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Hajdúsámson, Sámsonkert, Martinka, Liget tanya 
Tisztelt Lakossága! Köszönöm!

Hajdúsámson Város Díszpolgára: Hamza Gábor

Önkormányzati
választás

2014. 
október 12.

A Városnapi ünnepségen, 
augusztus 30-án bejelen-
tettem, hogy nem indulok a 
2014-es önkormányzati vá-
lasztásokon.

Ez év novemberben betöltöm 
a 72. évemet, hála Istennek jó 
egészségben vagyok, de úgy 
döntöttem, hogy lehetőséget 
kell adni az utánam következő 
fiatalabbaknak is. Ők is méret-
tessék meg magukat és, ha a 
lakosság úgy ítéli meg, hogy 
alkalmasak polgármesternek, 

vagy képviselőnek, akkor dol-
gozzanak városunk fejlődésé-
ért az esküjüknek megfelelően.

Hajdúsámson 1994. óta többet 
fejlődött, mint az azt megelő-
ző 800 évben. Köszönöm, 
hogy munkám elismeréseként 
a Képviselő-testület „Hajdú-
sámson Város Díszpolgára” 
címet adományozott részemre, 
melyet a Város 10 éves év-
fordulóján a testület nevében 
Tóth János alpolgármester 
adott át. 

16 évig voltam szülőfalum 
polgármestere és ezúton kö-
szönöm meg Hajdúsámson, 
Sámsonkert, Martinka, Liget 
tanya Tisztelt Lakosságának a 
támogatását, bizalmát, melyet 
igyekeztem meghálálni azzal, 
hogy minden erőmmel, tudá-
sommal dolgoztam szülőhe-
lyem fejlődéséért. 
                                                                                                       

Hamza Gábor
polgármester

Megtisztelő volt a feladat, 
hogy én adhattam át a Dísz-
polgári címet Hamza Gábor 
polgármester Úrnak, Haj-
dúsámson legnagyobb ünne-
pén, a Városnapon.

Hamza Gábor 1942. novem-
ber 13-án született Hajdú-
sámsonban. Gyermekéveit és 
ifjúkorát is itt töltötte, ide járt 

óvodába, majd általános isko-
lába. Középfokú tanulmányait 
Debrecenben végezte, majd 
munkába állt. A Finommecha-
nikában, később a Debrece-
ni Polgármesteri Hivatalban 

eltöltött évei meghatározták 
otthonról  mintaként hozott 
munkaszeretetét, elhivatottsá-

gát, az emberekért való tenni 
akarását.

Olyan nagy volumenű helyi 
beruházások megvalósulása 
kötődik személyéhez, mint a 
Petőfi Sándor Városi Könyv-
tár, Közművelődési és  Mu-
zeális Intézmény fejlesztése, 
a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola fejlesztése, az 
Eszterlánc Óvoda fejlesztése, 
bölcsődefejlesztés, martinkai 
út, belterületi utak, járdák, ke-
rékpárút, csatornahálózat ki-
építése, egyéb infrastrukturá-
lis fejlesztések, melyek mind 
a lakosság érdekét szolgálják 
és a komfortérzetüket javítják. 

Hamza Gábor elévülhetet-
len érdemei között meg kell 
említeni a települési címer 
elkészíttetése ötletét, vagy a 
helyi újság, a Sámsoni Hír-
lap alapításában részvételt, 
valamint a Hajdúsámsoni Va-
dásztársaság megalakítását. 
Aktív részese volt a bulgáriai 
Belenével 2005-ben megkö-
tött testvér települési megálla-

podás, valamint kezdeménye-
zője a 2013-ban a székelyföldi 
Csíkszentdomokos községgel 
kötött testvér települési meg-
állapodás létrejöttének.
Egy jó ügy melletti kiállásban 
tanúsított magatartása példa 
lehet mindannyiunk számá-
ra. Polgármesterként nyolc-
szor nyújtott be pályázatot 
a Belügyminisztériumhoz a 
település várossá nyilvánítá-
sa ügyében. Már a harmadik, 
negyedik elutasítás után a kép-
viselők sem bíztak ebben. De 
nem adta fel, és végül 2004-
ben siker koronázta a kitartá-
sát.

Hajdúsámson lakosaiért tizen-
hat éven át végzett lelkiisme-
retes polgármesteri munkája, 
szülővárosa iránt érzett szere-
tete és tisztelete, a települést 
építő, szépítő tevékenysége, 
életpályája kiemelkedő értékű 
teljesítménye méltóvá teszi a 
Hajdúsámson Díszpolgára ki-
tüntető címre.

Tóth János
alpolgármester
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Ülésezett a Képviselő-testület
Tájékoztató a 2014. augusz-
tus 18. és szeptember 11. 
között tartott Képviselő-tes-
tületi üléseken hozott fonto-
sabb döntésekről

- Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata Képviselő-testülete a 
Helyi Választási Bizottság tagjait 
és póttagjait az alábbiak szerint 
választotta meg:

Tagok: Dr. Erdélyi Ildikó, Sándor 
Imréné, Pénzes Péter Attila  

Póttagok: Schrik Csilla, Szenes 
Mihály  

-  A Képviselő-testület a nem-
zetiségi szavazókör szavazat-
számláló bizottságának tagjait az 
alábbiak szerint választotta meg: 
Pócsi Renáta, Süvöltős Mihály-
né, Szilágyiné Hüse Julianna, 
Dancsó Sándorné, Sándorné Far-
kas Mária 
 
- A Képviselő-testülete elhatá-
rozta, hogy a Környezet és Ener-
gia Operatív Program keretében, 
„Napelem rendszer telepítése a 
hajdúsámsoni Eszterlánc óvodá-
ban”,  illetve „Önkormányzatok 
és intézményeik épületenerge-
tikai fejlesztése megújuló ener-

giaforrás hasznosításával kombi-
nálva a konvergencia régiókban” 
tárgyában pályázatot kíván be-
nyújtani. Önerő biztosítása nem 
szükséges, mivel a támogatás 
intenzitása 100%.

