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2014. ÁPRILIS
XX. évf. 4. szám

Majális program   
a hátsó oldalon

45 éves a            
Dínó Bábcsoport

5. oldal

Éremeső a diák-
olimpián. Box.

8. oldal

2014. április 22-én kedden a 
délelőtti órákban riasztották 
a debreceni és a nyíradonyi 
tűzoltóságot, hogy Hajdú-
sámsonban a Szatmári utca 
67. szám alatti sorházból öt 
lakás tetőtere ég.

A Tűzoltóság nagy erőkkel 
vonult a helyszínre. Öt 
gépjárművel és 20 fő tűzoltó 
bátor munkájával sikerült meg-
fékezni a tűz továbbterjedését 
és a tüzet eloltották. A hivatal 
részéről szinte a tűzoltókkal 
egy időben a helyszínre 
mentünk és segítettünk a 
tűzoltóságnak, rendőrségnek 
a lakók kihallgatásában. A 

helyi polgárőrök biztosítot-
ták a rendet. A gyors segítség 
és közreműködés eredmé-
nye, hogy a nagy anyagi kár 
mellett személyi sérülés nem 
történt. A Polgármesteri Hi-
vatal a károsultaknak szociá-
lis rászorultságuk arányában 
anyagi segítséget nyújtott. A 
keletkezett károk rendezését 
a tulajdonosoknak elsősorban 
a biztosítónál és az illetékes 
hatóságoknál kell kezdemé-
nyezni. A Hajdú-Bihari Napló 
a károsultak megsegítésére 
gyűjtést kezdeményezett. 
    
 Hamza Gábor 

polgármester 

Súlyos tűzeset a Szatmári 
utcán

Örömmel tudatjuk, hogy 2014. 
március 27-én nyílt meg Budapes-
ten a Hagyományok Háza kiállító 
termében az ,,Éneklő madárka” 
elnevezésű kiállítás, mely  Dobosné 
Hajdu Anikó szervezésével 2013-
ban a megyénkben már több tele-
pülésen is bemutatkozhatott.

A hajdúsámsoni Öltögetők klubja 
tagjai most is büszkén részt vettek a 
megnyitón, hiszen a kiállítás plakát-
jára Havasi Istvánné hímzése került. 
A  május 16-ig megtekinthető tárlaton 
ezen kívül több alkotásuk is látható 
Budapesten a Szilágyi Dezső tér 6. 
szám alatt.

Éneklő madárka Budapesten
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Hajdúsámson kedvező fek-
vésének köszönhetően köz-
vetlenül elérhetően, illetve 
több köldökzsinórral kap-
csolódik az ország második 
legnagyobb városához, Deb-
recenhez. Így számunkra 
fontos és kedvező a régió 
központjának közelsége, 
sok hajdúsámsoni lakosnak 
munkahelyet, az ország leg-
nagyobb iskolavárosaként 
a tanulni vágyó fiataloknak 
tanulási lehetőséget biztosít. 
Naponta 8-8500 fő sámsoni 
lakos ingázik a két telepü-
lés között. Tehát Debrecen 
közelsége meghatározó Haj-
dúsámson fejlődése tekinte-
tében. 

Hajdúsámson Városnak két 
nagy településrésze van, 
Sámsonkert és Martinka, va-
lamint ide tartozik Liget tanya 
és a volt Tiszti lakótelep. Az 
egyre népesedő Sámsonkert, 
de Martinka lakosságának is 
jogos igénye, hogy arányosan 
fejlődjön az anyatelepüléssel. 
Ennek teljesítése nagy felada-
tot jelent a mindenkori Önkor-
mányzatnak. 

2014-2020. között a legsürgő-
sebb feladatok közé sorolható 
a rossz minőségű 471-es II. 
rendű főútvonal korszerűsítése 
és az elkerülő út megépítése, 
a Hajdúsámson – Hajdúhad-
ház közötti út korszerűsítése, 
szélesítés és bekötése a 4-es 
országos főútvonalhoz. A ha-
tár menti települések társulási 
tagjaként, az uniós források 
igénybevétele érdekében fon-
tos a Hajdúsámson – Nyír-
mártonfalva út megépítése is 
a Nyírábrányi határátkelőhely 
rövidebb úton való elérése mi-
att.

