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Megyei Közfoglalkoztatás
Kiállításon

Hajdú-Bihar megyében, Hajdúnánáson közfoglalkoztatási kiállításon vett részt Hajdúsámson szeptember 16-án.
Két pavilonnal képviseltette
magát városunk, melynek az
volt a célja, hogy az oda látogatók betekintést nyerhessenek
településünk értékeiből, közmunka programjából.
Délelőtt 10 órakor vette kezdetét a kiállítás, melyet Szólláth
Tibor Hajdúnánás polgármestere nyitott meg. A közfoglalkoztatást kiállító pavilonunkban
láthatták az érdeklődök uborka,
mórmályva termesztésünk terményeit, zöldségeinket - azokból készült befőtteket - valamint
10 tojásos tésztáinkat. Mindezeket életképekben is megtekinthették a nézelődök.
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
is öregbítette ismét nevünket,
hiszen Értéksziget Pavilonjával ő
is részese volt a szerdai napnak.

A kedves látogatók kortyolhattak a D-Szóda vizéből, megkóstolhatták mézünket, gyönyörködhettek Bardi János kályha
és öntöttvas gyűjteményében,
Dobosné Anikó által vezetett
Öltögetők Klubja értékes hímzéseiben.
A nap nem telhetett el anélkül, hogy a főzőversenybe ne
neveztünk volna. Mezőőreink
és kolléganőnk szorgos kezei
készítették el a finom őzpörköltet, tejfölös-juhtúrós sztrapacskával, illetve slambuc körettel. A
rendezvényt színesítették sámsoni fellépőink a Kulturális Csoportok bemutatkozó színpadán,
ahol citera előadást, népdalokat
és a Muskátli Népdalkör dalait
hallhatták tőlünk a nézők.
Büszkén elmondhatjuk, hogy
nagyon sok érdeklődő volt a Hajdúsámsoni Közfoglalkoztatás és
Helyi Értékeink iránt.
Köszönet illet minden segítőt,
aki részt vett ezen a jeles napon!

IMPRESSZUM – SÁMSONI HÍRLAP
Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
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Felújított parkkal lett
városunk gazdagabb

Október 23-i ünnepségünk
idén rendhagyónak mondható, hiszen a megemlékezéssel
egybekötöttük Központi Parkunk átadását is.
Régi álom vált valóra azzal,
hogy a felújítás megtörtént.
Megteremtettünk a város szívében egy élhető környezetet, egy
funkcionális közteret nagyobb
zöld felülettel.
Megtisztelő volt,hogy Tasó
László a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium közlekedéspo-

litikáért felelős államtitkára is
mondott köszöntőt majd közösen vágtuk át a nemzeti színű
szalagot, mellyel hivatalosan is
átadtuk a megújított Központi Parkot.
Kívánom, hogy Hajdúsámson
minden lakosa örömét találja
az új parkban. Pihenjenek nap
közben egy kellemeset a zöld
övezetben, beszélgessenek egy
jót barátaikkal, gyermekeikkel!
Antal Szabolcs
polgármester

Köszöntő
Szeretnék minden kedves Idős embert
köszönteni!
Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tajgai.
Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek.
A türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.
E gondolatokkal kívánok további erőt, egészséget Hajdúsámsonban élő Időseink számára!
Szeretettel:
Antal Szabolcs polgármester
HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Ford Transittal bővült
az önkormányzat járműállománya

Az Egyedi mezőgazdasági programelem keretein belül
megpályázott beruházási és dologi költségek részét képező nagy
értékű tárgyi eszközök beszerzése kapcsán, önkormányzatunk

egy Ford Transit tehergépkocsit
tudott vásárolni.
A védett csomagtérrel rendelkező jármű kiválóan alkalmas a
közfoglalkoztatásban megtermelt
alapanyagok szállítására.

„Kistraktor” segíti
a közfoglalkoztatást

A „megtakarított” szociális juttatásokra fenntartott fedezetből
lehetőség nyílt a közfoglalkoztatás számára történő forrásátcsoportosításra. Önkormányzatunk
a keretösszeg bizonyos részéből
egy panorámafülkés kistraktort
tudott vásárolni. A beszerzésre került gépjármű megkönynyíti – az előző évekhez képest
kiemelkedően teljesítő – közfog-

lalkoztatásban résztvevők mindennapi munkáját. Mindemellett
kompatibilis a szintén az Egyedi mezőgazdasági programelem
tekintetében elnyert keretöszszegből megvásárolt Axiál permetezőgéppel, amely eddig is
nagy segítséget nyújtott a 7 km
összhosszúságban termesztett
sámsoni uborka növényvédelmében.

HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Intezíven
folyik a munka...

Már az előző újságban is olvashattak a kedves olvasók a száraztészta készítésről. Folyamatosan zajlik a munka a Rákóczi
9. szám alatti épületben. A kis női csapat egy dolgos férfikézzel
gyarapodott. A napi teljesítmény 15 kg száraztészta.
Ez idáig közel 2000 tojást használtak már fel a 10 tojásos tészták
gyártásához, a repertoár pedig bővült a cérnametélt előállításával.
Tervek között szerepel a makaróni, szarvacska és ehhez hasonló tészták készítése is. Önkormányzatunk lehetőséget fog adni e
termékek megvételére a lakosságnak, hogy mindenki fogyaszthasson majd a finom 10 tojásos, saját hazai termékünkből, reális áron.

