
Hajdúsámson Város Önkor-
mányzatának, 2015-ben ismét 
lehetősége nyílt a Kistérségi 
Startmunka, valamint a Hosz-
szabb időtartamú közfoglalkoz-
tatás programok kapcsán pályá-
zatokat benyújtani, a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal 
Debreceni Járási Hivatal I. Járá-
si Munkaügyi kirendeltségéhez. 
Az alábbiakban az egyes projek-
tekhez kapcsolódó tevékenysé-
gek kerülnek bemutatásra.

Kistérségi Startmunka Program

Az Egyedi mezőgazdasági prog-
ramelembe bevont álláskeresők 
száma: 127 fő. 

A projekt keretein belül a köz-

foglalkoztatottak mórmályva ter-
mesztést, szabadföldi és fóliasát-
ras zöldségtermesztést, málna-
termesztést folytatnak. A mór-
mályvát kedvező élettani hatásai 
miatt termesztik: köhögéscsilla-
pító, emésztésjavító, szirmait élel-
miszer-színezékként is használ-
ják. Az erdei mályvához hason-
lóan kelések, sebek, ekcémás bőr 
borogatására egyaránt alkalmas. 

Az önkormányzat a Meleg olda-
lon található gazdálkodási terüle-
tén a tereprendezés és a talaj elő-
készítés már kora tavasszal kezdő-
dött, amit március végétől, illet-
ve április elejétől a palántaneve-
lés, majd az ültetés követett. A 
mórmályva termesztés rendkívül 
munkaerő igényes. 

HÍRLAP
SámsoniÉrtéket teremtünk
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Odaadó példamutatással csat-
lakozott városunk is a TeSzedd! 
Önkéntesen a Tiszta Magyaror-
szágért akcióhoz idén is. Május 
16-án, szombaton reggel 8 óra-
kor gyűltek össze a tisztaságért 
tenni akaró emberek. Csoporto-
kat alkottak a szedők különböző 
helyszínekre a következő egyesü-
letekkel, alapítványokkal: Pokoli 
kertnél szedték a szemetet Haj-
dúsámsoni Polgárőr Egyesület, 
a Harangi Sportegyesület, Haj-
dúsámson Fejlődéséért Közala-
pítvány, valamint a Csapókerti 
Általános Iskola Hajdúsámso-
ni Tagintézményének pedagó-
gusa és tanulói. Hajdúsámson-
Debrecen kerékpárút és a Szol-
gabíró területén Dandé László-
né alpolgármester asszony, a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
tanulói és a T.T.I.SZ. Egyesület 

kis focistái szedték a hulladékot.
Sámsonkertet Csigéné Zsa-

dányi Mariann képviselő nő és 
Rákos Tamás képviselő úr vezet-

te az ott lakókkal, Martinkán a 
Martinkáért Közhasznú Alapít-
vány, valamint a SERA Alapít-
vány segédkezett, a Tiszti Lakó-

telep felé vezető Hadházi úton 
a Petőfi Sándor Városi Könyv-
tár dolgozói vállalták az ott lévő 
szemetek felszedését és végezetül 
az Oncsát Bihari Lajosné képvi-
selő nő képviselte az összegyűlt 
önkéntesekkel. A legidősebb sze-
métszedő 80 éves volt a legfiata-
labb pedig 5 éves. 

Dél körül értek vissza az akti-
visták a sportpályára, ahol finom 
ebéd várta őket Deczki Lajos 
támogatásával, valamint Haj-
dúsámson Város Önkormány-
zatának dolgozóival. A finom 
gulyáslevest Krankovicsné Pirike 
néni főzte.

A fentiekből is érezhető, hogy 
a civil szervezetek, egyesületek, 
iskolák és az önkormányzatok 
összefogása volt érezhető ezen 
a napon. 

Értékteremtő közfoglalkoztatás 
Hajdúsámsonban

TeSzedd! 
Önkéntesen a tiszta Magyarországért!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Hajdúsámson Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
a következő döntéseket hozta: 

A 2015. március 31. napján 
megtartott rendkívüli ülésén

- Hajdúsámson Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
a Hajdúsági Hulladékgaz-
dálkodási Szolgáltató Non-
profit Korlátolt Felelősségű 
Társaság – felügyelőbizott-
sági tagok megválasztására 
vonatkozó – módosítását 
és az egységes szerkezetbe 
foglalt társasági szerződést 
elfogadta. 

- A Hajdúsági Szilárd Hul-
ladéklerakó és Hasznosító 
Társulás Társulási Tanács 
által előzetesen elfogadott 
társulási megállapodást 
módosító okiratot, az egy-
séges szerkezetű társulási 
megállapodást, valamint 
a Társulási Tanács 3/2015. 
(III. 05.) Hull. Társ. sz. ha-
tározatát jóváhagyta.

- 2015. május 1. napjától, 
határozatlan időre, 3 hó-
nap próbaidő kikötésével, 
mezőőri munkakörbe ki-
nevezte Komáromi Ferenc 

bocskaikerti, illetve Süvöltős 
Gyula hajdúsámsoni lako-
sokat. 

A 2015. április 30. napján 
megtartott ülésén 

- Elfogadta a Hajdúhadházi 
Rendőrkapitányság Veze-
tőjének beszámolóját Haj-
dúsámson Város 2014. évi 
közbiztonsági helyzetéről.

- Elfogadta a helyi önkor-
mányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai 
ellátásáról szóló beszámolót.

- Módosította az Eszterlánc 
Óvoda alapító okiratát és 
egységes szerkezetben elfo-
gadta.

- Hajdúsámson közigazgatási 
területére vonatkozó több-
ször módosított Település-
szerkezeti tervet – a Hajdú-
sámson, 8.7 területegység, 
Mikó-telek 0248/3 helyrajzi 
számú terület és környékére 
vonatkozó dokumentációja 
módosított „T–2m” jelű te-
lepülésszerkezeti tervlapja és 
módosított leírása szerint – a 

lefolytatott államigazgatási 
egyeztetési eljárásnak meg-
felelően elfogadta.

- Elhatározta, hogy az önkor-
mányzat 2015. évi fejlesztési 
javaslatairól szóló 18/2015 
(II.12.) öh sz. határozatának 
mellékletét képező táblázat 
II. Tervezett fejlesztések 
részét 3,5 M Ft összeggel, 
közvilágítási lámpatestek 
felszerelése több helyszínen 
címmel kiegészíti.

- Elhatározta, hogy az Óvoda 
fűtéskorszerűsítésének meg-
valósítása érdekében a TER 
TRIO Hőszolgáltató Kft.-vel 
2014. május 29. napján kötött 
szerződés 15.3. c. pontját és 
egyben a kivitelezési mun-
kálatok teljesítési határidejét 
és a szolgáltatás nyújtásának 
időpontját 2015. szeptember 
30. napjára módosítja.

- Elfogadta a 2015-2019. évi 
ciklusra vonatkozó gazdasági 
programját, valamint annak 
végrehajtásával összefüggő 
feladatait.

- Elhatározta, hogy a Haj-
dúsámson, Hadházi út 
34. szám alatti ingatlanán 

„Foglalkoztatási közpon-
tot” hoz létre. A központ 
kialakításához az Önkor-
mányzat 2015. évi költség-
vetésében bruttó 1 500 000 
Ft összeget biztosít.

- Elhatározta, hogy az Önkor-
mányzat tulajdonában lévő 
0449/2 hrsz.-ú, 6 ha nagy-
ságú, „kivett szennyvíztelep, 
legelő” művelési ágú terület-
re 2 évig szóló időtartamra 
haszonbérleti szerződést köt 
Tóth Marianna kérelmezővel 
évi 10.000 Ft/ha haszonbér-
leti díjért. A haszonbérleti 
díjat a felek évente felülvizs-
gálhatják. Haszonbérbe vevő 
vállalja a terület legeltetését, 
karbantartását.

- Elhatározta, hogy Hajdú-
sámson Város Sámsonkerti, 
valamint Martinkai Részön-
kormányzata részére a tele-
pülésrészeken közösségépítő 
programok szervezéséhez 
részönkormányzatonként 
250-250 E Ft összeget bizto-
sít az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében az általános 
tartalék terhére.

Hosszútávon nem jár számotte-
vő eszközigénnyel. A június ele-
jétől az első fagyok beálltáig tör-
ténő folyamatos virágzás követ-
keztében, a betakarítás csaknem 
szünet nélküli. A tevékenység 0,2 
hektárnyi területen valósul meg. 
Mivel a mórmályva évelő növény, 
így szaporító anyag tekintetében 
legkevesebb három évig nem igé-
nyel ráfordítást. 

A projekt kapcsán, egy hosszú-
távon fenntartható és bővíthető 
gyógynövénytermesztés alapjait 
kívánjuk elhelyezni. A mórmály-
va termesztés szakmai hátterét az 
Árvacsalán-Food Kft. biztosítja. 

