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Áldott, békés 
karácsonyi 
ünnepeket 

és 
boldog új évet 

kívánunk minden 
kedves olvasónknak!

55 év Hajdúsámson 
szolgálatában

6. oldal 

Népdalokkal és madár-
kákkal szomszédoltunk

7. oldal

Varga és Ungvári is 
magyar bajnok! 

8. oldal

 

Hajdúsámson, Sámsonkert, 
Martinka, Ligettanya kedves la-
kossága!

Ismét vége felé közeledik egy 
naptári esztendő: az Advent 
után eljön Karácsony, Szil-
veszter, Újév. De még mielőtt 
magával sodorna bennünket a 
karácsonyi készülődés izgalma, 
az ajándékvásárlás láza, álljunk 
meg egy pillanatra és fordítsuk 
figyelmünket a talán mindany-
nyiunk számára legkedvesebb, 
legmeghittebb ünnep üzenetére. 
A karácsonyfa alá ne 
csak az ajándékokat 
helyezzük el, hanem 
szívünk szétáradó 
szeretetét is, hiszen a 
Karácsony az össze-
tartozás jeles ünnepe 
is. Segít abban, hogy 
elhelyezzük magun-
kat a világban, meg-
találjuk a helyünket 
az életben és érez-
zük, nem érkeztünk 
hiába erre a világra, 
mert komoly feladatok várnak 
ránk. 
Ezekben a napokban még inkább 
felerősödik bennünk az együttér-
zés, a részvét, a segítő szándék a 
betegségben, vagy gondok súlya 
alatt szenvedő embertársainkkal 
szemben. Cipős dobozokba cso-
magolt meglepetéseket gyűjtünk 
azoknak, akiknek ezekben a pil-
lanatokban nem jut ajándékra. A 
szeretetszolgálatok meleg étel-
lel segítenek a rászorultaknak, 
reményt adva számukra, hogy 
érdemes élni, mert van, aki gon-
doskodik róluk. 

Kedves Barátaim!

A Karácsony ünnepével a re-
mény, az újjászületés, az örö-
met hozó fény érkezett meg a 
világunkba. A betlehemi gyer-
mek, Jézus születése számunkra 
a reménység megtestesítője a 
reménytelenség felett. Gondol-

junk arra, hogy van remény az 
állandó stresszel és gazdasági 
válságokkal terhelt korunkban. 
Egy jól működő családban a nél-
külözés idején az egymás iránti 
szeretet megerősödik és ennek 
következtében a nélkülözést 
úgy élik meg, hogy támaszként 
szolgálnak egymásnak. Sosem 
feledkezzünk meg arról, hogy 
a legnagyobb kincs az egészség 
és ez az érzés járja át lelkünket. 
Akiknek pedig ez nem adatott 
meg, szolgáljunk támaszul a be-
tegségük elviselésében.

A hétköznapok során is halmoz-
zuk el családtagjainkat, ember-
társainkat a szeretet kincseivel, 
hiszen a szeretet által  megterem-
tődik az egymás iránti türelem, 
tisztelet, a másik megértésének 
szándéka, segítésének készsége 
is. Érezhetjük, hogy  a másik 
embernek nyújtott szeretetünk 
jótékonyan hat vissza ránk. 
A Karácsony alkalmat kínál arra, 
hogy megnyissuk szívünket az 
örömre, a mások iránti szeretet-
re. Ehhez nem kellenek feltétlen 
fényes külsőségek, sokszor elég 
egy kedves szó, egy mosoly, és 
a közelgő új esztendőre szóló jó-
kívánság. 
Ajándékul szeretném Wass 
Albert nemzetünkhöz írott sza-
vait idézni:
„Nézzetek a szívetekbe kará-
csonyos szemmel, őszinte és 
becsületes lélekkel. S ha azt lát-
játok az önkeresés során, hogy 
szíveteknek valamelyik zugában 

rosszindulat, irigység, keserűség 
vagy bármiféle tisztátalan érzés 
lakozik valamely magyar testvé-
retekkel szemben: gyomláljátok 
azt ki gyorsan, mielőtt véglege-
sen és halálosan megmérgezné 
bennetek az életet. 
Nyissátok meg szíveteknek min-
den ablakát, és eresszétek be oda 
a napfényt, hadd pusztítson ki 
belőletek minden sötétséget ezen 
a karácsonyon. A civódások, 
pártoskodások nemzetéből vál-
tozzatok át a szeretet nemzetévé, 
s lássátok meg: attól a pillanattól 

kezdve veletek lesz 
az Isten. Megma-
radásunknak, meg-
maradástoknak, a 
magyar sors jobbra 
fordulásának ez az 
egyetlen lehetősé-
ge.” 
Olyan nagy felada-
tok előtt állunk az új 
esztendőben, mint 
például a kerékpár-
út megépülése, csa-
padékvíz elvezetés 

kialakítása, korszerű buszfordu-
ló megépítése a vasútállomásnál, 
buszmegállók korszerűsítése 
Martinka és Sámsonkert terüle-
tén, az új bölcsőde épületének 
kivitelezése, valamint telepü-
lésünk fennállásának 800. éves 
évfordulója, melyről egész éves 
rendezvénysorozattal szeretnénk 
méltóan megemlékezni.

E gondolatok jegyében kívánom, 
hogy szeretteik körében töltsék a 
karácsonyt, a szeretet és a vele 
együtt járó békesség tegye szép-
pé az ünnepet. Hajdúsámson 
minden lakosának jó egészséget, 
boldog, sikeres újévet kívánok, 
hogy testi, szellemi és lelki meg-
újulással kezdhessük a 2013-as 
esztendőt.
    
    
 Hamza Gábor

 polgármester

       A közigazgatásról ta-
nácskoztak Debrecenben 

2. oldal

Újabb lakossági összefo-
gás városunkban

3. oldal

A tARtAloMBól:
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Ülésezett a Képviselő-testület
tájékoztató a 2012. novem-
ber 29-én tartott Képviselő-
testületi ülésen hozott fonto-
sabb döntésekről.

