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HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA  

„Lovász Krisztián személyében 
Hajdúsámson népe ajándékot kapott”  
– mondta a Hajdúvidéki Reformá-
tus Egyházmegye esperese azon a 
hálaadó istentiszteleten, amelyet a 
hajdúsámsoni lelkipásztor 10 éves 
szolgálatáért tartottak március 15-én 
a település református templomában.

Szabadi Árpád kifejtette, tud a 
nehézségekről, a lelket próbáló idők-
ről, ahogy a nagyszerű gyülekezeti 
munkáról, a fiatalok megszólításá-
ról, az idősek felkarolásáról, az örö-
mökről, az elmúlt tíz évben bekö-
vetkezett fejlődésről a gyülekezet 
életében.

A hálaadó alkalmon Répási Ist-
ván gondnok is visszatekintett az 
elmúlt 10 évre. Nem csak az épü-
letek, – így a parókia és a gyüleke-
zeti ház újulhattak meg –, hanem 
történt épületbővítés is, így kiala-
kítottak egy irodát és egy tárolót 
a gyülekezeti terem mellé. Hang-
súlyozta, hogy nem csak fizikális, 
hanem a lelki épülés is új lendüle-
tet kapott a fiatal lelkipásztoruknak 
köszönhetően. Elkezdődött a fiata-
lok közötti munka, így megalakult 

az Ifi kör, ahogy az idős gondozás is 
nagy hangsúlyt kapott, van nappali 
intézmény és gondoskodnak arról, 
hogy az idősebb testvérek eljuthassa-
nak az istentiszteletekre. Elindult a 
bibliakör, a baba-mama klub, a Gló-
ria Énekkar, a kicsiknek gyermek 
istentiszteletet tartanak és gyermek-
hetet szerveznek nekik már hosz-
szú évek óta. Répási István gondnok 
úr kiemelte, hálásak lelkészüknek, 

hogy gyülekezetük egy dinamiku-
san fejlődő egyházközség és hogy 
van miért mindenkor hálát adni!

A hálaadó istentiszteleten részt 
vett Hajdúsámson polgármestere 
is. Antal Szabolcs egy személyes 
történetet osztott meg beszédében 
a jelenlévőkkel. Elmondta, hogy fia 
keresztelése kapcsán került először 
kapcsolatba Lovász Krisztiánnal még 
2008-ban. Azóta a gyülekezet tag-

ja és boldog, hogy az istentiszteletek 
után mindig úgy térhet haza, hogy 
magával vihet valamit, ami életét, 
tetteit formálja. Kifejtette, úgy véli 
nem véletlen a hálaadás időpont-
ja, március 15-e, ugyanis szerin-
te Lovász Krisztián igazi hazafi, a 
hazáját szerető és a hazájáért cse-
lekvő ember.

Beszéde után átadott egy elis-
merő oklevelet Hajdúsámson fia-
tal lelkészének.

A gyülekezet tagjai is köszöntöt-
ték lelkipásztorukat és családját. Az 
idősek verssel, a fiatalok egy rövid 
beszéddel és egy énekkel, a Glória 
Énekkar pedig szintén énekszóval 
mondott köszöntet az eddig közö-
sen eltöltött időért.

Az ünnepi alkalom végén Lovász 
Krisztián elmondta „ a világ nyílt ki 
számára, itt értette meg, hogy a lel-
kész sokszor nem azt teszi, amit ter-
vez, de mindent igyekszik megten-
ni, amit az Úr kíván, hiszen nélkü-
le semmit sem cselekedhet.”

Forrás: http://www.ttre.hu/hirek/
gyulekezeti/ajandek.

Március 12-én „1848 a térség 
életében” címmel Korompai Balázs 
történész-muzeológus tartott elő-
adást a helytörténeti sorozatban. 
Az előadással egy időben nyílt meg 
a kiállítóteremben Finta Sándor-
né díszmagyar ruhakölteményeit 
bemutató kiállítás „Büszke gyö-
nyörűség” címmel. 

Március 13-án az általános 
iskolákban szerveztek színvona-
las ünnepi műsorokat és a tele-
pülés óvodásai is elhelyezték saját 
készítésű papírzászlóikat a Pető-
fi szobornál.

Március 15-én vasárnap délután, 
családi programokkal, kokárdaké-
szítéssel, történelmi játszóházzal, 
hagyományőrző bemutatóval vár-
ták az érdeklődőket, majd 15 órától 

a Petőfi szobornál a település apra-
ja-nagyja együtt szavalta a Nem-
zeti dalt az országos kezdeménye-
zéshez csatlakozva.

A megemlékezésen ünnepi beszé-
det mondott Antal Szabolcs polgár-
mester, néptáncot adott elő Had-
házi Zoltán tanuló, majd Dánielfy 
Zsolt színművész és Mohos Péter 
emelkedett hangvételű összeállí-
tását hallgathatták meg a jelenlé-
vők. A rendezvény végén a helyi 
intézmények, szervezetek koszo-
rúzás keretében rótták le tisztele-
tüket E. Lakatos Aranka Petőfi 
fája című alkotásánál.

Tarné Hajdú Judit

Tíz év szolgálat

Színes programokkal emlékeztünk
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ÖNKOrmáNYZATi HÍrEKÖNKOrmáNYZATi HÍrEK

Hajdúsámson Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 2015. 
február 3-tól 2015. március 11-ig 
megtartott ülésein a következő 
döntéseket hozta: 

Rendkívüli ülés február 03.

Elhatározta, hogy Debreceni 
Vízmű Zrt.-vel köt üzemeltetési 
szerződést az ivóvíz ellátó rendszer 
üzemeltetésére vonatkozóan. 

Rendes ülés február 12.

Az Allianz Hungária Zrt.-vel 
a polgármester végkielégítésének 
fedezetére befektetéssel kombinált 
életbiztosítási szerződést köt 56 
hónap lejárati idővel Antal Sza-
bolcs polgármester személyére, 
melynek kedvezményezettje az 
önkormányzat.

Elfogadta az adósságot kelet-
keztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő 3 évre várható összegét. 

A Hajdúsámson Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata ré-
szére 2015. évben 7.786 E Ft ön-
kormányzati támogatást biztosít.

Az Eszterlánc Óvodában az 
engedélyezett 6 pedagógiai asz-
szisztensi álláshely pénzügyi fede-
zetét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében 2015. december 
31. napjáig biztosítja.

Az önkormányzat az általa 
fenntartott Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár, Közművelődési és Mu-
zeális Intézményhez kapcsolódóan 
közművelődési érdekeltségnöve-
lő támogatás igénybevételéhez 
200.000 Ft összegű önrészt biz-
tosít.

A Központi Orvosi Ügyeleten 
közreműködő orvosok, ápolók és 
gépkocsivezetők megbízási díját 
2015. január 1-től 100 Ft/óra ösz-
szeggel növeli. 

Az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében 500.000 Ft-ot 
biztosít a Hajdúsámsoni Pol-
gármesteri Hivatal számkódos 
beléptető rendszerének komplett 
kiépítésére.

A Petőfi Sándor Városi Könyv-
tár, Közművelődési és Muzeális 

Intézményben egy 4 órás technikai 
álláshelyet biztosít 2015. március 1. 
napjától határozatlan időre.

Az Eszterlánc Óvodában egy 
technikai álláshelyet megszüntet 
takarítói munkakörben.  

Mezei őrszolgálatot hoz létre 
- a szakhatóságok engedélyeinek 
beszerzését követően - legkorábban 
2015. május 1. napjától.
A képviselő testület e döntés vég-
rehajtása érdekében 2 álláshelyet 
biztosít, mely létszámnövekedést 
eredményez az önkormányzat 
feladatrendszerében. Ezen fel-
adat vállaláshoz szükséges 3.200 
000 Ft önrészt a képviselő-testület 
biztosítja, mely beépítésre kerül a 
2015. évi költségvetésbe. 

Elfogadta a Hajdúsámsoni 
Polgármesteri Hivatal 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót, 
valamint a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár, Közművelődési és Mu-
zeális Intézmény 2014. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolóját. 

Jóváhagyta a Petőfi Sándor 
Városi Könyvtár, Közművelődési 
és Muzeális Intézmény 2015. évi 
munkatervét. 

A Petőfi Sándor Városi Könyv-
tár, Közművelődési és Muzeális 
Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítását jóváhagy-
ta azzal, hogy ennek alapján az 
intézmény vezetője készítse el az 
egységes szerkezetbe foglalt do-
kumentumot. 

Felmondta a Sámsoni Hírlap 
főszerkesztői feladatainak ellá-
tására Vincze Tamás Gyulával 
kötött megbízási szerződést 30 
napos határidővel. A főszerkesztői 
feladatokat a 30 napos felmondási 
időt követően Dandé Melinda, a 
Polgármesteri Kabinet kommuni-
kációs önkormányzati tanácsadó 
munkakört betöltő köztisztviselője 
látja el. 

Módosította a Sámsoni Hírlap 
c. időszaki lap nyomdai, kiadói 
feladatainak ellátására szóló, a 
Center Print Nyomdaipari Szol-
gáltató Kft-vel kötött vállalkozási 
szerződést. 

Hozzájárult ahhoz, hogy a 
T.T.I.S.E a Sámsonkerti sport-

pálya létesítéséhez pályázati tá-
mogatás megelőlegezésére nyújtott  
3.000.000 Ft összegű önkormány-
zati támogatást az egyesület a 
pályázati összeg megérkezését 
követően, legkésőbb 2015. már-
cius 30-ig fizesse vissza az önkor-
mányzatnak. 

A Szabadság téren lévő Szöőr 
Antal emlékművét a II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola régi 
szárnyának oldalában lévő parkba 
helyezteti át. A Képviselő-testület 
az emlékmű áthelyezésre a fede-
zetet az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében a felhalmozási 
kiadások között a városközpont 
fejlesztése, park rendezésével soron 
biztosítja.

A Szabadság téren lévő funkció 
nélküli „felszabadítási hősi em-
lékművet” elbontatja. Az emlék-
művön lévő címer és a márvány-
tábla megőrzésre átadásra kerül 
a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, 
Közművelődési és Muzeális In-
tézménynek. 

Döntött a testület az önkor-
mányzati bérlakások határozott 
időre történő bérbeadásáról.

Felkéri és támogatja a Hajdú-
sámson Fejlődéséért Közalapít-
ványt, hogy jótékonysági koncertet 
szervezzen 2015. február 21-én a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola au-
lájában a Hajdúsámsoni Központi 
Orvosi Ügyelet részére defibrillátor 
beszerzése érdekében. 