-   A Hajdúsámson közigazgatási 
területére vonatkozó, többször 
módosított 166/2004. (V.27.) öh. 
sz. határozatával jóváhagyott Te-
lepülésszerkezeti tervet - a Haj-
dúsámson, Bodzástelep 0444/4 
és 0451/2 helyrajzi számú terület 
és környezetére vonatkozó doku-
mentációja módosított Település-
szerkezeti tervlapja és módosított 
leírása szerint - a lefolytatott 
államigazgatási egyeztetési eljá-
rásnak megfelelően elfogadta.

- Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata és intézményei 2014. 
évi gazdálkodásának I. félévi 
helyzetéről szóló tájékoztatót el-
fogadta. 

- Támogatta Asztalos János 
r.őrnagy kinevezését a Hajdúhad-
házi Rendőrkapitányság élére.

- Elfogadta az Eszterlánc Óvoda 
2014/2015-ös nevelési évre szóló 
éves munkatervét.

- A Nyíradonyi Szociális és 
Gyermekjóléti Társulás Társu-
lási Megállapodását egységes 
szerkezetbe foglalva elfogadta. 

- Elhatározta, hogy a Hajdú-
sámson Sámsonkert-Martinka 
Víziközmű Társulat részére 1 
millió forint összeget nem kíván 
nyújtani az elszámoló bizottsága 
által az elszámolási eljáráshoz 
szükséges feladatok elvégezte-
téséhez, mivel a 2013. novem-
ber 29-én megkötött szerződés 
alapján az önkormányzat bizto-
sítja a segítséget. 

- Döntött arról, hogy az Isko-
lánkért Alapítvány tulajdonában 
lévő Boldogkőváralján lévő in-
gatlanból 70 m2 területre vonat-
kozó elővásárlási jogával nem 
kíván élni, valamint hozzájárult 
ahhoz, hogy az Alapítvány a 70 
m2 területet a Boldogkőváralja 
Önkormányzatának tulajdonába 
adja.

- Elhatározta, hogy a hatályos  
szerkezeti tervének és hatályos 
szabályozási tervének a Képvi-
selő-testület által határozatban 
rögzített - a 2903-2950 helyrajzi 
számú telkekre, valamint a Haj-
dúsámson, Mikótelek  0248/3 

hrsz-ú telekre vonatkozó - mó-
dosítása során, a környezet vé-
delméért felelős közigazgatási 
szervek véleményét figyelembe 
véve, az előkészítő dokumentu-
mok között környezeti vizsgálat 
elvégzését nem tartja szükséges-
nek.

- A „Bölcsődefejlesztés meg-
valósítása Hajdúsámsonban” 
elnevezésű, projekt keretében 
elkészült Bölcsőde épület hasz-
nálatbavételéhez és működésé-
hez, az engedélyezési eljárások 
során a szakhatóságok által 
előírt feltételek maradéktalan 
betartásához  szükséges kiadá-
sokra max. bruttó 5 000 000 Ft 
összegben fedezetet biztosít a 
fejlesztési céltartalék terhére.

- Elhatározta, hogy a Csapókerti 
Általános Iskola Hajdúsámsoni 
Tagintézménye 11 fő hetedik 
osztályos tanulójának a „Határ-
talanul” pályázat keretein nyert 
támogatás szülői önerejét átvál-
lalja, és megfizeti, (14000 Ft/fő), 
vagyis 154000 Ft-tal hozzájárul 
a tanulók erdélyi körutazásához. 

Példaértékű útépítés
Köszönet a Munkácsy utca lakóinak

Hajdúsámson, Sámson-
kert, Martinka területén 
sajnos még mindig sok 
a földút. Az ott lakók az 
őszi-tavaszi, főleg az esős, 
belvizes időszakokban a 
sáros, gödrös utakon nehe-
zen, sok bosszankodással 
tudnak bejönni munkahe-
lyükre, a gyermekek pedig 
iskolába, óvodába. 

A helyzet javítására az ön-
kormányzat vásárolt egy 
földmunkagépet és zúzott kő 
terítésével teszi járhatóbbá a 
földutakat. A földutak teljes 
burkolásának megépítésére 

kb. 3 milliárd forintra lenne 
szükség. Ez a pénz még hosz-
szú évekig nem áll rendelke-
zésére az önkormányzatnak. 
A képviselők saját választó 
körzetükben igyekeztek a 
helyzeten javítani a rendel-
kezésre álló kevés pénzből. 

A Munkácsy utca egy sza-
kasza is így lett zúzott kővel 
megoldva, önkormányzati 
segítséggel. Az utca továb-
bi szakaszának megépítésé-
re az ott lakó Szabó Zsuzsa 
és férje Szabó Pál szervező 
munkájának köszönhetően 
több, mint egy millió forin-

tot gyűjtöttek össze zúzottkő 
vásárlására az ott lakók. Így 
teljes hosszában jobb minő-
ségű lesz az utca közlekedés 
szempontjából. Az önkor-
mányzat a fölmunka géppel 
és közcélú dolgozókkal segí-
ti a munkát. 

A földmunkagép irányítását 
Tóth János alpolgármester 
úr végzi – eleget téve a Mun-
kácsy utca lakóinak. Egy 
időben a Sámsonkertben, 
Martinkán, Sámsonban is 
hasonló munkát kellett volna 
végezni. A munkagép sor-
ban, folyamatosan a többi 

utcát is még a tél beállta előtt 
igyekszik rendbe tenni. 
Szabó Pál úr és kedves fele-
sége Szabó Zsuzsa és a Mun-
kácsy utca lakóinak tisz-
teletemet és köszönetemet 
fejezem ki a példás összefo-
gásért, jó szervező munkáért 
és az anyagi támogatásért. 

Bízom benne, hogy Kormá-
nyunk a 2014-2019-es cik-
lusban több segítséget ad az 
önkormányzatoknak belső 
utak építésére. 
    
