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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tevékenységének bemutatása
3. oldal
Megújult az iskola honlapja: www.hajdusamson-rakoczi.hu
3. oldal
Magyarnak
magyar
zene... / Gospel másképp

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
166. évfordulója alkalmából tartandó
ünnepi megemlékezés
2014. március 14. péntek
15 órai kezdettel az
iskola aulájában és a Petőfi szobornál lesz.

Testvértelepülés

Hajdúsámson város képviselőtestülete-előzetes egyeztetéseket követően-testvértelepülési kapcsolat létesítésének
szándékáról döntött a romániai Hargita megyében lévő,
100%-ban magyarok lakta
Csíkszentdomokos községgel 2013. augusztus végén,
melyet 2013. november 4-én
a csíkszentdomokosi képviselőtestület megerősített.
2014. február 19-én

három

fős küldöttség érkezett Hajdúsámsonba Ferencz Alajos
polgármester úr vezetésével,
akik látogatást tettek a helyi
Polgármesteri hivatalban, az
Eszterlánc Óvodában, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskolában. A Petőfi Sándor Városi
Könyvtár, Közművelődési és
Muzeális Intézményben megtekintették az állandó és időszaki múzeumi kiállításokat.
A megállapodás aláírására

február 20-án került sor ünnepélyes keretek között a Városháza tanácstermében. Köszöntőjében mindkét település
polgármestere kiemelte, hogy
tartalmas
együttműködésre
törekednek, mely által a helyi
és a külhoni magyar közösség
tagjai között kialakuló személyes kapcsolatok által tovább
erősödhet a nemzeti összetartozás érzése.
Hamza Gábor
polgármester

4. oldal
Egészségmegőrzés
Eszterlánc Óvodában

az

5. oldal

Hamza Gábor városunk első embere és Ferencz Alajos Csíkszentdomokos polgármestere
aláírja a testvértelepülési megállapodást

Csíkszentdomokos
A Felcsíki-medence legészakibb és legnagyobb települése Csíkszentdomokos.
Felcsík legnépesebb települése, lakosainak száma megközelíti a 6400 főt. Nevét természetesen Szent Domokosról
kapta. A település gyönyörű
helyen terül el, kilátás nyílik a Nagy-Hagymásra és az
Egyeskőre. A falu legelső is-

mert okleveles említése 1567ből való, ahol Zent Domokos
néven szerepel, 34 kapuval.
1638-ban latinosa Sanctus
Dominicusnak írták.
A falu jól őrzi hagyományait. Külön nap van szentelve a
népviseleteknek, a Szőttesek
Vasárnapja.
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ÖNKORMÁNYZAT

Ülésezett a Képviselő-testület
Tájékoztató a 2014. január
23. és 2014. február 18. között
tartott Képviselő-testületi üléseken hozott fontosabb döntésekről.
Hajdúsámson
Város
Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hajdúsámson Fejlődéséért” Közalapítvány Felügyelő
Bizottsági tagságából visszahívja
Király Anna sámsonkerti lakost,
és a Felügyelő Bizottságának tagjává választotta meg Sándor Imréné hajdúsámsoni lakost, illetve
elfogadta „Hajdúsámson Fejlődéséért” Közalapítvány Alapító
Okiratát Egységes szerkezetben.
A Képviselő-testület
úgy döntött, hogy 986.518 db
0,9630 CHF névértékű értékpapírt megközelítőleg 230.037.075
forint
összegben
várhatóan
2014.02.28-i értéknappal vis�szavásárol a HU0000342589
„Hajdúsámson 2033 Kötvény”
elnevezésű Kötvényből, melyet
az állam átvállal.
Elfogadta, hogy a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola főépületben a régi szárny első emeletén, a gyermek ebédlő folyosóján található 2 mosdóhelyiséget a
Hit Gyülekezet felújít.
Elhatározta, hogy a
„Hajdúsámson Város belterületi
vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a
471. sz. főút mellett” elnevezésű
projekttel kapcsolatosan újra benyújtja a további támogatásra vonatkozó kérelmet.
Elhatározta, hogy a
„Hajdúsámson Város belterületi
vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a
471. sz. főút mellett” elnevezésű
projekt pótmunkáinak megvalósításához, a támogatási kérelem
negatív bírálata esetén, a költségek átcsoportosítása után a biztosított fedezeten túl további bruttó
9.891.390 Ft fedezetet biztosít a
pótmunkák kivitelezésére a felhalmozási hiány egyidejű növelésével.
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és
Muzeális Intézményben a könyvtári beiratkozás díját 2014. február 1. napjától a jelenlegi teljes
összegű bruttó 810 forint helyett
bruttó 1000 forint összegben, a
jelenlegi kedvezményes összegű