Ha a települések között nin-
csenek megfelelő minőségű 
közlekedési utak, ezek gátol-
ják a fejlődést, akadályozzák 

az emberek mozgási szabad-
ságát és élhetetlenné teszik a 
településeket. 

Tasó László országgyűlési 
képviselő, útügyi biztos tájé-
koztatása szerint a 2014-2020-
as uniós gazdasági időszakban 
megvalósulhatnak a fenti út-
fejlesztések plusz a Debrecen-
Nyírábrányi 48-as út korszerű-
sítése, mely már elkezdődött. 
Ezek megvalósulásával ko-
moly fejlődés következne be 
Dél-Kelet Magyarország terü-
letén. 

Hajdúsámson Város vonat-
kozásában égetően szükséges 
egy közösségi, vagy műve-
lődési ház megépítése. A la-
kosság közbiztonságának és 
a bűnözés visszaszorításának 
érdekében rendőrőrs, vagy 
megerősített KMB létrehozása 
szükséges. A megvalósításuk-
hoz még a választások előtt 
kértem Orbán Viktor minisz-
terelnök úr segítségét. 

Nagyon fontos feladat a bel-
ső úthálózat korszerűsítése, 
a földutak kövesúttá való át-
építése és ezzel egy időben 
a belső felszíni vízelvezetés 
megépítése. 

A város méretéhez képest ki-
csi a városközpont és funkció-
hiányos, ezért szükséges egy 
főtér létrehozása, mely a mű-
velődési házzal együtt szolgál-
ná a lakosság, a fiatalok, nyug-
díjasok és az önkormányzat 
rendezvényigényeit.

Az egészségügyi szolgáltatá-
sok területén előrelépés tör-
tént: a képviselő-testület elha-
tározta, hogy létrehozza a 4. 
számú felnőtt háziorvosi kör-
zetet, mely a „zöld épületben” 
(Petőfi Sándor utcán), a volt 
orvosi rendelő épületében  fog 
működni, ahová elsősorban a 

Sámsonkerti lakosok tartoz-
nak. Szükség van egy bentla-
kásos öregek otthonára. 

Több erőfeszítést tettünk 
munkahelyteremtésre. Sajnos 
a 471-es út rossz állapota el-
riasztotta a befektetőket, ezért 
fontos a korszerűsítése mie-
lőbb. 

 Sok a sportolni vágyó és spor-
tot szerető fiatal városunkban, 
ezért a kormány ilyen irányú 
törekvéseit támogatjuk, és ki 
kell használnunk a pályázati 
lehetőségeket. 

Szabadidős központ létrehozá-
sához előnyt jelent a megépült 
martinkai műút. Tájvédelmi 
körzetünk Martinka Kele-
ti oldalán helyezkedik el. Ez 
a Csere-szél, Vermes oldal, 
Sámsoni legelő, Csikós erdő 
területei. A terület gazdag nö-
vény és állatvilággal rendel-
kezik, akár turisztikai cél is 
lehet. Ennek feltárását és fej-
lesztésének uniós forrásait el 
kell kezdeni és megvalósítani 
a 2014-2020. közötti időszak-
ban. 

Az önkormányzat felelősen 
és szigorú feltételek mellett 
gazdálkodik. Ez évben befe-
jeződik a kerékpárút építése a 
felszíni vízelvezetéssel, mely 
biztonságossá tette a főút mel-
letti kerékpározást, beindul a 
közösségi közlekedés, meg-
épül a bölcsőde, sok kismama 
örömére, elkészült a Polgár-
mesteri Hivatal két épületének 
összeépítése, mely szebbé tet-
te a központot és befejeződik 
az I. vízgyűjtő terület átépíté-
se.
A jövőben is tájékoztatni fo-
gom a lakosságot a fejlesztési 
tervekről és lehetőségekről. 

Hamza Gábor 
polgármester

2014. április 6-án zajlott le 
az országgyűlési képvise-
lők választása. Hajdúsám-
sonban 10 szavazókörben 
voksolhattak a választópol-
gárok. A választási névjegy-
zékekben 10134 választópol-
gár szerepelt, közülük 4899 
fő élt szavazati jogával, mely 
48,34%-ot jelent.

