Hírlap
Sámsoni

trianonra emlékezünk
június 4. szerda 10 óra
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Tízévesek lettünk

Mádl Ferenc úr a Magyar
Köztársaság volt elnöke
2004. július 1. hatállyal Hajdúsámson Nagyközségnek
Városi címet adományozott. Ezzel Hajdúsámson is
belépett a magyarországi
városok sorába.

Mint polgármester nyolcszor
nyújtottam be pályázatot a
Belügyminisztériumhoz. Már
harmadik, negyedik elutasítás
után, a képviselők sem bíztak
a várossá nyilvánításban. De
nem adtam fel, ha egyik ajtón
kiküldtek, a másikon visszamentem. Végül 2004. évben
siker koronázta a kitartást.
Igaz még ma sem mondhatjuk el, hogy egy fejlett kisváros vagyunk, de az elmúlt 20
év alatt többet fejlődött Hajdúsámson, mint előtte 800 év
alatt. A megye városai, mint
hajdúböszörmény, Balmazújváros, Hajdúszoboszló több
száz év alatt érték el ezt a mai
szintet. Szomszédjainkkal,
Nyíradonnyal,
Hajdúhadházzal igyekszünk, hogy ne
évszázadok alatt, hanem hamarabb fejlődjünk magasabb
szintre.
Az idén is változatos progra-

Ez évben augusztus 30-án
szombaton ünnepeljük a

várossá nyilvánítás tizedik
évfordulóját. Örömmel és
tisztelettel írom ezeket a sorokat, mert szülőhelyem több
mint 800 éve létezik írásos
emlékekben is, fennmaradt
és az ország egyik legjobban
népesedő és szépen fejlődő
települése, ma 10 éves város.
Az évszázadokon és most
2014 évben itt elő hazájukat,
településüket,
családjukat
szerető szorgalmas, becsületes embereknek köszönhető,
hogy Hajdúsámson Város jelenleg és a következő évszázadokban is Magyarország
meghatározó városa lesz.

mokkal, színvonalas rendezvénnyel készülünk a 10 éves
évforduló megünneplésére.
Azon dolgozunk, hogy a lakosságunkkal együtt ünnepeljünk, emlékezetessé téve
az évfordulót. Ez adjon erőt,
hogy együtt még szebbé, fejlettebbé tegyük Hajdúsámson
Városát.
Hamza Gábor
polgármester

Bajnok lett Hajdúsámson csapata,
ünnepeljünk együtt június 7-én

A megyei első osztályban a
Hajdúsámsoni
Technikai
Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület csapata
bajnoki címet nyert, ezzel a
helyi labdarúgás történetének legnagyobb sikerét érte
el.

Bajnokcsapat 2013-14.

Büszkeséggel gratulálunk a
nyertes csapatnak, további sikereket kívánunk!
Ugyan egy mérkőzés még
hátra van, de ez már nem befolyásolja az elért eredményt.
Június 7-én szombaton egész
napos sportnapot, programokat szervez az Egyesület,

melyre szeretettel várják az
érdeklődőket, valamint ekkor lesz 17.00 órai kezdettel
a záró mérkőzés Monostor-

pályi csapatával. Remélem,
hogy az utolsó meccsre sokan
látogatunk el, hogy buzdítsuk
a csapatunkat, és hogy 7-én

együtt ünnepeljünk velük.
Tóth János
alpolgármester
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ÖNKORMÁNYZAT

Ülésezett a Képviselő-testület
Tájékoztató a 2014. március
24. és május 22. között tartott
Képviselő-testületi
üléseken
hozott fontosabb döntésekről.
- Hajdúsámson Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
elfogadta a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság
Hajdúsámson
Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről készített
beszámolóját.
- Elhatározta – tekintettel arra,
hogy a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 11.
§ (13) bekezdése szerint parókia (paplak) építésére nincs lehetősége az Önkormányzatnak
térítésmentesen az Egyház tulajdonába adni az 1454/3 hrsz-ú
ingatlanát -, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Hajdúsámson, Rákóczi utca 4. sz.
alatti, 1454/3 hrsz-ú ingatlanát
elcseréli - figyelembe véve az
Önkormányzat vagyonáról szóló
25/2012. (X. 31.) önkormányzati
rendelet 18. §. (5) és (7) bekezdésében foglaltakat, mely szerint
az állam elővásárlási joggal élhet, továbbá az értékarányosság
követelményét - a Hajdúsámsoni
Református Egyházközség tulajdonában lévő 543/4 hrsz-ú 3085
m2 nagyságú földterületért, valamint az ingatlanok közötti –
ingatlanforgalmi szakértők által
megállapított – érték különbözetet – 4.730 eFt-ot, azaz Négymillió-hétszázharminc ezer forintot
az egyház készpénzben megfizet
akkor, amikor az államtól visszaérkezik, hogy nem kíván elővásárlási jogával élni.
- Elfogadta a civilszervezetek
2013. évi támogatásának elszámolását.
- Elhatározta, hogy 2014. évben
az alábbi szervezeteknek nyújt
támogatást:
Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub Egyesület 200.000 Ft.,
Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület 5.900.000 Ft,
3-D Sportegyesület 1.200.000
Ft, Hajdúsámson Fejlődéséért
Közalapítvány 400.000 Ft, Martinka Lakosokért Egyesület és az
egyesület keretein belül működő Martinkai Őszirózsa Idősek
Klubja 400.000 Ft, Hajdúsám-