A Sámsonkerti Részönkor-
mányzat testületének elnökévé 
megválasztotta Csigéné Zsadányi 
Mariann településrészi képviselőt, 
tagjaivá Rákos Tamás önkormány-
zati képviselőt, és Oláh Imréné 
Hajdúsámson-Sámsonkerti lakost. 

A Martinkai Részönkormányzat 
testületének elnökévé megválasz-
totta Szabó Kálmán településrészi 
képviselőt, tagjaivá Bodóné Őri 
Gyöngyi önkormányzati képvise-
lőt, és Nagy Tibor Hajdúsámson-
Martinkai lakost.  

Rendkívüli ülés február 26.

A Hajdúsámsoni Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását elfo-
gadta. Változás a hivatal ügyfélfo-
gadásának rendjében, hogy ezen 
túl szerdánként délután helyett 
délelőtt 8.00 – 12.00 óráig van 
ügyfélfogadás. 
A polgármester fogadó órája: 
minden hónap első keddjén 8,00-
12-00 óráig
Az alpolgármester fogadó órája: 
minden hónap utolsó keddjén 8,00-
12,00 óráig

A Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata tulajdonában lévő külte-
rületi utakat (kb. 30 km), az utak 
területén található famennyiséget 
felméreti. A Képviselő-testület a 
fedezetet max. 2,5 millió forint 
összegben a dologi kiadások terhére 
biztosítja.

Jóváhagyta Hajdúsámson Vá-
ros Önkormányzata 2015. évi 
eseménynaptárát.

Többes szülés esetén nyújtott 
támogatás: az Önkormányzat arról 
döntött, hogy 6 hónapon keresztül 
havi rendszerességgel többes szülés 
esetén (3 vagy annál több élő gyer-
mek) gyermekenként 10 000 Ft 
támogatást nyújt, azon gyermekek 
törvényes képviselője számára, aki 
hajdúsámsoni állandó lakóhellyel 
rendelkezik.

A város első újszülöttje részé-
re 50 000 Ft támogatást nyújt, 
amennyiben törvényes képviselője 
hajdúsámsoni állandó lakóhellyel 
rendelkezik. Továbbá a gyermek 
legalább egyik törvényes képviselő-
je a gyermek születését megelőzően 
egy éve folyamatosan bejelentett 
hajdúsámsoni állandó lakóhellyel 
rendelkezik, és életvitelszerűen is 
Hajdúsámsonban él.

Rendkívüli ülés március 11.

Elfogadta a 2015. évben megva-
lósuló  közfoglalkoztatási progra-
mokról szóló beszámolót.

Kistérségi Startmunka program:
Egyedi mezőgazdasági programelem
Belterületi közutak karbantartása 
programelem
Helyi sajátosságokra épülő közfoglal-
koztatás programelem
Illegális hulladéklerakók felszámolása 
programelem
Belterületi közutak karbantartása 
programelem

Hosszabb időtartamú közfoglal-
koztatás program

A Képviselő-testület felha-
talmazza a Polgármestert, hogy 
közfoglalkoztatással kapcsolatos 
valamennyi intézkedést tegye meg, 
és a jogszabályokban, továbbá a 
belső szabályzatokban foglaltak 
szerint járjon el. 

Elfogadta Hajdúsámson Város 
Önkormányzata 2015. évi költség-
vetését, módosította Hajdúsámson 
Város Önkormányzata költségve-
téséről szóló 2/2014. (II. 19.) ön-
kormányzati rendeletét. 
Elfogadta az államháztartáson 
kívüli forrás átvételéről, átadásá-
ról, valamint önkormányzati for-
rás átadásának szabályairól szóló 
rendeletet, és a mezei őrszolgálatról 
szóló rendeletet. 
Megalkotta a települési támogatás 
megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasz-
nálása ellenőrzésének szabályairól 
szóló rendeletet. 

Az önkormányzat rende-
letei a város honlapján (www.
hajdusamson.hu) megtalálhatók.

Rendkívüli ülés március 19. 

Elfogadta a helyi önszerveződő 
közösségek és egyéb szervezetek 
2014. évi támogatása elszámolását. 

A temető üzemeltetőjének 2014. 
évi fejlesztésének elfogadására, 
valamint a köztemetőről és a te-
metkezés rendjéről szóló 36/2013. 
(XII. 19.) önkormányzati rendelet 
módosítása tárgyában készült elő-
terjesztés tárgyalását elhalasztja a 
temető üzemeltetésével kapcsolatos 
beszámoló megérkezéséig. 

Az 1700/3 hrsz-ú ingatlan neve: 
Holdfény  utca.

A hajdúsámsoni 0393/1 hrsz-ú 
és a 0395 hrsz-ú legelőkre vonat-
kozó, Nagy János haszonbérlővel 
kötött haszonbérleti szerződést 
módosította.

A Debreceni Vízmű Zrt. 1 db, 
1.000.000 forintos névértékű törzs-
részvényének négy önkormányzat-
tal közösen történő megvásárlására 
hozott - 22/2014. (II. 05.) öh. sz. 
határozatot visszavonta. 

A Debreceni Vízmű Zrt-től 
kisebb név- és címletértékű rész-
vényt kíván szerezni a Zrt. részvény 
csomagjából. 

Döntött a Hajdúsámson, Kiss 
utca 12. sz. alatti, valamint a 
Hajdúsámson, Petőfi utca 2. sz. 
alatti ingatlanok megvásárlásáról 
az ingatlanforgalmi szakértő által 
megállapított összegért. 

Az Eszterlánc Óvodában a 
2015/2016. nevelési évre az óvo-
dáskorúak óvodába történő beíra-
tásának időpontját 2015. április 
20-21-22. napjában állapítja meg.

„A legszebb konyhakertek” 
– Magyarország legszebb kony-
hakertje programban részt kí-
ván venni és Csigéné Zsadányi 
Mariann képviselőt, valamint 
Dandé Melinda kommunikáci-
ós referenst bízza meg a program 
lebonyolításával. 

A 2015. május 15–17. között 
megrendezésre kerülő TeSzedd 
hulladékgyűjtési akcióban részt 
kíván venni és felkérte a polgár-
mestert, hogy az akcióhoz szük-
séges intézkedéseket tegye meg. 
A Polgárőrség, önkormányzati 
intézmények, a helyi általános is-
kolák, és egyéb civil szervezetek 
bevonásával gondoskodjon az akció 
sikeres szervezéséről.

A Solino Bt. által a 2011-2014. 
években megvalósított és folya-
matban lévő projektek pénzügyi 
elszámolásának, projektmenedzs-
menti tevékenységének felülvizs-
gálatáról szóló összefoglalót, va-
lamint a Komplex-Revizor Kft. 
által a pénzeszközökkel, vagyonnal 
történő gazdálkodás ellenőrzése, 
értékelése, a működési rendszerben 
lévő hibák, hibalehetőségek feltá-
rása tárgyában készített ellenőrzési 
jelentést tudomásul vette, az intéz-
kedési tervet elfogadta. 

Az „Óvodai kapacitásbővítést 
célzó beruházások támogatására» 
- a Hajdúsámson, Kossuth u. 17. 
szám alatti 1464 hrsz-ú ingatlanon 
tervezett 3 csoportszobás óvodai 
bővítésre vonatkozóan - benyújtás-
ra kerülő pályázat komplett meg-
valósításához kiegészítő fedezetet 
biztosít. A pályázat benyújtásához 
biztosított 16.024.000 Ft önerőn 
felül, további bruttó 18.719.800 
Ft-ot biztosít az önkormányzat a 
következők szerint:  4.342.000 Ft 
a költségvetésben rendelkezésre áll, 
a további 14.377.800 Ft-ot a 2015. 
évi költségvetésében a fejlesztési 
céltartalékból és beruházási hitel 
felvételével biztosítja.

A Központi Orvosi Ügyelet mű-
ködésével kapcsolatban szeretnék 
ezúton néhány fontos, közérdekű 
információt megosztani Önökkel.  

Az ügyelet feladata az orvo-
si rendelési időn kívül azoknak a 
betegeknek a megfelelő gyors és 
szakszerű ellátása, akik ellátás nél-
kül maradandó egészségkárosodást 
szenvednének illetve gyors kezelés 
nélkül a beteg halálát is okozhatják.

Az ide tartozó betegségekre jel-
lemző hogy lefolyásuk gyors, akár 
fél óra alatt is sokat romolhat a beteg 
állapota illetve néhány kórkép esetén 
sajnos a időben történő megfelelő 
ellátás mellett is a halálos kimenetel  
bekövetkezik.

Az elmúlt közel egy év során a 
hajdúsámsoni ügyeletvezetőjeként 
megállapíthatom, hogy ügyeletünk 
személyi és tárgyi feltételei maxi-
málisan megfelelnek a fent említett 
kórképek gyors és szakszerű ellátá-
sához.  ápolóink, gépkocsi vezetőink 
nagy része az Országos Mentőszol-
gálatnál teljesít szolgálatot így elég 
nagy gyakorlatuk van a sürgősségi 
kórképek felismerésében osztályozá-
sában és ezek ellátásában. Orvosaink 
szakmai felkészültsége és gyakorlati 
tapasztalata is minden tekintetben 
megfelelő. 

A megfelelő gyógyszer ellátás-
ról illetve eszközeink megfelelő 
működéséről korszerűsítéséről az 
Önkormányzattól megfelelő anyagi 
támogatást kapunk.  Folyamatban 
van egy korszerű defibrillátor mo-
nitor beszerzése, mely eszközzel a 
beteg monitorozása, szívritmuszava-
rának kezelése a mentő megérkezé-
séig biztosítva lesz. Ehhez nyújtott 
támogatásukat ezúton is köszönöm.

Ahhoz hogy ügyeletünk még ha-
tékonyabban működjön az Önök 
segítségére, együttműködésére is 
szükség van.  Sok esetben tapasz-
taljuk a telefon hívás kapcsán hogy 
a telefonáló pánik reakciója miatt az 
érdemi információ átadás hiányos 
a telefonáló részéről. természete-
sen megérthető, hogy egy laikus a 
hozzátartozóját, ismerősét súlyos 
egészségkárosodás közepette elveszti 
önuralmát, de az ápoló kollegának 
kötelessége néhány kérdést feltenni, 
ami alapján dönt az eset súlyossá-
gáról, az esetleges mentőhívásról 
illetve amennyiben több hívás is 
van egy időben a betegek ellátási 
sorrendjéről. 

Fontos információk:  beteg neve, 
hol történt az eset, a beteg életkora, 
jelentősebb betegségei, a tünetek 

kezdete, eszméleténél van e, vesz e 
levegőt, illetve a fontosabb tünetei, 
ami miatt jelenleg ügyelethez fordul.

