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Testvértelepülésünk
Csíkszentdomokos
Polgármestere
meghívásának
eleget
téve
2014.
június
13-15-én részt vettem a Hargita és Kovászna megyei IV.
Csíkszentdomokosi Lovasnap
keretében megrendezésre került fogathajtó bajnokságon,

Hamza Gábor polgármester
átadja Hajdúsámson különdíját az egyik fogathajtónak.

Következő számunk
augusztus végén a
Városnap előtt
jelenik meg

Üdvözlet Székelyföldről

ahol átadtam Hajdúsámson
Város különdíját, egy oklevelet és kupát. Egyúttal elvittem és átadtam Hajdúsámson
ajándékát a Nemzeti Könyvtár
Sorozat szép 20 kötetes kiadványát Csíkszentdomokos
Polgármesterének és Sándor
Edit könyvtár igazgatónak. A
gyönyörű és értékes ajándékunkat meghatódva köszönték
meg.
Testvértelepülésünk Polgármestere és Hargita megye Szenátora szívélyes üdvözletét,
köszönetét küldi Hajdúsámson
kedves lakosságának.
Hamza Gábor
polgármester

Hamza Gábor polgármestertől Ferencz Alajos polgármester és Sándor Edit könyvtár igazgató átveszi Hajdúsámson
könyv ajándékát.

Ballagás a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában

Idén 2014. június 14-én került
sor intézményünkben a ballagási ünnepségre, amely ezúttal
is igen látványosra és érzelmesre sikeredett.

hogy ez a csodás ünnepség minél gördülékenyebben, látványosabban és az érzelmekre erősen
hatva bonyolódjon le. A korábbi
évek sikereinek köszönhetően a
programnak ismét a díszudvar
adott otthont, amely káprázatosan fel volt díszítve.

Az önkormányzat nevében
Tóth János alpolgármester
búcsúztatta a ballagó diákokat
Ez a nap jelentős mérföldkő a
nyolcadikosok életében, hiszen
ekkor zárják le életük egyik
meghatározó szakaszát, az általános iskolai tanulmányokat.
Elbúcsúznak tanáraiktól, diáktársaiktól és a következő tanévben megkezdik középiskolai tanulmányaikat. Iskolánk vezetése
ezúttal is mindent megtett azért,

Igazgatónő megható és szívből
jövő beszéde előtt a zászlóátadás, átvétel szertartása volt
látható. Magkapták méltó jutalmukat a nyolc éven át kitűnő és kiváló közösségi munkát
végző tanulók, emellett a szülők
együttműködését is megköszön-

ték. A gyerekek fölrepítették a
székükre kötözött lufikat, amelyek azt jelképezték, hogy búcsút
vesznek az intézménytől. Majd
a műsor végén a pedagógusok
egy dallal búcsúztak a végzős
diákoktól, éreztetve azt, hogy ők
sem fogják elfelejteni az együtt
töltött éveket. Az idei ballagási
ünnepség is igazán emlékezetesre sikerült, köszönet minden
szervezőnek, résztvevőnek a remek, összehangolt szervezésért.
		Módis Tamás
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Ülésezett a Képviselő-testület
Tájékoztató a 2014. június
4-én és június 11-én tartott
Képviselő-testületi üléseken
hozott fontosabb döntésekről.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete
- Elhatározta, hogy feladat-ellátási szerződést köt Csukásné
Dr. Berettyán Barbara háziorvossal a 4. sz. felnőtt háziorvosi körzetben a háziorvosi
feladatok ellátására.
- Döntött arról, hogy az óvodai
férőhelybővítést célzó beruházásokra irányuló pályázaton
Hajdúsámson Város Önkormányzata részt kíván venni
akként, hogy a Hajdúsámson,
Rákóczi u. 9. szám alatti jelenlegi bölcsőde épületét átalakítja 3 csoportszobás óvodává,