soni Harangi Imre Sportegyesület 6.300.000 Ft, Hajdúsámsoni
Polgárőr Egyesület 1.700.000
Ft, S-O2 Postagalamb Sport
Egyesület 100.000 Ft, Iskolánkért Alapítvány 500.000 Ft,
Debreceni Mentőrobogó Alapítvány 100.000 Ft, Magyar
Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni „Élet” gyülekezete 300.000
Ft, Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete
100.000 Ft, Szent Család Plébánia 300.000 Ft, HIT Gyülekezete hajdúsámsoni közössége
300.000 Ft, Hajdúsámsoni Református Egyházközség támogatásának összegét 4.730.000
forintban állapította meg. A támogatási szerződés csak akkor
írható alá, ha az összeg fedezete
az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.

- A Képviselő-testület egyetértett
a Város hatályos településrendezési terveinek és Helyi Építési
Szabályzatának a 2013. és 2014.
évben hatályba lépett vonatkozó
állami előírásoknak megfelelő
2015. évi felülvizsgálatával.
- Tudomásul vette hogy a
SCONTO MORTE Temetkezési
Kft. a Hajdúsámson, Jánostava
úti köztemető üzemeltetésére
2013. január 16. napján megkötött Kegyeleti Közszolgáltatási
Szerződésben 2013. évre vállalt
fejlesztési, beruházási kötelezettségeinek eleget tett.
- Elhatározta, hogy a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda
fűtés korszerűsítése érdekében
szükséges beszerzési eljárást
megindítja a jogszabályokban
és a szabályzatban foglaltaknak
megfelelően.

- Elhatározta, hogy Varga Miklós
felnőtt válogatott ökölvívó sportolóval szponzori szerződést köt
2014. április 1. napjától 2014.
december 31. napjáig terjedő
időre azzal, hogy az önkormányzat részére összesen 900.000 Ft
(100.000 Ft/hó) összegű pénzügyi támogatást nyújt.
- Elhatározta, hogy Szenes Mátyás úszó és uszonyos úszó sportolóval szponzori szerződést köt
2014. április 1. napjától 2014.
december 31. napjáig terjedő
időre azzal, hogy az önkormányzat részére összesen 900.000 Ft
(100.000 Ft/hó) összegű pénzügyi támogatást nyújt.

- A Képviselő-testület a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére irányuló, a közbiztonság
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására
benyújtott kérelmet tudomásul
vette. Vállalta, hogy a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére
irányuló beruházást a beruházás
megvalósításától számított 5
évig az eredeti rendeltetésének
megfelelően használja.
- Támogatta Hajdúsámson város
tagként való csatlakozását az
Európa-kapu Európai Területi
Társuláshoz. Egyúttal elfogadja
az Európa-kapu Európai Területi
Társulás Egyezmény és Alapszabályát, különös tekintettel az
abban foglalt feltételekre.
A képviselő-testület az évente
befizetendő 20Ft/lakosságszám
összegű tagdíjat a mindenkori
költségvetésből biztosítja.

- Döntött arról, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Sajátos Nevelési Igényű Tanulók
Tagozata 2014. június 6-7-ei tanulmányi kirándulásához 50.000
forint támogatást nyújt, melynek fedezete az Önkormányzat
dologi kiadásaiból biztosítható.
- Vállalta, hogy 2014. június 30tól - 2014. augusztus 29 -ig terjedő időszakban 44 munkanapon
keresztül biztosítja - a miniszter
döntésének megfelelő számú
gyermek részére - a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek étkezését, napi egyszeri
meleg étkeztetés formájában ingyenesen.

