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

A Városnapi ünnepségen,
augusztus 30-án bejelentettem, hogy nem indulok a
2014-es önkormányzati választásokon.

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 mérettessék meg magukat és, ha a
lakosság úgy ítéli meg, hogy
alkalmasak polgármesternek,

vagy képviselőnek, akkor dolgozzanak városunk fejlődéséért az esküjüknek megfelelően.

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

16 évig voltam szülőfalum
polgármestere és ezúton köszönöm meg Hajdúsámson,
Sámsonkert, Martinka, Liget
tanya Tisztelt Lakosságának a
támogatását, bizalmát, melyet
igyekeztem meghálálni azzal,
hogy minden erőmmel, tudásommal dolgoztam szülőhelyem fejlődéséért.
Hamza Gábor
polgármester

Hajdúsámson Város Díszpolgára: Hamza Gábor
Megtisztelő volt a feladat,
hogy én adhattam át a Díszpolgári címet Hamza Gábor
polgármester Úrnak, Hajdúsámson legnagyobb ünnepén, a Városnapon.

Hamza Gábor 1942. november 13-án született Hajdúsámsonban. Gyermekéveit és
ifjúkorát is itt töltötte, ide járt

óvodába, majd általános iskolába. Középfokú tanulmányait
Debrecenben végezte, majd
munkába állt. A Finommechanikában, később a Debreceni 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 Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény fejlesztése,
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése, az
Eszterlánc Óvoda fejlesztése,
bölcsődefejlesztés, martinkai
út, belterületi utak, járdák, kerékpárút, csatornahálózat kiépítése, egyéb infrastrukturális fejlesztések, melyek mind
a lakosság érdekét szolgálják
és a komfortérzetüket javítják.
Hamza Gábor elévülhetetlen érdemei között meg kell
említeni a települési címer
elkészíttetése ötletét, vagy a
helyi újság, a Sámsoni Hírlap alapításában részvételt,
valamint a Hajdúsámsoni Vadásztársaság megalakítását.
Aktív részese volt a bulgáriai
Belenével 2005-ben megkötött testvér települési megálla-

podás, valamint kezdeményezője a 2013-ban a székelyföldi
Csíkszentdomokos községgel
kötött testvér települési megállapodás létrejöttének.
Egy jó ügy melletti kiállásban
tanúsított magatartása példa
lehet mindannyiunk számára. Polgármesterként nyolcszor nyújtott be pályázatot
a Belügyminisztériumhoz a
település várossá nyilvánítása ügyében. Már a harmadik,
negyedik elutasítás után a képviselők sem bíztak ebben. De
nem adta fel, és végül 2004ben siker koronázta a kitartását.
Hajdúsámson lakosaiért tizenhat éven át végzett lelkiismeretes polgármesteri munkája,
szülővárosa iránt érzett szeretete és tisztelete, a települést
építő, szépítő tevékenysége,
életpályája kiemelkedő értékű
teljesítménye méltóvá teszi a
Hajdúsámson Díszpolgára kitüntető címre.
Tóth János
alpolgármester
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Ülésezett a Képviselő-testület
Tájékoztató a 2014. augusztus 18. és szeptember 11.
között tartott Képviselő-testületi üléseken hozott fontosabb döntésekről
- Hajdúsámson Város Önkormányzata 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 nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottságának tagjait az
alábbiak szerint választotta meg:
Pócsi Renáta, Süvöltős Mihályné, Szilágyiné Hüse Julianna,
Dancsó Sándorné, Sándorné Farkas Mária
- A Képviselő-testülete elhatározta, hogy a Környezet és Energia Operatív Program keretében,
„Napelem rendszer telepítése a
hajdúsámsoni Eszterlánc óvodában”, illetve „Önkormányzatok
és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló ener-

giaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban”
tárgyában pályázatot kíván benyújtani. Önerő biztosítása nem
szükséges, mivel a támogatás
intenzitása 100%.
- A Hajdúsámson közigazgatási
területére vonatkozó, többször
módosított 166/2004. (V.27.) öh.
sz. határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervet - a Hajdúsámson, Bodzástelep 0444/4
és 0451/2 helyrajzi számú terület
és környezetére vonatkozó dokumentációja módosított Településszerkezeti tervlapja és módosított
leírása szerint - a lefolytatott
államigazgatási egyeztetési eljárásnak megfelelően elfogadta.
- Hajdúsámson Város Önkormányzata és intézményei 2014.
évi gazdálkodásának I. félévi
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta.
- Támogatta Asztalos János
r.őrnagy kinevezését a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság élére.
- Elfogadta az Eszterlánc Óvoda
2014/2015-ös nevelési évre szóló
éves munkatervét.

