Defibrillátort kapott a Hajdúsámsoni Központi Ügyelet
HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EZ ÉV
FEBRUÁRJÁBAN JÓTÉKONYSÁGI KONCER TET SZERVEZETT, MELYNEK BE VÉTELÉBŐL EGY LIFEPAK 12
TÍPUSÚ DEFIBRILLÁTORT VÁ SÁROLT.
Az életmentő berendezést ünnepélyes keretek között október 29én
vehette át az ügyelet vezetője, Dr.
Bíró Lajos. Az önkormányzati adománynak köszönhetően a megye
legjobban felszerelt ügyeleteként
működhet a sámsoni ügyelet.

Parképítés
Sámsonkertben

OKTÓBER VÉGÉN, BUDAPESTRE, AZ ÖTÉVENTE MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ ORSZÁGOS
NÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁRA
UTAZTAK A KLUB TAGJAI.
A Néprajzi Múzeumban járt az

Öltögetők Klubja
SZÉLESKÖRŰ ÖSSZEFOGÁSSAL INDULTAK
MEG A SÁMSONKERTI ISKOLA ELŐTTI ERDŐS
TERÜLET PIHENŐ PARKKÁ ALAKÍTÁSÁNAK
MUNKÁLATAI.
Helyi lakosok, civil szervezetek és az Önkormányzat dolgozói kezdték el a terület parkosítását és a térköves burkolat kialakítását.
A park füvesítésére, padok és szeméttároló
edények kihelyezésére jövő évben kerül
majd sor.

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK
HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE NEVÉBEN!
A szakmai kiállításon sámsoni alkotások is helyet kaptak,
s több közülük elismerésben is részesült.

Antal Szabolcs
polgármester
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Lezárult az

„Esély-Háló” Program

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – JÁRÁSSZÉKHELY TELEPÜLÉSKÉNT – HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL EGYÜTTMŰKÖDVE AZ ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM TÁMOGATÁSI RENDSZERÉHEZ SIKERES PÁLYÁZATOT NYÚJTOTT
BE „ESÉLY-HÁLÓ” TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A DEBRECENI JÁRÁSBAN CÍMMEL, AMELY
21.959.460 FT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT.
A projekt 100 %-ban támogatott volt, az
önkormányzatok részéről önrészt nem
igényelt.

A programot lezáró „Jó gyakorlatok” konferencia Hajdúsámsonban 2015. november
11-én, a Polgármesteri Hivatal Nagytanács
termében került megrendezésre.
Debrecen és Hajdúsámson között kulturális,
gazdasági és szolgáltatási kapcsolatok kialakítása sikeresen megtörtént. A projekt célcsoportjai közzé tartoztak a mélyszegénységben élők, romák, nők, gyermekek, idősek
és fogyatékkal élők. Őket érintően fő feladat
az volt, hogy problémáikat felszínre hozzák,
és fejlesztési lehetőségeket állapítsanak
meg, valamint együttműködő partnereket
találjanak.
Hajdúsámsonból is sokan részesei lehettek a képzéseknek, tréningeknek, rendezvényeknek. Külön örömre szolgált, hogy a
projekt keretében a nyár folyamán lehetőség nyílt arra is, hogy 30 hátrányos helyzetű

hajdúsámsoni gyermek 1 hetet tölthetett el
az AGORA Tudományos Élményparkban.
A Hársfa utcai Egészségügyi Központban
Egészség Tér programon belül szűrővizsgálatokra mehettek el a lakosok, valamint a
Szociális Börze alkalmával Debrecenben lehetőség nyílt betekintést nyerni Hajdúsámson szociális helyzetébe.
A projekt középpontjában a partnerség állt és
a két város együttműködése példaértékű volt.
A záró konferencia nagyon családias hangulatban telt, hiszen a gyakorlat célcsoportjai
– mint mélyszegénységben élők, romák,
nők, gyermekek, idősek és fogyatékkal élők
– képviselték magukat egy színvonalas előBEÃTTBMr
Antal Szabolcs
polgármester

Közmunkaprogram

hírei
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Az uborka területét téliesítettük, a cseppcsövek, KPE csövek, tartályok felszedése, a
hálók felkötése befejeződött.
November hónapban nagy erővel készítik a
tésztaüzemben a csigatésztát is karácsonyra. A legyártott tészták a rászorult, idős embereknek lesznek ajándékozva a szeretet
ünnepének alkalmából.
Folyamatos volt a munka november hónapban is az utak karbantartásával Hajdúsámson számos utcáiban, Sámsonkertben,

valamint Martinkán. Kátyúkat javítottak a következő utcákban: Fő utca, Nap utca, Veres
Péter utca, Marinkai buszforduló, Munkácsy,
Bocskai utca eleje, Hajnal utca, Jókai utca
egy szakasza, Kiss utca. Földutak karbantartására került sor: Sámsonkert, Bartók Béla
utca, Rózsa utca, Gyöngyvirág utca, Ibolya
utca, Garai utca, Diósvári út. A Liget-tanyán
és a Határ úton a vízlevezető árkokban a vízlefolyás biztosítása is megtörtént.
A Liget-tanyai iskola udvarán, az Egyedi Mezőgazdasági Programelem kapcsán a közcélú dolgozók aktív foglalkoztatásával már
megépült a tojótyúkoknak szolgáló épület.
Kétszáz darab tojótyúk lesz a kezdetekben
tartva szabad tartásos technológiával. Ta-

karmányozásuk saját termelésű kukoricából,
lucernából lesz megvalósítva. A tojások a
száraztészta üzemben kerülnek felhasználásra. A villanyszerelési munkálatok, tojófészkek készítése, etető-itató berendezések
szerelése elkészült.