A fóliasátras zöldség- és fűszer-
paprika termesztés 4 darab, egyen-
ként 240 négyzetméteres terüle-
ten valósul meg. A paradicsom- 
és paprika-, illetve fűszerpaprika 
termesztéshez szükséges palán-
tákat – költségcsökkentés céljá-
ból – a helyi közfoglalkoztatot-
tak állították elő. A szabadföldi 
zöldség- és gyümölcstermesztés 
keretein belül, a programelemben 
résztvevők fejes káposztát, borsót, 
babot, hagymát, sárgarépát, pet-
rezselymet, karalábét, burgonyát 
és uborkát, valamint málnát ter-
melnek. A későbbiekben, a málna 
termőre fordulása után, a megter-
melt gyümölcs egy része feldolgo-
zatlanul, másik része pedig feldol-
gozva (szörpként, lekvárként stb.) 
jut el a fogyasztókhoz. Az ubor-
katermesztés részprojekt szakmai 
hátterét a Petis és Társa Kft. biz-
tosítja. A fóliasátras, valamint a 
szabadföldi növények termeszté-
se mintegy 11 hektárnyi terüle-
ten történik. 

Az uborkatermesztés mindösz-
szesen 7 km hosszúságban kiala-
kított, a növény nedvességigényét 
kielégítő csepegtetőkkel felszerelt 
támrendszer mentén valósul meg. 

A tevékenység során felhalmo-
zódott, élelmiszerként nem hasz-
nosítható növényi részekből kom-

poszt kerül előállításra, amely a 
későbbiekben környezetkímélő 
talajjavításra hasznosítható.

A földek művelése jellemzően 
kézi erővel történik. A projekt-
ben dolgozó munkavállalók – az 
elsajátított szakmai tudás birtoká-
ban – bővíthetik saját kertkultúrá-

jukat, megindíthatják vagy javít-
hatják háztáji gazdaságuk terme-
lését, ezzel pluszforrást teremtve 
családjuknak.

A megtermelt zöldségek, a helyi 
közétkeztetésben kerülnek felhasz-
nálásra. Elsődleges cél a külső for-
rásból beszerzett étkezési alap-
anyag mennyiségének csökkentése.

A Belterületi közutak karbantar-
tása programelem kapcsán foglal-
koztatott álláskeresők száma: 44 fő. 

A város mellékutcáinak állapo-
ta jelentős javításra szorul, nagy 
részük még mindig kavicsos, vala-
mint homokos alappal rendelkezik. 
Ezek az utcák az elkövetkezendő 
időszakban is folyamatos karban-
tartást, továbbá kavicsvisszapót-
lást igényelnek. A kátyúk, illetve 
az egyes útszakaszok – teljes szé-
lességben – darált betonnal kerül-
nek feltöltésre. Az eddigi gyakor-
latot alapul véve járdák hibáinak 
javítására a lesüllyedt szakaszok 
emelése, újrabetonozása a gyógy-
ír. A település kavicsos, valamint 
homokos alappal ellátott, folya-
matos karbantartást igénylő mel-
lékútjainak hossza körülbelül 35 
km. A padkajavítást igénylő sza-
kaszok terjedelme további 14 km. 
A kezelést, karbantartást, felújí-
tást igénylő járdaszakaszok hossza 
hozzávetőlegesen 12 km. A késő 
őszi időszakban a felázott utakon 
és padkákon kialakuló nyomvá-
lyúk megszüntetése a megoldás-
ra váró feladat. 

A projektnek köszönhetően, a 
karbantartással érintett vonala-
kon lehetőség lesz a csapadékvíz 
elvezetésére. Több olyan útsza-
kasz is használható lesz, melyek 
geotechnikai okok (pl. talajsüly-
lyedés) miatt jelenleg használha-
tatlanok. A Helyi sajátosságok-
ra épülő közfoglalkoztatás kere-
tében gyártott hulladékgyűjtők 
kihelyezése után, egységes, tisz-
ta és esztétikus utcakép kialaku-
lása várható.

A település nagymértékben 
igénybe vett mezőgazdasági 
útjainak állapota jelentős javítás-
ra, illetve karbantartásra szorul, 
azok tekintélyes része növényzettel 
borított, valamint homokos alap-
pal rendelkezik. A belterületi köz-
utakhoz hasonlóan ezek a szaka-
szok éppúgy folyamatos karban-
tartást és kátyúmentesítést igényel-
nek. Javításuk jelen esetben ugyan-
csak a kátyúk darált betonnal tör-
ténő megtelítésével, padkaegyen-
getéssel, egyes útszakaszok teljes 
szélességű feltöltésével történik. 
Mindezek mellett az utakat sze-
gélyét borító növényzet kezelése 
is szükséges. A tevékenység során 

a közfoglalkoztatottak fűkaszá-
lást, illetve cserjeritkítást végez-
nek. Az érintett területeken futó 
csatornák átereszei helyreállításra 
(betonelemek visszaállítása, korlát-
javítás) és iszaptalanításra kerül-
nek. A település folyamatos kar-
bantartást igénylő mezőgazdasá-
gi útjainak hossza 77 km, a pad-
kajavítást igénylő szakaszok ter-
jedelme további 14 km. A keze-
lést, karbantartást, felújítást igény-
lő átereszek száma 8 darab. 

Hosszabb időtartamú  
közfoglalkoztatás program 

Projekt kapcsán foglalkoztatott 
álláskeresők száma: 106 fő. A prog-
ramban résztvevő takarítók a köz-
intézmények, illetve azok közvetlen 
környezetének tisztaságáért felel-
nek. A hivatalsegédek a közfog-
lalkoztatással kapcsolatos admi-
nisztratív és ügyviteli folyamato-
kat látják el, továbbá kimutatáso-
kat, valamint jelentéseket készíte-

nek. A kézbesítők az önkormány-
zattól érkező leveleket juttatják el 
a lakossághoz. A portások az ügy-
intézés zavartalan működését segí-
tik, ami hozzájárul idejének lerö-
vidüléséhez. A közterületek tisz-

tán tartását, megújítását a segéd-
munkások, valamint a parkgon-
dozók végzik. 

A fent említett programok 
komplex módon segítik egymást, 
továbbá az egyes résztevékenysé-

gekre kialakított csapatok úgyszin-
tén. A Helyi sajátosságokra épü-
lő közfoglalkoztatásban tevékeny-
kedő famunkások a száraztész-
ta készítők számára tésztaszárító 
polcot gyártanak, az egyedi mező-
gazdasági programhoz szükséges 
palántanevelő tálcákat egyaránt a 
fával dolgozó köz-foglalkoztatot-
tak biztosítják. A tiszta és rende-
zett utcakép kialakulásához mind 
a Helyi sajátosságokra épülő prog-
ramelemben készített kültéri hul-
ladékgyűjtő edények, mind pedig 
a Hosszabb időtartamú közfoglal-
koztatásban tevékenykedő álláske-
resők is jelentősen hozzájárulnak. 
Az említett példákon kívül számos 
esetben összefonódnak a program-
elemek egyes szekciói. Köszönjük 
a munkáját Urbánszky Károly, cso-
portvezetőnek és Deczki Lajosnak, 
stratégiai referensnek!

Antal Szabolcs
polgármester

tájékoztató a képviselő-testületi üléseken 
hozott fontosabb dÖntésekről

Zrinyi utca karbantartás után Bodóné Őri Gyöngyi képviselőnő és segítői segítségével.

Uborkaültetvényünk
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KÖZÉRDEKŰKÖZÉRDEKŰ

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, 
hogy Hajdúsámson város közigazgatási terü-
letén a földhasználók a tulajdonukban, vagy 
használatukban lévő területen kötelesek minden 
tárgyév június 30. napjáig megakadályozni a 
parlagfű virágbimbójának, valamint más aller-
gén gyomnövény kialakulását, továbbá ezt az 
állapotot kötelesek a vegetációs időszak végéig 
(szeptember-október) folyamatosan fenntartani. 
Az ingatlan előtti utcafront (közterület) gondo-
zását az ingatlan tulajdonosa végzi (az utcafront 
a telekhatártól az ingatlan teljes szélességében, 
egészen az útburkolat kezdetéig tart, vagy annak 
hiányában az úttest széléig tart, beleértve az ott 
húzódó vízelvezető árkot is, sarokteleknél a telek 
oldalánál húzódó szakaszt is jelenti).

A földhasználó tehát 2015. június 30. napjáig 
tehet eleget bírságmentesen parlagfű-mentesí-
téssel kapcsolatos kötelezettségének. E határ-
idő után fokozott ellenőrzésekre kerülhet sor 
a fertőzött területek felmérése érdekében. A 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése érdeké-
ben belterületen a jegyző helyszíni ellenőrzést 
végez. Külterületen az ellenőrzést az ingatlanügyi 
hatóság végzi, aki értesíti a növényvédelmi ha-
tóságot, a növény és talajvédelmi feladatkörében 
eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt.