- A Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodását egységes
szerkezetbe foglalva elfogadta.
- Elhatározta, hogy a Hajdúsámson Sámsonkert-Martinka
Víziközmű Társulat részére 1
millió forint összeget nem kíván
nyújtani az elszámoló bizottsága
által az elszámolási eljáráshoz
szükséges feladatok elvégeztetéséhez, mivel a 2013. november 29-én megkötött szerződés
alapján az önkormányzat biztosítja a segítséget.
- Döntött arról, hogy az Iskolánkért Alapítvány tulajdonában
lévő Boldogkőváralján lévő ingatlanból 70 m2 területre vonatkozó 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 Képviselő-testület által határozatban
rögzített - a 2903-2950 helyrajzi
számú telkekre, valamint a Hajdúsámson, Mikótelek 0248/3

hrsz-ú telekre vonatkozó - módosítása során, a környezet védelméért felelős közigazgatási
szervek véleményét figyelembe
véve, az előkészítő dokumentumok között környezeti vizsgálat
elvégzését nem tartja szükségesnek.
- A „Bölcsődefejlesztés megvalósítása
Hajdúsámsonban”
elnevezésű, projekt keretében
elkészült Bölcsőde épület használatbavételéhez és működéséhez, az engedélyezési eljárások
során a szakhatóságok által
előírt feltételek maradéktalan
betartásához szükséges kiadásokra 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 „Határtalanul” pályázat keretein nyert
támogatás szülői önerejét átvállalja, és megfizeti, (14000 Ft/fő),
vagyis 154000 Ft-tal hozzájárul
a tanulók erdélyi körutazásához.

Példaértékű útépítés
Köszönet a Munkácsy utca lakóinak
Hajdúsámson,
Sámsonkert, Martinka területén
sajnos még mindig sok
a földút. Az ott lakók az
őszi-tavaszi, főleg az esős,
belvizes időszakokban a
sáros, gödrös utakon nehezen, sok bosszankodással
tudnak bejönni munkahelyükre, a gyermekek pedig
iskolába, óvodába.
A helyzet javítására az önkormányzat 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 hos�szú évekig nem áll rendelkezésére az önkormányzatnak.
A képviselők saját választó
körzetükben igyekeztek a
helyzeten javítani a rendelkezésre álló kevés pénzből.

tot gyűjtöttek össze zúzottkő
vásárlására az ott lakók. Így
teljes hosszában jobb minőségű lesz az utca közlekedés
szempontjából. Az önkormányzat a fölmunka géppel
és közcélú dolgozókkal segíti a munkát.

A Munkácsy utca egy szakasza is így lett zúzott kővel
megoldva, önkormányzati
segítséggel. Az utca további szakaszának megépítésére az ott lakó Szabó Zsuzsa
és férje Szabó Pál szervező
munkájának köszönhetően
több, mint egy millió forin-

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

utcát is még a tél beállta előtt
igyekszik rendbe tenni.
Szabó Pál úr és kedves felesége Szabó Zsuzsa és a Munkácsy utca lakóinak tiszteletemet és köszönetemet
fejezem ki a példás összefogásért, jó szervező munkáért
és az anyagi támogatásért.
Bízom benne, hogy Kormányunk a 2014-2019-es ciklusban több segítséget ad az
önkormányzatoknak belső
utak építésére.
				
