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az 5. oldalon

Hamarosan épülhet a kerékpárút

Az önkormányzat lefolytatta a közbeszerzési eljárást Hajdúsámson Város Önkormányzat Belvíz,
Kerékpárút és Közösségi Közlekedés projektjei vonatkozásában a kivitelezési feladatokra. A vállalkozói szerződés 2012. november 20-án aláírásra került, a munkát az időjárási viszonyoknak
megfelelően fogják végezni, érdemi munkavégzés 2013 tavaszától várható, ami előreláthatólag
2013 szeptemberéig tart. Mindhárom beruházás jelentősen javítja településünk infrastruktúráját. A
fejlesztések előrehaladásáról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot.
Hamza Gábor polgármester

Felhívás tüdőszűrésre
3. oldal
Varga Miklós B1
bajnoki címet szerzett
6. oldal
Márton nap a
múzeumban
8. oldal

A 471. számú főút teljes belterületi szakaszát magában foglaló kerékpárút projekt végre
biztonságossá teszi a kerékpáros közlekedést városunkban.

Adventi gondolatok
„Ádvent: a várakozás megszentelése. Rokona annak a
gyönyörű gondolatnak, hogy
„meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk .
Gyermekkorunkban
éltünk
így. Vágyakoztunk arra – ami
biztosan megjött. Télen: az
első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt
kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg: nincs nagyobb kaland,
mint hazaérkezni, hazatalálni
– beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs
gyengébb és „jogosabb” birtoklás se, mint szeretnünk azt,
akit szeretünk és aki szeret
minket. Csak a szeretetben,
csak az ismerősben születhet
valódi „meglepetés”, lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk,
szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk.
Minden egyéb kaland, minden
egyéb megismerés és minden
egyéb várakozás véges és kér-

déses. Így értem azt, hogy a
karácsony a szeretet, és ádvent
a várakozás megszentelése.
Az a gyerek, aki az első hóesésre vár – jól várakozik, s
már várakozása is felér egy
hosszú-hosszú hóeséssel. Az,
aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki
szeretni tudja azt, ami az övé
– szabad, és mentes a birtoklás
minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki

pedig jól várakozik, az időből
épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák percek
kattogó, szenvtelen vonulását.
Aki valóban tud várni, abban
megszületik az a mélységes
türelem, amely szépségében
és jelentésében semmivel se
kevesebb annál, amire vár.”
- Pilinszky János:
Hitünk titkai (részlet)

A Szabadság téren december 2-ára elkészül a város adventi
koszorúja és kigyúlnak a közintézmények ünnepi fényei.

E gyönyörű gondolatok jegyében köszöntsön be az adventi időszak minden családba,
közösségbe. December 2-án,
amikor meggyújtjuk az első
gyertyát, töltse be szívünket a
várakozás, a szeretet ünnepére való készülődés. A világító
gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő
fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Az adventi koszorún
mind a négy gyertya egyszerre
ég majd az utolsó vasárnapon.
Minden gyertya szimbolizál
egy fogalmat: hit, remény,
szeretet, öröm.
Ezek legyenek vezérszavaink decemberben, a pénz és a
vásárlási láz helyett. Kérjük,
aki teheti, adakozzon a nehéz
helyzetben élő embereknek,
családoknak is: városunkban a
szociális intézmények fogadják felajánlásaikat, melynek
részleteit az 5. oldalon olvashatják.
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Ülésezett a Képviselő-testület
A Képviselő-testület a 2012.
október 25-én tartott ülésén
az alábbi határozatokat hozta.
• Módosította az önkormányzat költségvetéséről szóló
3/2012. (II. 24.) rendeletét.
• Megalkotta az önkormányzat
vagyonáról szóló rendeletet.
• Elhatározta, hogy a Petőfi Sándor Városi Könyvtár,
Közművelődési és Muzeális
Intézmény költségvetésében
a személyi juttatások előirányzatát 80 E Ft-tal növeli a működési hiány egyidejű növelésével.
• Elhatározta, hogy a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás keretein
belül működő Hajdúsámsoni
Gyermekjóléti Szolgálat költségvetéséhez 130 E Ft előirányzat növelését biztosítja,
mint támogatásértékű működési kiadás a működési hiány
egyidejű növelésével.
• A Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat költségvetéséhez 980 E Ft pótelőirányzatot biztosítja, mint
önkormányzati támogatás a
működési hiány egyidejű növelésével.
• A Képviselő-testület a „Megállapodás a Debreceni Járási
Hivatal kialakításához” című
dokumentumot annak mellékleteivel együtt elfogadta.
• Elhatározta, hogy a 2012.
évi költségvetésben megjelölt
fejlesztési célok megvalósításához szükséges fedezetet
a felhalmozási hiány növelésével egyidejűleg biztosítja,
melyhez 36.725.000 forint
összegű hitelt kíván felvenni a
kifizetéseknek megfelelő ütemezésben.
• Döntött arról, hogy a nyertes pályázataihoz a saját forrás kiegészítésére EU Önerő
Alap támogatást igényel a
következő Támogatási Szerződéssel rendelkező projektekhez: „Hajdúsámson Város
belterületi vízrendezés, csa-

padékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471 sz. főút
mellett” című, ”Hajdúsámson
város belterületi csapadékvíz
elvezető rendszer I. vízgyűjtő
fejlesztése” című, ”Bölcsődefejlesztés
megvalósítása
Hajdúsámsonban” című, ”Hivatásforgalmi és közlekedési
célú kerékpárút kialakítása
Hajdúsámson település közigazgatási határain belül”
című, „Korszerű közösségi
közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” című projektekhez.
• Elhatározta, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében nettó 200 e Ft összeget
útkarbantartás céljára biztosít minden egyéni választókörzetben azzal, hogy a konkrét
utcákat a Pénzügyi-Műszaki
Bizottság határozza meg a
képviselők javaslata alapján
az útkarbantartásra rendelkezésre álló előirányzatból.
• Mivel a pályázati lehetőségek és önkormányzati forrás
hiányában nincs lehetősége
az önkormányzatnak a Martinka, Iskola utcai régi iskolaépület orvosi rendelővé
történő átalakítására, a részönkormányzat elnöke által 2010.
május 12. napján az önkormányzat pénztárába befizetett
350.000 Ft-ot a Nyugati utcának egy része és a Diófa utcán
lévő „y” rész darált betonnal
történő feltöltésére, illetve a
játszótéri ingatlan drótkerítés
karbantartására fordítja.
• Kinyilatkozta azon szándékát, hogy a Hajdúsámson Város belterületén lévő 2539/2
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területből 1 ha nagyságú
területet állami tulajdonba
ad a Légimentő bázis megépítésére, amennyiben a TIOP
pályázat támogatást nyert, a
szakhatóságok a szükséges
hozzájárulásokat kiadják, és
az MNV ZRT. az önkormányzati ingatlan térítésmentes
állami tulajdonba vételéhez

hozzájárul.
• A Képviselő-testület elhatározta, hogy a Hajdúsámson, Sámsonkert Fő utca 41.
szám alatti iskola épületegyütteséből a korábban tanáriként
funkcionáló 81 m2-es alapterületű épület használatát, a
Martinka Török utca 46.
szám alatti iskola épületének
két helyisége és a vizesblokk
használatát biztosítja a Hajdúsámsoni Polgárőrség részére
közfeladata elvégzéséhez azzal a feltétellel, hogy a Polgárőrség gondoskodjon a teljes
ingatlan vagyonvédelméről.
• Elhatározta, hogy Hajdúsámson Kossuth utca 7.
szám alatti „vadászházat”
felújítja.A felújítási munkálatokra max. bruttó 650.000,-Ft
keretösszegben biztosít fedezetet a 2012. évi költségvetésében a felhalmozási hiány
egyidejű növelésével.
• A Képviselő-testület elhatározta, hogy Hajdúsámson
Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata részére az
önkormányzati tulajdonban
lévő Hajdúsámson, Petőfi u.
2. szám alatti ingatlan emeleti helyiségét biztosítja 2012.
november 1. napjától határozott időre a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat megbízatásának megszűnéséig.
• Kifejezte szándékát a romániai Hargita Megyében lévő
Csíkrákos községgel testvér
települési kapcsolat létesítésére.
• A Képviselő-testület elhatározta, hogy a „Hajdúsámson
településközpont funkcióbővítő rehabilitációja” című
pályázat elutasítása miatt az
OPUS-TEAM Kft-vel szemben pert indít, a kártérítési
igényt 11.137.960 Ft összegben állapítja meg
A 2012. november 14-én
tartott rendkívüli ülésén az
alábbiakról döntött.
• A Képviselő-testület a nem-

zeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése, a 283/2012. (IX.25.)
öh. számú határozata, valamint a 2013. évi költségvetési
törvényjavaslathoz benyújtott
ÁSZ módosító javaslatban
foglalt támogatási összegek
és az intézményrendszer jelenlegi struktúrája figyelembe
vételével úgy határoz, hogy
az illetékességi területén
lévő, saját tulajdonában álló,
az állami intézményfenntartó
központ által 2013. január
1-jétől fenntartott II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetési
kötelezettségének teljesítése
alól - a szükséges gazdasági
és jövedelemtermelő képesség
hiánya miatt, az érintett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos kiadásaira
és a köznevelési intézmény
működtetéséhez rendelkezésre álló bevételeire vonatkozó,
jogszabályban meghatározott
adatszolgáltatás mellett - felmentést kér.
• Jóváhagyta az önkormányzat
2013. évi belső ellenőrzési
tervét.
• Elhatározta, hogy együttműködési megállapodást köt az
Esély Alapítványi Tanodával
Önkéntes Pont létrehozására azzal, hogy az önkormányzat semmilyen anyagi kötelezettséget nem vállal a program
keretében. A Hajdúsámsoni
Önkéntes Pont helyszínéül
a Tanoda részére a Kossuth
utca 16. szám alatt található
régi Posta ingatlanból – kizárólagos használatra – a hátsó
bejárattól jobbra eső, 24 m2
irodahelyiséget és közös használatban a mosdó, wc kiszolgáló helyiséget biztosítja egy
éves határozott időtartamra,
10.000 forint + ÁFA bérleti díj
és rezsiköltség megfizetése és
30 napos felmondási idő kikötése mellett.

KÖZÉRDEKŰ
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Tájékoztató az ivóvíz arzén szennyezettségéről
A kormány a 1379/2012.
(IX.20.) Korm. határozatában az egészséges ivóvíz
biztosításához szükséges intézkedésekről 2.4. pontjában
felhívta a belügyminisztert,
hogy az érintett önkormányzatok
polgármestereinek
közreműködésével az Európai Bizottság 2012. május
30-án kelt, a Magyarország
által az emberi fogyasztásra
szánt ivóvíz minőségéről szóló 98/83EK tanácsi irányelv
szerint a derogációval érintett lakosság tekintetében
meghatározott tájékoztatási
kötelezettségének tegyen eleget.

A kormányhatározat végrehajtása érdekében az ÁNTSZ
által elkészített lakossági tájékoztató anyagot a helyben
szokásos módon közzétettük.
A lakossági tájékoztató az előző 2012. októberi lapszámunkban megjelent. A tájékoztató
azonban nem tartalmazta a
hajdúsámsoni ivóvízre vonatkozó adatokat, így az bizonyos
mértékű
bizonytalanságot
okozott a lakosság körében.
Ezen hiányosságért szíves elnézésüket kérjük.
Az Európai Uniós normáknak
megfelelően az ivóvíz arzén
szennyezettségének
mértéke

2012. december 25. napjától
nem haladhatja meg a literenkénti 10 µg mennyiséget. Az
ivóvíz arzén szennyezettségének
határértéke a szabályozás hatályba lépése előtt 50 µg/liter volt.
A Hajdús Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási
Szervének
2012. júniusi jelentése alapján a hajdúsámsoni ivóvíz
arzén szennyezettsége 6,4
µg/l.

hogy Hajdúsámson településen a 201/2001 (X.25.) Korm.
rendeletben előírt határértékeket meghaladó vizsgálati
eredmények arzén, mangán,
vas és ammónium vegyületek vonatkozásában nem
fordulnak elő.

A Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve kérésünkre 2011 decemberében hivatalosan is igazolta,

A TÜDŐSZŰRÉS FONTOSSÁGÁRÓL
A TBC (tuberculosis) az emberiség egyik legrégibb betegsége. A 18-19. században
nagyarányú megbetegedést
okozott Európában, ám megelőző intézkedések hatására
a 20. század második felében
csökkent a megbetegedések
száma. Sajnos az utóbbi évtizedekben viszont újra emelkedik az új ismert esetek száma.
A fertőzés
leggyakrabban
cseppfertőzéssel, többnyire belégzés útján történik. Hazánkban az egyre kedvezőtlenebb
szociális és anyagi helyzetben
lévők a legveszélyeztetettebbek.
Ilyenek a nyugdíjasok, az alacsony iskolai végzettségűek, az
alkoholbetegek, a hajléktalanok
és az egyedül élők. A TBC terjedésének megakadályozásában
kezdetben nagy szerepe volt az
ötvenes évek végén bevezetett
lakossági röntgenszűrésnek is.
Néhány év után a járványügyi
helyzet gyors javulása miatt a
lakosságszűrésen történő megjelenés csökkent.
A Hajdú-Bihar megyei regionális pulmonologiai szakfőorvos
által közzétett adatok alapján
megyénkben az új TBC-s esetek
száma 2011-ben meghaladta a
25 %ooo-et. (100.000 lakosból
több mint 25 fő betegszik meg