- Elhatározta, hogy Hajdúsámson-Martinka összekötő út
2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének
engedélyes és kiviteli terveinek
elkészítésére, eljárási díjakra és
környezeti hatástanulmány elkészítésére - tekintettel a hatósági
kötelezésre 1.624.000 Ft + ÁFA
= 2.062.480 Ft összeget biztosít a 2014. évi költségvetésében
a felhalmozási hiány egyidejű

növelésével, mely hitel felvételt
jelent.
- Elhatározta, hogy az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014.
évi támogatására kiírt Óvodai
Fejlesztő Programra az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelőhöz
az Eszterlánc Óvoda fenntartójaként pályázatot nyújt be.
- Elfogadta, hogy a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a TER
UNO Hőszolgáltató Kft-vel az
iskola főépületének (Kossuth u.
2-8), és régi épületének (Kossuth u. 16.) fűtéskorszerűsítésére szolgáltatási szerződést köt a
jelenlegi fenntartó jóváhagyásával.
- Elfogadta a 2013. évi közbeszerzésekről szóló beszámolót.
- Elhatározta, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Hajdúsámson, Rákóczi utca 4. sz.
alatti, 1454/3 hrsz-ú ingatlan
és a Hajdúsámsoni Református
Egyházközség tulajdonában lévő
543/4 hrsz-ú ingatlanok cseréjéről szóló határozatot visszavonja.
- Elhatározta, hogy a Hajdúsámsoni Református Egyházközség
2014. évi támogatásának összegéről szóló 101/2014.(IV.24.)
öh. sz. határozatot – melyben a
Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére 4.730.000
forint támogatást nyújt – akként
módosítja, hogy az Egyházközség 2014. évi támogatásának
összegét 500.000 forintban állapítja meg.
- A Képviselő-testület elhatározta, hogy a hajdúböszörményi
01329/4 hrsz-ú hulladékkezelő
telep bővítése céljából meg kívánja vásárolni a 01329/3 hrsz-ú
6 ha 2250 m2 területű erdő és
szántó művelési ágú ingatlan
1050/10000 tulajdoni illetőségét azzal, hogy a teljes ingatlan
vételárának összegét, valamint
az ingatlan művelés alóli kivonásának költségét a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Kft. finanszírozza.

KÖZÉRDEKŰ
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TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton adok tájékoztatást
az iskola előtti fák kivágásáról, a mezőőri ügyről és
a templom melletti „Sebők féle” ház eladásáról.
Mindhárom
témában
több félrevezető hír, információ kering a településen, ezért felvilágosítom
a lakosságot a valós helyzetről.
Fák kivágása a Szabadság téren

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szakemberei megvizsgálták a Szabadság tér és a piac
területén lévő japán akácfák
állapotát. Megállapították,
hogy a fák 60-70 évesek, egy
részük belseje korhadt, vágásérett. A fákat szakképzett
erdészek is megvizsgálták és
a szakvéleményük szerint 10
éve ki kellett volna vágni a
fákat, mivel élet és balesetveszélyesek és vihar esetén
több milliós károkat okozhatnak az iskola épületében.
Ennek alapján elrendelték 16
db fa kivágását 2014. január
31-ig. Sajnos ezt a határidőt
nem tudtuk teljesíteni, mivel
a 471-es főút és az iskola miatt, ahol közel 1000 gyermek
tanul, nagyon szigorú biztonsági követelményeket ír elő a
törvény. Ezeket kevés vállalkozó tudja csak teljesíteni.
Ezért határidő hosszabbítást
kértem, melyet megkaptunk.
A fák kivágására alkalmas
következő kiválasztása jelenleg folyamatban van.
A kiválasztás és a szerződéskötést követően kerülhet sor
a fák kivágására. Ezt végre
kell hajtani, megelőzve egy
esetleges viharból eredő baleset bekövetkezését, illetve
több milliós gazdasági kár
keletkezését.
A Kossuth Utcától a Barát-

ság Étteremig egy közpark
kialakítása szerepel a terveink alapján. Az elég rossz
állapotban lévő iskolaalapító Szöőr Antal emlékművét
a Kossuth utca felőli, iskola
előtti kis parkba tervezzük
áthelyezni, az I-II. világháborús emlékmű a helyén marad, a Barátság Étterem előtti
volt. „felszabadulási” emlékoszlop helyére szökőkút építését tervezzük. A park tervezésére az ajánlat kérések
folyamatban vannak. A park
létrehozásával kapcsolatos
tervek az előkészítést követően az illetékes bizottságok
és a képviselő-testület elé kerülnek döntésre.
Mezőőri szolgálatról