Suzuki Vitara terepjárót
nyert az Önkormányzat

Az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap, a vidéki
gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére pályázatot írt ki, melyet
az Önkormányzat megnyert, egy

Suzuki Vitara Terepjáróval lett
gazdagabb a járműállomány.
A jogerős határozatot július
hónapban kapta meg az Önkormányzat.
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Megújuló Energia Pályázatot (KEOP) nyert meg
Hajdúsámson Város Önkormányzata
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A projekt kapcsán – ami 100%-an támogatott - az érintett épületek utólagos energetikai korszerűsítése történik meg, hogy megfeleljenek a jelenleg érvényes energetikai előírásoknak. Az épületek homlokzatára 12 cm
hőszigetelés kerül nemesvakolattal, a pad-

lásfödémekre 20-25 cm hőszigetelés, a padlásfödémekre alulról 12-15 cm hőszigetelés
kerül. Tartalmazza még az ezek elvégzéséhez szükséges kiegészítő munkák elvégzését (festés javítás a nyílászárók körül, bádogozási munkák) és a nyílászáró cseréket.

Összesen hat épületet érint az energetikai
fejlesztés, melyek a következőek: Polgármesteri Hivatal „A” és „D” épületei, Petőfi utca
2. szám alatt, Hársfa utca 3-5. szám Orvosi
Rendelő, Árpád utca 22. Családsegítő Szolgálat, Martinka Török utca 46. szám alatt.

Utak karbantartása vibrohenger segítségével
1\LFNLXWFD

$ONRWPiQ\XWFD

A Mezőgazdasági földutak karbantartása programelem kapcsán elnyert támogatásból beszerzett vibrohenger segítségével, a közfoglalkoztatásnak köszönhetően, idén számos utca került, illetve kerül karbantartásra. Az eszköz nagyban segíti a felújítandó utakra felhordott daráltbeton, valamint martaszfalt rétegek konszolidációját.
HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

HÍREK

4. OLDAL

Testvérvárosunkat,
Csíkszentdomokost fogadtuk

Városunk idén elnyerte a
Bethlen Gábor alapú Testvér-települési programok és
együttműködések pályázatát.
Így lehetőség nyílt arra, hogy
szeptember 25-27-ig fogadhassuk egyik testvérvárosunkat,
Csíkszentdomokost.
A projekt az együttműködés
erősítésére törekszik. Az esemény két helyszínen kerül megrendezésre Hajdúsámsonban,
illetve Csíkszentdomokoson. A
program célja a közös kulturális
örökség és hagyományok ápolása, találkozási pontot jelent az
alkotók és lakosság között. Várható hatása egymás kulturális
értékeinek és a hagyományaik
megismerése a találkozón, illetve a honlapon keresztül. Hosszú
távú eredményei kettősek, egyrészt tovább erősíti a már meglévő kapcsolatot másrészt teret
nyit a visszaszorult hagyományőrző tevékenységek újbóli felelevenítésének.
Az itt eltöltött három nap
eseménydúsra sikerült. „ Testvéreinkkel” meglátogattuk az
Országházat, ahol ama megtiszteltetésben volt részünk, hogy a
Márton Áron Konferencián –

Márton Áron Csíkszentdomokos
szülöttjeként és Erdély katolikus püspökeként sokat tett a
magyarság összefogásáért, fennmaradásáért, munkásságáért és
önzetlenségéért „boldoggá” és
szenté avatását készítette elő
a konferencia - az országgyűlés alelnöke, Lezsák Sándor
Csíkszendomokost követően
Hajdúsámsont is köszöntötte a
megjelentek között.
Meglátogattuk a Nagyerdei Stadiont, részesei lehettünk a DEAC-Hajdúsámsoni
T.T.I.SZ.E. megyei I. osztályú felnőtt bajnoki mérkőzésnek, ahol 2-4 nyertek focistáink. Végezetül Hadházon ehettünk egy jót a Káposztásnapok
alkalmával, önkormányzati csapatunk várt minket a finom rántott töltött káposztával fokhagymás tejfölös öntettel.
Örömmel mondhatjuk, hogy
testvéri kapcsolatunkat erősítette ez a három nap és reméljük a továbbiakban is sikeres és
szeretetteljes lesz az együttműködésünk.
Dandé Lászlóné
alpolgármester

Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni Orosházi Istvánné,
sámsonkerti lakos nagyon szép virágainak
felajánlását Önkormányzatunk számára.
Hajdúsámson Város Önkormányzata
HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Parókiaszentelés
Hajdúsámsonban
35 év után ismét parókiaszentelésre gyűltek össze a
hívek szeptember 13-án, Hajdúsámsonban. A Petőfi utcai
ház megáldása után az ünnepség istentisztelettel folytatódott a helyi templomban. Az
alkalmon a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke
hirdetett igét. Az igehirdetés
után Szabadi Árpád, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperese köszöntötte
a jelenlévőket, valamint felolvasta Szabó József egykori
hajdúsámsoni lelkipásztor és
Végh Tamás nyugalmazott lelkipásztor jókívánságait.

csillagunk maga Jézus Krisztus.
„Templomot azért építünk, hogy
Krisztust magasba emeljük a
világ előtt, parókiát pedig azért,
hogy lehozzuk Őt az emberek
közé”- mondta Tulipán Tamás.