Városunkban a választás rend-
ben, fegyelmezetten zajlott, 
rendkívüli esemény nem tör-
tént.

Ezúton is szeretném megkö-
szönni a választópolgárok 
részvételét és a szavazatszám-
láló bizottságok tagjainak a  
munkáját.

Az Európai Parlamenti képvi-
selők választására 2014. má-
jus 25-én vasárnap kerül sor.

Bagolyné Szűcs Mariann,  a 
helyi választási iroda vezetője

Tájékoztató a tavaszi 
választásokkal 
kapcsolatban

BeirAtkozás
Beiratkozás a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola első évfolyamára:
Időpont: 2014. április 28-
30.
Helyszín: Kossuth u. 2-8.

További információ: 
www.hajdusamson-

rakoczi.hu

2014 évi szociális  
juttatások kifizetése:

Áprilisi: május 5-én,
májusi: június 2-án,
júniusi július 2-án,

júliusi augusztus 4-én

9,30-tól 13,30-ig

Tájékoztató Hajdúsámson Város 
Településfejlesztési Koncepciójáról 

2014-2020 között
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Cseresznyés Józsefné Zsuzsika nénit, Kőrösi Csoma Sándor 
utcai lakost, április 3-án  99. születésnapján köszöntötték.

Április 16-án családja körében ünnepelte 90. születésnapját 
Jónás Gáborné Piroska néni, Árpád úti lakos.

Ebben a hónapban két szépkorú hajdúsámsoni lakost köszöntött otthonában az önkormányzat képviseletében Tóth János 
alpolgármester és Pogorisky-Koszta Marianna anyakönyvvezető.

Szépkorúak köszöntése

Húsvéti készülődás a múzeumban 

A tojáskereső versenyen 14 gyalogos és 3 ke-
rékpáros csapat indult

Sok szülő a gyermekével közösen készített 
húsvéti dekorációt

Készülnek a piros tojások. Kicsik és nagyok 
együtt szorgoskodtak az asztal körül

Az eredményhirdetéskor minden résztvevőt 
jutalmaztak a szervezők

A tojásfestés egy különleges 
módját is kipróbálhatták az 
érdeklődők

A közművelődési intézmény 
színjátszó csoportja vidám 
jeleneteket adott elő
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2014-ben ünnepeljük a 
Sámsonkerti Dínó Bábcso-
port megalakulásának 45. 
évfordulóját. Ebből az alka-
lomból kiállítást rendezünk 
emlékeikből, melyre minden 
érdeklődőt és régi bábost 
szeretettel várunk. 

A megnyitó 2014. május 23-án 
a gyereknapi program kereté-
ben, 16,30-tól lesz Hajdúsám-
sonban, a múzeumban.

A rendezvény díszvendége: 
Szűcs Mihályné Gabi néni a 
Dínó Bábcsoport vezetője, 
nyugdíjas pedagógus.

Martinkai Kölyökklub el-
nevezésű programsorozatot 
hirdetett a Petőfi Sándor Vá-
rosi Könyvtár. 

Április 11-én, pénteken a 
Martinkai Közösségi Házban 
elsőként a társasjátéké volt 
a főszerep.  Az esemény jó 
hangulatban telt. Kicsik és na-
gyok, szervezők és résztvevők 
egyaránt élvezték a Twister és 
Activity nyújtotta örömöket. 
A gyerekek a szervezőkkel 
közös csapatot alkotva játszot-
ták végig az ügyességi felada-
tokat.

Az eseménysorozat a követ-
kező héten is folytatódott. Az 
érdeklődők a húsvétra készü-
lődhettek: tojást festettek, asz-
taldíszt készítettek. A díszítés 
azonban nem a megszokott 
módon történt: a festett tojá-
sokra ugyanis írókával vitték 
fel a viaszt, majd a megrajzolt 
mintákat aranyszínű porral tet-
ték különlegessé.

Április utolsó pénteki napján 
honfoglalóversennyel és film-
vetítéssel várják az érdeklődő-
ket. 