Hamza Gábor
polgármester
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Horváth András oktatási főigazgató: több területen
is sikerült pozitív változásokat elindítani
Az elmúlt tanév kezdetétől városunk iskolája, a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a
Hit Gyülekezete Egyház fenntartásában
működik. Az eltelt időszak tapasztalatairól kérdeztük az egyház oktatási főigazgatóját, Horváth Andrást.
Sámsoni Hírlap: Főigazgató úr, hogyan
értékeli az elmúlt tanévet?
Horváth András: Először is engedje
meg, hogy az új tanévhez sok sikert, áldást kívánjak minden sámsoni iskolásnak,
a szülőknek és a II. Rákócziban dolgozó kollégánknak. A kérdésre válaszolva:
a fenntartóváltás előtt megfogalmaztuk,
hogy a II. Rákóczi Iskolában szeretnénk
tovább erősíteni az eddig elért eredményeket, értékeket. Célunk, hogy a tanulmányi
és a neveltségi színvonalat még magasabbra tudjuk emelni. Szeretnénk, ha iskolánkat
a térség legkiválóbb általános iskolái között tartanák számon.
Az iskola a legfontosabb feladatát, az oktató-nevelő tevékenységet a fenntartóváltás óta is zavartalanul végzi, ugyanakkor
megállapíthatjuk, hogy több területen is
sikerült pozitív változásokat elindítani.
Pedagógusainknak igyekszünk minden segítséget, 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 munkájukért. Ebben partner volt a város vezetése
is, amely a pedagógus napon az intézmény
legkiválóbb tanárainak, tanítóinak adott
elismerést.
Már ebben a tanévben is láthattunk előrelépést a tanulmányi területen. Javulás állt
be a fegyelmezettség területén is; örömmel
tapasztaltuk, hogy csökkentek a súlyos magatartási problémák, rongálások.
A tanulók számos tanulmányi versenyen,
művészeti találkozón öregbítették iskolánk
jó hírnevét, az iskola a tanév során megszerezte a „Kiváló tehetségpont” címet,
ehhez gratulálok igazgató asszonynak és a
tanároknak. Nagyszerű eredményeket értek
el sportolóink is. Külön kiemelném a futballcsapat országos bajnoki címét.
Több új terület is megnyílt a diákok számára, idén elsősorban a szabadidős tevékenységek terén. Gondolok itt a nagy sikerrel
zajló úszásoktatásra és a síelésre.
Nagyobb figyelmet fordítottunk a kommunikációra; megújult az intézmény honlap-

ja. Az iskolaújság, a Suliháló új formátumban jelenik meg. A Rákóczi-hírlevél pedig
nagyon jó fogadtatásra talált: hasznos újításnak bizonyult, ami a szülők segítségére
van a tájékozódásban.
Szeretném megköszönni, hogy a Sámsoni
Hírlapban is rendszeresen közreadták intézményünk életéről szóló beszámolókat.
SH: Mint ahogy említette, fontosnak tartják a folyamatos fejlesztéseket, változtatásokat. Milyen irányvonalat szabtak meg az
intézmény számára?
HA: Fenntartói tevékenységünk megkezdése óta folyamatosan felmértük és jelenleg is vizsgáljuk az iskolavezetés, a tanári
kar, a szülők fejlesztési elképzeléseit, elvárásait, és ezeket mind beépítettük céljainkba, terveinkbe.
Külső szakértők, többek között az iskola
korábbi igazgatója, Andó Lászlóné bevonásával készült egy hosszú távú, több évre
szóló fejlesztési terv, amelyben a jelenlegi
adottságokat, helyzetet értékelve meghatároztuk azokat a célkitűzések, elképzeléseket, amelyek együttesen szolgálják tanulóink javát, hogy egyre színvonalasabb
környezetben egyre magasabb szakmai
színvonalú oktatásban-nevelésben részesüljenek, és egyre több lehetőség nyíljon
meg előttük.
A fejlesztési terv elemeivel már találkozhattak a tanév végén közreadott egyik kiadványunkban.
SH: Az iskola épületében is több jelentős
változás, beruházást látnak a hajdúsámsoni
lakosok. Milyen fejlesztések történtek?

