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Sámsoni szabadságharcosokra is
emlékeztünk

Tisztelettel és méltósággal
emlékeztünk őseinkre, az
1848-49-es szabadságharc
sámsoni hőseire a 2014. március 14-én tartott ünnepségen.
1848. július 17-én szervezték
meg a három nemzetőr csapatot 82, 83, és 78 fővel. Az első
csapatba soroltak 40 fő önkéntest, köztük tiszteket, akik
mind nemesek voltak:
- Budaházy Zsigmond kapitány
- Bige Márton főhadnagy
- Budaházy Lajos alhadnagy
- Kulcsár József tanító
- Kiss József jegyző
Sámsonban a következő lakosok léptek be a honvédseregbe:
Csuka Zsigmond, Csire Imre,
Hamza András, Harsányi
Imre, Hüte Ferenc, Hüte
Péter, Juhász János, Madar
Bálint, Ménesi Imre, Molnár
Mihály, Monostori Mihály,
M. Nagy Ferenc, Oláh Bálint, Papp János, Pikó Mihály, Szilágyi Mihály,
Tokaji István, Vida Mihály.

800 éves településünk lakói
büszkék lehetnek az elődeikre.
Az évszázadokon és jelenleg
itt élő dolgos, szorgalmas hazájukat szerető embereknek
köszönhető, hogy ez évben
2014-ben 10 éves városként

ünnepelhetjük az 1848-49
forradalom és szabadságharc
166-ik évfordulóját egy szabad, független országban.
Hamza Gábor
polgármester

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára szervezett ünnepség végén a résztvevők koszorúkat helyeztek el a főtéren álló Petőfi szobor talapzatán
Képes összeállítás a 12. oldalon

„Hívogat az iskola”
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2014. március 3-án tájékoztató szülői
értekezletet tartott a leendő
első osztályos tanulók szüleinek, melynek célja a szülők
teljes körű tájékoztatása volt
a beiskolázással kapcsolatos
tennivalókról.
Bemutattuk a leendő első osztályos osztályfőnököket és a
választható irányultságokat.
Köszönjük a szülők részvételét, érdeklődését. Továbbá

köszönjük a leadott előzetes
jelentkezési lapokat.
A hit- és erkölcstan tantárgy
vonatkozásában az egyházak
képviselői szeretettel várják a
kedves szülőket 2014. április
8-án, 17 órától tartandó tájékoztatóra az iskola aulájába.
Iskolánk szeretettel várja leendő elsőseit a 2014/2015.
tanévre.
„ A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell.”
Az iskola vezetősége
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Ülésezett a Képviselő-testület
Tájékoztató a 2014. február 18. és március 12. között
tartott
Képviselő-testületi
üléseken hozott fontosabb
döntésekről.
- A Képviselő-testület elhatározta, hogy a 4. sz. felnőtt háziorvosi körzetben a felnőtt háziorvosi feladatok területi ellátási
kötelezettséggel történő ellátásával Csukásné Dr. Berettyán
Barbara debreceni lakost bízza
meg, 2014. június 1-i hatállyal.
A rendelés helye: Hajdúsámson,
Petőfi u. 2. szám.
- Elfogadta a Hajdúsámsoni
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.

- Elhatározta, hogy a városközpont fejlesztése érdekében a
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Főfelügyelőségének jegyzőkönyvében foglaltak alapján
veszélyesnek minősített és
kivágásra javasolt 16 db japán
akácfát kivágatja.
- A Képviselő-testülete támogatja, hogy a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni
Telephelyén a szociális étkeztetést más szolgáltatótól vásárolt élelmiszerrel biztosítsák az
Eszterlánc Óvoda helyett, a
fenntartó döntése után.

- Elhatározta, hogy a Közlekedés Operatív Program alapján
Debrecen-Hajdúsámson közötti
külterületi kerékpárút-hálózat
fejlesztése tárgyában projektjavaslatot kíván benyújtani.
-Döntött arról, hogy a Középés Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, az első
világháború történelmi emlékeit
őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása
tárgyában pályázatot kíván benyújtani.
- A Nemzeti Kulturális Alap által kiírt köztéri munkák (szobor,
szoborcsoport, térinstalláció)

létrehozására irányuló pályázaton, valamint a Nemzetközi
Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. által kiírt
a vidéki kulturális és természeti
örökség megőrzésére irányuló
pályázaton részt kíván venni.
- A Képviselő-testület a DPE306 forgalmi rendszámú Mitsubishi gyártmányú gépkocsi
piaci értéken értékesíti.
- Az Eszterlánc Óvodában
2014/2015. nevelési évre az
óvodáskorúak óvodába történő
beíratásának időpontját 2014.
április 28.-29.-30. napjában állapítja meg.

