.1. Megváltozott munkaképességű

padékvíz védelmi fejlesztésekre„ pályázatot kíván

lának emelése érdekében benyújtott pályázattal

csolódóan a forrásösszetételt, mely a következők

emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának

benyújtani. Ennek érdekében felkérte a polgár-

kapcsolatban arról, hogy a támogatást elfogadja

szerint alakult:

segítése című programban részt vegyen.

mestert, hogy a tanulmánytervek elkészítésére

és a beruházás költségeit a kötvénykibocsátásból

vonatkozóan kérjen be árajánlatot és a legalacso-

származó tőkebevételből megelőlegezi azzal, hogy

nyabb összegű ajánlattevővel a tanulmányterv

a támogatási összeg folyósítását követően a meg-

Saját forrás:

elkészítésére kössön szerződést.

előlegezett összeg visszapótlásáról gondoskodik.

Igényelt támogatás:

• Elhatározta, hogy tervellenőrt bíz meg „az
egészségügyi alapellátás fejlesztése egészségház
létrehozásával Hajdúsámsonban” című pályázati
támogatással megvalósuló építési beruházás kivi-

• Döntött arról, hogy „Önkormányzati utak
fejlesztése támogatására” (ÉAOP)
- a Malom és Jókai utcák útépítésére pályázatot nyújt be.

2.) a 2009. szeptember 14-én tartott
rendkívüli képviselő-testületi ülésen
hozott határozatokról:
A képviselő-testület:

Bruttó bekerülési költség összesen:

ti szakaszon) pályázatot nyújt be. Forrásösszeté-

módosítást - a gesztor Debrecen Megyei Jogú

tele a következők szerint alakul:
Bruttó bekerülési költség összesen:
393.411.288 Ft

tület elfogadta arra vonatkozóan, hogy a kivite-

tésének vizsgálata tárgyában a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által elkészített tanulmányban javasolt alternatívák közül a III. sz. változatot támogatta a képviselő-testület, amelyben
településeket elkerülő szakaszok is megépülnének.

3.) a 2009. szeptember 29-én tartott
rendkívüli képviselő-testületi ülésen
hozott határozatokról:
A képviselő-testület:

• Módosította a II. Rákóczi Ferenc Általá-

Saját forrás:
Igényelt támogatás:

59.011.694 Ft
334.399.594 Ft

4.) a 2009. október 12-én tartott
ülésterv szerinti ülésen hozott határozatokról:
A képviselő-testület:

• Módosította az önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló rendeletét
• Hozzájárult ahhoz, hogy a védőnői szolgálat
dolgozói a területi védőnői ellátást egészségügyi
vállalkozási formában végezzék, az ezzel kapcsolatos előkészítő teendőket megkezdjék.

nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

• A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy

mény alapító okiratát, többek között megemelve

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfo-

a menzai ellátásban részesíthető tanulók számát.

kú Művészetoktatási Intézmény a „Szebb Jövő”

• Meghatározta a Krúdy utca szilárd burko-

című lappal kapcsolatban eljárásokat indítson.

lattal való ellátása támogatási szerződéshez a for-

• Területhasználati szerződések megkötésé-

rás összetételt, mely a támogatási összeg megíté-

ről döntött a Rákóczi u. 4. sz. alatti önkormány-

lését követően a következők szerint alakul:

zati ingatlanon.

Bruttó bekerülési költség összesen:
92.849.205 Ft

szüntette a Városmarketing és Térségi Kapcso-

szükséges anyagokat biztosítja 80.000 Ft érték-

latok Bizottságát.

kák elvégzését teljes körűen.
• Elhatározta, hogy az iskola 88 db nyílászá-

• Rendeletet alkotott a közterületen történő
szeszesital fogyasztással kapcsolatban.Tilos a szeszesital fogyasztás – a rendeletben meghatározott
kivétellel – a városi közterületeken.

EAOP keretében.

- a Sámsonkertben, a Szűcs utca útépítésére (Sámsonkert, Fő utca és a 471. sz. főút közöt-

• A 471-es számú másodrendű főút fejlesz-

közötti kerítést 33 m hosszan felújítja és az ehhez

bővítő integrált településfejlesztések” címmel kiírt

• Az ISPA szennyvízberuházás LOT 4 szer-

lezés befejezési határideje 2009. december 15.

• Módosította a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát, meg-

39.806.672 Ft
225.571.136 Ft

kezdeményezéséről döntött.

• Elhatározta, hogy a sportpálya és az iskola

rójának cseréjére pályázatot nyújt be a „Funkció-

ződéses egységre vonatkozó 2. számú szerződésVáros kezdeményezése alapján - a képviselő-tes-

37.158.518 Ft

• A Hajdúsámson Sámsonkert-Martinka
Víziközmű-társulat ügyében felügyeleti eljárás

300.000.000 Ft

265.377.808 Ft
Saját forrás:
Igényelt támogatás:

337.158.518 Ft

ben. Az iskola vállalja a szükséges szakipari mun-

Forrásösszetétele a következők szerint alakul:

teli terveinek tervellenőrzésére.