mely beruházás új építésnek
minősül, és azt 2015. szeptember 1-től óvodaként kívánja
üzemeltetni. A támogatás ös�szege 82.500.000 Ft, az önerő
4.342.105 Ft. A Polgármesteri
Hivatal Városfejlesztési és
Műszaki Irodája megvizsgálja annak lehetőségét is, hogy
a Hajdúsámson, Kossuth u.
17. szám, vagy a Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám, vagy
a Hajdúsámson, Rákóczi u. 4.
sz. alatt lévő önkormányzati
tulajdonú ingatlanokban megvalósulhat-e a beruházás.
- Elhatározta, hogy az önkormányzat az Eszterlánc Óvoda óvodásai vonatkozásában
részt vesz a 2014. évi és a
2014/2015. tanévi óvodatej
programban.
Kinyilatkozta,
hogy a szükséges önerő fede-

Alapítványi hírek
A Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány az elmúlt
időszakban is sokrétűen tevékenykedett.

helyeztünk el, amelyeket
Sámsonban a közmunkások,
Sámsonkertben a helyi képviselő igérete alapján, a részönkormányzat locsolja.
Kérjük a lakosságot, hogy aki
tud segítsen be a növények öntözésébe.
Felhívjuk mindenki figyelmét,
hogy akit viráglopáson ernek
az rendőrségi feljelentést von
maga után.
Szegediné Páll Rita
kuratóriumi elnök

A közelmúltban az iskolai
könyvtárat könyvadomán�nyal támogattuk. Köztéri
szemétgyűjtő edények kerültek kihelyzésre, a villanyoszlopokra újra virágokat

Felhívás
A Hajdúsámson Fejlődéséért
Közalapítvány virággyűjtést
szervez a kerékpár út melletti részek felvirágoztatására.
Örömmel fogadunk mindenféle virágot,örökzöldeket.
Szegediné Páll Rita
kuratóriumi elnök
30/498-95-62

zetét a 2014. és 2015. évi költségvetésében a dologi kiadásai
között biztosítja.
- Elfogadta a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését.
- Elhatározta, hogy a „Bölcsődefejlesztés megvalósítása
Hajdúsámsonban” elnevezésű,
ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014
azonosítószámú projekt kiegészítő munkáinak megvalósításához igényelt további
támogatás iránti igény pozitív
bírálata esetén a támogatási
összeg, illetve a korábbi határozatban biztosított önerő felhasználásával valósul meg a
pótmunkák finanszírozása.

ÖNKORMÁNYZAT
Gyermekorvosi
rendelés
2014. június 16-tól
szeptember 5-ig a
gyermekgyógyászati
rendelés
minden nap
8-12-óráig lesz.

Értesítés

Szociális juttatások
kifizetéséről
június havi:
júlis 2-án
július havi:
augusztus 4-én
9.30-tól 13.30-ig

KÖZÉRDEKŰ
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A Türr István Képző és
Kutató Intézet Debreceni
Igazgatósága az ÁROP1.1.16-2012-2012-0001
„Esélyegyenlőség- elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása” című projekt keretén belül ingyenes
egynapos képzést szervezett
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre a település intézményeiből, egyházaktól, civil és egyéb helyi
szervezetektől fogadtuk a
felhívásunkra jelentkezőket.
2014. június 4-én az „Esélyteremtő attitüd formálása”
című képzésen 15 fő, június
5-én „A helyi esélyegyenlőségi programok áttekintő megismerése” című képzésen 13 fő
vett részt.
A két program tartalma között

2014. június 4-én délelőtt
megemlékezést szerveztünk a trianoni szerződés
94. évfordulója és a Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából.
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Esélyegyenlőségi képzések
kisebb mértékű súlyponti eltérés volt, fő céljuk az előítélet-mentes, szolidáris, esélyteremtő attitüd erősítése, az
elfogadás-befogadás, együttélés szabályainak tudatosítása, a helyi esélyegyenlőségi
programok megismertetése, az
esélyegyenlőség fogalmi rendszerének felelevenítése volt.
A TKKI szakemberei változatos, interaktív módszerekkel igyekeztek a résztvevők
érdeklődését, figyelmét fenntartani, akik érdekesnek, hasznosnak értékelték a képzést,
mely által az önismeret terén
is gazdagodtak. A nap végén
mindenki átvehette a részvételről szóló tanúsítványát.
Tóth Valéria
kulturális, köznevelési referens

Fazekas Csaba a TKKI porondmestere munka közben

Trianonra emlékeztünk

Ünnepi beszédet mondott
Hamza Gábor polgármester, énekkel és prózával
közreműködött Dandé Melinda és Tóthné Szathmári Irén pedagógus, majd a
helyi intézmények szervezetek helyeztek el egy szál
virágot az emlékműnél.