Köszönet Hajdúsámsonnak
A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 2014. február 22-én Budapesten tartotta
éves küldöttgyűlését, melyre
meghívást kapott Hamza
Gábor polgármester.

nökének Dr. Boldizsár Gábor
ejtőernyős ezredest, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvéd-

tisztképző Karának dékánját
választották, aki jókívánságait
fejezte ki Hajdúsámson Város
Önkormányzatának. Hamza

Gábor polgármester meghívta Ezredes Urat a 2014. április
27-én (vasárnap) tartandó Hősök napi ünnepségre.

A nagyszabású gyűlésen részt
vett az Európai Ejtőernyős
Unió Elnöke és Főtitkára. A
megjelenteket Dr. Boda József tábornok úr, a Magyar
Ejtőernyős Szövetség Elnöke köszöntötte. A résztvevők
katonai tiszteletadással emlékeztek az elesett katona ejtőernyős hősökre, közöttük a
hajdúsámsoni Kerekes Imre
szakaszvezetőre, valamint vitéz Bakó István ejtőernyős alezredesre.
Tábornok Úr köszönetet mondott Hajdúsámson Város Önkormányzatának, hogy méltó
emlékhelyet állított a háborúk
polgári és katonai áldozatainak
és hogy minden évben tisztelettel adóznak az áldozatok
emlékének. Az ünnepségen
évek óta képviselteti magát a
magyar Katonai Ejtőernyősök
Bajtársi Szövetsége, melynek
küldöttgyűlése új vezetőséget
is választott. A szövetség új el-

Kovács István polgármester, Dr. Boldizsár Gábor ezredes, Hamza Gábor polgármester
(Forrás: MEBSZ Bp.-i tagszervezet 2014. márciusi hírlevele. Fotó: Fehér Miklós)
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Komfortosabb ügyintézés
A Polgármesteri Hivatal régi
és újabb épületét összekötő
épületszárny átadására tavaly november 26-án került
sor. A Hivatal eddig két különálló részének az összeépítésével egy komfortosabb
hivatal alakult ki.
Mészáros Józsefné hajdúsámsoni lakost kérdeztük.
- Mi a véleménye a Hivatal
épületének és környezetének a
megújulásáról?
-Emlékszem, hogy jó tíz évvel ezelőtt hogyan nézett ki a
városközpont. Azóta nagyon
sokat fejlődött, hisz felépült az
új iskola, majd az óvoda és a
posta.
Nagyon tetszik a most elkészült városháza két épületének összeépítése, már régen
aktuális lett volna. Olvastam
a Sámsoni Hírlapban, hogy
jórészt pályázati támogatásból
készült el. Jó lenne, ha lehetne
újabb pályázati pénz nyerni,
hogy az épület park felőli ré-

sze is megújulhasson. Ha az
ember leszáll a buszról vagy
autóval elmegy a Városháza
előtt, azonnal látja a különbséget. Ez már sokkal jobban
illik a mi közel tizennégyezres
városkánkhoz. Rendezettebb
lett az utcakép is, a régi kerítés helyén lévő terület parkosításával gondozottabb lett
a környék. A régi mozi helyén
épült fel az új könyvtár és művelődési ház, de sajnos a helyi
kis közösségek számára nincs
egy megfelelő hely, ahol ös�szejöhetnének,
foglalkozásokat, táncos mulatságokat
vagy ünnepi összejöveteleket
szervezhetnének. Az iskola
gyönyörű aulája hatalmas,
nem alkalmas erre a célra, jó
lenne, ha a központ környékén
egy megfelelő épületben erre
is lenne lehetőségünk.
- Ügyfélként tapasztalt valamilyen különbséget az ügyintézés korábbi és jelenlegi körülményeiben?

HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR,
KÖZMŰVELŐDÉSI
ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY,
ÉS A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Mészáros Józsefné az hivatal főbejáratánál található új információs pultnál kap útbaigazítást
- Korábban a két épület között járkálva próbáltuk megtudni, hogy hol kell intézni az
ügyeinket. Most az emberek
tájékoztatására
kialakításra
került egy pult, ahol információt kérhetünk arról, kihez
fordulhatunk, hol találjuk meg
az ügyintézőt. Eddig ilyen
szolgáltatás nem volt a Hivatalban. Gondoltak a mozgáskorlátozottakra is, mert a fő-

bejárat előtti rézsútos feljáró
és a korlát esélyt és segítséget
ad nekik is az önálló ügyintézésre.
Sokkal kulturáltabb körülményeket teremtettek az ügyfelek
számára, ami persze jobb az itt
dolgozóknak is.
T.V.