Számos információt csak ugy 
tudnak közölni ha közvetlenül lát-
ják a beteget is, tehát mindenkép-
pen olyan személy telefonáljon aki 
pontos információt tud adni a beteg 
állapotáról. Sok esetben tapasztal-
juk, hogy más településről érkezik 
a hívás, tehát olyan személytől aki 
érdemi információt nem tud adni a 
beteg állapotáról. 

Sok esetben amennyiben a beteg 
állapota lehetővé teszi számos eset-
ben elegendő a telefonos tanácsadás 
is természetesen állapot romlás ese-
tén a kollegák ismét rendelkezésre 
állnak. 

Amennyiben nagyon súlyos esz-
méletlen állapotot észlelnek vagy a 
beteg nem vesz levegőt az ügyelettel 
egy időben a mentőszolgálatot is ér-
tesíteni kell a 104-es telefonszámon 
így a kórházi ellátáshoz is hamarabb 
jut a beteg.

Fontosnak tartom elmondani, 
hogy számos esetben történik olyan 
megkeresés ami nem indokolja az 
ügyeleti ellátást, feleslegesen ter-
heli vele az ügyeleti kapacitásunkat 
(ide tartozik pl. sebkötözés, véral-
vadásgátló injekció bőr alá történő 
beadása, varrat eltávolítás, hőemel-
kedéssel járó banálisabb felső léguti 
vírus fertőzés, allergiás reakciót nem 
adó szúnyog vagy méhcsípés).

Néhány esetben viszont azon-
nal kötelező az ügyelet értesítése : 
tűrhetetlen mellkasi fájdalom, akut 
nehézlégzés, súlyos vérzés, tudat ál-
lapot romlás,  a vérnyomás extrém 
magas vagy alacsony értékei, bénulás, 
beszédzavar, tűrhetetlen hasi fájda-
lom,  extrém magas 140/perc feletti 
pulzusszám, súlyos allergiás reakció, 
viszkető bőrtünetekkel illetve száj és 
ajak duzzanattal.

Nőgyógyászati vérzés illetve 
szülés megindulása esetén célszerű 
primeren a mentőszolgálat értesítése, 
mivel az utóbbi esetben érdemi be-
avatkozásra ügyeleti szinten korláto-
zottak a lehetőségeink, mihamarabbi 
kórházi kezelés indokolt.

A minél hatékonyabb együttmű-
ködésünk reményében várom észre-
vételeiket, véleményüket, melyet akár 
írásban is eljuttathatnak hozzám az 
Önkormányzathoz vagy a központi 
Ügyelethez.

Dr. Bíró Lajos
ügyeletvezető

TájékozTaTó a képviselő-TesTüleTi üléseken 
hozoTT fonTosabb dönTésekről

A Központi Ügyelet 
működése

http://www.hajdusamson.hu/
http://www.hajdusamson.hu/
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Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény és a 
hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás ellátásának és igénybevételé-
nek szabályairól és a közterületek 
tisztán tartásáról szóló 5/2014. 
(III.12.) számú önkormányzati 
rendeletben meghatározottak 
alapján 2015. év januárjától be-
vezette a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtést. 

A szelektív hulladékgyűjtés 
megkezdéséhez szükséges sárga 
fedelű tárolók kiosztása a meg-
hirdetett időpontokban, janu-
árban megtörtént. Örömünkre 
szolgált a nagyfokú érdeklődés 
a tárolók átvétele iránt. Hajdú-
sámsonban megközelítőleg 1700, 
Sámsonkertben 400, Martinkán 
250 tárolót osztottunk ki.

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Hulladék törvény rendel-
kezései alapján a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés min-
den ingatlantulajdonosra, hasz-
nálóra nézve kötelező, melynek 
okán a hulladéktároló edényzetek 
osztását a továbbiakban is folya-
matosan végezzük.
A tárolók ügyfélfogadási időben 
átvehetőek a Hajdúsági Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft 
ügyfélszolgálati irodájában a 
Polgármesteri Hivatal udvarán 
(volt falugazdász iroda). Ügyin-
téző: Nagy Sándorné, telefon-
száma:06-20/239-07-25.

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő:  800-1200

Kedd:  800-1200

Szerda:  1400-1800

Csütörtök: 800-1200

Péntek:  800-1200

2015. március 1-jétől jelen-
tős változások léptek életbe a 
szociális ellátások területén. 

Az ellátó-rendszer átalakult, 
melynek következtében min-
den települési önkormányzat-
nak 2015. február 28-ig kellett 
rendeletet alkotnia azokról a 
pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról, melyeket finan-
szírozni és biztosítani kíván 
a rászoruló lakosság számára. 

A változások az alábbiak sze-
rint foglalhatóak össze:  

A 2014. évben megállapított, 
2015. évre áthúzódó lakásfenn-
tartási támogatások, méltányos-
sági közgyógyellátások a hatá-
rozatban szereplő időtartamig 
továbbra is élnek, azokban a 
jogosultságokban nem követ-
kezik be változás. 

Az aktív korúak ellátása 
(foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás, illetve a rendszeres 
szociális segély helyébe lépő 
egészségkárosodási és gyer-
mekfelügyeleti támogatás) 2015. 
március 1-jétől a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Deb-
receni Járási Hivatalának ha-
táskörébe került át. Áprilistól 
ezen ellátások folyósítását már 
a járási hivatal végzi. 

Ezen ügyek intézésével kap-
csolatban felvilágosítás a régi or-
vosi rendelőben (Petőfi u. 2. sz.) 
alatt kérhető. A korábbiakban 
normatív lakásfenntartási támo-
gatás néven nyújtott ellátás he-
lyébe a lakhatási támogatás lép. 
Erre az ellátásra az a kérelmező 
szerezhet jogosultságot, akinek 
az egy fogyasztási egységre jutó 
jövedelme a 48.450.-Ft-ot nem 
haladja meg. 

A jogosultság további felté-
tele, hogy az ellátás jogosultja 
köteles kertjének, házának rend-
ben tartására az alábbiak szerint: 
az általa lakott ingatlan udvarán 
kettő darab szeméttároló edény 
(kommunális és szelektív) el-
helyezése és rendeltetésszerű 
használata, a lakáshoz tartozó 
udvar, kert rendben tartása, 
az ingatlan előtti járda tisztán 
tartása, a lakás rendeltetésszerű 
használata.

 A támogatás összege az aláb-
biak szerint változik: 
•	 azon háztartás, ahol az egy 

fogyasztási egységre jutó jö-
vedelem a 28.500.-Ft-ot nem 
éri el: 5.000 Ft, /hó, 

•	 azon háztartás, ahol az egy 
fogyasztási egységre jutó jöve-
delem 28.500.- Ft és 48.450.- 
Ft közé esik: 3.000 Ft,/hó. 

•	 Emelkedett a temetési támo-
gatás összege, aki elhalt sze-
mély eltemettetéséről gondos-
kodott és családjában az egy 
főre jutó jövedelem nem éri el 
a 42.750.-Ft-ot az 40.000.- 
Ft, akinek a jövedelme nem 
haladja meg a 76.900.- Ft-
ot 35. 000.- Ft támogatásban 
részesíthető. 

A méltányossági közgyógyellá-
tás helyébe a gyógyszertámogatás 
lép. A támogatás összege 5.000 
Ft/hó, melyre azon kérelmezők 
szerezhetnek jogosultságot, ahol 
az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a 37.050.- Ft-ot, 
egyedül élő kérelmezők esetében 
a 51.300.- Ft-ot, és a vényköteles 
havi  rendszeres gyógyszerköltsé-
gük a 8.550 Ft-ot eléri. A gyógy-
szerköltséget a gyógyszertárak 
árazzák be, a háziorvosok által 
kiállított igazolás alapján. 

Természetesen önkormány-
zatunk továbbra is biztosítja a 
létfenntartást veszélyeztető rend-
kívüli élethelyzetben nyújtható 
egyszeri pénzbeli támogatást, 
melyre azok a kérelmezők sze-
rezhetnek jogosultságot, akiknek 
az egy főre jutó jövedelmük a 
37.050 Ft-ot, egyedül élők eseté-
ben az 51.300.- Ft-ot nem halad-
ja meg, és dokumentumokkal alá-
támasztva igazolják a rendkívüli 
élethelyzetet, valamint a krízis 
támogatást, mely azon esetben 
nyújt segítséget ha a kérelmező 
lakása elemi csapás, belvíz okozta 
kár következtében életveszélyes-
sé, lakhatatlanná vált, a krízis ál-
lapot átmeneti megoldására leg-
feljebb 100.000.- Ft támogatás 
nyújtható, amennyiben a család 
egy főre jutó jövedelme nem ha-
ladja meg a 85.500.- Ft-ot.

Eboltás időpontjai
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2015. évi eboltásra az alábbi 
ütemterv szerinti időpontokban és helyszíneken kerül sor.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a négy hónapnál idősebb eb 
microchip-pel történő megjelölése, valamint immunizálása 
(védőoltása) KÖTELEZŐ! Aki ezt elmulasztja jogszabály-
sértést követ el és állatvédelmi bírsággal sújtható.

AZ ÖSSZEVEZETETT EBOLTÁSOK ÜTEMTERVE
2015. év

Hajdúsámson területén:
március 29–én, vasárnap 8:00-11:00 Radnóti utcai játszótérnél
április 11–én, szombaton 8:00-11:00 Gépállomás mellett
április 11–én, szombaton 12:00-14:00 Szatmári u.-Kinizsi u. sarok
április 12-én, vasárnap 8:00-11:00 Jókai úti iskola előtt

Pótoltások:
április 18-án, szombaton 8:00-  9:00 Gépállomás mellett
április 18-án, szombaton 11:30-12:30 Szatmári u.-Kinizsi u. sarok
április 19-én, vasárnap 8:00-  9:30 Jókai úti iskola
április 19-én, vasárnap 10:00-11.00 Radnóti utcai játszótérnél

Sámsonkert:
április 12-én, vasárnap 12:00-15:00 Iskola előtti tér
Pótoltás: 
április 19-én, vasárnap 12:00-13:30 Iskola előtti tér

Martinka:
március 29-én vasárnap 12:00-14:00 Buszforduló

Pótoltás:
április 18-án, szombaton 10:00-11:00 Buszforduló

Az állatorvosi irodánál (Hajdúsámson Széchenyi u. 2.) ügyfél-
fogadási időben folyamatosan igényelhető a védőoltás, és chip 
beadása. 