A helyszíni ellenőrzésről a földhasználó elő-
zetes értesítése mellőzhető.

Ha a földhasználó a védekezési kötelezettségé-
nek az azt elrendelő hatósági határozat ellenére 
sem tesz határidőre eleget, egyrészt közérdekű 
védekezést (kényszerkaszálást) lehet elrendelni, 
másrészt a földhasználó növényvédelmi bírsággal 
sújtható. A növényvédelmi bírság akár több 
millió forint összegű is lehet.

A közérdekű védekezéssel kapcsolatos költ-
ségek megtérítésére a mulasztás elkövetője 
kötelezett. A kötelezett nem fizetése esetén a 
közérdekű védekezés költségei adók módjára 
kerülnek behajtásra.

A kötelezettségre megadott teljesítési határidő 
letelte után az Önkormányzat képviselője az 
érintett ingatlanokon helyszíni szemlét tarthat.

A jogkövetkezmények elkerülése érdekében 
kérjük szíves megértésüket és együttműkö-
désüket. Az egészséges környezet biztosítása 
érdekében közös cél, hogy a parlagfű elszapo-
rodását és terjedését allergén pollentermelése 
miatt megakadályozzuk.

Hajdúsámson Város 
Önkormányzata

Értékteremtő 
közfoglalkoztatás képekben

Lakossági 
tájékoztató

Debrecen-Hajdúsámson, Sámsonkert 
helyközi autóbusz menetrend

- Elhatározta, hogy pályázatot 
nyújt be a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalhoz 
egy darab terepjáró személy-
gépjármű beszerzésére.

- Hajdúsámson Város Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete elhatározta, hogy 
a Nyíradonyi Szociális és 
Gyermekjóléti fenntartá-
sában működő Nyíradonyi 
Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgáltatási Központ Haj-
dúsámsoni Telephelye által 
biztosított tanyagondno-
ki szolgáltatás ellátásához 
kapcsolódóan új gépjárművet 
(falubusz) kíván beszerezni. 

A képviselő-testület 

•	 módosította az önkormány-
zat 2015. évi költségvetéséről 
szóló 1/2015. (II. 13.) önkor-
mányzati rendeletét, 

•	 megalkotta a parlagfű, va-
lamint más allergén gyom-
növények irtásáról és vissza-
szorításáról szóló rendeletet 
(11/2015. (IV. 30.) önkor-
mányzati rendelet) 

•	  felülvizsgálatra került a 
felsőfokú oktatási intézmé-
nyekben tanulók támoga-
tásáról szóló rendelet és új 
rendelet alkotására került sor 
(12/2015. (IV. 30.) önkor-
mányzati rendelet), valamint

•	 módosította a Helyi Építési 

Szabályzatról és Szabályozási 
Tervről szóló 24/2004. (VI. 
03.) önkormányzati rende-
letet.

Az előterjesztések, rendeletek 
az önkormányzat honlapján 
teljes terjedelmükben megte-
kinthetőek.

A 2015. május 6-án tartott 
rendkívüli ülésén 

- A Képviselő-testület elfo-
gadta a Hajdúsámson-Invest 
Kft. „fa” képviseletében eljáró 
198. sz. „Juris-Invest” Ta-
nácsadó, Befektető és Szol-
gáltató Kft. és a GEOPAJZS 
Építőipari Kft. által tett aján-
latot, mely a Hajdúsámson 
IV.-Homokbánya további 
működésének felté teleivel 
kapcsolatban készült. 

- Elfogadta a jegyző által el-
készített 2014. évi adóbe-
vételek alakulásáról szóló 
beszámolót. 

- Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata és a felügyelete alá 
tartozó költségvetési szervek 
2014. évi belső ellenőrzésé-
ről szóló éves ellenőrzési és 
éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentést elfogadta.

- Döntött arról, hogy 2015. jú-
nius 29.-től 2015. augusztus 
28.-ig terjedő időszakban 43 

munkanapon keresztül biz-
tosítja a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben ré-
szesülő kiskorú gyermekek 
étkezését, napi egyszeri me-
leg étkeztetés formájában in-
gyenesen. Ennek érdekében 
pályázatot nyújt be az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá-
ba 818  fő részére. 

- Elhatározta, hogy az 
Eszterlánc Óvoda óvodásai 
vonatkozásában részt vesz 
a 2015/2016. nevelési évre 
meghirdetett óvodatej prog-
ramban.

- kifejezte szándékát arról, 
hogy az Önkormányzat a 
rendelkezésére álló saját és 
átengedett bevételek terhére, 
a saját tulajdonában álló – a 
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ fenntartásában 
lévő Csapókerti Általános 
Iskola Hajdúsámsoni Tag-
intézménye feladatainak el-
látását szolgáló (telephelyek: 
Hajdúsámson-Sámsonkert, 
Fő u. 41., valamint Hajdú-
sámson, Jókai u. 61.) – ingó 
és ingatlan vagyon működ-
tetését nem képes vállalni.

- Elhatározta, hogy pályázatot 
kíván benyújtani az épüle-
tek energetikai felújítására 
vonatkozó, hazai forrású 
pályázatra. 

- Elhatározta, hogy a Szolno-
kon megrendezésre kerülő 

Ejtőernyős öttusa honvédel-
mi versenyen résztvevő II. 
Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola tanulói számára 
összesen 16 000 Ft összegű 
támogatást nyújt.

A Képviselő-testület a 2015. 
május 13-án tartott rendkí-
vüli ülésén

- az Önkormányzat tulajdo-
nában lévő Hajdúsámson, 
Kossuth utca 3–9. sz. alatti, 
1456 hrsz.-ú ingatlan fejlesz-
tése érdekében elhatározta a 
következő előkészítő mun-
kákat:

- szakértői vélemény készítése 
az ingatlan piaci értékének 
meghatározására, 

- ennek függvényében a jog-
szabályoknak megfelelő el-
járás az ingatlan hasznosí-
tására, értékesítésére,

- a rendezési terv vizsgálata 
az adott területre, szükség 
esetén módosítása,

- az ingatlanon lévő épületek 
jelenlegi funkciójának más 
épületben történő megoldása, 
vagyonrendeletünkben lévő 
besorolás vizsgálata.
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A műszaki zsenik az uborka ütetvényen

Mormályva ültetvényünk

Uborkaültetvény víztartályai
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Külső és belső megjelenésé-
ben is jelentősen megváltozott 
a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola Boldogkőváralján talál-
ható épülete.

A kültéri munkák közül leg-
jelentősebb a falak megerősí-
tése, a homlokzat kőporozása 
a lábazat festése, a nyílászárók 
cseréje volt. Új burkolatot ka-
pott az épület összes helyisége, 
felújításra került a ház elekt-
romos rendszere, megtörtént 
a falak és nyílászárók festése, 
mázolása is. 

A vízszerelési és csempézési 
munkálatokkal a vizesblokk 

átépítése is befejeződött.
Az épület mellett annak kör-

nyezetében is jelentős változá-
sok történtek a tereprendezés 
és a járdaépítés eredménye-
képpen.

Az alapítvány ez évi célja az 
épület berendezési tárgyainak, 
bútorainak megvásárlása, hogy 
az már az idén alkalmassá vál-
jon a tanulók nyári táboroz-
tatására.

Hermanné Mányi Ildikó
Iskolánkért Alapítvány  
kuratóriumának elnöke

Idén is részt vettünk a TELE-
KOM Labdarúgó Diákolimpia 
2015. rendezvénysorozatában.

 A II. korcsoportos fiúkkal 
és a IV. korcsoportos lányokkal 
indultunk a selejtezőkön.

A fiúk  március 30-án, Hajdú-
nánáson a körzeti selejtezőn, erős 
ellenfelekkel szemben győztek 
és jutottak tovább az első for-
dulón. A lányok  április 16-án, 
Hajdúnánáson nyerték meg a 
megyei elődöntőt. Április 23-
án, Hajdúszoboszlón rendezték 
meg a megyei elődöntőt, s a fiúk 
innen is továbbjutottak a megyei 
döntőbe.

Április 30-án Debrecenben 
rendezték meg a megyei dön-
tőket, ahol mindkét induló csa-
patunk képviselte Hajdúsámsont 

a megye 4 legjobb csapata között.
Óriási küzdelemben, nagyon 

erős ellenfelekkel szemben, a 
fiúk, végül a harmadik helyen 
végeztek, s szerezték meg ezzel 
Hajdú-Bihar megye harmadik 
legjobb iskolai csapatának a cí-
mét. Gratulálunk a fiúknak a 
szép eredményhez!

A lányok parádés teljesítmény-
nyel verték meg valamennyi el-
lenfelüket, s jutottak tovább az 
országos diákolimpiai döntőbe. 
A torna gólkirálya Horváth Vik-
tória, legjobb mezőnyjátékosa 
Horváth Petra és legjobb kapusa 
Báró Vivien lett.