bruttó 405 forint helyett bruttó
500 forint összegben állapította
meg.
A Képviselő-testülete elhatározta, hogy részt vesz a
2014. évi óvodatej programban.
Kinyilatkozta, hogy a program
megvalósítása érdekében hozzájárul a leszállított tejtermékek ellenértékének határidőben történő
kifizetéséhez szükséges összeg
megelőlegezéséhez a támogatás
megérkezéséig, valamint a szükséges önerő fedezetét a dologi
kiadásai között biztosítja.
Elhatározta, hogy a
Hajdúsámson, Haladás u. 5. szám
alatti önkormányzati bérlakást
2014. január 1. napjától 2014.
december 31. napjáig, Varga Rita
Hajdúsámson, Haladás u. 5. sz.
alatti lakos részére továbbra is
bérbe adja.
Elhatározta, hogy a
Hajdúsámson, Liget tanya 8.
szám alatti, komfort nélküli önkormányzati lakást továbbra is
bérbe adja Csire Zoltánné 4251
Hajdúsámson, Liget tanya 8. sz.
alatti lakos részére 2014. január
1. napjától 2014. december 31.
napjáig.
Az Óvoda épületében
lévő beépített vízlágyító, légkezelő és fűtő berendezések 2014.
évi karbantartási, üzemeltetési szerződéseinek megkötésére
bruttó 852 E Ft összeget biztosít
a 2014. évi költségvetésében.
Elfogadta Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014.
évi költségvetéséről szóló rendeletét.
A Hajdúsámsoni Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére 5.500 E Ft önkormányzati támogatást biztosít,
melynek kifizetése az igényekhez
mérten folyamatosan történik.
Elhatározta, hogy az
Eszterlánc Óvodában az engedélyezett 6 pedagógiai asszisztensi
álláshely pénzügyi fedezetét az
önkormányzat 2014. évi költségvetésében 2014. július 1. napjától
2014. december 31. napjáig biztosítja.
Elhatározta, hogy a
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális
Intézmény közművelődési támogatásának igénybevételéhez
200.000 Ft, azaz kettőszázezer
forint összegű önrészt biztosít.

A Képviselő-testület
felkérte a Polgármestert, hogy
kezdeményezzen tárgyalást a
házi orvosokkal, hogy többletforrás bevonása nélkül az ügyeleti
díj mértéke növelésére sor kerülhessen.
Az óvoda külső teraszburkolatának javítására max.
2 500 000 Ft összeget biztosított
a 2014. évi költségvetésében, a
felhalmozási hiány egyidejű növelésével, mely hitelfelvételt jelent.
A Helytörténeti Múzeum és Könyvtár épületében
2 db bukó-nyíló ablak beépítésére bruttó 250.000 Ft összeget
biztosított a 2014. évi költségvetésében, a felhalmozási hiány
egyidejű növelésével, mely hitelfelvételt jelent.
A Hajdúsámson, Kertész utcai ingatlanokra vonatkozó szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére bruttó
1 280 000 Ft összeget biztosított
a 2014. évi költségvetésében a
felhalmozási hiány egyidejű növelésével, mely hitelfelvételt jelent.
Az A-B épület használatbavételi engedélyének kiadásához szükséges - Petőfi utca
felőli útcsatlakozás ingatlanon
belüli szélesítése és szilárd felület (beton vagy aszfalt) kialakítása 5,5 m szélességében, illetve
parkolók kialakítása - feladatok
elvégzésére bruttó 2.000.000 Ft
összeget biztosított a 2014. évi
költségvetésében a felhalmozási
hiány egyidejű növelésével, mely
hitelfelvételt jelent.
Az Eszterlánc Óvoda
légkezelő berendezés légbeszívó
egységének jégtelenítésére bruttó
400.050 Ft összeget biztosított a
2014. évi költségvetésében a felhalmozási hiány egyidejű növelésével, mely hitelfelvételt jelent.
Elhatározza, hogy a
2014. évben tervezett célok megvalósítása érdekében megfelelő
forrásbevonást, illetve pályázati
lehetőségeket keres.
Elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Módosította,
illetve
egységes szerkezetben elfogadta
a Hajdúsámsoni Polgármesteri
Hivatal, az Eszterlánc Óvoda,
valamint Petőfi Sándor Városi