Ezt követően a környékbeli
lelkipásztorok egy- egy igével
mondtak áldást a gyülekezetre,
majd a város vezetése nevében
Dandé Lászlóné alpolgármester mondott beszédet, amelyben kiemelte, hogy több éves
álom vált valóra a parókiának
megvásárolt ingatlannal, amely
gyülekezeti összefogással jött
létre. „Ez az összefogás példaértékű kell, hogy legyen a település számára”- hangsúlyozta
Dandé Lászlóné.
Tulipán Tamás művész feladata volt, hogy a családi házat
parókiára utaló jelzéssel lássa el. Nyolcágú csillagot javasolt, de a presbitérium a templomtornyon lévő tízágú csillagot választotta. Az oromdíszt
Tulipán Tamás megtervezte és
az ünnepségen mondott beszédében kifejtette, hogy azért a
csillagot választotta, mert a mi

dületet, aki még 2014 februárjában 15 millió forintot adományozott az egyházközségnek
erre a célra. Ehhez az összeghez járult hozzá a Tiszántúli Református Egyházkerület
még 10 millió forinttal. Az új
parókia megépítése helyett egy
családi házat vásárolt a gyülekezet, amely beszédes ház a lelkipásztor szerint. „Hirdeti, hogy
ezt a földet száz évvel ezelőtt
is sok imádság szentelte és sok
izzadság tisztította. Hirdeti az
érzékeny nagylelkűséget és az
összefogás erejét, az újrakezdés
lehetőségét, valamint figyelmeztet arra, hogy imádságainkban kérjük Istenünket, hogy
ne csak lakjunk, hanem éljünk
is az Ő általa kijelölt helyen”hangsúlyozta Lovász Krisztián.

A hálaadó alkalom végén a
hajdúsámsoni gyülekezet lelkipásztora mondott köszöntő beszédet. Lovász Krisztián
kifejtette, hogy 1980. október
5-e után újra parókiaszentelésre gyűlhettek össze Hajdúsámsonban és ezzel egy nagy
álma teljesült a gyülekezetnek.
Az álom beteljesüléséhez egy
ismeretlen adakozó adott len-

forrás: www. ttre.hu
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Családi napot rendeztek
Martinkán
A Martinkai Lakosokért Egyesület és a Martinkai Részönkormányzat október 10-én 13 órától
Családi napot tartott a volt Török
utcai Iskola udvarán.
„Nagyon fontosak az ilyen rendezvények, hiszen a családoknak kell
a kikapcsolódás a hétköznapokból –
hangsúlyozta a megnyitón Dandé
Lászlóné, alpolgármester.
A színpadon színvonalas műsorokat láthattak a kedves nézők, mint
a Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub és nótakör dalait, Martinkai
Napsugár Énekkar műsorát, Debreceni Forgórózsa Néptáncegyüttest, Tóth-Markos Szabolcs sámsoni valcer táncosunk és párja Mező Sophia lenyűgöző
táncát valamint a Bocskaikerti Dance Band „katona táncát”.

tes csapat elvihette a vándorserleget, melyet egy évig kell őrizniük a
következő évre tervezett Családi napra. Vetélkedő színesítette a délutánt,
melyen a gyerekek teljes odaadással
és versenyszellemmel vettek részt.
A nap zárásaként tombolasorsolás is volt valamint az énekelni
vágyók karaoke partin adhatták elő
tudásukat.
Az Egyesület szeretettel várt
minden kedves megjelentet egy
tányér finom gulyáslevesre!
A szervezők ezúton szeretnék
minden segítőnek megköszönni a
munkáját!
Szabó Kálmán
képviselő

Kísérő programul szolgált a lufi bohóc, arcfestés
és csillám tetoválás, gumicsúszda, ugrál óvár, melyeken ingyenesen lehetett
részt venni a gyerekeknek.
Természetesen a focimeccs sem maradhatott ki
a programokból, a győz-

5. OLDAL

SZOCIÁLIS GONDOZÓK FOGLALKOZTATÁSA
A HAJDÚSÁMSONI MPE OCM
6(*Ë7ė6=2/*È/$71È/
0$*<$53h1.g6',(*<+È=256=È*26&,*È1<0,66=,Ï6(*Ë7ė6=2/*È/$7

$](XUySDL8QLyWiPRJDWiViQDNN|V]|QKHWĘHQD0DJ\DU3QN|VGL(J\
Ki]2UV]iJRV&LJiQ\PLVV]Ly6HJtWĘ6]ROJiODWDRNWyEHUpV
V]HSWHPEHUN|]|WWYDOyVtWRWWDPHJD6]RFLiOLVJRQGR]yNIRJODONR]WDWiVD
DKDMG~ViPVRQL03(2&0VHJtWĘV]ROJiODWQiO´FtPĦSURMHNWMpWPLOOLy
IRULQWRV  WiPRJDWiVVDO
A projekt célja a TÁMOP- 1-11/1 kiemelt projekt keretében végzettséget szerzett
személyek támogatott foglalkoztatása volt. A projekt keretében foglalkoztatott,
V]RFLiOLVJRQGR]ypViSROyYpJ]HWWVpJJHOUHQGHONH]ĘQ\ROFV]HPpO\PXQNDYpJ
zése és beilleszkedése során folyamatos támogatásban részesült.
$SURMHNWDODSYHWĘFpONLWĦ]pVHYROWKRJ\DIRJODONR]WDWRWWV]HPpO\HNPXQND
YpJ]pVpKH]V]NVpJHVIHOWpWHOHNHW PXQNDUXKDLOOHWYHIRJODONR]iVHJpV]VpJ
J\LYL]VJiODW YDODPLQWDPXQNDYpJ]pVNNDSFViQEHLOOHV]NHGpVNHWDKHO\L
VDMiWRVViJRNKR]YDOyDONDOPD]NRGiVXNDWVHJtWVHPHQWRULWHYpNHQ\VpJJHO
továbbképzéssel.
$SURMHNWHUHGPpQ\HVVpJpWMHO]LDSURJUDPUpV]WYHYĘLQHNIRJODONR]WDWRWWDN
pVJRQGR]RWWDNHOpJHGHWWVpJHDWiPRJDWyLV]ROJiODWRWLJpQ\OĘNV]iPiQDN
növekedése.
$WL]HQNpWKyQDSRQiWWDUWySURMHNWD](X
rópai Unió támogatásával, a Társadalmi
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Európai Szociális
Alap