tanárok feltöltődését pedig pihenőhelyiség
kialakításával szeretnénk segíteni.
Ezekkel a fejlesztésekkel azt szeretnénk elérni, hogy az igényes környezet is hozzájáruljon a színvonalasabb munkához.
SH: Milyen az együttműködés az iskolavezetéssel és a városi intézményekkel?
HA: Tisztában vagyunk azzal, hogy a sikeres intézményfenntartás elképzelhetetlen
az iskola vezetésével és a tantestülettel,
érdekképviseleti szervezetekkel, illetve a
kollégákkal való együttműködés nélkül.
Nyitottak vagyunk a véleményeikre, javaslataikra; ezeket figyelembe vesszük a döntésekben. 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. Rákóczi Iskola eredményes legyen, a legjobb
színvonalú iskolák közé tartozzon.
Ennek a célnak az elérésében nagy támogatást jelentett számunkra az önkormányzattal való együttműködés. A városvezetésnek, polgármester és alpolgármester
úrnak, valamint a képviselő testület tagjainak, jegyző asszonynak és a hivatali dolgozóknak egyaránt köszönöm a segítőkészségüket. Külön meg szeretném köszönni
Hamza Gábor polgármester úrnak és Tóth
János alpolgármester úrnak a munkáját,
támogatását.
Közös munkánk eredményeképpen magas
színvonalú városi rendezvényeken, ünnepségeken vehettek részt tanáraink és diákjaink, Hajdúsámson lakosságával együtt. Az
önkormányzat döntéseivel megteremtette
az iskola fejlesztésének, felújításának jogszabályi alapját.
A város meghatározó intézményeivel való
kapcsolat is fontos számunkra, melyek közül kiemelném az Eszterlánc Óvodával való
jó viszonyt. A velük való együttműködésünk
gyümölcsei például a mikulásünnepség, a
hangszerbemutató, valamint a „leskelődő
játszóház”.

HA: Új tantermek kerültek kialakításra;
folyosókat, mosdókat újítottunk fel, elvégeztük a régi épületszárny tetőszerkezetének hő- és vízszigetelését, kicseréltük a
nyílászárókat is.
Folyamatban van az iskola fűtéskorszerűsítése, a gázfűtést felváltja a geotermikus
fűtés. Emellett zajlik az alsósok játszóterének kialakítása a belső udvaron, illetve a
hátsó udvar parkosítása és kondiparkkal
való felszerelése. Rövidesen sor kerül az
alsó és a felső tagozat térbeli szétválasztására és további mosdók felújítására is. A

Fontos eredménynek tartom a helyi civil
szervezetekkel, alapítványokkal, sportszervezetekkel kialakult jó kapcsolatot is.
A fenntartóváltás során többször megfogalmaztuk, hogy a II. Rákóczi Ferenc Iskola továbbra is a város iskolája marad;
hogy aktív szerepet vállalunk a város kulturális, közéleti és sportéletében. Úgy gondolom, hogy az elmúlt tanév sikeres kezdet
volt, de szeretnénk, ha az iskola még sikeresebb, eredményesebb lenne.
SH: Köszönöm a beszélgetést!
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Biztonságos utakért Hajdúsámsonban
Köztudott , hogy a 471-es
számú főútvonal és a városunk mellékútjai közlekedési
szempontból veszélyesek és
megnehezítik a mindennapjainkat.
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-főkapitányságOrszágos Balesetmegelőzési
Bizottság Főtitkárával, Kiss
Csaba r.alezredes úrral, aki
készségesen segítséget nyújtott nekünk,amit ezúton is
nagyon szépen köszönünk.
Közreműködésével Suba István r.főhadnaggyal az MBB
titkárával és Tóth János alpolgármester úrral feltérképeztük
városunk különösen veszélyes
gócpontjait. Számos helyen
jártunk és megbeszéltük,hogy
milyen hatékony eszközök alkalmazásával tehetjük biztonságosabbá Hajdúsámsont. Bízunk abban, hogy mihamarabb
megoldást találunk ezekre a
problémákra,hogy a lakosság
és gyermekeink számára biztonságosak legyenek útjaink.
Szegediné Páll Rita
kuratóriumi elnök