TBC fertőzés miatt) Az új megbetegedések főleg a 34-59 éves
korosztályban fordulnak elő.
A fertőző betegségek megelőzése a járványügyi érdekben
végzett szűrővizsgálatokon alapul. A szűrővizsgálatok célja a

lakosság egészségének védelme
és az egyén életminőségének,
illetve élettartamának növelése
a rejtett betegségek, az egyes
betegségeket megelőző kórállapotok, valamint az arra hajlamosító kockázati tényezők korai
– lehetőleg panaszmentes – sza-

kaszban történő aktív felkutatása és felismerése.
A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet szerint a gümőkóros betegek
felkutatása, illetőleg a fertőzés
veszélyének elhárítása céljából
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve a 30 év
feletti lakosság körében kötelező tüdőszűrést rendelt el.
Az elrendelt szűrővizsgálatokra azok a 30 évesnél idősebb
lakosok kötelezhetők, akik a
vizsgálatot elrendelő Megyei
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv területén huzamos jelleggel tartózkodnak.
A szűrővizsgálat alól csak azok
a személyek mentesülnek, akik
egy éven belül ilyen vizsgálaton
igazoltan részt vettek, illetőleg a
tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak. Az érintettek a szűrővizsgálat helyéről és
időpontjáról névre szólóan kapnak értesítést.

Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv
Balmazújvárosi, DerecskeLétavértesi, Hajdúhadházi
Kistérségi Népegészségügyi
Intézete
Dr. Galgóczi Ágnes
kistérségi tisztifőorvos
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Megtisztították a
sámsoni főcsatornát

Januártól mikrochippel
kell ellátni a kutyákat

Január elsejétől minden
négy hónaposnál idősebb
kutyát csak mikrochippel
megjelölve lehet tartani.

A mikrochip egy a kutya nyakbőre alá ültetett transzponder,
melynek beültetése, egy injekció beadásához hasonló
művelet. A chip egy azonosító
eszköz, amely egy számsort
tartalmaz, és ez egy adatbázisban a kutya tulajdonosához
van rendelve, az adatbázisba
kötelező regisztráltatni a már
korábban mikrochippel ellátott kutyákat is.
Közfoglalkoztatás keretében megtisztításra került a sámsoni
főcsatorna. A munkálatokat a belterületi lakóingatlanok védelmében és a mezőgazdasági földek használhatósága érdekében
kellett elvégezni. A külterületeken gépi, a belterületi részeken
kézi erővel iszaptalanítottak.
Sándor László
vezető-főtanácsos

Tisztelt Lakosság!
Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hajdú Volán
Zrt. a 2012/2013 évi autóbusz menetrendet felülvizsgálta és
az utazóközönség igényei, valamint a központi költségvetés
teherbírását is figyelembe vevő szempontok alapján összeállította.
A menetrend tervezésekor az utazóközönség valós igényei
voltak az elsődlegesek, melyet a közszolgáltatási kötelezettség ellátási felelősségének a szolgáltatás megrendelőjének és
finanszírozójának célja, elvárása követte, valamint a Hajdú
Volán Zrt hatékony gazdálkodásra való törekvése.
A valós utazási igények meghatározása utasszámlálás alapján
történt, melyet 2012. október 13-28-ig végeztek el. Azokat a
járatokat, melyek utas száma az elvárt mértéket nem érte el,
leállításra javasolták.
A felmért adatok alapján Hajdúsámsont érintően 2012. december 9-től az alábbi járatok leállítását tervezik:
DEBRECEN- HAJDÚSÁMSON
Hajdúsámsonból iskolai előadási napokon 4.45 órakor Debrecenbe közlekedő járat megszűnik.
Debrecenből iskolai előadási napokon 5.30 órakor Hajdúsámsonba közlekedő járat megszűnik
DEBRECEN- HAJDÚSÁMSON-MARTINKA
Martinkáról munkanapokon 23.00 órakor Debrecenbe közlekedő járat megszűnik.
Hajdúsámson, 2012. november 14.