Tel.: 06-52-201-581

 Bagolyné Szűcs Mariann Dr Vajna Zsolt 
  jegyző állatorvos

2014. évben megtörtént Hajdú-
sámsonban az ebösszeírás a 1998.
évi XXVIII tv 42/B § foglalt kö-
telezettség alapján. Azok akik el-
mulasztották kötelezettségüket 
kapnak egy felszólítást, hogy mi-
hamarabb oltassák, chippeltessék 
be kedvenceiket.
Sajnos olyanok is kaphatnak 
felszólítást, akik eleget tettek 
kötelezettségüknek, viszont az 
adatbázisban ez nem lett beje-
gyezve. Amennyiben kutyáik 
oltását, chippelését máshol , 
más állatorvossal végeztették el, 
azt be kell jelenteni az önkor-
mányzatnál, amennyiben ezt nem 

tette meg a szolgáltatást végző 
intézmény. 
Ha  segítségre van szükségük a 
bejelentéssel kapcsolatban, akkor 
szívesen állok rendelkezésre.
A bejelentésre vinni kell a ku-
tyus oltási bizonyítványát, amely 
alapján rögzítik a rendszerben a 
beavatkozást.
Minden 3 hónapos kutya veszett-
ség elleni oltása és chippelése 
kötelező!

Tisztelettel: 
Dr. Vajna Zsolt

állatorvos
Hajdúsámson

Értesítjük Hajdúsámson Tisztelt lakosságát és a jogi szemé-
lyeket, hogy a szelektív hulladékszállítás rendje az alábbiak 
szerint 2015. április 9. napjától kezdődően négy hetente 
csütörtöki napokon történik.
A megszokott helyen az elszállítani kívánt hulladékot kérjük 
reggel 6 óráig helyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy településünkön
2015. április 7-től 2015. április 27-ig tüdőszűrés lesz.

Helye: Általános Iskola udvara
( Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.)

Ideje: Munkanapokon 8.00-14.00 óráig 

A 40 év alattiaknak a tüdőszűrő vizsgálatért  1700.- ft térítési 
díjat kell fizetniük. A 40 év felettieknek az alkalmassági vizs-

gálathoz szükséges igazolásért sem kell fizetni. 

A tüdőszűrésre vigye magával saját névre szóló TAJ kártyáját, 
személyi igazolványát, lakcím kártyáját.

Tájékoztató a szelektív 
hulladékgyűjtésről

Tájékoztató a települési 
szociális támogatások 

változásairól

Tájékoztató 
kutyatulajdonosoknak

ÉRTESÍTÉS

FELHÍVÁS

MEGEMLÉKEZÉS
Gliga Sándor

Drága férjem, édesapánk, nagy-
apánk halálának 3. évfordulója 
alkalmából. Örökké szeretünk, 
soha nem feledünk!

TeSzedd 
hulladékgyűjtési akció!

Városunk ismét csatlakozik az 
országos szintű TeSzedd hul-
ladékgyűjtési akcióhoz, mely május 15-17. között kerül 
megrendezésre. 
Várjuk az intézmények, civil szerveztek és önkéntesek je-
lentkezését! 

Tegyük együtt tisztábbá városunkat!
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 4.30  4.45  5.00  5.15 5.45
 6.15  6.45  7.00 7.15  7.30
 7.45  8.00  8.15  8.45  8.45
 9.15  9.30  9.45  9.45  10.00
 10.15  10.20  10.45  11.15 11.45
 12.15  12.15  12.30  12.45  13.00
 13.15  13.15  13.30  13.45  14.00
 14.15  14.15  14.30  14.45  15.00
 15.15  15.30  15.45  16.00  16.15
 16.30  16.45  17.00  17.00  17.15
 17.30 17.45  18.00  18.15  18.30
 18.45  19.15  19.50  19.55 20.50
 22.20 22.40


 6.15  8.20  11.15  11.55 14.40
 15.40  16.15  16.40  17.15  19.15
 22.40


 6.35  10.20


 4.05  4.30  4.45  5.00  5.15

5.30 5.45  6.05  6.15  6.15
 6.45 6.45  7.00 7.15  7.30
 7.45  8.00  8.15  8.45  8.45

8.55  9.15  9.15  9.30  9.45
 9.45  10.00  10.15  10.20  10.45

11.15  11.25 11.45  12.00  12.15
 12.15  12.20  12.30  12.45  13.00
 13.00  13.00  13.15  13.15  13.30
 13.45  14.00  14.00  14.15  14.15
 14.25  14.30  14.35  14.45  15.00
 15.15  15.20  15.30  15.45  16.00
 16.15  16.20  16.30  16.45  17.00
 17.00  17.05  17.15  17.30 17.45
 18.00  18.00  18.15  18.30 18.45
 18.55  19.15  19.20  19.20  19.30
 19.30  19.50  19.55 20.50  22.20

22.40


 6.35  10.20




 4.15  4.30  4.50  5.00  5.10
 5.15  5.30  5.45  6.00  6.15
 6.30  6.30  6.40  6.45  7.00
 7.18  7.30  7.45 8.00  8.30
 8.45  9.00  9.30  9.30  10.00
 10.15  10.30  10.30  11.00  11.15
 11.30 12.00  12.30  12.45  13.00
 13.15  13.30  13.45  14.00  14.00
 14.15 14.45  15.00  15.15  15.30
 15.45  16.00  16.15  16.30  16.45
 17.00  17.15  17.30  18.00  18.25
 18.30  19.00  19.15  19.30 20.00
 21.35


 4.25  7.00  9.10  10.45  12.30
 14.30  15.30  17.00  17.45  20.35


 7.31  12.11


 4.21  4.36 4.41  4.56  5.06
 5.16  5.21  5.36  5.51  6.01
 6.06  6.21 6.36  6.46  6.51

6.56  7.06  7.21  7.36  7.51
8.06  8.21  8.23  8.36  8.51

 9.06  9.08  9.21  9.36  9.36
 10.06  10.21  10.36  10.36  11.06
 11.21  11.36 12.06  12.26  12.36
 12.46  12.51  13.06  13.13  13.21
 13.36  13.35  13.46  13.51  14.06
 14.06  14.21 14.51  15.06  15.21
 15.31  15.36  15.41  15.51  16.06
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Az intézmény teljes neve Nyír-
adonyi Szociális és Gyermek-
jóléti Szolgáltatási Központ, 
melynek oka, hogy 2009-től  a 
Gyermekjóléti Szolgálat és Csa-
ládsegítő Szolgálat, majd 2013. 
07. 01-től pedig valamennyi szol-
gáltatás, ellátás önkormányza-
ti társulási formában működik 
Nyíradony központtal.  Ennek 
következtében intézményünk 
azóta területi irodaként és te-
lephelyként működik.

Ez az átszervezés nem érin-
tette ellátotti körünket, to-
vábbra is, -idén már 18 éve- a 
hajdúsámsoni lakosok ellátását 
biztosítjuk.

A telephely 2015-ben is 8 
különböző szolgáltatást, ellátást 
biztosít, úgymint gyermekjóléti 
szolgálat, családsegítő szolgálat, 
szociális étkeztetés, házi segít-
ségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, idősek klubja, ta-
nyagondnoki szolgálat, támogató 
szolgálat.
Elérhetőségeink is változatlanok.

Címünk: 
Hajdúsámson, Árpád u. 22. 
Tel./fax.:52- 201-343, 201-346, 
parkolási lehetőség az udvarban.

Idősek Klubja eseményei:
Az elmúlt hónapban a klubban  

farsangolásra és nőnap köszönté-
sére került sor.

A klub csütörtöki foglalkozásait 
nyitott, bárki számára elérhető-
ként tervezzük, szervezzük. Kö-
vetkező foglalkozásainkon húsvéti 
készülődésre kerül sor. 

Várjuk a közösségi tevékeny-
kedésre, társaságra vágyó érdek-
lődőket.

Tapasztalataink szerint mindig 
vidám, kellemes társaság jön össze.

A foglalkozásokat Váradi Jó-
zsefné, Anikó tartja.

Családsegítő Szolgálat
 eseményei:

A szolgálatnál szervezett Baba-
Mama Klub is farsangozott.

A kis csöppségek is bájos jel-
mezekbe bújtak, az anyukák pedig 
könnyed, vidám perceket éltek át 

a vetélkedők során.

A szolgálat állandó szolgál-
tatásai folyamatosan elérhetőek, 
úgymint 

•	 szociális, életvezetési és men-
tálhigiénés tanácsadás 

•	 családgondozás, így a családban 
jelentkező működési zavarok, 
illetve konfliktusok megoldá-
sának elősegítése

•	 információnyújtás ellátások 
formáiról és a hozzájutás 
módjáról 

•	 ügyintézésben segítségnyújtás
•	 ruhaadományok fogadása és 

osztása folyamatosan történik

Gyermekjóléti 
Szolgálat hírei:

A gyermekjóléti szolgálat az 
elmúlt hónapban szakmaközi 
megbeszélést szervezett a gyer-
mekvédelmi észlelő és jelzőrend-
szer tagjai számára drogprevenció 
témakörében.

A megbeszélés összehívását az 
indokolta, hogy érezhető, milyen 
mértékben vannak kitéve ma a 
gyermekek a drogfogyasztás ve-
szélyeinek. 

A szolgálat látókörébe még 
csak néhány eset került, azonban 
a segítségnyújtáshoz szükséges 
megfelelő felkészültség elérése 
érdekében indokolt volt az érin-
tett szakemberek meghallgatása, 

egymás kölcsönös tájékoztatása.
A megbeszélésen előadást tar-

tott Kondor István rendőr őrnagy 
bűnmegelőzési tanácsadó, mely 
előadás keretében tájékoztatást 
kaptak a szakemberek a korunk 
jellemző drogformáiról, hatá-
sairól, veszélyeiről, fogyasztásra 
utaló gyanújelekről, a probléma 
kezelésének jogi hátteréről.

A megbeszélésen részt vett a 
debreceni Drogambulancia veze-
tője és egy szociális munkás szak-
embere, akik a kialakult probléma 
kezelésének lehetőségeiről tájé-
koztatták a résztvevőket.

Az ambulancián a szenvedély-
betegségekkel küzdő személyek 
járóbeteg-ellátását, gondozását 
végzik. Ezen kívül információt 
nyújtanak a szenvedélybetegsé-
gekről, drogokról, az aktuális tör-
vényi szabályozásról a szerhaszná-
lókon kívül minden érdeklődőnek 
(hozzátartozóknak, tanároknak, 
diákoknak, stb.)

Munkájuk során kiemelten 
fontosnak tartják a személyiségi 
jogok tiszteletben tartását, különös 
tekintettel a titoktartásra.

Elérhetőségük: Debrecen, Varga 
u. 1. Tel.: 52-349-920

Szolgáltatásainkról bővebb in-
formációt szívesen adunk szemé-
lyesen és telefonon is.