Bruttó bekerülési költség összesen:

• Tudomásul vette önkormányzati lakásbérleti jogviszonya megszűnését.

Megítélt támogatás:

10.000.000 Ft

• Elhatározta, hogy a köztemetőben a XIII-as

Saját forrás:

82.849.205 Ft

sírhelytáblában az egyszemélyes sírhelyek helyett

Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai
berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások
2009. évi kifizetésének igénylése

I. A kifizetés igénylésének feltételei

A támogatási rendelet (26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet) alapján az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó – határozattal rendelkező ügyfelek 2009. szeptember 1. és november 30. között kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani.
Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél:
- szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt,
- természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási
eljárás alatt.

II. A kifizetési kérelemmel kapcsolatos további feltételek

A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó, illetve nem a művelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás. A kifizetési
kérelemben az elszámolás alapját képezhetik, melyeket a művelet megvalósítása érdekében
teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett kiadást
igazoló bizonylat támaszt alá.
A kifizetési kérelemben elszámolni kívánt, a már teljesített gazdasági eseményhez kapcsolódó előlegszámlák, csak a hozzájuk kapcsolódó pénzügyileg is rendezett végszámlával együtt számolhatók el.

III. A kifizetési kérelem benyújtása

A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, postai úton kell
benyújtani.
A benyújtás helye: a lakóhely/székhely szerint illetékes MVH megyei kirendeltség.
A támogatási rendelet szerint a 2009-ben benyújtott támogatási kérelmek esetén a kifizetési kérelmet, az előző évektől eltérően kizárólag, 2009. szeptember 1. és november 30.
között lehet benyújtani.

IV. A kifizetési kérelmet a 81/2009. (VI. 30.) MVH Közlemény (Az önálló, építéssel
nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről) alapján kell benyújtani.

A kifizetési kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok:
- Főlap Önálló építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése (D0140-04)
- Gép-technológia berendezés részletező betétlap (D0043-01)
- Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap – bizonylatösszesítő (D0034-02)
- Számla- és bizonylatösszesítő B betétlap – bizonylatösszesítő (D0035-04)
Elek Sándor
Magyar Agrárkamara
ügyfélszolgálati tanácsadó

Önökhöz szól

4. oldal

2009. október

Hírek a 4-es számú körzetből
Tájékoztatás az Árpád utcai
buszmegállókról!

jétől, ha az elkerülő út megépítését a minisztéri-

Ezúton is szeretném tájékoztatni Önöket az

um befogadja, akkor a közút forgalmának csök-

Árpád u. 94. és 111. szám alatt lévő buszmegállók

kenése miatt elkészülhet a fel-és leszálló peron.

peronjának építésével kapcsolatban.

Igaz, ígéretet kaptunk a KHT osztályvezető-

Az utca elején lévö két buszmegállónál

Sajnos helyszűke miatt a meglévő busz-

igénylik az utazók a fedett várót. Itt is az az

megállókban a fel-és leszálló peron megépíté-

állapot, hogy helyszűke miatt az adott helyen

se nem lehetséges. Többször tárgyaltunk az ille-

nem lehet megépíteni. Keressük az áthelyezés

tékes hatóságokkal, a Közútkezelő KHT-val,

lehetőségét.

a Közút Felügyelettel, de nem adnak rá engedélyt az érvényben lévő jogszabályokra hivatkozva. Mindkét oldalon olyan helyet kellett keresni, ahová biztonságosan el lehet helyezni a buszmegállót öböllel, peronnal, váróval.

Kérjük az így kialakult helyzet elfogadását
és még egy kis türelmet.

Utcák „korszerűsítése”

Pályázatot nyújtottunk be a Nap és Toldi

A páratlan számú oldalon (volt pékség)

utca szilárd burkolattal való ellátására, de saj-

a megálló át lesz helyezve a Park presszó elé,

nos az elképzelésünket a pályázat kiíró nem

mivel ennek helyére is kerékpárút épülne tavas�-

támogatta. Ezzel párhuzamosan elindítottuk

szal (sikeres pályázat esetén) és csak ide fér be.

e két utcában is az útalap (zúzott kő) építését.

A páros számú oldalon lehetőség van választani. Megépülhet a buszváró, de lejjebb helyez-

A fejleményekről időben tájékoztatom az
utcák lakóit.

ve a Keverő üzemmel szembe vagy marad a régi

Tisztelettel:

helyén, de ott építésre jelenleg nincs lehetőség.