Soron következő 
iDőpontok:

május 9.

május 16.

május 30.

június 6. 
ezt követően 

nyári szünet következik!

szerettel várunk minden 
érdeklődő gyereket!

A Helyi alkotók kiállítás sorozat következő bemutatkozása 
ebben az évben, rendhagyó módon most nem kiállítással ke-
rül megrendezésre, hanem úgynevezett nyílt foglalkozások 
keretein belül lehetőséget adunk a tanulni vágyóknak. Mi-
vel évek óta már nagy sikerrel bemutatkozhattak a hímzők, 
gobelinvarrók, gyöngyfűzők, horgolók és egyéb női tevé-
kenységek, most úgy gondoltuk a tanulásra illetve a techni-
kák oktatására fektetjük a hangsúlyt.

 Az Öltögetők klub aktív részvételével délelőtt az iskolásoknak 
tartunk foglalkozást, délután a felnőtteknek és csoportok ré-
szére biztosítunk részvételi lehetőséget.  2014. május 12-16-ig, 
egy héten át minden nap más-más technikát tanulhatnak meg 
az érdeklődők, melyhez előzetes bejelentkezés szükséges, kellő 
érdeklődés hiányában egyes foglalkozások elmaradhatnak!

Eszközöket és alapanyagot korlátozott számban tudunk biztosí-
tani. Egyes témákhoz kapcsolódóan alapanyag, eszköz, készter-
mékvásárlásra is lesz lehetőség.

Május 12. hétfő: Hímzés, Öltögetők klub nyílt foglalkozása 14-
17 óráig. Téma: szálkihúzások előkészítése, paplansarkos sze-
gés, azsúrozás.

Május 13. kedd: Gépi hímzés a Kalocsai hímzésben, Pappné Dr. 
Tarányi Zita bemutató foglakozása 13-15 óráig, 15- 17 óráig 
Horgoló iskola, alap - kezdő - haladó szinten.
Május 14. szerda:  Pintér Betti selyemfestő bemutató foglalko-
zása 13-16 óráig. Téma: selyemfestés alapfokon (selyem alapot 
a helyszínen meg lehet vásárolni)
Május 15. csütörtök: Foltvarrás művészete, kiállítás és bemuta-
tó foglalkozás Zöld Kati textiljáték készítő közre működésével, 
szakkörtoborzás 10-18 óráig. Téma: egyszerűbb kézzel készít-
hető darabok készítése

Május 16. péntek:, Gyöngyhímzés bemutatása 14-17 óráig, 
gyöngyszövés bemutatásánál  közreműködnek a Népi Kismes-
terség szakkörösei. Téma: gyöngy karkötő szövése (gyöngyöt, 
szövőkeretet hozni kell)

Az Öltögetők klub és a meghívott alkotók nevében minden ked-
ves alkotni és tanulni vágyót várunk szeretettel!

Dobosné Hajdu Anikó 
Öltögetők klub vezetője

Felhívás a kézimunka hetére 

Elindult a martinkai Kölyökklub

Bábkiállítás és gyereknap a múzeumban
május 23-án pénteken 14-18 óráig
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Véget ért a Rákóczi-hét
Büszkék lehetünk arra, hogy 
iskolánk egy nagy történelmi 
személyiség nevét viseli. Im-
már hagyomány, hogy min-
den évben megemlékezünk 
születésnapján névadónkról 
II. Rákóczi Ferencről.

Idén március 24-től –március 
28-ig tartottuk iskolánk diák-
jait és pedagógusait egyaránt 
megmozgató rendezvénysoro-
zatunkat, a „Rákóczi—hetet”. 
Ezen a héten nem kevesebb 
volt a feladatunk, minthogy II. 
Rákóczi Ferencnek a magyar-
ság életében játszott sorsdöntő 
szerepét, jellemét, bátorsá-
gát, hazaszeretetét egy iskolai 
rendezvénysorozat keretében 
közvetítsük a diákjaink felé.
Célként tűztük ki, hogy keres-
sük a módját annak, hogyan 
válhatnak gyermekeink napja-
ink hősévé. 
A kitűzött céljainkat változa-
tos délutáni programjainkon 
és a tanórákon egyaránt igye-
keztünk megvalósítani.
A pénteki nap volt az egész 
hetes program megkoronázá-

sa. A gyerekek már izgatottan 
és kíváncsian várták az ered-
ményhirdetést. Oklevelekkel 
és tárgyi jutalmakkal  érté-
keltük  egész hetes kitartó és 
eredményes munkájukat. Biz-
tos vagyok abban, hogy ismét 
gazdagabbak lettünk élmé-
nyekkel, tudással, sikerekkel.
Mindenért köszönet kollégá-
imnak és a gyerekeknek! 