Hamza Gábor
polgármester

KÖZÖSSÉG

Korábban csak a kisállat-útlevél kiváltásához volt kötelező
az állatokat transzponderrel
ellátni, vagy akkor, ha azt az
önkormányzat előírta a kutyatartóknak.

vatal felszólítja az állattartót,
hogy tegyen eleget kötelezettségének, amennyiben ez nem
történik meg, úgy felelősségre
vonható, megbírságolható.
A mikrochip behelyezésének
költségét az Állatvédelmi Törvény 3 ezer 500 forintban maximalizálta (ez az összeg nem
tartalmazza az állat előzetes
vizsgálatának díját), de a későbbi esetleges adatmódosítások ingyenesen lesznek elvégezhetők az állatorvosoknál.
A törvénymódosítástól a kamara azt reméli, hogy két-három éven belül nem lesz olyan
kutya, amelynél nem lehet
megállapítani, hogy ki volt az
utolsó gazdája, így elkerülhető
lesz, hogy felelősségre vonás
nélkül utcára kerülhessenek az
ebek.

A jogszabály előírja, hogy
minden állatorvosnak ellenőriznie kell azt, hogy a hozzá
bekerülő, korábban még nem
látott kutyák rendelkeznek-e
mikrochippel. Amennyiben
nem, ezt fel kell ajánlania az
állat tulajdonosának. Ha ehhez
az állat gazdája nem járul hozzá, úgy az állatorvosnak a rendelet szerint ezt minden esetben jelentenie kell a kerületi
Főállatorvosi Hivatalban. A
bejelentés függvényében a hi-

Dr. Vajna Zsolt
hatósági állatorvos

közlemény

Ezúton tájékoztatom Hajdúsámson lakosságát, hogy 55 éves
állatorvosi praxisomat 2012. november 30-án befejezem!
Dr. Pál Lajos
állatorvos

„Martinka Lakosokért” Egyesület
tervezett programjai
December 05. (szerda) 18 órától
December 08. (szombat) 10 óra
December 22. (szombat) 10 óra
December 22. (szombat) 16 óra

Mikulás házhoz megy
Táncház (néptánc tanulás)
Kézműves foglalkozás
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 hirdetőtáblákon találhatók meg.

KÖZÖSSÉG
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Decemberi programok
December 14. péntek 13 óra „Karácsonyi készülődés” - kézműves foglalkozás a múzeumban. Érdeklődni lehet: a Városi
Könyvtárban 06-52-590-013, 06-52-200-026
December 14. péntek 15 óra „Segítség határok nélkül” Alapítvány rendezvénye az aulában.
December 21. péntek 16 óra Karácsonyi műsor az iskolában
17,30 óra Mindenki karácsonyfája a Szabadság téren.
December 31. hétfő 23,00-02,00 Szilveszteri pezsgős koccintás tűzijátékkal a Szabadság téren, a „800 éves Hajdúsámson” c. 2013-as programsorozat nyitórendezvényeként.

FELHÍVÁS
A Gyermekjóléti Szolgálat az ünnepek előtt a lakosság segítségét kéri a rászoruló gyermekek, családok megsegítésére. Várjuk
a ruha-, játék- és egyéb adományaikat, amelyeket a szolgálatunk
eljuttat, oda ahol a leginkább szükség van rá.
Ezúton köszönjük meg eddigi adományaikat és várjuk további
felajánlásaikat. Az adományok átvételére az Árpád u. 22. sz.
alatt van lehetőség 8-16-óráig.
Gyermekjóléti Szolgálat
4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22. Tel./Fax.: 52/201-346

Adománygyűjtés a
szeretet ünnepe jegyében
A közelgő Karácsony ünnepe az egymásra figyelés, egymás felé
fordulás, az ajándékozás alkalma is egyben.
Sokak számára ez az időszak is szűkösségben, nélkülözésben
telik.
Városunkban nagy számban élnek olyan többgyermekes családok, egyedülálló kisnyugdíjasok, munkanélküli felnőttek, akik
hálával és szeretettel fogadnának minden adományt. A Családsegítő Szolgálat mindezek érdekében várja a lakosság részéről
érkező felajánlásokat, legyen az ruházat, cipő, tartós élelmiszer,
játék, könyv, fenyő, édesség stb.
Nevükben előre is köszönünk minden segítséget.
Az ünnepekre szánt adományokat 2012. december 18-ig várjuk
az Árpád u. 22. sz. alatt található Családsegítő Szolgálatnál
hétfőtől csütörtökig 9-től 15 óráig, pénteken 9-től 12 óráig.
A legnagyobb öröm az adakozás öröme!

