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A 2014. október 12-i ön-
kormányzati választáson a 
hajdúsámsoni választópol-
gárok többsége a változásra 
szavazott, a FIDESZ-KDNP 
jelöltjei mind a nyolc egyéni 
választókerületben győzel-
met arattak. Az elkövetkező 
öt évben a polgármesteri he-
lyen túl nyolc egyéni és há-
rom listás képviselővel alko-
tunk egy képviselő testületet.

Ezúton szeretném megköszön-
ni a választóknak a szavazá-
son való részvételüket. A vé-
leményüket kifejező emberek 
tiszteletet érdemelnek, így hát 
minden tiszteletem azoké,akik 
ezt megtették!

Hálás köszönettel tartozom se-
gítőinknek és támogatóinknak 
az elmúlt hónapokban végzett 
munkáért.

Külön köszönetemet fejezem 
ki a helyi választási bizottság 
elnökének és tagjainak, a he-
lyi választási iroda és a sza-
vazókörök munkatársainak a 
választás törvényes lebonyo-
lításáért. Öt év hosszú idő, 
nagy reménységgel kezdek, 
kezdünk a munkának. Város-
vezetőként elsődleges felada-
tomnak tartom, hogy Hajdú-
sámson végre a fejlődés útjára 
lépjen.

„Előttünk a feladatok, mel-
lettünk a kormány” választási 
szlogenünknek megfelelően 
nagyon sok tennivalónk lesz, 
melyek megvalósításában 
számítunk a kormány támo-
gatására és a lakosság ösz-
szefogására. Tudom, hogy a 
kapott bizalommal hatalmas a 
felelősségünk is, így mindent 

megteszünk, hogy a választási 
kampányban tett ígéreteinket 
teljesíteni tudjuk. Azzal hogy 
városunkban ilyen magas ará-
nyú győzelmet arattunk, egy 
stabil alapot tudunk képezni a 
következő öt éves munkának.

Hajdúsámson csak akkor le-
het sikeres, ha összefogunk, 
együttműködünk a város fej-
lesztése érdekében. Bízom 
benne, hogy Hajdúsámson 
mind anyagi, mind erkölcsi 
értelemben gyarapodni fog. A 
magam és a képviselő-testület 
tagjainak nevében kijelenthe-
tem, hogy az elkövetkező öt 
évben minden hajdúsámsoni 
lakos érdekét képviselni kí-
vánjuk.

Még egyszer nagyon köszö-
nöm a bizalmat, eskümnek 

megfelelően polgármesteri 
feladataimat Hajdúsámson fej-
lődésének előmozdítása érde-
kében lelkiismeretesen fogom 
teljesíteni.

Antal Szabolcs
polgármester

Tisztelt Hajdúsámsoni Lakosok!

Megalakult az új Képviselő-testület

2014. október 22-én tartotta 
nyilvános alakuló ülését az 
újonnan megválasztott kép-
viselő-testület. Az ünnepi 
alkalomra a meghívott ven-
dégekkel  és érdeklődőkkel 
megtelt a  városháza nagyta-
nácsterme.

Dr. Erdélyi Ildikó, a Helyi 
Választási Bizottság elnöke 
az alakuló ülésen ismertette 
a 2014. október 12-én meg-
tartott helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló eredmé-
nyeket. Ezt követően a kép-

viselők, majd  Antal Szabolcs 
polgármester tett esküt.  Nyílt 
ülésen, titkos szavazással 
döntöttek az alpolgármester 
személyéről.  Dandé László-
né társadalmi megbízatással 
látja el az alpolgármesteri te-
endőket. Antal Szabolcs rövi-
den ismertette polgármesteri 
programját, legfontosabb cél-
jait, elképzeléseit,  amelyekért 
az ötéves ciklusban dolgozni 
kíván és megvalósításuk ér-
dekében számít a képvise-
lő-testület minden tagjának 
támogatására. Ezt követően 
Tasó László államtitkár úr 
köszöntötte a jelenlévőket és 
a képviselő-testület tagjait. 
Vázolta az elkövetkező idő-
szak fontosabb feladatait és 
a várható nehézségeket is. 
Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar 

Megyei közgyűlés elnöke kö-
szöntője után felvázolta a főbb 
fejlesztési területeket és lehe-
tőségeket. A képviselő-testület 
döntött a polgármester és az 
alpolgármester illetményéről,   
tiszteletdíjáról és költségtérí-
tésükről. A bizottságok meg-
választására a következő ülé-
sen kerül sor.