 Hamza Gábor 

polgármester
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Az elmúlt tanév kezdetétől városunk is-
kolája, a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 
Hit Gyülekezete Egyház fenntartásában 
működik. Az eltelt időszak tapasztalata-
iról kérdeztük az egyház oktatási főigaz-
gatóját, Horváth Andrást.

Sámsoni Hírlap: Főigazgató úr, hogyan 
értékeli az elmúlt tanévet?
Horváth András: Először is engedje 
meg, hogy az új tanévhez sok sikert, ál-
dást kívánjak minden sámsoni iskolásnak, 
a szülőknek és a II. Rákócziban dolgo-
zó kollégánknak. A kérdésre válaszolva: 
a fenntartóváltás előtt megfogalmaztuk, 
hogy  a II. Rákóczi Iskolában szeretnénk 
tovább erősíteni az eddig elért eredménye-
ket, értékeket. Célunk, hogy a tanulmányi 
és a neveltségi színvonalat még magasabb-
ra tudjuk emelni. Szeretnénk, ha iskolánkat 
a térség legkiválóbb általános iskolái kö-
zött tartanák számon.
Az iskola a legfontosabb feladatát, az ok-
tató-nevelő tevékenységet a fenntartóvál-
tás óta is zavartalanul végzi, ugyanakkor 
megállapíthatjuk, hogy több területen is 
sikerült pozitív változásokat elindítani.
Pedagógusainknak igyekszünk minden se-
gítséget, támogatást megadni ahhoz, hogy 
munkájukat nyugodt körülmények között 
végezhessék, ennek érdekében az anyagi 
és a tárgyi feltételeket egyaránt biztosítjuk. 
Nem feledkeztünk el a méltánylásról sem; 
jutalmakkal és különféle elismerésekkel 
fejeztük ki köszönetünket áldozatos munká-
jukért. Ebben partner volt a város vezetése 
is, amely a pedagógus napon az intézmény 
legkiválóbb tanárainak, tanítóinak adott 
elismerést.
Már ebben a tanévben is láthattunk előre-
lépést a tanulmányi területen. Javulás állt 
be a fegyelmezettség területén is; örömmel 
tapasztaltuk, hogy csökkentek a súlyos ma-
gatartási problémák, rongálások.
A tanulók számos tanulmányi versenyen, 
művészeti találkozón öregbítették iskolánk 
jó hírnevét, az iskola a tanév során meg-
szerezte a „Kiváló tehetségpont” címet, 
ehhez gratulálok igazgató asszonynak és a 
tanároknak. Nagyszerű eredményeket értek 
el sportolóink is. Külön kiemelném a fut-
ballcsapat országos bajnoki címét.
Több új terület is megnyílt a diákok számá-
ra, idén elsősorban a szabadidős tevékeny-
ségek terén. Gondolok itt a nagy sikerrel 
zajló úszásoktatásra és a síelésre.
Nagyobb figyelmet fordítottunk a kommu-
nikációra; megújult az intézmény honlap-

ja. Az iskolaújság, a Suliháló új formátum-
ban jelenik meg. A Rákóczi-hírlevél pedig 
nagyon jó fogadtatásra talált: hasznos újí-
tásnak bizonyult, ami a szülők segítségére 
van a tájékozódásban.
Szeretném megköszönni, hogy a Sámsoni 
Hírlapban is rendszeresen közreadták in-
tézményünk életéről szóló beszámolókat.
SH: Mint ahogy említette, fontosnak tart-
ják a folyamatos fejlesztéseket, változtatá-
sokat. Milyen irányvonalat szabtak meg az 
intézmény számára?
HA: Fenntartói tevékenységünk  megkez-
dése óta folyamatosan felmértük és jelen-
leg is vizsgáljuk az iskolavezetés, a tanári 
kar, a szülők fejlesztési elképzeléseit, elvá-
rásait, és ezeket mind beépítettük céljaink-
ba, terveinkbe.
Külső szakértők, többek között az iskola 
korábbi igazgatója, Andó Lászlóné bevo-
násával készült egy hosszú távú, több évre 
szóló fejlesztési terv, amelyben a jelenlegi 
adottságokat, helyzetet értékelve megha-
tároztuk azokat a célkitűzések, elképzelé-
seket, amelyek együttesen szolgálják ta-
nulóink javát, hogy egyre színvonalasabb 
környezetben egyre magasabb szakmai 
színvonalú oktatásban-nevelésben része-
süljenek, és egyre több lehetőség nyíljon 
meg előttük. 
A fejlesztési terv elemeivel már találkoz-
hattak a tanév végén közreadott egyik ki-
adványunkban. 
SH: Az iskola épületében is több jelentős 
változás, beruházást látnak a hajdúsámsoni 
lakosok. Milyen fejlesztések történtek? 

HA: Új tantermek kerültek kialakításra; 
folyosókat, mosdókat újítottunk fel, elvé-
geztük a régi épületszárny tetőszerkeze-
tének hő- és vízszigetelését, kicseréltük a 
nyílászárókat is.
Folyamatban van az iskola fűtéskorszerű-
sítése, a gázfűtést felváltja a geotermikus 
fűtés. Emellett zajlik az alsósok játszóteré-
nek kialakítása a belső udvaron, illetve a 
hátsó udvar parkosítása és kondiparkkal 
való felszerelése.  Rövidesen sor kerül az 
alsó és a felső tagozat térbeli szétválasz-
tására és további mosdók felújítására is. A 