 
Vadászné Szőke Magdolna

testnevelő tanár

A II. Rákóczi Ferenc Iskola 
tanulója nyerte az ökölvívó di-
ákolimpia döntőjét.

A Győrben megrendezett 
ökölvívó diákolimpia országos 
döntőjében, 43 kg-os súlycso-

portban, Varga Jenő Richárd, 
7. osztályos tanuló nagyszerű 
bokszolással nyerte el a bajnoki 
címet.

Gratulálunk!

A Debreceni Csapókerti Álta-
lános Iskola Hajdúsámsoni Tag-
intézményének hetedikes tanulói 
óriási sikert arattak a Debrecen 
Plaza által meghirdetett „Én és 
az anyukám” rajzpályázaton.

 I. helyezett Kovács Annamá-
ria, II. helyezett Kecskés Brigit-
ta, III. helyezett Balogh Tíciána 
lett. A díjakat Kun Annamária 

menedzser asszisztens adta át a 
nyerteseknek. 

Éles Dóra ötödikes tanuló a 
Kós Károly Művészeti Szak-
középiskola és a Hajdú-Bihar 
Megyei Pedagógiai Intézet által 
meghirdetett rajzpályázaton be-
jutott a megyei döntőbe. Mun-
kája megtekinthető a Fórumban.     

A Csapókerti Általános Is-
kola Hajdúsámsoni Tagintéz-
ményének felső tagozata április 
22-én köszöntötte a Föld nap-
ját. A gyerekek tesztet, rejt-
vényt oldottak meg, vetítésen 
vettek részt. Minden osztály 
ültetett virágokat az iskola-
udvaron. Köszönet a felaján-
lásokért a sámsoni úti Tokaji 
kertészetnek és a sámsonkerti  
Gazdaboltnak.

Ezen a hétvégén a természet-
járó szakkör Pádis –fennsíkon 
túrázott. A gyönyörű erdélyi 
táj mindenkit lenyűgözött. 
Vízesések, patakok, hatalmas 
fenyők, virágszőnyegek között 
haladtunk úti célunk felé. Nagy 
élmény volt, hogy a vidéket hó 

borította, de már virítottak a 
virágok is. A változatos terep a 
gyakorlott túrázókat is próbára 
tette. A Csodavárnak neve-
zett természeti képződmény 
minden fáradságért kárpótolt 
bennünket. 

A tavaszi szünet előtti utolsó 
tanítási napon a tavasz érkezését 
ünnepeltük a Csapókerti Általá-
nos Iskola Sámsonkerti  Tagin-
tézményében. Délelőtt az aján-
dék sportszereknek örültünk, 
amit egyből ki is próbáltunk. 
Alsósaink játékokat kaptak. Kö-
szönet Vasas János kuratóriumi 
elnöknek, aki a „Sámson Erejével 
a Romákért” Alapítvány nevében 

lepett meg bennünket. 
A program ebéd után vers-

írással, tojásrajzolással, húsvéti 
kvízzel , tojáskereséssel, festéssel, 
virághajtogatással, rajzverseny-
nyel, asztalitenisszel és foci-
meccsel folytatódott. Minden-
ki tevékenykedhetett kedvére.  
A nap végén mindenki örült a 
szünetnek.

A Csapókerti Általános Isko-
la Hajdúsámsoni Tagintézmé-
nyének felső tagozatos diákjai 
helytörténeti sétán vettek részt 
Debrecenben. „A város napja” 
alkalmából az idegenvezetést a 
Szent József Gimnázium diákjai 
szervezték. Ozsváth Alexandra 
vezetésével a program a Szent 
Anna Székesegyházban kez-
dődött, majd a Batthyány ut-
cán át a Csokonai Színházban 
folytatódott. Az emléktáblák a 
múltról meséltek mindenhol.  A 
Csonka templom előtt elhalad-
va a Piac utca műemléképületeit 
csodálhattuk meg. Az Aranybika 
Szállodánál a régi híd darabját is 
láttuk. A Kossuth téren a szobor-
csoportot és a címert értelmezte 

az idegenvezető. Megtudhattuk, 
hogy a Nagytemplom csodálatos 
épülete őrzi a Rákóczi haran-
got. Utunk a Templomkerten 
át a Déri Múzeumhoz vezetett. 
Innen a Református Kollégium 
épületéhez indultunk, ahol a kol-
légium híres diákjairól, tanárai-
ról hallhattunk ismertetőt. A séta 
a Nagyerdőn folytatódott, ahol a 
Békás-tó újjáépített környezetét 
csodáltuk meg. Városnéző prog-
ramunkat a Duna Televízió „Új 
nemzedék” című műsora rög-
zítette. 

Kiss Éva tanár és 
Balogh Renáta 

8. osztályos tanuló

Változatos programokon ve-
hetnek részt a II. Rákóczi Fe-
renc Iskola tanulói a pályázat 
keretében.

A pályázaton keresztül a Mű-
vészeti Iskola tehetségeit szeret-
nénk még több olyan ismeret-
hez juttatni, melyeket tanórai 
kereteken belül nincs módunk 
átadni. Fontosnak tarjuk, hogy 
növendékeink megismerked-
jenek azokkal az emberekkel, 
akik meghatározták városunk 
kulturális életét. Gyermekeink 
látókörét sokszínű programokkal 
(múzeum-, skanzen-, színház-, 
koncert- látogatás, hangszerké-
szítő műhely megtekintése, nép-

dalgyűjtés, bábkészítés, gyakor-
lati tevékenységek) szeretnénk 
tágítani.

A pályázat anyaga átöleli a 
népzene, a néptánc és a népi 
festészet, bábkészítés területeit. 
Kapcsolódik a Fény nemzetközi 
éve, 2015. programhoz is.

A megvalósulás végén a három 
szakirány egy közös árny-bábjá-
ték előadás keretében kapcsoló-
dik össze, létrehozva egy közös 
produkciót, melyben a fény, a 
színpadi játék, a bábok mozgása, 
és a népzene ötvöződik egységgé.

Jakubecz Sándor
igazgatóhelyettes

Március 28-án került megren-
dezésre Tégláson a 22. Babszem 
Jankó Országos Baptista Nép-
mesemondó Verseny, melyen 
21 általános iskola 72 kisdiákja 
vett részt. Köztük mi is, ami már 
hagyománynak számít az alsó 
tagozatban. 

Két turnusban zajlottak a 
versenyek, melynek szünetei-
ben, illetve az eredményhirde-
tésre készülődve rengeteg színes 
program várta a mesemondókat. 
Táncház, drámajátékok, kézmű-
ves foglalkozások.

A zsűri 
tagjai neves 
újságírókból, 
színházveze-
tőkből és az 
egyetemen 
m a g y a r t 
oktató taná-
rokból álltak. 
Nevezni egy 
kiválasztott 
népmesével 
lehetett. Is-
kol á n k ból 

induló minden versenyző dere-
kasan helyt állt. Eredményeink:
1. évfolyam: Gál Attila 3.hely
2. évfolyam: Szegedi Petra ki-
emelkedő teljesítmény
3. évfolyam: Sipos Dorina kü-
löndíj
4. évfolyam: Császár Imre 2. hely

Gratulálunk minden kedves 
versenyzőnek! Nagyon BÜSZ-
KÉK VAGYUNK!

Máté Adrienn
tanítónő

Az elmúlt év hagyományát 
követve iskolánk tanulói a vá-
rost képviselve ismét „ringbe 
szálltak” a Szolnokon meg-
rendezett Ejtőernyős öttusa 
honvédelmi versenyen. Azzal, 
hogy a megmérettetésen részt 
vettünk, szeretnénk méltó em-
léket állítani és követői lenni 
Vitéz Bakó István ejtőernyő-
sünknek, Hajdúsámson váro-
sának hírnevét ezen a területen 
is öregbítve.

A versenynek egyrészről 
hagyományteremtő célja van. 
Ebben az évben immáron má-
sodik ízben rendezték meg. 
Helyszíne a szolnoki MH86. 
Helikopteres bázis. Másod-
részben célja az általános iskola 
5-8, és a középiskolai évfolya-

mok tanulói részére honvédel-
mi ismeretek átadása, a katonai 
pálya és az önkéntes tartalé-
kos toborzás iránti érdeklődés 
felkeltése, valamint ejtőernyős 
utánpótlás feltérképezése, ha-
zaszeretetre nevelés.

A verseny öt számból áll, 
egy elméleti teszt kitöltése az 
ejtőernyőzés történetével kap-
csolatban, valamint tájfutás, 
lövészet, gránátdobás, úszás. 
A versenyen tanulóink sikere-
sen helytálltak, ebben az évben 
az ötödik helyezést érték el. 
Köszönjük az Önkormányzat 
anyagi támogatását a versenyen 
való részvételhez.