• A Képviselő-testület a 
„Sámsonkertért” Közala-
pítvány tagjává és egyben 
elnökévé Czeglédi Sándor, 
sámsonkerti lakost választotta, 
és egyben  módosította a köz-
alapítvány alapító okiratát.

• Elfogadta az önkormányzat 
és intézményei 2012. évi gaz-
dálkodásának I-III. negyedévi 
helyzetéről szóló tájékoztatót, 
illetve a 2013. évi költségveté-
si koncepciót.

• Elhatározta, hogy a hulladék-
gazdálkodási feladatát 2013. 
január 1. napjától a Hajdúsá-
gi Szilárd Hulladéklerakó és 
Hasznosító Társuláshoz tör-
ténő csatlakozással és a Haj-
dúsági Hulladékgazdálkodási 
Kft-ben üzletrész megszerzé-
sével, a Hajdúsági Hulladék-
gazdálkodási Kft-vel kötendő 
közszolgáltatási szerződés út-
ján kívánja biztosítani, ameny-
nyiben a Társulási Tanács és a 
Kft. taggyűlése ehhez hozzájá-
rulását adja.
• Elhatározta, hogy a temető új 

üzemeltetése céljából 3 áraján-
latot kér be. A feladat ellátásá-
ra legalább 5 éves időtartamra 
szóló kegyeleti közszolgálta-
tási szerződést kíván kötni. 
• A Képviselő-testület döntött 
a „Korszerű közösségi közle-
kedés létrehozása Hajdúsám-
sonban és vonzáskörzetében” 
valamint a ”Hivatásforgalmi 
és közlekedési célú kerékpárút 
kialakítása Hajdúsámson tele-
pülés közigazgatási határain 
belül” című pályázat kapcsán 
megvalósuló  beruházás for-
rásösszetétele tárgyában.

• Elhatározta, hogy a Hajdú-
sámson, Kossuth utca 11-15. 
sz. alatti Eszterlánc Óvoda 
épületben bekövetkezett tűz 
okozta kár helyreállítása so-
rán - a végleges helyreállítás 
kivitelezőjének kiválasztására 
megindított közbeszerzési el-
járás eredményessé tétele, és a 
nyertes ajánlattevővel történő 
vállalkozási szerződés meg-
kötése érdekében - az Allianz 
Biztosító Zrt. által biztosított 
30 M Ft előleg, és a várható 
bekerülési összeg különbö-
zetét - kb. 15 M Ft értékben 
- biztosítja, az Önkormányzat 
2012. évi költségvetésében a 
felhalmozási hiány egyidejű 

növelésével. Az Allianz Bizto-
sító Zrt. által véglegesen kifi-
zetett kártérítés, és a vis maior 
alapból érkező támogatás ösz-
szegével a felhalmozási hiány 
csökkentésre kerül.

• a Központi Ügyelet 2012. 
január 1. és 2012. október 31. 
közötti időszakban végzett te-
vékenységéről szóló beszámo-
lóját elfogadta. Megállapította 
az ünnepek alatt ügyeleti ellá-
tásban közreműködő szemé-
lyek díjazását.

• A Képviselő-testület a város 
közrend és közbiztonsága ja-
vítása érdekében kezdeménye-
zi vagy egy megerősített kör-
zeti megbízotti állomány, vagy 
egy rendőrőrs létrehozását. 

• Elhatározta, hogy a telektu-
lajdonosok teljes körű költség-
vállalása mellett hozzájárul 
Hajdúsámson város hatályos 
településrendezési tervében 
belterületbe vonásra kijelölt 
területen, Hajdúsámson köz-
ponti belterület déli peremén 
elhelyezkedő telkek belterü-
letbe vonásához.

• A Képviselő-testület kinyi-
latkozta azon szándékát, hogy 

a Hajdúsámson Város bel-
területén lévő 2539/2 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú terü-
letből 1 ha nagyságú területet 
a Magyar Állam tulajdonába 
és az Országos Mentőszol-
gálat vagyonkezelésébe ad a 
légimentő bázis   - Országos 
Mentőszolgálat által történő 
- megépítésére, amennyiben 
az Országos Mentőszolgálat 
TIOP pályázata támogatást 
nyer, és a szakhatóságok a 
szükséges hozzájárulásokat 
kiadják, valamint az MNV 
ZRT. az önkormányzati ingat-
lan térítésmentes állami tulaj-
donba vételéhez hozzájárul. 

• Elhatározta és támogat-
ja, hogy a Nyíradonyi 
Mikrotérségi Intézményfenn-
tartó Társulás átalakuljon 
2013. január 1. napjával jogi 
személyiségű társulássá. A 
képviselő-testület a fentiek-
nek megfelelően a Nyíradonyi 
Mikrotérségi Intézményfenn-
tartó Társulás módosított és 
egységes szerkezetben fog-
lalt Társulási Megállapodá-
sát, valamint a Nyíradonyi 
Mikrotérségi Szociális Szol-
gáltató Központ módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát jóváhagyta.

A közigazgatás átszervezéséről és az adósság-
rendezésről tanácskoztak Debrecenben

„Járások kialakítása, közigaz-
gatás átszervezése, adósság-
rendezés” címmel rendeztek 
konferenciát Debrecenben 
2012. november 28-án szer-
dán.

A konferencián Dr. Navracsics 
Tibor miniszterelnök-helyettes 
úr és Tállai András úr a Bel-
ügyminisztérium államtitkára 
tartott tájékoztatót a megye pol-
gármestereinek és jegyzőinek. 
Tállai András az önkormány-
zatok adósságrendezéséről el-
mondta, hogy az ötezer lélek-
szám alatti települések teljes 

adósságát az állam átvállalja.

Az ötezren felüli települések 
adósságállományáról előzetes 
vizsgálatot követően külön-kü-
lön megállapodások születnek. 
E települések adósságának 40-
70%-át vállalja át az állam.