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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Szakköri zárórendezvény a múzeumban
Végéhez közeledik Hajdúsámson
Város
Önkormányzata
TÁMOP3 . 2 . 3 / A - 11 / 1 - 2 0 1 2 - 0 111
számú „Építő közösségek
létrehozása, fejlesztése Hajdúsámsonban” című pályázata. A projekt 2013. február 1-től 2014. október 31-ig
tart, összköltsége 21.123.866
Ft, 100 %-os támogatási intenzitással.
A projekt keretében a Petőfi Sándor Városi Könyvtár
Közművelődési és Muzeális
Intézmény, mint megvalósító általános iskolások és
középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok

számára biztosította az alábbi
tevékenységeken való ingyenes részvételt két tanéven keresztül: bábjáték, dráma, fotó,
kézműves és népi kismesterségek szakkör és nyári fotó
tábor. A foglalkozások tanítási időn kívül délutánonként
és a nyári szünetben kerültek
megtartásra, az elsajátított ismeretek, kompetenciák pedig
segítséget nyújthattak a kreatív iparban rejlő lehetőségek
megismeréséhez, s ezáltal a
későbbi pályaválasztáshoz. Jelenleg a szakkörök bemutatkozó alkalmai zajlanak, melyre
mindenkit szeretettel várunk.
A tervek között szerepel még

két kiadvány megjelentetése a
fotószakkör és fotótábor képeiből.
Tarné Hajdú Judit
projektmenedzser

Városnapi versenyek eredményei
1. Díszítő verseny:
Zsűritagok:
Ferencz
Alajos
Csíkszentdomokos polgármestere és Binder Levente tanácsos
1. Öltögetők Klubja
2. Mányi Sándor Alapítvány
3. Életfa Nyugdíjas Klub

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

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

VI. Sütemények:
A versenyt szervezte: Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány.
Elnöke: Szegedi Páll Rita

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)

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

Sós sütemények:
1. Szilágyi Imréné – Kemencében sült
krumplis lángos
2. Sassné Hodosán Zsusza – Vajas pogácsa
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 (született: 2014. augusztus. 22.)
10 éves (2004 augusztusában született)
gyerekek: Csiki Panna, Éles Petra Henrietta, Filimon Zsolt, Kerekes Gergő, Kolompár Edina, Lakatos Fruzsina, Milák
Dávid, Nagy Sándor, Ónodi Cintia Mária, Tóth Andrea Mónika, Vajda Brigitta,
Zombori-Szalontai Ferenc.

Köszönjük az alábbi vállalkozásoknak, 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)

6.
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Városnap 2014.

Az idei Városnapon
ünnepeltük Hajdúsámson várossá válásának
10. évfordulóját. Ebből
az alkalomból a megszokott programokon
kívűl több pillanatra is
sor került.

KÖZÖSSÉG
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Tanévnyitó a II. Rákóczi Ferenc Iskolában
Szeptember 1-én, az iskola
udvarán tartott tanévnyitó
ünnepséggel hivatalosan is
kezdetét vette a 2014/15-ös
tanév.
A színvonalas zenei és irodalmi produkciókat felvonultató
ünnepségen Sándorné Sas Ildikó igazgatónő nyitotta meg
az új tanévet. A fenntartó részéről beszédet mondott Nemes Ákos, a Hit Gyülekezete
lelkésze, Hajdúsámson képviseletében pedig Hamza Gábor
polgármester úr köszöntette az
egybegyűlteket.

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

ször lépte át az iskola küszöbét.
Az iskola épületében a szokásos karbantartási munkálatokon túlmenően jelentős beru-

házások valósultak meg a nyár
folyamán, tovább javítva az
iskolában zajló oktató-nevelő
munka feltételeit.

„Hajdúsági Hagyományaink” hagyományőrző
kézműves programok az Eszterlánc Óvodában
A Hajdú Bihar Megyei Népművészeti Egyesület tagjaként koordinálhatom a
,,Hajdúsági
hagyományaink” elnevezésű pályázatot.
Ez a TÁMOP -os pályázat
sok olyan program elemet
tartalmaz, mely betekintést
ad több népi mesterség tevékenységébe, és a kapcsolódó
kézműves bemutatók is jól
beilleszthetőek szabadidős
programként az óvodások
napirendjébe.

mézeskalács készítő, Dobosné
Hajdu Anikó hímző, népi játszóház vezető. A foglalkozásokra korosztálynak megfelelő
tárgyakat készítettük elő, hogy
játszva tanulják meg a ,,mesteri” fogásokat, de kellő siker
élménnyel és alkotással is gazdagodjanak.
Nagyszerű élmény a gyerekekkel együtt dolgozni, külön
örömmel tölt el, hogy az Óvoda vezetősége részéről Váradi
Lászlóné, Süvöltősné Terdik