tanárok feltöltődését pedig pihenőhelyiség 
kialakításával szeretnénk segíteni.
Ezekkel a fejlesztésekkel azt szeretnénk el-
érni, hogy az igényes környezet is hozzájá-
ruljon a színvonalasabb munkához.
SH: Milyen az együttműködés az iskola-
vezetéssel és a városi intézményekkel?
HA: Tisztában vagyunk azzal, hogy a si-
keres intézményfenntartás elképzelhetetlen 
az iskola vezetésével és a tantestülettel, 
érdekképviseleti szervezetekkel, illetve a 
kollégákkal való együttműködés nélkül. 
Nyitottak vagyunk a véleményeikre, javas-
lataikra; ezeket figyelembe vesszük a dön-
tésekben. Úgy értékelem, hogy az elmúlt 
tanévben a stabil együttműködés kialakult. 
Ez egy közös munka, amelyben a kapcsot 
az a határozott cél jelenti, hogy a II. Rá-
kóczi Iskola eredményes legyen, a legjobb 
színvonalú iskolák közé tartozzon. 
Ennek a célnak az elérésében nagy támo-
gatást jelentett számunkra az önkormány-
zattal való együttműködés. A városveze-
tésnek, polgármester és alpolgármester 
úrnak, valamint a képviselő testület tagja-
inak, jegyző asszonynak és a hivatali dol-
gozóknak egyaránt köszönöm a segítőkész-
ségüket. Külön meg szeretném köszönni 
Hamza Gábor polgármester úrnak és Tóth 
János alpolgármester úrnak a munkáját, 
támogatását.
Közös munkánk eredményeképpen magas 
színvonalú városi rendezvényeken, ünnep-
ségeken vehettek részt tanáraink és diákja-
ink, Hajdúsámson lakosságával együtt. Az 
önkormányzat döntéseivel megteremtette 
az iskola fejlesztésének, felújításának jog-
szabályi alapját.
A város meghatározó intézményeivel való 
kapcsolat is fontos számunkra, melyek kö-
zül kiemelném az Eszterlánc Óvodával való 
jó viszonyt. A velük való együttműködésünk 
gyümölcsei például a mikulásünnepség, a 
hangszerbemutató, valamint a „leskelődő 
játszóház”.

Fontos eredménynek tartom a helyi civil 
szervezetekkel, alapítványokkal, sportszer-
vezetekkel kialakult jó kapcsolatot is.
A fenntartóváltás során többször megfo-
galmaztuk, hogy a II. Rákóczi Ferenc Is-
kola továbbra is a város iskolája marad; 
hogy aktív szerepet vállalunk a város kul-
turális, közéleti és sportéletében. Úgy gon-
dolom, hogy az elmúlt tanév sikeres kezdet 
volt, de szeretnénk, ha az iskola még sike-
resebb, eredményesebb lenne. 

SH: Köszönöm a beszélgetést!

Horváth András oktatási főigazgató: több területen 
is sikerült pozitív változásokat elindítani
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Köztudott , hogy a 471-es 
számú főútvonal és a város-
unk mellékútjai közlekedési 
szempontból veszélyesek és 
megnehezítik a mindennap-
jainkat. 

Ezért az alapítványunk, a  
Hajdúsámson Fejlődéséért 
Közalapítvány azon belül is 
elnöke: Szegediné Páll Rita 
és helyettese: Pistai János 
felvettük a kapcsolatot az Or-

szágos Rendőr-főkapitányság-
Országos Balesetmegelőzési 
Bizottság Főtitkárával, Kiss 
Csaba r.alezredes úrral, aki 
készségesen segítséget nyúj-
tott nekünk,amit ezúton is 
nagyon szépen köszönünk. 
Közreműködésével Suba Ist-
ván r.főhadnaggyal az MBB 
titkárával és Tóth János alpol-
gármester úrral feltérképeztük 
városunk különösen veszélyes 
gócpontjait. Számos helyen 
jártunk és megbeszéltük,hogy 
milyen hatékony eszközök al-
kalmazásával tehetjük bizton-
ságosabbá Hajdúsámsont. Bí-
zunk abban, hogy mihamarabb 
megoldást találunk ezekre a 
problémákra,hogy a lakosság 
és gyermekeink számára biz-
tonságosak legyenek útjaink. 

Szegediné Páll Rita
kuratóriumi elnök

Biztonságos utakért Hajdúsámsonban

Október 22. 
szerda 15 óra

1956-os 
megemlékezés 
kOszOrúzással 

Helye: iskola aulája
és szabadság tér, 

1956-os emlékmű.
Közreműködnek a 
II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola tanulói
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1. Díszítő verseny:
Zsűritagok: Ferencz Alajos 
Csíkszentdomokos polgármestere és Bin-
der Levente tanácsos
1. Öltögetők Klubja
2. Mányi Sándor Alapítvány
3. Életfa Nyugdíjas Klub

2. Főzőverseny:
Zsűritagok: (iskola, óvoda nyugdíjas sza-
kácsai)
Hajdu Imréné (Vera)
Major Imréné (Jolika)
Sarádi Lajosné (Pirike)
Sas Jánosné (Erzsike)
Munkájukat segítette: Hamarné Helmeczi 
Katalin (pedagógus), Budaházy Mariann 
(Polgármesteri Hivatal dolgozója)

I. Levesek:
1. OMSZ Debrecen (58)
2. Szarka Főzde (50)
3. Szüreti Menü Polgárőrök (101)

II. Sültek:
1. Nándor (111)
2. Megy a gőzös (37)
3. Kék csigák (70)

III. Pörköltek:
1. Gyermekmentők (110)
2. Sámson Épszer Kft. (16)
3. Vadászok (154)

IV. Káposztás ételek:
1. Debreceni Hivatásos Tűzoltók (148)

2. Gasztro angyalok (118)
3. Harangi Boxing (61)

V. Sámsoni ízek:
1. Kovácsné Balogh Ibolya (20)
2. Közmunkás reggeli (129)
3. Fürge nagyik (13)

VI. Sütemények:
A versenyt szervezte: Hajdúsámson Fej-
lődéséért Közalapítvány.
Elnöke: Szegedi Páll Rita

Sós sütemények:
1. Szilágyi Imréné – Kemencében sült 
krumplis lángos
2. Sassné Hodosán Zsusza – Vajas pogá-
csa
3. Csősz Sándorné – Sós kifli

Édes sütemények:
1. Bátori Nándor – Somlói galuska torta
2. Pirosné Sarádi Tünde – Kinder Bueno
3. Hajdu Imréné – Őszibarack