Antal Szabolcs polgármes-
ter és Dandé Lászlóné alpol-
gármester eskütétel közben

1956

hőseire

emlékeztünk
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Megalakult a Képviselő-testület
Tájékoztató a 2014. október 22-én tartott alakuló ülésen történtekről.

Dr. Erdélyi Ildikó HVB elnök az alakuló ülésen ismertette a 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló eredményeket, mely szerint Hajdúsámsonban Antal Szabolcsot, a FIDESZ-KDNP jelöltjét vá-
lasztották polgármesterré. 

Az egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye: 

 • az 1. sz. egyéni választókerületben Bodóné Őri Gyöngyi, a FIDESZ-KDNP jelöltje, 
 • a 2. sz. egyéni választókerületben Urbánszki Károlyné, a FIDESZ-KDNP jelöltje,
 • a 3. sz. egyéni választókerületben Balogh Józsefné, a FIDESZ-KDNP jelöltje,
 • a 4. sz. egyéni választókerületben Dandé Lászlóné, a FIDESZ-KDNP jelöltje,
 • az 5. sz. egyéni választókerületben Bihari Lajosné, a FIDESZ-KDNP jelöltje,
 • a 6. sz. egyéni választókerületben Szabó Kálmán, a FIDESZ-KDNP jelöltje,
 • a 7. sz. egyéni választókerületben Rákos Tamás, a FIDESZ-KDNP jelöltje,
 • a 8. sz. egyéni választókerületben Csigéné Zsadányi Mariann, a FIDESZ-KDNP jelöltje

kapta meg a legtöbb érvényes szavazatot. 

A kompenzációs listás választás eredményeként a listáról bejutott képviselők: 

 • Tóth János, az Egészségért és a Sportért Hajdúsámsonban Egyesület jelöltje, 
 • Andó Lászlóné, az Egészségért és a Sportért Hajdúsámsonban Egyesület jelöltje, 
 • Kincsesné Kirtyán Mária, a Hajdúsámson Fejlődéséért Egyesület jelöltje. 

A Képviselő-testület a 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén titkos szavazással Dandé Lászlónét társadalmi megbízatású 
alpolgármesterré választotta. 

A Képviselő-testület Antal Szabolcs polgármester illetményét 2014. október 13. napjától 523.515 forint összegben, költségtérítését 
78.527 forint összegben állapította meg. 
Dandé Lászlóné alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 22-től havi 200.000 forint összegben, költségtérítését 30.000 forint 
összegben állapította meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-ei  alakuló ülésén Dr. Erdélyi Ildikó HVB elnök ismertette a 2014. október 
12-én megtartott nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét, mely szerint: 
 • Balogh Józsefné
 • Gajdos Mihályné  
 • Horváth Piroska kapták a legtöbb szavazatot.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Gajdos Mihályné, elnökhelyettese Balogh Józsefné lett.

Tájékoztatással szeret-
nék élni a lakosság felé 
a főtéren lévő fák kivá-
gásával kapcsolatban.

