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A megemlékezésen felcsen-
dült Beethoven Egmont nyitá-
nya, mely a forradalom egyik 
jelképévé vált, majd az iskola 
tanulóinak ünnepi műsorából 
láthattak rövid részletet a jelen-
lévők. Tóth János alpolgármes-
ter ünnepi beszédében tisztele-
tét fejezte ki a forradalom helyi 
résztvevői előtt, majd külön is 
megemlékezett a 10 éve elhunyt 
Zoványi Józsefről. Ezt követő-
en O. Szabó Soma színművész 
állt színpadra egy irodalmi ösz-
szeállítással, mely örökérvényű 
gondolatokkal és verssorokkal 
idézte meg múltunkat és jele-
nünket. A koszorúzáson az ön-
kormányzati intézmények, a 
református egyház, a helyi pár-
tok és civil szervezetek rótták le 
tiszteletüket a Szabadság Napja 
alkalmából.    

További képek a 10. oldalon   

1956-os megemlékezés

Hírlap

Csíkrákos község lehet erdélyi testvérvárosunk
2012. szeptember 28-án 
Csíkrákos község polgár-
mestere az alpolgármester-
rel, a jegyzővel és a hivatal 
urbanisztikával foglalkozó 
szakemberével városunkba 
látogatott, hogy a későbbi 
testvértelepülési kapcsolatot 
előkészítsük. 

Mindkét fél fontosnak tartotta 
a tartalmas megállapodást, a 
működő emberi kapcsolatok 
kialakítását, mely által lehe-
tőség nyílhat önkormányzati 
és hivatali tapasztalatcserére, 
a kultúra, az  oktatás, a sport, 
az idegenforgalom, vállalko-
zások  területén az együttmű-
ködésre, csereprogramokra, 
valamint a természeti-társa-
dalmi környezet, a helyi ha-
gyományok, szokások kölcsö-

nös megismerésére. A külhoni 
magyar közösség tagjaival ki-
alakított személyes kapcsola-
tok, barátságok által tovább 
erősödhet a közös nyelvet 
beszélő  településen élők iden-
titástudata, erősítve a nemzeti 
összetartozás érzését.  
A falu  a történelmi Erdély 
régióban, Hargita megyé-
ben, Csíkszeredától 11 km-re 
északra, a Rákos-patak men-
tén, a Középcsíki medence ki-
járatánál fekszik. Neve Rakus 
alakban 1334-ben bukkant fel 
először. Jelenleg 1611 lakosa 
van, többségében magyarok. 
2004 óta független település. 
Csíkrákos a székelyek ősi gyü-
lekezőhelye, itt Rákosmezején 
állapították meg a székely 
törvényeket László herceg je-
lenlétében. A községben több  

civil szervezet működik, kö-
zöttük  a Pacsirta Dalegylet és 
a Csalogány néptáncegyüttes. 
Csíkrákos egyetlen magyaror-
szági testvértelepülése Boda. 
A Képviselő-testület októbe-
ri ülésén úgy döntött, hogy a 

szándéknyilatkozatot elküld-
jük Csíkrákos polgármesteré-
nek, majd közösen elkészülhet 
az együttműködési megállapo-
dás, mely a két önkormányzat 
jóváhagyásával válhat érvé-
nyessé.

A két település szeptember végén egyeztetett városunkban.

Október 23-án 16 órától emlékeztünk meg a forradalom és 
szabadságharc 56. évfordulójáról. 

Képes beszámoló az idei au-
tómentes napról a 10. olda-
lon.
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Ülésezett a Képviselő-testület
Tájékoztató a 2012. szeptem-
ber 13. és október 15. között 
tartott Képviselő-testületi ülé-
seken hozott fontosabb dönté-
sekről.

A Képviselő-testület a 2012. 
szeptember 13-án tartott rendkí-
vüli ülésén:
-elfogadta az önkormányzat és 
intézményei 2012. évi gazdál-
kodásának I. félévi helyzetéről 
szóló tájékoztatót,

-döntött arról, hogy a Nyírado-
nyi Mikrotérségi Intézmény-
fenntartó Társulás hozzájárulása 
esetén jóváhagyja a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás el-
látásához új panel beszerzését. 
A beruházás költsége a szolgál-
tatást igénybe vevő három ön-
kormányzatot a jelzőkészülékek 
számának arányában terheli.

A Képviselő-testület a 2012. 
szeptember 17-én tartott rendkí-
vüli ülésén:
- elhatározta, hogy az Óvoda 
épületben bekövetkezett tűzkár 
miatt, az élet- és vagyonbizton-
ság, a balesetveszély megelő-
zését követő intézkedésekre az 
önkormányzat 2012. évi költ-
ségvetésében a korábban biz-
tosított 3.000.000 Ft-on túl, to-
vábbi 2.000.000 Ft-ot biztosít a 
rendelkezésre álló általános tar-
talék terhére, továbbá 3.000.000 
Ft-ot a felhalmozási hiány egy-
idejű növelésével.

A Képviselő-testület a 2012. 
szeptember 25-én tartott rendkí-
vüli ülésén:
- Kinyilvánította azon szándé-
kát, hogy nem képes vállalni 
az illetékességi területén lévő, 
saját tulajdonában álló, az álla-
mi intézményfenntartó központ 
által fenntartott köznevelési in-
tézmény feladatainak ellátását 
szolgáló ingó és ingatlan va-
gyon működtetését. 
- Elhatározta, hogy a település 
útkarbantartását a következők 
szerint bonyolítja le: „A lakos-
ság saját költségére beszerzi és 
leszállítja - az Önkormányzattal 
előre egyeztetett időpontban és 
helyre - az útkarbantartáshoz 
szükséges anyagmennyiséget. 
Az adott utcában az Önkor-
mányzat  abban az esetben kez-
di meg a munkálatokat ameny-
nyiben az anyag a lakosság által 
beszerzésre került és rendel-
kezésre áll. Az Önkormányzat 
vállalja, hogy - előre egyeztetett 
időpontban - a tulajdonában 
lévő JCB 3CX kotró- rakodó 
munkagéppel a szükséges mun-
kák elvégzéséről gondoskodik.”
-Elhatározta, hogy a 358/2011. 
(XI. 29.) öh. sz. határozat alap-
ján benyújtott és támogatásban 
részesített „Hajdúsámson vá-
ros belterületi csapadékvíz 
elvezető rendszer I. vízgyűjtő 
fejlesztése” című pályázat for-
rásösszetételét az alábbiak sze-
rint módosítja:
Bruttó elszámolható költség 
összesen: 319.921.227 Ft 