A 2006-os választás előtt 3
fő mezőőrt alkalmazott az
önkormányzat.
Feladatuk
volt a közigazgatási területen
a fasorok, erdők, megtermelt
mezőgazdasági javak őrzése, védelme, a gyermekek,
felnőtt lakosság védelme a
kóbor kutyák támadásától.
Ennek érdekében az önkormányzat vásárolt egy kábító
lövedékkel működő fegyvert
is 750 E Ft-ért.
A 2006-os választások után
az új vezetés és a képviselő-testület a mezőőrséget
megszüntette, a fegyvert egy
Nyíradonyi Vadásztársaságnak adta használatra.
A 2010. évi választások után
az értékes fegyvert visszavettük, jelenleg alkalmas a
használatra. Javasoltam az
új képviselő-testületnek legalább 1 vagy 2 mezőőr újra
foglalkoztatását, mivel több
lakossági bejelentés érkezett
kóbor kutyák támadása miatt. Sajnos mind eddig javaslatom nem kapta meg a kellő
támogatást. A Kormány és

a Mezőgazdasági Miniszter
szükségesnek látta a mezőőrség munkáját és 2014. évtől egy mezőőr beállításához
500 E Ft egyszeri és 90 E Ft/
fő/hó támogatást biztosít. A
mezőőr beállítását szükségesnek tartom, mert törvényes jogosítványai vannak
több milliós önkormányzatot
érintő gazdasági károk megelőzésére, veszélyes kóbor
kutyák befogására, vagy altató fegyverrel való semlegesítésére. Nagyon féltem a
gyermekeket, felnőtteket a
kóbor kutyák támadásától.
Ezt mindenképpen meg kell
előzni. Jelenleg 1 fő képzett
mezőőr beállítása szükséges,
ezt követően legalább még 2
fő Hajdúsámsonban. Nyíradonyban 4 fő, Hajdúhadházon tudomásom szerint 6
fő mezőőrt foglalkoztatnak,
akik kiválóan segítik a rendőrség munkáját és védik a
köztulajdont. Bízom benne,
hogy a helyi képviselők is
igénybe veszik a Kormány
támogatását és támogatják
egy fő mezőőr beállítását.
A templom melletti
„Sebők féle” ház eladásának ügye

A templom melletti önkormányzati tulajdonban lévő
családi házban jelenleg Lovász Krisztián református
lelkész úr lakik családjával.
A családi ház és a hozzá tartozó ingatlan része annak a
fejlesztési tervnek, mely szerint az Óvoda és a templom
közötti központban lévő értékes területen egy központi főteret, üzleteket, sétáló
utcát, egy közösségi házat
(művelődési központot) kell
létrehozni.
Ennek az értékes belső területnek a feltárásával, lebontásra kerülne az óvoda

melletti „Dobos féle” ház,
a mellette lévő úgynevezett
Vadász ház a rendőrség épülete és az úgynevezett „Sebők féle” ház, amiben jelenleg a lelkész úr lakik.
Ezzel kialakulna a Város főtere, művelődési épülettel, a
471-es út felől sétáló utcával,
üzletsorral.
A Református egyház helyi
vezetése a volt lelkészi lakásból egy szociális segítő
szolgálatot alakított ki. A
lelkész családjával így költözött a jelenlegi önkormányzati lakásba.
Az egyház helyi vezetése
kérte az önkormányzatot,
illetve a képviselő-testületet, hogy a tulajdonába lévő
családi házat a hozzá tartozó
ingatlannal adja el egy mindenkori új lelkészi lakás építésére. Az ingatlanért az egyház felajánlott a volt Jókai
utcai megszüntetett temető
területéből 3.085 m2-t.
Az ügylettel megbízott, ingatlan szakértők által megállapított árakban eddig nem
tudott megállapodni a képviselő-testület és az egyház
vezetése. Vagyis az ingatlancsere az önkormányzat részéről nem értékarányos, így
újabb szakértő megbízására
került sor. Amennyiben megegyezés nem lesz, az egyház
vezetése más ingatlanon építi
meg a lelkészi lakást, az önkormányzat, pedig az eredeti
fejlesztési elképzeléseit valósíthatja meg.
				