A fűszer paprika leszedés utáni szárítása
folyamatban van. Száradás után ledarálására és csomagolására kerül majd sor, 500 kg
NFOOZJTÊHCFOr
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Önkormányzati hírek
TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN HOZOTT FONTOSABB DÖNTÉSEKRŐL

Sámsonkerti

HÍRADÓ
CSIGÉNÉ ZSADÁNYI MARIANN ÉS
RÁKOS TAMÁS KÉPVISELŐK ROVATA
Utak készítése
A részönkormányzat 2015. május 7-i ülésén
elhatározta, hogy a településrészen körzetenként 1-1 utcát zúzott kő alappal és
martaszfalt borítással elkészít. Így októberben Csigéné Zsadányi Mariann 8. számú
körzetében a Nyicki utca, míg Rákos Tamás
7. számú körzetében a Fő utca készülhetett
el a körzetes képviselők és az Önkormányzat
közbenjárásával.

Védjük értékeinket

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy Dr.
Kuun József fogszakorvos az 1. sz. vegyes
fogorvosi praxist Dr. Nagy Ivett fogorvos
részére el kívánja idegeníteni. A képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a fogorvosi
praxisban 2016. január 1-jétől Dr. Nagy Ivett
lássa el a fogorvosi feladatokat a praxisjog
megszerzését követően, mellyel kapcsolatban előszerződést köt.
Elhatározta, hogy az Eszterlánc Óvodában
43 fő technikai dolgozót egyszeri béren kívüli juttatásban részesít. A fedezet az óvoda
költségvetésében a bérmegtakarítás terhére kerül biztosításra.
A képviselő-testület a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítványtól a Központi Orvosi
Ügyelet részére egy db LIFEPACK 12 típusú
defibrillátor és két darab akkumulátor átvételéről döntött.
A képviselő-testület egyetértett a módosított Hajdúsámson város Településfejlesztési
koncepciójának saját hatáskörben történt
felülvizsgálatával és a város aktualizált Településfejlesztési koncepciójaként elfogadja
a „Hajdúsámson Településfejlesztési Koncepció aktualizálása” I. kötet (jövőkép, fejlesztési célok, prioritások, fenntarthatóság)
„Hajdúsámson Településfejlesztési Koncepció aktualizálása” II. kötet (előzmények,
helyzetelemzés, helyzetértékelés) című dokumentumokat.

Elhatározta, hogy az állami tulajdonú 0103/1
hrsz.-ú ingatlan - volt Laktanya Hajdúsámson Hajdúhadház között - ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél,
valamint a kezdeményezéshez kapcsolódóan fejlesztési programot dolgoz ki ingatlanfejlesztő bevonásával.
A képviselő-testület „Hajdúsámson Város
Önkormányzata Egészségügyért Díját” adományozta Dr. Kuun József fogszakorvos részére.
Elhatározta, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány által kiírt, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetétele, renoválása, helyreállítása tárgyában pályázatot kíván benyújtani, melyhez önerőt biztosít a fejlesztési céltartalék
terhére.
Elhatározta, hogy a Belügyminisztérium
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsához bűnmegelőzési projekt megvalósítása tárgyban
makro pályázatot nyújt be. A képviselő-testület az önerőt az általános céltartalék terhére biztosítja.
Hajdúsámson Városának 2015. november
UÓMÙKKFHZ[ǩKFMFUU %S%BOLV+Ó[TFGr

A településrészen megtörtént az iskola
előtti virágoskert ősziesítése, árvácskákat
ültettünk, majd lakossági felajánlásnak köszönhetően nagyon szép krizantémot is
helyeztünk el a parkgondozókkal. Sajnos
nem sokáig gyönyörködhettünk bennük,
már másnap a virágok hűlt helyét találtuk.
Ez lopásnak minősül s a lopás bűn! Kérünk minden lakost, hogy védjük meg értékeinket, ne hagyjuk, hogy értékeink kárba
menjenek! Azért, hogy ez ne forduljon elő
többször egy sámsonkerti vállalkozónak köszönhetően felszerelésre került egy kamera
a központban.

Összefogás karácsonya
2015. évében ismét megrendezésre kerül az
Összefogás Karácsonya a településrészen.
Az idén is próbálunk segíteni nehéz sorsú
embertársainkon, amit most is összefogással
szeretnénk elérni. Nagy Örömünkre szolgált,
hogy az adományozni szándékozó lakosok
már megkerestek minket. Ez úton kérünk
minden sámsonkerti lakost, akinek van felesleges ruhaneműje – felnőtt, gyerek egyaránt
-játékok, könyvek, hozza el (külön szedve a
női, férfi, gyerek ruhákat, külön a cipőket, játékokat, könyveket) a sámsonkerti iskolába
december 18-án 17.00 – 19.00 között, valamint december 19-én 9.00-14.00 között.
Az összegyűlt adományok december 20án 10.00 órától kerülnek kiosztásra ünnepélyes keretek között a sámsonkerti park
területén, a karácsonyfa körül. Idén a fenyőfát Borúzs Gábor sámsonkerti lakosnak
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köszönhetjük. Szeretettel és egy tál meleg
étellel várunk minden kedves érdeklődőt. A
pontos programról a boltokban és a hirdetőtáblákon kihelyezett plakátokról illetve a
facebookról tájékozódhat a lakosság.
Az adományokhoz szükséges egy előregisztráció, melyet az alábbi pontokon tehetnek
meg november 27 - december 11 között:

Bölcsődevezetők találkozója városunkban
ÜNNEPI SZAKMAI NAPOT RENDEZTÜNK A BÖLCSŐDÉBEN ABBÓL AZ ALKALOMBÓL,
HOGY IMMÁR TIZENÖT ÉVE FOGADJUK, SZERETJÜK, NEVELJÜK, GONDOZZUK AZ APRÓSÁGOKAT VÁROSUNKBAN. AZ ÉSZAK ALFÖLDI RÉGIÓ HUSZONÖT BÖLCSŐDÉJÉBŐL
FOGADTUK VENDÉGEINKET.