Foci:
1. Megye III.
2. Rása és barátai
3. Galla Művek

Póló díszítő verseny:
Felnőttek:
1. Fekete Sándor
2. Bagolyné Szűcs Mariann
3. Kígyós Bettina

Gyerekek:
1. Kovács Dorina
2. Kovács Anikó

Gyermek horgászverseny:
Fődíj: Barna Gergő

Az ünnepség keretében köszöntötték a 
város legidősebb és legfiatalabb lakóját 
és a várossal egyidős 10 éves gyerekeket.
Legidősebb: Hollósi Gáborné (104 éves)
Legfiatalabb: Milák József Marcell (szü-
letett: 2014. augusztus. 22.)
10 éves (2004 augusztusában született) 
gyerekek: Csiki Panna, Éles Petra Henri-
etta, Filimon Zsolt, Kerekes Gergő, Ko-
lompár Edina, Lakatos Fruzsina, Milák 
Dávid, Nagy Sándor, Ónodi Cintia Má-
ria, Tóth Andrea Mónika, Vajda Brigitta, 
Zombori-Szalontai Ferenc.

Köszönjük az alábbi vállalkozá-
soknak, hogy a 2014. augusztus 
30-i Városnapot támogatták:

Eurosolar-Plus Kft.,
Hajdú-Volán Zrt,

Nánási András 
egyéni vállalkozó,

Sámson ’S Gold Kft.,
Hajdú Takarék 

Takarékszövetkezet,
Máté Attila (szállítás)

Városnapi versenyek eredményei

Szakköri zárórendezvény a múzeumban
Végéhez közeledik Haj-
dúsámson Város Ön-
kormányzata TÁMOP-
3 .2 .3 /A-11 /1 -2012-0111 
számú „Építő közösségek 
létrehozása, fejlesztése Haj-
dúsámsonban” című pályá-
zata. A projekt 2013. febru-
ár 1-től 2014. október 31-ig 
tart, összköltsége 21.123.866 
Ft, 100 %-os támogatási in-
tenzitással. 

A projekt keretében a Pető-
fi Sándor Városi Könyvtár 
Közművelődési és Muzeális 
Intézmény, mint megvaló-
sító általános iskolások és 
középiskolai tanulói jogvi-
szonnyal rendelkező fiatalok 

számára biztosította az alábbi 
tevékenységeken való ingye-
nes részvételt két tanéven ke-
resztül: bábjáték, dráma, fotó, 
kézműves és népi kismester-
ségek szakkör és nyári fotó 
tábor. A foglalkozások taní-
tási időn kívül délutánonként 
és a nyári szünetben kerültek 
megtartásra, az elsajátított is-
meretek, kompetenciák pedig 
segítséget nyújthattak a krea-
tív iparban rejlő lehetőségek 
megismeréséhez, s ezáltal a 
későbbi pályaválasztáshoz. Je-
lenleg a szakkörök bemutatko-
zó alkalmai zajlanak, melyre 
mindenkit szeretettel várunk. 
A tervek között szerepel még 

két kiadvány megjelentetése a 
fotószakkör és fotótábor képe-
iből. 

Tarné Hajdú Judit
projektmenedzser
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Városnap 2014.

Az idei Városnapon 
ünnepeltük Hajdúsám-
son várossá válásának 
10. évfordulóját. Ebből 
az alkalomból a meg-
szokott programokon 
kívűl több pillanatra is 
sor került.
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„Hajdúsági Hagyományaink” hagyományőrző 
kézműves programok az Eszterlánc Óvodában

Tanévnyitó a II. Rákóczi Ferenc Iskolában 

A Hajdú Bihar Megyei Nép-
művészeti Egyesület tag-
jaként koordinálhatom a 
,,Hajdúsági hagyománya-
ink” elnevezésű pályázatot. 
Ez a TÁMOP -os pályázat 
sok olyan program elemet 
tartalmaz, mely betekintést 
ad több népi mesterség tevé-
kenységébe, és a kapcsolódó 
kézműves bemutatók is jól 
beilleszthetőek szabadidős 
programként az óvodások 
napirendjébe. 

A Népművészeti Egyesület 
tagjai, mesterei, akik a fog-
lalkozásokat vezetik: Sarkadi 
Ferencné gyöngyfűző, Orvos 
Józsefné fazekas, Tarsoly An-
dorné hímző, Radics László 

mézeskalács készítő, Dobosné 
Hajdu Anikó hímző, népi ját-
szóház vezető. A foglalkozá-
sokra korosztálynak megfelelő 
tárgyakat készítettük elő, hogy 
játszva tanulják meg a ,,mes-
teri” fogásokat, de kellő siker 
élménnyel és alkotással is gaz-
dagodjanak.
Nagyszerű élmény a gyere-
kekkel együtt dolgozni, külön 
örömmel tölt el, hogy az Óvo-
da vezetősége részéről Váradi 
Lászlóné, Süvöltősné Terdik 

Katalin, Vincze Lajosné meg-
tisztelő figyelemmel segítik a 
programokat. A közre működő 
óvoda pedagógusok: Brumár 
Noémi Nikolett, Sebők Zol-
tánné, Tóth Gáborné, Veres 

Tamásné, Végh Sándorné, 
Vincze Lajosné. 
 A pályázat minden foglalko-
zásra az alapanyagot ingye-
nesen biztosít részt vevő gye-
rekeknek. A nyári időszakban 
két hetes táboroztatást tartot-
tunk, egyesületi támogatással 
ahol a gyerekek minden nap 
új mesterségekkel ismerked-
hettek meg, így alkalmuk volt 
agyagozni, gyöngyöt fűzni, 
bőrműveskedni, rongybabát 
készíteni, mézeskalácsot dí-
szíteni, nemezelni, fonni, fo-
nalbabát, csuhé virágot készí-
teni, és két nap kirándulni.  A 
program október 31-ig tovább 
folytatódik, négy témanapot és 
négy vetélkedőt is szervezünk 
még az óvodásoknak. Így még 
több gyermek ismerkedhet a 

különböző népi mesterségek-
kel. 
Az Egyesület nevében kö-
szönjük az Óvoda vezetősé-
gének és a közre működő pe-
dagógusoknak, dolgozóknak 
a szívélyes fogadtatást és az 
eddigi alkalmakhoz nyújtott 
segítségüket.