			
Hamza Gábor
polgármester
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20. alkalommal emlékeztünk a világháborúk
hajdúsámsoni hőseire
2014. április 27. vasárnap
immár 20.
alkalommal
emlékeztünk meg az első
és második világháború
hajdúsámsoni hőseiről a világháborús emlékműnél.
A közel százfős egybegyűlt
hajdúsámsoni polgárok és
előjárók előtt a Református
Templomban „Emlékező Istentiszteletet” tartott Lovász
Krisztián református lelkész,
aki a tiszta közbeszédre, az
emberek egymás megbecsülésére és tiszteletére hívta fel a
figyelmet többek között. Megemlékezett vitéz Bakó István
hősies helytállásáról és küldetéséről, hogy milyen sokat tett
a város érdekében.
A program második része
11:00-kor kezdődött, a Hősi
emlékmű koszorúzása.
- Néhány gondolat Tarné Judit
Intézményvezető elhangzott
szavaiból:
Idén 1995-óta, tehát 20. alkalommal gyűlünk össze itt,
a világháborús emlékműnél,
hogy megemlékezzünk az első,
illetve a második Világ háború
hajdúsámsoni áldozatairól. Az
ünnepség alapítója, vitéz Bakó
István pm. alezredes nincs
már velünk, elszorult szívvel
készültünk idén harmadik alkalommal nélküle a megemlékezésre, igen hiányoljuk most
is útmutatását, gondos odafigyelését. Hiányoznak őszinte,
tanulságos szavai erről a mai
alkalomról is.
- Néhány gondolat Hamza Gábor polgármester elhangzott
beszédéből:
A Hősök Napja minden ember ünnepe! A Magyar Hősök
Napjának megünneplését már
1917-ben törvénybe foglalták. Ebben kimondták, hogy
Nemzetünk Hősi Halottainak
kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell

juttatni. Méltó emléket kell állítani minden településnek. A
pártállam tiltotta a megemlékezéseket, de 2001-ben az Országgyűlés emléknappá emelte
a Hősök Napját.

nem vallott társaira és élhetett. Mit üzen Nekünk Bakó
István? Az élet útjáról, az élet
útjával, személyes életével,
személyes
magatartásával,
adja Nekünk azt az életerőt,
élni akarást, amellyel túl tudta
élni a megcsonkult Magyarországnyi, Magyarország életét
a Trianon után, 1920 után.
Vállalta azt, hogy egyéni érdekét, saját életét, szeretteit, másodvonalba sorolja és a Haza
szentszolgálatát és Szent ügyét
választja és adja azt, ami a
legnagyobb érték és adható az
élet, amit az ember adhat, az

hős fiaira, férjekre, gyermekekre, hozzátartozókra és ezzel
a karizmával, ezzel a magához
vonzó lélekerővel és életerővel
tudta átadni a fiataloknak azt,
hogy jöjjenek, emlékezzenek,
tegyenek mindent azért, hogy
a múltunkat ne felejtsük el.
Hiszen aki a múltját nem ismeri, az nem tudja, hogy milyen
irányban halad, merre viszi az
útja Európa nagy olvasztó tégelyében.
A díszőrséget a Magyar Honvédség 5/24. Bornemissza
Gergely Felderítő Zászlóalja
biztosította.

Országáért a Hazájáért adhat,
tette ezt a legveszélyesebb alakulatnál, az ejtőernyősöknél.
Aztán szép lassan a megnyugvás időszakában is emlékezett
Kerekes Imrére, emlékezett
bajtársaira, emlékezett a Hősökre és éltette évtizedeken
keresztül, azt, hogy az életben
maradottak, hátramaradottak,
tisztelettel, becsülettel tartoznak azokért, akik megvédték
életüket, szabadságukat és Országunk egységét.
És Neki köszönhetjük, az Ő
munkásságának és az Ő életének, Mi, Magyar Ejtőernyősök
Bajtársi Szövetsége, hogy létrejött ez a szövetségünk, emlékezzünk és felidézzük a múltat,
oszlopos része volt abban,
hogy szerintem az Országban
elsők között Hajdúsámsonban, 1995-ben a Hősök Napját
megjelölte. Azóta is emlékszik

A megemlékező beszédek és a
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és AMI pedagógusai és
Zoltai Sándor zenés műsorát
követően az önkormányzat,
az egyházak hivatalos képviselői, a katonai szervezetek,
a MEBSZ elnöke, a pártok és
civilszervezetek,
megjelent
bajtársak, barátok, tisztelők
elhelyezték a koszorúikat, és
az emlékezés virágait.

- Néhány gondolat Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a MEBSZ
elnökének elhangzott beszédéből:

Bakó István ejtőernyős tizedes fizikai erejével, helyzetfelismerésével 1941. április
12-én kivágta magát az égő
Savoia-Marchetti SM-75 típusú repülőgépből, a felrobbanó
lövedékek között az összetört
végtagjaival, bordájával, megégett lábával és arcával kimászott a pokolból és bajtársai
segítségével eljutott a kórházba és felépült. És harmadszor
akkor, amikor az AVH börtönéből is szabadult, úgy, hogy

A MEBSZ elismerését és
egyben tiszteletét fejezi ki a
Hősök Napja alkalmából, a
hajdúsámsoni művelődési ház
Tarné Judit Intézményvetőjének, Hamza Gábor polgármester úrnak a meghívását, és
külön köszönjük a vendégszeretetüket!
forrás: MEBSZ
hírlevele

6.
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A Rákóczi Iskola hírei

Gyermeknapi kirándulás a kalandparkban

250 diák töltött el egy kellemes napot a Koppány-völgyi
Kalandparkban.