Géresi ABC, Szűcs utca 104.
Szűcs ABC, Szűcs utca
Mester ABC, Dombos utca 24.
Élelmiszer Vegyesbolt, Szűcs utca 30.
Amennyiben nem talál minden adomány
gazdára azok továbbításra kerülnek a Családsegítő Szolgálathoz, ahol tavaly is nagy
ÕSÕNNFMGPHBEUÃLr
Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kíván Csigéné Zsadányi Mariann képviselő, Rákos Tamás képviselő, Oláh Imréné
részönkormányzati tag

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy
ünnepségünkön részt vett Dandé Lászlóné
alpolgármester asszony is, aki köszöntötte a jelenlevőket. Szívélyes, szívhez szóló,
személyes tapasztalatokkal átszőtt beszédében nagy elismeréssel beszélt a bölcsődénk szakmai munkájáról. Biztosított
minket, hogy városunkban a kisgyermekek
ellátásához ezután is minden segítséget
megkapunk a Képviselő-testülettől, az Önkormányzattól. Elismerését fejezte ki a vezetőnőnek és minden kollégának a kiváló
munkájáért. Sok erőt, kitartást, jó egészséget kívánt mindnyájunknak ahhoz, hogy
továbbra is ilyen szeretetben, a szülők és a

A Néprajzi Múzeumban járt az

fenntartó megelégedésére tudjuk nevelnigondozni a ránk bízott gyermekeket.
Zavaczki Éva, bölcsődevezető asszony ezután vetítéssel színesítve tekintett vissza a
bölcsőde 15 évére.
Nagy Éva szaktanácsadó jogszabályi változásokról beszélt.
Keskenyné Péntek Ágnes Szolnok Megyei
Jogú Város Egészségügyi és Bölcsődei Intézményének Igazgató helyettese a Magyar Bölcsődék Egyesületének Alelnöke pedig az elkövetkezendő változásokat ismertette velünk.
Együtt, szép virágcsokorral kedveskedtünk
két megyei bölcsődevezetőnek nyugdíjba
vonulásuk alkalmából.

Öltögetők klubja

A XVI. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁRA UTAZOTT A KLUB BUDAPESTRE
OKTÓBER 29-ÉN.
Az ötévente megrendezésre kerülő országos szakmai megmérettetésre és kiállításra
a szakkörünknek is sikerült pályamunkákkal
bekerülni. Díjazott lett és ezüst oklevélben
részesült viselet kategóriában a szakkör vezetője, Dobosné Hajdu Anikó. Díjazott lett a
lánykaruha - mely a szakkör közös munkája
- a tervezésért és az újszerű mai használatnak is megfelelő kivitelezésért. A tárlaton
láthatták még Báthori Imréné, Havasi István-

né, Tóth Sándorné, Urbin Józsefné alkotásait
is. Ajánljuk mindazok figyelmébe a kiállítást,
akik szeretik a népművészeti tárgyakat és
szeretnék látni, hogyan viszik tovább az alkotók a hagyományainkat mai használati és
viseleti darabokon keresztül.

A kiállítás megtekinthető 2016.március 27-ig.

Ünnepi, szakmai napunk nagyon jó hangulatban, az épület bemutatásával és szerény
megvendégeléssel ért véget.
Szeretném megköszönni Hajdúsámson Város Önkormányzatának, a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési
és Muzeális Intézmény Igazgatójának,
Tarné Hajdu Juditnak, és az Eszterlánc
Óvoda vezetőjének, Váradi Lászlónénak
a rendezvény lebonyolításához nyújtott
segítségüket! r
Zavaczki Éva
Bölcsődevezető
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Egyeztetések

az egészségügyi és
a szociális szféra között

AZ EGÉSZSÉG TÁRSADALMI MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐI KÖZÜL KIEMELTEN FONTOSAK
AZOK A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK, AMELYEK KÖZÉ MEGSZÜLETÜNK, AHOL FELNÖVÜNK,
ÉLÜNK, DOLGOZUNK, VALAMINT AZ ÉLETKORUNK ÉS NEM UTOLSÓ SORBAN AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ RENDSZER.
Az egészségbeli egyenlőtlenségek mérsékléséhez, az egészségi állapot-jóllét
eléréséhez a szociális és egészségügyi
szakemberek együttműködése nélkülözhetetlen!
A TÁMOP-6.2.5-B-13./1-2014-0001 azonosítószámú „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben –
Területi együttműködések kialakítása” című
kiemelt projekt kiemelt célja nemcsak az
egyéni tudatos részvétel és felelősségvállalás erősítése, hanem az egészséget támogató, a kapacitásokat hatékonyan kihasználó
rendszer kiépítése is.