Könyvtár, Közművelődési és
Muzeális Intézmény alapító okiratát
A Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős
Egyesület, Hajdúsámson Kossuth u. 14. sz. alatti ingatlanon
lévő Sportpálya felújítására, illetve egy új edzőpálya építésére
vonatkozó Magyar Labdarúgó
Szövetség Sporttelephely felújítási program tao előminősítéses
pályázatát támogatta.
A Képviselő-testület az
Eszterlánc Óvoda fűtésrendszerének korszerűsítésére, valamint
napkollektor és napelem rendszer
kiépítésére irányuló intézményfejlesztési támogatásra benyújtott kérelmet tudomásul vette. A
rendszer megvalósításához szükséges önerőt biztosítja maximum
bruttó 3.333.333 Ft értékben a
felhalmozási hiány egyidejű növelésével, amely hitelfelvételt
jelent. A pályázat megvalósítása
a működési kiadás csökkenését
eredményezi, mely hosszútávon
költségmegtakarítást
eredményez..
Elhatározta, hogy az
Önkormányzat tulajdonában lévő
0393/1 hrsz-ú, illetve a 0395
hrsz-ú, 21 ha nagyságú, legelő
művelési ágú területekre 5 év időtartamra haszonbérleti szerződést
köt Nagy János hajdúsámsoni lakos kérelmezővel évi 72.000 Ft/
ha haszonbérleti díjért.
A Csíkszentdomokosról 2014.
február 19-én érkező delegáció
itt tartózkodása költségeinek
fedezetére 300.000 Ft, azaz háromszázezer Ft összeget az önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosított.
Megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok tagjait
és póttagjait.
Az
üzemeltetésre
átadott ivóvíz viziközmű vagyon bérleti díját 2012.07.01. –
2012.12.31. napjáig 2.007.092 Ft
összegben állapította meg.
Az ivóvíz és szennyvíz víziközmű eszközök üzemeletetéséért az Üzemeltető által
fizetendő bérleti díjakat 2013.
évtől az alábbiak szerint fogadta
el: ivóvíz víziközmű bérleti díja:
22,41 Ft/m3 + ÁFA,
szennyvíz-csatorna víziközmű
bérleti díja:19,50 Ft/m3 + ÁFA
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
tevékenységének bemutatása
A fenntartó váltás eredményeképpen lehetővé vált, hogy
az iskola zavartalanul végezhesse legfontosabb feladatát,
az oktató-nevelő tevékenységet. A pedagógusok minden
segítséget megkapnak, hogy
munkájukat nyugodt körülmények között végezhessék,
ehhez biztosítottak a szükséges anyagi és tárgyi feltételek
is. Az iskola felszereltsége tovább gyarapodott az oktatást
valamint a szabadidős és sport
tevékenységet segítő eszközök
beszerzésével.
Az iskola épületében elkészült
a régi épületszárny beázott
födémének a hő- és vízszigetelése, megvalósult az épület
akadálymentesítése, és elvégzésére kerültek azok a karbantartási munkálatok amelyek
szükségesek voltak az iskola
állagának megőrzéséhez.
Elkezdődött egy fiú és leány
mosdó teljeskörű felújítása,
magas színvonalon, modern
formában fog elkészülni rövid
időn belül.
Jelentős előrelépés történt a tanulók fegyelmezettségében is,
a porta szolgálat és a folyosói
ügyeleti rendszer megerősítésével, mérhetően csökkentek a