A tévhitek elkerülése ér-
dekében a jelenlegi vá-
rosvezetésnek semmi 
köze nincs a kialakult 
helyzethez. Az új képvi-

selő testület megalakult, 
de testületi ülést még 
nem tartott és döntéseket 
sem hozott. A fakivágá-
si munkálatokat Hamza 
Gábor rendelte meg, a 
szerződést is ő írta alá 
2014.08.12.-én. Szak-
hatósági engedélyek be-

szerzésével támasztották 
alá, hogy a fák baleset- és 
életveszélyesek. A szer-
ződés szerint kivágásokat 
a fák vegetációs idején 
túl,lombhullás után kezd-
hette meg a szerződött 
vállalkozó. 
Az előzőekben leírtak 

alapján, minden igye-
kezetünk ellenére, már 
nem volt lehetőségünk 
módosításra,és a fák ki-
vágásának megakadályo-
zására.

Antal Szabolcs                                                                                    
polgármester

Lakossági tájékoztató a fakivágásról
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Ünnepi megemlékezés

Vitéz Bertalan Zoltán 56-os visszaemlékezése

KÖZÉLET

Az 1956-os ünnepségen mondott beszédé-
ben ifj. vitéz Horváth István főkapitány 
megemlékezett néhai Bertalan Zoltán 
hajdúsámsoni tanárról is, akit 2014. jú-
nius 29-én a magyarországi 56-os Vitézi 
Lovagrend Főkapitánya Vitézzé avatott 
és felvette a Vitézi Rend Tagjai sorába.

Vitéz Bertalan Zoltán 1956-ban katona-
tiszt volt, így emlékezett vissza az akkori 
eseményekre:

„1951. október 10-én vonultam be sor-
katonai szolgálatra, de megkérdezésem 
nélkül Budapestre irányítottak a "Gábor 
Áron Tűzértechnikusi Tiszti Iskolába", ahol 
"tűzszerészi" szakra osztottak be. A két éves 
iskolát kiválóan végeztem, 20 főből ketten 
lettünk hadnagyok, a többi alhadnagyi ran-
got kapott. Budapestről Erdőtelekre, majd 
néhány hónap múlva Nyírtelekre a 60-60 lő-
szerbázishoz helyeztek. Itt dolgoztam, mint 
osztályvezető majd, mint KISZ-titkár.
Nagyon szerettem a kiskatonákkal foglal-
kozni, tanultunk, sportoltunk (foci, röp-
labda, stb.). Mindig bizalommal fordul-
tak hozzám, sok szülőnek én írtam levelet, 
még mennyasszonynak is, amit a kiskatona 
diktált. Egy évig voltam a "Tiszti- Becsü-
letbíróság" elnöke. Feletteseimet gyakran 
bosszantotta, hogy ilyen jó kapcsolatban 
voltam a katonákkal. Én ott is pedagógus-
nak éreztem magam. (Édesapám és két bá-
tyám is tanító volt.)
1956. október közepén mind a két lábam 
nagy ujján körömgyulladásom lett, így ott-
hon voltam, mert nem tudtam csizmát húz-
ni. Október 24-én hajnalban riadóztattak a 
faluban lévő lakásomon, hogy azonnal vo-
nuljak be, mert Budapesten kitört a forra-
dalom. Rettenetes fájdalmak között csizmát 
húztam és bementem a laktanyába.
Az alakulat parancsnoka Fehér Géza al-
ezredes volt. Egy telefon és egy néprádió 
volt a híradási lehetőségünk. A HM-ből 
sem kaptunk egyértelmű parancsot. 24-én 
a déli órákban kaptuk az utasítást, hogy 
alakítsuk meg a Forradalmi Katonai Ta-
nácsot és várjuk a további parancsot. Így 
lettem a kiskatonák és néhány tiszt szava-
zásával a FKT elnöke. Helyettesem Lengyel 