Jakubecz Sándor
igazgatóhelyettes

OKTATÁSOKTATÁS

Megújult az üdülőház

A lánycsapat győzelme

Varga Jenő Richárd 
országos bajnok! 

Sámsonkerti  iskolások sikere

Programok a Föld napja
alkalmából

Tavaszi ünnep

Debreceni városnézés 
a Duna Televízióval

Pályázatot nyert 
a Művészeti Iskola

Mesemondó versenyEjtőernyős öttusa verseny
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Helytörténeti előadássorozat 
 
A Sámsoni Hírlap előző számában már írtunk a TÁMOP 3.2.8.B-
12/1-2012-0041. számú, Múzeumi Kincskereső Program 
Hajdúsámsonban című projekt részeként zajló szabadegyetemi 
sorozatról, melynek legutóbbi előadásairól most is tájékoztatjuk 
az olvasókat. 
 
Ötödik alkalommal, március 26-án a Budaházy családi krónikát ismerhette meg az érdeklődő 
közönség. A település sorsában meghatározó szerepet betöltő nemesi ág történetét Tóthné 
Szathmáry Irén pedagógus, a család leszármazottja vezette le. A családi sírkert a felszámolt régi 
református temető helyén szintén értékes helytörténeti örökségünk.  
 
Április 9-én Dr. Lakner Lajos PhD, a Déri Múzeum tudományos igazgatóhelyettese ismertette Tar 
Sándor, hajdúsámsoni születésű író életútját. A debreceni irodalmi múzeum tulajdonába került 
hagyaték alapján rajzolódott ki a nehézségekkel teli emberi és írói portré. A 2005-ben elhunyt, 
számos irodalmi díjjal elismert Tar Sándor ügynökmúltja és annak elemzése is szóba került az 
előadássorozat hatodik alkalmán. 
 
Háborús idők címmel Gáll Gábor, a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége Kegyeleti Bizottság 
elnöke tartotta a hetedik előadást a sorozatban. A délvidéki hadműveletek részeként 1941. április 
12-én a m. kir. honvéd ejtőernyős zászlóalj az első ejtőernyős harci bevetésére indult a Veszprém- 
Jutaspusztai repülőtérről. Az ejtőernyős harccsoport vezérgépe a felszállás közben feltehetőleg 
műszaki hiba miatt lezuhant és kigyulladt. A hajdúsámsoni Kerekes Imre a tragédia áldozata lett. 
Bakó István, aki lélekjelenlétének és a zsebében lévő késnek köszönhetően ki tudott menekülni az 
égő gépből haláláig ápolta bajtársa, „földije” emlékét. Ma mindkettőjük neve márványba van vésve 
a hajdúsámsoni emlékművön.  
 
Nyolcadik alkalommal Dr. Márton Gyula kutató-geológus gyűjteményébe látogattak el az 
érdeklődők. A tárlatvezetést Nagy Zsolt, a Csapókerti Általános Iskola igazgatója tartotta, aki a 
Hajdúsámsontól a Góbi sivatagon át a Szaud-Arábiai sivatagokig címmel elkészült muzeális 
gyűjtemény egyik alapítója volt 2006-ban. A földrajz szakos előadó a gyűjtemény létrehozásának 
körülményei mellett Mongólia és a Közel-Kelet sajátosságairól, kulturális szokásairól, helyzetéről, 
a térségek magyar kapcsolatairól is sok érdekességeket osztott meg a jelenlévőkkel. 
 
Az előadássorozat következő előadásán a település egyik hírességének, Harangi Imre ökölvívó 
olimpiai bajnoknak az életútját ismerheti meg a közönség, majd a záró alkalomra a Múzeumok 
éjszakáján kerül sor, amikor „Vasból készült csodák” címmel a Bardi gyűjteményben tart 
rendhagyó tárlatvezetést Dr. P. Szalay Emőke muzeológus. 
 
 
További előadások: 
9. Május 28.  Sporttörténelem  
Harangi Imre olimpiai bajnok életútja 
Előadó: Barna Attila újságíró, főszerkesztő 
10. Június 20. Vasból készült csodák  
Rendhagyó tárlatvezetés a kályhagyűjteményben 
Előadó: Dr. P. Szalay Emőke muzeológus 
 

Tarné Hajdú Judit 
projektmenedzser  

zetőr ezredesre a magyar katonai 
ejtőernyőzés egyik úttörőjére em-
lékezünk ma.” – kezdte beszédét 
Gáll Gábor. Az életút egyik meg-
határozó állomásáról, az 1941. áp-
rilisi tragédiáról – amit Pista bácsi 
második születésnapjaként tartott 
számon – részletesebben is szólt. 
A délvidéki hadműveletek része-
ként 1941. április 12-én a m. kir. 

honvéd ejtőernyős zász-
lóalj az első ejtőernyős 
harci bevetésére indult 
a Veszprém-Jutaspusz-
tai repülőtérről. Az 
ejtőernyős harccsoport 
vezérgépe a felszállás 
közben feltehetőleg 
műszaki hiba miatt le-
zuhant és kigyulladt. A 
hajdúsámsoni Kerekes 
Imre a tragédia áldo-
zata lett. Bakó István, 
aki lélekjelenlétének és 
a zsebében lévő késnek 
köszönhetően ki tudott 
menekülni az égő gép-
ből haláláig ápolta baj-
társa, „földije” emlékét. 
Ma mindkettőjük neve 
márványba van vésve a 
hajdúsámsoni emlék-
művön. 

„Az elhangzott életút megerő-
sítheti számunkra, hogy a város 
által adományozott díszpolgári cím 
méltó kitüntetettje volt Vitéz Bakó 
István, a mi Pista bácsink” – zárta 
az ünnepséget Tarné Hajdú Judit 
igazgató, majd kérte a jelenlévőket, 
hogy tekintsék meg „A Magyar 
Katonai Ejtőernyőzés története” 
című vándorkiállítást.

Idén is megemlékeztünk vá-
rosunkban a világháborúk áldo-
zatairól április utolsó vasárnapján. 
Az ünnepség a hagyományoknak 
megfelelően a református templom-
ban kezdődött, ahol Petró László a 
debreceni nagytemplom beosztott 
lelkipásztora tartotta az istentisz-
teletet. A megemlékezők ezután a 
világháborús emlékműhöz vonul-
tak, ahol a Magyar Ejtőernyősök 
Bajtársi Szövetsége tagszervezetei, 
valamint helyi intézmények, szer-
vezetek és az áldozatok családtagjai 
helyeztek el koszorút. Az ünnepi 
műsor és a köszöntők ezt követően 
a muzeális intézményben hang-
zottak el. 

Farkas Ibolya és Farkas Valéria 
alkalomhoz illő dalokkal színesí-
tette az ünnepséget. Antal Sza-
bolcs polgármester a hajdúsámsoni 

áldozatokat, hősöket méltatta és 
kiemelte: „A mai korban is példa 
értékű kell, hogy legyen, az akkori 
emberek kemény helytállása, és az, 
ahogyan küzdöttek életükért. Nap-
jainkban, amikor háborúkról, véres 
leszámolásokról hallunk, mindig 
gondoljuk arra, hogy az emberi élet 
nagyon drága.”

Az idei ünnepség rendhagyó 
eleme volt, hogy a muzeális intéz-
mény uniós projektjének részeként 
a jelenlévők Gáll Gábor a MEBSZ 
Kegyeleti Bizottságának elnökének 
vetített képes előadását is megte-
kinthették. „Az előadásomnak ezt 
a címet adtam: Vitéz Mindhalálig, 
hiszen Pista bácsinak egy nehéz 
küzdelmes élete volt, a születé-
sétől kezdve egészen a haláláig. 
Vitéz Bakó István nyugalmazott 
honvéd ejtőernyős zászlósra, nem-

Az idei majális a megszokott 
helyen, a sportpályán került meg-
rendezésre. Reggel elfoglalhatták 
a slambucfőző verseny résztvevői 
a számukra biztosított sátrakat, 
valamint a vendéglátó egységek 
is előkészületekbe kezdtek. Dél-
előtt zajlottak a sportversenyek: 
kispályás foci a Majális kupáért, 
és a Vezendi Zoltán sakk emlék-
verseny. Az érdeklődők az íjászat-
ban is kipróbálhatták magukat. A 
Petőfi utcai buszmegállónál bringás 
reggelivel várták a kerékpáros fel-
vonulás résztvevőit, ami 10 órától 
került megrendezésre. A legszebben 
feldíszített kerékpárok jutalomban 
is részesültek. A Debreceni Helyőr-
ségi Zenekar mazsorett csoporttal 
kiegészülve színvonalas műsort 
adott elő. Eközben az óvoda par-
kolójában a MH 5. Bocskai István 
Lövészdandár egysége harckocsi 
és fegyverzeti bemutatót tartott. A 
sportpálya melletti udvaron hagyo-
mányőrző udvar került berendezés-
re, ahol a gyerekek kipróbálhatták a 
népi ügyességi játékokat, kézműves 
foglalkozáson vehettek részt és népi 
portékákat vásárolhattak a kíván-
csiskodók. Délután a májusfánál 
az ide kapcsolódó népszokásokat 
ismerhették meg az érdeklődők. 
Ezután különböző színpadi mű-
sorok váltották egymást: Wing Tsun 
Kung Fu bemutató, az Eszterlánc 
Óvoda, a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola és AMI tanulói, a Feeling 
Táncstúdió, a Muskátli Népdalkör, 
a Martinkai Őszirózsa Népdalkör, 
Mohácsi József és Dandé Melinda, 

a Carmen TSE, Tóth-Markos Sza-
bolcs és Benefi Nikolett, és az Eagle 
Linedance Team. A legkisebbeket 
Tompeti és barátai szórakoztatták 
zenés gyerekműsorukkal. 