Bessenyeiné Bagdi Zsuzsa   
tanító néni 

2014. március 29-én 21. alka-
lommal rendezték meg Tég-
láson a II. Rákóczi Ferenc 
Baptista Általános és Alap-
fokú Művészeti Iskolában 
a Babszem Jankó regioná-
lis népmesemondó versenyt 
1-4. osztályosok részére. 

Iskolánkat négy tanuló képvi-
selte: 

Szegedi Petra 1. c
Kerekes Szilvia 2. b 

Császár Imre 3. f
Piroska Dorina 4. f

A 2. osztályosok közül Kere-
kes Szilvia II. helyezést ért el. 

(Felkészítő tanító: Nagy 
Krisztina)
A 3. osztályosok közül Csá-
szár Imre külön díjat nyert.
(Felkészítő tanító: Andó Eme-
se) 

Gratulálunk nekik!
                                           

Bakk Zoltánné, Éva néni

Babszem Jankó regionális népmesemondó verseny
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Mivel az óvodában nincs ta-
vaszi szünet, ezért minden 
évben közös programokkal 
készülünk, így ösztönözve a 
gyerekeket, hogy minél töb-
ben ráhangolódjanak a hús-
véti ünnepekre. 

A gyerekek nagy örömére vál-
tozatos kézműves tevékenysé-
geket biztosítottunk: 
Tojásformából állatfigurák ké-
szítése ( kacsa, csirke, nyúl), 
kivágott tojásformára nyuszi, 
csibe ragasztása, tojások dí-
szítése, tenyérnyomatból nyu-
sziforma vágása, hajtogatása, 
satírozás technikájával ismer-

kedtek a gyerekek.
A kézműves foglalkozás után 
az óvoda aulájában mozgásos 
tevékenységeket terveztünk 
be. Közösen játszottunk körjá-
tékokat, mondókáztunk, éne-
keltünk, táncoltunk. 
Ezután a csoportokban min-
den fiú elmondta a tanult lo-
csoló verset.
„ Húsvét napján korán keltem,
   Ünneplőbe felöltöztem.
   Rózsavízzel elindultam,
   E kis házba bekopogtam.
   Üdvözlöm a  ház lakóit,
   Keresek egy kislányt itt!
   Rózsavízzel locsolkodom
   Piros tojást elfogadom! „

Ez a délelőtt felnőtteknek és 
gyerekeknek egyaránt kelle-
mes, örömteli program volt.

 Galla Sándorné
Ének-zene 

munkaközösségi vezető

Húsvéti készülődés az Eszterlánc Óvodában

Hagyományainkhoz híven 
idén is megrendezésre került 
a Szülők bálja az Eszterlánc 
óvoda szervezésében.

Idén az óvoda gyermek nép-
tánc csoportja lépett fel, ahol 
színvonalas Hajdúsági népi 
játékokat, táncokat mutat-
tak be Lukácsné Széles Anita 
óvodapedagógus vezetésével. 
Majd a nyitó táncok sorát az 

óvoda dolgozói (óvodapeda-
gógusok, pedagógiai asszisz-
tensek) folytatták, fergeteges 
hangulatot teremtettek a 80-as 
évek felelevenítésével.  Vinc-
ze János a Csokonai Színház 
művésze hangulatos, bohó-

kás műsorával szórakoztatta a 
vendégeket. 

Köszöntőt mondott Hamza 
Gábor Polgármester, Tasó 
László Országgyűlési képvi-
selő és Váradi Lászlóné Óvo-
davezető. Az ízletes vacsora 
elfogyasztása után a jó hangu-
latról a Báder Band gondosko-
dott. 