saját forrás: 15 .996 .061 Ft
igényelt támogatás: 
303 .925 .166 Ft
- Döntött arról,  hogy az ön-
kormányzata által benyújtott, 
„Hajdúsámson város belterületi 
csapadékvíz elvezető rendszer 
I. vízgyűjtő fejlesztése” című 
nyertes pályázathoz a saját for-
rás kiegészítésére EU Önerő 
Alap támogatást igényel.
- Elfogadta a 2012. évi Város-
napról szóló, a Petőfi Sándor 
Városi Könyvtár, Közműve-
lődési és Muzeális Intézmény 
igazgatója által benyújtott be-
számolót és a rendezvény tény-
leges költségvetését. 
- Elhatározta, hogy a Hajdúsám-
son, Petőfi u. 2. sz. I. emelet 4. 
alatt lévő társasházi lakás meg-
vásárlására vonatkozó ajánlatot 
elfogadja, a lakást megvásárol-
ja.
- Elhatározza, hogy területhasz-
nálati szerződést köt Csonkáné 
Szíjjártó Valéria vállalkozóval, 
valamint Nagyházi Jánosné vál-
lalkozóval pavilonja működteté-
séhez, 2012. október 1. napjától 
2013.szeptember 30. napjáig. 

A Képviselő-testület a 2012. 
szeptember 25-én tartott rendkí-
vüli ülésén:
- Elhatározta, hogy a támogatás-
ban részesített „Hajdúsámson 
város belterületi csapadékvíz el-
vezető rendszer I. vízgyűjtő fej-
lesztése” című pályázat forrás-
összetételéről szóló határozatot 
az alábbiak szerint módosítja:

1. Projekt címe: „Hajdúsámson 
város belterületi csapadékvíz 
elvezető rendszer I. vízgyűjtő 
fejlesztése” 
2. Projekt megvalósítási hely-
színének pontos címe: Hajdú-
sámson
1. Diósvári u.
2. Garai u. (Főcsator-
na- Bartók és a Diósvári – Ibo-
lya közötti szakasz) 
3. Bartók B. u.
4. Wesselényi u.
5. Petőfi u.
6. Ibolya u.
7. Sámsoni Főcsatorna 
3. A projekt megvalósítási hely-
színének helyrajzi számai: Haj-
dúsámson 0532, 0545,0544/5, 
249/1, 297/4, 250/38, 118, 
2105, 2072, 2065, 0552, 250/20, 
79/2, 319, 249/2, 219, 191, 175, 
250/71 hrsz
4. A pályázati konstrukció szá-
ma: ÉAOP-5.1.2/D2-11
5. A projekt összes költsége: 
319 .921. 227 Ft
6. A projekt elszámolható költ-
sége: 319 .921. 227 Ft
7. A projekt teljes költségére 
vonatkozó önkormányzati saját 
forrás: 15 .996 .061 Ft, melyet 
a 2012. évi költségvetési ren-
deletében a felhalmozási hiány 
egyidejű növelésével biztosítja.
8. A támogatás igényelt össze-
ge: 303. 925 .166 Ft
9. Az önkormányzat az önkor-
mányzati önrész összegét a 
2012. évi költségvetésének fel-
halmozási kiadásai között biz-
tosítja.

„Ó hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk,
Dobjuk el a tettető álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!”
(Ady Endre: Halottak napján )

Mindenszentek ünnepén, a  
Halottak napja előestéjén hívő 
és nem hívő ember,  távolba 
szakadt családtagok, rokonok 
is felkeresik szeretteik, isme-
rőseik sírhantját a temetőben,  
ahol fájdalommal adóznak 
emléküknek. A virágokkal 
feldíszített sírok, az elhunytak 
tiszteletére gyújtott gyertyák 

és hunyorgó mécsesek ün-
neplőbe öltöztetik az ősz, az 
elmúlás színeit viselő teme-
tőket. 
A gyertyák a halottainkért ég-
nek. Az ünneplés és a gyász 
napjain  mindazokra emlé-
kezünk,  akik már nincsenek 
közöttünk, de akiknek  emlé-
ke még ma is a szívünkben él. 
Ilyenkor felszakadnak a régi 
és a még alig gyógyuló sebek, 
mindannyian szembesülünk 
szeretteink elvesztése miat-
ti hiányérzetünkkel, szívünk 
megtelik mély fájdalommal 

és csendesen emlékezünk. 
Szeretteink hiánya szívünk-
be dobban és az elmúló évek 
sem képesek arra, hogy elhal-
ványítsák  lelkünkbe ivódott 
képüket.
A síroknál állva, a kegyelet 
és az elmúlás érzése mellett 
eszünkbe jut, milyen rövid is 
az ember élete. A vesztesek 
mi, itt maradók vagyunk, és 
nem tartjuk természetesnek a 
távozást annak ellenére sem, 
hogy az eszünkkel biztosan 
tudjuk: aki a Földön élt, annak 
egyszer meg kell halnia. 

Fontos, hogy ne csak a halál 
után, hanem még földi éle-
tünkben mutassuk ki szerete-
tünket családtagjaink, ember-
társaink iránt. 
„Nem múlnak ők el, kik szívünk-
ben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, 
évek.
Ők itt maradnak bennünk csönde-
sen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelen-
ség.”
(Juhász Gyula: Consolatio)
A fenti gondolatok jegyében 
gyújtsunk gyertyát eltávozott 
szeretteink emlékére!