Hagyományőrző
gyaloglás

nárok, iskolai dolgozók népes
csapata Debrecenből kora reg-

Immár 38. alkalommal gyalogolt a II Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanári karának egy része Debrecenből
Hajdúsámsonba.

gel. A jó hangulatú gyaloglás
az „újoncok” eskütételével és
felavatásával vette kezdetét,
majd többszöri pihenő után ért
a csapat Hajdúsámsonba, ahol
Tóth János alpolgármester köszöntötte őket. Ezt követően
az iskolában a résztvevők bemutatták az ez alkalomra készített produkciójukat.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 250 tanulója
jutalomkirándulás keretében
utazhatott el a rendkívül szép
környezetben elhelyezkedő
kalandparkba, ahol négy különböző nehézségi fokozatú
akadálypályát teljesíthettek
a bátor vállalkozók. Emellett
változatos sportprogramokon
vehettek részt a gyermekek,
de jó lehetőség nyílt a közös
játékra, kirándulásra is.

Rendhagyó gyermeknap
a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában

megtöltötték az aulát. A zenés
produkciókban ismerős dallamok csendültek fel különféle
zenei stílusokban. Nagy sikert

A hagyományoknak megfelelően a gyermeknapi programhoz kapcsolódva indult el a ta-

A hagyományoknak megfelelően az idén is rendkívül látványos és színvonalas
műsorral készültek az iskola
tanárai, dolgozói a gyermekek számára, akik zsúfolásig

aratott egy osztály életébe betekintést nyújtó vidám színdarab, valamint a rendkívül
látványos „szinkronúszó bemutató” is.

A Városháza előtt Tóth János alpolgármester köszöntötte a
fáradt vándorokat

Ballagás
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2014. június

14-én 9.00 órakor kerül sor a
ballagási ünnepségre.

KÖZÖSSÉG
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Gyereknap és bábkiállítás a múzeumban
Az idei gyermeknapot a
Dínó Bábcsoport 45. jubileumi kiállításával együtt ünnepeltük a kiállítóteremben.
A gyerekeket már 14 órától
vártuk a parkolóban a "Régimódi játszótér" érdekes népi
játékaival, Terdik Angéla fazekas bemutatójával, korongozási lehetőséggel.

A kiállítást Pálfi Irma rendezte.

16,30 órai kezdettel került sor
a bábkiállítás megnyitójára,
ahol először a nap díszvendégeként köszöntött Szűcs Mihályné Gabi néni mondta el
köszöntőjét, melyben bejelentette, hogy a megőrzött bábokat állandó kiállítás céljából a
közművelődési intézmény és a
Rákóczi Iskola részére ajánlja
fel. A bábcsoport 30 éves pályafutását és sikereit ezután
Az önkormányzat részéről
Tóth János alpolgármester úr
köszöntötte a jelenlévőket, s
egyúttal felajánlotta a segítségét a kiállítás elhelyezéséhez.
A bábcsoport 1969 és 1999.
között a művelődési ház és
az iskola közös támogatásával működött a sámsonkerti
tagiskolában. Ehhez a szép
időszakhoz kötődő emlékeit a
szervezők kérésére Szalánczy
Józsefné és Andó Lászlóné
akkori igazgatók is felidézték.
Dr. Arany Erzsébet művészeti szakértő méltatta.

A rendezvény folytatásában
az intézményben működő
dráma szakkör ifjú tehetségei

mutatkoztak be Farkas Csilla vezetésével, majd vetítésre
került sor. A Dínó Bábcsoport sikereit, pillanatait egy
interaktív fényképalbummal
idéztük fel, majd egykori tévéfelvételről két mesét is láthattak a jelenlévők. A kiállítás
június végéig tekinthető meg a
kiállítóteremben.

Szűcs Mihályné Gabi néni és egykori tanítványai estébe nyúlóan idézték fel a Dínó bábcsoportban együtt átélt élményeket
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KÖZÉLET

Sikeres programokkal zajlott a kézimunka hete
Sikeres hetet mondhatnak
maguk mögött azok, akik
aktív részesei voltak a kézimunka hete elnevezésű
programnak. A múzeumban
kapott helyet az egy hetes
program ahol hét kézimunka technikával ismerkedhettek meg nem csak a diákok,
hanem a felnőttek is.
Rendhagyó módon most nem
a kiállításon volt a hangsúly,
hanem úgynevezett nyílt foglalkozások keretein belül adtunk lehetőséget a tanulni vágyóknak.
Az Öltögetők klub aktív részvételével délutánonként az iskolásoknak tartottunk foglalkozást, érkezési sorrendben a
felnőtteknek és csoportoknak
is biztosítottunk részvételi lehetőséget.
Május 12. hétfő:
Hímzés, Öltögetők klub nyílt
foglalkozása volt, a 2.b osztály részére a hímzés mintakészítést és a textilre való felvitelt mutattuk be.
Május 13. kedd:
Pappné Dr. Tarányi Zita bemutatója a Kalocsai hímzésről
és a gyöngyhímzésről szólt, az
1.c osztály textil könyvjelzőt
készített.