Nyári gyermekétkeztetés az Önkormányzatnál
Hajdúsámson Város képviselő-testülete pályázati igénylést nyújtott be az EMMI-hez, a rászorult gyermekek nyári szociális étkeztetésére. Ennek eredményeként lehetősége lesz az Önkormányzatnak

2014. június 30. napjától – 2014. augusztus 29. napjáig

munkanapokon 815 gyermek részére napi egyszeri meleg étkezést biztosítani. Az iskolás korosztály részére az iskolában, az óvodás
korosztály vagy annál fiatalabbak részére az étel az óvodában kerül kiosztásra, naponta

12 és 12.30 óra között.

A külterületen lakó jogosultak részére a kiküldött értesítésekben meghatározott helyre gépkocsi szállítja ki az ételt.
Szociális Iroda
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Az új bölcsőde építése a tervezett ütemben halad

KÖZÉLET

KÖZÖSSÉG

DÉLELŐTT:

8.00
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Városnap programtervezete
2014. augusztus 30. szombat
Helye: sportpálya és az iskola hátsó udvara
(Belépés ingyenes)
DÉLUTÁN:

Reggeli zenés ébresztő a város több pontján
Közreműködik: Rozmaring néptáncegyüttes
(Monostorpályi)

14.00 Csoportok műsora, közben
versenyek eredményhirdetése
17.30 Városnapi ajándéksorsolás

Versenyek:
Főzőverseny (sportpálya), Gyermek horgászverseny
(Eszterlánc Óvoda előtt), Kispályás foci a sportpályán)
9.00
9.30

Bringázás az új kerékpárúton
(indulás a Kossuth utcai iskolától) 		
Íjászati bemutató (sportpálya)

Kísérő rendezvények:

Kirakodóvásár,
Játékpark

10.00 Gyermekműsor és játszóház
(Eszterlánc Óvoda előtti tér)
12.00-14.00

Jó ebédhez szól a nóta

Közben: Városnapi sütifesztivál és a főzőverseny zsűrizése

ESTE:
18.00 Köszöntő: Hamza Gábor polgármester
Könyvbemutató és ünnepi műsor
20.00 Meglepetés élőkoncert (90 perc)
21.45 T ű z i j á t é k
22.00 órakor a rendezvény zárása

Városnapi felhívások

FŐZŐVERSENY

A szervezők főzőversenyt hirdetnek
2014. augusztus 30-án.
Nevezni lehet augusztus 1-től a Polgármesteri Hivatalban.
Előzetes jelentkezés küldhető a varosnap@freemail.hu címre!
A szervezők a tavalyi évhez hasonlóan
a pörkölthöz való húst biztosítják!

SÜTIFESZTIVÁL

A Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány
SÜTIFESZTIVÁL szervezésével
csatlakozik a városnapi programhoz.
Nevezni lehet augusztus 1-től bármilyen sós vagy
édes sütemény elkészítésével.
Előzetes jelentkezés elküldhető
a varosnap@freemail.hu címre.
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Idén is megrendeztük városunkban a Múzeumok éjszakáját június 21-én.

KÖZÖSSÉG

Múzeumok éjszakája

A kora esti órákban a gyermekeket, családokat vártuk a
Jubileumi bábkiállításhoz kapcsolódó kézműves foglalkozással és vetítéssel, majd rendhagyó tárlatvezetésekre került
sor a kiállítóteremben. Nagy
sikere volt a népi étel kóstolónak, majd a tűzgyújtásnak is.

Pedagógusok elismerése a Rákócziban
mester úr átadta a Hajdúsámson Önkormányzatának
Pedagógiai díjait Bakk Zoltánnénak és Hajdúné Hőgye
Zsófiának.