Hajdúsámson várost érintő-
en Hamza Gábor polgármes-
ter interjút adott az M1-nek és 
eközben rövid megbeszélést 
folytatott Dr. Navracsics Tibor 
miniszterelnök-helyettes úrral, 
majd szívélyes kézfogással kö-
szöntek el egymástól. 

Hamza Gábor polgármester Dr. Navracsics tibor mi-
niszterelnök-helyettes úrral
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„ Ne azt kérdezd mit tud tenni 
érted a hazád,inkább azt ,hogy 
te mit tudsz tenni a hazádért „

John Fitzgerald Kennedy

Otthon ülünk a karosszékünk-
ben, kényelmesen kritizálunk 
mindent, ami körülöttünk tör-
ténik akár országos, akár helyi 
szinten. Jóindulatúan, mérsékel-
ten, hevesen, ne adj isten rossz-
indulattól vezérelve és mindent 
jobban tudunk és csinálnánk, 
mint mások. Ez a mai Magyar-
országon jelenleg általános gya-
korlat. 
Ezzel a gyakorlattal szakított 
Hajdúsámson „Szolgabíró” ré-
szén élő emberek egy része. Ér-
zékelve az önkormányzat nehéz 
helyzetét, elhatározták, hogy 
tesznek valamit annak érdeké-
ben, hogy környezetüket élhe-
tőbbé tegyék. Évek óta gondot 
jelent - mint annyi más helyen 

a településen - a földúton való 
közlekedés. Mivel az tisztán lát-
szik, hogy ebben a nehéz gazda-
sági helyzetben a közeljövőben 
nincs rá mód, hogy műút épül-
jön a területen, elhatározták, 
hogy lakossági összefogással 
legalább egy zúzott betonból 
készült útalapot hoznak létre, 
mely nagyban megkönnyíti in-
gatlanjaik megközelítését. Nem 
mellesleg növeli azok értékét 
és  elősegíti a későbbi aszfal-
tozás lehetőségét. Javaslatukkal 
megkeresték Hajdúsámson ön-
kormányzatát, ahol nem talál-
tak süket fülekre. Üdvözölték a 
kezdeményezést és támogatták 
azt. Térítésmentesen felajánlot-
ták munkagépet és annyi köz-
munkást, amennyi szükséges a 
kivitelezéshez. Ez a gesztus le-
hetővé tette a szervezők számá-
ra, hogy külső vállalkozó bevo-
nása nélkül csupán az anyagot 

megvásárolva és természetesen 
saját társadalmi munkájukat 
hozzátéve, megépülhessen az 
útalap. Így is lett, az útalap el-
készült, igaz, a hirtelen bekö-
szöntött zord időjárás miatt csak 
90 %-ban. Tavaszra az olvadás 
utánra maradt a zúzott beton só-
derrel való ékelése hengerlése, 
mely egy sima viszonylag ké-
nyelmes közlekedést tesz majd 
lehetővé. Végre vége a bokáig 
való sárban járásnak, a gépko-
csik tengelyig merülésének. Kö-
szönet és elismerés illeti azt a 
kilenc lakost, akik anyagilag és 
munkájukkal hozzájárultak eh-
hez. Mint szervezők köszönjük 
a HBM-i Önkörmányzatok Víz-
mű Zrt-nek a költségekhez való 
ötvenezer forintos anyagi hoz-
zájárulását. Hálásak vagyunk az 
önkormányzatnak, hogy fentebb 
említett lehetőségeivel nagyban 
hozzájárult a lakossági összefo-

gás sikeréhez. És itt ragadnám 
meg az alkalmat, hogy külön 
megköszönjem az itt élők ne-
vében azt a fásítási programot, 
amit az önkormányzat ősszel 
elvégzett lakóhelyünkön és ez-
zel hozzájárultak környezetünk 
szebbé tételéhez és tiszta leve-
gőjéhez. 

KÖSZÖNJÜK !

Egy pár tájékoztató jellegű adat 
az útalap építéséről:

Érintett utcák :  Zöldfa u. , Virá-
gos u., Nefelejcs u. 
Épített hossz 300 fm, 3,5 fm 
szélességben, 15 cm mélység-
ben. Építési idő: 4 nap
Költsége: 650.000 Ft,  azaz  
620 Ft / m2

Tisztelettel:                                                                                                                  
Forási Tibor 

Újabb lakossági összefogás városunkban

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

APRóHIRDEtÉS

oKtAtÁS, KÉPZÉS

Felhívjuk az érdeklődők fi-
gyelmét, hogy a közelmúltban 
TÁMOP-2.1.2 számú pro-
jekt keretében meghirdetett 
kedvezményes informatikai 
és idegennyelvi képzések-
kel kapcsolatban felvilágo-
sítást kaphatnak Tarné Haj-
dú Judit eTanácsadótól a 
Városi Könyvtárban található 
eMagyarország Ponton, Sza-
badság tér 7., tel.: 06-52-590-
013, email.: muvhazhs@t-
online.hu., 
web: tudasodajovod.hu

A 2012. év december hónapi 
Lakásfenntartási támogatás, 
Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás, Ápolási díj, Szoci-
ális segélyek, Időskorúak jára-
déka kifizetésére 2013. január 
3-án kerül sor.

SEGÉlYFIZEtÉS 
IDŐPONTJA
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Télapó az óvodában A Mikulás házhoz ment
2012. december 6-án óvodánk-
ba is ellátogatott a Mikulás. A 
gyermekek nagy izgalommal 
készülődtek az érkezésére, a 
csoportokban verssel, dallal 
köszöntötték. Minden gyer-
mek csomagot kapott ajándék-
ba.
A délelőtt folyamán az Óvo-
da és a Vasútállomás között 
a Télapóval vonatozhattak a 
gyermekek. Vonatozás közben 
vidáman énekeltek.
A Mikulásnap délutánján a 
szülőkkel vehettek részt az 
óvodások. A feldíszített óvo-
da előtt várta őket a Télapó a 
szánjával, kézműves foglalko-

zásokon díszíthettek télapós 
képeslapot és csizmát, vala-
mint hópelyhet készíthettek.
A vásárban forró teát, po-
gácsát, karácsonyi díszeket, 
játékokat vásárolhattak. Az 
óvónők Mikulásdalokból ösz-
szeállított színvonalas előadá-
sát is meghallgathatták, majd 
a „Holle anyó” című mesét 
diavetítőn tekinthették meg a 
résztvevők.
Reméljük a gyermekeknek és 
szüleiknek is nagy élményt 
nyújtott ez a nap!