súlyos magatartási problémák,
rendbontások, rongálások.
Magas színvonalú rendezvények kerültek lebonyolításra
a tanév során, amelyeken a
tanárok és diákok együttesen
adtak számot tehetségükről,
felkészültségükről. A tanévnyitó, a Karácsonyi ünnepség
nagy sikert aratott a meghívott
vendégeink körében, de nagy
visszhangot váltott ki az aulájában zsúfolásig megtöltő Új
Forrás koncert is.
Nagy örömöt okozott a gyermekeknek a Mikulás látogatása, ugyanis mindenkinek jutott
a zsákjában hozott csomagokból.
Az iskola folyamatosan hírt
adott az ott zajló eseményekről Sámsoni Hirlapban, elkészült egy igényes kiadvány
amelyen keresztül mindenki
betekinthetett az iskola életébe. Megújult az iskola újság,
a "Suliháló", eddig három száma jelent meg diákok és tanárok által irt cikkekkel.
A napokban jelenik meg az
iskola megújult, modern
megjelenésű honlapja, amelyen aktuális információk,
közlemények,
eredmények
és sikerek mellett minden

olyan eseményről olvashatnak
mindazok akik valamilyen
kapcsolatban állnak, beleértve
nemcsak a jelenlegi de a már
végzett diákokat is.
Útjára bocsátjuk a "Rákóczi
Hírlevelet" amelyből közvetlenül nyerhetnek információt
azok akik regisztrálást követően rendszeresen megkapják
azt e-mail formájában.
Számos program, esemény
színesítette az iskola életét,
nagyon nagy érdeklődés kísérte az "Egészség Napot" ,
a műveltségi vetélkedőket,
sportversenyeket. Tanulóink
rendszeresen vettek részt színházi előadások és kiállítások
meglátogatásán.
Iskola minden tanulója részt
vett a Rákóczi várak meg látogatására szervezett kiránduláson.
Hagyományteremtő
céllal
minden hónapban megrendezésre került a "Házikoncert" ,
ez kiváló lehetőséget biztosít
a művészeti iskola diákjainak,
hogy bemutassák tudásukat iskolánk tanulóinak, tanárainak
és a meghívott vendégeknek.
Ezt tették az óvodával közösen
szervezett rendezvényeken is.
Diákjaink szép sikerekkel

3.

öregbítették az iskola jó hírnevét, számos 1-3 helyezést
értek el népi ének, próza- és
versmondó versenyeken, de
sportolóink, atléták, focisták
is szépen csillogó érmeket
szereztek ez évben.
Nagyon sokan vettek részt az
iskola által a debreceni műjégpályára szervezett korcsolyázáson, két 40 fős csoport is
elutazott Mátraszentistvánra,
megismerhették a síelés élményét.
Február végétől lehetőséget
biztosítunk tanulóinknak az
úszástanulásra, ennek keretében több mint 80 gyermek
fog rendszeresen úszni a
Nyiradonyi uszodában.
Szintén nagyon sokan, közel
százan, jelentkeztek a lovaglásra amelyre tavasztól kerül
sor.
Ez évi terveink között szerepel, az iskolánkban működő
alapítvánnyal összefogva, a
Boldogkőváralján
található
táborhely fejlesztése, hogy az
alkalmassá váljon gyermekek
üdültetésére.

Megújult a II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola honlapja:
Szeretnénk megtisztelő figyelmükbe ajánlani iskolánk megújult honlapját,
amely a napokban készült
el. Ezen az új felületen olyan
találkozási pontot szeretnénk létrehozni, amely megkönnyíti, és egyben gazdagítja is az iskola, a tanári
kar, a diákok és a szülők
közötti kommunikációt. Szeretnénk, és bízunk is benne,
hogy honlapot sokan magukénak érzik majd, böngészik
és bővítik is azt.

www.hajdusamson-rakoczi.hu

Reményeink szerint az iskolai aktuális információk,
közlemények, eredmények és
sikerek mellett minden olyan
eseményről olvashatnak majd,
ami foglalkoztatja, érdekli az
iskolával valamilyen kapcsolatban állókat, ideértve nem
csak jelenlegi, de a már végzett diákokat is!
Örömmel vesszük az oldallal
kapcsolatos
észrevételeket
és ajánlásokat is a Kapcsolat
menüpont alatt elérhető email
felületen.