Oláhné Balázs Erzsébet
telephelyvezető

Új honvédségi életpályamodellt vezetnek be 
július 1-től a Magyar Honvédségben, mely jelen-
tős illetményemelést is tartalmaz. A honvédelmi 
vezetés célja a katonai pálya vonzóvá tétele az 
állást keresők körében. A Magyar Honvédségben a 
rendszerváltást követően gyökeres változások követ-
keztek be. Több mint tíz éve - az utolsó sorkatonák 
leszerelése óta - hazánkban professzionális haderő 
működik. Azonban a honvédségnél régóta nem 
volt bérfejlesztés, így nagyon komoly lemaradások 
keletkeztek a munkaerőpiac többi szereplőjével 
szemben. Ez változhat meg idén nyártól, amikor 
is egy átlagosan 30 százalékos béremelés valósul 
meg, amely az állomány minden tagját érinti. Dr. 
Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar 
főnöke szerint az illetményfejlesztéssel meg lehet 
célozni azokat a fiatalokat, akikkel feltölthető a 
több ezer fős létszámhiány.

Megyénkben a katonai pálya mindig is nép-
szerű hivatás volt. A katonaságra eddig is sokan 

úgy tekintettek, mint egy megbízható és vonzó 
munkalehetőségre, a nyártól életbe lépő pozitív 
változások ezt még jobban erősíthetik.

„A sereg az idei évben is több száz munka-
vállaló jelentkezését várja szerződéses katonai 
szolgálatra.” – tájékoztatta lapunkat Nagy Zoltán 
alezredes, a Magyar Honvédség Hadkiegészí-
tő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. 
Katonai Igazgatási Központjának parancsnoka. 
„Elsősorban lövész, felderítő, díszelgő, illetve 
– „C” kategóriás jogisítvány megléte esetén – 
gépjárművezetői munkakörök tölthetők be. A 
jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév, ma-
gyar állampolgárság megléte, belföldi lakóhellyel 
való rendelkezés, legalább 8 általános iskolai 
végzettség és büntetlen előélet. A hivatásos és 
szerződéses katonák utánpótlása ma már csak 
toborzás útján történik, az érdeklődők Debre-
cenben a Péterfia utca 58/a alatt lévő toborzó 
irodában tájékozódhatnak az álláslehetőségekről.”

A Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgáltatási Központ hírei

„Most szép lenni katonának…”?

HAJDÚSÁMSON – DEBRECENDEBRECEN – HAJDÚSÁMSON
Hajdúsámson autófordulóig Hajdúsámson autófordulótól

Hajdúsámson autófordulóig (martinkán át) Hajdúsámson autófordulótól (martinkán át)

Hajdúsámson lakótElEPig (martinkán át) Hajdúsámson LaKÓTELEPRŐL (martinkán át)

Hajdúsámson VárosHáZáig Hajdúsámson VárosHáZától

Hajdúsámson VárosHáZáig (martinkán át)
Hajdúsámson VárosHáZától (martinkán át)

Apró savanyú káposzta eladó. Érdek-
lődni: Dózsa Gy. u. 8. sz. alatt. Tel: 
201-095.

Otthoni munka! Borítékolás és egyéb 
csomagolási munkák. Tel.: 06-90-
603-607 (http://audiopress-hungary.
webnode.hu 635 Ft/p, 06-209104517)

Eladó: satupad, vaslétra, szieszta, 
fegyverszekrény, ajtó vaskeret, csillár 6 
ágú, 51 cm-es TV, konyha asztal, locso-
lócső, 1/2, szőnyeg 200*300, 3 részes 
szekrénysor 385*47*175, állítható íróasz-
talok, konyhabútor, TV állvány, dohány-
zó, író-számítógép asztal, Daewoo music 
center. Érd: 06/30-911-5233

Építési telek eladó Bezerédi u. 51. 
sz. alatt. Érdeklődni: 06/30-369-4317.

Hajdúsámson Jókai utcában 3 szo-
bás + nappalis részben alápincézett gáz 
+ vegyes fűtésű családi ház eladó vagy 
kisebb csere érdekel. A házhoz kert és 
melléképület is tartozik. Ár 10,5 MFt. 
Érd: 06/30-911-5233

Iroda és raktárkonténerek, gépek, épí-
tőanyagok szállítása daruzással. Minden 
ami daruzás! +36-30-9728112

Palatetők bontás nélküli felújítása, szí-
nes mintás bitumenes Alpin zsindellyel. 
Ajándék kémény felújítással és stablon 
deszka festéssel. Tel: 06-30-881-1742.

Eladó: ribizli tő 200 Ft, szeder tő 
200 Ft, meggy fa 500 Ft, ugyanitt 40 
m2-es 1 szoba, konyha, fürdőszobás ház 
eladó, központhoz közel 550 m2-es tel-
ken. Érdeklődni: 30/618-1287.

Síremlékek mosása-felújítása, térkö-
vek tisztítása, cseréptetők mosása, javí-
tása rövid határidővel, garanciával! Tel: 
06-30-881-1742.

Szántóföldet bérelnék Hajdúsámson 
környékén. 0630/456-4873

Termelőtől kukorica, búza, triticalé, 
napraforgó eladó. Tel: 0630/957-3942.

Tóth gázkészülék szervíz: gázkészü-
lékek időszakos felülvizsgálata, javítása 
garanciával! Fűtési rendszerek tisztítá-
sa, fűtés korszerűsítése, lakás felújítás! 
Tel: 06-30-637-2745.
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HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA  HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

2015. január 23-án immár máso-
dik alkalommal került megren-
dezésre az Eszterlánc Óvoda ala-
pítványa javára rendezett jóté-
konysági hangverseny.

A tavalyi év sikere után mindany-
nyian nagy várakozással néztünk a 
kellemesnek ígérkező délután elé. 
A koncert első fellépői a tava-
lyi évhez hasonlóan az óvodá-
sok voltak. 
A műsort a zeneóvodások nyi-
tották, majd a Manó és a Süni 
csoport következett a színpadon. 
A gyermekek után a debrece-
ni Csokonai Színház művészei 
következtek, akik vidám, a far-
sang hangulatát idéző műsorral 
szórakoztatták a közönséget. 
Először víg operákból hallhatunk 
részleteket, majd musical -ek és 
operettek népszerű melódiái csen-
dültek fel, a hallgatóság örömére. 

A műsort a debreceni Ady End-
re Gimnázium 3 tanulójának pro-
dukciója is színesítette, akik szin-
tén egy musical részletet adtak elő. 
A sok-sok próba és készülődés 
meghozta a gyümölcsét, hiszen 
egy színvonalas, vidám délutánt 
tölthettünk együtt.
Az óvoda gyermekei és dolgozói 
nevében Váradi Lászlóné óvodave-
zető köszönte meg a művészek, a 
gyermekek és az óvónők munkáját.
Külön köszönet illeti Vince 
Jánost,a ki a Csokonai Színház 
művészei közül ötletgazdája és 
főszervezője volt rendezvényünk-
nek, és a zeneóvodások műsorá-
ban is részt vállalt. 

Reméljük, hogy találkozunk jövő-
re is!

Farkas Marianna
Óvodapedagógus

Óvodai beiratkozás
Az Eszterlánc Óvodá-
ba az óvodáskorúak 
beiratkozásának idő-
pontja 
2015. április 20-21-22.

5. helyezést ért el iskolánk tanulója az országos döntőben.

A budapesti Műszaki Egyetemen megrendezésre kerülő Arany 
János Magyar verseny országos döntőjében Sepsi Anna 5.d osz-
tályos tanuló a 125 döntőbe jutott kortársa közül- 4 ponttal 
lemaradva az első helyezettől- az előkelő 5. helyet szerezte meg, 
nagy mértékben öregbítve ezáltal intézményünk hírnevét. Sok 
szeretettel gratulálunk Annácskának!

A Sámson Erejével a Romákért Alapítvány szervezése által, és a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával együtt március 
14-én  a Csapókerti Általános Iskolába járó gyerekek a Fővárosi 
Nagycirkuszba tehettek látogatást.  

Vasas János, az alapítvány elnöke, a főprogram mellett városnézést 
is tartogatott tarsolyába a 40 tanuló részére, ami az időjárásnak 
köszönhetően meg is valósult.  

A séta a Hősök Terétől indult, az Andrássy úton és a Lánchídon 
keresztül a Budai várig. 

OKTATásOKTATás

Március 15. Ezen a napon arra 
a napra emlékeztünk, amely el-
indította a magyar nemzet sza-
badságharcát. Dicső ünnepe volt 
ez a nap az ifjú szabadságnak.

 
Március 15-e jelképpé vált, 

nemzetünk szabadságszeretetét, 
szabadság utáni vágyát fejezi ki.

A márciusi ifjak nagy üzenete a 
márciusi ébredés, a márciusi lobo-
gás, a márciusi akarat, a márciusi 
tenni és változtatni tudás.

A II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és AMI ebben a tanévben 
is méltón megemlékezett a törté-
nelmi eseményekről, a márciusi 
ifjakról. Azokról a bátor fiata-
lokról, akik elindítottak valamit, 
akik szívügyüknek érezték a haza 
sorsát.

A 4. évfolyamból közel 70 

tanuló vett részt az ünnepi mű-
sorban, amit nagy lelkesedéssel 
és összefogással szerveztek meg 
a negyedik évfolyamon tanító 
pedagógusok. Példaértékű volt 
az összefogás, amivel a gyere-
keket lelkesítettük, irányítottuk. 
Köszönjük a szülők segítségét is!

A visszatekintés, a közös em-
lékezés erősíti a hitünket, ösz-
szetartozásunkat, egymás iránti 
tiszteletünket. Március 15-e 
legfontosabb üzenete, hogy a 
közös célokért, közös akarattal 
nagy összefogással lehet küzdeni.

Őrizzük és tiszteljük azok em-
lékét, akik mind egyet akartak. 
A költőét, aki talpra szólította a 
nemzetet, a márciusi ifjakét és a 
honvédekét, akiknek életüknél 
fontosabb volt a haza szabadsága.

Hiszen mind egyet akartak…

Az iskola fenntartója kiemelt fel-
adatának tekinti az iskola épületének 
folyamatos fejlesztését, a zavartalan 
iskolai munka feltételeinek biztosítását.