Nagyszabású ünnepség keretében köszöntötték a II.
Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusait,
dolgozóit.

Az aulában összegyűlt pedagógusok iskolai dolgozók az
ünnepség kezdeteként a művészeti tagozat tanárai és diákjai által előadott rendkívül
színvonalas műsort tekinthették meg.
Ezt követően a fenntartó
Hit Gyülekezete nevében

A másik díjazott: Hajduné
Hőgye Zsófia

Horváth András oktatási főigazgató ünnepi beszédében
megköszönte a pedagógusok
áldozatos, kitartó munkáját,
majd Hamza Gábor polgár-

Sándorné Sas Ildikó az „Év
pedagógusa” díjakat adta át
a tantestület által megválasztott pedagógusoknak. Az idei
díjazottak: Földvári Istvánné, Oroszné Győri Magdolna, Vadászné Szőke Magdolna és Menyhárt Zoltán.

„Év Pedagógusa” díjat
kaptak még:

Földvári Istvánné

Vadászné Szőke Magdolna

Hamza Gábor polgármester
átadja Hajdúsámson Önkormányzatának Pedagógiai díját Bakk Zoltánnénak

Sándorné Sas Ildikó átadta az Év Pedagógusa díjat Oroszné
Győri Magdolna igazgatóhelyettesnek

Menyhárt Zoltán
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KÖZÖSSÉG
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Gyermeknap az oviban
Az Eszterlánc óvodában
2014. május 29-én rendeztük meg a gyermeknapi ünnepségünket. Bár az egész
év folyamán legfontosabb
számunkra a gyermekek,
erre az ünnepre igyekeztünk
nekik maradandó élményt
nyújtani.
Ezen a napon meghívott vendégünk volt a Pergő Hagyomány-

őrző Műhely, akik a Kolontos
Palkó és a beszélő szamár című
mesét mutatták be.

A mulatságos történetben szerepet kaptak a néző gyermekek is, néhányan a színpadon
is bekapcsolódhattak a történetbe. A mese végeztével „
Kolontos Palkó” vezetésével
táncházban vehettek részt a
gyerekek élő népzenei kísé-

rettel. A műsor után került sor
az óvodai papírgyűjtés eredményhirdetésére, a legtöbb papírt gyűjtött gyermeket egyénileg is jutalmaztuk, valamint
az első 5 helyen végzett csoport is ajándékban részesült.
A program végén minden csoport édességcsomagot kapott

ajándékba, amit a gyermeknapi program lezárásaként a
csoportokban elfogyaszthattak, illetve haza is vihettek a
gyermekek.
Lukácsné Széles Anita
Környezet munkaközösség
vezető

Pedagógus Nap az Eszterlánc Óvodában
Mint minden évben, ez év
június első vasárnapján is a
pedagógusokat köszöntöttük. Először 1952-ben került
sor a pedagógusok hivatalos
megünneplésére, ekkor adták át a kiváló tanítói és tanári illetve óvodapedagógusi
díjakat.
A hajdúsámsoni Eszterlánc
Óvodában is megrendezésre került ez a jeles ünnep. Az ünnepi
köszöntés egy Nagy László idézettel indult:
„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol, Sose feledd, példa vagy.”
Az ünnepségen megjelent óvodapedagógusokat,
technikai
dolgozókat és meghívott vendégeket Hamza Gábor polgármester úr, Váradi Lászlóné óvodavezető asszony és Szegediné
Pál Rita az óvodaszék vezetője
köszöntötte.
Az ünnepség kedves színfoltja
volt az óvodás gyermekek műsora. Elsőként a Ficánka csoport
„Micimackó és barátai” című