Szándékaink szerint az oldal
szerkezete is egyszerű, áttekinthető: a legújabb publikációk (nem csak az iskola, hanem
a tanár, diák részéről érkező is)
a Legfrissebb rovatban jelenik
majd meg. Minden anyag ezután bekerül majd a megfelelő
mappába is. A Legfontosabb
rovatban értelemszerűen a félévhez kapcsolódó aktuális információkat emelünk ki, míg
a Legérdekesebb rovatunk
szubjektív, így ebben különösen számítunk olvasóink vis�-

szajelzésére, tanácsaira!
Minden kattintás szavazás a
honlap mellett, ezért kérjük
olvasóinkat, hogy nézzenek
ránk minél gyakrabban, és
ajánlják ezt ismerőseiknek is.
Cserébe ígérjük, hogy igyekszünk mindig új böngésznivalót is kínálni a hozzánk látogatóknak.
Sándorné Sas Ildikó
igazgató
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A II. Rákóczi Ferenc Iskola
diákönkormányzatának hírei
Korcsolyázás

Kiállítás látogatás

Február végéig tekinthető meg a Műv. Házban a Cifra szoba
Mérából című kiállítás. Több osztályfőnök vitt át csoportokat,
azok a gyerekek, akik átmentek, közelebbről megismerkedhettek Erdély népszokásaival, hagyományaival.
Február 15-én több mint hetvenen voltunk a jégcsarnokban, ahol akárcsak tavaly, idén
is nagyon jól éreztük magunkat. Reggel már az odaút is remek hangulatban telt. A csarnokban sokan voltak, de ez
nem zavart bennünket. Igazán
hasznos volt ez a délelőtt, sok
gyerek tanult meg korcsolyázni, köszönjük a sulinak, hogy
a pályázati pénzből lehetővé
tette a program megvalósulását!
( Balogh Géza 7.d)

Farsang az iskolában
Nagyon vártuk már a farsangi bulit, szerettünk volna már
kikapcsolódni a sok tanulás után! Remekül sikerült a
program, nagyon sokan vettek részt rajta! Jó volt a zene,
nagyon jó ajándékok voltak
a tombolasorsoláson ,viszont
elég kevesen öltöztek jelmezbe. Remélem jövőre többen
fognak beöltözni! Köszönjük
a szervezést, jövőre is ott leszünk mindenképp!
( Tóth Barbara 7.d)

Magyarnak magyar zene…/ Gospel másképp
Pénteken tartott koncertet a
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában az Új Forrás elnevezésű etno- gospel zenekar.
A műfaji meghatározás abból
ered, hogy a zenészek az országban egyedülálló módon
népzenei elemekkel közvetítik
„gospeles” üzeneteiket. Központi témájuk Isten és Isten
szeretete, dalaik célja kettős:
egyrészt az ősi dallamokat
kívánják beemelni a modern
magyar zenei kultúrába, másrészt ezen keresztül szeretnék
közölni honfitársaikkal az
örömhírt, az evangéliumot.
Az előadó terem zsúfolásig

megtelt, az ismerős dallamoknak köszönhetően mindenki át tudta adni magát a zene
élvezetének. Az iskola, mint
oktatási és kulturális központ
megfelelő helyszíne volt a rendezvénynek. Az előadók rendkívül fontosnak tartják, hogy a
jövő nemzedéke is megismerje történelmi és zenei hagyományainkat, hogy ennek segítségével helyes képet tudjanak
a fiatalok kialakítani arról, mit
is jelent ma magyarnak lenni.
A koncerten világossá vált,
hogy az emberek a zene és
pozitív üzenetek segítségével
könnyebben ki tudnak kapcso-

lódni és el tudnak felejtkezni a
hétköznapok gondjairól, amire
manapság nagy szükség van.
A rendezvény egy nagyszerű
kezdet volt erre, és a közeljö-

vőben remélhetőleg sor kerül
majd hasonló eseményekre.
Nagy Teodóra

KÖZÖSSÉG
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Egészségmegőrzés az Eszterlánc Óvodában
Óvodánkban 2014. február.
10- 14 között Egészséghetet szerveztünk a gyerekek
egészségmegőrzése érdekében. Célunk összetett és sokrétű volt. Felhívni a figyelmet, már az óvodás korban
is, a gyerekek számára megfelelő formában az egészség
fontosságára, az egészséges
életmód kialakítására. Ennek
érdekében színes és érdekes
programokat állítottunk ös�-