Az elmúlt időszakban elvégzett mun-
kálatokat követően átalakult az épület 
fűtése, immár a rendkívül modern és 
környezetbarát geotermikus rendszer 
gondoskodik a kellemes, kiegyensúlyo-
zott hőmérsékletről. Emellett felújításra 
került az alsós osztályoknak otthont adó 
régi épületszárny, hatékony szigetelést 
kapott a tetőszerkezet, modern nyílás-
zárók kerültek beépítésre a korábbiak 
helyett. Ugyanitt új tantermeket alakítottak 
ki, öltözőszekrényeket helyeztek el, meg-

szépültek a folyosók, mellék helységek az 
átépítést követően.

 Régi szülői igény valósult meg az alsós 
és felsős diákok által használt épületrészek 
leválasztásával, ennek eredményeképpen 
a kisiskolások, a felső tagozattól teljesen 
elkülönülve, otthonosabban érezhetik ma-
gukat saját környezetükben.

 Befejeződött az egész épületet 
lefedőkamera-rendszer kiépítése, ami 
nagyban segíti a gyermekek biztonság-
érzetét, a rendbontások és rongálások 
visszaszorítását.

 Az alsós diákok kikapcsolódását szol-
gálja a megújult belsőudvaron átadott 
modern játszótér, a felsősök pedig a szá-

mukra kialakított kondi parkban mozoghat-
nak kedvükre.

Ebben a hónapban egy rend-
hagyó házi koncertnek lehet-
tek részesei iskolánk tanulói, 
ugyanis ellátogatott hozzánk a 
Debreceni Egyetem Zeneművé-
szeti Karának fúvósötöse, hogy 
egy hangszerbemutatóval egy-
bekötött hangversenyt tartsanak 
nekünk.

A koncert rendkívül jó hangu-
latban telt, olyan dallamok csen-
dültek fel, amiket a közönség is 

nagyon jól ismer. Népdalfeldol-
gozások, ritmusos tánczenék és 
a komolyzene népszerű darabjai 
voltak repertoáron. A hangver-
seny zárásaként A rózsaszín pár-
duc mindenki által ismert témája 
hangzott el, amit kicsik és nagyok 
egyaránt élvezettel hallgattak. Ezt 
követően a gyerekeknek lehetősé-
gük nyílt arra, hogy közelebbről is 
megnézhessék a hangszereket, és 
akadtak olyan bátor jelentkezők, 
akik ki is próbálták őket.

Emlékezés 
1848. március 15-ére

Ismerjük meg együtt a 
fúvós hangszereket!

Nagyszerű eredmény 
a magyar versenyen!

Megújult, modern környezet-
tel várjuk a leendő elsősöket

Fővárosi Nagycirkuszba 
tehettek látogatást 

a hősök TeréTől a bUdai váriG

Ünnepi megemlékezés 
a Csapókerti Általános Iskola 

Hajdúsámsoni Tagintézményében

FELHÍVÁS
A Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményébe

a 2015/2016. tanévre leendő első osztályos tanulók számára 
jelentkezési lap kérhető az óvoda titkárságán és iskolánk 

tagintézményében (Hajdúsámson, Jókai u. 61.), valamint letölthe-
tő az iskola honlapjáról (www.csapokerti-debrecen.sulinet.hu).

„Itt élned, s halnod kell!”
Az 1848-as hősökről, eseményekről iskolánk felsős diákjai és tanárai 

is megemlékeztek. Az ünnepi műsort ének, zene és tánc színesítette. 
A hátteret a gyerekek alkotásai díszítették. A méltó megemlékezést 
filmvetítés követte.

Köszönjük vendégeinknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték elő-
adásunkat.

Kiss Éva
pedagógus

Forrás: www.hajdusamson-rakoczi.hu

Jótékonysági hangverseny 
a Hajdúsámsoni óvodásokért
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HÍrEKKuLTÚrA

2015. január 22-én Hajdúsámson-
ban is megemlékeztünk a Magyar 
Kultúra Napjáról, melyet 1989 óta 
ünnepelünk annak tiszteletére, hogy 
Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte 
be Himnusz című költeményét.

Az ünnepi alkalmon Dandé Lász-
lóné alpolgármester beszélt a kultúra 
helyi szerepéről, a közösségek fon-
tosságáról. Az ünnepi műsorban a 
hagyományőrzés jegyében Hajduné 
Hőgye Zsófia tehetséges tanítványai 
léptek fel népdalénekléssel. A műsor 
második részében Tarné Hajdú Judit 
igazgató mutatta be a Hajdúsámson 
régen és ma című könyv fénykép-
anyagát a helytörténeti előadássoro-
zat nyitó programjaként  „Képekbe 
zárt történelem”  címmel.

A TÁMOP 3.2.8.B-12/1-
2012-0041 Múzeumi Kincskereső 
Program Hajdúsámsonban című 
projekt részeként szabadegyetemi 
előadássorozat indult a muzeális 
intézmény kiállítótermében. Az 
első előadáson a településről készült 
régi fényképeket ismerhették meg 
az érdeklődők. A második előadást 
Dani János PhD, a Déri Múzeum 
Régészeti tárának vezetője tartotta. 
Vetítéssel egybekötött előadásán az 
érdeklődők betekintést nyertek a 
Hajdúsámsoni kincs néven ismertté 
vált bronzkori lelet legújabb kutatási 
eredményeibe. Ismét megerősítést 
nyert, hogy páratlan régészeti lelet 
került elő 1907-ben településünk 
határában. Napjainkban is nemzet-
közi érdeklődés középpontjában áll a 
gazdagon díszített bronzkard, mely-
nek másolata a projekt egyik leg-
fontosabb eredményeként immár a 
helyi kiállítóteremben is megtekint-
hető. Az előadásra építve és a Déri 
Múzeum régészeinek részvételével 
a helyi iskolák 5. és 6. évfolyamos 
tanulói is interaktív foglalkozáson 
vettek részt a témában. Reméljük a 
múzeumpedagógiai foglalkozások-
nak köszönhetően idővel minden 
hajdúsámsoni gyermek és felnőtt 
előtt ismertté válik ez a nagyszerű és 
ritka régészeti lelet. Legyünk büsz-
kék rá és tekintsük a helyi értéktár 
meghatározó darabjának.  

A harmadik előadást Dr. Sza-
badi István, a Tiszántúli Reformá-
tus Egyházkerületi és Kollégiumi 
Levéltár igazgatója tartotta Írásba 
zárt történelem címmel. Bemutatta 

a településre vonatkozó legfontosabb 
írásos emlékeket az 1213-as Váradi 
Regestrumtól az 1700-as évek végé-
ig. Külön kiemelte a családtörténe-
ti kutatások forrásait, lehetőségeit. 
Nagyon sok érdekességet megtud-
hattunk a település történetéről, 
például, hogy hogyan határozható 
meg egy-egy időszakban az itt lakó 
népesség száma, illetve milyen ne-
héz időket éltek meg őseink a török 
hódoltság alatt.

A negyedik előadáson Korompai 
Balázs történész-muzeológus osztott 
meg érdekességeket az 1848-49-
es forradalom és szabadságharchoz 
kapcsolódóan. A helyiek közül sokan 
most hallottak először például Re-
viczky László gerilla őrnagyról, aki 
Hajdúsámsonban született, 1848-
49-ben vadászcsapatot szervezett, a 
szabadságharc után először halálra, 
majd 15 év várfogságra ítélték.

1805-ben született Hajdúsám-
sonban (Bihar megye). Nemesi 
származású, apja Reviczky Mihály 
közbirtokos. Jogot végez.

Táblabíró és földbirtokos gazdál-
kodó Bihar megyében.

1849 januárjától a „Bihar megyei 
Szabad Magyar Vadászcsapat szer-
vezője, parancsnoka. Július közepén 
e beosztásában őrnagy a zarándi 
hadosztálynál. Részt vesz a román 
felkelők elleni harcokban. A szabad-
ságharc után kötél általi halálra majd 
15 év várfogságra ítélik (Pest. 1850). 
Kufsteinben raboskodik.

1854-ben kegyelmet kap. Haláláig 
birtokán – melyet 1856-ban vissza-
kap – gazdálkodik. Meghalt 1868. 
szeptember 25-én Nagyváradon.

TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-
0041 számú Múzeumi Kincskere-

ső Program Hajdúsámsonban című 
projekt keretében a 2014/2015-ös 
tanévben mintegy 600 tanuló jár 
múzeumi foglalkozásokra városunk-
ban. Februárban a helyi szakembere-
ken kívül a Déri Múzeum régészei és 
Piroska János helyi hagyományőrző 
vett részt a változatos programok 
megvalósításában. 

További előadások:

Április 9. Rendhagyó irodalomóra • 
Tar Sándor író, Hajdúsámson szülöt-
te • Előadó: Dr. Lakner Lajos PhD, 
tudományos igazgatóhelyettes (Déri 
Múzeum)
Április 26. Háborús idők • Előadó: 
Gáll Gábor, a Magyar Ejtőernyősök 
Bajtársi Szövetsége Kegyeleti Bizott-
ság elnöke
Május 14. Dr. Márton Gyula gyűj-
teménye • Rendhagyó tárlatvezetés. • 
Előadó: Nagy Zsolt igazgató
Május 28. Sporttörténelem
Harangi Imre olimpiai bajnok élet-
útja • Előadó: Barna Attila újságíró, 
főszerkesztő
Június 20. Vasból készült csodák
Rendhagyó tárlatvezetés a kályha-
gyűjteményben • Előadó: Dr. P. Szalay 
Emőke muzeológus
Mindenkit szeretettel várunk!

Tarné Hajdú Judit
projektmenedzser

Helytörténeti előadássorozat

imPrEssZum – sámsONi HÍrLAP 
Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban. • Kiadó neve: Hajdúsámson Város Önkormányzata • Kiadó szék-
helye: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. • Kiadásért felelős : Antal Szabolcs polgármester • Szerkesztésért felelős: Dandé Melinda főszer-
kesztő • E-mail: dandemelinda@hajdusamson.hu • Tel.: +36/52/590-592 • E-mail: samsonihirlap@gmail.com • Honlap:www.hajdusamson.hu  

Nyomdai kivitelezés: Center-Print Nyomda Kft., Debrecen, Füredi u. 76. • ISSN:1789-0381 

KÖNYVTÁR 
NYITVA TARTÁSA

Értesítjük a lakosságot, hogy a Városi 
Könyvtár nyitva tartása bővült. Az 
eddigi időpontokon túl szombaton 
délelőtt is várjuk az Olvasókat.

Hétfő  de. 8-12-ig, du.13-17-ig
Kedd  de. 8-12-ig, du.13-16-ig
Szerda  de. 8-12-ig, du. 13-16-ig
Csütörtök de. zárva du. 13-17-ig
Péntek de. 8-12-ig, du. 13-16-ig
Szombat de. 8-11-ig du. zárva
Vasárnap zárva

Martinka Lakosokért 
Egyesület hírei

A Martinka Lakosokért Egyesület idén 
is aktívan tevékenykedik. Az első negyed-
évben heti rendszerességgel különböző fog-
lalkozásokat tartottak, mint a csigacsinálás, 
kézműves foglalkozások, felfedezők biblia-
órája, táncház, kosárfonás. 
Továbbra is várják az érdeklődőket!