Lukácsné Széles Anita
óvodapedagógus

Martinkán idén is nagy érdek-
lődés kísérte a „Mikulás ház-
hoz megy” elnevezésű prog-
ramot, melyet a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat támo-
gatásával, a Martinka Lakoso-
kért Egyesület szervezett meg. 
A Mikulás december 5-én este 
teljesítette a kéréseket. 

A levélíró pályázatra 14 év 
alatti gyermekek jelentkez-
hettek és ígéretünk szerint a 
legjobban sikerült négy leve-
let közöljük itt a Sámsoni Hír-
lapban.

Kedves 
 Mikulás!

E n g e m 
Kiss Máté-
nak hívnak, 
3 és fél éves 
v a g y o k . 

Már óvodába járok, ahol sze-
retek játszani, rajzolni, éne-
kelni. Szeretném, ha eljönnél 
hozzám és hoznál nekem va-
lami meglepetést. Már nagyon 
várlak téged kedves Mikulás.
Máté 

Kedves Télapó!

Szeretném, ha hozzánk is el-
látogatnál, és hoznál nekem 
mikuláscsomagot. December 
6-án lesz a szülinapom, ezért 
nekem ez egy különösen fontos 
ünnep. Szeretettel várlak. Kö-
szönöm.
Nagy Zsuzsanna, 13 éves
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Karácsonyi könnycseppek

Karácsonykor egy hatalmas
könnycseppben tárul elénk a világ.
Az Istennek örömkönnye ez,
Aki ekkor adta földi életre Egyetlen Fiát.

Az Egyszülött Fiút -
Akit Megváltónak küldött e világba,
hogy az emberiség ne éljen hitetlenül,
ne vándoroljon élete során hiába.

Amikor Karácsony közeleg
ilyenkor szívünk mindig megremeg.
Lelkünknek kapuja sarkig kitárul,
érzéseink világa mindent elárul.

Megvalljuk bűneinket
az Úr házában térdre borulva,
meghajtva fejünket, bűnbocsánatot kérve;
így tekinthetünk fel a keresztre
megbocsájtást remélve.

A remény, ez az egy-
ami éltet mindannyiónkat életünk során,
s ha megállhatunk Teremtőnk ítélőszéke előtt,
odáig csak ez kísér el igazán.

Csupaszon és pőrén! -
Az Atya ítéletére várva,
Innen juthatunk le a pokolba,
Vagy bebocsájtást nyerve fel a Mennyországba.

A Mennynek csodás birodalmába,
az áhított örök Paradicsomba,
ahol nincs bűn, nincs rosszakarat és bánat,
ahonnan a könnyek is a földön maradnak!

A Te könnyeid Istenem -
azok mossanak tisztára minket igazán!
Ha szomorúnak látnád híveidet Karácsonykor
vigasztalónk, hitünk által
Te légy a mindennapok során.

2012. karácsonyára írta: 
Csire Imre hajdúsámsoni lakos

A jó Isten áldjon meg mindenkit jósággal, becsülettel, tisztességgel, erő-
vel egészséggel és értelemmel, tiszta szívből kívánom. A jót csak szeretet-
tel, megértéssel, türelemmel lehet elérni. Mindenki azt gondol amit akar, 
a gondolataimat írom le, nem haszonszerzésből, hanem mások esetleges 
okulására. Az élet szépségéről, amikor minden jól sikerül, minden olyan 
szép és jó, akkor az emberek megfeledkeznek a Teremtőről és embertár-
saikról. Tudják, hogy így nem jó, hogy nem az igazi, mégis elfogadják, 
önmaguk megnyugtatása vagy kényelme szempontjából. A jó Isten áldásá-
ban gazdag esztendőt kívánok a kedves olvasónak. Azért hangsúlyozom a 
jó Isten áldását, mert Ő jó mindenkihez, csak nem mindenki fogadja el. Ő 
a tökéletes jóság, mi pedig csak úgy gondoljuk, hogy jók vagyunk. Sokan 
felteszik a kérdést, miért vannak a sorscsapások, még a hívő, keresztény 
embereken is. Azért mert nem tartjuk be törvényeit és nem figyelünk Rá. 
A nagy többség megérzésnek mondja az Isteni sugallatot, de itt van az ige: 
„akinek füle van hallja, mit mond a lélek”.

Tisztelettel: Varga István

Olvasói levél

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! 

„Martinka Lakosokért” Egyesület
tervezett programjai

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
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Újságunk szerkesztősége 
tóth János alpolgármester 
társaságában meglátogatta 
Hollósi Gábornét, akit 2010-
ben 100. születésnapján már 
megismerhettünk. Emma 
néni 1910. december 25-én 
született, de karácsonykor 
nem akartunk zavarkodni, 
ezért néhány nappal koráb-
ban felkerestük.
 
A még mindig jó egészségben 
lévő, kedves néni, aki húsz 
éve lakik Hajdúsámsonban, 
meghatódva vette át az önkor-
mányzat ajándékait: a szép or-
chideákat és az ajándékcsoma-
got. Fia Attila és menye Irénke 
mesélte el nekünk, mi történt 

azóta, hogy nem találkoztunk. 
Sajnos elsőként szomorú, fáj-
dalmas hír fogad bennünket, 
az idősebb fiú, Gábor elhunyt. 
Aztán megtudjuk, hogy 101 
évesen egy csípőtáji törést is 
elszenvedett Emma néni, mely 
miatt megműtötték, de aho-
gyan a korábbi két combnyak-
törésből, most is szépen fel-
épült. Nem panaszkodik sem 
fájdalomról, sem betegségről. 
Csak hallása és szeme romlá-
sa miatt bosszankodik kicsit, 
mert így nehéz a beszélgetés 
és az újságolvasás sem a régi 
már, szemüveggel is csak a na-
gyobb betűs híradásokat tudja 
átolvasni, a rádiót pedig teljes 
hangerővel kell hallgatnia. 