Dandé Lászlóné képviselő

Közös emlékezés az
iskolában
Hajdúsámsoni Görögkatolikus
Szervezőlelkészség
Hajdúsámsonban a népszámlálási adatok

gálatban, és természetesen megélhetést is biz-

alapján 955 fő vallotta magát görögkatolikusnak.

tosítsunk. Arra is törekszünk, hogy a meglé-

Ez megelégedettségre adhat okot, mivel egy

vő templom mellett más közösségi célra hasz-

ekkora létszám már tekintélyes közösségnek

nálható épületünk is legyen a jövőben, ahol a

számít egyházunkban. Ez is hozzájárult ahhoz,

különféle érdeklődésű és korosztályú emberek

hogy a korábban fíliaként (mely más, nagyobb

hasznos időtöltést találnak maguknak.

egyházközséghez tartozó részegyházat jelent)
működő közösségünk egy fontos lépést tett az
önállósodás felé.

- Sokan mondják: „Nem tudjuk, hol van a
templom!”
Ha valaki a többi egyházi közösség temp-

Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüs-

lomához hasonló épületet keres, valóban nehe-

pök 2009. március 30.-án megalapította a

zen találja meg, pedig ott van a város szívében,

Hajdúsámsoni Görögkatolikus Szervezőlel-

a Rákóczi és Hunyadi utca sarkán már 31 esz-

készséget.

tendeje. A külső szemlélő számára családi ház-

- Mikor válik közösségünk valóban önálló
egyházközséggé?

nak tűnik a Hunyadi utca 2. szám alatt álló épület, bár a kapu mellett egy szokatlan, apró tor-

Akkor, amikor elég erőssé válik ahhoz, hogy

nyocska emelkedik ki a ház falából. Harang-

a településnek helyben lakó görögkatolikus

jaink azonban nem innen szólítják imádság-

papja lesz, aki ezen a területen – illetve a hoz-

ra a városban lakókat, hanem az udvaron lévő

zá csatolt településeken – szolgál. Közössé-

haranglábról. Ez az „épület”, és a közelében álló

günk aktív tagjaival azon fáradozunk, hogy

kereszt már árulkodik arról, hogy nem családi

megismerjük, s a közösségi életbe bevonjuk

ház udvarára léptük be. Az épület ajtaja még-

az itt élő – valószínűleg már több mint – 955

is otthont rejt maga mögött, az „Isten hajléká-

görögkatolikus testvérünket. Fontos feladatunk,

ba” lépve bárki együtt imádkozhat velünk min-

hogy a majdan itt élő és szolgáló papnak megfe-

den vasárnap és egyházi ünnepen 11 órakor.

lelő életteret (lakás), elegendő feladatot a szol-

Várunk, szívesen látunk.

Október 14-én került sor annak az
emlékfának a leleplezésére, amely az
elmúlt több mint száz esztendő elhunyt,
Hajdúsámsonban tanító pedagógusaiknak állított fel örök emléket.
Az emlékmű az iskola első emeletén,
az igazgatói iroda folyosóján került elhelyezésre. Az átadó ünnepséget egy gálaműsor előzte meg, melyet iskolánk tanulói és tanárai adtak elő.

A megemlékezésre az ország különböző részeiről érkeztek vendégek, nyugdíjas és az elhunyt kollegák hozzátartozói.
Az iskola elhatározta, hogy minden
év októberében közösen emlékezik meg
a volt pedagógus kollegákra, akiknek a
munkássága, szorgalma, tudása ott él
tovább a Hajdúsámsoniakban.
László Vilmos igazgató
(Kép a 8. oldalon)

Tisztelt Olvasók!

László Vilmos, mint az iskola igazgatója, tájékoztatni szeretném Önöket arról,
hogy a Jobbik párt, Szebb Jövő elnevezésű havi lapjának szeptemberi számában
Montlika Zoltán a tőle már megszokott stílusban az iskolát lejárató cikket tett
közzé.
Ezt követően az iskola helyreigazítási igénnyel fordult a Szebb Jövő elnevezésű
újsághoz, melynek az újság szerkesztősége helyt adott, ezzel elismerve azt, hogy az
iskolát érintően Montlika Z. v a l ó t l a n s á g o k a t állított.
A Szebb Jövő újság októberi számában megjelent h e l y r e i g a z í t ó közlemény:
„– A hajdúsámsoni iskola Hajdúsámson Város Önkormányzata fenntartásában működő, a régióban jó hírnévnek és elismertségnek örvendő oktatási intézmény.
– A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az
Oktatási törvényben meghatározottak szerint végzi oktató, nevelő munkáját. Politikai
tevékenységet az intézmény nem végzett és nem végez. Az intézményben dolgozó munkatársak mind kiváló szakmai színvonalon végzik feladatukat.
– Az iskolába járó tanulóink bármikor, bármilyen problémával, bizalommal fordulhatnak osztályfőnökükhöz, pedagógus kollegákhoz, az iskolánkban működő Belső Gondozói Rendszer munkatársaihoz, valamint az iskola vezetőihez.
– Intézményünk az esetlegesen előforduló rendbontásokat, a házirendet sértő cselekményeket, az intézmény alapdokumentumaiban foglaltak szerint és a vonatkozó ágazati
jogszabályok messzemenő betartásával kezeli.
– A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tanulói minden tanévben, így 2007/08 és 2008/09-es tanévekben is nagy számban vettek részt helyi, megyei és országos tanulmányi, sport, művészeti versenyeken, ahol számos
kimagasló eredményt értek el.”