Zoltán hadnagy és a volt parancsnok lett, 
mert azt mondtam nélküle nem vállalom. 
Az utolsó parancs az volt, hogy vigyázzunk 
a laktanyára és várjunk türelemmel. Rend 
és fegyelem volt egészen november 4-ig, 
amikor jelentette az ügyeletes tiszt, hogy 
orosz harckocsik körülvették az alakulatot. 
Perceken belül a kapuhoz hívattak, én Fe-
hér őrnaggyal ki is mentem, az ágyúcsővel 
szemben állva, hangosbemondón keresztül 
közölték, hogy tegyük le a fegyvert, az egész 
laktanya adja meg magát, különben először 
engem, majd az egész bázist szétlövik. Ezek 
után, hogy mentsem, ami menthető, megad-
tam illetve megadtuk magunkat és a tankok-
ból kiözönlött a rengeteg orosz katona. Mint 
a hangyák úgy ellepték az egész környezetet. 
Nekem kellett a fegyveres orosz katonák kí-
séretében leváltani az őrséget.
Azt a körutat az ellenségemnek sem kívá-
nom, a tehetetlen dühtől, sok jó katonám 
bizalmának elvesztésétől borzalmasan érez-
tem magam. Több őr mondta, hogy nem 
adja át a fegyverét, agyon lő engem is és 
magát is, ha közelebb megyek. Hála Isten-
nek semmi baj nem történt, most utólag is 
csak azt mondhatom, hogy így kellett cse-
lekednem, semmi értelme nem lett volna a 
„hősködésnek", a felesleges vérontásnak.
Még a reggeli órákban elterjedt a hír, hogy 
Szibériába visznek bennünket, mindenkinek 
fel kellett venni a "pufajkát". A pánik han-
gulatot nagyon nehéz volt csillapítani, míg 
délután parancsot kaptunk, hogy minden 
magyar katona hagyja el a helyőrséget és 
menjen haza.
Néhány napi hallgatás után parancs jött, 
hogy vonuljak be és Lengyel Zoltán had-
nagy társammal keressük fel a hazaküldött 
katonákat és hozzuk vissza őket. Két teher-
autóval jártuk a környező falvakat. Még ha 
a katonák hallgattak is ránk, bizony sok szü-
lő nem akarta elengedni a fiát, de néhány 
nap alatt a legénység túlnyomó többségét 
sikerült összegyűjteni.
Decemberben nem írtam alá a "Kádár hű-
ség" nyilatkozatot, ezért lefokoztak, "tarta-
lékos honvéd" lettem és azonnal leszereltek. 
"Piszkos ellenforradalmár" volt a megszólí-
tásom, gyakran gumibot segítségével igye-
keztek megértetni velem, hogy úgy vigyáz-

zak, hogy a "Honvédség keze" mindenütt 
elér és örüljek, hogy ennyivel megúsztam.
Sajnos ez az ítélet nélküli "lelki terror" 
egészen 1990-ig tartott. 1957. januárban 
és februárban a bátyám segítségével tanít-
hattam, aztán kirúgtak. A Nyíregyházi Er-
dőgazdaságnál 8 hónapig tuskót ástam, de 
csak 15 napot számoltak be a nyugdíjamba 
1990-ben.
Nekem mindig bizonyítani kellett, pedig én 
magamtól is szerettem dolgozni. Nagyon 
sajnálom, hogy nem mertem még 1991-ben 
sem kérni a rehabilitásomat, legalább a 
tiszti rangomat adták volna vissza!”

Vitéz Bertalan Zoltán 1992. augusztus 5-én 
gyomordaganat miatt elhunyt. Már nem 
volt ideje utána járni az elrabolt becsüle-
tének. Özvegye nagyon sok vívódás után 
döntött úgy, hogy teljesíti férje akaratát. A 
közelmúltban vette fel a kapcsolatot a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és 
Muzeális Intézmény vezetőjével, aki kéré-
sét az 1956-os Vitézi Lovagrendhez továb-
bította. A nyugalmazott tanítónő törekvéseit 
siker koronázta, amikor idén júniusban fér-
jét vitézzé avatták.

Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata és a Petőfi Sándor 
Városi Könyvtár, Közműve-
lődési és Muzeális Intézmény 
által szervezett ünnepségen 
emlékeztünk meg az 1956-os 
forradalom és szabadság-

harc 58. és a Magyar Köz-
társaság kikiálltásának 25. 
évfordulójáról 2014. október 
22-én az iskola aulájában.