Május 14. szerda:
Pintér Betti selyemfestő bemutató foglalkozására a 2.c.
osztály érkezett. Ez a különleges festési technika bemutatta,
hogyan lehet a festékpöttyökből egybefüggő minta, milyen
csodálatos kelme a selyemhernyófonatából készített alapanyag.
Május 15. csütörtök:
Foltvarrás művészetével délelőtt és délután is hangulatos
munka folyhatott, hiszen olyan
alkotók tartottak bemutatókat,
akik már nem csak hobbi szinten művelik ezt a technikát.
A délelőtti foglalkozáson a
Sámsonkerti Vargáné Katika

a Csapókerti foltvarrók vezényelték le, aktív résztvevői
voltak az 5.e osztály és a Családsegítőből érkezett dolgozói ,,kis”csapat is, de számos
önálló indíttatásból csak erre
a technikára kíváncsi alkotni
vágyó is érkezett.

A délután további részét a horgoló iskola követte, ide inkább
felnőttek érkeztek és sajátították el az alapokat illetve a haló
szinten folytak eszmecserék
egy-egy minta kivitelezéséről.

a ,,a nagymama virágos kertje” minta blokk készítésével
ismertette meg a Református
Egyház Nappali gondozottjait,
akik igazán ügyesnek bizonyultak. A délutáni programot

Május 16. péntek:
Gyöngyszövés elsajátításához
már inkább a Népi kismesterség szakkör tagjai voltak többen, a szerény létszámú felnőtt
alkotni vágyók viszont nagyobb figyelmet kapva alaposabb ismereteket sajátítottak el.

Az Öltögetők klub és a meghívott alkotók nevében köszönjük azoknak az aktív
résztvevőknek a jelenlétét,
akik kitartottak egy héten át,
és nap, mint nap kérték a segítségünket, útmutatásainkat.
Bízom benne, hogy az ősszel
egy hasonló hét megrendezésére ismételten sor kerülhet.
Dobosné Hajdu Anikó
Öltögetők klub vezetője

KÖZLEMÉNYEK
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Múzeumok éjszakája

Programok Hajdúsámsonban 2014. június 21-én 18-22
óráig. Részletes információk a www.muzej.hu honlapon

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
2014. június 10-én (kedden)
8.00-13.00 óráig

KISZÁLLÁSOS VÉRADÁS
megrendezésére kerül sor
Hajdúsámsonban.
A véradás helyszíne: II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és AMI, Hajdúsámson,
Kossuth utca 2-8.
Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete

HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉS A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR,
KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY
tisztelettel meghívja Önt a

Nemzeti Összetartozás Napja
Ideje:
2014. június 4.
szerda 10 óra

alkalmából szervezett megemlékezésre.

Program:
Ünnepi beszédet mond:
Hamza Gábor polgármester
A megemlékezésen közreműködnek
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI pedagógusai
Virágok elhelyezése
(Koszorú helyett kérjük egy szál fehér virágot hozzon!)

Helye:
Trianoni emlékmű,
Hajdúsámson ,
Szabadság tér

10.
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Leung Ting Wing Tsun kung fu - Harcművészet,
életforma, önvedelem

Hajdú-Bihar megyében immár 25. éve működnek a
Leung Ting nagymester nevével fémjelzett Wing Tsun
kung fu iskolák, Széll Gábor
7. mesterfokozatú kelet-európai főinstruktor-helyettes
irányításával, köztük a még
rövid múltra visszatekintő hajdúsámsoni iskolával,
melynek működéséért Várady Zsolt (2. mesterfokozat) a felelős.