A Martinkai Közösségi Ház hírei

2014. április 27-én, vasárnap

Értesítjük a martinkai lakosságot, hogy a Közösségi Házban
ügyfélfogadást tartunk minden munkanapon 8-10 óráig. Ebben
az időpontban van lehetőség a Polgármesteri Hivatal nyomtatványainak átvételére, illetve bármilyen egyéb a közösségi házat
érintő ügyintézésre (érdeklődés, teremfoglalás stb.).
A terembérleti díj nem változott, 1000.- Ft/óra összegben bérelhető a Közösségi Ház családi rendezvényekre, illetve közösségi,
oktatási célokra.
Az internet továbbra is kedd és csütörtök délután áll rendelkezésre 15-17 óráig.
A gyerekek számára Kölyökklubot indítunk pénteki napokon
16-18 óráig, ahol hetente változatos programokat szeretnénk
biztosítani a szabadidő hasznos eltöltésére.

10 órától istentisztelet
a Református Templomban,

Részletes információ kérhető Varga Mónikánál a nyitvatartási
időpontokban, illetve az alábbi elérhetőségeken:

Tisztelettel meghívja Önt
az I. és II. világháború áldozatainak
emlékére szervezett

MEGEMLÉKEZÉSRE
ÉS KOSZORÚZÁSRA.

11 órától megemlékezés
és koszorúzás
a Világháborús
emlékműnél.

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési
és Muzeális Intézmény
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 7.
Tel./fax 06-52-590-013 Mobil:06-30-3270232
E-mail: muvhazhs@gmail.com
Web: hajdusamson.mklib.hu
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Köszönetnyilvánítás
Az „Iskolánkért Alapítvány” és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köszönetet mond mindazoknak, akik adományukkal, támogatói jegy vásárlásával, megjelenésükkel, tombola tárgy felajánlásával, műsorban való közreműködéssel és munkájuk felajánlásával hozzájárultak a 2014. március 8-án megtartott Alapítványi bál sikeréhez.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a bál eredménye 274.756 Ft, melyet a Boldogkőváralján lévő táborhely fejlesztésére fordítunk.
Hajdúsámson, 2014. március 18.

Hermanné Mányi Ildikó „Iskolánkért Alapítvány” kuratóriumi elnöke,
Sándorné Sas Ildikó igazgató

Felhívás
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy településünkön
2014. március 31-től 2014. április 18-ig

tüdőszűrés

lesz.

Helye:
Általános Iskola udvara
( Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.)
Ideje:
Munkanapokon 8.00-14.00 óráig
A 40 év alattiaknak a tüdőszűrő vizsgálatért 1700.- ft térítési díjat kell fizetniük.
A 40 év felettieknek az alkalmassági vizsgálathoz szükséges igazolásért sem kell fizetni.
A tüdőszűrésre vigye magával saját névre szóló TAJ kártyáját, személyi igazolványát, lakcím kártyáját.

Télűző farsangi délután
a múzeumban
Húsvéti készülődés
Töltsd hasznosan a szünidőt!
Gyere el a „Népi Kalendárium” sorozatban szervezett
HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS programunkra!
Ideje: 2014. április 17. csütörtök 10-16 óráig
Helye: múzeum
Programok:
- tojáskereső verseny (nevezni lehet 10-11 óráig 2-5
fős csoportokban gyerek- és családi, gyalogos és kerékpáros kategóriákban, kisebb gyűjtőkosarat hozzanak magukkal a résztvevők, a tojásokat 14 óráig lehet
leadni),
- hagyományos tojásfestés, kézműves foglalkozás
(tojást, kukót hozni kell!),
- húsvéti népszokások bemutatása
Mindenkit szeretettel várunk, a belépés díjtalan!