Hajdúsámson Város Polgár-
mestere, Antal Szabolcs adomány 
átadása következett a Hajdúsám-
soni Központi Orvosi Ügyelet ré-
szére. Február 21-én megtartott 
jótékonysági koncert bevételét, 
valamint a felajánlásokból össze-
gyűlt pénzt, ami 780 325 Ft lett, 
adta át Polgármester úr Dr. Bíró 
Lajosnak, az ügyelet vezetőjének.

Zoltai Sándor helyi előadó ezúttal 
bulizós slágerekkel szórakoztatta 
a közönséget. Az idei sztárvendég 
Tolvai Renáta volt, aki az eső elle-
nére jó hangulattal zárta a majális 
műsorát. Sajnos a kertmozi az idő-
járásra való tekintettel elmaradt. 
Külön köszönetünket szeretnénk 
kifejezni a Polgárőrségnek, a Rend-
őrségnek és az orvosi ügyeletnek a 
rendezvény biztosításához nyújtott 
segítségért.

(Majálisról készült fotók az utolsó 
oldalon)!

Majálisi versenyek eredményei:
Foci:	I.Muslicák	•	Sakk:	I.	Varga	
István II., II. Takács Sándor, III. 
Kocsis	Imre	•	 Ifi	sakk:	 I.	Győri	
Márk, II. - III. Antal Ákos, An-
tal	Noel	•	Főzőverseny:	I.	Szor-
gos méhek, II. BBK (Kerekes 96 
Kft.),	III.	Polgárőrség	•	Különdíjak:	
FIDESZ, Martinka Lakosokért 
Egyesület, Macsánka Bt., Szorgos 
méhek (sátordíszítés)

„Anyának lenni fantasztikus! Anyának lenni fel-
emelő! Anyának lenni szolgálat.
Anyának lenni fárasztó, olykor idegtépő és sokszor 
nehéz. Mert anyának lenni csak az életünk egyik 
szelete”

Az édesanyákat ünnepeltük a Családsegítő 
Szolgálatnál működő Baba-Mama Klubban 
2015.05.08.-án pénteken. 
Kedves kis műsorral lepte meg az édesanyákat 
az Eszterlánc Óvoda Bambi csoportja, melynek 
nagy sikere volt.  Az óvodások műsora után egy 
édesanyáknak készült összeállítást néztünk ki-
vetítőn, melyben szívhez szóló idézetek, versikék 
példázták az anyaság, a szeretet és a gyermek-
nevelés érzéseit, szépségeit. Szinte mindenki 
meghatódott, meghitt pillanatok voltak ezek.
Süteménnyel és frissítő italokkal kínáltuk az 
édesanyákat és a gyerekeket, majd a gyerekek 
kezébe adtuk azokat a virágokat amit átadhattak 
anyukájuknak. A legkisebbek is ügyesen meg-
oldották a feladatot, azt gondolom emlékezetes 
élmény marad ez mindenkinek. 
Új tagok jelentkezését folyamatosan várjuk. Igé-
nyüket jelezhetik a védőnőkön keresztül, illetve 
Nagy Gyöngyi Klubvezetőnél az 52-201-343-as 
számon, illetve személyesen is a Családsegítő 
Szolgálatnál az Árpád u. 22. sz. alatt.

HÍREKKULTÚRA

Majális 2015 Baba-Mama 
klub anyák napi 

ünnepsége

Hősök Napja

SÁMSONKERTI HÍRADÓ 
/Csigéné zsadányi Mariann képviselő rovata/

GYEREK ÉS CSALÁDI NAP MÁJUS 30. 

Több éves kihagyás után az idén ismét megszervezésre kerül a gyermek és családi nap Sámsonkertben. 
Színes programokkal várjuk a sportpályára kiérkező lakosokat reggel 9 órától. Lesz ugráló vár, 
arcfestés, Valceres bemutató, zumba, mazsorettes előadás, bábszínház, bemutatkozik a debrece-
ni fuvoda is. Bővebb és pontosabb tájékoztatást a boltokban és hirdetőtáblákon kihelyezett pla-
kátokról, a Sámsoni Hírlapban, valamint a facebookon létrehozott „sámsonkertiek” csoporton 
keresztül kaphatnak a tisztelt lakosok.

LEGSZEBB KONYHAKERTEK PROGRAM

Május 30-án lezárul a jelentkezés a Legszebb konyhakert programra. Örömmel jelenthetem be, 
hogy ez idáig 13 jelentkezőt regisztráltam. Ebből a 13 főből 11 fő sámsonkerti lakos. A 3 tagú 
zsűri az első kertlátogatásokat június elejére tervezi, természetesen előzetes egyeztetések után.

„VIRÁGOS” SÁMSONKERTÉRT

Április hónapban megvalósult a 2007-es emlékmű köré épült sziklakert rendbetételére az önkor-
mányzat műszaki osztályának és a parkgondozóknak köszönhetően. Május hónapban pedig 
kialakításra került egy virágoskert az iskola előtt, melynek beültetéséhez a virágok beszerzésé-
ről és ültetéséről gondoskodom, ezzel is próbálva szebbé varázsolni a településrész központját. 

PROgRAMAJÁNLÓ 

Nemzeti Összetartozás Napja – június 4., csütörtök
Megemlékezés a Trianoni emlékműnél

Múzeumok éjszakája – június 20., szombat
Rendhagyó	tárlatvezetés	•	Szent	Iván	éji	tűzgyújtás	•	Kemencés	ételek	kóstolója

A részletes programokat kérjük, figyelje a plakátokon és a honlapon. 

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény
4251	Hajdúsámson	Szabadság	tér	7.	•	Tel./fax	06-52-590-013	•	Mobil:06-30-32-702-32

E-mail:	muvhazhs@gmail.com	•	www.kultura.hajdusamson.hu
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A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE: 

A N T A L  S Z A B O L C S  

POLGÁRMESTER

SZERVEZŐK: 

MARTINKA LAKOSOKÉRT 

EGYESÜLET 

SZABÓ KÁLMÁN 

KÉPVISELŐ 

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

MARTINKA 
RÉSZÖNKORMÁNYZAT 

 



10. OLDAL 2015. MÁJUS 2015. MÁJUS  11. OLDAL

HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA  HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Büszkeségeink
Gyarmati Dániel, Danika még csak 7 éves, de már számtalan rajzver-

seny több helyezését tudhatja maga mögött. A sámsoni kisfiú a debreceni 
Benedek Elek Általános Iskola 1. osztályos tanulója, ahol felfedezték 
rajztudását, pontosabban tanító nénije. Ő tanácsolta a szülőknek, hogy 
Danika járjon külön szakköre, mert ügyesen, tehetségesen rajzol.

Eddig elért eredményei:
Országos „Te rajzolsz, Én varrok” versenyen I. helyezés
Országos „Ó természet, ó dicső természet” I. helyezés
Megyei „Téli gondoskodás a madarakról” I. helyezés
Megyei képzőművészeti pályázat alsó tagozatosoknak IV. helyezés
Tappancs rajzpályázat „Itt járt a Mikulás” II. helyezés

További sok sikert kívánunk neki!

 
Másik büszkeségünk Verdes Lil-

la, fiatal írónő palántánk. Biztosan 
sokak számára ismerős már ez a név, 
akiknek pedig még nem, itt az ideje 
megtudniuk, hogy Lilla Hajdúsám-
son nevét örökíti 3. most megjelenő 
könyvével, a Xavérral is.

Lillának már két könyvét adták 
ki, 2012-ben a Második esélyt, 
2013-ban a Kényszer képzetet. A 
Xavért folytatásos regényként tervezi. 
Elmondása szerint ez a könyve az 
első igazi nagy műve. Most kapott 
szerkesztőt és korrektort, egy profi 
stábot.

17 éves korában volt egy rémálma, 
és arra gondolt, hogy ezt megírná 
könyvben is. Leült és írt. „Álmaimkor mindig a lényegnél kelek fel és én 
döntöm el, happy end legyen-e a vége. Ez egy olyan világ, ahol én vagyok, 
egyedül alkotok.”