Önökhöz szól

2009. október

5. oldal

Híreink - 2009. október
VISSZATEKINTŐ

A Benedek Elek megyei mesemondó verseny helyi elődöntőjét tartottuk szeptember

az alapanyag. Pénteken az Érdeklődő Nagyik

ünnep előestéjén emlékeztünk meg az 1956-

Az iskola költségvetésében elenyésző, kevesebb

látogathattak el ingyenesen múzeumunkba.

os forradalom és szabadságharc 53. és a köz-

mint 20 millió forintot jelentünk. Ebből három

30-án 14 órától a Városi Könyvtárban. A ver-

A programokhoz kapcsolódva emléklapot

társaság kikiáltásának 20. évfordulójáról. Az

szakfeladat, könyvtár, közművelődés és múze-

senyre alsó tagozatos tanulók nevezhettek, akik

adtunk át a legrégebbi olvasónk, Szalánczy

ünnepségnek évről-évre díszvendégei az 1956-

um minden kiadását meg kell oldanunk (sze-

közül az alábbiak értek el helyezést:( Kép a

Józsefné Ica néni és a legidősebb könyvtári

os Vitézi Lovagrend megyei szervezetének

mélyi, járulék és dologi kiadásokat, mely tar-

tagunk, Koncz Pál részére.

képviselői, akik a parkban lévő emlékművet

talmazza az egész éves programok költségét,

városunknak adományozták.

eszközök, könyvek beszerzését, épület fenn-

8. oldalon )
I.

Horváth Diána Ella 4.a

II.

Mezei Flóra 2.e

Az egy hetes programot a már minden korosztálynak szóló Könyves vasárnap zárta, ami-

A megemlékezés Tasó László országgyűlési

tartási költségeket stb.). Természetesen ez csak

III. Tar Viktor 3.e

kor rendhagyó nyitva tartással, ingyenes beirat-

képviselő ünnepi beszédével kezdődött, majd a

úgy sikerülhet évről-évre, hogy nagyon sokat

Az első helyezett Diána képviselte telepü-

kozással vártuk az olvasókat.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfo-

pályázunk. Az intézmény nevében visszauta-

lésünket a megyei versenyen a Méliusz Köz-

A programokra sajnos kevesen jöttek el, de

kú Művészetoktatási Intézmény hetedik osztá-

sítunk minden olyan állítást, amely a közpén-

pontban, ahol különdíjban részesült. Öröm-

reméljük, hogy idővel megszokják olvasóink,

lyos tanulói adtak emlékműsort. Ezt követően

zek felhasználásával kapcsolatban bármilyen

mel értesültünk arról, hogy egy másik verse-

hogy október eleje az Összefogás hete a könyv-

Andó Lászlóné polgármester asszony mond-

kétes ügyekre utal vagy ilyet feltételez! Most a

nyen, a Nyíradonyban megrendezett „Ki mit

tárakban, ahol évről-évre kiemelten figyelünk

ta el ünnepi gondolatait, külön is utalva 1956

kampány elején szeretnénk felhívni a figyelmet,

tudon” is továbbjutott. Gratulálunk és további

egy-egy korosztályra, 2008-ban például a tinik-

helyi eseményeire és a rendszerváltás 20. évfor-

hogy amennyiben a megjelent írások kimerítik

sikereket kívánunk!

nek volt hasonló országos akció.

dulójára, annak mai napig ható tanulságaira.

a rágalmazás fogalmát, minden esetben bírósá-

Nagyi Könyvtári Napok

Őszi Gyermek
Könyvnapok

Hajdúsámsonban is megrendezésre került a
fenti elnevezéssel meghirdetett országos prog-

Október 16-án, pénteken délelőtt író-olva-

ramsorozat. Október 5. és 12. között kiemelt

só találkozóra vártunk egy hatodikos osztályt

figyelemmel vártuk az időseket, nagymamákat

a könyvtárba, melynek keretében Kiss Attila

és nagypapákat a könyvtárba. Hétfőn Öltöge-

tartott rendhagyó történelmi órát a magyarság

tő Nagyik Napja címmel szakköri nyílt foglal-

őstörténetéről, a nomád életmódról, szokások-

kozást tartottunk, és közösen kézimunkáztunk.
Szerda a Dalos kedvű nagyik napja volt, amikor

A hagyományoknak megfelelően ezután az

gon fogjuk megvédeni a jó hírünket.