Remek télbúcsúztatón vettünk részt február 28-án
a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár, Közművelődési és
Muzeális Intézmény szervezésében.
Interaktív
foglalkozáson
rendszereztük ismereteinket
a farsangi szokásokról, majd
tesztversenyen adtunk számot
tudásunkról.
Kiszebábokat
készítettünk,

melyeket a zajos télűzésünk
végén el is égettünk vidám
verselések, éneklések és táncolás közepette.
A vidám mulatságot az elmaradhatatlan farsangi fánkok
elfogyasztásával zártuk.
Köszönjük szépen a lehetőséget! Nagyon jól éreztük magunkat!
a 2. c. osztály nevében
Csécseiné Mihályi Edina
pedagógus

6.
Télűző farsangoló délutánt
szervezett a Petőfi Sándor
Városi Könyvtár, 2014. február 28-án, 15 órától a múzeumban.
Harsány gyerekzsivaj törte
meg a téli hónap utolsó, fáradt
péntek délutánját. A sámsoni
múzeum szervezésében, főként iskolásokból összegyűlt
tömeg, nem kevesebbre vállalkozott, minthogy farsangi mulatsággal egybekötött, télűző
hadjáratot indítson.
A fenyegetésre az időjárás
is reagált, ugyanis kellemes
napsütésben múlathatták a
vendégek az időt. A múzeum
nyitva állt mindenki számára,
így az odalátogatók néhány
tematikus farsangi játékban és
kézműves foglalkozásokban
vehettek részt. Az előzetesen
meghirdetett
maszkkészítő
versenyre, sok gyerek küldte
be pályázatát. Az álarcok készítői jutalomban részesültek,
és a művek a múzeum kiállítótermének falát ékesítették.
A rendezők fontosnak tartották, hogy az ilyenkor szokásos
népi hagyományokat továbbörökítsék az utókor számára,
így az esemény fő motívumaként, többek között a kiszebáb
szerepelt. A babona szerint
az elkészített báb elégetése,
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Télűző farsangi mulatság
megszabadítja az embereket
az összes bajaiktól, és szimbolikusan is véget vet a téli időszaknak.
Ennek alapján a különböző
jelmezekbe öltözött, színesre
festett kis arcok, szándékosan
nagy zajjal meneteltek végig
városunkban, élükön a magasba emelt kiszével. Ezután
közös kört alkotva, énekek és
versek mellett égették porrá a
„téltemetés” egyetlen foglyát.
És végül mit sem ér a farsang,
fánk nélkül. A rendezvény befejezéseként, ízletes desszerttel kedveskedtek, a már telet
maguk után hagyó, ünneplő
lakosoknak.
Babály Dávid

KÖZÖSSÉG

Köszönet az 1c, 2c, 5e osztály aktív közreműködéséért

Maszkverseny díjazottai:
Balázs Pistike
Óvoda Tigris csoport
Szijjártó Dorina
Rafael Amál
Tejfel Virág
2.c
Budán Ferenc
Varga Milán
2.c
Nagy Hajnalka
5.e

Farsang az Óvodában
A néphagyományok, szokások felelevenítése, ápolása
sok lehetőséget nyújt a szabadidő élvezetes, hasznos
eltöltésére, s feladatunk is,
hogy ezekkel megismertessük a gyermekeket.
A farsang évszázadok óta a
nagy télvégi mulatságok ideje, amelyre jellemző az ünneplés, a pompa, a vidámság.
Ilyen vidám, örömteli nap volt
február 21-én az Eszterlánc
Óvodában is. Ezen a napon
tartottuk meg hagyományainkhoz híven a farsangi mulatságunkat, amelyre már nagy
izgalommal, várakozással ké-

szültek a gyerekek. Fokozták
a hangulatot a színesen, esztétikusan feldíszített csoport-

szobák, folyosók. A farsangi
mulatság fénypontját a jelmezesek bemutatkozása jelentet-

te. A szülők segítségével sok
ötletes és szebbnél-szebb jelmezekbe öltöztek a gyerekek.
Az igazi nagy ünnepléshez
hozzátartoztak a jól szervezett
versenyjátékok, tánc, mulatozás, evés-ivás, amelyek ezen
a napon sem maradhattak el. A
gyermekek, felnőttek egyaránt
nagyon jól érezték magukat.
Ezt a napot teljes mértékben
a tréfa, jókedv, öröm hatotta
át, amellyel remélem sikerült
minden gyermeknek maradandó élményt nyújtani.
Váradi Lászlóné
Óvodavezető

KÖZÖSSÉG
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Látványos megemlékezés 1848-ról
az II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
Az 1848-as forradalomra és
szabadságharcra emlékeztünk a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában

A megemlékezésre az iskola aulájában került sor, ahol
a diákok a 4. évfolyamosok
rendkivül színvonalas előadá-

sát tekinthették meg. A műsorban felléptek a művészeti
tagozat citerásai és néptáncosai is. A műsor összeállítását, a
szereplők betanítását Bacskainé Czap Ildikó, Tóthné Tencler
Judit és Bakk Zoltánné pedagógusok végezték. A dekorá-

ciót Kincsesné Kirtyán Mária
és Madarasiné Kozáróczki
Beáta készítette. A művészeti
tagozat munkájában részt vett
Hajduné Hőgye Zsófia, Hajdu
Sándor és Menyhárt Zoltán.A
múltból ránk hagyott örökség
megőrzése, továbbadása a fel-

növekvő nemzedéknek, diákjainknak méltó volt március
15-e eszmeiségéhez.
Földvári Istvánné
igazgatóhelyettes

Házi koncertek a II. Rákóczi Ferenc Általános iskolában
A 2013/2014-es tanévben vezettük be a „Házi koncerteket”, melynek negyedik koncertjét 2014. február. 28-án
tartottuk iskolánkban.
Kezdeményezésünknek több
célja is van: elsőként, hogy a
gyerekek megismerkedjenek a
koncerttel. Nagyon sok tanuló
és szülő nem tudja, hogy iskolánkban magas szintű alapfokú
művészeti iskola is működik,
ahol különböző hangszerek oktatása folyik, mint a zongora,

hegedű, gitár, fuvola, rézfúvós
hangszerek, valamint lehetőség
nyílik beiratkozni néptáncra,
népi énekre, magánénekre, a
képzőművészeti ágon rajzra,
festészetre is.
Másik célunk, hogy a
gyerekek megismerjék az élőzenét, és ha valamely hangszer
elnyeri tetszésüket, a következő tanévtől minél többen iratkozzanak be művészeti oktatásra, hogy művészeteket kedvelő
felnőttek váljanak belőlük.
A házi koncertek nagyon jó

lehetőséget biztosítanak arra,
hogy a művészeti képzésben
résztvevő diákok hónapról hónapra megmutassák fejlődésüket, tehetségüket.
Szeretnénk, ha a tanév végéig minden hangszeres
oktatásban részvevő tanuló
fellépne, valamint szeretnénk
kiállítania a képzőművészeti
oktatásban résztvevő tanulók
munkáját. Természetesen, az
is cél, hogy az általános iskola
minden tanulója legalább egyszer egy évben részt vegyen
házi koncertünkön.
Minden
hangszeroktatás alapja a szép magyar
népdal. Bartók és Kodály országában nincs is ettől természetesebb dolog. Fontos célunk
tehát, hogy minél több gyerek
énekeljen, és ha lehet, ezt közösen tegyék. Minden koncertet
iskolánk „mini énekkara” nyit
meg szebbnél szebb népdalokkal és népi citerakísérettel, valamint iskolánk énekkara zár
színvonalas műsorral.
	Legfőbb célunk tehát,
hogy minél több gyereket bevonjunk a művészeti oktatásba.
Várunk mindenkit utolsó házi

koncertünkre, melyet május végén tartunk. Ez lesz a csúcsa a
koncertsorozatnak, itt ugyanis
a végzősök és a kiemelkedő diákok lépnek majd fel.
 	
Koncertsorozatuk
jövő évben is folytatódik, bízunk benne, egyre több gyerek
és szülő lesz kíváncsi a művészeti képzésben résztvevő diákjainkra.
Magyar Gabriella
szervező, zenetanár
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TÁJÉKOZTATÓ
a szavazóhelyiségek címéről, a Szavazatszámláló Bizottságok tagjairól
és a Helyi Választási Irodáról

A 2014. április 6-ai Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó hajdúsámsoni szavazatszámláló bizottságok tagjai és póttagjai:
1. sz. szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Hajdúsámson, Radnóti u. 2.
Szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Gajdosné Zoványi Erika
2. Hajdúné Nagy Ibolya
3. Szabó Mihályné
2. sz. szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Hajdúsámson, Kossuth u. 11-15. (óvoda)
Szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Ádámku Ibolya Erzsébet
2. Kiss Sándor
3. Szankuné Szilágyi Tünde
3. sz. szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Hajdúsámson, Jókai u. 61. (iskola)
Szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Hegyes Zoltánné
2. Szabó János Béláné
3. Szabóné Török Krisztina
4. sz. szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Hajdúsámson, Jókai u. 61. (iskola)
Szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Csonkáné Szíjjártó Valéria
2. Sós István Jánosné
3. Pistai Józsefné
5. sz. szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Hajdúsámson, Árpád út 22/A. (Gyermekjóléti Szolgálat)
Szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Fogarasi Erika
2. Petrohai Zsolt
3. Szegedi Jánosné
6. sz. szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Hajdúsámson, Árpád út 135. (Faház)
Szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Deli Tamásné
2. Hamarné Valentics Ilona
3. Varga Jánosné
7. sz. szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Hajdúsámson, Martinka, Iskola u. 13.
Szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Danka Ferencné
2. Szántó Vincéné
3. Vári Ferencné