Antal Szabolcs polgármester 
ünnepi beszéde után ifj. Hor-

váth István, az 1956-os Vitézi 
Lovagrend nevében mondta el 
megemlékező szavait. Az  ün-
nepi műsort a II. Rákóczi Fe-
renc Iskola 5. és 6. évfolyamos 
tanulói adták. Felkészítő peda-
gógus Dandé Lászlóné volt. 

A műsorben közreműködtek: 
Dandé Melinda ének, Magyar 
Gabriella zongora, Katócz 
Zsuzsanna hegedű.

A rendezvényről képes        
összeállítás a hátsó oldalon.
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Október elején a II. Rákóczi  
Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
valamennyi tanulója kirán-
duláson vett részt, melynek 
célja Rákóczi emlékhelyek 
meglátogatása volt.

A tanulók útja elsőként a ma-
gyar határhoz közeli, szlová-
kiai Borsi faluba vezetett, ahol  
II. Rákóczi Ferenc szülőházát 
tekinthették meg. Az 1570-
es években épült várkastély 
1616-ban a Rákóczi család 
tulajdonába került.  A helyen-

ként romos állapotú épület fel-
újítása jelenleg is zajlik, több 
földszinti helység és a Rákó-
czi emlékszoba felújítása már 
befejeződött. A kastély előtt a 
fejedelem szobra és emléktáb-
lája található, ahol a látogatás 
elején a gyerekek elhelyezték 
iskolánk koszorúját.

Kirándulásunk második állo-
mása a Sárospataki vár volt, 
amely egy ideig II. Rákóczi 
Ferenc lakóhelyéül is szol-
gált. Az elmúlt évtizedek so-
rán a helyreállítási munkála-

tok eredményeként ma szinte 
régi pompájában látogatható 
a várkastély. A tanulók a mú-
zeum látványos kiállításának 
megtekintése során megismer-
kedhettek a vár történetével, 
a Rákóczi-család életével, a 
Vöröstorony tetejéről pedig 
gyönyörű kilátás nyílt a vár 

környezetére. Különösen ér-
dekes volt a nemrég elkészült 
interaktív kiállítás, amely I. 
Rákóczi György ágyúöntő 
műhelyét mutatta be. 

Rákóczi nyomában

Egész éves programsorozat 
vette kezdetét a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskolában a 
Művészeti Iskola 15 éves ju-
bileuma alkalmából.

15 éves a művészeti iskolánk! 
Ez alkalomból egész évre meg-
tervezett programmal kezdte 
meg a tanévet az iskola peda-

gógus kara. Elsőként, a zene 
világnapja alkalmából a mű-
vészeti iskola kiváló tanárai, 
művészei délelőtt az iskola 
folyosóin örömzenélésbe kezd-
tek, melyet a gyerekek hatal-
mas tapssal köszönték meg. 
A délután folyamán a zenélés 
már az iskolánk kapuján kívül 

folytatódott, ahol a gyerekeket 
váró szülők is aktívan bekap-
csolódhattak a zene világnap-
jának ünneplésébe. A követke-
ző műsor az ünnepélyességről 
szólt. 2014. október 10-én a 
meghívott vendégeinkkel az el-
múlt 15 évben tanított tanárok-
kal, művészekkel, a korábbi és 
a jelenlegi iskolavezetéssel, az 
önkormányzat képviseletével, 
a szülőkkel és a gyerekekkel 
visszapörgettük az idő kerekét 
a művészeti iskola megalapítá-
sának gondolatáig.
Az emlékek felidézésében az 
alapító tagok szeme sem ma-
radt szárazon, melyet tovább 
fokoztak azok a dallamok, me-
lyeket volt és jelenlegi tanára-
ink énekeltek, pengettek, zon-
goráztak, hegedűn játszottak. 
Közösen visszaemlékeztünk 
a múltra, megéltük a jelent, és 

láthattunk a jövő művész gene-
rációjából is egy kiváló zenei 
produkciót. Az elhangzott kö-
szöntőkben közös vezérfonál 
volt a jövőbe tekintés, a báto-
rítás, erőt adó gondolatok a to-
vábbi munkához.