Márton napi hagyományok, szokások
Szent Márton története a legenda szerint Szent Márton a
Római Birodalom Pannónia
tartományának Savaria nevű
városában (mai Szombathelyen) látta meg a napvilágot
316-ban, egy római elöljáró
fiaként. A római császár katonájaként szolgáló Márton a
franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odaadta meleg köpenyének felét
egy nélkülöző koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában.
Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta,
megkeresztelkedett. Misszionáriusként sok jót cselekedett.
Jóságáról még életében legendák keringtek, püspökké akarták szentelni. A monda szerint
mikor ennek hírét vette, az
érte jövő küldöttek elől nagy
alázatosságában a ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban
gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak,
így elárulva Márton rejtekhelyét.

Mártont 371-ben püspökké
szentelték.

Európában
november 11.
körül a gyerekek lampionos
felvonulásokkal, a felnőttek
inkább a Márton-napi libával
emlékeznek. Magyarországon
is élnek még népszokások és
hagyományok, amelyek e naphoz kötődnek, például időjóslások: ,,Ha Márton fehér lovon
jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.”
A lúd fogyasztásának hagyománya szorosan kötődik az
újbor fogyasztásához. Nem
véletlen az egybeesés, hisz
épp novemberre fejeződik be
a must borrá alakulása. Márton emiatt a nagyobb borvidé-

Múzeumok éjszakája

keken az Új-bor védőszentje
is. Márton-napkor ünnepelték az őszi munkák végét, az
urak ilyenkor kifizették cselédeiket, akik bérük mellé alaposan felhizlalt libát is kaptak,
amit ízesen elkészítettek, mellé pedig az adott évi szüretből
származó újbort itták.
Márton-naphoz számos hagyomány és babona kötődik.

Pl.: Néhol tartják a szokást,
miszerint Márton hetében sem
mosni, sem szárogatni nem
szabad, mert különben marhavész lesz.
Idén mi is felelevenítettük
a hagyományokat a kiállító teremben, melyről képes
beszámolónkat a 8. oldalon
olvashatják.

Márai program II.
Idén is folytatódott a NKA támogatásával indított MÁRAI
PROGRAM. A Városi Könyvtár ismét sikeresen pályázott és
291 kötettel és 21 db hangoskönyvvel, 650.000 Ft értékben gyarapodott. A dokumentumok feldolgozása megtörtént. Várunk
minden kedves olvasót!
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Varga Miklós B1-bajnoki
címet szerzett
Kétszeres olimpikonunk, a
Komarno Sharkst légiósként erősítő Varga Miklós
aranyérmesként zárta a
BoxingONE Liga küzdelmeit.
Miki idei harmadik B1meccsén Szabadkán, a Spartak
ellen lépett szorítóba, ahol
győzelemmel vette ki részét
csapata 12:5 arányú sikeréből.
Sportolónk Danijel Domokossal csapott össze – szokás szerint 60 kilogrammban –, s már
az első menetben megszórta
a hazaiak öklözőjét, pörögtek
a test-fej kombinációk. A rohamok annyira jól sikerültek,
hogy a hazai csapat sarkából
jelezték, a második menetre
nem engedik ki sportolójukat,
feladják a mérkőzést.
Bajnokunk idei negyedik
BoxingONE Liga összecsapá-

Kocsis Alexandra junior Európabajnokságon lépett szorítóba
Örömmel
számolhatunk
be róla, hogy újabb hajdúsámsoni ökölvívó képviselte a város és az ország színeit világversenyen.

sán sem töltött sok időt a szorítóban, Hinger Gábort edzői
kivették ellene a második menetben a küzdelemből, Miki
csapata pedig 14:2 arányban
verte a Debrecent.
- Miki agresszíven, jó formában bokszolt, ügyesen váltogatta a testre, fejre küldött
kombinációkat – mondta Máté
Attila edző. – Versenyzőm
egyre élesebb formát, tudatos
bokszot mutat, amikor nézem,
az az érzésem, a régi Varga
Mikit látom a ringben. Ez pedig igen biztató a decemberi
országos bajnokság előtt…

Labdarúgás - megyei bajnokság

SPORT

Kocsis Alexandra (junior
57kg) a lengyelországi ifjúsá-

gi és junior női Európa-bajnokságon lépett szorítóba.
Sajnos az éremszerzés nem
sikerült, sportolónk a legjobb nyolc közé jutásért vívott mérkőzésen vereséget
szenvedett a német Elisabeth
Wohlgemuthtól.