8. sz. szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Hajdúsámson, Sámsonkert, Fő u. 41.
(iskola)
Szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Dobi Mária
2. Jócsák Istvánné
3. Kass Jenő
9. sz. szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Hajdúsámson, Sámsonkert, Fő u. 41.
(iskola)
Szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Kádár László
2. Minárcsik Andrásné
3. Dalmi Imréné
10. sz. szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Hajdúsámson, Sámsonkert, Fő u. 41.
(iskola)
Szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Pócsi Renáta
2. Süvöltős Mihályné
3. Szilágyiné Hüse Julianna
Póttagok:
1. Hollósi Attiláné		
2. Hollósi Melinda		
3. Tóthné Pataki Ildikó		
4. Kovács Istvánné		
5. Fekete Sándorné		
6. Pistai Zsuzsa			
7. Major Istvánné		
8. Nagyházi Jánosné		
9. Csigerné Hollmann Katalin
10. Ozsváth Csaba		
11. Galláné Gergely Piroska
12. Nagyné Murányi Mária
13. Csigéné Zsadányi Mariann
14. Tóth Hajnalka

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
HVI vezetője: Bagolyné Szűcs Mariann
Telefonszám: 52/590-593
52/590-590
Telefax:
52/590-591
e-mail cím: jegyzo@hajdusamson.hu
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Jól kezdődött az év az íjászoknak

2014. február 1-én megrendezték Debrecenben az
IFAA Terem országos Bajnokságot. Egyesületünk 4 fővel képviseltette magát.

Igaz, hogy a két fiatal sportolónk
csak tapasztalat szerzés céljából
vettek részt a versenyen, hiszen
Ők még csak egy pár hónapja
kezdték el az íjászkodást. A még
ifjúsági korú Sziderov Trisztán
Zsolt - aki egy év kihagyás után
tért vissza - a felnőtt mezőnybe
a dobogó 3. fokára állhatott. Ifj.
Bertalan Zoltán aki eddig kizárólag 3D-s versenyen indult, aligalig maradt le a dobogóról és így
4. helyezést ért el. Ez már csak
azért is nagyon jó eredmény, most
ez a jó szereplés lendületet adhat a
további versenyekhez. Az egyesü-

Felkészülés az íjász OB-ra

let 2014- es stratégiája, hogy 2-3
fővel rendszeresen jelen leszünk
az országos pályaversenyeken is.
Emellett nem hagyhatjuk el a 3D
versenyeket sem, mivel ez az év
felkészülést kell, hogy jelentsen
a 2015-ben Magyarország rendezésében lebonyolítandó IFAA
3D Vadász Világbajnokságra. A
cél legalább egy dobogós hely
megszerzése. Még a 3-D-s szezon
megkezdése előtt 2 terem Országos Bajnokság vár a sportolóinkra. Március 15.-én Nyíregyházán
rendezik a 3-D Terem Országos
Bajnokságot, valamint március
23.-án Kecskeméten a FIFA Pálya Terem OB-t. Erre a versenyre való kvalifikációs versenyen
(Derecske, március 09.) Sziderov
Zsolt a felnőttek mezőnyében I.
helyezést ért el. És, hogy a siker
teljes legyen
ifj.
Bertalan
Zoltán óriási
küzdelemben
(Halász Attila többszörös
Magyar Bajnokot) szétlövéssel megelőzve
megszerezte a
II. helyezést.
Óriási Siker!!Jó
hír az íjászok-

A kezdő kézisek egy csoportja

nál, hogy ősztől fellendült az
utánpótlás nevelés. 5-6 fős gyerek
csoport színesíti rendszeresen az
edzéseket. Már látszik, hogy nagyon ügyesek, szép jövő állhat
előttük. A legifjabb tagunk mindössze 6 éves, (Ádám), de nagyon
kitartó és nagyon ügyes.
Egyesületünk
másik
szakosztálya és kitett magáért.
Hosszú előkészületek után január
elején sikerült beindítani a már 15
fővel működő, újabb kézilabdás
csoportunkat. A 3.-4.-5.-osztályosoknak meghirdetett csoport
zömét a 4. osztályosok alkotják.
A gyerekek nagyon élvezik a heti
2 edzést. Remélem, hogy közülük