A következő 15 évre is kívá-
nunk Mindenkinek szakmai si-
kereket, kiváló eredményeket, 
vidámságot és jó egészséget!

Köszönjük mindazoknak, akik 
velünk együtt ünnepeltek! 
 
Ezúton szeretettel meghívunk 
minden kedves érdeklődőt a 15 
éves jubileumi év további ren-
dezvényeire.
  

Hajdu Sándor
Művészeti Iskola 

Ünnepel a Művészeti Iskola
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Szeretteinkre emlékeztünk

A tavalyi évhez hasonlóan az 
idén is úszni tanulhatnak a di-
ákok

Nyolcvan gyerek vesz részt a 
10 foglalkozásból álló ingye-
nes úszótanfolyamon, mely-
nek helyszíne a nyíradonyi 
Harangi Imre Uszoda. A gye-
rekek nagyszerű körülmények 
között, szakképzett úszóokta-
tók segítségével sajátíthatják 
el az úszás alapjait. A meg-
szerzett úszótudásról a tanfo-
lyam végén tartandó vizsgán 
adnak számot a tanulók. 

Mindenszentek és Halottak 
napja alkalmából hatalmas 
tömegek látogatták meg sze-
retteik sírját a hajdúsámsoni 
temetőben.

2014. november 1-én este 
mozdulni sem lehetett a te-
mető környékén az óriási 
forgalom miatt. A szervezők 
mindent megtettek a zökkenő-
mentes lebonyolítás érdeké-
ben. Polgárőrök és rendőrök 
vigyáztak a rendre, segítet-

tek a forgalom irányításában. 
Erre az alkalomra ideiglenes 
parkolóhelyett biztosítottak a 
nagyszámú gépjárműnek.

Úszásoktatás 
a II. Rákóczi 

Ferenc 
Iskolában
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Ismét teltházas előadás tartott a Körúti Színház

Sámsonról szóló kiadványok készültek

“A lámpás én vagyok” - Tanárok éjszakája

2014. október 16-án este hét 
órára megtelt az iskola au-
lája a Körúti Színház újabb 
sámsoni bemutatója alkal-
mából.

Az előadás előtt Galambos 
Zoltán igazgató ismerősként 
köszöntötte a nézőtéren helyet 
foglaló több mint 250 érdeklő-
dőt. A Mezítláb a parkban Neil 
Simon 1963-ban írt világhírű 
darabja, melyet az igazgató 
rendezésben állított színpadra 
a Körúti Színház társulata az 
alábbi szereposztásban:
Corie Bratter - Placskó Emese
Paul Bratter - Oroszi Tamás
Mrs. Banks - Frajt Edit
Victor Velasco - Koncz Gábor
Telefonszerelő - Lipták Péter
Hordár - Kozel Dániel

Ismét vidám hangulatú elő-
adást láthatott Sámson szín-
házszerető közönsége. A 
sikeres fogadtatás újabb len-
dületet adhat hasonló produk-
ciók szervezéséhez városunk-
ban.

2014. október 10. A Petőfi 
Sándor Városi Könyvtár, 
Közművelődési és Muzeális 
Intézmény idén is csatlako-
zott a Múzeumok Őszi Fesz-
tiválja című országos ren-
dezvénysorozathoz, melynek 
keretében városunkban is 
megrendeztük a „Tanárok 
éjszakáját.

A rendezvény 17 órakor kezdő-
dött a múzeun kiállítótermében 
ahol Művészeti Iskola zenepe-
dagógusai adtak koncertet.

Két, városunkról szóló kiad-
vány látott napvilágot a köz-
elmúltban. A Hajdúsámson 
régen és ma című könyvben   
Hajdúsámson fellelhető archív 
fotói segítségével vehetünk 
részt egy időutazáson, visz-
sza egészen 1908-ig, amikor 
az első fennmaradt fotográfia 
készült a település főteréről. 
Azért, hogy az azóta eltelt több 
mint száz esztendő változásait 
érzékelni lehessen, a korabe-
li képek mellé a Fotószakkör 
tagjai hasonló szemszögből 
készített  felvételeken mutat-
ják be a mai  állapotot. 