Perge Bence bronzérmet
szerzett az ifjúsági
országos bajnokságon
Juniorjaink után az ifjúsági
Perge Bence (64kg) is éremmel gazdagította egyesületünk országos bajnoki eredménylistáját.

Isaac ellen bizonyult jobbnak egyhangú pontozással, az
éremért a hódmezővásárhelyi
Bába Józsefet győzte le nagy
csatában, 3:2 arányban.

Harmadik helyen végzett a
Hajdúszoboszlón megrendezett viadalon. Sportolónk a
nyolc közé jutásért Oroyovwe

A fináléba kerülésért is keményen küzdött Bence, de nem
bírt a salgótarjániak válogatottjával, Bangó Eduárddal.

Villás Kertészeti Áruda
(Sámsoni úton a fóliaház mellett)

Eredmények:
11. forduló 10.27. HAJDÚSÁMSON - SÁRRÉTUDVARI 1:6
12. forduló 11.03. KABA – HAJDÚSÁMSON
2:3
13. forduló 11.10. HAJDÚSÁMSON - DERECSKE
1:2
14. forduló 11.17. HAJDÚSÁMSON - NYÍRADONY 1:2
15. forduló 11.24. HAJDÚSÁMSON - JÓZSA SE
0:0
Év végi összefoglalónkat a következő lapszámunkban olvashatják.

Hirdetési díjak (keretes)
1/1 oldal (18 cm x 25 cm) 40.000 Ft + áfa,
1/2 oldal (18 cm x 12 cm) 20.000 Ft + áfa,
1/4 oldal (9 cm x 12 cm)   10.000 Ft + áfa,
1/8 oldal (9 cm x 6 cm)       5.000 Ft + áfa,
1/16 oldal (4,5 cm x 6 cm) 2.500 Ft + áfa,

bruttó 50.800 Ft
bruttó 25.400 Ft
bruttó 12.700 Ft
bruttó 6.350 Ft
bruttó 3.175 Ft

OKTATÁS, KÉPZÉS
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a közelmúltban
meghirdetett kedvezményes informatikai és idegennyelvi
képzésekkel kapcsolatban felvilágosítást kaphat Tarné Hajdú Judit eTanácsadótól a Városi Könyvtárban található
eMagyarország Ponton, Szabadság tér 7., tel.: 06-52-590013, email.: muvhazhs@t-online.hu.

Megérkeztek a karácsonyi fenyők!
Földlabdás fenyők
3900 Ft-tól kaphatók!
NYITVA:
H-P: 8-17
SZO.:8-16
V:8-14

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

www. villaskerteszet.mlap.hu

APRÓHIRDETÉS
Apró savanyú káposzta eladó!
Hajdúsámson, Dózsa Gy. u. 8.
Érd.: 52/201-095

Garázs kiadó! Érdeklődni lehet a 52/200-093-as telefonszámon

Sámsoni

Hírlap

Hajdúsámson Város ingyenes havilapja
Megjelenik 4000 példányban
Szerkesztőség: Hajdúsámson Szabadság tér 5.
Főszerkesztő: Tarné Hajdú Judit
Tel.: 06-20-2757-504
E-mail: samsonihirlap@gmail.com , samsonihirlap@freemail.hu
Honlap: www.hajdusamson.hu
Nyomda: Center-Print Kft, Debrecen ISSN: 1789-0381

HIRDETÉSEK
Vállalkozások
figyelem!
Tisztelt Adózók!
Felhívjuk a társasági adófizetésre kötelezett adózók figyelmét arra, hogy a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves
fizetendő adó összegére az
adóév december 20. napjáig
kell kiegészíteniük.
Kérjük az érintetteket, hogy a
magánszemélyek kommunális
adójával kapcsolatosan a hivatal által kiküldött értesítés szerinti adóbevallási kötelezettségüknek soron kívül tegyenek
eleget.
Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Iroda

Hirdetési díjak
(lakossági)