Másnap a „ Sportágak bemutatkozása” során – a helyi
Sportklubok segítségével a
gyerekek megismerkedhettek
a bokszolókkal, a futballistákkal, a kézilabdásokkal, a
síelőkkel, és az ejtőernyőzés
jellemzőivel. Kipróbálhatták

sze a hét minden napján.
Hétfőn védőnők játékos előadását hallgatták meg a gyerekek a „Vitaminok fontosságáról”. A nap eseménye volt
még az óvodai rajzpályázatra
beérkezett rajzokból összeállított gyermekrajz kiállítás
megnyitása. Több mint 80 rajz
készült, melyből 9 gyerek külön díjazást is kapott rajzuk ötletessége, illetve kivitelezése
miatt.

a bokszkesztyűket, kapura
rúghattak, illetve dobhattak
és egy szimulációs ejtőernyős
gyakorlatot is átélhettek.
Egy közös sportolókkal, óvó
nénikkel, dajka nénikkel végzett zenés gimnasztikával a
mozgás örömét megérezték.

Szerdán Debrecenből a „
Teddy Maci kórház” érkezett hozzánk, melynek
lényege,hogy az orvostanhallgatók tudatosították a
gyerekekben az egészséges
életmódot, hisz azt nem lehet
elég korán elkezdeni. Ez a nap
felejthetetlen élményt nyújtott

valamennyi óvodás számára,
mert saját maguk öltözhettek
be doktoroknak, és próbálhatták ki személyes megtapasztalás által különböző orvosi eszközöket. Játékos szituációban
beteg plüss állatkáikat vizsgálták, injekciózták, kötözték
és gyógyították.

Csütörtökön
nagy
sikert aratott az óvónők
feldolgozásában,rendezésében
és előadásában Csukás István: Csiszta Mókus négy élete
tanmese, mely mesekeretben

ágyazva
meseszereplőkkel
jelenítette meg az orvos munkáját, a gyógyulás, a mozgás
örömét, az egészségbetegség
fogalmát.

Pénteken délelőtt a gyerekek
tornáztak a „ Pek-torna” kitalálójával és alapítójával Pektor
Gabriellával aki országosan is
elismert szakember a mozgás,- a torna- különösen a kisgyermekkori mozgásfejlesztés
területén. Délután az óvónők
kaptak elméleti és gyakorlati
útmutatót a Pek-torna módszereiből és játékgyűjteményéből.

A gyerekeknek egész héten alkalmuk volt nyers zöldséget,
gyümölcsöt fogyasztani. Délelőttönként gyógyteákat ihattak. Így a helyes és vitamindús táplálkozás hangsúlyozása
sem maradt ki az egészséghét
programjából.
Weidnerné Puskás Mária
óvodapedagógus
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Bocskai emlékverseny: Varga Miklós itthon tartotta
a három magyar arany egyikét
Telt ház várta Európa egyik
legrangosabb amatőr versenyének idei fináléit, melyben
magas színvonalú küzdelmek zajlottak a ringben.
A kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes hajdúsámsoni
Varga Miklós mérkőzés nélkül
végzett a 60 kilós súlycsoport
élén, mivel finalista ellenfele,
Gálos Roland az elődöntője
közben kézsérülést szenvedett, s az orvos nem engedte
öklözni az aranymeccsen.
Az Oláh Gábor utcai sport-

csarnokban az 58. Bocskai
István nemzetközi ökölvívó
emlékverseny szombati fináléiban a még érdekelt öt magyar
versenyző közül Harcsa Zoltán (75 kg) és Darányi Zsolt
(69 kg) győztesen hagyta el a
ringet, három másik öklözőnk
(köztük a szupernehézsúlyban
szorítóba lépő debreceni Bernáth István) kikapott.
A magyar csapat így három arany-, négy ezüst- és
négy bronzéremmel zárta a
versenyt, melynek legjobb
hazai bokszolója Harcsa

A sámsoni Varga Miklós volt az egyetlen hajdú-bihari aranyérmes
Zoltán, legjobb külföldi öklözője pedig a kazah Aslandbek
Simbergenov (64 kg) volt.