Gondolatok Halottak Napjára
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Az ÁNTSZ által elkészített la-
kossági tájékoztatót, az ivóvíz 
arzén szennyezettségéről, az 
alábbiakban olvashatják.
Mi az arzén?
Az arzén a fél-fémek közé tar-
tozó, acélszürke, fémes fényű 
kristályos, íztelen és szagtalan, 
mérgező anyag, amely elsősor-
ban a földkéreg kőzeteiben és a 
talajban fordul elő.
Hogyan kerülhet arzén az ivó-
vízbe?
Az arzén az esetek túlnyomó 
többségében geológiai eredetű; 
a talaj mélyebb víztartó rétege-
iben fordul elő és onnan kerül 
az ivóvízbe. Magyarországon 
(a Kárpát-medencében) van a 
világ harmadik legnagyobb ki-
terjedésű természetes jellegű 
arzén előfordulása. Természe-
tesen emberi tevékenység kö-
vetkeztében is szennyeződhet a 
környezet arzénnel (bányászat: 
meddőhányók; fémolvasztás; 
szén, olaj, hulladékok égetése, 
arzén tartalmú peszticidek).
Miért nem olyan rétegből nyerik 
a vizet, amelyik nem tartalmaz 
annyi arzént?
A felszínhez közeli víztartó ré-
tegek arzén tartalma valóban 
kisebb, de ezek sem mennyi-
ségi, sem egyéb minőségi te-
kintetben nem biztonságosak. 
Sokkal inkább ki vannak téve az 
emberi tevékenységből szárma-
zó szennyeződéseknek (műtrá-
gyák, növényvédő szerek), mint 
a szóban forgó mélyebb, védett 
rétegek. Eredetileg éppen ezért 
került sor a védett rétegek ivó-

vízellátásra történő bevonásába.
Van-e határérték az ivóvíz arzén 
tartalmára? 
2012. december 25-ig Magyar-
országon átmeneti határérték 
van érvényben (ez 2009. decem-
beréig 50, jelenleg 20 µg/liter), 
amit az Európai Unióval kötött 
Csatlakozászerződésben rögzí-
tettek annak biztosítására, hogy 
Magyarországon megfelelő idő 
álljon rendelkezésre az ivóvíz 
arzén szennyezettségének ki-
küszöbölésére. Ezt követően az 
Európai Unióban érvényes 10 
µg/liter határérték lép életbe. 10 
µg/L arzén az ivóvízben össze-
hasonlításképpen annyi, mintha 
egy sportuszoda medence vizé-
be néhány csepp tömény arzén 
oldatot öntenénk.
Melyek az arzén egészségi ha-
tásai?
Az ivóvízben előforduló kon-
centrációk hosszan, évtizedeken 
át tartó bevitele esetén csak sok 
év után okoz észrevehető tüne-
teket. Ezek elsősorban bőrtüne-
tek, fokozott elszarusodás, a bőr 
pigmentációjának növekedése 
vagy éppen csökkenése. Nehéz-
séget jelent, hogy előfordulásuk 
nemcsak arzénhez köthető, és a 
növekvő életkorral egyébként 
is előfordulhatnak hasonló tü-
netek. Emellett nagyobb kon-
centrációban rákkeltő hatása 
lehet, elsősorban a bőr-, tüdő- és 
húgyúti daganat kockázatát nö-
veli meg.
Veszélyeztetettebbek-e a gyerekek 
a környezetben előforduló arzén 
szennyezés hatásai szempontjából?

A gyermekek szervezete több 
tekintetben érzékenyebbnek 
bizonyult az arzén bevitelre a 
felnőttekénél. A fejlődő agy kü-
lönösen érzékeny az arzén hatá-
sa iránt. A viszonylag kisszámú 
ilyen irányú vizsgálat közül az 
iskolás gyermekekben talált 
alacsonyabb IQ érdemel külön 
említést. Frissen végzett felmé-
rés bizonyítja, hogy a magzati 
élet során vagy a korai gyer-
mekkorban elszenvedett arzén 
expozíció nagymértékben nö-
veli a serdülő- és fiatal felnőtt-
korban előforduló daganatos és 
nem daganatos tüdőbetegségek 
kockázatát.
Honnan tudhatom meg, hogy 
mennyi arzén van az ivóvizem-
ben?
Az ivóvíz arzén tartalmát a 
szolgáltató a vonatkozó jog-
szabály szerinti gyakorisággal 
köteles meghatározni, és ké-
résre a fogyasztóval közölni. 
Az ivóvíz minőségének fel-
ügyeletére kijelölt hatóság a 
megyei/fővárosi kormányhi-
vatal Népegészségügyi Szak-
igazgatási Szerve és kistérségi 
intézetei. Az ivóvíz arzéntartal-
mával kapcsolatos legfrissebb 
értékeléseket és összefoglaló 
adatokat az ÁNTSZ Országos 
Környezetegészségügyi Intéze-
te és az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal honlapján rendszeresen 
közzéteszi
Hogyan állapítható meg, hogy 
a szervezetemben mennyi arzén 
van jelen?
Az arzén a vizeletből kimutatha-

tó ugyan, de abban nem különít-
hető el az élelmiszerrel felvett, 
egészséghatás szempontjából 
jelentéktelen szerves arzén és az 
ivóvízzel a szervezetbe jutott, a 
lehetséges egészségkárosodás 
szempontjából jelentős szervet-
len arzén.
Ha a jelenlegi határérték betar-
tása fontos a lakosság egészsé-
ge szempontjából, akkor miért 
vártak eddig a bevezetésével?
Régóta ismert, hogy az arzén-
nek mérgező és egészségkáro-
sító hatása van. Az arzénre vo-
natkozó szakmai-tudományos 
ismeretek bővültek, új bizonyí-
tékok váltak elérhetővé, így az 
ivóvízben az arzén koncentráció 
megengedhetőségének mértéke 
(a határérték) változott. A ko-
rábban elfogadhatónak tartott 
50 µg/L határérték helyett je-
lenleg a 10 µg/L koncentrációt 
tartják biztonságosabbnak, bár 
a 20 µg/L koncentráció többlet-
kockázata csekély.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat honlapja: 
http://www.antsz.hu    
Országos Környezetegész-
ségügyi Intézet honlapja: http://
oki.antsz.hu
Az Európai Bizottság határozata 
-a Magyarország által az emberi 
fogyasztásra szánt víz minősé-
géről szóló 98/83/EK tanácsi 
irányelv alapján kért eltérésről- 
internetről letölthető.
 