9.

is kikerül egy-kettő a jövő bajnokai közül. A kézilabdaedzések
Hétfőn és Pénteken 15.30-17.00
óráig vannak a központi iskola
kistornatermében. Szívesen látjuk
a további érdeklődő gyerekeket.
Célunk nem csak a versenysportra
való felkészítés, hanem a rendszeres testedzés, a kitartó munka, az
egészséges életmód megszerettetése a gyerekekkel! Terveink szerint rendszeresen fogjuk tájékoztatni a lakosságot, egyesületünk
eredményeiről, híreiről.
Bertalan Zoltán
S.E. elnök

A felnőtteknél Varga, az ifiknél Telegdi vitte a prímet
Négy versenyen vettek részt
az
elmúlt
időszakban
a
hajdúsámsoni Harangi Imre SE
(HISE) ökölvívói.
Csapatbajnokként zárta a HISE
az 58. Bocskai István Ökölvívó
Emlékversenyt: a sámsoniaktól
Varga Miklós (60 kg) aranyérmet
szerzett, míg Ungvári István (49
kg) harmadik lett a nemzetközi
seregszemlén, így a HISE tíz és
fél pontot gyűjtve megnyerte a
magyar klubok versenyét.
Az idősebb sámsoni öklözők után a fiatalokon volt a sor,
ők a Budapesten megrendezett
Énekes István ifjúsági ökölvívó
emlékversenyen mutathatták meg
magukat február közepén. Három
tehetség, Telegdi Dávid 56 kgban, Horváth Ferenc a 60 kilósok
között, míg Jarkó Ferenc a 64 kilogrammos súlycsoportban képviselte a HISE színeit, de számukra
nem termett babér a Gerevich
Aladár Nemzeti Sportcsarnokban

megrendezett viadalon.

Varga Miklós a Bocskai után február 28-án bunyózott
ismét tétmeccsen, a hajdúsámsoni
kétszeres olimpikon, sokszoros
magyar bajnok a Komárno Sharks
együttesét erősítette a BoxingONE
Championship (nemzetközi csapatbajnoki liga) soron következő
fordulójában, melyet a házigazda
Komárno nyert meg 16:5-re az
újonc KSI Budapest ellen. Varga
Lőrincz Márkkal bunyózott 60

kilóban, a hajdúsági már az első
menetben
technikai
KO-val
lerendezte
ellenfelét,
és mivel
a sámsoni volt a
joker, így
az
első
menetben
aratott sikere négy
pontot jelentett a Cápáknak. A HISE klas�szisa nem csupán a győzelemnek
örülhetett, hanem annak is, hogy
őt választották meg a torna legjobbjának.
Március első hétvégéjén pedig ismét az ifiké volt a
főszerep, a sámsoniaktól Koltai
Márkó (serdülő 56 kg), Veres Tibor (serdülő 65 kg), Jarkó Ferenc
(ifi 64 kg) és Telegdi Dávid (ifi 60
kg) is szorítóba lépett az Észak-

Alföldi Tornádó ökölvívó régió
bajnokságon Debrecenben.
Telegdi Dávid a második menetben technikai KO-val
nyert nyíregyházi riválisa, Gyarmati Márk (DSC) ellen, így ifjúsági regionális bajnok lett, sőt, őt
választották meg a legjobb ifi öklözőnek is. Jarkó Ferenc első mérkőzését 3-0-ra hozta a DVSC-s
Kiss Gergő ellen, majd a döntőben egy másik DVSC-s ökölvívóval, Lázók Józseffel szemben vereséget szenvedett. Koltai Márkó
harmadikként zárt, miután TKOval kikapott a törökszentmiklósi
Bárány Istvántól. A 65 kilós Veres
Tibort szintén egy törökszentmiklósi bunyós, Fátyol Sándor múlta
felül, így ő ezüstéremmel térhetett
haza a régiós viadalról.
Szabó Dóra
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AZ ÖSSZEVEZETETT EBOLTÁSOK ÜTEMTERVE
2014. év

Hajdúsámson területén:
04. 12-én
04. 13-án
04. 13-án
04. 26-án

szombaton		
vasárnap		
vasárnap		
vasárnap		

12,00 órától 15,00 óráig
8,00 órától 11,00 óráig
12,00 órától 14,00 óráig
8,00 órától 11,00 óráig