Mint minden évben idén sem 
maradhatott el az óvodapeda-
gógusok meglepetés műsora, 
melyben a családi életnek, a 
TV műsoroknak mutattunk 
görbe tükröt. A vendégek jóízű 
kacagása bizonyította, hogy a 

rövid kis műsor „telitalálat” 
volt. 
Itt szeretnénk mindenkinek 
megköszönni támogató se-
gítségét, hisz a bevétel teljes 
összege az óvodai nevelést 
oktatást segíti, azáltal, hogy az 
udvari játékok és csoportszo-

bai játékok fejlesztését tűztűk 
ki célul.

Jövőre találkozzunk ugyan itt!
                                                                                      

Süvöltősné Terdik Katalin                                                                  
Óvodavezető-helyettes

Szülők Bálja az óvoda szervezésében
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ÉrtesÍtÉs
Értesítjük Hajdúsámson-Martinka és Hajdúsámson-Sámsonkert Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, hogy

 2014. május elsején (csütörtökön) 
a hulladékszállítás az ünnepre való tekintettel elmarad!

Helyette: 2014. május 3-án szombaton történik a hulladékszállítás.

Az elszállítani kívánt hulladékot kérjük reggel 6 óráig helyezzék ki a megszokott helyre.
    

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

tÁjÉkoztató SzemÉtSzÁllítÁSi Díj fizetÉSÉről
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 2014. évi számlák kipostázása megkezdődött. A számlák várhatóan 
május hónap folyamán érkeznek a háztartásokba. 
A számlák mellékleteként kipostázásra kerül felhasználási helyenként egy darab kék színű matrica, melyet 
mindenki szíveskedjen a tárolójára jól látható helyre felragasztani.
A továbbiakban a hulladékszállítás feltétele a matrica megléte.  

Varga Miklós nemzetközi 
versenyre készül, a serdülők 
és a juniorok országos viada-
lon bizonyítottak.

A fővárosban, a Lurdy Házban 
küzdött meg a KSI Budapest 
és a DVSC Thunders a B1-ben 
március idusán. A viadalon a 
debreceniek együttesét kép-
viselte a kiváló hajdúsámsoni 
bunyós, a 60 kilogramm-
ban induló Hinger Gábor is. 
Hinger simán, 3-1-re múlta 
felül KSI-s ellenfelét, a 2007-
ben junior Eb-bronzérmet 
szerző Könnyű Róbertet, és 
ezzel két pontot szerzett a cí-
visvárosiaknak. – Nagyon elé-
gedett vagyok Gabival, nagy-
szerűen bokszolt, megfogadta 
a taktikai utasításokat, a bal-
horgai varázslatosak voltak, a 
harmadik menetben már csak 

az volt a kérdés, végig me-
gye-e a meccs. Igaz, a védeke-
zésén még van mit javítanunk, 
de kijelenthetem, megvan a 
következő évek nyerőembe-
re – mondta el Máté Attila, a 
HISE edzője.
A BoxingONE után a serdülő-

kön és a juniorokon volt a sor, 
akik április 16. és 19. között a 
Nagykanizsán megrendezett 
Diákolimpián vettek részt. A 
sámsoniak közül Jóni István, 
Mezei Dávid, Pallai Kevin és 
Baktai Szabolcs indult az or-
szágos seregszemlén. Jóni Ist-
ván a serdülők között bronzér-
met szerzett. A szintén serdülő 
Mezei Dávidnak (akit Deél 
István is treníroz) kedvező 
sorsolása volt, végül ő is har-
madikként zárt. Pallai Kevin 
a juniorok 70 kg-os mezőnyé-
ben szerepelt, és a dobogó har-
madik fokára állhatott fel. A 
hajdúhadházi Salánki Zoltán 
edzettje, a junior korosztály-
ban induló Baktai Szabolcs 
(57 kg) aranyérmet szerzett.
Harmadik hete készül a ta-
tai edzőtáborban a válogatott 
hajdúsámsoni öklöző, Varga 