%()(.7(7e6$-g9ė%(

.g=+Ì55e7e7(7,.
A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete
és a3HWĘIL6iQGRU9iURVL.|Q\YWiU
.|]PĦYHOĘGpVLpV0X]HiOLV,QWp]PpQ\

0HVHPRQGy9HUVHQ\W
rendez IHOQĘWWHNQHN
+$-'Ò6È0621%$1
a 0Ò=(80%$1

Felhívás
Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
jutalmazni kívánja a helyi általános iskolában tanuló nyolcadik
osztályos roma tanulókat a jó tanulmányi eredményük alapján.
A jó tanulmányi eredmény jutalmazásának feltételei:
ͻ a helyi általános iskolában tanuló nyolcadik osztályos roma
nemzetiségű tanulókra vonatkozik
ͻ az adott nevelési évben igazolatlan hiányzása ne legyen.

2015. november 24-pQ0-Wyl
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Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a
tanulmányi átlag alapján az évfolyam három legjobb tanulóját
kívánja támogatni egyszeri bruttó 50 000 Ft/fő összeggel,
mely a ballagási ünnepségen kerül átadásra.
Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata jutalmazni kívánja a helyi általános iskolában tanuló nyolcadik
osztályos roma tanulókat a közösségért tett munkájuk alapján.
A közösségért tett munka jutalmazásának feltételei:
ͻ a helyi általános iskolában tanuló nyolcadik osztályos roma
nemzetiségű tanulókra vonatkozik
ͻ az adott nevelési évben igazolatlan hiányzása ne legyen.

%iUPLO\HQV]DEDGRQYiODV]WRWWPĦIDM~PHVpYHOOHKHWQHYH]QL
/HKHWIHOROYDVQLYDJ\ÄIHMEĘO´PHVpOQL
1DJ\V]HUHWHWWHOYiUXQNPLQGHQNLWKRJ\LGĘVHN pVILDWDORNVpUOWHNpVHJpV]VpJHVek
HJ\WWHOW|OWKHVVQNHJ\NHOOHPHVGpOHOĘWW|W!
eUGHNOĘdni, jelentkezni lehet:
- 'iQQp0ROQiU(U]VpEHW (J\HVOHWLLURGD , Tel :06/20-621-73-69

Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
az évfolyam azon két tanulóját kívánja támogatni egyszeri
bruttó 30 000 Ft/fő összeggel, akik a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat az iskolai, valamint a városi rendezvényeken is
aktívan részt vesznek. Ezen tanulók jutalmazására a ballagási
ünnepségen kerül sor.
Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

- 9iURVL .|Q\YWiU, Tel:52/590-013, 52/200-026, 30/32-702-32
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6. OLDAL

Autómentes nap

Városunk idén nyolcadik alkalommal csatlakozott a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium által
koordinált Európai Mobilitási
Hét és Autómentes Nap kezdeményezéshez.
Az óvoda előtti téren zajló rendezvényt most is a Petőfi Sándor
Városi Könyvtár, Közművelődési
és Muzeális Intézmény irányította,
mely az évek során a rendezésért
megkapta már a Legszorgosabb
helyi szervező díjat, valamint több
alkalommal elismerő oklevélben
részesült.
Több száz óvodás és általános
iskolás gyermek számára szerveztünk közlekedésbiztonsági és
környezetvédelemmel kapcsolatos
programokat. A bringás reggelivel
egybekötött kerékpározás után
délelőtt a legkisebbek tűzoltó
és mentőautó bemutatón, mese
vetítésen, öko foglalkozáson, a
felnőttek ingyenes egészségügyi
szűrésen vehettek részt. A délutánt rolleres és kerékpáros akadályverseny, valamint nosztalgia
busz érkezése színesítette. A nap
végén a Nyíradonyi Kerékpáros
Klub érkezett településünkre,
akiknek jelenlétében megalakult
a Hajdúsámsoni Kerékpáros Klub,
majd a két csoport közösen tekert
át Aradványpusztára. Mivel már
megépült a település teljes hosszá-