énekes-táncos műsora következett, felkészítő pedagógusaik
Szimáné Dutkievicz Henriett és
Gábor Ibolya óvodapedagógusok voltak. Majd a Hangyaboly
csoport gyermekeinek előadásában egy dalos-verses köszöntés
melengette a jelen lévő pedagógusok és vendégek szívét.
Felkészítő pedagógusaik: Tóth
Lajosné és Nagy Ernőné óvodapedagógusok voltak.
Lukácsné Széles Anita óvodapedagógus kolleganőnk hosszú
évek óta óvodánk aktív dolgozója. A 2013/14-es nevelési
évben a Hajdúsámson Város
Önkormányzata és Képviselő
testületének döntése alapján neki
adományozták az önkormányzat
által felajánlott Városi Pedagógiai díjat, melyet Hamza Gábor
polgármester úr nyújtott át munkatársunknak, melyhez ezúton is
szívből gratulálunk.
A dolgozók szavazatai alapján
az év óvodapedagógusa díjat Süvöltősné Terdik Katalin
óvodapedagógus kapta, melyet
Váradi Lászlóné óvodavezető
nyújtott át. Szintén tőle vehette

át az év techinkai dolgozója díjat
Báthori Istvánné dadus néni is.
Intézményünkben végzett több
évtizedes munkájukért további
elismerésben részesültek még:
Bíró Emma Enikő, Sas Jánosné,
Csiréné Hajzer Judit és Süvöltős
Istvánné.

vott vendégeinket.
Óvodavezető asszony gondolataival zárnám soraimat: „Keress
olyan mestert, akinek a szelleme
világos, a tudása nagy és szíve
jó. - E gondolat kiválóan példázza azokat a tulajdonságokat,
amelyek a pedagógust pedagó-

A díjazottaknak külön gratulálunk, és további munkájukhoz
jó egészséget és sok sikert kívánunk.
E jeles ünnep zárásaként polgármester úr, alpolgármester úr és
a megjelent képviselők egy-egy
szál rózsával köszöntötték az
óvodánk dolgozóit és a meghí-

gussá teszik és megmutatják,
hogy milyen nehéz mesterség,
milyen komoly feladat és milyen életre szóló hivatás a pedagógus pálya.”
Veres Tamásné
óvodapedagógus
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Nyári udvari élet az óvodában
Az óvoda hagyományaihoz
híven ebben az évben is megszerveztük a nyári kézműves
és játékos tevékenységeket.
A gyerekeknek a nyári időszakra élményekben gazdag
óvodai életet szeretnénk
ezzel is nyújtani. Ebben az
időszakban is hangsúlyt fektettünk a gyerekek sokoldalú fejlesztésére. (manuális
készség, szem-kéz koordináció, együttműködési készség,
stb.)

Mozgásos tevékenységek:
- Versenyjátékok (futó és fogójátékok, kosárba dobás, babzsák gyakorlatok)
- Körjátékok (Kecske ment
a kiskertbe, Boglya tetején..,
Mély kútba..,
- Elveszettem a zsebkendőmet)
- Táncház
- Zenéstorna
- Homokvár építő verseny
- Ovi mozi (régi idők diafilmjeit tekintették meg a gyerekek
közösen)

Reméljük, hogy gyerekeink
a felajánlott sokszínű programok által megélhették az
önfeledt szabadjáték örömét.
Minden kedves óvodásnak és
családjaiknak további tartalmas nyarat kívánunk.
Süvöltösné Terdik Katalin
óvodavezető-helyettes

KÖZÖSSÉG

néptánc
A megalakulás alatt lévő Hajdúsámsoni Néptáncegyüttesbe várjuk a néptáncot szerető felnőttek jelentkezését.
Mindazokat szeretettel fogadjuk, akik már táncoltak,
vagy akik szeretnék megtanulni a tánc alapjait és egy jó
csapat tagjai lenni.

Vincze Lajosné
óvodavezető-helyettes

A következő programokon vehettek részt a gyerekek:
Kézműves tevékenységek:
- Csákó és gyöngykészítés újságpapírból
- Montázskészítés
- Aszfalt rajzverseny
- Képkészítés különböző technikákkal
- Süteménykészítés só-liszt
gyurmából

Jelentkezni lehet a könyvtárban Tarné Hajdú Juditnál,
vagy az iskolában Jakubecz
Sándornál.