forrás: dehir.hu

A magyar ökölvívás vezetői
villámlátogatást tettek városunkban
2014. február 8-án Hajdúsámsonba látogatott a
magyar box vezérkara. A
Csötönyi Sándor, a Magyar
Ökölvívó Szakszövetség elnöke és Dr Kovács László
szövetségi kapitány vezette
küldöttség a Bocskai emlékverseny szünetében érkezett
városunkba.
Látogatást
tettek
a
hajdúsámsoni
Eszterlánc
Óvodában, ahol megtekintették a két tornatermet és a

szertárat. Dr Kovács László
szövetségi kapitány az általuk pályázaton nyert, de még
nem használt tornaeszközök
egy részét felajánlotta az óvodának, segítve a óvodás korú
gyermekek mozgáskészségének további fejlesztését. Az
eszközökkel együtt szakember
is érkezik majd az óvodába,
aki megismerteti az óvodapedagógusokat a tornaszerek
szakszerű, biztonságos használatával.
A szövetségi kapitány az óvoda szertárában megtekintette a jelenleg rendelkezésre álló eszközöket.

Tóth János alpolgármester pozitivan értékelte a szövetség és a Harangi S.E. eddigi együttműködését.

A küldöttség bejárta az intézményt. Máté Attila edző is segített a
vendégeknek bemutatni az óvodát.
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HIRDETÉSEK

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

KÖSZÖNTÉS
Szilveszterkor ünnepelte
80. születésnapját
Hajdú János
Ebből az alkalomból
köszönti felesége,
két fia és családja.
Jó egészséget kívánnak.

KÖSZÖNTÉS
Császár Imre
és felesége
Hajdú Piroska

hajdúsámsoni lakosok
február 22-én ünneplelték
50.
házassági évfordulójukat.
Ez alkalomból köszönti őket fiúk Imre, menyük Erzsike,
unokájuk Imike.
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MOTORKERÉKPÁROK, UTÁNFUTÓK,
SZEMÉLYÉS KISTEHERGÉPKOCSIK
EREDETISÉG VIZSGÁLATA, MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁSA ITT A HELYSZÍNEN
SZEMÉLYGÉPKOCSI
MŰSZAKI VIZSGADÍJ:
(zöldkártyával)

19.900 Ft
CSERÉLJE KÖTELEZŐJÉT,
LAKÁSBIZTOSÍTÁSÁT JOBBRA!
CASCO, KÖTELEZŐ, LAKÁS-, ÉLET-,
UTASBIZTOSÍTÁSOK ITT A HELYSZÍNEN!
A LEGKEDVEZŐBB FELTÉTELEKKEL!

APRÓHIRDETÉS

Szántóföldet
Hajdúsámson
06304564873

bérelnék
környékén.

Hajdúsámson Város Önkormányzata és
a Petőfi Sándor Városi könyvtár, Közművelődési és
Muzeális Intézmény
tisztelettel meghívja Önt
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 166.
évfordulója alkalmából tartandó
ünnepi megemlékezésre.

Sámsoni

Hírlap

Hajdúsámson Város Ingyenes lapja.
Alapítva 1995-ben.
Megjelenik 4000 példányban.
Kiadó neve: Hajdúsámson Város Önkormányzata
Kiadó székhelye: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Kiadásért felelős : Hamza Gábor polgármester
Szerkesztésért felelős: Vincze Tamás főszerkesztő
Tel.: Tel.: +36/52/590-592, +36/52/590-013
E-mail: samsonihirlap@gmail.com,
Honlap:www.hajdusamson.hu
Nyomda:Center-Print Kft, Debrecen, Füredi u. 76.
ISSN:1789-0381

Ideje:
2014. március 14. péntek
15 órai kezdettel
Helye:
iskola aulája és Petőfi szobor
Program:
Ünnepi beszédet mond:
Hamza Gábor polgármester
A műsorban közreműködnek:
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulói, Muskátli Népdalkör,
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Csíkszentdomokos vezetőit fogadtuk

A csíkszentdomokosi küldöttséget a hivatalban Hamza Gábor polgármester és Tóth János alpolgármester fogadta a hivatal vezetőinek társaságában. A vendégek látogatást tettek
az Eszterlánc Óvodában, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési
és Muzeális Intézményben, majd ünnepélyes keretek között
került aláírásra a két település közötti megállapodás. A küldöttség tagjai találkoztak és megbeszélést folytattak a képviselő testület tagjaival.