ban, a 471-es számú főút mentén
a belterületi kerékpárút szakasz
illetve Debrecen és Nyíradony
irányába is, Martinkán keresztül
pedig elérhetők a jól ismert kirándulóhelyek, éreztük már elérkezettnek, hogy Hajdúsámsonban
is alakuljon meg egy Kerékpáros
Klub. Szeretnénk, ha a későbbiekben valamelyik sportegyesületben
szakosztályként működne majd
tovább.
Az egész napos program nem
jöhetett volna létre segítők, támogatók nélkül, akiknek ezúton
is köszönjük segítségüket: Polgárőrség, Debreceni és Hajdúhadházi
Rendőrkapitányság, Debreceni
Mentőállomás, Debreceni Hivatásos Tűzoltó parancsnokság,
Észak-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. (Hajdú Volán), Hajdúsámsoni Orvosi Ügyelet, Hárs
Patika, Zöld Kör Egyesület (Hajdúböszörmény). Külön köszönjük
Hirku Richárd rendős zászlós és
Kovács László egészségügyi dolgozó személyes közreműködését,
valamint az Eszterlánc Óvoda,
a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és a Csapókerti Általános
Iskola aktív részvételét a programokban.
Tarné Hajdú Judit
Intézmény vezető
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Törökországban jártam
Szeptember 3-7-ig Isztambultól nem messze lévő Gölcük
városban vendégeskedtem Magyarországot, Hajdúsámsont
képviselve. A Hagyományok
Háza (Budapest) három fő részére biztosított lehetőséget a
kiutazásra, szakmai pályázat
benyújtása után választották ki
a résztvevőket, Hajdú - Bihar
megyéből 2 fő és Békés megyéből 1 fő utazhatott.

rába és a minden napi életükbe,
jártunk mecsetbe, kulturális
központokba, galériákban is.
A részvételünket örömmel fogadták a hozzánk látogatók –
„madzsarisztán” ahogyan ők
ejtették Magyarországot – és
alaposan megnézegették a kiállításunkat. Azt gondolom, a
történelmükből az a 150 év még
mindig összeköti ezt a két népet,
a népdal éneklésünket tapssal

A szakmai fesztiválon kiállítási standon tudtuk bemutatni a
magyarországi hímző kultúránkat, és egy alkalommal úgynevezett worshop-ot (bemutatót)
kellett tartani. Gömöri csomós
hímzést mutattam be a részt vevőknek, akiknek lehetőséget is
biztosítottam a kipróbáláshoz,
a minta darabot elvihették. A
tolmácsunk segítségével betekintést nyertünk a török kultú-

díjazták. Thököly Imréről utca és
fürdő van ebben a városban elnevezve. Sámson szülöttét, Kunos
Ignácot említve egy ottani tanító
felismerve bólogatott, ismerte a
munkásságát. Élményekkel és
sok sok tapasztalattal térhettünk
haza.
Dobosné Hajdu Anikó
hímző

OKTATÁS

2015. OKTÓBER

Szüreti mulatság

SZÜRETI HANGULAT
A II. RÁKÓCZI FERENC ISKOLA UDVARÁN
Ebben a tanévben is sor került
hagyományos őszi programunkra, a
szüreti mulatságra. A kedvező időjárásnak is köszönhetjük, hogy ez a
délután tartalmasan, vidáman telt
el. A gyerekek betekintést nyerhettek a mustkészítés munkafolyamataiba, megismerkedhettek az ehhez
szükséges eszközökkel. Emellett az
érdekes kézműves foglalkozások és
az ügyességi versenyek is hasznos
elfoglaltságot kínáltak az érdeklődőknek. Sokan vettek részt az
iskola udvarára meghirdetett rajz
versenyen is. A vállalkozó kedvű
gyerekek arcára szüreti témájú rajzokat készítettek a tanító nénik.

7. OLDAL

Autómentes Nap
A CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HAJDÚSÁMSONI
TAGINTÉZMÉNYE AZ AUTÓMENTES NAPON
Szeptember 22-én a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményének diákjai közlekedésbiztonsági
délutánon vehettek részt az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény alkalmából Hajdúsámsonban az
óvoda előtt.
A tanulók nagy örömére az
alsósokat nosztalgia busz vitte
el a rendezvény helyszínére,
ahol a gyerekek számtalan
környezetvédelmi programot
és közlekedésbiztonsági feladatot próbálhattak ki. A felső

és rolleres akadályverseny a
közlekedés biztonságára hívta
fel a figyelmet. Mini KRESZ
oktatás is szórakoztatta a tanulókat a STOP! Közlekedj
okosan! című rajzfilm által,
amelynek vetítését nagy ér-

tagozatosok a Bringázz velünk!
program keretében lelkesen tekertek a kerékpárúton.

deklődés övezte.
Számtalan ügyességi feladat is színesítette a délutánt,
amelyen mindenki nagyon jól
érezte magát, diákok és pedagógusok egyaránt.

Andó Emese
tanítónő

Kirándulás Rákóczi
emlékhelyekre

A II RÁKÓCZI FERENC ISKOLA 135 TANULÓJA
LÁTOGATOTT EL KASSÁRA ÉS KRASZNAHORKÁRA
Szeptember 26-án, három autóbusszal indultunk, hogy tovább
mélyítsük iskolánk névadójáról,
II. Rákóczi Ferencről megszerzett
ismereteinket. Először Kassára
érkeztünk, ahol a Szent Erzsébet Dómot kerestük fel, melyet
Steindl Imre tervei szerint építettek újjá. A dóm altemplomában
temették el 1906-ban a Rodostóból hazahozott II. Rákóczi Ferenc
hamvait. Ugyanitt nyugszik édesanyja Zrínyi Ilona és fia Rákóczi
József is. A márványkoporsón mi
is elhelyeztük kegyeletünk koszorúját.

folyik a helyreállítása, ezért csak
kívülről tudtuk megnézni azt. A
várkapunál a kísérőtanárok segítségével közösen elénekeltük a nagyon
ismert „Krasznahorka büszke vára”
kezdetű dalt.
Élményekkel és ismeretekkel tértünk haza a késői órákban. A kirándulást a Nemzeti Együttműködési
Alap támogatásából finanszíroztuk,
melyet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével
nyújtott az Iskolánkért Alapítvány
2015. évi szakmai programjához.
Ezúton is köszönjük a gyerekek
nevében a támogatásukat!