Az éjszaka az nagyon hosszú, 
jó lenne végigaludni – mondja 
-, de hiába próbálja magát fá-
rasztani, hogy jobban aludjon. 
A kor adottsága már – magya-
rázza - , hogy mindent készen 
kapok. Igaz, egészíti ki a csa-
lád, hogy nemrégen még fő-
zött paprikáskrumplit és lecsót 
és száz évesen még reggelivel 
kínálta a fiát. Még mindig kü-
lön kis lakrészében tölti min-
dennapjait, soha nem szeretett 
terhére lenni senkinek. A hosz-
szú élet egyik titkáról annyit 
osztott meg velünk, hogy nem 
szabad gyógyszert szedni és 
most sem örül, hogy a műtét 
óta néhányat be kell venni– te-
szi panaszba.

Kedves Emma néni! Köszön-
jük, hogy találkozhattunk és 
erőt ad nekünk az élet meg-
próbáltatásaihoz! S talán ka-
rácsonykor, Emma néni szü-
letésnapján, újra elhisszük, 
hogy minden megpróbáltatást 
túl lehet élni és talán még cso-
dák is vannak. 

102. születésnapja alkalmából köszöntöttük

„Nem mozdultam innen, mert 
azzal foglalkozhattam, amit 
szerettem…”

Előző számunkban rövid hír 
jelent meg arról, hogy Dr. Pál 
Lajos állatorvos november 30-
án befejezte állatorvosi pra-
xisát. Szerkesztőségünk úgy 
gondolta, ilyen rövid tájékoz-
tatóval nem engedhetjük el az 
oly sokunk által ismert doktor 
urat, ezért felkerestük otthoná-
ban, hogy meséljen nekünk az 
itt töltött évekről.

Magam is meglepődtem, ami-
kor az ötvenöt évet hallottam, 
s mindezt egy helyen eltölteni 
– feltételezem - talán országo-
san is egyedülálló lehet.

Balmazújvárosból indult, kis-
iparos családból, ahogy mond-
ja, első generációs értelmisé-
gi, azaz nem volt előzménye a 
családban sem a diplomának, 
sem az állatorvosi pályának. 
A Debreceni Református Kol-
légiumban érettségizett, majd 
Budapesten tanult. Diplomáját 
1957-ben szerezte, a követke-
ző évben már Hajdúsámsonba 
került a település harmadik ál-
latorvosaként. Maga a szakma 
is csak a 30-as években indult, 
így két elődje volt csak Hajdú-
sámsonban: háború előtt Nagy 
Imre, a háború után Csepura 
Gyula. 

Amikor Hajdúsámsonba ke-
rült, fele annyi volt a lakosság 
és húszszor annyi az állatállo-
mány, mint most. Utóbbi ösz-
szetétele is jelentősen megvál-
tozott, a haszonállatok száma 
csökkent, míg az úgynevezett 
társállatok szerepe növekedett. 
Arra a kérdésre, hogy milyen 
állatokkal szeretett legjob-
ban foglalkozni, egyértelmű 
választ kapok: szarvasmar-
hákkal, hiszen 1975-ben erre 
irányult a szakállatorvosi vég-
zettsége is. 1994-es nyugdíja-
zásáig egyedüli állatorvosként 
szolgálta a lakosságot.

- Nagyon szerettem a mun-
kámat és nemcsak itt éltem, 
hanem benne is éltem a város 
életében. Korábban a nép-
front, a tanács és a vb tagja-
ként is közreműködtem abban. 
Feleségemet is sokan ismer-
ték, húsz évig tanított az isko-
lában. Életünk mindig ennek a 
pályának volt alárendelve, a 
rendelési idő szent volt. Nem 
mozdultam innen, mert azzal 
foglalkozhattam, amit szeret-
tem, beteg állatokat gyógyít-
hattam – foglalja össze rövi-
den doktor úr a lényeget. 

Arra a kérdésre, hogy vala-
ki továbbviszi-e a családból 
a hivatást, nemleges választ 
adott, de ezt nem bánják, hi-
szen mindig is látták annak 
nehézségeit. A két fiú sikeres 
jogász lett, az öt unoka közül 
pedig bár volt, aki tervbe vette 
a lehetőséget, később inkább 
az újságírást, nyelvtanulást 
választották. 

A megérdemelt pihenéshez 
kívánunk Doktor Úrnak jó 
egészséget és sok boldogságot 
családja körében! 

T.H.J.

55 év Hajdúsámson szolgálatában tÁJÉKoZtAtó
Tisztelt Fogyasztóink!
A Hajdú-Bihari Önkormány-
zatok Vízmű Zrt. tájékoztatja 
Önöket, hogy 2012. december 
16-tól árváltozás lép életbe az 
elfogyasztott víz és az ez után 
felszámított csatornahasználat 
díjában. Hajdúsámson telepü-
lésen 2012. december 16-tól 
érvényes díjak:
vízdíj (lakossági, intézmé-
nyi, gazdálkodói)  271,0 Ft/
m3 +ÁFA, csatornahasználati 
díj (lakossági, intézményi) 
281,0 Ft/m3 +ÁFA, csatorna-
használati díj (gazdálkodói) 
301,0 Ft/m3 +ÁFA.
A szolgáltatások alapdíjai vál-
tozatlanok maradnak.
Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasz-
tóinkat, hogy az árváltozás kap-
csán lehetőségük van a vízmérő 
állásának bediktálására elérhe-
tőségeinken:
• interneten: a <www. hajduviz.
hu> címen,
• személyesen a központi és a 
települési ügyfélszolgálaton,
• telefonon az 52/527-358 tele-
fonszámon. Tájékoztatjuk to-
vábbá Tisztelt Fogyasztóinkat, 
hogy 2012. december 27-28-án 
ügyfélszolgálatainkon az ügy-
intézés szünetel.
Hiba esetén hívható telefon-
szám: 52/527-327.
Hajdú-Bihari Önkormányzatok 
Vízmű Zrt.
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Ajándékműsor az iskolában

Népdaléneklési verseny

Szép eredményekkel tértek haza a művészeti iskola tanulói a 
Csapókertben megrendezett megyei versenyről. Farkas Valéria 
egyéni első helyezést ért el, a „Kispántlika” Énekegyüttes (Sza-
bó Lídia, Herman Dóra, Farkas Valéria) a csoportos kategória 
legjobbja lett. Képünkön: a lányok a zsűri és tanáruk, Hajdúné 
Hőgye Zsófiával társaságában.