Forrás: ÁNTSZ

Lakossági tájékoztató az ivóvíz arzén szennyezettségéről

Agrárkamarai regisztráció!

Ezúton tájékoztatom a gaz-
dálkodókat, hogy az Ország-
gyűlés 2012. július 12-én 
elfogadta a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidék-
fejlesztési Kamaráról szóló 
törvényt, ami kötelező tagsá-
got ír elő az agrárszektor és 
az élelmiszeripar valameny-
nyi piaci szereplője számára. 
Ezáltal minden olyan termé-
szetes személy és gazdálkodó 
szervezet, aki agrárgazdasági 

tevékenységet folytat és érvé-
nyes őstermelői igazolvánnyal 
rendelkezik, kötelezetté válik 
az agrárkamarai tagságra. A 
törvény 2012. augusztus 1-től 
hatályos és 2012. november 
30-ig kell bejelentkezni az 
agrárkamarai nyilvántartásba, 
valamint az egyszeri, 5000 
Ft-os regisztrációs díjat meg-
fizetni. A bejelentkezés módja: 
kizárólag online felületen tör-
ténhet. Amennyiben rendel-
kezik Internet hozzáféréssel, 
úgy a www.agrarkamara.hu  

oldalon regisztrálhat. A tagsá-
gi nyilvántartásba vétel csak 
akkor teljesül, ha a regisztrá-
ciós visszaigazoló lapot kitölt-
ve, aláírva postai úton eljut-
tatja az alábbi címre: Magyar 
Agrárkamara Agrárkamarai 
regisztráció 1519 Budapest, 
112. Pf. 285. A regisztrációval 
kapcsolatos ügyintézés Haj-
dúsámsonban az Agrárkamara 
tanácsadójánál kedden és csü-
törtökön 8.00 és 12.00 közötti 
időpontban a Falugazdász iro-
dában lehetséges.

Szükséges adatok: MVH re-
gisztrációs szám, őstermelői 
igazolványszám, e-mail cím. 
(nem kötelező) 
Egyéni vállalkozó esetében a 
vállalkozói igazolvány száma, 
gazdálkodó szervezetnél cég-
jegyzék száma és ha az Iparka-
maránál korábban regisztrált, 
akkor a befizetési bizonylat 
száma.

További információ:
 Elek Sándor

agrárkamarai tanácsadó

Gazdálkodók figyelem!
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Múzeumok éjszakája

Mi az, amit bárhova mész, 
biztos magaddal viszel? La-
káskulcs? Pénztárca? Mo-
bil nélkül mikor indultál 
el utoljára? Ugye volt már 
olyan, hogy visszafordultál 
érte? Bosszantott vagy örül-
tél neki, hogy nem csöngött 
egész nap? Nem érezted úgy, 
hogy kimaradtál valamiből?

Volt már, hogy elhagytad? 
Hány barát, régi üzletfél, kap-
csolat, titok, féltve őrzött SMS 
vagy fénykép volt benne? El-
gondolkoztál már, hogy hány 
éve kötődsz ennyire ehhez a 
kis kütyühöz? Van, aki Ma-
gyarországon már tizenhét éve 
hozzászokott ehhez, az ele-
inte féltégla méretű, kultikus 
tárgyhoz. Egyes kivételezettek 
Amerikában ezt a mobil érzést 
már az 1930-as évektől átél-
hették.
Ezekkel a gondolatokkal in-
vitáltuk az érdeklődőket egy 

érdekes technika történeti 
kiállítás megnyitójára 2012. 
szeptember 17-én. A tárlatot 
Burgony Péter a Mobilkor 
Alapítvány elnöke nyitotta 
meg. Az alapítványt azzal a 
céllal hozták létre, hogy azo-
kat a relikviákat, fontos mér-
földköveket megőrizze az 
utókor számára, amelyeket 
Magyarországon és a világon 
bárhonnan összegyűjthetnek. 
A munka több éve kezdődött 
és a fejlődés ütemét figyelem-
be véve megbecsülni is lehe-
tetlen, hogy milyen jelentős 
gyűjtemény válhat belőle. A 
jelenlegi, október 26-ig tartó 
kiállításra olyan mobil mér-
földköveket választottak ki, 
amelyek új kapukat nyitottak 
a mobilkommunikációs fej-
lődésben. Láthatják régi ked-
venceiket, felidézhetik a szol-
gáltatók és a gyártók történetét 
és érdekes tényekkel, informá-
ciókkal gazdagodhatnak.

Kiállítás megnyitó 
a múzeumban

Óvodánkban október 5-én 
rendeztük meg hagyomá-
nyos szüreti mulatságunkat. 
Nagy örömünkre szolgált, 
hogy ismét sok kedves gyer-
meket, szülőt, érdeklődőt 
köszönthettünk ezen a kelle-
mes őszi délutánon.

Igyekeztünk olyan programo-
kat összeállítani, hogy minden 
korosztály megtalálja a kedvé-
re való kikapcsolódást. 
Mulatságunk a Muskátli nép-
dalkör hangulatos dalcsok-
rával indult, majd az iskolás 
gyermekek citerásai szórakoz-
tattak bennünket, fülbemászó 
őszi dalokkal. 