Ezt követően a fejedelem rodostói
házának másához mentünk. A ház
eredetije a törökországi Rodostóban
található, ahol II. Rákóczi Ferenc
életének utolsó időszakát töltötte.
Az eredeti berendezések egy részét
Törökországból szállították ide,
köztük a fejedelem által készített
bútorokat is. Innen egy udvaron
keresztül jutottunk a híres Miklós
börtönbe, ahol a Rákóczi fejedelem
kegyetlen hírű hóhéra tevékenykedett.
Sajnos az időjárás nem kedvezett
a városi szabadtéri sétákhoz, ezért
kora délután a Krasznahorkán épült
várhoz utaztunk. Mivel a vár három
évvel ezelőtt leégett, és jelenleg is

Oroszné Győri Magdolna
igazgatóhelyettes

A szelektív hulladékválogatás és a természetes anyagból,
parafakorongból készített szőlőfürt is a környezettudatos
életmódra fókuszálta a gyerekek figyelmét. Kerékpáros

Ezúton szeretnénk megköszönni a szervezőnek, a Petőfi
Sándor Városi Könyvtárnak a
meghívást erre a mindannyiunk számára értékes és emlékezetes napra.
Bízunk benne, hogy a következő évben is együtt hívhatjuk fel az iskolások figyelmét a
környezettudatosság és a közlekedésbiztonság fontosságára.
Hegedűs Andrea
tanító
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8. OLDAL
SERDÜLŐ ÉRMEK EGERBŐL,
VARGA-SIKER CSEHORSZÁGBÓL

Eseménydús szeptembere volt a Harangi Imre SE ökölvívóklubnak.
Varga Miklós először itthon mutatta meg a Botos-gálán, hogy ki
az úr a háznál, majd külföldön győzött le mindenkit, aki csak elé
került. A fiatalok ezalatt, főleg a nyíradonyi szekció bunyósai két
pofonpartin pallérozódtak, majd az országos serdülő bajnokságról
tért haza a hajdúsámsoni anyaegyesület egy-egy ezüst-, illetve
bronzéremmel. Mindemellett Máté Attila vezetőedzőnek a programjába még egy szentpétervári junior világbajnokság is belefért,
ahol a magyar válogatott szakmai stábját erősítette.
VARGA MIKI FORMÁJA KIVÁLÓ
Varga Miklós Salgótarjánban bokszolt egy gála betétprogramjaként, ahol a hazai új vonal egyik legtehetségesebb tagjával, Könnyű
Richárddal csapott össze, ám kiderült, hogy még mindig Miki
diktálja a tempót Magyarországon a 60 kilósok között, hiszen
igen egyértelmű sikert aratott nagyon ügyes riválisa felett. Ő
gyakorlatilag ezzel a győzelemmel hangolt Ústi nad Labemre
(szeptember 8-13.), ahol egy erős nemzetközi tornán lépett kötelek
közé. Itt egy hazai öklözővel kezdett, ám cseh ellenfele sem jelentett
akadályt Miki számára. Ezt követően a világ elitjét képező grúz
iskola egyik növendéke került Varga útjába, de rajta is túllépett
a HISE bokszolója. A döntőben egy francia fiú ellen bunyózott
volna Varga, ám addigra „szétütötte” a kezét és dr. Kovács László
szövetségi kapitány nem engedte kesztyűt húzni. A formája így is
több mint bíztató Vargának a decemberi felnőtt magyar bajnokság
előtt három hónappal.
JUNIOR
VILÁGBAJNOKSÁG
Ugyanekkor a magyar junior-válogatott Oroszországban szerepelt a
korosztályos világbajnokságon (szeptember 4-12.). Elismerés a HISE számára, hogy ismét Máté Attila volt
az edzői kar egyik tagja. Mint a
versenyről utólag elmesélte nehéz
sorsolása volt a mieinknek, és még
sokat kell fejlődniük a srácoknak, de
természetesen jó volt velük odakint
dolgozni. Végül egy bronzérmet szerzett a magyar különítmény.
POFONPARTIK és SERDÜLŐ
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
Egy hajdúhadházi (telt házas) és egy ugyancsak sikeres körösszakáli
(Berek Kupa) pofonpartin vannak túl a HISE ifjoncai – mindkettőt
a DVSC rendezte. Perge Bence és Perge György volt a csapattal
itt és ott edzőként. A direkt gyakorlatilag újoncokat bevető klubunk felkészülésébe nagyon jól illeszkedett ez a két esemény, ahol
tapasztalatot szereztek az ifjak, emellett megérezték az ízét a ring
világának a tétre szóló összecsapásokon, amelyeken keményen
küzdöttek.
Az Egerben szeptember 24-27. között megrendezett serdülő ob-n
a HISE Máté Attila vezetésével szerepelt. A három 13-14 éves
bokszolónk szépen teljesített, hiszen egy második (Veres Tibor
68kg) és egy harmadik (Kanalas Dániel 44,5 kg) helyet hoztak
össze a fiúk. Ugyanakkor a tréner elmondta, hogy Varga Jenő Richárd esetében nehezményezte a bírói döntést, de Dani kapcsán
sem értett egyet a döntéssel – magyarán az elismert szakember
szerint még jobb helyezést érdemeltek volna. Ugyanakkor maga a
tény, hogy három bunyósból ketten érmet szereztek dicséretes, és
mutatja, hogy a HISE utánpótlás nevelése is a helyén van.
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APRÓHIRDETÉS
Hajdúsámsonban eladó málnatő 200 Ft, ribizli tő 300 Ft,
kecskerágó tő 200 Ft-tól, szőlőtő 500 Ft, 1 szoba fürdőszobás, konyház ház a központhoz
közel 550 m2-es telken eladó 5
millió Ft-ért. Érd: délután 15
órától 06/30-618-1287
Szűcs utcai 1250 m 2 építési
telek eladó. A telken villany és
fúrott kút van, egyéb közmű a
telek előtt. Tel: 06-30/547-1216
Hajdúsámson központjában
a Rákóczi u. 30. sz. alatt üzlethelyiségre alkalmas telek eladó.