Láthatósági mellényt valamint
kerékpáros lámpa szettet kaptak lakosaink

A kerékpárosok Hajdúsámsonban november
10-én láthatósági mellényt valamint kerékpáros lámpa szettet kaptak a Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán
dolgozó rendőröktől, akik így próbálták meg
felhívni a figyelmet a láthatóság fontosságára.
A Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai az
elmúlt időszakban – a közúti ellenőrzések
alkalmával - a „Látni és látszani” kampány

A projekt keretein belül a debreceni Közösségi
Egészségszervezési Iroda munkatársai Hajdúsámson településen vizsgálták a két egymással szorosan összefüggő terület kapcsolatát.
Az egyeztetések Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának tanácstermében kerültek megrendezésre, amelyre
mindkét szféra szereplői meghívást kaptak,
és szinte hiánytalanul képviseltették magukat.

a Református Egyházközösség gondozónői, a
Magyar Pünkösdi Egyház – Országos Cigány
Misszió Segítő Szolgálatának vezetője és gondozója, valamint a Szivárványház intézményvezetője
Emellett a szociális szakellátás képviseletében
két országos területi ellátási kötelezettséggel
rendelkező intézménynek a Nyíradonyi Ápolási
Otthonnak és a Hajdúszoboszlói Idősek Otthonának Intézményvezetői is.
Az egészségügyi szféra részéről megjelent:
a házi gyermek – és felnőttorvosok, a Védőnői
Szolgálat munkatársai, és a Szent Rita Kft.
ügyvezetője
A Polgármesteri Hivatalt
Bagolyné Szűcs Mariann és Feketéné Oláh Ágnes irodavezetők képviselték.
A moderált találkozók alkalmával területenként 1-1 megbeszélés zajlott, ezt követően,
harmadik alkalommal kerekasztalos megbeszélést tartott a két szféra. Kiemelt kérdés
volt az otthonápolás és gondozás megvalósulása a településen, valamint a köztük lévő
együttműködésnek a fejlődési irányai.
A közös megbeszélés alkalmával a résztvevők
megfogalmazták, hogy munkájuk szorosan
összefügg, egymástól el nem választható. Az
együttműködés egyik legfontosabb feltétele,
hogy a lakosság egészségét és a betegek állapotát szem előtt tartva egymást tájékoztatWBNǶLÕEKÕOFHZÛUUBLÊUT[GÊSBr

A szociális szféra részéről megjelent:
a Nyíradonyi Családsegítő és Szociális Szolgálat Hajdúsámsoni központjának vezetője és
munkatársai,

Közösségi Egészségszervezési Iroda
Debrecen

keretében láthatósági mellényeket és lámpa szettet osztottak. Ezzel is szerették volna
felhívni az ellenőrzés alá vont kerékpárosok
figyelmét a láthatóság fontosságára, amely
az őszi és téli időszakra jellemző időjárási- és
látási viszonyok miatt még inkább fontossá
válnak. Aki nem közlekedik autóval, sokszor
nem is sejti, hogy a szélvédő mögül milyen
kevéssé látszódhat az út szélén haladó kerékpáros, ezért a láthatóságot elősegítő kötelező
tartozékok akár életet is menthetnek. Kiemelt
figyelmet fordítunk továbbá a kerékpár kötelező tartozékainak meglétére, működőképességére is. Az alábbi ábra szemlélteti a kerékpárra kötelezően előírt felszereléseket.
A kerékpárra ezen felül felszerelhető elöl fehér, oldalán borostyán sárga, a lábpedálokon
elöl és hátul borostyán sárga fényvisszaverővel, továbbá a kerékpár bal oldalán elhelyezett szélességjelzővel, amely előre fehér, hátra piros színű fényvisszaverőt tartalmaz.

ság által - idén negyedik alkalommal - útjára
indított „Látni és látszani” elnevezésű országos kampányt. A kampány 2015. november
1-jétől 2015. december 10-ig tart. A kampánnyal kapcsolatban további információkról az érdeklődök a www.latnieslatszani.hu
XFCPMEBMPOUÃKÊLP[ÓEIBUOBLr

Az Országos Rendőr-főkapitányság és az
ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizott-

Kertész Zsolt címeres rendőr főtörzs zászlós
Boros Viktor címeres rendőr zászlós
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Népdalkörök találkozója Hajdúhadházon
A HAJDÚHADHÁZI NÉPDALKÖR 2015-BEN ÜNNEPLI FENNÁLLÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT. A KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE MEGHÍVTÁK A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK - HAJDÚSÁMSON ÉS NYÍRADONY - NÉPDALKÖREIT IS. A RENDEZVÉNY A NÉPI KULTÚRA ÁPOLÁSÁT ÉS A KÖZÖSSÉGEK ÖSSZETARTÓ EREJÉNEK ERŐSÍTÉSÉT IS SZOLGÁLTA.
Csáfordi Dénes Hajdúhadház polgármestere
és Kondásné Erdei Mária Nyíradony polgármestere köszöntötték a megjelenteket.
Beszédükben kiemelték, hogy a népdalkörök
minden településen azon közösségek közé

tartoznak, akikre mindig számíthatnak a városi ünnepségeken, megemlékezéseken.
A jeles évfordulót ünneplő hadházi csoportnak Hajdúsámson üdvözletét is elvittük, ajándékaink között szerepelt az a közelmúltban

intézményünk által megjelentetett helytörténeti füzet is, amely Bartók Béla - egy sámsoni
MFHÊOZUǩMHZǶKUÕUUOÊQEBMBJUUBSUBMNB[[Br
Tarné Hajdú Judit
Igazgató

Adventi kézműves
foglalkozások

Hajdúk a Nagy
Háborúban

Martinkai Közösségi
Ház szolgáltatásai

2015. NOVEMBER 27-ÉN, PÉNTEKEN
14 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG

HAJDÚK A NAGY HÁBORÚBAN CÍMMEL NYÍLT KIÁLLÍTÁS A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNYBEN
NOVEMBER 20-ÁN.