Ezt követően a gyermekek 
nagy örömére az óvónénik 
meseelőadása következett: 
„Három nyúl” címmel, amit 
egy kis közös zenés, táncos 
mulatozás zárt. Vetélkedő-
ben sem volt hiány, hiszen az 
ügyes kezű, kreatív szülők 
őszi zöldségekből, termések-
ből barkácsolhattak ötletes al-
kotásokat.

A csoportok képviseletében 
egy-egy szülő pedig őszi jel-
mezbe bújhatott és megmu-
tathatta magát a közönségnek, 

színesítve ezzel is mulatsá-
gunkat. Természetesen a leg-
kreatívabb munkák jutalom-
ban részesültek.
A gyermekek tobozgyűjtő 
versenyen ügyeskedhettek. A 
legtöbb tobozt gyűjtők szintén 
nem távoztak üres kézzel. A 
délután további részében sem 
lehetett unatkozni, kézműves 
foglalkozáson, vagy mozgá-
sos játékokon próbálhatták ki 
magukat a gyermekek. Lehe-
tőség volt arcfestésre is, ahol 
a kicsik gyönyörű tündérek, 
pillangók, tigrisek bőrébe búj-
hattak. Aki pedig megszom-
jazott vagy megéhezett , az a 
büfében ízletes mustot, teát 

ihatott vagy finom pogácsával, 
lecsóval csillapíthatta éhségét.

Bízunk benne, hogy vala-
mennyi kedves vendégünk jól 
érezte magát, köszönjük szé-
pen mindenkinek a részvéte-
lét, munkáját, segítségét!
Reméljük, hogy jövő ősszel 
ismét találkozunk Önnel és 
gyermekével szüreti mulatsá-
gunkon!

Simonné Bódi Anikó
óvodapedagógus

Szüreti mulatság az 
Eszterlánc Óvodában

A kiállításhoz kapcsolódóan az általános iskolából múzeumpe-
dagógiai foglalkozáson 14 osztály vett részt. (324 diák és 16 fő 
pedagógus)  A rendhagyó órákon, telefonos szituációs gyakorla-
tokkal és kézműves tevékenységgel egybe kötött foglalkozással 
dolgozták fel a témakört.
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Tisztelt Szülők!

Az Eszterlánc Óvodában 
2012. augusztus 25-én kelet-
kezett tűzesettel kapcsolat-
ban az alábbi tájékoztatást 
szeretnénk adni.

A fenti időpontban 15 óra kö-
rül a kazánház és konyha egy 
részének padlásterében tűz ke-
letkezett. A tűz során az épü-
letrész tetőszerkezete leégett, 
és az ott található berende-
zések meghibásodtak illetve 
részben megsemmisültek. 
A sajnálatos események elle-
nére is igyekeztünk a lehető-
ségeinkhez mérten beindítani 
a 2012/2013. nevelési évet.  
A gyerekeket már augusztus 
végétől folyamatosan fogad-
tuk az intézményünkben, bár 
konyhánk nem üzemelt, illetve 
több épületrészben nem volt 
villamos energiaszolgáltatás.  
Október közepétől, - annak 

ellenére, hogy a helyreállítási 
munkálatok még folyamatban 
vannak, - sikerült beindítani a 
fűtést és újra lehetőségünk van 
a saját konyhánk működteté-
sére. 
Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani elsősorban a Hajdú-
Bihar Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság munka-
társainak, akik a tűzoltásban 
részt vettek, Hajdúsámson 
Város Önkormányzatának a 
gyors és hatékony szervezési 
munkálatokért. 
Külön köszönet a társintézmé-
nyeknek, a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
vezetőségének, és az ott dol-
gozó konyhai alkalmazot-
taknak, valamint a Bölcsőde 
vezetőjének. Köszönet a Haj-
dúsámsoni Református Egy-
házközség Presbitériumának 
a gyors anyagi és lelki támo-
gatásért.  

A tűzeset utáni bontásban részt vettek az Önkormányzat ál-
tal közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazottak. A mun-
kálatok végeztével a résztvevők egész heti munkáját szemé-
lyesen is megköszöntük és egyúttal megvendégeltük őket.  

A fentieken túl szeretnénk 
megköszönni mindazoknak a 
lakosoknak, szülőknek, vál-
lalkozóknak, akik a tűzeset 
napján, illetve az azt követő 
időszakban segítséget nyújtot-
tak és biztosítottak bennünket 
támogató együttérzésükről.

Köszönjük valamennyi szülő-
nek az elmúlt időszakban ta-
núsított megértését, türelmét. 

Biztosítjuk Önöket, hogy az 
óvoda vezetősége és intézmé-
nyünk valamennyi dolgozója 
továbbra is mindent meg tesz 
annak érdekében, hogy a hely-
reállítási munkálatok során 
biztonságossá és zökkenő-
mentessé tegyük a gyermekek 
óvodai életét.  

 Váradi Lászlóné
óvodavezető

A Képviselő-testület a 2012. 
szeptember 25-én tartott rend-
kívüli ülésén elhatározta, hogy 
a település útkarbantartását a 
következők szerint bonyolítja 
le: „A lakosság saját költsé-

gére beszerzi és leszállítja - az 
Önkormányzattal előre egyez-
tetett időpontban és helyre - az 
útkarbantartáshoz szükséges 
anyagmennyiséget. Az adott 
utcában az Önkormányzat  

abban az esetben kezdi meg a 
munkálatokat amennyiben az 
anyag a lakosság által beszer-
zésre került és rendelkezésre 
áll. Az Önkormányzat vállalja, 
hogy - előre egyeztetett idő-

pontban - a tulajdonában lévő 
JCB 3CX kotró- rakodó mun-
kagéppel a szükséges munkák 
elvégzéséről gondoskodik.”