emlékműhöz vonultunk, ahol az intézmények

Személyi ügyekben is jelentek meg téves

és szervezetek képviselői helyezték el a meg-

információk, melyeket szintén pontosítani

emlékezés virágait. (Kép a 8. oldalon)

szeretnénk. László Vilmos az iskola igazgató-

Intézményünkről a hiteles
tájékoztatás jegyében

ja nem „fő-fő igazgatónk”, függelmi kapcsolatban vele nem állunk, a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője felett a polgármes-

Sajnos megkezdődött a választási kampány

ter gyakorolja. Az intézménynek csak 1 fő, 5

ról. (Kép a 8. oldalon) A gyerekek szívesen és

városunkban és intézményünkkel kapcsolatban

évre megbízott vezetője van, aki a megbíza-

érdeklődve figyeltek a témára, s ez bennünket

is jelentek meg téves információk egy aláírat-

tást pályázat útján, felsőfokú végzettséggel,

a Muskátli Népdalkörrel nyílt lehetőség közö-

és a pedagógusokat is megerősített abban, hogy

lan, s ezáltal hiteltelen kiadványban. Nem rea-

megyei szakemberek véleményezésével nyer-

sen énekelni.( Kép a 8.oldalon ) Csütörtökön a

szükség van ilyen programokra is.

gálásképpen, de a hiteles tájékoztatás érdeké-

heti el minden alkalommal.

Kreatív nagyik napján kézműves foglalkozásokat tartottunk, ahol az ősz jegyében a csuhé volt

1956-os megemlékezés és koszorúzás
Városunkban október 22-én délután, az

Hitoktatás a Hajdúsámsoni Görögkatolikus
Szervezőlelkészségben:
Óvodában: kedden 11.00
Kossuth utcai iskolában: kedden 12.30
Központi iskolában (I. emelet 6. terem):
Jókai utcai elsősök: pénteken 13.00
2-4. osztályosok: kedden 13.00
5-8. osztályosok: pénteken 13.45

Felhívás
Az”Életfa” Nyugdíjas Klub világgyalogló napot rendez november 15-én 14 órától. A gyülekezés helye az iskolában lesz. Szeretettel várjuk a klubtagokat és minden kedves érdeklődőt!
A klubfoglalkozások időpontja továbbra is minden hónap első
csütörtökén, 17 órától van tartva szintén az iskolában. Folyamatosan várjuk az új tagok jelentkezését!
Nagy Sándor
klubvezető

Hirdetés
Hajdúsámson külterületén a benzinkúttal szemben,
2,5 hold föld eladó.
Domb utca 8. szám alatti családi ház eladó.
Telefon: 52/201-431

ben kérjük, engedjék meg, hogy az intézményről alapvető információkat közöljünk.

A három intézmény az iskola, az óvoda és
a könyvtár tehát nem alárendelt, hanem mel-

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Köz-

lérendelt viszonyban áll. Segítik egymás szak-

művelődési és Muzeális Intézmény részben

mai munkáját, működését, együttműködnek

önállóan gazdálkodó önkormányzati intéz-

a programok megvalósításában, ez pedig úgy

mény. Ez azt jelenti, hogy nincs önálló adó-

gondolom, hogy természetes és fontos dolog

számunk, ezért a pénzügyi, könyvelési felada-

egy város életében.

tokat az iskola gazdasági irodája látja el. Ez

Tisztelettel:

semmilyen függelmi kapcsolatot nem jelent,

Tarné Hajdú Judit

szakmai és költségvetési önállósággal bírunk.

igazgató

Tisztelt Lakosok!

Szeretném tájékozatni Önöket, hogy a Bethlen és Alkotmány utcákra a járda
építésének lakossági kezdeményezésre aláírásgyűjtés történt, amit 300 lakos írt alá.
Az azt követő testületi ülésen több lakos is részt vett, hogy megtudják, megvalósul-e a járdák építése ez év őszén. Erre a kérdésre polgármester asszony nem
adott egyértelmű választ.
Pályázat útján megnyerte a Krúdy utca az aszfaltozását, bízom benne, hogy
tavasszal megkezdődnek a munkálatok, így remélhetőleg a buszjárat is megvalósulhat az Oncsa területén, amelyet 660 lakos aláírásával is támogatott.
Kivitelezési tervét készítik a Haladás és a Krúdy utcák járdájának. Tervezés
nélkül utak nem épülhetnek!
A műszaki irodának jeleztem a Munkácsy utca minőségi javítását, ami szilárd
útburkolat lehetőségét jelentené.
Célom, a lehetőségekhez mérten, hogy minél több út szilárd lehessen. A Huncutka játszótér felszereltségének hiányosságát jeleztem az illetékes irodavezetőnek.
Remélem a nagy mértékű összefogás eléri célját és a város vezetője is belátja, hogy az utakat és járdákat meg kell építeni; és nem fogja akadályozni a jövőbeni fejlesztéseket.
Tisztelettel: Bihari Lajosné
Képviselő

Sport és Hírek

6. oldal

2009. október

I. SÁMSON KUPA

2009. október 3-án első alkalommal
került megrendezésre városunkban az I.
Sámson Kupa Focifieszta. A rendezvényen 7, 9, és 11 éves korosztályú gyermekek mérkőztek meg egymással.
A Hajdúsámson Sport Egyesület
gyermekfocistái Téglás, Hajdúhadház és
Józsa gyermekcsapataival mérték össze
futball tudásukat.