Martinkai Közösségi Ház

 Értesítjük a lakosságot, hogy a Közösségi 
Házban minden hétköznap reggel 8-10 órá-
ig ügyfélszolgálatot biztosítunk, ahol lehe-
tőség van hivatali ügyintézéssel kapcsolatos 
segítségkérésre, fénymásolásra, nyomtatásra.

Új szolgáltatás! Kezdje a napot velünk! 
Március 16-tól lehetőség van a Hajdú-Biha-
ri Napló és színes magazinok helyben olva-
sására is a nyitva tartási időben.

Alakformáló női torna
Hétfő:18-19 óráig, Szerda:18-19 óráig, Pén-
tek:18-19 óráig. A részvétel ingyenes! 
Érdeklődni lehet: 
Varga Mónikánál 06-30-319-44-46

SÁMSONKERTI HÍRADÓ 
/CsiGéné zsadánYi Mariann képviselő rovaTa/

FEDEZZÜK FEL KÖRNYEZETÜNK 
Fedezzük fel környezetünk címmel kerékpár túrák indítását tervezem. Első túra időpontja: 
2015. április 19. 16.00. Indulás: a Sámsonkerti iskola elől. Érkezés: a Hajdúsámsonban talál-
ható „Nyomás”. Várom nem csak felnőttek, hanem gyerekek jelentkezését is (szülői felügyelet-
tel). A túrákat havi rendszerességgel tervezem megtartani minden hónap 3. vasárnapján konk-
rét úti cél megadásával. Eső/rossz idő esetén egy héttel később kerül megrendezésre a túra. Úti 
cél ötleteket szívesen veszek! A programokról a Sámsoni hírlapon kívül a hirdetőtáblákon lévő 
plakátokról és a közösségi hírportálon is olvashatnak. 
 ILYEN VOLT ÉS ILYEN LETT A SÁNDOR FOGADÓ MÖGÖTTI ÚT
Több hetes egyeztetés eredményeképp 2015.02.18-án délután bejárást tartott a debreceni önkor-
mányzat megbízott dolgozójával és a polgármesteri kabinet tagjával Decki Lajossal Rákos Tamás 
a 7. számú választókörzet képviselője a Debrecenhez tartozó, de nagyon sok Sámsonkerti lakos 
által is használt Sámsonkerti úton. A bejárás következtében a 2015.02.19-én reggelen megjelent a  
debreceni munkagép, s két napig azon dolgozott, hogy ismét járható legyen ezen útszakasz. Meg-
állapodásuk értelmében hamarosan szikkasztóárkok is kialakításra fognak kerülni ezen az úton. 
TE SZEDD AKCIÓ 2015-BEN IS
2015. május 15-17. között kerül megszervezésre az idei Te Szedd szemétszedési akció, melyhez 
az idén is csatlakozik a település részünk. Kérem, aki tud olyan területet Sámsonkertben, amit 
meg kell szabadítani a hulladéktól, jelezze nekem a 06-20/213-6608-as telefonszámon. A Te 
szedd akció részleteiről bővebben május elején a boltokban és a hirdetőtáblákon kihelyezett pla-
kátokról, valamint a facebook közösségi oldalon olvashatnak. Várok mindenkit, aki benne van 
egy kis közösségépítő programban.
ÁPRILISI FOGADÓ ÓRA
Tájékoztatom a kedves lakosságot, hogy az áprilisi fogadó óra rendkívüli időpontban lesz, mivel 
a  hónap első hétfője húsvétra esik. A fogadóóra új időpontja: április 13 hétfő 18.00-19.00. Helye 
továbbra is a sámsonkerti iskola.

 „DESSzERTEK A HúSVÉT JEGYÉbEN” 
című rendezvény pillanatképei

A Mozgáskorlátozottak Hajdú-
Bihar megyei Egyesülete és a Nyír-
adonyi Móricz Zsigmond Művelő-
dési és Városi Könyvtár süti-feszti-
vált rendezett „Desszertek a hús-
vét jegyében” címmel március 6-án 
Nyíradonyban.
Hosszú előkészület előzte meg a ren-
dezvényt, amely a csoportomhoz tar-
tozó településeken – Hajdúsámson, 
Nyíracsád, Nyíradony – hirdettünk meg, de érkeztek nevezések az egész megye területéről. Hajdú-
sámsonból 16 fő látogatott el a rendezvényre. Az innen érkező tagok 11 féle süteménnyel neveztek a 
versenyre. A rendezvényt megnyitotta Szécsényi Lajos a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar megyei 
Egyesületének elnöke valamint Sztancs Tibor Nyíradony Város alpolgármestere.  Meghívott ven-
dégként megtisztelte jelenlétével a rendezvényt Antal Szabolcs Hajdúsámson város polgármeste-
re, és Dandé Lászlóné alpolgármester. A süti versenyre három kategóriában lehetett nevezni: édes 
sütemények, sós sütemények, és tortakülönlegességek. A fesztiválon 62 sütemény lett bemutatva és 
zsűrizve. A rendezvényre ellátogató vendégeket színvonalas műsor szórakoztatta. 

Eredmények kategóriánként:

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal, valamint a versenyben 
való részvételükkel hozzájárultak az esemény színvonalának emeléséhez. Szeretnénk külön köszö-
netünket kifejezni Hajdúsámson önkormányzatának, hogy ingyenesen rendelkezésünkre bocsá-
totta kisbuszát, ezáltal a hajdúsámsoni tagoknak lehetőségük volt részt venni a rendezvényünkön. 

Alakformáló női torna
TORNÁZZUNK EGYÜTT!

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!
A részvétel INGYENES!

a martinkai Közösségi Házban
heti három alkalommal

Hétfő: 18-19 óráig,
Szerda: 18-19 óráig,
Péntek: 18-19 óráig.

Érdeklődni lehet: Varga Mónikánál
30/319-44-46

Édes sütemény
1. Fülöp Józsefné (Püspökladány) – Képviselő fánk 
• 2. Nagy Józsefné (Nyíracsád) – Csoki szelet • 3. 
Diósné Szőlősi Erzsébet (Derecske) – Diós zserbó

Tortakülönlegesség
1. Batai Sándorné (Nyíradony) – Banános Párizsi 
sakktábla • 2. Mészáros Józsefné (Hajdúsámson) – 
Fekete erdő torta • 3. Vargáné Sógor Judit (Nyír-
adony) – Nyuszi torta tejszínes csokival

Sós sütemény
1.  Prekup Jánosné (Nyíradony)  – Tojásos burgonya 
fészekben • 2.  Lakatos Jánosné (Hajdúsámson)) – 
Csicsókás lepcsánka • 3.  Veres Istvánné (Hajdúsám-
son) – Tepertős pogácsa

Különdíjak: 
Vincze Imréné (Vámospércs) – Marcipán virágok

Programajánló

Április 11. szombat 8-11 óráig 
Költészet Napja a Könyvtárban

Április 26. vasárnap 10 órá-
tól Világháborús megemléke-
zés (istentisztelet, koszorúzás, 
ünnepi műsor, helytörténeti elő-
adás) Helyszínek: Református 
templom, Világháborús emlék-
mű, muzeális intézmény kiál-
lítóterme

Május 1. péntek egész napos 
program a sportpályán

újabb 
sámsoni siker

Gratulálunk Dobosné Hajdú 
Anikónak a „kézi hímzéssel 
díszített keresztelői ajándéka” 
elnyerte a „Hajdú-Bihar Megyei 
Minőségi Termék” címet. 
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HÍrEK

Tóth-Markos Szabolcs Dávid 
és táncospárja Benefi Nikolett 
számára is elkezdődött az újév. 
Az első két hónap a fellépések 
jegyében telt, hiszen itt van a báli 
szezon. Az újévet 2015. január 
01-én táncospárommal egy fel-
lépéssel kezdtünk Tiszavasvári-
ban, ahol az Újévi Koncert fel-
lépői voltunk a debreceni Valcer 
Táncstúdió táncosaival együtt. 
Ezt követően 2015.01.10-én 
Nyíradony Város Napja alkal-
mából Kondásné Erdei Mária 
Polgármester Asszony sze-
mélyes felkérésére egy egyé-
ni kűrrel készültünk Alexand-
ra Burke Hallelujah című szá-
mára. Ugyanezen a rendezvé-
nyen Szilágyi Szilvia operaéne-
kesnő Carmen című számára 
pedig tangót táncolhattunk. A 
városnapon készült video megte-
kinthető az alábbi linken https://
www.youtube.com/watch?v=KJ
YuZEceM5E&feature=youtu.be
 A báli szezonnak köszönhető-
en további felkéréseknek része-
sei lehetünk, így 2015. 01.17-
én Debrecen Város Bálján lép-
hettünk fel formációs és stan-
dard táncokkal. 2015. február 
07-én a Brassai Sámuel Műsza-

ki Középiskolában a Jótékony-
sági Bált egy Bálnyitó Kerin-
gővel nyitottuk meg.
Az elmúlt hétvégén 2015.02.14-
én került megrendezésre a XIV. 
Mérnöki Bál az Ász Rendez-

vényházban, melyen a Valcer 
Táncstúdió táncosaival több 
formációs táncot mutattunk 
be, majd végül a bált a vendé-
gek felkérésével nyitottuk meg.
A fellépések mellett egyéni kar-

rierünkre is rengeteg időt for-
dítunk, hiszen 2015. március 
07-én Nyíradony Városban kerül 
megrendezésre a Kelet-Magyar-
ország Bajnokság, melyen sze-
retnénk részt venni.

Tóth-Markos Szabolcs és párja meghódítja a táncparketteket Csigéné Zsadányi Mariann, Hajdúsámson város önkormányzati képviselője - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda 
(Karcag) által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos  programhoz - 

meghirdeti a helyi

„A legszebb konyhakertek” című programot/versenyt

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, 
gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei: 
	az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
	rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett 
	balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol
	konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Nevezési kategóriák:
	Balkon: Erkélyen kialakított 
	Mini:  10 – 50 m2 
	Normál: 50 m2 felett
	Zártkert 1.: Zöldség
	Zártkert 2.: Gyümölcsös
	Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
	Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek

Jelentkezési határidő:  2015. április 30. 
Jelentkezés módja:  A Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
	A Hajdúsámson Város Önkormányzatának recepcióján
	körzetes képviselőktől

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszünk fotók készítését a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. 
Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:

1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különböző konyhakerti növény termesztése 
történjen

2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelően
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes, és egyben hasznos
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló
7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esővíz használata, a 

madárbarát kert kialakítása: található benne madáretető, madáritató, és madárodú.  (A kertet madárbaráttá lehet 
minősíteni – de nem kötelező – a www.mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)

8. Külön előnyt élvez, ha a kertben minél több féle fűszer és gyógynövény található. 
Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település 
szervezésében. 
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történő jelölésre, 
minden kategória első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján. 
Országos díj: 
·	 Bronz kisplasztika – Györffy Sándor szobrászművész (Karcag), Munkácsy és Magyar Örökség díjas, érdemes 

művész alkotása
·	 Oklevél - Miniszteri aláírással,  

melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával.