A fenti határozat alapján, a 
Hajnal utcán már el is készült 
egy 160 méter hosszú, 3 méter 
széles 20 cm vastag útalap. A 
Laczkó és Társa Bt. példa-
értékű hozzáállásával nagyon 
gyorsan - még a hideg időjárás 
beállta előtt - sikerült megva-
lósítani az ott élők mindennap-
jait jelentősen megkönnyítő 
útépítést. A vállalkozás ugyan-
is 390.000.- Ft-ban megelőle-
gezte a teljes anyagköltséget, 
s ennek az összegnek is csak 
a felét kell majd utólag megfi-
zetni a lakosoknak, házanként 
15.000.- Ft-ot. Ilyen jellegű 
együttműködéssel az elkö-
vetkezendő időszakban sokat 
javulhat az utak állapota váro-
sunkban.

T.H.J.

Önerős útépítés a Hajnal utcában

Helyreállítási munkák az óvodában
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Nyugdíjas találkozó Bogácson

2012. október 1-től 4-ig „Ki 
mit tud?” Országos Nyug-
díjas Találkozón vett részt 
az Életfa Klub Bogácson, 
amelyre 31 csapat nevezett.

Mi a Country táncunkkal in-
dultunk, Pikó Zsigmondné pe-
dig a legszebb művészet című 
verset adta elő, amellyel már 
sikert aratott a Városnapon is. 
Bár helyezést nem értünk el, 
de nagyon szép emléklapot 
kaptunk mind a két nevezé-
sért, az ottani közönség végig-
tapsolta a műsorunkat. Voltak, 
akiknek ismeretlen volt még 
ez a tánc az idősek körében. 

Első este ismerkedési est volt 
a Hintó Völgye Borozóban, 
ahol élő zenés műsorral fo-
gadtak bennünket. „Szépkorú” 
társaimmal együtt nagyon jól 

éreztük magunkat, több klub-
társsal is megismerkedtünk.

A második napon a találkozó 
alkalmából babamúzeum láto-
gatáson és éjszakai fürdőzésen 
vettünk részt, ahol gyertya-
fényben kaptuk a pezsgőt és az 
alpolgármester zenélt nekünk. 
Felejthetetlen élmény volt. 

Harmadik napon szabadon 
választható programok vol-
tak, mini dottóval bejártuk a 
Bogács területét. Szerencsé-
re nagyon szép napos időben 
„száguldottunk”. 

Eljött a negyedik nap, ahol 
szabad programja volt min-
denkinek, majd sajnos véget 
ért a vakáció, indultunk haza. 

Sándor Lászlóné
       elnök

Országos Könyvtári Napok

„Hová mész Veronika?”

A fenti címmel tinédzsereknek szóló életjátékot adott elő az 
Abakusz Színjátszó Kör szeptember végén az iskolában. Az 
előadás végén Nánási Sándor rendező beszélgetett a fiatal kö-
zönséggel a történet tanulságairól. A programot a városi könyv-
tár szervezte a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mű-
velődési Központ támogatásával.

Időskorban is aktívan – ta-
lálkozzunk a könyvtárban! 
– sokan hallhatták ezt a szlo-
gent a televízióban október 
első napjaiban.

A városi könyvtár is csatla-
kozott az Országos Könyvtári 
Napokhoz, melynek keretében 
újra meghirdettük a Könyves 
Vasárnapot. Ahogyan meg-
szokhatták az olvasók, ezen a 
napon ingyenesen beiratkoz-
hattak, a késedelmi díjakat pe-

dig nem kellett megfizetni. 
A rendezvénysorozat kereté-
ben Illés István (Ayala) is a 
vendégünk volt, aki rendőr 
őrnagyként közbiztonsági ta-
nácsokat adott a jelenlévők-
nek, majd humoristaként vi-
dám történetekkel és gitárral 
szórakoztatta a jelenlévőket. 
A programot a Hajdúhadházi 
Rendőrkapitányság támogatá-
sával ingyenesen rendezhettük 
meg.

A megyei nyugdíjas szövet-
ség  az Arany Bika Hotel 
Bartók termében rendezte 
meg az Idősek Világnapját 
október 13-án.
Az idősek fáradságot nem 
érezve, az idő múlásával nem 
törődve, mosolyogva, egész-
ségüket nem kímélve jön-
nek el az ilyen rendezvényre, 
amely nagyon színvonalas volt 
mindenki számára. Akik ilyen 
közösségben élik a napjaikat 
nem érnek rá megöregedni.
Itt került sor az 50 és 60 éves 
házassági évfordulók megün-
neplésére. Az Életfa nyugdíjas 

klub tagjai,  Pikó Zsigmond és 
felesége Szilágyi Ilona is 50. 
házassági évfordulójukat ün-
nepelték. Bodó Sándor ország-
gyűlési képviselő ajándékcso-
maggal, Molnár Ferencné a 
nyugdíjas szövetség elnöke 
emléklappal köszöntötte őket. 
Kívánunk nekik hosszú bol-
dog éveket és jó egészséget 
családjuk körében.
Itt szeretném megragadni az 
alkalmat és szeretném a váro-
sunkban élő valamennyi idős 
embert köszönteni az Idősek 
világnapja ,hónapja  alkalmá-
ból.

Idősek Világnapja

„Ayala”az időseket érintő közbiztonsági kérdésekről tartott 
előadást a megye 12 könyvtárában. A rendőrként is dolgozó 
humorista az egyhangú tájékoztatás helyett hangutánzó pa-
ródiákkal, és vidám történetekkel szórakoztatta a jelenlévő-
ket. Az előadáson például az idősek ellen elkövetett trükkös 
lopásokról is szó esett.
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Településünk régen Szőlős-
kert volt, amire nagyon jó 
visszaemlékezni. Az embe-
rek borászattal foglalkoz-
tak, sok híres szőlősgazda 
adott munkát a lakosoknak.
Szüreti felvonulással emlé-
kezünk minden évben rá-
juk.