A reggeltől kora délutánig tartó jó
hangulatú sportrendezvényen több mint
130 kis focistának és az őket elkísérő,
buzdító szülőknek sikerült felejthetetlen
élményt nyújtanunk.
A hajdúsámsoni csapatok két ezüst és
egy arany érmet szereztek, és ők vehették át a legjobb csapatnak járó kupát is.
Az esemény színvonalas lebonyo-

A bajnokság őszi idényének középső
harmadának eredményessége miatt az
egyik szemem sír a másik pedig nevet.
Felnőtt csapatunk a remek kezdet után,
ha játékban nem is, de eredményességben jelentősen megtorpant.
Bebizonyosodott, hogy a nyáron
összeállt fiatal játékoskeretünk az igazi „ rangadók” megnyerésére még nem
alkalmas. Nagyon sok munka vár még
ránk, hogy megszerezzük a megfelelő
erőt, rutint és önbizalmat ahhoz, hogy
a jövőben a Megyei I. osztályban meg-

határozó gárda alakuljon Sámsonban.
Örömmel tölt el viszont az ifjúsági csapat eredményessége, amelyből
több játékos kopogtat a felnőtt csapat
kapuján. Bízom benne, hogy a 2010es bajnoki évet újabb feltörekvő sámsoni tehetségekkel kiegészülve tudjuk
kezdeni.
Az elkövetkező feladatokhoz kívánok
az egyesület minden tagjának megfelelő erőt, kitartást és football iránti áldozatot.
Rása Csaba

lításáért köszönet illeti a HSE edzőit,
Hajdúsámson Önkormányzatát, Andó
Lászlóné polgármesterasszonyt és Máthé
Att ila alpolgármestert. A szponzori felajánlásokért külön köszönet a Sámson
Patikának és Sándor Imréné Ibolya vállalkozónak.
A jólevegőtől kipirult gyermekarcok,
önfeledten szurkoló szülők, boldog kis

Az egyik szemem sír…

„éremtulajdonosok” látványa mind megerősítették a szervezőket abban, hogy rendezvényükkel hagyományt teremtsenek és
minél több mozogni, focizni vágyó gyermeknek biztosítsanak rendszeresen alkalmat a tartalmas, egészséges időtöltésre,
izgalmas versenyzésre.
„A futball nemcsak sport, életérzés,
mely összehoz minket.”

Felnőtt

Ifjúság

Hajdúszoboszló – Hajdúsámson

2:0

3:4

Hajdúsámson – Polgár

4:2

4:4

Kaba – Hajdúsámson

2:0

1:1

Hajdúsámson – Sárrétudvari

2:3

5:1

DEAC – Hajdúsámson

2:0

1:1

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény
2009. októberi eseményei
2009. október 3. Öltögetők klub kirándulása

Egész napos ismeretszerző kiránduláson vett részt az Öltögetők klubja, a Szentendrei Skanzenben. A kirándulás célja a régi magyar hímzett textíliák megtekintése és tájegységeink hímzésfajtáinak megismerése. A 16 fős aktív csoport az eddig megszerzett ismeretei alapján már
határozottan és kellő alapossággal tanulmányozta a házak berendezéseit és textíliáit. Az egész
napos látogatás nem volt elegendő minden ház megtekintésére, így még visszavágyunk, pedig
a gyorsaság kedvéért a nosztalgikus hangulatú skanzen vonatot is kipróbáltuk. Terveink közt
szerepel az észak-magyarországi falusi tájegység megtekintése is, amely talán közelebb állhat a
mi környékünk szokáshagyományaihoz és tárgyi emlékeihez.
Ez a tájegység a skanzen új fejlesztése lesz, hamarosan 11 portát építenek fel. Az új látványosság 2010-ben már látogatható lesz, mely bemutatja majd e régióra jellemző század eleji
mindennapok hangulatát, a cselédlakásoktól a kisnemesi családi házakig.
A kellemes időjárás és a látványosságok feltöltöttek bennünket energiával és csak fokozta az alkotás iránti lendületünket, kedvünket. A csoport jelenleg egy közös készítésű pályázati anyagon szorgoskodik.
Az Öltögetők klubja továbbra is várja hasonló érdeklődésű, azaz a hímzést, horgolást kedvelők
jelentkezését, minden hétfőn 16 órától a könyvtár emele ti termében. (Képek a következő oldalon)
Dobosné Hajdu Anikó klubvezető