Irányár: 2.500.000 Ft. Telefonszám: 06/20-491-5514.
Megtekinthető bármikor.
Eladó szép állapotban lévő
3 db üvegezett, 1 db tele ajtólap, továbbá Elekthermax típusú, hibátlan állapotban lévő villany tűzhely. Érdeklődni: 06/70203-4329.
Gyakorlattal rendelkező eladópénztárost, hentesáru-eladót, pultost, cukrászt felveszünk. Érdeklődni telefonon: 06/30-645-3013
8-17 óráig minden nap.

Használt autó felvásárlás
azonnal, készpénzfizetéssel.
/HKHWPV]DNLQpONOLVpUOWKLEiVLV
'tMPHQWHVHQKi]KR]PHJ\QN

Tel.: 0630/831-6520
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Szezon végi értékelés a 3-D Sportegyesületnél
Fennállásunk legjobb évét
produkáltuk mindkét szakosztályunknál. A kézilabdásoknál végre ebben az évben
sikerült 20 fővel beindítani a következő utánpótlás
csapatot. Ezek a zömmel
5. osztályos gyerekek az
U-13-as gyerekbajnokságban kezdték el a versenyzést ez év szeptemberében.
Óriási lelkesedéssel, de
egyelőre még szerény eredményekkel ismerkednek a

gyerekeket ellátni. A nyár
folyamán természetesen
alább hagyott a lelkesedés,
de október hónapban újra
kezdjük az utánpótlás nevelést. A nyár különben is
a versenyekről szól.
Az ifj Bertalan Zoltán által
elért Felnőtt Magyar Bajnoki cím új irányvonalat
adott az egész éves versenyszezonnak. Elindultunk a
pályaversenyzés felé. Ami
így utólag nagyon jó el-

gyerekek a kézilabdázás
rejtelmeivel. Most szembesülünk azzal a ténnyel,
hogy milyen hátrányban is
vagyunk azokkal az U-13as csapatokkal szemben,
akik már több éve játsszák
a különböző korosztályos
bajnokságokat. A következő
célunk az, hogy már óvodás
vagy kisiskolás korban a szivacskézilabdánál kezdjünk
foglalkozni a gyerekekkel.
A nagyobb lányok továbbra
is a Nyíradonyi NBI/B-s
junior csapatot erősítik és
rendszeresen ők a meghatározó játékosok. Hutka Dia
és Szabó Polli már csak
egy hajszálra van attól, bekerüljön az NBI/B- felnőtt
keretbe! Ezek a játékosok jó
húzóerőt jelentenek a kisebb
korosztály számára is.
Az íjászoknál is két nagyon
jó hírrel szolgálhatunk. A
különböző iskolai rendezvények /sportágválasztó,
egészségnap/hatására a tanév vége felé annyi érdeklődő
jelentkezett az edzéseken,
hogy nem győztük íjjal a

büszkék is
vagyunk rá.

A pályaversenyben elért
kimagasló eredmények
mellett ez évben is töretlenül versenyeztük végig a
vadászíjász sorozatot is. A fő
verseny a Magyarországon
rendezett IFAA 3D Világbajnokság volt. Két versenyzővel képviseltük egyesületünket. Sólyom Máté a
kategóriájában IV. helyezést
ért el. Ifj. Bertalan Zoltán a
harmadik versenynap végéig
jól tartotta magát a 8. helyen a felnőtt mezőnyben,
de sajnos az utolsó napon
egy balszerencsés lövés következtében visszacsúszott
a 15. helyre. A verseny előtt
örömmel aláírtam volna ezt
a helyezést, de végig követve a versenyt, ma már egy
kis hiányérzet van bennem,
amiért nem sikerült a bravúr, vagyis a 10-be kerülés.
Ebben az évben két gyerekkel szerepeltünk az Országos Diákolimpián. Lőrinczi Réka hiába lőtte meg a
budapesti döntőben a III.
helyezést, az összetettben
a IV. helyre szorult, mert
egy nagyon rossz időjárási
viszonyok között megrendezett regionális versenyről
kevesebb pontot vitt annál,
mint amit ténylegesen tud,
ezért nem jött össze a dobogó! Makai Ádám első
országos versenyén elért
IV. helyezése szintén nagyon jónak számít. Bízom
benne, hogy ez lendületet
ad a gyerekeknek a továb-