Kettős érdekeltséggel vettünk részt a XXII. Regionális Népze-
nei Találkozón Nyíradonyban. A Muskátli Népdalkör karácso-
nyi dalokkal, az Öltögetők klubja gyönyörű hímzésekkel kép-
viseltette magát. Utóbbira a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti 
Egyesület a madárka motívum feldolgozására kiírt pályázata ke-
retében került sor, melynek ötletgazdáját Dobosné Hajdu Anikót 
külön is köszöntötték a házigazdák. A hagyományőrző kiállítás 
januárban, a Magyar Kultúra Napja alkalmából településünkön 
is látható lesz. 

Népdalokkal és madárkákkal 
szomszédoltunk

Szépen terített asztal

Nagy megtiszteltetést jelen-
tett számunkra, hogy zenés 
műsorunkkal örömet szerez-
hettünk sok száz gyereknek a 
hajdúsámsoni iskolában a tél-
apóünnepség alkalmából. 

A Huszár Gál Iskolában né-
hány éve beindult gitárszakkör 
tagjaiból komplett zenekar állt 

föl, mely a nagy érdeklődés 
miatt ez év szeptemberétől ju-
nior tagozattal is bővült. Diák-
jainknak mindig nagy élményt 
jelent, ha másoknak kellemes 
perceket szerezhettek előadá-
sukkal. A gyerekeket felkészí-
tette: Horváthné Oláh Móni-
ka, Bácsi Szabolcsné Emese, 
Bújdosó Tiborné Ági néni.

Köszönetnyilvánítás

December első vasárnapjára 
most is elkészült városunk 
adventi koszorúja a központi 
parkban. A díszítés elkészí-
tését idén Nagyházi János-
né vállalkozó ajánlotta fel, 
melyért ezúton is köszönetet 
mondunk. 

Hajdúsámsoni alkotók:
Báthori Imréné, Dobos-
né Hajdu Anikó, Havasi 
Istvánné, Király Jánosné, 
Kórász Sándorné, Madar 
Jánosné, Piros Andrea, 
Sándor Lászlóné, Szabó 
Jánosné, Szilágyi Kálmán-
né, Tóth Sándorné, Urbin 
Józsefné, Újj Sándorné, 
Varga Istvánné, Vári Fe-
rencné

A fenti címmel indítottuk újabb múzeumpedagógiai foglalko-
zás sorozatunkat novemberben a kiállítóteremben. A 224 tanu-
ló és 16 pedagógus a tantervben szereplő, témához kapcsolódó 
anyagot szemléltetéssel és gyakorlati feladatokkal dolgozta fel. 
Többek között karácsonyi terítéket is készíthettek a résztvevők.
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Bajnoki címet szereztek öklözőink
Kitűnően szerepeltek a 
HISE bunyósai a felnőtt fér-
fi, valamint a női junior és 
elit országos bajnokságokon. 

A hölgyek versengése Haj-
dúszoboszlón került megren-
dezésre, ahol a hajdúsámsoni 
Harangi Imre Sportegyesület 
színeit négy ökölvívó kép-
viselte. Kovács Angéla két 
medált is szerzett a juniorok 
küzdelmében, a 63 kilogram-
mosok között első helyen 
végzett, egy kategóriával fen-
tebb, a 66 kilósok mezőnyé-
ben bronzérmet vehetett át. Az 
utánpótlás Eb-induló Kocsis 
Alexandra megszokott kate-
góriája felett lépett szorítóba, 
de a 60 kilogrammosok között 
is dobogóra tudott állni, har-
madik lett. 

Remekeltek férfi öklözőink a 
debreceni felnőtt magyar baj-
nokságon, a 49 egyesület 132 
versenyzőjét felvonultató me-
zőnyben két esélyesünk, Ung-
vári István (49kg) és Varga 
Miklós (60kg) is beváltotta a 
papírformát, aranyérmet sze-
reztek súlycsoportjukban. 
Ungvári István a négy közé 
jutásért két menet alatt leis-

kolázta a kecskeméti Farkast, 
de az elődöntőben sem sokat 
vacakolt, egy menet alatt lé-
pett túl a szintén kecskeméti 
Dinókon. „Ungi” nagyon be-
lejött a kecskeméti bunyósok 
megregulázásába, a fináléban 
magabiztosan, okos bunyóval 
győzte le 16:10-re a hírös vá-
rosból érkező Lakatos Istvánt.

Kétszeres olimpikonunk, Var-
ga Miklós hetedik felnőtt baj-
noki címének megszerzéséért 
lépett ringbe a debreceni Oláh 
Gábor utcai sportcsarnok-
ban. Sportolónk nagyon ké-
szült, kitűnő formát mutatott 
a BoxingONE Ligában, ám 
a sors kicsit megnehezítet-
te Miki dolgát: megfázással, 
vállsérüléssel volt kénytelen 
versenyezni. Klasszisára jel-
lemző, hogy ilyen állapot-
ban is túllépett a mezőnyön. 
Az első fordulóban a vasasos 
Holczingert verte 20:7-re, az 
éremért a kecskeméti Lakatos 
ki sem állt ellene. Miklós a fi-
nálé jogáért a debreceni Török 
Jánosnál bizonyult jobbnak, 
17:9 arányban szerezte meg a 
győzelmet. A fináléban Fodor 
Milán (Vasas) sem tudta meg-
állítani bunyósunkat, a 16:9-es 

eredmény után Miki hetedik 
felnőtt bajnoki címének örül-
hetett. 