Miklós edzőjével, Máté Attilá-
val együtt. Miki április 24. és 
28. között a Belgrád Winner 
Tornán lép majd szorítóba. Ez 
a viadal egy „A” kategóriás 
verseny, színvonalában a deb-
receni Bocskai-emlékverseny-
hez hasonló.
A Harangi Imre SE-vel kap-
csolatos hír még, hogy anyagi 
nehézségek miatt úgy döntött, 
Németországban vállal mun-
kát Ungvári István. Edzője, 
Máté Attila elmondta, Ungi 
itthon nem tudott ötről a hat-
ra jutni, ezért arra az elhatá-
rozásra jutott, megpróbálja 
összeszedni magát külföldön. 
Pisti kint egyénileg tréninge-
zik, karbantartja magát, és ha 
minden a tervek szerint alakul, 
akkor az év végén visszatér 
Magyarországra és a klubhoz.

Szabó Dóra

Négy érmet szereztek a sámsoni öklözők a Diákolimpián

Bethlen kupán a Rákóczi focistái

Hinger Gábor és elégedett 
trénere, Máté Attila

Bethlen Kupa március 21-én egy nyíregyházi 
meghívásos tornán vehettünk részt. Az évek 
óta megrendezésre kerülő versenyen magas 
színvonalú mérkőzéseket játszhattunk, a 
remek csapatoknak köszönhetően. Alsósok 
és felsősök is képviseltették magukat és jó 
szereplésükkel vívták ki a dobogós helye-
ket (alsósok 2. míg a felsősök 3. helyezést 
hozták el). A Bozsik Kupa második forduló 
ideje Nyíradonyban március 22- én és 23-án 
volt. Az 1-2. osztályosok mindkét csapata a 

második és negyedik helyet hódította meg. 
Az 5.-6.-os lányok hatalmas fölénnyel vívták 
ki maguknak a dobogó legmagasabb fokát. 
Másnap a 3.-4. osztályosok két csapattal első 
és harmadik helyen végeztek, míg az 5.-6. 
és a 7.-8.osztályosok elsők lettek. A két nap 
alatt sikeresen vettük be a Nyíradonyi „vá-
rat”, így még nagyobb elánnal készülünk a 
folytatásra. 

Vadászné Szőke Magdolna
 tanár
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MOTORKERÉKPÁROK, UTÁNFUTÓK, 
SZEMÉLY-

ÉS 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!

Hajdúsámson, 
Garai u. 1.

Tel: 30/998-2968  
vagy

52/202-333

HIRDETÉSEK

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

Sámsoni          Hírlap

APRÓHIRDETÉS kukorica, triticalé, búza, nap-
raforgó Hajdúsámson, Nap u. 
38. sz. alatt kapható. Házhoz 
szállítás megoldható. Tel: 640-
733, 06309573942.

szántóföldet bérelnék 
Hajdúsámson környékén. 
06304564873

 elaDó gÉpjÁrmű
Eladó a Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát ké-
pező DPE-306 forgalmi rendszámú, MITSUBISHI L 300 
típusú 1993-as évjáratú, benzines  személygépkocsi, 2014. 
05.16-ig érvényes műszaki vizsgával. Ár: 300.000 Ft
Érdeklődni az 52/590/590-es telefonszámon lehet, vagy sze-
mélyesen a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalban (4251 
Hajdúsámson, Szabadság tér 5.)

ÁllÁSHirDetÉS
A  közeljövőben Hajdúsámsonban induló  4. szá-
mú felnőtt háziorvosi praxis számára asszisztens-
nőt keresek, akinek a 4/2000 EüM rendeletben 
foglaltaknak megfelelő végzettsége van.
Érdeklődni a 30/405-63-87 telefonszámon lehet.

megemlÉkezÉS

tóth Albert
halálának 10. évfordulójára.

„Mikor már nem bírtam,
mert nagyon fájt minden.

Akkor szép csendesen
átölelt az Isten.”

emléked örökké szívünkben él!
Szerető családod

Hajdúsámson a 800 éves város 
című

városunkat bemutató film
és 

Hajdúsámson 2013 évi filmes 
rendezvény naptára

kölcsönözhető és ingyen letölthető 
a Városi könyvtárban
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