Dobosné Hajdu Anikó

TÁOP-3.2.13-12/1-2013-0033
„Hajdúsági hagyományaink”
Hajdú-Bihar Megyei Népmű-
vészeti Egyesület
4026 Debrecen Vendég u. 28.
http://www.hbmne.hu

 

KÖZÖSSÉG

Szeptember 1-én, az iskola 
udvarán tartott tanévnyitó 
ünnepséggel hivatalosan is 
kezdetét vette a 2014/15-ös 
tanév.

A színvonalas zenei és irodal-
mi produkciókat felvonultató 
ünnepségen Sándorné Sas Il-
dikó igazgatónő nyitotta meg 
az új tanévet. A fenntartó ré-
széről beszédet mondott Ne-
mes Ákos, a Hit Gyülekezete 
lelkésze, Hajdúsámson képvi-
seletében pedig Hamza Gábor 
polgármester úr köszöntette az 
egybegyűlteket. 

Az idei tanévben 46 tanuló-
csoportban összesen 945 diák 
kezdte el ez évi tanulmányait, 
közülük 110 elsős tanuló elő-

ször lépte át az iskola küszöbét.
Az iskola épületében a szoká-
sos karbantartási munkálato-
kon túlmenően jelentős beru-

házások valósultak meg a nyár 
folyamán, tovább javítva az 
iskolában zajló oktató-nevelő 
munka feltételeit.
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Téglás 2014. 09. 02. – A fel-
újított téglási sporttelepen 
került megrendezésre a me-
gyei C-kategóriás fogathajtó 
bajnokság döntője. Az igen 
nehéz pályán, melyen 795 
méteren 18 akadályt helyez-
tek el a szervezők, 27 kettes- 
és 8 pónifogat hajtói mérték 
össze tudásukat.

A pónifogatok kezdték a ver-
senyt, a hajtók között az idősebb 
és a fiatalabb korosztály képvi-
selői egyaránt megtalálhatók 
voltak.
A „nagyok”, a kettesfogatok 
viadala is komoly izgalmakat 
hozott, a hajtók mindent meg-
tettek azért, hogy megszerezzék 
a bajnoki címet, de kétfordulós 
akadályhajtás a mezőny több 
tagját is megviccelte. A nehéz 
pálya próbatétel elé állította a 
fogatokat, az első fordulóban 
csak két hajtó tudott hibátlanul 
teljesíteni.
A második forduló előtt ügyes-
ségi lovasverseny és Borsi Ta-
más, a HHLK versenyzőjének 
négyesfogat bemutatója szóra-
koztatta a nézőket. Délután újra 
bakra szálltak a résztvevők, a tét 
rányomta bélyegét a második 
fordulóra, szaporodtak a hiba-
pontok. A hajdúsámsoni Nagy 
János azonban megőrizte nyu-

galmát, tökéletesen koncentrált, 
újra hibátlanul teljesített, így 
megszerezte a kettesfogatok 
C-kategóriás megyei bajnoki 
címét.
Nagy János az országos döntő-
ben is jó esélyekkel indulhat, 
ha lovaival a Tégláson mutatott 
formáját hozza, a tavalyi negye-
dik helyezésénél előrébb végez-
het.

Eredmények:
Pónifogatok:
1. Linczenbold Gergő‘ Napkor
2. Kovács Nándor Hajdúbö-
szörmény
3. Dobó Imre Hajdúböször-
mény
Megyei Bajnokság:
1. Kovács Nándor Hajdúbö-
szörmény
2. Dobó Imre Hajdúböször-
mény
3. Balogh Viktor Hajdúbö-
szörmény
Kettesfogatok:
1. Nagy János Hajdúsámson
2. Molnár Lajos Kaba
3. Domokos Sándor Józsa
Megyei Bajnokság:
1. Nagy János Hajdúsámson
2. Molnár Lajos Kaba
3. Domokos Sándor Józsa

forrás: haon.hu

Nagy János az országos döntőben is jó esélyekkel indulhat 
© Fotó: Balog Zoltán

A sámsoni Nagy Jánosé a fogathajtó bajnoki cím

A nyár sem telt esemény nélkül a 
hajdúsámsoni Wing Tsun iskola éle-
tében. Komoly szakmai képzésekben 
és vizsgákban most sem volt hiány. 
Július elején az ország több pontján 
volt lehetőség egy héten keresztül el-
mélyülni a Wing Tsun kung fu alapja-
iban, az arra érdemes tanulóknak, egy 
instruktori képzés keretén belül. 

Régiónkban ez Sihing Széll Gábor kelet-
európai főinstruktor-helyettes vezetésével 
valósult meg, melyen iskolánkból Lőrinc-
zi István vehetett részt. István a képzést 
követően Budapesten tett sikeres vizsgát, 
mellyel az országos instruktori csapat tag-
jává és az iskolánk vezető-helyettesévé lé-
pett elő. Ezúton is gratulálok neki!
A nyár folyamán még július hónapban egy 
országos, majd augusztusban egy nem-
zetközi tábor került megrendezésre, Sifu 
Máday Norbert kelet-európai főinstruktor 

vezetésével. Utóbbin jómagam is jelen 
lehettem, a magyar, a lengyel és a litván 
mestertársak és tanítványok társaságában. 
A magas szakmai színvonalat képviselő 
tábor lezárásaként, mestervizsgákra került 
sor, ahol 3. mesterfokozatot szereztem. 
Ezúton is köszönöm mesteremnek Sihing 
Széll Gábornak a felkészítést és Sifu 
Máday Norbertnek a bizalmat!