Az idei felvonuláson, melyet 
október 6-án szerveztünk,  dí-
szes szekerek, kocsik, fogatok 
vettek részt. A felvonulás út-
vonalán a lakosság számára 
borkóstolással, vidám zenés 
hangulattal, szekeres felvo-
nulással idéztük a régi szüreti 
hagyományok hangulatát. 

A gyerekeknek a régi tradi-
cionális présen mustot készí-
tettünk, ami nagyon ízlett ne-
kik. Ezt követően a „szüreti” 
konyhán hagyományos finom 
babgulyás készült. Este hét 
órától vacsora és fergeteges 
hangulatú szüreti bál, ami haj-
nalig tartott.  

Rendezvényünket támogatta: 
Hamza Gábor polgármester 
úr, Tóth János alpolgármester 
úr, Montlika Zoltán képvi-
selő úr, Polgárőrség, Balogh 
József és párja Évike, Deák 
Béla, aki a musthoz a szőlőt 
ajándékozta, István Pékség, 
aki a kenyeret kiszállította. 
A fogatosok lovas kocsival 
Tóth Imre, Ifj. Tóth Imre, Ta-
kács Imre, Golenya Andrea, 
Mikhádi Roland, Laczkó Pé-
ter, Bartalos László, Balogh 
József, Nyári Hajnalka, Rácz-
né Galla Anikó.
Köszönetet mondunk minden 
támogatónak, akik hozzájá-
rultak ahhoz, hogy az idei 
szüreti rendezvény megvaló-
sulhatott. 

Reméljük, hogy jövőre is 
hasonló hangulatban tudjuk 
megszervezni a szüreti mulat-
ságot.

                     Molnár Attiláné                                                                                               
szervező

Szüreti hagyományőrzés 
Martinkán

Művészetbarát nyugdíjasok 
látogatása

A Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportjának vezetője Dánné 
Molnár Erzsébet meghívására Nyíradonyból érkeztek látogatók 
megtekinteni a múzeumot. A vendégeket a hajdúsámsoni cso-
port tagjai várták, és szíves vendéglátóként baráti beszélgetés 
mellett közösen nézték meg állandó és időszaki kiállításainkat.

Nyíradonyi vendégek a 
múzeumban

Nagyon szépen köszönjük október 17-i csodálatos szép napot. 
Nagyon sok élménnyel jöttünk haza. 
A nagyszerű fogadtatást, az emberi szeretet, a város bemutatása, 
meseszép óvodája, minden, minden, Hajdúsámson ékessége, kin-
csei a kályha kiállítás, az iskolai múzeum, minden felejthetetlen.
Köszönjük,köszönjük... 
Nagyon tetszett a sokszínű program a nevezetességek, a kelle-
mes találkozás. Jó érzés volt, ennyi kinccsel ismerkedhettünk. 
A város vezetőinek köszönjük ,hogy megszépítették a kirándulá-
sunkat élményekkel.
Hálásan köszönjük mindenkinek, további sok sikert, szívből gra-
tulálunk.
Sok szeretettel:

Papp Mihályné Marika néni
a debreceni "Művészetbarát" klub 

vezetője

Napközben hangulatos felvonuláson, este finom vacsorán 
vehettek részt az érdeklődők. 
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Labdarúgás - megyei bajnokság

Eredmények:
7. forduló 09.30. EBESI KKSE – H.SÁMSON 3:1 
8. forduló 10.06. H.SÁMSON - HOSSZÚPÁLYI SE  0:3
9. forduló 10.14. HAJDÚNÁNÁS – H.SÁMSON       3:2
10. forduló 10.21. NAGYHEGYES - H.SÁMSON     0:2

Soron következő mérkőzések
11. forduló 2012.10.27. Szombat 13.30 HAJDÚSÁMSONI 
T.T.I.SZ.E. - SÁRRÉTUDVARI KSE
12. forduló 2012.11.03. Szombat 13.30 KABAI METEO-
RIT SE - HAJDÚSÁMSON
13. forduló 2012.11.10. Szombat 13.30 HAJDÚSÁMSON - 
DERECSKEI LSE
14. forduló 2012.11.17. Szombat 13:00 HAJDÚSÁMSON - 
NYÍRADONY VVTK
15. forduló 2012.11.24. Szombat 13.00 HAJDÚSÁMSON 
- JÓZSA SE

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

Kétszeres olimpikonunk, 
Varga Miklós (60kg) gőzerő-
vel készül a decemberben, 
Debrecenben megrendezésre 
kerülő országos bajnokság-
ra, 7. felnőtt bajnoki címé-
nek megszerzését tűzte ki cé-
lul. Miki az edzések mellett 
az erős BoxingONE Ligában 
teszteli formáját, légiósként 
a B1 címvédő Komarno 
Sharks gárdáját erősíti. 

A felvidéki egylet színeiben 
eddig kétszer lépett szorító-
ba, a Győr ellen a kisalföldiek 
dzsókerét, Sinkó Zoltánt verte 
magabiztosan, míg a szlovák 
rangadón, a Komarno-Galánta 
derbin Matust győzte le meg-
győző bunyóval. 

- Váratlanul jött a révkomá-
romiak felkérése, de Miki 
örömmel vállalta el, megtisz-

teltetés egy ilyen erős csapat 
színeiben bokszolni a B1-ben 
– kezdte Máté Attila, a HISE 
vezetőedzője, aki természe-
tesen elkíséri versenyzőjét az 
összecsapásokra. – Továbbra 
is készülünk a decemberi ma-
gyar bajnokságra, a kirobba-
nó forma még odébb van Miki-
nél. A fizikai felkészítés végén 
tartunk, most térünk át a szak-
mai tréningekre, de Miki van 
olyan klasszis, hogy „mun-
kából” is meg tudja oldani a 
B1-mecseit. Így tett a Győr és 
a Galánta ellen is, de ezt el is 
várom tőle.