2015. NOVEMBER 27-ÉN, PÉNTEKEN
14 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG

Adventi koszorú és ajtó díszkészítés többféle
alapanyagból. Saját alapanyagokat is lehet
hozni, gyertyát, szalagokat, egyéb díszeket,
gyertyamártást.
December 4-én, pénteken 14 órától 18 óráig.
Csuhé angyalka és szalma dísz készítése,
fonás peddignáddal, (kosárka, csengő, angyalka), textilből készíthető díszek (angyalka,
rénszarvas, mikulás, szív…).
December 11-én, pénteken 14 órától 18 óráig.
Gyöngyfűzéssel készíthető díszek, szalvéta
technikával ajándéktárgyak készítése.
December 17-én, csütörtökön 14 órától 18
óráig.
Textilből készíthető ajándéktárgyak készítése, mézeskalács díszítés.
A foglalkozások ingyenesek, de egységcsomag megvásárlásával elkészíthető technikák
is lesznek. Érdeklődni és bővebb felvilágosítást lehet kérni személyesen a könyvtárban
vagy az 52/590-013-as telefonszámon. A válUP[UBUÃTKPHÃUGFOOUBSUKVLr

Hajdúk a Nagy Háborúban című időszaki
kiállítást a Hajdúsági Múzeum és a HajdúBihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi
Fióklevéltár állította össze 2014-ben, az I.
világháború 100. évfordulójára helytörténeti anyagokból. 2015-től a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával vándorkiállításként látható a megye több településén.
A Hajdúsámsonba érkező időszaki kiállítást
Varjasi Imre levéltáros, a Magyar Nemzeti
Levéltár - Hajdú-Bihar Megyei Levéltár - Hajdúböszörményi Fióklevéltár vezetője nyitotta meg. Műsorral közreműködött Farkas
Valéria tanuló és Nagyné Katócz Zsuzsanna
pedagógus.
A kiállítás 2016. január 15-ig tekinthető meg
)BKEÙTÃNTPOCBOr

Értesítjük a lakosságot, hogy a Közösségi
Házban minden hétköznap reggel 8-10 óráig ügyfélszolgálatot biztosítunk, ahol lehetőség van hivatali ügyintézéssel kapcsolatos
segítségkérésre, fénymásolásra, nyomtatásra, szociális nyomtatványok átvételére. A
számítógépes szolgáltatások technikai okok
miatt korlátozottan vehetők igénybe.
Kezdje a napot velünk! Lehetőség van a Hajdú-Bihari Napló és színes magazinok helyben olvasására is a nyitva tartási időben.
Alakformáló női torna! A részvétel ingyenes!
Adventi kézműves foglalkozás: December
12-én szombaton délelőtt 10-12 óráig
Terembérlet! Rendezvényekre 1000 Ft/óra
díj ellenében bérelhető a Közösségi Ház 50
főig.
2016. januártól az alábbi új szolgáltatások
kerülnek bevezetésre: baba-mama klub,
könyvkölcsönzés, laminálás, spirálozás.
Várjuk a lakossági igényeket is a Közösségi
Ház működésével kapcsolatban. A programokról, szolgáltatásokról érdeklődni lehet:
Varga Mónikánál 06-30-319-4446 vagy a VáSPTJ,ÕOZWUÃSCBOr

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a
Martinkai Közösségi Ház látogatóit, hogy decemberben, az alábbi időtartamban minden
szolgáltatásunk szünetel 2015. december 23-tól 2016. január 2-ig. Nyitás: 2016. január 4.
hétfő 8 óra.
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Ovisaink sikeresen szerepeltek

Debrecenben

A DEBRECENI BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA NOVEMBER 13-ÁN RAJZ ÉS VERSMONDÓ VERSENYT RENDEZETT, AHOL AZ ESZTERLÁNC ÓVODA TEHETSÉGES ÓVODÁSAI
IS KÉPVISELTETTÉK MAGUKAT.
átvehette az igazgató úrtól a III. helyezésért
járó jutalmat és oklevelet. A sikersorozatnak
itt még nem ért véget, mert az eredményhirdetést követően került megrendezésre a
vers-és szavalóverseny, amelyen a zsűri 20
„kis versmondó” közül Fedor Zsombor Manó
csoportos óvodásunkat találta a második legjobbnak.
A gyerekek és mi is elégedetten és boldogan
távoztunk a versenyről. Köszönjük a lehetőséget a Benedek Elek Általános Iskolának, a
támogatást a szülőknek, és valamennyi versenyen részt vevő ügyes óvodásnak szívből
HSBUVMÃMVOLr

Ifi Fiesta
Püspökladányban
A HÁROM ÉVE MŰKÖDŐ PÜSPÖKLADÁNYI IFJÚSÁGI HÁZ IFI-FIESTA CÍMMEL SZERVEZETT RENDEZVÉNYT AZ
NKA KÖZMŰVELŐDÉSI KOLLÉGIUM
TÁMOGATÁSÁVAL.