Az első két könyvét csak interneten 
lehet megrendelni vagy személyesen 
megvenni tőle. A harmadik könyve 
ebben is különbözik, ugyanis már 
könyvbemutatót is vonzott magával és 
Lilla bemutatását, ami megtekinthető 
volt a Debrecen Plázában. Jelenleg 
államvizsgáját teszi le tehetségünk és 
készül a Xavér folytatására, melynek 
címe Félix lesz. „Az írás önbizalmat 
adott és kihívást. Életem része lett. Így 
vagyok teljes egész.”

Június 5-én meghívást kapott az 
Ünnepi Könyvhétre Budapestre, a 
Vörösmarty térre, hogy dedikálja a 
Xavért. 

Mottója: „Az idő mindenképpen el-
telik, csak nem mindegy, hogy mivel.” 
Sok sikert kívánunk Lilla!

HÍREK HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉS
2 m ebédlő asztal, TV-asztal, köny-
vespolc 200x90x40, zománcos üst, sózó 
teknő, szőlő daráló, prés, fa és műanyag 
hordók, 50 l ballon, permetezőgép, 
Zac szivattyú eladó. Érd: 201-214 tel.

Eladó Hajdúsámson központjához 
közel 1 szoba, konyha, fürdőszobás ház 
550 m2-es telken. Ugyanitt kecskerá-
gó bokrok 200 Ft-tól eladók. Érdek-
lődni: 30/618-1287.

Eladó villanytűzhely 3, új főzőlap-
pal, szőlőprés, szőlődaráló 100 litere-
sek, házi WC, Gall TV, csomagtartó 
Ladára, nagy gurulós bőrönd. Érdek-
lődni: 30/503-26-75

Palatetők bontás nélküli felújítása, 
színes mintás bitumenes Alpin zsin-
dellyel. Ajándék kémény felújítással és 
stablon deszka festéssel. Tel: 06-30-
881-1742.

 Síremlékek mosása-felújítása, tér-
kövek tisztítása, cseréptetők mosása, 
javítása rövid határidővel, garanciá-
val! Tel: 06-30-881-1742.

Tóth gázkészülék szerviz: gázkészü-
lékek időszakos felülvizsgálata, javítá-
sa garanciával! Fűtési rendszerek tisz-
títása, fűtés korszerűsítése, lakás fel-
újítás! Tel: 06-30-637-2745.

KÖSzÖNEtNyILVáNítáS

Míg éltél szerettünk. Míg élünk nem feledünk.

Hajdu János
Április 9-én együtt utolsó útjára elkísérték, 
tőle végső búcsút vettek és mély fájdalmuk-
ban részvétükkel osztoztak.

A gyászoló család

A hiteligénylés teljesen díjmentes lehet!

A futamidő során nincsenek kezelési költségek!

A kamat a teljes futamidő alatt változatlan (fix kamat) marad!

Amennyiben már van hitele nálunk, még gyorsabb és 
egyszerűbb elbírálásra számíthat!

fix 3,9%-os
kamatozású, állami 
támogatású 
hitelprogramok

Szeretné üzleti elképzelését megvalósítani és 
ezzel vállalkozását sikeresebbé tenni?

Tisztelt Vállalkozó!

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál lehetősége van 

          fix 3,9 %-os kamatozású, állami támogatású hitelprogramok             
             igénybe vételére, 1–10 millió forintos összegig!

             Hitel célja: beruházás (gép, berendezés, jármű, ingatlan 
          vásárlás,  felújítás, átalakítás) vagy forgóeszköz, akár saját 
     erő nélkül!

Ügyfélszolgálat:  
4029 Debrecen, Csapó u. 26.
Telefon: (52) 500-330;  
(06-30) 503-2333;  (06-30) 503-2300

w w w.t a m o g a t o t t h i t e l . h u
info@tamogatotthitel.hu

Iker tehetségek

A tehetséges ikerpár lányok 
jelenleg a DEAC Footsall és a 
DVSC DLA női csapatában 
jeleskednek.

Petra már 3. osztályos ko-
rától kitűnt sportolói tehet-
ségével. Ötödik osztályig a 
Nyíradonyi VVTK-nál ké-
zilabdázott. Ott már akkor 
elnyerte a „Legtehetségesebb 
játékos címet”.

Ezután a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola női 
focicsapatához került. Jelen-
leg a Footsallnál és a DVSC 
U15-nél csatár. Egyik inter-
jújában nyilatkozta: „Mivel az 
édesapám és az ikertestvérem 
(Horváth Viktória, szintén a 
DVSC lánycsapatának a tag-
ja) is focizott, így én is ezt a 
sportágat választottam. A női 
futball még nem igazán ki-
forrott Magyarországon, de 
én imádom ezt a játékot, és 
örülök, hogy lányként lehető-
ségem van űzni a labdarúgást. 

Az pedig csak hab a tortán, hogy mindezt a Debreceni Labdarúgó 
Akadémia	csapatában	tehetem	meg.”	Forrás:	www.dvsc.hu

Többször megkeresték az MTK-tól és a Ferencvárostól, de nem 
akar váltani.

Testvére, Viktória 7 éve focizik. A Footsallnál és DVSC U15-nél 
középpályás játékos.

Az iskola csapatában elnyerte a gólkirály, valamint a legjobb játékos 
címet.

A lányok eddigi nagyobb sikerei:
2012. Országos III. helyezés
2013. Országos III. helyezés
2014. Országos I. helyezés
A mostani  országos diákolimpián IV. helyezést értek el! 
Gratulálunk!
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A hagyományokhoz híven ismét 
jól kezdődött az év az íjászainknak. 
Egyesületünk versenyzői ebben az 
évben kezdtek el igazán a pályaíjá-
szattal komolyan foglalkozni. A 
befektetett rengeteg munkát máris 
komoly siker koronázta, mert ifj. 
Bertalan Zoltán a január 24-én Pá-
pán megrendezett IFAA Terem 
Magyar Bajnokságon az elérhető 
maximális pontszámot teljesítve a 
Felnőtt csigás Kategóriában Ma-
gyar Bajnoki Címet szerzett. Pálya-
versenyen ez az első Magyar Bajno-
ki Címünk, amire igazán büszkék 
vagyunk. Ehhez a sikerhez nagy-
ban hozzájárult, hogy Zoltán a téli 
felkészülés alatt a saját egyesületi 
edzésein túl közösen készülhetett 
a versenyszezonra Orosz Viktorral, 
az aktuális Terem Íjász Világbaj-
nokkal. Orosz Sándor, edző, az 
előző versenyidőszak eredményeit 
elismerve kérte fel Zoltánt Viktor 
edzőpartnerének. Nagy örömmel 
tettünk eleget ennek a megtisztelő 
felkérésnek. A másik két Top-ver-
senyzőnk, Sziderov Zsolt munka-

helyi elfoglaltsága, Sólyom Máté 
pedig az érettségire való felkészülés 
miatt kihagyta az első félév verse-
nyeit. Jó hír viszont, hogy már két 
újabb utánpótlás korú versenyzőnk 
is bontogatja szárnyait. Lőrinczi 
Réka, és Makai Ádám a régiós 
versenyeken rendszeresen dobo-
gós helyezéseket érnek el. Ádám 
május másodikán megnyerte a Di-
ákolimpia régiós versenyét, Réka 
ugyanezen a versenyen második he-
lyezést ért el. A II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolában tartott sportág 

választó ren-
dezvényeknek 
köszönhetően 
folyamatosak 
a jelentkezé-
sek az íjászok-
tatásra. Nem 
egyszer már 
a bőség zava-
rával küzdöt-
tünk, mert 
annyi gyerek 
jött edzésre, 
hogy csak két-
három gyerek-
nek jutott egy 
íj, ami sajnos 
nem volt ide-
ális. Az ez évi 
Önkormányzat 
támogatásának 
köszönhetően 
már legalább 

egy kicsit tudjuk bővíteni tárgyi 
eszközeinket. A téli nem túl sze-
rencsés „tornatermi” edzések után 
már szabadtéri edzéseken várjuk 
az érdeklődőket. Az edzések helye: 
Malom utca vége, a Toll-96 Kft 
lovas pályája, az edzések ideje: kedd 
és péntek 17-19 óráig.