2009.október 10. Múzeumbarát és természetjárók társaságának kirándulása

A múzeumbarát és természetjárók társasága őszi kirándulásának célja a síkfőkúti tanösvény
bejárása volt. Az időjárás kegyes volt hozzánk, így a természetjáró barangolós, túrázásunk kellemesen töltötte ki az egész napunkat. Az összeszokott kis társaság az elején könnyedén vette az
akadályokat, emelkedőket, nem is gondoltuk, hogy a kis kitérőnk a Várhegyre igen csak komoly
úttá válik. Az egyik meredek szakaszon a majdnem feladtuk, fától fáig küzdöttük magunkat felfelé és lefelé is, de a látvány és az, hogy mégis meg tudtuk csinálni kárpótolt bennünket fáradalmainkért. A túra végén a lefelé vezető úton különleges ajándékkal örvendeztetett meg bennünket a természet, még inkább az ,,anyaföld”. Olyan kőzetekbe botlottunk hárman is, amin millió
éves kagyló lenyomatok voltak láthatóak. Felbuzdulva kisebb ásatásokat végeztünk, a többiek
nem győztek ránk várni, de sikerült újabb darabokra is lelni. ,,Mindig vágytam egy ilyen kőre”
vallottuk be, a kincseinket mutogatva a társaságnak. Kellemesen elfáradva ültünk fel a buszra
és értékelve a nap teljesítményét, egyúttal kedvet csinálva bátorítottuk egymást, hogy a következő túrának is legalább ilyen nehéznek kell majd lennie.
Ha felkeltettük az érdeklődésüket és szívesen csatlakoznának a csapatunkhoz, jelentkezzenek intézményünkben. Kellő számú jelentkezésnél és érdeklődésnél szeretnénk több alkalommal túrákat, kirándulásokat szervezni. (Képek a következő oldalon)
Dobosné Hajdu Anikó túravezető

Kirándulások és mulatságok

2009. október

Tisztelt
Lakosok!

Szüreti mulatságot rendezett Bihari

Lajosné, a 8. számú választókörzet képvi-

selője október 15-én, amely két részből állt.

Először zenével kísért hintós-foga-

tos, lovas felvonulás volt a városon keresz-

tül, melyen a csikósok is részt vettek, akik
napközben háromszor is tartottak bemuta-

tót - Őket indulás előtt egy kis megvendége-

lés várta a Juhász Pékség és Gál István jóvoltából - majd következett a Huncutka Játszó-

téren a zenés, játékos programok sokasága.
Még indulás előtt a Hajdúsámsoni Galambász Egyesület galambjainak reptetésére is
sor került.

Sós Ferenc és zenész társai szolgáltat-

7. oldal

ták a vidám zenét; a néptáncosok ropták az

Tánccsoport, az Aroma Jazz és a FÁHI-

kínálták a közönséget a szervezők. A rendőr-

íjászbemutatóval kápráztatták el az oda láto-

alkalomhoz illő táncot; közben finom borral
ség és a polgárőrség vigyázott a biztonságos
közlekedésre, a Pannon Guard PRT. mentős csapata pedig folyamatosan készen állt

az elsősegélynyújtásra. Makai Imre, Kissné

BAND. Bertalan Zoltán és társai látványos

szórakoztatták a lakosságot.

vidám ember gyűlt össze, kicsik és nagyok

köszönni a fellépők munkáját, hogy egész nap
Nagy sikere volt Misi bohócnak, aki lufit

és ügyességi verseny. Eredményhirdetéssel

lentek, amit Bihari Lajos, a képviselő asszony

vevőit, a zsűri által megítélt, legfinomabban

elkészített ételért, ételekért. Az egész napos

műsorban a résztvevők a következőek voltak:

Finom mustot kóstolhattak a kedves megje-

férje készített frissen préselve a közönség

Szeretném megköszönni mindazoknak,

akik segítséget nyújtottak a rendezvény lebonyolításában!

Tudom, hogy a mai gazdasági válság

Lehetett ingyen légvárban ugrálni a

ző alkalomra még ennél is több támogatást

állt cukoreső és léggömbdobálás kíséretében.