A HAJDÚSÁMSONI
T.T.I.SZ.E LABDARÚGÓ
CSAPAT HÍREI

bi munkához. Réka az ősz
folyamán íjat vált, és csigás
kategóriában folytatja a versenyzést. Úgy tűnik, hogy
ebben a kategóriában még
jobb eredményeket várhatunk tőle. A versenyszezon
végén az eredményeink közül csak a legkiemelkedőbb
versenyeken elért eredményeket közöljük, de e mellett számtalan kisebb, régiós
szintű versenyen vettünk
részt, és értünk el dobogós
helyezéseket.
Az önkormányzati támogatásnak köszönhetően
ebben az évben ismét sikerült országos versenyt
rendeznünk. A világbajnokság előtti utolsó felkészülési versenynek számító
3D Grand Prix III. versenyen a teljes magyar élvonal
részt vett. A versenyzők a
csodálatos Guthi erdőben
egy nagyon jó színvonalú
versennyel készülhettek
a VB-re. A visszajelzések
azt igazolják, hogy jó versenyt rendeztünk és jövőre
is szeretnének visszajönni
hozzánk. Remélem, hogy
lesz lehetőségünk jövőre
is országos szintű versenyt
rendezni!
A kézilabdával és az íjászattal kapcsolatos érdeklődők
a 06-30-2395-707-es telefonszámon érdeklődhetnek
Bertalan Zoltán edzőnél.

f A 2015/16-os bajnoki szezont augusztus 16. kezdte el.
11 korosztályos csapattal közel
200 játékossal vágtunk neki a
megyei bajnokságnak. Csapataink számára a célkitűzés az
első 3 hely megszerzése volt.
f Felnőtt csapatunknak 7
mérkőzésből 5-öt sikerült
megnyerni, így a 3. helyen
várja a folytatást. Jelenleg
csaptunk tagja Hamar Gergő
10 találatával vezeti a góllövőlistát.
f U19-es csapatunk nem
kezdte jól a bajnokságot,
hiszen csupán 2 győzelmet
szerzett 5 vereség mellett.
f U16-os csapatunk Halász
Zoltán irányításával, példaértékű edzésmunka mellett
kiváló csapategységet alkotnak, ami az eredményüket is
gondolásnak bizonyult. A
tükrözi. 4 mérkőzésből 4 győversenyszezon előtti felkézelemmel büszkélkedhetnek.
f U14-es csapatunk 50%-os
szülési időszakban az Orosz
teljesítménnyel 2 győzelem 1
Viktor háromszoros Világdöntetlen és 2 vereséggel várja
bajnokkal folytatott közös
a folytatást.
szakmai munka meghozta
f U13, U11, U9, U7-es csaaz eredményét. A stabilan
pataink a Bozsik program
meglőtt pontátlag 8-10ponttal nőtt ebben az évBertalan Zoltán keretein belül versenyeznek.
f Egyesületünk U17–19 leSE Elnök ánybajnokságban is részt vesz.
ben, ami azt jelentette, hogy
az egész éves
f A megye3-as felnőtt csaversenyeredpatunk az 5. helyen áll.
A kiemelt versenyek eredményei:
ményeket
Szeretnénk ha játékosaink
R5 Ł85,.&(5)&.á(9
figyelembe
minél szebb, jobb körülmé– IFAA Terem Országos Bajnokság ..........................I. hely
véve, októnyek között focizhassanak,
– WA Terem Országos Bajnokság ............................. V. hely
ber elején
így fontosnak tartjuk, hogy
– WA Országos Bajnokság ...................................... IV. hely
sportlétesítményünk folyahivatalosan
– HDH-IAA 3D Országos Bajnokság .................... IV. hely
matosan fejlődjön.
is a Magyar
– WA Pálya Grand Prix I. forduló ...........................III. hely
f Nyáron sikerült a füves
Felnőtt Csi– WA Pálya Grand Prix II. forduló.............................I. hely
pályánkon automata öntögás váloga– WA Pálya Grand Prix III. forduló ...........................I. hely
zőrendszert kiépíteni, amiről
tott tagja
– WA Pálya Grand Prix összetett ...............................I. hely
évekkel ezelőtt még álmodni
lett.
Úgy
– CEC Közép Európa Kupa.....................................III. hely
sem mertünk. Deczki Lajos
érzem, hogy
– IFAA WBHC 3D Világbajnokság...................... XV. hely
alelnöknek köszönhetően már
egy ilyen
– HDH-IAA ECH 3D Európa Bajnokság ........... VII. hely
mindenfelől térkövön közelít„fiatal” egye– HDH-IAA ECH 3D Csapat Európa Bajnokság .. II. hely
hetjük meg öltözőnket és egy
sület részéről
R5 ĉ&3)'5 á.ï
kemence építésében is fontos
ez igazán
– IFAA WBHC 3D Világbajnokság........................ IV. hely
szerepet vállalt. További céld ic s érete s
jaink között szerepel: tároló
R5 ď,#(4#5ï% ............................................................................
teljesítmény.
építés; edzőpálya; futópálya;
– Diákolimpia Országos Döntő ............................... IV. hely
sportcsarnok
Nagyon
R5
%#5á'
– Diákolimpia Országos Döntő ............................... IV. hely

Szegedi Szabolcs
elnök
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Csíkszentdomokossal Káposztás napokon

Megyei közfoglalkoztatás kiállításon - Pavilonunk

Önkormányzatunk kuktái a Káposztás napokon

Református Istentiszteleten testvérvárosunnkal
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