A Népművészeti Egyesület
tagjai, mesterei, akik a foglalkozásokat vezetik: Sarkadi
Ferencné gyöngyfűző, Orvos
Józsefné fazekas, Tarsoly Andorné hímző, Radics László

Katalin, Vincze Lajosné megtisztelő figyelemmel segítik a
programokat. A közre működő
óvoda pedagógusok: Brumár
Noémi Nikolett, Sebők Zoltánné, Tóth Gáborné, Veres

Tamásné, Végh Sándorné,
Vincze Lajosné.
A pályázat minden foglalkozásra az alapanyagot ingyenesen biztosít részt vevő gyerekeknek. A nyári időszakban
két hetes táboroztatást tartottunk, egyesületi támogatással
ahol a gyerekek minden nap
új mesterségekkel ismerkedhettek meg, így alkalmuk volt
agyagozni, gyöngyöt fűzni,
bőrműveskedni, rongybabát
készíteni, mézeskalácsot díszíteni, nemezelni, fonni, fonalbabát, csuhé virágot készíteni, 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 mesterségekkel.
Az Egyesület nevében köszönjük az Óvoda vezetőségének és a közre működő pedagógusoknak, 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 Népművészeti Egyesület
4026 Debrecen Vendég u. 28.
http://www.hbmne.hu
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A sámsoni Nagy Jánosé a fogathajtó bajnoki cím
Téglás 2014. 09. 02. – A felújított téglási sporttelepen
került megrendezésre a megyei C-kategóriás fogathajtó
bajnokság döntője. Az igen
nehéz pályán, melyen 795
méteren 18 akadályt helyeztek el a szervezők, 27 kettesés 8 pónifogat hajtói mérték
össze tudásukat.
A pónifogatok kezdték a versenyt, a hajtók között az idősebb
és a fiatalabb korosztály képviselői egyaránt megtalálhatók
voltak.
A „nagyok”, a kettesfogatok
viadala is komoly izgalmakat
hozott, a hajtók mindent megtettek 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 ügyességi lovasverseny és Borsi Tamás, a HHLK versenyzőjének
négyesfogat bemutatója szórakoztatta a nézőket. Délután újra
bakra szálltak a résztvevők, a tét
rányomta bélyegét a második
fordulóra, szaporodtak a hibapontok. 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 döntőben is jó esélyekkel indulhat,
ha lovaival a Tégláson mutatott
formáját hozza, a tavalyi negyedik helyezésénél előrébb végezhet.

Eredmények:
Pónifogatok:
1. Linczenbold Gergő‘ Napkor
2. Kovács Nándor Hajdúböszörmény
3. Dobó Imre Hajdúböszörmény
Megyei Bajnokság:
1. Kovács Nándor Hajdúböszörmény
2. Dobó Imre Hajdúböszörmény
3. Balogh Viktor Hajdúböszörmény
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

Szakmai előrelépések a Kung fu iskolában!
A nyár sem telt esemény nélkül a
hajdúsámsoni Wing Tsun iskola életében. Komoly szakmai képzésekben
és vizsgákban most sem volt hiány.
Július elején az ország több pontján
volt lehetőség egy héten keresztül elmélyülni a Wing Tsun kung fu alapjaiban, az arra érdemes tanulóknak, egy
instruktori képzés keretén belül.

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!

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

A nyár zárásaként pedig ismét részt vehettünk a 10. Városnapi rendezvényen, ahol
megmutathatta kis csapatunk, hogy men�nyit fejlődött az elmúlt időszakban. Köszönjük a szervezőknek a meghívást!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a megszokott helyen és napokon, kortól, nemtől függetlenül!
www.wingtsundebrecen.hu

Várady Zsolt 3. mesterfokozat iskolavezető, Lőrinczi István 6. tanulófokozat iskolavezető-helyettes

SPORT
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Szenes Mátyás a Debreceni Egyetem
Kiváló Sportolója

A Debreceni Egyetem büszkeségei, köztük a hajdúsámsoni
Szenes Mátyás
© Fotó: Matey István
Debrecen – Idén 16 kiváló
sportteljesítményt elért hallgatót tüntettek ki a Debre-

ceni Egyetemen a karok és
a Hallgatói Önkormányzat
javaslatára.