A nyár zárásaként pedig ismét részt vehet-
tünk a 10. Városnapi rendezvényen, ahol 
megmutathatta kis csapatunk, hogy meny-
nyit fejlődött az elmúlt időszakban. Kö-
szönjük a szervezőknek a meghívást!

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vá-
runk a megszokott helyen és napokon, kor-
tól, nemtől függetlenül! 

www.wingtsundebrecen.hu

Szakmai előrelépések a Kung fu iskolában!

Várady Zsolt 3. mesterfokozat iskolaveze-
tő, Lőrinczi István 6. tanulófokozat iskola-
vezető-helyettes
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Szenes Mátyás a Debreceni Egyetem 
Kiváló Sportolója

Tóth-Markos Szabolcs a 
Városnapon

SZÍNHÁZI ELŐADÁS
Előző számunkban megis-
merhettük a Valcer Tánc-
stúdió tehetséges táncosait, 
Tóth-Markos Szabolcsot, 
akit 2014. augusztus 30-án 
Hajdúsámson Város lakói 
is láthattak a városnapon, 
táncospárjával Benefi Niko-
lettel. 

A városnap alkalmából stan-
dard és latin táncokat mutattak 
be, melyet a közönség nagy 
szeretettel fogadott és táncaik-
kal nagy sikert arattak. A fel-
lépésen megtudhattuk, hogy 
eddig is eredményesen verse-
nyeztek hazai és külföldi ver-
senyeken egyaránt. Az elmúlt 
egy hónapban is több fellépé-
sük volt egyénileg és a Valcer 
táncstúdió táncosaival közö-
sen, ahol formációs táncokat 
is bemutattak. Láthatóak vol-
tak a Duna TV Kívánságkosár 
műsorában, Debrecenben egy 
játszótér megnyitóján, Arad-
ványpusztán a falunapon. Kö-

vetkező fellépésük 2014. októ-
ber 03-án lesz Nyíradonyban. 
A számos fellépés mellett fo-
lyamatosan készülnek és épí-
tik egyéni karrierjüket, mint 
egyéni versenyzők. Edzőik és 
a Valcer Táncstúdió vezetője 
nagy reménnyel indítja őket 
az Országos Bajnokságon, 
melyet 2014. november 16-án 
rendeznek meg Pécset. A Pécsi 
verseny után is az idei évben 
több versenyen kívánnak még 
részt venni.

Eredményes versenyzést kívá-
nunk Szabolcsnak és Nikolett-
nek. 

Debrecen – Idén 16 kiváló 
sportteljesítményt elért hall-
gatót tüntettek ki a Debre-

ceni Egyetemen a karok és 
a Hallgatói Önkormányzat 
javaslatára.

Az intézmény 2006-ban ala-
pította „Debreceni Egyetem 
Kiváló Sportolója” címet a 
hazai és nemzetközi sport-
eseményeken kiemelkedően 
szereplő hallgatók elismerésé-
re. A 2013/14-es tanév kiváló 
sportolóit és felkészítőiket 
szeptember 16-án, a Főépület 
Aulájában rendezett ünnepsé-
gen köszöntötték az egyetem 
vezetői.          forrás: haon.hu

Szenes Mátyás búvárúszó 
Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata szponzori támoga-
tását is élvezi. Gratulálunk és 
további sikert kívánunk!

A Debreceni Egyetem büszkeségei, köztük a hajdúsámsoni 
Szenes Mátyás                                      © Fotó: Matey István

Serdülő 
országos 
ökölvívó 

bajnokság 

Eger, 2014. szeptember 28.

A hajdúsámsoni Harangi 
S.E. szineiben versenyző 
Veres Tibor bronzérmet 
szerzett  a serdülők országos 
ökölvívó bajnokságán 65 kg-os 
súlycsoprtban.

a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola  Aulájában,

október 16.
csütörtök este  7 órától.

Jegyek kaphatók elővételben
a Városi Könyvtárban: 2000 Ft-ért.
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Tanárok éjszakája 
a múzeumban, 

könyvbemutatóval 
és a művésztanárok 

koncertjével .

Október 10.
péntek
17 óra

Tanárok Éjszakája

PROGRAM
AJÁNLÓ

Október 13-19. 
Országos Könyvtári 

Napok 
kiállítással 

és vasárnapi nyitva 
tartással!

Autómentes nap városunkban
A 2014. évi Mobilitási Hét és 
Autómentes Nap "A mi ut-
cánk -a Mi jövőnk" jelmon-
dattal került megrendezésre 
Európa- és országszerte.

A helyi programokat most is a 
Kossuth utca lezárásával való-
sítottuk meg, hiszen ide érke-
zik a legtöbb autó reggelente. 
Nem véletlenül évről-évre itt 
szeretnénk felhívni a figyel-
met a környezetvédelem fon-
tosságára, hiszen gyermekeink 
jövője a tét!
Idén a programokra biztosí-
tott központi támogatásnak 

köszönhetően a megszokott 
foglalkozásokon  kívül a gyer-
mekeknek városnéző vonattal 
és elektromos kisautókkal is 
színesíthettük a programot. A 
2014-es kampány városvédő 
hős figurája is elkészült ná-
lunk, mely mögé beállhatott 
fotózásra, aki gyalog, kerék-
párral vagy tömegközlekedés-
sel érkezett a helyszínre.
Bár a délutáni programok egy 
részét az eső elmosta, remél-
jük így is sikerült felhívni a 
figyelmet a környezetkímélő 
közlekedési módok fontossá-
gára és jövőre is sokan támo-

gatják kezdeményezésünket.
Külön köszönjük a Hajdúhad-
házi Rendőrkapitányság mun-
katársának, Hirku Richárdnak 
a segítségét, aki idén is gon-
doskodott a rendezvényen a 
közlekedésbiztonsági progra-
mok megvalósításáról. Továb-

bi együttműködő partnereink 
voltak: Eszterlánc Óvoda, II. 
Rákóczi Ferenc Iskola, Pol-
gárőrség, Orvosi Ügyelet, va-
lamint a 130 éves DKV Zrt.