Országos ejtőernyős öttusán remekelt a Rákóczi
Hajdúsámson szülötte, Vitéz
Bakó István II. világháborús
ejtőernyős emléke előtt tisztelegve vett részt négy felsős
tanulónk Szolnokon, az első
ízben megrendezett Ejtőernyős öttusa versenyen.
Napsütéses időben indultunk
előző nap délután Szolnokra,
a verseny helyszínére. Izgalommal teli két nap várt ránk,
hiszen a MH 86. Szolnoki Ejtőernyős bázisán nem minden
nap kaphat szállást általános-,
vagy középiskolás tanuló.
Megérkezésünk után bejárhattuk a bázist, megcsodálhattuk a kiállított helikoptereket,
tiszteleghettünk az elhunyt
ejtőernyős hősök emlékműve
előtt. A bátor katonák emléke
áhítattal töltötte el diákjainkat,
erőt adott a másnapi megmérettetéshez.
Másnap nyolc órától izgalommal telve várakoztunk az alakuló téren a megnyitóra. Pontban fél kilenckor, a katonák
pontosságával, megkezdődött
a verseny nyitóünnepsége.

Először Lázár Tibor százados,
ejtőernyős kiképzőtiszt, köszöntötte a résztvevőket, majd
impozáns, helikopterből történő ugrással, ejtőernyős bemutatót tekinthettünk meg három
lépcsőben, tizenöt ejtőernyős
katona részvételével. Ezt követően Dr. Boldizsár Gábor
ezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi
karának docense, a Magyar
Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének elnöke megnyitotta a
versenyt, beszélt az ejtőernyőzés történetéről, szépségéről,
megemlékezett a hősökről.
Végül Szabovik Zoltán nyugalmazott ejtőernyős alezredes, ismertette a szabályokat,
elosztotta a csapatokat. Ezzel
kezdetét vette az öttusa, mely
nagy próbatétel volt a gyerekeknek.
A versenyszámok a következők voltak: úszás, lövészet,
kézigránátdobás, tájfutás, ejtőernyős elméleti feladatok.
A nap folyamán találkoztunk
misszióból hazatért katonák-

kal, ejtőernyősökkel, akik
élménybeszámolót tartottak
fiainknak.
Tanulóink minden számot
teljesítettek, helytálltak a versenyben. Nehéz küzdelem
után a harmadik helyezést
érték el, mely igen szép eredmény, hiszen ezek a fiúk nem
honvédelmi iskolába járnak!

Felkészítők: Bujdosó Tibor
igazgatóhelyettes, Jakubecz
Sándor igazgatóhelyettes.
Tanulóink mellett a Derecskei
I. Rákóczi György Gimnázium
Honvédelmi szakának négy
tanulója is részt vett a megmérettetésen, s eredményesen
szerepelt, ami azért is fontos,
mert közülük ketten (Koltai
János 11., és Marincsák Gergő
11. évfolyam), iskolánk tanulói voltak. Ezzel iskolánk hírnevét is tovább öregbítették.
Köszönetet mondunk Tóth János Alpolgármester úrnak, aki
anyagi támogatásával segítette
a versenyen való részvételünket.
Büszkék lehetünk az elért
eredményre, gratulálunk fiúk!

Versenyzőink:
Fekete Balázs 7. osztály
Koltai Márkó 7. osztály
Pető Krisztián 6. osztály
Szuna Dániel 7. osztály

Jakubecz Sándor
igazgatóhelyettes
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Fényes medálokat szállítottak a sámsoni bunyósok
A HISE klasszisa, Varga Miklós mellett a fiatalabb ökölvívók is bizonyítottak.
Az 52. „Belgrád Winner” elnevezésű nemzetközi ökölvívó
tornán vett részt a közelmúltban
Varga Miklós, a HISE válogatott bunyósa. A 60 kg-ban induló sámsoni öklöző az elődöntőben a szerb Miloš Janković ellen
technikai KO-val nyert, így be-