Tóth-Markos Szabolcs a
Városnapon

Előző számunkban megismerhettük a Valcer Táncstúdió tehetséges táncosait,
Tóth-Markos
Szabolcsot,
akit 2014. augusztus 30-án
Hajdúsámson Város lakói
is láthattak a városnapon,
táncospárjával Benefi Nikolettel.

A városnap alkalmából standard és latin táncokat mutattak
be, melyet a közönség nagy
szeretettel fogadott és táncaikkal nagy sikert arattak. A fellépésen megtudhattuk, hogy
eddig is eredményesen versenyeztek hazai és külföldi versenyeken egyaránt. Az elmúlt
egy hónapban is több fellépésük volt egyénileg és a Valcer
táncstúdió táncosaival közösen, ahol formációs táncokat
is bemutattak. Láthatóak voltak a Duna TV Kívánságkosár
műsorában, Debrecenben egy
játszótér megnyitóján, Aradványpusztán a falunapon. Kö-

Az intézmény 2006-ban alapította „Debreceni Egyetem
Kiváló Sportolója” címet a
hazai és nemzetközi sporteseményeken kiemelkedően
szereplő hallgatók elismerésére. A 2013/14-es tanév kiváló
sportolóit és felkészítőiket
szeptember 16-án, a Főépület
Aulájában rendezett ünnepségen köszöntötték az egyetem
vezetői.
forrás: haon.hu
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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.

Szenes Mátyás búvárúszó
Hajdúsámson Város Önkormányzata szponzori támogatását is élvezi. Gratulálunk és
további sikert kívánunk!

SZÍNHÁZI ELŐADÁS

vetkező fellépésük 2014. október 03-án lesz Nyíradonyban.
A számos fellépés mellett folyamatosan készülnek és építik 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 kívánunk Szabolcsnak és Nikolettnek.

a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola Aulájában,
október 16.
csütörtök este 7 órától.
Jegyek kaphatók elővételben
a Városi Könyvtárban: 2000 Ft-ért.

10.
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Autómentes nap városunkban

A 2014. évi Mobilitási Hét és
Autómentes Nap "A mi utcánk -a Mi jövőnk" jelmondattal került megrendezésre
Európa- és országszerte.
A helyi programokat most is a
Kossuth utca lezárásával valósítottuk meg, hiszen ide érkezik a legtöbb autó reggelente.
Nem véletlenül évről-évre itt
szeretnénk felhívni a figyelmet a környezetvédelem fontosságára, hiszen gyermekeink
jövője a tét!
Idén a programokra biztosított központi támogatásnak

köszönhetően a megszokott
foglalkozásokon kívül a gyermekeknek városnéző vonattal
és elektromos kisautókkal is
színesíthettük a programot. A
2014-es kampány városvédő
hős figurája is elkészült nálunk, mely mögé beállhatott
fotózásra, aki gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedéssel érkezett a helyszínre.
Bár a délutáni programok egy
részét az eső elmosta, reméljük így is sikerült felhívni a
figyelmet a környezetkímélő
közlekedési módok fontosságára és jövőre is sokan támo-

gatják kezdeményezésünket.
Külön köszönjük a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság munkatársának, Hirku Richárdnak
a segítségét, aki idén is gondoskodott a rendezvényen a
közlekedésbiztonsági programok megvalósításáról. Továb-

bi együttműködő partnereink
voltak: Eszterlánc Óvoda, II.
Rákóczi Ferenc Iskola, Polgárőrség, Orvosi Ügyelet, valamint a 130 éves DKV Zrt.
Tarné Hajdú Judit
szervező

PROGRAM
AJÁNLÓ

Tanárok Éjszakája
Október 10.
péntek
17 óra
Tanárok éjszakája
a múzeumban,
könyvbemutatóval
és a művésztanárok
koncertjével .

Október 13-19.
Országos Könyvtári
Napok
kiállítással
és vasárnapi nyitva
tartással!