A Wing Tsun (jelentése:
gyönyörű tavasz) egy ősi kínai harcművészet, melynek
sajátossága, hogy a több mint
300 kung fu stílus közül az
egyetlen, melyet egy apácanő
dolgozott ki, ezért jellemző rá,
hogy nem a fizikai erő, hanem
az egyszerű, gyors és hatékony megoldások dominálnak
benne.
Ebben a harcművészeti rend-

szerben mindig a sebezhető
pontokat támadjuk, ezzel biztosítva esélyt egy gyereknek,
hölgynek, vagy gyengébb
fizikumú férfinak utcai, vagy
egyéb támadás esetén.
A Wing Tsunban nincsenek
versenyek, bárki, kortólnemtől függetlenül elkezdheti, gyakorolhatja, mivel
a cél az, hogy mindenki önmagához képest fejlődjön,

soni iskola néhány diákja is,
akik az esemény zárásaként
eredményes vizsgát tettek,
majd ezt követően személyesen vehették át diplomájukat
a nagymestertől. Nekik ezúton is gratulálok! (mellékelt
fotó!)
A május hónap sem maradt esemény nélkül a hajdúsámsoni
Leung Ting Wing Tsun iskola
életében, hiszen meghívást

A hajdúsámsoni Leung Ting Wing Tsun iskola majálison szereplő növendékei

Hátsó sor: Si-Fu Máday Norbert 9. nagymesteri fokozat, SiHing Széll Gábor 7. mesterfokozat, Si-Hing Várady Zsolt 2.
mesterfokozat, első sor: Lőrinczi Réka és Répási Gergő 6.
tanulófokozat, Farkasinszky Csaba 4. tanulófokozat

ügyesedjen. Ezen felül az
iskolában fontos szerepe van
a nevelésnek és a közösség
építésnek, ami esetünkben
egy „kung fu családot” jelent,
ahova jó tartozni, ahova szülő
a gyermekével, fiatalok és
idősebbek is egyaránt örömmel jönnek.
A közelmúltban, április
hónap elején Debrecenben
járt Si-Fu Máday Norbert 9.
nagymesteri fokozatú keleteurópai főinstruktor, aki az
általa vezetett szemináriumon
a Wing Tsun híres fabábú
technikáit oktatta a résztvevő
diákoknak. Ezen a magas
szakmai színvonalú rendezvényen jelen volt a hajdúsám-

kaptunk a szervezőktől a
Május 1-én megrendezett
városi Majálisra, melynek
nagy örömmel tettünk eleget.
Itt az egész iskola képviselte
magát egy színvonalas bemutatóval, melyet a jelen
lévő nézőközönség nagy
érdeklődéssel kísért figyelemmel. Ezúton is szeretném
megköszönni a szervezőknek
a meghívást, valamint a II.
Rákóczi Ferenc Általános
Iskola vezetésének az eddigi
sikeres közös munkát.
Várady Zsolt
Si-Hing
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HIRDETÉSEK

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

Tisztelt hajdúsámsoni lakosok!
Az áprilisi sajnálatos tűzeset mindannyiunkat megdöbbentett! Annak érdekében, hogy ingatlanjaik, vagyontárgyaik biztosítva legyenek, az Allianz Hungária Biztosító Zrt. debreceni igazgatóságának 12 munkatársa
áldozatkészséggel vállalta, hogy nyár végéig személyesen megkeresik Önöket, és legjobb tudásuk szerint
törekszenek az Önök segítségére lenni, elsősorban
lakásbiztosítási ügyben! Kollégáink érvényes tanácsadói igazolványt mutatnak fel minden egyes esetben!
Felváltva, keddi és szombati napokon a városháza melletti közterületen is szíves rendelkezésükre állunk információnyújtással, tanácsadással, mindennemű biztosítási ügyben!
Fogadjanak nyitottsággal, forduljanak hozzánk bizalommal!
Szőcs Andor hálózati igazgató,
Allianz - Debreceni Igazgatóság
06-30-9940871

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!

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Hajdúsámson Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, hogy

2014. június 09-én (hétfőn)

a hulladékszállítás az ünnepre való tekintettel elmarad!

Helyette: 2014. június 07-én szombaton
történik a hulladékszállítás.
A megszokott helyen az elszállítani kívánt hulladékot kérjük
reggel 6 óráig helyezzék ki.
			

Sámsoni

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

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
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Otthoni munka !
Utazási katalógusok
csomagolása stb.
06-90-603-607
(www.mediafonebt.
webnode.hu
635 Ft/perc,
06-209104517,
06-12228397)

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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Majális
2014
képes
összefoglaló

Kerékpáros felvonulással kezdődött az idei majális. A résztvevők táblától-tábláig kerekeztek a mentőszolgálat biztosítása mellett

A Mazsorett csoport új produkcióval készült

Az óvodások műsora mindig nagy sikert arat Terápiás kutyabemutató

Régi hagyomány a Muskátli népdalkör fellépése

A nosztalgia női kézilabdameccsen kitettek magukért az
„öregek”

A rendezvényen Tóth János alpolgármester mondott köszöntőt

A sakkverseny érmesei

Az idei májusfa sokaknak
feladta a leckét

A Desperado koncert sokakat vonzott

A idei majálist Zoltai Sándor és barátai műsora zárta