Ungvári Sándor is pontot szer-
zett az egyesületnek, a nyolc 
közé jutásért 13:7-re verte a 
győri Pál Ádámot, az éremért 
a későbbi bajnoktól, az egri 
Könnyűtől szenvedett veresé-
get, így ötödik helyen végzett 
súlycsoportjában. 
Máté Attila, a HISE vezető-
edzője boldogan és velősen 
értékelte a debreceni országos 

bajnokság négy napját, s a két 
bajnoki aranyérmet.

- Lehet annál nagyobb elvárás 
egy 13 ezer lakosú kisváros 
öklözőitől, minthogy két baj-
noki aranyat szereznek egy 
felnőtt országos bajnokságon? 
Nagyon örülök, boldog va-
gyok, ezúton is szeretnék kö-
szönetet mondani támogató-
inknak, akik bíztak bennünk, 
s azoknak a szurkolóinknak, 
akik a versenyen drukkoltak 
bunyósainknak. 

Eredmények:
49kg: I. Ungvári István
60kg: I. Varga Miklós
56kg: V. Ungvári Sándor

Juniorok:
63kg: I. Kovács Angéla
60 kg: III. Kocsis Alexandra 
66 kg: III.  Kovács Angéla

Edzők: Máté Attila, Kertész Henrik

Felnőtt csapatunk 13.helyen 
végzett, legjobban a serdü-
lők szerepeltek (2.hely), de a 
gyerek csapat is az előkelő 4. 
helyet szerezte meg. Ifjúsági 
és megye III-as csapatunk a 
középmezőnyben zárta az őszi 
szezont. Bízunk benne, hogy 
a tavaszi fordulóban eredmé-
nyesebben leszünk. Ebben az 
évben minden csapatnak új 

mezeket és bemelegítőket tud-
tunk biztosítani. 
Ezúton mondunk köszönetet 
minden támogatónknak és 
szurkolónknak.

(Helyreigazítás: előzőszá-
munkban a Hajdúsámson-
Józsa mérkőzés eredményét 
tévesen közöltük, az helyesen 
3:4.)

U13-as csapatunk december 
9-én vasárnap Hajdúnáná-
son vett részt teremtornán. A 
csoportban ifjú labdarúgóink 
nyíradonyi, diósgyőri, vala-
mint egy Szerbiából és egy 

Romániából érkező csapattal 
játszottak, és végül a harmadik 
helyen zártak. Bajka Milán a 
legjobb kapus címet is elhozta. 
Edző: Halász Zoltán. Gratulá-
lunk!

Kép balról jobbra: Fekete Balázs, Nagy Brendon, Halász Zoltán 
edző, Bucskó Dávid, Abai Richárd, Horváth Károly, Bajka Mi-
lán, Molnár Sándor, Horváth Viktória

Dobogós gyerekcsapat
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Sikeresen zárták az évet a 3-D Sportegyesület versenyzői
Az egyesület íjászai idén is ki-
emelkedő eredményeket értek 
el a különböző országos baj-
nokságokon, versenyeken.

 A sok szép eredmény közül ki-
emelkednek a saját rendezésű 
3D Terem Országos Bajnoksá-
gon elért eredmények:
Első helyezés értek el és Orszá-
gos Bajnoki címet szereztek:
• Tamás Gabriella, olimpiai gye-
rek leány kategória
• Kovács Tamás, olimpiai gye-
rek fiú kategória
• Tamás Szilvia, csigás gyerek 
leány kategória
• Czirják Ákos, csigás gyerek 
fiú kategória
• Sólyom Máté, csigás kadet fiú 
kategória
• Ilyés Artúr, csigás junior fiú 
kategória
Második helyezést értek el:
• Sziderov Trisztán, HU felnőtt 
férfi kategória
• ifj. Bertalan Zoltán, CU felnőtt 
férfi kategória
•Tamásné Sopronyi Szilvia, CU 
felnőtt női kategória
• Kulcsár Patrik, olimpiai gye-
rek fiú kategória

Nem maradtunk érem nélkül 
a Pálya Terem Országos Baj-
nokságon sem Tamás Gabriella 
nagy csatában kiharcolta az első 
helyezést, egy ponttal meg-
előzve a második helyezettet. 
Sziderov Trisztán Zsolt sajnos 
nem tudta megvédeni előző év-
ben megszerzett Országos Baj-
noki címét mivel a döntőben pár 
ponttal maradt csak le a dobogó 
legfelső fokáról. 
A terem versenyek után a sza-
badtéri versenyeken sem ma-
radtak el a jó eredmények. A 
Borsodnádasdon megrendezett 
3D Országos Bajnokságon is 
sikerült négy aranyérmet be-

gyűjteni. 
Országos Bajnoki címet szerez-
tek:
• Tamás Gabriella, olimpiai gye-
rek kategória
• Tamás Szilvia, csigás serdülő 
leány kategória
• Sólyom Máté, csigás ifi CU 
kategória
• Bertalan Zoltán, veterán CU 
kategória
Tamásné Sopronyi Szilvia ép-
pen, hogy lecsúszva a dobogó-
ról negyedik helyezést ért el a 
felnőtt női mezőnyben.
A Diák Olimpia országos dön-
tőjében is hozták a elvárható 
eredményeket versenyzőink. 
Tamás Gabriella fölényesen uta-
sította maga mögé a mezőnyt. 
úgy szerzett Országos Bajnoki 
címet,hogy 32 ponttal előzte 
meg a második helyezettet. Ta-
más Szilvia szintén első helye-
zést ért el. Sziderov Trisztán 
Zsolt sajnos nem tudta megvé-
deni bajnoki címét nagy csatá-
ban a második helyen végzett.
Egyesületünk kiemelten kezeli a 
3D Grand Prix versenyeit. Ez a 
négy versenyből álló versenyso-
rozat komoly szakmai kihívást 

jelent a versenyzőknek, mivel 
az ország különböző pontjain, 
különböző terepviszonyok kö-
zött változó időjárási feltételek 
mellet kell sorozatban jól tel-
jesíteni ahhoz, hogy a legran-
gosabb címekért versenyben 
legyenek. Versenyzőink itt sem 
vallottak szégyent, mivel két 
első, egy második, egy tizen-
egyedik, két tizenharmadik he-
lyezést értek el.