Manó csoport:
Fedor Zsombor, Nyisztor Janka

Erdeiné Terhes Ramóna
Simonné Bódi Anikó
Munkaközösség vezetők

Hangyaboly csoport:
Domokos Virág Hanna, Illés Hanna
Csicsergő csoport:
Bíró Zsolt, Dán Kamilla, Francz Kíra, Hlács
Hanna
Ficánka csoport:
Tóth Andrea Kamilla

A program keretében helyi és a környéken
tevékenykedő Ifjúsági Házak, ifjúsági közösségek találkozóját hirdették meg azzal a
céllal, hogy a meglévő intézmények, klubok,
szervezetek megismerjék egymás munkáját.
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény a hajdúsámsoni
ifjúsági korosztályból az alkotói kategóriában H. Rose írót kérte fel a részvételre, az
előadók között pedig Szabó Veronikát szerepeltette. Verdes Lilla sámsoni táncoktatóként is jelen volt, hiszen táncosait is magával
hozta. Reméljük, a megszerzett tapasztalatok elősegítik az ifjúságot a jövőbeli elképzeléseikben.
Tarné Hajdú Judit
Igazgató

A rajzversenyre a gyerekek kedvenc őszi versének illusztrálásával pályázhattak. A versmondó versenyre egy szabadon választott
művel szerepelhettek. Az iskolába érkezve
minden kisgyerek megkereshette az általa
készített rajzát, melyek az iskola folyosóit díszítették.
Nagy öröm ért bennünket, hiszen Hlács Hanna a Csicsergő csoport tehetséges rajzosa

Az Eszterlánc óvoda decemberi programjai
r,Õ[ÕT.JLVMÃTWÃSÃT EFDFNCFS
r4FHÎUTÊHIBUÃSPLOÊMLÛM
r,BSÃDTPOZJLÊT[ÛMǩEÊT
(nyílt napok a csoportokban)
r,Õ[ÕTLBSÃDTPOZ EFDFNCFS
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a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményében
JÓKAI UTCA ALSÓSAI ÜNNEPI MŰSORRAL EMLÉKEZTEK MEG AZ 1956-OS
FORRADALOM MÁRTÍRJAIRÓL.

Ünneplőbe öltözve, megható versekkel,
dalokkal elevenítették fel az eseményeket.
Felidézték az akkori fiatalok lelkesítő szavait,
a harcot, Nagy Imrét, majd átélték a gyászt.
A megemlékezés végén a tanulók mécseseket gyújtottak, melyek lángjai örökké égnek
minden magyar szívében.
Sámsonkertben a 8. osztály tanulói készültek ünnepi műsorral. A programhoz kapcsolódóan közösen megnézték a Szabadság,
T[FSFMFNDÎNǶNBHZBSñMNFUr
Gaál Gyöngyi
tanító

Zene világnap

OKTATÁS

„A ZENE AZ ÉLETNEK OLYAN SZÜKSÉGLETE, MINT A LEVEGŐ. SOKAN CSAK AKKOR
VESZIK ÉSZRE, HA MÁR NAGYON HIÁNYZIK.” (KODÁLY ZOLTÁN)

OKTATÁS

„Tök-jó” nap
NOVEMBER 5-ÉN HAGYOMÁNYOSAN
MEGRENDEZTÜK A „TÖK-JÓ” PROJEKTNAPOT, AMELYNEK KERETÉBEN AZNAP
MINDEN TANTÁRGY ÉS SZABADIDŐS
FOGLALKOZÁS TÉMÁJA, FELADATA A
TÖKHÖZ KAPCSOLÓDOTT.
Közösen elénekeltük a Tök-jó dalt, majd
csapatokat alkotva sorverseny következett,
ahol volt tökgurítás, tökcipelés, tollas ütőn
egyensúlyozás. Ezután következett az udvar
füves, bokros részén eldugott picike tökök
megkeresése. A versmondó és daléneklő
versenyen mindenki „tök jól” szerepelt. Minden osztály részt vett a szekerezésen, ebéd
után pedig a kézműves foglalkozásokon,
mint a tökfaragás és csuhébaba-készítés.
Reméljük, ez a nap is hozzájárult gyermekeink ismereteinek sokoldalú bővítéséhez, emlékezetes marad és jövőre is ilyen örömmel
GPHBEKÃLNBKEr
Juhászné Oláh Valéria
tanító

Cipős doboz akció
a Családsegítő Szolgálat szervezésében
1975 óta október 1-je a Zene Világnapja.
Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész
tanácsára, az UNESCO nyilvánította ezt a
napot az egész világon a zene tiszteletének, hiszen életünket keresztül-kasul szövi
a zene. Az ember legősibb kifejezési formája, eszköze. Ősibb a nyelvnél is. Ezekkel
a gondolatokkal és a Suli dal eléneklésével
nyitottuk a napot a Zene Világnapján, majd
meghallgattuk A zene az kell című dalt Kulka
János előadásában.
Ezután a tanórák közötti szünetekben folytattuk az ünneplést. Az 1. szünetben minden osztály előadta a kedvenc dalát és
elmondta gondolatait, érzéseit a zenéről.
Miszerint:- „A zene kellemes, megkönnyebbíti az embert.”-„A zene jó, hangulatos.”„A zene megvigasztal.”-„A zene vicces és

szép dolog.”-„Szeretem a zenét.”. Volt közös
dobolás, amihez a ritmust felváltva improvizáltuk a gyerekekkel. A hangzás igazi
élmény volt. Folytatásként megtanultuk A
muzsika hangja című musicalből a Dó- rémi című betétdalt.
A felsős diákok hangszeres előadását vetélkedő, rajzverseny, majd koncert követte.
Hajdani diákjaink és vendégzenészek adtak
ízelítőt a zenei műfajok sokszínűségéből.
Köszönet az előadóknak és a vendég Gate69
rock csapatnak.
A nap végét zenei kívánságok teljesítésével,
OBHZPOKÓIBOHVMBUCBO[ÃSUVLr