Egy kisebb terjedelmű színes 
füzet a Martinkai legelőt mu-
tatja be a 2013-14-es Fotótá-
boros gyerekek szemével.

A kiadványok a TÁMOP 
-3.2.3/A-11/1-2012-0111 szá-
mú pályázat keretében készül-
tek el.

Ha módjukban áll, kérjük se-
gítsenek Önök is tovább gya-
rapítani városunk örökségét 
régi fotóik, tárgyaik felajánlá-
sával a helyi muzeális intéz-
ménynek.
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Hagyományainkhoz híven 
2014. szeptember 26-án ke-
rült megrendezésre a szüreti 
mulatság. Az idén is gazdag 
programmal vártuk a gyere-
keket és szüleiket. 

Az óvoda apraja-nagyja lel-
kesen készült a madárijesztők 
versenyére. Nagyon szép, vál-
tozatos alkotások születtek. 
Programunkat a Pergő együttes 
színes előadása nyitotta, meg 
ami táncházzal folytatódott, ezt 
az Eszterlánc IPR Hajdúsám-

son pályázat biztosította szá-
munkra. A szülők és a gyerekek 
megismerkedhettek a kosár-
fonó, fazekas, mézeskalácsos, 
csuhés mesterségekkel, amit a 
Hajdú-Bihar megyei Népmű-
vészeti egyesület „ A Hajdú-

sági Hagyományaink „ pályá-
zat keretében tett lehetővé. Itt 
megfigyelhették a gyerekek 
a mesterségek apró fogásait, 
a mézeskalács díszítést pedig 
ki is próbálhatták. Az óvó né-
nikkel só-liszt gyurmából és 
magvakból különböző képeket 

alkothattak a gyerekek. Volt 
alkalmunk kipróbálni régi idők 
játékait, amit nagyon élveztek 
a szülők és gyerekek egyaránt 
(falovacska, gólyaláb, golyós 
ügyességi játék, kül. építő és 
kirakójátékok, halászás). 

Családi vetélkedőt is szer-
veztünk, ahol kipróbálhatták 
ügyességüket a csapatok ku-
koricamorzsolásban, csigacsi-
nálásban, diótörésben, tökkel 
való vízhordásban a gyerekek 

pedig a kukoricacsutkából való 
toronyépítésben. Nagyon tet-
szett a versengés minden részt-
vevőnek nagyon lelkesen és 
jó kedvvel vettek részt. Most, 
is mint mindig nagy siker volt 
a büfében a pogácsának és te-

ának. Reméljük, aki eljött jól 
érezte magát és egy élmények-
ben gazdag szép őszi délutánt, 
tölthettünk együtt, a gyerekek, 
szülők, vendégek és az óvoda 
minden dolgozója.

Szüreti mulatság az óvodában
KÖZÖSSÉG
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MOTORKERÉKPÁROK, UTÁNFUTÓK, 
SZEMÉLY-

ÉS KISTEHERGÉPKOCSIK

EREDETISÉG VIZSGÁLATA, MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁSA ITT A HELYSZÍNEN

SZEMÉLYGÉPKOCSI 
MŰSZAKI VIZSGADÍJ:                                    

(zöldkártyával)

19.900 Ft

CSERÉLJE KÖTELEZŐJÉT, 
LAKÁSBIZTOSÍTÁSÁT JOBBRA!

CASCO, KÖTELEZŐ, LAKÁS-, ÉLET-, 
UTASBIZTOSÍTÁSOK ITT A HELYSZÍNEN!

A LEGKEDVEZŐBB FELTÉTELEKKEL!

Hajdúsámson, 
Garai u. 1.