Apróhirdetés (max. 2-3 mondat) 500 Ft + áfa, bruttó 635Ft
Családi megemlékezések díja:
bruttó 2.000, 4.000, illetve
6.000 Ft, mérettől függően.
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„Ne gyújts rá!” Nap
Európában az elkerülhető
halálesetek kiváltó okainak
listáját a dohányzás vezeti.
A dohánytermékek egészségkárosító hatásával egyre
többen tisztában vannak,
ezért az Európai Unió azt
igyekszik elérni, hogy az
emberek ne szokjanak rá a
dohányzásra, a dohányosok
pedig hagyjanak fel káros
szenvedélyükkel.
Aki dohányzik, fokozott veszélynek van kitéve több
szempontból. A dohányfüstöt
kb. 4000 anyag alkotja, ebből
40 bizonyítottan rákkeltő.
A tartós, több éven keresztüli dohányzás nagymértékben
növeli a valószínűségét annak,
hogy az ember idő előtt hal
meg valamilyen, a dohányzás
következtében fellépő megbetegedésben. Világszerte arra
kell kötelezni az országokat,
hogy lépjenek fel a dohány-

zással összefüggő halálesetek
és megbetegedések számának
csökkentése érdekében.
A nemzetközi "Ne gyújts rá"mozgalom világnapját minden év november harmadik
csütörtökén tartják. A mozgalom 1974-ben az Amerikai
Egyesült Államokból indult
útjára. Célja, hogy legyen az
évben egy olyan nap, amikor
a cigarettázók nem gyújtanak
rá, és a társadalom figyelme
ráirányul a dohányzás és a
passzív dohányzás veszélyeire. Az idei világnap témája a
dohányzási szokások, illetve a
dohányzás okozta társadalmi
terhek ismertetése.
Hazánkban ez évben a felnőtt
lakosság közel 30%-a tartozik
a naponta dohányzók, 70%-a
pedig a nemdohányzók körébe. Az alkalmi dohányosok aránya elhanyagolható,
mindössze 1%. Az elszívott

cigaretták száma közel 8%-kal
csökkent 2009 óta. A gyári és
sodort cigaretták aránya jelentősen megváltozott: 2012ben a sodort cigaretták száma
majdnem a duplájára növekedett, elérte az elszívott cigaretták mennyiségének egyharmadát. A dohányosok kétharmada
(66%) gyújt rá a saját otthonában. A nemdohányzók 12%-a
szív be dohányfüstöt otthon is.
2012-ben megalakult az Országos Dohányzás Leszokás
Támogatási
Módszertani
Központ, ahol képzett pszichológusok és orvosok nyújtanak telefonos tanácsadást
a 06 80 44 20 44 telefonszámon, ami ingyenesen hívható az év minden napján 0-24
óra között.
Dr. Galgóczi Ágnes
kistérségi tisztifőorvos

Hajdúsámson,
Garai u. 1.
Tel: 30/998-2968
vagy
52/202-333

MOTORKERÉKPÁROK, UTÁNFUTÓK,
SZEMÉLYÉS KISTEHERGÉPKOCSIK

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁSA ITT
A HELYSZÍNEN
SZEMÉLYGÉPKOCSI
MŰSZAKI VIZSGADÍJ:
(ZÖLDKÁRTYÁVAL)

19.900 Ft
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KÉPES KRÓNIKA

Márton nap a múzeumban

A libaláb nevű páros népi játékot is érdeklődéssel próbálgatták a résztvevők.

Köszönjük a két szép libát Újj Sándornénak!

Így írhattak régen tollal és
tintával.

A régi szokásokat Nagy Józsefné Margitka
néni ismertette a gyerekeknek.

A nagyobbak feladatsoron keresztül ismerkedtek a szokásokkal.

Rendhagyó délutáni foglalkozásra hívtunk 3 osztályt a múzeumba november 9-én. A gyerekekkel megismertettük Szent Márton történetét és a naphoz
kötődő szokásokat. Kézműves foglalkozáson libás bábot készítettünk, majd
„Mekkora egy libatojás?” elnevezéssel feladatsort kellett megoldani. Szerény
lakomát is rendeztünk, libazsíros kenyeret és sült tököt ehettek a gyerekek,
valamint egy kedves támogatónk, Sasné Hodosán Zsuzsa finom pogácsával
egészítette ki a falatozást. Köszönettel tartozunk a színvonalas program lebonyolításához nyújtott segítségért Tóthné Szathmáry Irén, Vastaghné Szűcs
Gabriella pedagógusoknak, a finom sütőtökért Kerekes Zoltánnak (Dózsa
Diszkont) és a libatollakért Varga Mónikának (Martinka).

Nagyváradi Bábszínház előadása az iskolában

A Nagyváradi Bábszínház vendégszerepelt az iskola aulájában 2012. november 21-én, szerdán. Az alsó tagozatos tanulók
lelkes és aktív közönséget alkottak és maguk is részt vettek a történet alakításában.