Sportegyesületünk szakmai si-
kereinek elismerése ként ebben 
az két Országos versenyt is ren-
dezhetett. A 3D Terem OB és a 
3D GP második fordulója egy-

aránt azt bizonyítja, hogy nem 
csak a versenyzésben, hanem a 
versenyrendezésben is jók va-
gyunk. Mindkét versenyt meg-
látogatta a Magyar Íjászszövet-
ség vezetősége és elismeréssel 
nyilatkozott a versenyek szín-
vonaláról.
Ezen felbuzdulva 2013-ban is 
megpályáztunk egy Országos 
verseny rendezési jogát. Ennek 
eredménye ként Egyesületünk 
rendezheti a 3D GP I. fordulóját 
május 4-5.-én. 
Szintén Egyesületünk rendez-
heti a Észak-Alföldi Régió 3D 
bajnokságát is. Ennek időpontja 
2013. július 6.

A jövő év két kiemelt versenye 
lesz számunkra a HDH-IAA 3D 
Európa Bajnokság, amin jelen 
állás szerint 7-fő versenyzőnk 
vehet részt. Valamint az IFAA 
Terep Európa Bajnokság, amin 
először fogunk részt venni, elő-
re láthatólag 3 fővel. Ezeken a 
versenyeken fontos lenne a jó 
szereplés azért is mert 2015-ben 
Magyarországon rendezik az 
IFAA Vadász Világbajnokságot 
ahol szeretnénk legalább 1-2 fő-
vel képviseltetni egyesületünket 
is.

Nemzetközi szinten már van 
tapasztalatunk mivel 2011. évi 
HDH-IAA 3D Európa Bajnok-
ságon négy fős csapatunk két 
aranyéremmel és két hatodik 
helyezéssel tért haza.
Európa Bajnok lett:
• Sziderov Trisztán Zsolt ifi CU 
kategória, 
• Ilyés Artúr ifi HU kategória

Sportegyesületünk másik fő 
sportága a kézilabda. A pár év-
vel ezelőtt elkezdett utánpótlás 
szintű kézilabda oktatás mára 
már komoly eredményeket 
mondhat magáénak. Kézis lá-
nyaink rendszeres résztvevői az 
Országos Serdülő Bajnokság-
nak, az Országos Ifjúsági Ku-
pának valamint az NBI\B junior 
bajnokságának. Pálya problé-
máink miatt, Nyíradony városa 
biztosít versenyzési lehetősé-
get számunkra, aminek nagyon 
örülünk. Komoly eredménynek 
számít, hogy serdülőkorú gyere-
keink közül többen is tagjai az 
NBI\B-s junior keretnek (Hutka 
Diána, Mogyorósi Alexandra, 
Szabó Polett, Gyöngyösi Do-
rottya, Horváth Petra, Vezendi 
Réka). Hutka Diana és Mogyo-
rósi Alexandra gyakorlatilag 
alapembernek számít ebben a 
csapatban.
Ezzel elértük, hogy a követke-
ző korosztályok számára köve-
tendő példát tudunk nyújtani. 
Bebizonyítottuk azt, hogy a 
sportolni vágyó, kézilabdát sze-
rető gyerekek számára is van le-
hetőség a sikeres versenyzésre. 
Ezért Egyesületünk januártól 
újabb csoport indítását tervezi 
alsó tagozatos gyerekek részére. 
Bízunk abban, hogy ismét nép-
szerűvé válik a női kézilabda a 
Városunkban.
Köszönettel tartozunk Hajdú-
sámson Város Önkormányza-
tának, Képviselő Testületének 
azért a támogatásért, amivel le-
hetővé tette sportolóink számára 
a sikeres eredmények elérését. 
Részünkről legjobban azzal tud-
juk meghálálni ezt a támogatást, 
hogy versenyzőink Országos és 
Nemzetközi versenyeken elért 
kiemelkedő eredményeikkel 
tovább öregbítik Hajdúsámson 
Város hírnevét.

Sziderov trisztán európa bajnok

Ifj. Bertalan Zoltán európa baj-
noki 6. helyezett
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Hajdúsámson Város Önkormányzata 
tisztelettel 

meghívja Önt és családját                                                                     

2012. december 21-én, pénteken

karácsonyi rendezvényeire.

Program: 

16 órától Karácsonyi műsor
 az iskola aulájában.

Közreműködnek a bölcsődés, óvodás gyermekek  ,

az iskola tanulói és pedagógusai.

17,30-tól Mindenki Karácsonyfája 
a Szabadság téren

Közreműködik a Muskátli Népdalkör

December 31-én 24,00 órakor 
    Szilveszteri pezsgős koccintás lesz 
tüzijátékkal a  
Szabadság téren.
Gyülekező 23 órától,
zenés, táncos 
utcabál
hajnal 2 óráig, 

a 

„800 éves 
Hajdúsámson” c. 
2013-as programsorozat 
nyitó rendezvényeként!
Szeretettel várjuk Önt
 és Kedves Családját, 

Ismerőseit!

Szépkorúakat köszöntöttünk

Balázs Mihályné Margitka néni, Nap utcai lakost köszöntötte 
90. születésnapja alkalmából Tóth János alpolgármester és a hi-
vatal anyakönyvvezetője 2012. november 30-án.

Hollósi Gáborné Emma néni december 25-én fogja ünnepelni 
102. születésnapját. Városunk legidősebb lakójának köszönté-
séről a 6. oldalon olvashatnak.