Modern Tánccsoport, a Főnix Néptánccso-

tett a tornádóra.

a Muskátli Népdalkör, a nyíradonyi Valcer

egyaránt örültek.

okozta viszonyok miatt nagyon nehéz segít-

kicsiknek, aki akart körhintázhatott, céllö-

port, Hajdúné Hőgye Zsófia és a citerások,

lósításához, de megérte, hiszen sok boldog,

előtt. Volt tombolahúzás is, mely 3 részből

az Eszterlánc Óvoda ovisai, Coctail Roma

Jazz, Henna Hastánccsoport, Majorettesek,

Nagyon sok erőfeszítés és anyagi ráfor-

dítás volt szükséges a rendezvény megva-

hajtogatott és osztogatott a gyerekeknek.

egybekötve jutalmazták a főzőverseny részt-

éjszakába nyúló tánccal fejeződött be.

gatókat. A szervezők ezúton szeretnék meg-

Forgács Marika és segítői főzték a finom ebédet hat üstben. A játszótéren zajlott a főző-

reti Mulatság mindvégig jó hangulatban telt,

völdézhetett, dodzsemezhetett vagy felülheAz árusoktól dísztárgyakat és finomságo-

kat tudtak vásárolni az érdeklődők. A Szü-

séget nyújtani, de bízom benne, a követke-

kapok, hiszen közös erővel még színesebbé,
változatosabbá tehetnénk rendezvényeinket!

Tisztelettel:

Bihari Lajosné Szervező és Képviselő
(Kép a 8. oldalon)

Szüreti Mulatság az Eszterlánc Óvodában

Az Eszterlánc Óvoda szüreti mulatságára október 2-án, nagy szeretettel
vártunk minden gyermeket és felnőt-

tet. Csoportonként a szülők számára
verseny volt hirdetve: Ki tud ötletesebb
madárijesztőt készíteni? A vendégeket
az ötletes, vidám madárijesztők fogadták
nagy sikerrel, majd 13:30-kor megnyíltak a kapuk a „mulatozni” vágyók előtt. A
program az óvó nénik „Jankó és a három
királykisasszony” című meseelőadásával
kezdődött. A színvonalas előadás nagyon
tetszett a gyermekeknek.
A mese után a vendégek sportvetél-

kedőn vehettek részt, jutalomként gyümölcssalátát kaptak. Mulatoztak a táncházban, diókereső versenyen mérhették
össze ügyességüket és szerencséjüket a
gyermekek. A büfében vásárolhattak a
mára már híressé vált finom pogácsából is. Természetesen egy gyermek sem
maradt vásárfia nélkül – könyvet, zsákbamacskát, ajándékot, játékot választhattak a vásárban.
Nagy sikere volt az arcfestő saroknak

Két klub barátsága

is. Aranyos állatkákat, vicces bohócokat,
szép pillangókat, bátor pók– és denevér embereket, ördögöket varázsoltunk
a gyermekekből.
Nagyon jó hangulatú, sokszínű délutánt tölthettünk együtt, a vidám gyermekeknek, aktív szüleiknek és az óvoda
lelkes dolgozóinak köszönhetően.
Bontosné Medgyesi Annamária
Szabó Istvánné
óvodapedagógusok

Mint már egy korábbi újságban is meg-

jelent a hír, ez év júliusában megalakult

Hajdúsámsonban is az Idősek Klubja, és az

Hajdúsámson Város
ingyenes havilapja

„Életfa” nevet vette fel.

Martinkán a „Martinkai Őszirózsa” Idő-

sek Klubja már 5 éves évfordulóját ünnepel-

Megjelenik 3700 példányban
Szerkesztőség:
Hajdúsámson,
Szabadság tér 5.
Főszerkesztő:
Dandé Melinda

te az Idősek Világnapja alkalmából megrendezett ünnepségen október 17-én.

Október első hetében egy közös kirán-

duláson volt lehetősége az ismerkedésre a
két klubnak.

Reggel fél 9-kor indult az autóbusz

a martinkai buszfordulótól, és vitte át a

pat kezdett, és a martinkai Napsugár Nép-

készítésével is megörökítettük.

tagjait Hajdúsámsonba, ahol a sámsoni

hanem a klubok többi tagjai is bekapcso-

hajdúsámsoni klubot az október 17-i ren-

„Martinkai Őszirózsa” Idősek Klubjának

„Életfa” Idősek Klubjának tagjai is csatlakoztak.

dalkör is bekapcsolódott. De nemcsak ők,
lódtak a közös éneklésbe.

Majd elkövetkezett az indulás ideje, de a

Úticélunk a polgári M3-as Archeopark

buszon sem maradt alább a jókedv. Szólt a

patot, s vezette végig a látványban gazdag és

Jókedv, vidámság és megelégedettség

volt, ahol idegenvezető várta a lelkes kis csaérdekes nevezetességeken.

A finom ebéd elfogyasztása után nem

maradt el a nóta sem, melyet a sámsoni csa-

A

martinkai

klub

meghívta

a

dezvényre, melyet az Idősek Világnapja
alkalmából tartottak.

Köszönjük a Hajdú-Bihar megyei

nóta, és egy csapatként dalolásztunk.

Önkormányzatnak

volt a jellemző, egy igazi ismerkedési nap

kellemes kirándulást biztosították részünkre.

keretében.

Az eseményeket felvétellel, és fényképek

és

Máthé

Attila

alpogármesternek a segítséget, akik ezt a
Kiss Sándorné klubvezető

Nagy Sándor klubvezető
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