Tel: 30/998-2968  
vagy

52/202-333

APRÓHIRDETÉS
Szántóföldet bérelnék Haj-
dúsámson környékén. 06/30-
456-4873
Hajdúsámson központjához 
közeli tanyás ingatlan körbe-
kerítve, víz-villany van, nagy 
földterülettel eladó. 3747 m2. 
Érd: 30/753-7021

Savanyú káposzta eladó.
Érdeklődni: 201-095

Hajdúsámson, Jókai utcán 3 
szobás + nappali gáz-vegyes 
fűtésű ház eladó, vagy kisebb 
csere érdekel. Ár: 10,5 MFt. 
Érd: 06/30-911-5233

Egyik ifjú tehetségünk sem talált legyőzőre
2014. október 06.Öt arany-
éremmel térhettek haza 
versenyzőink a cívisvárosi 
Regionális Pofonpartiról, 
amelyen kilenc klub 42 öklö-
zője mérte össze tudását. 

Egyesületünk versenyzői is 
részt vettek a Debrecenben 
megrendezett Regionális Po-
fonpartin október 4-én, szom-
baton. A megmérettetés orvosi 
vizsgálatokkal és mérlegelés-
sel kezdődött, majd 11 órától 
következtek az összecsapások.

A HISE hat versenyzővel in-
dult, de sajnos csak öt öklö-
zőnknek "jutott" ellenfél. Kor-
csoporton kívüliként 2-1-re 
győzött Varga Jenő (41.5 kg) a 
kiskunfélegyházi Provics Ger-
gő ellen, a serdülők között 34 
kilóban induló Simon Evelin 
sem talált legyőzőre, az első 
menetben technikai KO-val 
verte a Cívis Boxiskola növen-
dékét, Bíró Fruzsinát. Baktai 

Szabolcs (junior 60 kg) szin-
tén aranyérmet szerzett, 3-0-
ra diadalmaskodott Provics 
Szilveszterrel szemben, aki 
Kiskunfélegyházáról érkezett. 
Siroki János az ifjúsági 56 
kilóban, míg Telegdi Dávid 
az ifjúsági 60 kilóban nyert, 
előbbi 3-0-ra győzte le Szőke 

Lászlót (Cutler Gym Debre-
cen), utóbbi 2-1 arányban nőtt 
Gyarmati Márk (Dávid SC 
Nyíregyháza) fölé. Bokszoló-
inkat Máté Attila és Salánki 
Zoltán készítette fel, az edzők 
szerint mindenki jól szerepelt, 
de kiemelték Telegdi Dávidot, 
akinek egy nagyon kemény és 

technikás versenyzőt sikerült 
legyőznie, Simon Evelin pedig 
egy testre mért ütéssel fejezte 
be a mérkőzést.

Írta: Taksony

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS A MÚZEUMBAN
2014. november 27-én csütörtökön 14-18 óráig.

Kézműves foglalkozás keretében lehetőség lesz adventi 
koszorú és dísz elkészítésére. Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!                                                         D.H.A.
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1956 hőseire emlékeztünk 

A zászlóbehozatal és a Himnusz elhangzása után Antal Szabolcs polgármester úr mondott ünnepi beszédet, melyben 
külön is méltatta az 1956-os események hajdúsámsoni résztvevőit.

Ifj. Vitéz Horváth István az 1956-os Vitézi Lovagrend nevében köszöntötte a jelenlévőket majd a II. Rákóczi Ferenc 
Iskola tanulói adták elő ünnepi műsorukat.

A műsorban az iskola pedagógusai is közreműködtek. 
(Dandé Melinda ének, Magyar Gabriella zongora, Katócz 
Zsuzsanna hegedű.)

A szervezők a zuhogó eső ellenére is elhelyezték a 
megemlékezők koszorúit a Szabadság téren álló 1956-os 
emlékműnél.

A koszorúzás után, a zord időjárásra való tekintettel Antal Szabolcs polgármester úr a Múzeumban látta vendégül az 
ünnepség résztvevőit.