Gépállomás
Jókai úti iskola
Szatmári u. - Kinizsi u. sarok
Radnóti utcai játszótérnél

szombaton		
vasárnap		
vasárnap		
vasárnap		

8,00 órától 10,00 óráig
8,00 órától 9,30 óráig
10,00 órától 11,00 óráig
11,30 órától 12,30-ig

Gépállomás
Jókai úti iskola
Szatmári utca Kinizsi u. sarok
Radnóti utcai játszótérnél

Ligettanya:
04. 13-án
vasárnap		

15,00 órától 15,30 óráig

Sámsonkert:
04. 26-án
szombaton		

12,00 órától 15,00 óráig

Iskola előtti tér

Pótoltás:
05. 10-én

szombaton		

14,00 órától 16,00 óráig

Iskola előtti tér

Martinka:
04. 12-én

szombaton		

8,00 órától 11,00 óráig

Buszforduló

Pótoltás:
05. 10-én

szombaton		

11,00 órától 13,00 óráig

Buszforduló

Pótoltások:
05. 10-én
05. 11-én
05. 11-én
05. 11-én

Dr. Vajna Zsolt
magán-állatorvos

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Hajdúsámson Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, hogy 2014. április 21-én (hétfőn)
a hulladékszállítás az ünnepre való tekintettel elmarad!
Helyette: 2014. 04. 19-én, szombaton történik a hulladékszállítás.
A megszokott helyen az elszállítani kívánt hulladékot kérjük reggel 6 óráig helyezzék ki.
			
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.

HIRDETÉSEK
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Következő tanfolyamunk megnyitója:
hajdúsámson

Petőfi Sándor Városi Könyvtár emeleti terem
2014. április 11. péntek 18 óra
Hajdúsámson, Szabadság tér 7.

Részletfizetési kedvezmény
internetes kresz tanulási lehetőség
e-learning

Schmidt Vendel
06/20/428-93-23

APRÓHIRDETÉS

Bontott cserép 1 makkos 80
db és 40 db 15 kupás új eladó.

Hirku Richárd
06/30/206-21-23

Érd.: Kossuth u. 78.
Szántóföldet bérelnék Hajdúsámson környékén. Érd.:
06/30/456-4873

Kedvezményes tanfolyam indul!!!
Hajdú-Bihar megye legeredményesebb autósiskolája
a ROY’S 96 AUTÓSISKOLA
AHOL NEM CSAK VIZSGÁZHATSZ, HANEM
SIKERESEN LEVIZSGÁZHATSZ!!!
Tanfolyamkezdés minden kategóriában
Április 17-én 17 órától induló
tanfolyamra lehet jelentkezni!!!
-Részletfizetési lehetőség
-Számítógép használat a tanfolyam ideje alatt
korlátlan mennyiségben KFF-programmal
-A tanfolyam idejére tankönyvhasználat biztosítása

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Roys 96 Kft
Máté Attila oktató, H.sámson, Radnóti utca 2.
Tel: +36 20/9788-508 vagy +36 52/201-063

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

A városközpontban, forgalmas helyen, kis rezsiköltségű 25
m2-es üzlethelyiség csendes tevékenységre kiadó.
Parkolás megoldott, riasztó, klima van.
Érd:06-20-380-4170 vagy 06-20-520-1594.

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

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!
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Szépkorú köszöntése

1848-ra emlékeztünk
„Emberhez méltó életet nem
a hatalomtól kell várni, hanem maguknak kell megteremteniük.” Hangzott el a
forradalom és szabadságharc 166. évfordulóján Hajdúsámsonban.
Lelkes ünneplők gyűltek
össze március 14-én délután, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola aulájában
szervezett megemlékezésén.

Az ünnepi beszédet az idén
10 éves város polgármestere, Hamza Gábor tartotta.
A polgármester többek között
kiemelte a hajdúsámsoni
őseinket is, „akik a közös
célokért tenni akaró, és ha
kellett, életüket áldozó emberek voltak.”
Ezt követően az általános
iskola tanuló előadták a
szabadságharc eseményeiről

szóló műsorukat. Az ünnepséget Zoltai Sándor zenésénekes produkciói szinesítették.
A rendezvény ezután a Petőfi
szobornál folytatódott, ahol a
Muskátli Népdalkör is fellépett 48-as dalokkal, majd a
város intézményei, civil szervezetei és a pártok helyi
képviselői helyezték el koszorúikat.

2014.
március
18-án
Balázs Mátyásné Julika néni, Hajdúsámson,
Csukás dülői lakost köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Tóth
János alpolgármester és
Pogorisky-Koszta Marianna anyakönyvvezető.