Szabó Erika és Kiss Éva
pedagógusok

A dobozba játékok, iskolai eszközök, higiéniai tárgyak, édesség, ruha, hajgumi, hajcsat,
könyv, stb. kerülhet. Ne tegyenek a dobozba romlandó ételt, folyékony dolgokat, erotikus tartalmú újságot
vagy képeket, alkoholt!
Az ajándék útja:
1. Csomagolja be színes csomagolópapírral a dobozt. Tegye ezt olyan formában, hogy könnyen, szakadás és sérülés nélkül ki lehessen bontani, tekintettel arra, hogy
át fogjuk nézni a csomagokat.
2. Írják rá, hogy milyen nemű és korú gyermeknek szánják.
3. 2015. 12. 18-ig juttassák el a Hajdúsámson, Árpád u. 22.
alatt lévő Családsegítő Szolgálathoz.
4. A szolgálat munkatársai átnézik, majd véglegesen lezárják a dobozokat.
5. A Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat
együttműködve eljuttatja a rászoruló gyermekeknek az
ajándékokat.
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Sikeres valcer táncosunk
TÓTH-MARKOS SZABOLCS HAJDÚSÁMSON VÁROS SZPONZORÁLT TÁNCOSA ÉS TÁNCOSPÁRJA AZ ÉV MÁSODIK FELÉBEN IS SZÁMOS FELLÉPÉSEN VETT RÉSZT.

Helytörténeti előadás a
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában

Családi napon történt, melyre latin táncokkal készültek. A rendezvényen újabb felkérést kaptak táncosaink, az egy héttel később
megtartott Szüreti Mulatságra az Aranybika
Üvegtermébe, ahol Dandé Melinda és Mohácsi József énekesek előadását, külön erre
az eseményre készült koreográfiával kísérhették. A fellépők között ők is nagyon nagy
sikert arattak. Szabolcs és Sophia készül az
egyéni megmérettetésre, így az idei évben
már szeretnének versenyeken is részt venni.

A NÁNDORFEHÉRVÁRI CSATA ÉS
HAJDÚSÁMSON KAPCSOLATA
Helytörténeti szakkörünkön hagyomány,
hogy vendégelőadókat hívunk. Településünk
múltjáról rengeteg fontos dolgot tudhattunk meg az elmúlt három év során Piroska
Jánostól, sámsoni lakosuntól. Így történt ez
a legutóbbi foglalkozásunkon is, azzal a különbséggel, hogy most olyan információkat
osztott meg velünk, melyek hatással voltak,
vannak városunk jelenére és jövőjére is. Jancsi bácsitól megtudhattuk, hogy milyen kapcsolat volt a település nemesei, lakosai és a
Nándorfehérvári diadal között.

Előadását egy kis verses rigmusra fűzte fel,
mely kiválóan segítette az események megértését és megjegyzését is.
A foglalkozás során nem csak a történelmi
múltunk megismerésére volt lehetőségünk,
hanem a korabeli fegyverek hű másának kipróbálására és egy kis nyelvészkedésre is.
Lelkesen várjuk a folyamatban lévő kutatások befejeződését, hogy hivatalosan is megerősítést kapjunk arról, hogy településünk
lakossága ezekben az időkben is hű volt
hazájához és minden tőle telhető módon
óvta és védelmezte azt. Legyen ez nekünk is
őseinkhez méltó dicső feladatunk!
Ezúton is szeretnénk megköszönni Piroska
Jánosnak naprakész tájékoztatását, valamint, hogy mindig tud időt szakítani ránk és
a velünk való közös programokra. Köszönjük
T[ÊQFOr
4. c osztály és tanítóik

Felkészülésükhöz, közös munkájukhoz sok
TJLFSULÎWÃOVOLr
SPORT

Többek között képviselte városunkat a Balatonfüredi Anna bálon, az augusztus 20-ai
virágkarneválon és az azt követő gálaesten.
A karnevál után a Valcer Táncstúdió táncosaival együtt Prágán keresztül Németországban töltött egy hetet, ahol folyamatosan szerepeltek, mint Prága, Nennhausen, Garlitz,
Rathenow, Tangermünde, Havelberg. Így
Hajdúsámson Városát Magyarország határain túl is megismerhették Szabolcs által.
Táncos párjának, Nikolettnek egészségügyi
okok miatt fel kellett adnia sport karrierjét.
Ezért szeptember hónap új fordulatot hozott
számára, új táncospárral, Mező Sophiával
folytatja a közös munkát, akivel erőt és időt
nem sajnálva nagyon sok munkát fektetnek
a karrierjük építésére. Első közös fellépésük
október 10-én, a Martinkán megrendezett