Varga Miki és Máté Attila

jutott a döntőbe. A fináléban a
kanadai Lucas Bahdival küzdött
meg, a hajdúsági klasszis simán,
3:0-s pontozással nyert. Varga
elindult a Budapesten rendezett BoxingONE gálán is, ahol
az újonc KSI Budapest mérkőzött meg a B1 bajnok Komarno
SHARKS együttesével. Noha
a Cápák számítottak a találkozó toronymagas esélyeseinek,

mégis a KSI járt sikerrel, 12:9re múlták felül a fővárosiak ellenfelüket. A vereség nem Varga
Mikin múlott, hiszen ő hozta a
tőle várhatót, Könnyű Richárdot
verte technikai KO-val.
Szintén a fővárosban bunyóztak a Harangi Imre SE fiatalabb
versenyzői, ők a Süllős Gyuláról elnevezett serdülők számára
kiírt ökölvívó viadalon vettek
részt. Az 56 kilóban induló
Mezei Dávid első ellenfelét, a
budapesti Lakatos Lorenzót az
első menetben TKO-val verte,
így tovább menetelt a következő körbe, ahol a törökszentmiklósi Bárány Istvánnal szemben
maradt alul. Az 54 kilós Jóni
István Balogh Dezsőtől kapott
ki 3–0-ra. A HISE mindkét versenyzője bronzéremmel zárta a
küzdelmeket.
Ebben az évben is, immár 64.
alkalommal rendezték meg
Egerben a junior és ifjúsági bunyósok számára kiírt Bornemissza Gergely Ökölvívó Emlék-

Siroki János és felkészítője,
Salánki Zoltán

versenyt. A rangos viadalon a
Hajdúsámsoni Harangi Imre SE
is részt vett, az ifjúsági korcsoportban 56 kilogrammban induló Siroki János a dobogó második fokára állhatott fel.

Az ország legjobbjai a sámsoni lányok

Az OTP Bozsik Intézmény Program Tanévzáró Fesztivál Országos döntőn a hajdúsámsoni lányok III-as korcsoportban első
helyezést értek el. Megyénként egy csapat vett részt a tornán, Hajdú bihart a Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola labdarugócsapata képviselte. A lányok hét meccsen egy döntetlennel és hat győzelemmel nyertek aranyérmet. A gólkirály a sámsoni Horváth Viktória lett. A sikeres felkészítést Vadászné Szőke Magdolna tornatanárnak és Szegedi
Szabolcsnak a TTISZE elnökének köszönhetjük.
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HARMÓNIA STÚDIÓ

Széchenyi u.2/a.
Frissítő testmasszázs, személyiség és
párkapcsolati elemzés, lélekringatás!
Bejelentkezés: 70/457-9452

Nyári zárás a könyvtárban
Értesítjük látogatóinkat, hogy a
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális
Intézmény július 7-től július 18-ig ZÁRVA lesz.
Ez idő alatt minden szolgáltatás szünetel.
Nyitás: július 21. hétfő 8 óra.

Sámsoni

Hírlap
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Kiadásért felelős : Hamza Gábor polgármester
Szerkesztésért felelős: Vincze Tamás főszerkesztő
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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Bajnokavatás és öltöző átadás

A 2013-14-es év fenállása óta a legnagyobb sikert hozta a TTISZE labdarugó csapatának. Felnőtt csapatunk bajnok lett, az utánpótlás csapatok is jól
szerepeltek. Egész napos ünnepség keretében került sor az újjáépített öltöző
átadására és a délutáni, győztes meccs
után a bajnokok avatására. Köszönet
minden támogatónak, szurkolónak aki
hozzájárult ehhez a sikerhez.
Az ünnepség a Himnusz hangjaival Tasó László országgyűlési képviselő
kezdődött.
adta át a teljesen felújított épületet.

Az idei szezon utolsó mérközését is megnyerte a csapat, a A Bajnokcsapat az aranyérmekkel és a kupával. Gratuláfiúk már a lefújást követő pillanatokban megkezdték az lunk!
ünneplést.

HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
és
A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR,
KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY
Tisztelettel meghívja
Önt és családját

Szent István napi
városi ünnepségére

2014. augusztus 18-án 20 órától
az Iskola díszudvarán.

Jegyek kaphatók a Városi Könyvtárban

Ideje:
2014. augusztus 19. kedd
Helye:
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
belső udvara