Két ökölvívónk, Telegdi Dá-
vid (50kg) és Telegdi Artúr 
(52kg) is bejutott az Eger-
ben megrendezett junior 
országos bajnokság finálé-
jába, ám hiába tettek meg 
mindent a győzelemért, a 
döntnökök szerint ez kevés  
volt az aranyérem megszer-
zéséhez. 

- Mindkét fiú, Dávid és Artúr 
is jó bokszoló, ha mi rendez-
zük ezt a magyar bajnokságot, 

akkor nem két ezüstről, hanem 
két aranyról számolhatnék be. 
Nagyon örültem, hogy két gye-
rekünk is döntőbe jutott, an-
nak viszont nagyon nem, hogy 
a vezetőbírók nagymértékben 
befolyásolták a mérkőzéseket. 
Nem lesz könnyű pedagógi-
ai feladat, hogy lelket öntsek 
a fiúkba, küzdöttek, mint az 
oroszlánok, mégis azt látják, 
nem a boksztudás az elsődle-
ges – mondta Máté Attila.

Varga Miklós B1-győzelmekkel 
hangol decemberre

  EREDMÉNYEK:
  50kg: II. Telegdi Dávid 
  52kg: II. Telegdi Artúr 
  57kg: VI. Horváth Ferenc
  Edzők: Máté Attila, Kertész Henrik

Junior ob: 
aranyakat érő ezüstök! 

Akik példát mutatnak
Az Autómentes Nap alkalmából az alábbi díjak kerültek 
kiosztásra mindazoknak, akik sportos, egészséges élet-
módjukkal példát mutatnak a közösségnek.

Legtöbbet kerékpározó köztisztviselő:
Dr. Bora Bernadett (1. kép)
Legtöbbet kerékpározó közalkalmazott:
Fogarasi László (2. kép)
Legtöbbet gyalogló pedagógusok:
Félegyházi Zsuzsa, 
Tóthné Szathmáry Irén (3. kép)
Legtöbbet kerékpározó pedagógusok:
Nagy Krisztina, 
Tóth István (4. kép)
Legtöbbet gyalogló diákok:
Török Gábor,
 Néző Viktória
Legtöbbet kerékpározó diákok:
Néző Evelin, 
Ardai Norbert
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Sámsoni          Hírlap

Villás Kertészeti áruda 
(Sámsoni úton a fóliaház mellett) 

Megújult árukészlettel várjuk 
kedves vásárlóinkat! 

Gyümölcsfa: 1400 Ft, Köszméte, ribizli: 650 Ft
Málna, szeder: 450 Ft, 

Szőlő (csemege, bor): 500-600 Ft/fő
Smaragd tuja: 1000 Ft

Sövénynek való fagyal: 80 Ft/fő, szil: 60 Ft/fő
Rózsafa(szabad gyökeres): 2.600 Ft

Kezdés: 
NOVEMBER 8. 

17 órakor 

Az elméleti oktatást helyben tartjuk!
Helye:
Hajdúsámson Toldi u. 26.
Érdeklődni:
Hajdú Sándor iskola vezetőnél
Telefonon: 06-30/4140-540
vagy a meghirdetett időpontban
Oktatási díj („B” kategória)
(101.400- 15.600 Ft)= 85.800 Ft
Részlefizetési lehetőség! www.autostanoda.hu

Telefon: 20/9942-345
               20/3573-513

www. villaskerteszet.mlap.hu

H-P: 8-18
SZO.:8-16
V:8-14

MOTORKERÉKPÁROK, UTÁNFUTÓK, 
SZEMÉLY-

ÉS KISTEHERGÉPKOCSIK

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁSA ITT 

A HELYSZÍNEN
SZEMÉLYGÉPKOCSI 

MŰSZAKI VIZSGADÍJ:          
(ZÖLDKÁRTYÁVAL)

19.900 Ft

Hajdúsámson, 
Garai u. 1.

Tel: 30/998-2968  
vagy

52/202-333

Örömmel értesítem Hajdúsámson lakosságát, hogy október 
25-én megjelent első regényem H. Rose írói álnéven Második 
esély címmel. Ajánlom minden kedves olvasni szerető lakos 
figyelmébe.

Érdeklődni lehet:  Verdes Lilla
4251 Hajdúsámson Radnóti utca 31.

Telefonszám: 06-30-6642764

Nem kell DebreceNbe iNgázNiA
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pont 2012. évben kihelyezett ügyfélszolgálat következő 

időpontjai Hajdúsámsonban: november 12., 19., 26. 
November 17. (szombat) 10 óra Kézműves foglalkozás
November 24. (szombat) 10 óra Táncház (néptánc tanulás)
December 05. (szerda) 18 órától Mikulás házhoz megy
December 08. (szombat) 10 óra  Táncház (néptánc tanulás)
December 22. (szombat) 10 óra Kézműves foglalkozás
December 22. (szombat) 16 óra Mindenki karácsonya

A rendezvények helyszíne: Martinka Közösségi Ház.
A rendezvények díjtalanok.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A változtatás jogát fenntartjuk, a részleteket az egyesület 
honlapján (www.martinkaert.egalnet.hu), valamint a hirdetőtáb-
lákon találhatók meg.

„Martinka Lakosokért” Egyesület
tervezett programjai
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Mobilitás Hét – Autómentes Nap
Köszönet együttműködő partnereink-
nek!
Rendőrségi programok, rendőrkutyás 
bemutató: Hajdúhadházi Rendőrka-
pitányság, HBM-i Rendőr-főkapi-
tányság, HBM-i Balesetmegelőzési 
Alapítvány
Egészségvédelem - elsősegélynyúj-
tás – ingyenes szűrés: Magyar Vörös-
kereszt, Orvosi Ügyelet munkatársai, 
Hárs Patika
Tolerancia sátor - betekintés fogya-
tékkal élő embertársaink világába: 
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar 
megyei Egyesülete
Nosztalgia busz: Hajdú Volán Zrt.
Veterán járművek: 
Szentesi József gyűjtő
Környezetvédelem: 
AKSD Városgazdálkodási Kft.

október 23.