Tarné Hajdú Judit
szervező
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SEBŐK LAJOS
       

halálának 10. évfordulójára

“Olyan jó volt míg éltél, 
s minket szerettél, 

számunkra te nem haltál meg, 
csak pihenni tértél.”

Feleséged 
és gyermekeid családjával

MEGEMLÉKEZÉS

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

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Lakosság!
 
Hajdúsámsonban (Sámsonkertben és Martinkán is), a Turmix 
Építőipari Településtisztasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
vállalta, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szenny-
víz összegyűjtését és elszállítását 2014 októberétől havonta 
egyszer vagy kétszer szombati napokon is elvégzi, amennyiben 
az előzetesen megrendelt szippantás mennyisége eléri a járat-
nap feltöltési mennyiséget.

Szennyvízszállítás szolgáltatás megrende-
lésének módjai:

Telefon: (52) 491 120, hívható: munkana-
pokon 8-16 óráig
 
Személyes ügyfélszolgálat: Diszpécser kol-
légánk készséggel áll a Tisztelt Megrende-
lők rendelkezésére a DEBRECEN, Jégvi-
rág u. 43-45. sz. alatt.
 
A szennyvízszállítással illetve szippantással kapcsolatos meg-
rendelői panaszok és reklamációk a fenti részletezett módokon 
keresztül tehetők a diszpécser kollégánknál.

APRÓHIRDETÉS

Hajdúsámson központjában 
20 nm és 30 nm üzlethelysé-
gek alacsony rezsivel csendes 
tevékenységre kiadók. Riasz-
tó, klima, ipari áram van. 
Érd.06-20-380-4170.

Hajdúsámson, Bartók B. ut-
cai  1500 nm építési  telek 
eladó.A telek két teleknek 
megosztható. Érdeklődni: 
52/200-145, ill.06/30-866-977 
telefonszámon. Ár:6 M ft

Eladó Szieszta padláslétra, 
állólábas gáztűzhely, fegy-
verszekrény, 2 szárnyas 
nagykapu+kiskapu, vas gáz-
konvektor, csempevágó. 
Érd: 06/30-464-7425.

Otthoni  pénzkereset !
Teafű és egyebek csomagolása
06-90-603-607, (http://
mediafonebt-hu82.webnode.
hu 635 Ft/perc, 06-209104517, 
06-12228397)

Hajdúsámson, Jókai utcán 3 
szobás + nappali gáz-vegyes 
fűtésű ház eladó, vagy kisebb 
csere érdekel. Ár: 10,5 MFt. 
Érd: 06/30-915-233

Eladó: Málna tő 100 Ft, Ri-
bizli tő 200 Ft, Szeder tő 300 
Ft, Építési telkek 1 MFt-tól. 
Érdeklődni: 06/30-618-1287

Hirdetési díjak (keretes)

1/1 oldal (18 cm x 25 cm) 40.000 Ft + áfa,     bruttó 50.800 Ft
1/2 oldal (18 cm x 12 cm) 20.000 Ft + áfa,    bruttó 25.400 Ft
1/4 oldal (9 cm x 12 cm)   10.000 Ft + áfa,     bruttó 12.700 Ft
1/8 oldal (9 cm x 6 cm)       5.000 Ft + áfa,    bruttó   6.350 Ft
1/16 oldal (4,5 cm x 6 cm)  2.500 Ft + áfa,    bruttó   3.175 Ft
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A Polgármesteri Hivatal 
dolgozói igen jó hangulatú 
rendezvényen búcsúztattak 
16 éves polgármesterségem 
lezárása tiszteletéül. 

Ez a hosszú időszak sok-sok 
jót hozott számomra, melyet 
a Hivatal minden kedves dol-
gozójának hálásan köszönök. 
16 éven át egymást tisztelve, 
segítve a törvényeket szi-
gorúan betartva dolgoztunk 
szülőhelyem lakosságáért, 
annak fejlődéséért. Tisztelek 
és becsülök minden munkatár-
samat a gépkocsivezetőtől, a 
takarítótól az irodavezetőkig, 
az alpolgármesterig, jegyző-
ig, mert mindannyiunk közös 
munkájának is az eredménye, 
ahol most Hajdúsámson Vá-
rosa áll. 

Különös meglepetést, és örö-
möt jelentett számomra, hogy 
e búcsúztatón humoros kis je-
lenettel és paródiával készül-
tek munkatársaim, melynek 
élére állt Tóth János alpolgár-
mester. A paródiák a múltam-
ból elevenítettek meg jelene-
teket, melynek részeként - a 
hölgyek katonafiúnak, a fér-
fiak lányoknak beöltözve – a 
katonaélet legvidámabb pilla-
natait villantották fel.

Bízom benne, hogy a Hivatal-
ban ez a jó hagyomány, mely 
szerint időnként humoros kö-
szöntőket adnak elő a dolgozók 
egymás örömére, még hosszú 
évtizedekig megmarad, mert 
a dolgos hétköznapok idegi 

terhelését esetenként fel kell 
oldani. A Hivatal Vezetésének, 
Jegyző Asszonynak, Aljegyző 
Asszonynak, Alpolgármester 
Úrnak, Irodavezetőknek és 
minden munkatársamnak még 
egyszer hálásan köszönöm ezt 
az elmúlt 16 évet és a felejt-
hetetlen, humoros búcsúestet. 
Kívánok a Hivatal valamennyi 
dolgozójának, jó egészséget, 
jó munkát, egymás megbecsü-
lését!   

    
 Hamza Gábor 

polgármester

Megköszönöm a katonalányoknak a bohózatot: Balázs Erika, Bora Bernadett, Feketéné 
Oláh Ágnes, Ludmány Lajosné, Márkus Mónika, Varga Sándorné,  a „Putnoki jósasszony-
nak” -  Koszta Mariannak.

Megköszönöm a férfi munkatársaimnak a bohózatot: Joó László, Mászlé Tibor, Sándor 
László, Süvöltős Zoltán, Takács Lajos, Tóth János

A Hivatal búcsúzott polgármesterétől 