Sakkverseny
Mikepércsen
MIKEPÉRCSEN SAKKOZOTT A
SÁMSONI SAKK SZAKOSZTÁLY
NOVEMBER 14-ÉN
Húsz csapatból V. helyezést értek el sakkosaink, tagjai Sztáray Gyula, Varga I. István és
Végvári István voltak. Egyéniben a 60 versenyzőből Sztáray Gyula az V. helyet tudta
megszerezni. A sakk szakosztály elnökeként
nagyon meg voltam elégedve az elért eredményekkel.
Kívánok minden kedves olvasónak egészségben, szeretetben, kitartásban gazdag
PTÊWFUr
Dandé László
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Bokszbajnokunk, Pallai Kevin
OKTÓBER LEGFÉNYESEBB HISE ÉRMÉT PALLAI KEVIN (EDZŐJE DEÉL ISTVÁN) HOZTA,
AKI A 70 KILÓSOK KÖZÖTT MEGNYERTE AZ ORSZÁGOS JUNIOR BAJNOKSÁGOT. MÁTÉ
ATTILA TRÉNER EBBEN A HÓNAPBAN A SERDÜLŐ EURÓPA-BAJNOKSÁGON DOLGOZOTT A VÁLOGATOTT MELLETT OROSZORSZÁGBAN.

MEGHÍVÓ
ADVENTI VERSMONDÓ
V ERSEN Y R E
2015. 12. 19. SZOMBAT 15-ÓRA
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
BÉKE UTCA 1.
Várunk szeretettel mindenkit, aki szeretne
karácsonyhoz kapcsolódó verset szavalni.
Minden résztvevő jutalomban részesül.
Jelentkezés: Borsos Tamás tanár úrnál
Vasas János hitoktatónál

Családsegítő Szolgálat felhívása
karácsonyi adománygyűjtésre

Az Eb kapcsán fájó pont, hogy Kanalas Dánielt nem vitték a nemzeti csapattal, holott
előtte behívták őt, majd végig edzett a táborban, és 44,5 kilóban ő volt az esélyes az
indulásra, ám az Eb előtt kicsivel lefogyasztottak magasabb súlycsoportból egy fiatalt
s őt rakták a helyére. Maga a kontinenstorna
egyébként sikeres volt a magyar válogatott
számára, hiszen 1 ezüsttel és 5 bronzzal gazdagodott az együttes – amiben Máté Attila
edzői munkája is bőven benne volt.
Az október 21-24. között Debrecenben megrendezett junior országos bajnokság büszkeséggel töltheti el a bokszklubot. Pallai
Kevin a legjobb 16 közül indulva végigverte
a mezőnyt, vagy TKO-val, vagy egyhangú
pontozással nyerte a mérkőzéseit a 70 kilós
reménység. Így a végén egy nagyon szép
aranyéremmel, valamint bajnoki kupával
gazdagodott, öregbítve ezzel a Harangi
Imre SE hírnevét is. Ugyanezen a versenyen
Jóni István (63 kg) is szépen bokszolt, kevés
választotta el attól, hogy éremért bunyózhasson ő is, ám egy véleményes meccsen
egy hazai versenyzőt találtak jobbnak nála a
bírák a selejtezőben.

Pallai Kevin remek formáját átmentette
az egy héttel ez utáni csehországi nemzetközi viadalra is (olimpiai reménységek
tornája), ahol ugyancsak nyerni tudott
külföldi riválisa ellen. Deél István nyilatkozott róla: „remélem, hogy ezek a sikerek
megmutatják Kevinnek, hogy érdemes a
sok munkát elvégezni, s még motiváltabb
lesz a jövőben”.
Október krónikájához tartozik még, hogy Simon Evelin Salánki Zoltán edzővel Halásztelken szerepelt és nyert meg egy hazai utánpótlásversenyt. A nyíradonyi szekció néhány
fiatal öklözője Perge György edző vezetésével Debrecenben egy pofonpartin szerepelt
(már november első hetének végén).
Ezek mellett Varga Miklóst (felnőtt 60 kg) is
meg kell említeni, aki korábbi kézsérülése
után szépen gyógyul. Miki edz folyamatosan, ám a kezét egy ideig kímélnie kellett.
Számára decemberben a felnőtt magyar
bajnokság lesz hatalmas feladat, ahol igyekszik megmutatni ismét, hogy ki a legjobb
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KARÁCSONY KÖZELEDTÉVEL KÜLÖNÖSEN FONTOS, HOGY A NEHÉZ SORSÚ EMBEREK, CSALÁDOK FELÉ FORDULJUNK. MOST ÖN IS SEGÍTHET
A RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN ÉS CSALÁDOKON,
HOGY SZEBB LEGYEN AZ ÜNNEPÜK.
Amennyiben lehetősége van rá, kérjük, állítson
össze egy kis adománycsomagot s juttassa el
szolgálatunkhoz 2015. 12. 18.-ig.
Mi legyen a csomagban?
Mindenféleképpen nem romlandó, tartós élelmiszerek. Konzerv, tészta, liszt, cukor, olaj,
édesség, szaloncukor, tartós tej, rizs, szörp,
lekvár, tea, kakaó, dió, méz… stb.
Felajánlásaikat Nagy Gyöngyi és Dr. Tolnainé
Bakos Barbara családgondozók várják a Családsegítő Szolgálat irodájában /Hajdúsámson,
Árpád u. 22./ illetve a 06-52/201-343-as telefonszámon. Távollétünk esetén Oláhné Balázs
Erzsébet telephelyvezetőnek is átadhatják az
adományokat.
Együttérzésüket, eddigi és jövőben adományaikat, felajánlásaikat ügyfeleink nevében is
köszönjük!
Nagy Gyöngyi és Dr. Tolnainé Bakos Barbara
Családsegítő Szolgálat munkatársai

Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
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