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

MEGEMLÉKEZÉS

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

APRÓHIRDETÉS

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

Hajdúsámson központjában
20 nm és 30 nm üzlethelységek alacsony rezsivel csendes
tevékenységre kiadók. Riasztó, klima, ipari áram van.
Érd.06-20-380-4170.
Eladó: Málna tő 100 Ft, Ribizli tő 200 Ft, Szeder tő 300
Ft, Építési telkek 1 MFt-tól.
Érdeklődni: 06/30-618-1287

Hajdúsámson, Jókai utcán 3
szobás + nappali gáz-vegyes
fűtésű ház eladó, vagy kisebb
csere érdekel. Ár: 10,5 MFt.
Érd: 06/30-915-233
Otthoni pénzkereset !
Teafű és egyebek csomagolása
06-90-603-607,
(http://
mediafonebt-hu82.webnode.
hu 635 Ft/perc, 06-209104517,
06-12228397)
Eladó Szieszta padláslétra,
állólábas gáztűzhely, fegyverszekrény,
2
szárnyas
nagykapu+kiskapu, vas gázkonvektor, csempevágó.
Érd: 06/30-464-7425.

Hirdetési díjak (keretes)
1/1 oldal (18 cm x 25 cm) 40.000 Ft + áfa,
1/2 oldal (18 cm x 12 cm) 20.000 Ft + áfa,
1/4 oldal (9 cm x 12 cm)   10.000 Ft + áfa,
1/8 oldal (9 cm x 6 cm)       5.000 Ft + áfa,
1/16 oldal (4,5 cm x 6 cm) 2.500 Ft + áfa,

Sámsoni

bruttó 50.800 Ft
bruttó 25.400 Ft
bruttó 12.700 Ft
bruttó 6.350 Ft
bruttó 3.175 Ft

Hírlap
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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!

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

Szennyvízszállítás szolgáltatás megrendelésének módjai:
Telefon: (52) 491 120, hívható: munkanapokon 8-16 óráig

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

Személyes ügyfélszolgálat: Diszpécser kollégánk készséggel áll a Tisztelt Megrendelők rendelkezésére a DEBRECEN, Jégvirág u. 43-45. sz. alatt.

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

A szennyvízszállítással illetve szippantással kapcsolatos megrendelői panaszok és reklamációk a fenti részletezett módokon
keresztül tehetők a diszpécser kollégánknál.
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KÖZÖSSÉG

A Hivatal búcsúzott polgármesterétől

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 dolgozójának hálásan köszönök.
16 éven át egymást tisztelve,
segítve a törvényeket szigorúan betartva dolgoztunk
szülőhelyem
lakosságáért,
annak fejlődéséért. Tisztelek
és becsülök minden munkatársamat a gépkocsivezetőtől, a
takarítótól az irodavezetőkig,
az alpolgármesterig, jegyzőig, mert mindannyiunk közös
munkájának is az eredménye,
ahol most Hajdúsámson Városa áll.

Megköszönöm a katonalányoknak a bohózatot: Balázs Erika, Bora Bernadett, Feketéné
Oláh Ágnes, Ludmány Lajosné, Márkus Mónika, Varga Sándorné, a „Putnoki jósasszonynak” - Koszta Mariannak.
Megköszönöm a férfi munkatársaimnak a bohózatot: Joó László, Mászlé Tibor, Sándor
László, Süvöltős Zoltán, Takács Lajos, Tóth János
Különös meglepetést, és örömöt jelentett számomra, hogy
e búcsúztatón humoros kis jelenettel és paródiával készültek munkatársaim, melynek
élére állt Tóth János alpolgármester. A paródiák a múltamból elevenítettek meg jeleneteket, melynek részeként - a
hölgyek katonafiúnak, a férfiak lányoknak beöltözve – a
katonaélet legvidámabb pillanatait villantották fel.
Bízom benne, hogy a Hivatalban ez a jó hagyomány, mely
szerint időnként humoros köszöntőket 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 felejthetetlen, humoros búcsúestet.
Kívánok a Hivatal valamennyi
dolgozójának, jó egészséget,
jó munkát, egymás megbecsülését!
				
Hamza Gábor
polgármester