Eddigi kiemelt versenyek ered-
ményei:
•	01.24. - IFAA Terem OB, Pápa: 

ifj. Bertalan Zoltán I. helyezés
•	01.31. – WA Terem OB kva-

lifikáció, Miskolc: ifj. Bertalan 

Zoltán II. helyezés
•	02.07. – WA Terem OB 

kvalifikáció, Nyíradony: 
ifj. Bertalan Zoltán II. 
helyezés

•	Szerencsi Imre I. helyezés
•	Makai Ádám I. helyezés
•	 Lőriczi Réka IV. helyezés
•	03.07. – WA Terem OB 

Budapest, ifj. Bertalan 
Zoltán V. helyezés

•	Szerencsi Imre VI. he-
lyezés

•	05.03. – WA Pálya GP 
I, Debrecen, ifj. Bertalan 
Zoltán III. helyezés

•	05.02. -  Diákolimpia 
ÉAR, Debrecen, Makai 
Ádám I. helyezés

•	Lőrinczi Réka II. helyezés
Kézilabdásaink körében is 

csupa jó dolgok történtek. Eb-
ben a tanévben sikerült bein-
dítani a második csoportot is, amely 
gerincét 5. osztályos lányok alkot-
ják, 1-2 negyedikes és 1-2 felsőbb 
osztályos tanulóval kiegészülve. A 
télen már egy-két edzőmérkőzést 
is játszottunk a Nyíradonyi VVTK 
Aradványpusztai utánpótlás csapa-
tával. Eddig minden edzőmeccset 
sikerült megnyerni, ami újabb lö-
kést adott a gyerekeknek a további 
nehéz munkához. Már most lát-
szik, hogy az új csoportban 3-4 
kimondottan tehetséges gyerek is 
van, akik hétről hétre szépen fej-

lődnek. A kézilabda iránt érdek-
lődő lányok a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola tornacsarnokában 
jelentkezhetnek hétfőn és pénteken 
½ 4 és 5 óra között. 

Most úgy látom, hogy sikerülni 
fog az eredeti célkitűzésünket telje-
síteni – mire Hajdúsámsonban ké-
zilabda mérkőzésre alkalmas pálya 
lesz – akkorára egy saját nevelésű 
csapat is „Fel fog épülni”.

Bertalan zoltán 
SE Elnök

KÉPES HÍREK

Cseresznyés Józsefnét, Zsuzsika nénit április 3-án 100 éves kora 
alkalmából köszöntötte Hajdúsámson Város Önkormányzata! Minisz-
terelnökünk köszöntő levelét, az önkormányzat ajándék csomagját 
átadta Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné alpolgármester 
asszony, Urbánszkyné Piroska képviselő nő és Pogorisky-Koszta Mari-
ann anyakönyvvezető. Isten Éltesse Sokáig!

Orosz Imrénét, Piroska nénit Hajdúsámson Város Önkormányza-
ta köszöntette március 4-én 90 éves kora alkalmából! Miniszterelnö-
künk, Orbán Viktor köszöntő levelét, az önkormányzat ajándék cso-
magját átadta Dandé Lászlóné alpolgármester asszony, Pogorisky-
Koszta Mariann anyakönyvvezető és Szabó Kálmán képviselő úr! 
Isten Éltesse Nagyon Sokáig!  

A gyerekek is nagyon élvezték a műsorokat a Majálison!Hajdúsámson Város Polgármestere, Antal Szabolcs adomány átadása 
a Hajdúsámsoni Központi Orvosi Ügyelet vezetőjének – Dr. Bíró Lajos 
– részére, mely a február 21-én megtartott jótékonysági koncert bevéte-
lét, valamint a felajánlásokból összegyűlt pénzt tartalmazza, pontosan 
780 325 Ft-ot! Köszönjük Hajdúsámson!

2015. MÁJUS  SPORTMELLÉKLET

 HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

SPORT

Nagy János május 18-án Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében, a Napkori Hagyományőrző Lovas 
klub I. fogathajtó versenyén vett részt – kettes fogathajtó, pontgyűjtő, C kategóriás versenyen - ahol I. 
helyezést ért el! Gratulálunk!

Fogathajtó Verseny NapkoronA 3-D Sport-
egyesület hírei
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A bokszklubba hazatér 
Ungvári István – Varga 
Miklós ezüstérmet szerzett 
Belgrádban – Pallai Kevin 
és Török Máté behívót ka-
pott a válogatottba.

Zajlik az élet a Harangi 
Imre SE háza táján. Ápri-
lisban Varga Miklós a csa-
patbajnokságon a Komarno 
Sharks együttesét erősítet-
te, amikor sima győzelmet 
arattak a Győri Gladiátor 
SE ellen. Az igazi sikert 
azonban ezután aratta a 
60 kilós bunyós, miután 
a belgrádi Winner tornán 
(legyőzve egy izraeli, majd 
egy	wales-i	öklözőt)	a	dön-
tőig menetelt – ott egy ütős 
franciával találkozott, akit 
a pontozók jobbnak láttak 
Mikinél, ám fordított is le-
hetett volna az eredmény. 
Azt viszont nyugodtan 
kiteheti az ablakba mind 

Varga, mind a HISE, hogy 
a teljes magyar válogatott 
legjobbja volt ezen a via-
dalon: rajta kívül egyik 
honfitársa sem jutott el a 
fináléig, pedig nívós név-
sorral rendelkező, nyolc 
fős csapattal utaztak ki a 
mieink Szerbiába.

Mindeközben az orszá-
gos diákolimpián vett részt 
a HISE, ahol 1 aranyérem 
mellett 2 ezüsttel is gazda-
godott a klub. A 43 kilósok 
között Varga Jenő Richárd 
szépen bokszolva került be 
a döntőbe, ahol kecskeméti 
vetélytársát már az első me-
netben technikai KO-val 
múlta felül. A tehetséges 
ifjú bunyós nyakába tehát 
arany került. Török Máté 
(66 kg) és Pallai Kevin (70 
kg) is remekelt a torna so-
rán, s ők végül a második 
fokára állhattak a dobogó-

nak. A fináléban mind-
ketten kemény riválissal 
találták szembe magukat, 
de tisztességgel küzdve 
végül alulmaradtak velük 
szemben.

Ezzel együtt is hozott 
a konyhára a szép diák-
olimpiai szereplés, hi-
szen mind Kevint, mind 
Mátét meghívták utána a 
korosztályos válogatotthoz 
edzeni. Az akkor éppen a 
junior Európa-bajnokságra 
gyakorló bővebb keretben 
dolgoztak, ami azt jelen-
ti, hogy képben vannak a 
szövetségnél.

Ha már az Eb szóba 
került, meg kell említeni, 
hogy a HISE vezetőedző-
je, Máté Attila – aki május 
elején ünnepelte 50. szüle-
tésnapját – az Ukrajnában 
megrendezett kontinens-
tornán a magyar válogatott 
egyik edzőjeként öregbí-
tette a hajdúsámsoni ököl-
vívás hírét.

Ungvári István kap-
csán is jó híreink vannak: 
ő végre haza tudott térni 
szűkebb hazájába, hiszen 
a klub és a helyi, valamint 
megyei önkormányzat és 
a szövetség segítségé-
vel – úgy tűnik –, hogy 
a németországi munka-
végzését feladhatja, és is-
mét a HISE kötelékében 
edzve készülhet a hazai és 
nemzetközi kihívásokra a 
kiváló 49 kilós bokszoló.

Tóth-Markos Szabolcs Dávid versenytáncos tehet-
ségére Hajdúsámson Város felfigyelt és sportkarri-
erjét támogatja, mely támogatást ezúton is szeretne 
Szabolcs megköszönni.

Az elmúlt két hónapban is több fellépésen vett 
részt Szabolcs és táncospárja Benefi Nikolett a Val-
cer Táncstúdió táncosaival együtt. Február 27-én 
Kabán, majd 03.10. Kölcsey Ferenc Központban 
– a Medgyessy Ferenc és a Balásházy János Iskolák 
német testvériskoláiból érkezett vendégek számára 
kedveskedtek formációs táncokkal.

Március 7-én Nyíradonyban részt vettek a Kelet-
Magyarország Területi Bajnokságon, ahol Standard 
kategóriában a IV. helyen végeztek. Latin kategóri-
ában a döntő VI. helyezettjei lettek.

Április 11-én Mezőtúron latin kategóriában volt 
lehetőségük versenyezni, ahol ismét a döntőben 
táncoltak.

Hajdúsámson Város felkérésére táncukkal színesít-
hették a május 1-jei rendezvényt. Az időjárás ellenére 

a város lakói szeretettel fogadták műsorukat. A kép-
viselő testület és a városlakói is számos pozitív visz-
szajelzéssel éltek, melyet ezúton is szeretne Szabolcs 
és Nikolett megköszönni. A fellépésük után további 
két felkérés is érkezett számukra Hajdúsámson Város 
rendezvényeire, mely nagy megtiszteltetés és örömmel 
vesznek részt a Hajdúsámson-Sámsonkert és Hajdú-
sámson-Martinka gyermeknapi műsorában. Május 
8-án Debrecen Görgey utcai óvoda műsorán standard 
és latin szóló tánccal színesítették programot.

A fellépések mellet Szabolcs és Nikolett májusban 
két Szlovákiai versenyre készül, melyhez eredményes 
felkészülést kívánunk nekik.

Eseménydús tavasz a HISE-nél Versenytánc sikerek