A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 01 - augusztus 15-ig) történik előzetes időpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: Városnapon

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!

Hajdúsámson, 2015. február 26. 
Csigéné Zsadányi Mariann

önkormányzati képviselő

Hajdúsámson 
2015. április 17. 

19 órától
Jegyek kaphatók a Városi Könyvtárban!

Színház kicsiknek, nagyoknak
A felnőtt előadás előtt 15 órától a gyereket várjuk a Csukás Ist-
ván - Ágacska című zenés mesedarabjára. Belépő kapható a 
könyvtárban, az iskolában és az óvodában. 
Mindenkit szeretettel várunk!

http://www.mme.hu/
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sPOrTHÍrEKJELENTKEZÉsi LAP

 

 

 

 

 

 
 
 
 

JJeelleennttkkeezzééssii  llaapp 
 

 
Jelentkező neve: ____________________________________________________________________ 
 
Nők esetében születési név: ___________________________________________________________ 
 
Címe: _____________________________________________________________________________ 
 
Elérhetőség: e-mail: ______________________________________telefon,_____________________ 
 
Minősége:  Tulajdonos  Megművelő 
 
A benevezett konyhakert címe:  

__________________________________________________________________________________ 

Nevezési kategória:   Balkon: Erkélyen kialakított Zártkert 1.: zöldséges 
    Mini: 50 m2-ig   Zártkert 2.: gyümölcsös 
    Normál: 50 m2 felett  Zártkert 3.: vegyes 
    Közösségi: csoportok, szervezetek 
         
Fotót várhatunk-e a kertről? Igen Nem Még nem tudom 
 
A megművelő mikor található általában a kertben? _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
A Jelentkező és a balkon/kert/ udvar/ telek/földterület Megművelője ezen jelentkezésével kinyilvánítja, hogy „A 
legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 2015-ös programban önként vesz részt, a 
nevezés feltételeit elfogadja és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a zsűri tagjai, - előzetes időpont egyeztetés után - 
két alkalommal (május 01. és augusztus 15. között) kertjét megtekintsék.  
FONTOS! Az azonosítás érdekében a beküldött fotón kérjük feltüntetni, hogy mely kertről készült!  

Bírálatnál előny: Öko/bio-módszerek alkalmazása, vegyszermentes művelés, komposztálás, szerves tápanyag 
utánpótlás, öntözés lehetőleg csapadék vagy csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert 
kialakítása (madáretető, madáritató és odú), fűszer és gyógynövények jelenléte a kertben!  
Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelező! 
 
 
Dátum: 2015. ____________________________ 
 
       __________________________________ 

                 Jelentkező aláírása 

 
 

Varga aranya 
és Ungvári haza-

térési esélye
A Bocskain Varga Miklós, a 

HISE bokszolója ötödik arany-
érmét szerezte, míg Ungvári 
István nehéz helyzete rende-
ződni látszik. Az elmúlt két 
hónap bunyós hírei a HISE 
háza tájától.

 HISE még január végén 
szerepelt a nyíradonyi pofon-
partin, amit a klub a DVSC-vel 
együtt rendezett, s amire abban 
a sportcsarnokban került sor, 
amelynek ugyanúgy Harangi 
Imre olimpiai bajnok ökölvívó a 
névadója, mint az egyesületnek.

Itt a HISE 16 fiatal bokszo-
lóval vett részt, akik közül 10 
győzött is, de a legfontosabb 
tanulságot Máté Attila vezető-
edző fogalmazta meg: – Meg-
tudtuk, hogy jelenleg hol tar-
tunk, s a látottakkal elégedett 
vagyok. Varga Miklós a kubai 
válogatott edzőtábor után szin-
tén megmérette magát. 

A klub vezetője kiemelte még 
Siroki Róbertet, Perge Bencét, 
Varga Jenőt, aki korosztályos 
bajnok ellen állt helyt, és Ka-
nalas Norbertet is – kit ezért, 
kit azért, de a csapat egészét 
dicsérettel illette.

bOCSKAI 59 – 
Varga ötödik 

aranyérme
A hagyományos, az Európa-

bajnokság utáni legrangosabb 
kontinenstornának tartott 
Bocskai István Nemzetközi 
Ökölvívó Emlékversenyen két 
hajdúsámsoni bunyós indult. 
Ungvári István németországi 
munkájából esett be a viadalra, 
s a 49 kiló magyar bajnoka a 
végül aranyérmet szerző angol 
Harvey Horntól szoros mecs-
csen kapott ki, amit edzője 
szerint kicsivel nagyobb fel-
készüléssel megnyerhetett vol-
na. Ám Ungvári helyzete nem 
könnyű, külföldön dolgozik, 
így a boksszal csak amatőr szin-
ten tud foglalkozni egyelőre, 
holott 25 évesen, Eb-bronzzal 
a nyakában sokkal többre lenne 
hivatott. A klub azon dolgozik, 
hogy stabilizálják helyzetét, s 
hazatérhessen majd, ám ez 
nem könnyű feladat. Viszont 
örömteli hír, hogy úgy tűnik 
egyenesbe kerülhet Ungi: – A 

képviselőtestület újratárgyal-
ja Pisti ügyét, és maga a pol-
gármester úr, Antal Szabolcs 
mondta, hogy valamiképpen 
haza kell hozni Ungit, amiért 
ők is mindent megtesznek – 
tudtuk meg Máté Attilától, aki 
köszönetét fejezte ki mind a 
testület, mind a városvezető 
felé, hogy nem hagyják magára 
a sportágat Hajdúsámsonban.

A HISE reményei szerint te-
hát Ungvári hamarosan csat-
lakozhat a válogatott edzőtá-
borban már hetek óta dolgozó 
trénerhez és klubtársához Var-
gához, hiszen 2015-ben rangos 
európai, sőt világversenyeken 
számítanának mindkettőjükre 
a nemzeti együttesnél.

Ami pedig Varga Miklóst 
illeti, ő ismét végigverte a 
Bocskai mezőnyét 60 kiló-
ban, s bizonyította klasszisát. 
A remek bokszoló ötödik al-
kalommal állhatott fel ezen 
a viadalon a dobogó tetejére. 
Ide egy szerb (Todosovski), egy 
török (Gölcek) és a fináléban 
egy egyiptomi (Abdelaal) tes-
tén keresztül vezetett az út – 
mindannyiszor egyhangú pon-
tozással, s meggyőző boksszal. 
Azóta a válogatottnál edz, s 
az év eleji felmérésen maga-
san a legjobb fizikai mutatókat 
produkálta az össze versenyző 
közül, ami a klubban végzett 
munkáját is dicséri.

A tréner és a bajnok is kom-
mentálta ezt a kiváló sikert.

Máté Attila: – Zavarta Mikit 
az első meccsen összeszedett 
sérülése (felszakadt a szem-
öldöke és varrni kellett), ám 
ehhez igazítva a taktikát sike-
rült ezzel együtt is teljesítenie 
a kitűzött célt. Tud ennél még 
többet is, de most a cél elérése, 
vagyis a végső győzelem volt a 
legfontosabb.

Varga Miklós: – Három el-
lenfelem közel azonos tudású 
volt, de a döntő volt a legnehe-
zebb, ott az egyiptomi srác még 
keményebb volt, mint amire 
számítottam. Nehéz volt ellene 
szépen bunyózni, de összessé-
gében a megelőző ütéseimmel 
kerekedtem fölé. 

GYARAPODÁS – 
DIÁKOLIMPIA
Legközelebb április elején 8 

fővel vesz részt a HISE a Győr-
ben megrendezendő diákolim-
pián (új nevén utánpótlás korú 
ökölvívók országos seregszem-
léje), amire gőzerővel készül 
a klub.

A HISE mindeközben tovább 
bővült, hiszen hajdúsámsoni és 
debreceni tagozata mellett a 
nyíradonyi szekció is folyama-
tosan gyarapodik – ide most 
már több tucatnyian járnak 

rendszeresen edzésekre, ahol 
Perge György irányítja a mun-
kát, s ahova hetente kedden 
és csütörtökön a sámsoniak is 
átjárnak közös gyakorlásra. 
Ám így is szeretettel várnak 
minden további érdeklődőt a 
klubnál – akármelyik városból.

Sakk verseny 
Érmihályfalván

Március 14-én 5 fős kis 
csapat képviselte városunkat 
Érmihályfalván a sakk ver-
senyen. Kocsis Imre, Dandé 
László, Fábián István, Varga 
I. István és Varga Zoltán a 
középmezőnyben végeztek. 
Családias légkör fogadta őket, 
finom ebéd és egy kis város-
nézés a nap végén.

Dandé László
sakk-osztály elnöke
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KÉPEs HÍrEK

Hármas ikrek születtek

Hajdúsámson hármas ikrekkel büszkélkedhet 2015. február 10-e óta, 
ugyanis szinte egyszerre látta meg a napvilágot ezen a szép napon 
Miskolczi Bencze András, Miskolczi Ákos Bertalan és Miskolczi 
Gergő Sándor. Bizony, mind a három újszülött kisfiú. Antal Sza-
bolcs, polgármester úr, Bihari Lajosné képviselő asszony és Feketéné 
Oláh Ágnes iroda vezető asszony gratulációjukat és jó kívánságaikat 
fejezték ki városunk nevében.

A Magyar Kultúra Napja műsorai a Városi Könyvtár kiállítóter-
mében kerültek megrendezésre.

Vetítéssel egybekötött helytörténeti előadáson az érdeklődők betekintést 
nyertek a „Hajdúsámsoni kincs” néven ismertté vált bronzkori lelet leg-
újabb kutatási eredményeibe.

A Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Nyugdíjas klub-
jának élete.

A Martinka Lakosokért Egyesület által szervezett fogalkozások 
közül az egyik legnépszerűbb a csigakészítés. 

Hagyományőrző bemutató 2015. március 15-én a Petőfi szobornál. 
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