Szépítjük városunkat

Főút melletti virágosítás

AZ IDÉN AKTÍVAN ELKEZDŐDÖTT A VÁROS
SZÉPÍTÉSE NEM CSAK AZ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁVAL, HANEM VIRÁGOSÍTÁSSAL, FÜVESÍTÉSSEL, BOKROK, FÁK ÜLTETÉSÉVEL.
A város központjában több mint 200 tő
rózsát, 700 tő sövényt, 100 tő díszbokrot
és 500 tő egynyári növényt ültettünk el.
A közterekre kihelyezett fa virágládákat
fűrészüzemünk dolgozói munkájának
köszönhetjük, a továbbiakban a buszmegállókba padokat, útjelző és hirdetőtáblákat fognak készíteni.

Fa virágládák

Ez a folyamat még csak a kezdet, a következő években tovább szeretnék folytatni a virágosítást. Kérjük Önöket, hogy
gondozzuk és óvjuk közösen az elültetett növényeket, tegyük együtt szebbé
környezetünket.
Antal Szabolcs polgármester
Dandé Lászlóné alpolgármester

Központi Parkuk
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Közmunkaprogram hírei
EBBEN AZ ÉVBEN REKORDOT DÖNTÖTT A KÖZMUNKAPROGRAMBAN FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA.
JELENLEG 501 FŐT FOGLALKOZTATUNK A KÜLÖNBÖZŐ PROGRAMOKBAN. ENNYI EMBERNEK
MÉG NEM ADTUNK MUNKÁT, AMELY CSAK SZERVEZETT ÉS ÖSSZEHANGOLT TERVEZÉS ÁLTAL
LEHETSÉGES, AMIÉRT ÖNKORMÁNYZATUNK DOLGOZÓI MINDENT MEGTESZNEK.
Átadásra került a Közfoglalkoztatási Központ a Hadházi út 34. szám alatt (volt
Herna telep). Komfortos irodahelyiségeket,
iratraktárt, wc-t, étkezőt, zuhanyzókat alakítottunk ki. A közmunkaprogram adminisztrációs feladatait ezentúl itt végzik – az önkormányzat területéről elszállításra kerültek
a konténerek a telephelyre - valamint a
munkaszervezetek vezetői is itt adják ki,
látják el a napi teendőiket. A tereprendezés után munkagépeink is ide kerültek át.
Ebben az épületben működik továbbá a
fűrészüzemünk is, ahol virágládákat (városközpontba) pavilonokat készítettünk már.
Fontos tudni, hogy akik szeretnének közmunkaprogramra jelentkezni vagy ügyet intézni, ugyanúgy Balázs Erika ügyintézőt kell
keresni a Polgármesteri Hivatal A épületében.

Uborkaültetvény

Uborka ültetvényünkön - 2 ha területen
- márciusban megkezdődtek az előkészületetek. Csepegtetőrendszert alakítottunk
itt is ki és kordonokat. A palánták ültetését
május 4-én kezdték el közel 37.000 tővel,
valamint a fátyolfóliázásra is sor került.

Fóliasátor a Meleg oldalon

Koncz Pál helyi lakos felajánlásával 4000
darab akácfa csemete kiültetésére került
sor a Meleg oldalon a homokos, szárazabb talajba. Fasorként fog funkcionálni
a kialakulóban lévő állattartó telepen,
valamint por és szélfogóként.
A Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészet 250
darab nyárfa csemetét ajánlott fel, melyek kiültetésre kerültek fasoros jelleggel
a vizes részeken, mint Epreskerti Rendezvénytéren, Meleg oldalon a csatorna
mellett. Kimondottan belterületre szánt,
nem pihelő (hímivarú) fafajtáról van szó.

Tojótyúkállomány a Ligeten

Négy darab 40 x 60 méteres fólia sátrakban
paprika, paradicsom, karalábé, káposzta
palántákat neveltünk, amelyek kiültetésre
kerültek, szántóföldi termesztésre pedig
burgonyát, borsót, fűszernövényeket vetettünk.
A ligeten a volt iskola mellett került kialakításra tojótyúk állományunk. Jelenleg 400
tojótyúkot látunk el naponta 70 m2-en, tojásukat Tészta üzemünkben hasznosítunk fel.
Útkarbantartásunk is folyamatos, az elmúlt
időszakban újra mart aszfalttal láttuk el a
Munkácsi utcát, valamint az Árpád utcai
zugot. A Jókai Malom utca sarkán lévő belvízelvezető árkot saját készítésű betonelemekkel raktuk ki.

Közfoglalkoztatási Központ - iroda

Árpád zug

Munkácsi utca

Fásítás
Több ezer fa kiültetésére került sor az
elmúlt időszakban.

Új foglalkoztatási elemként jelenik meg az
állattartás. Jelenleg az állattartó telep kialakítása folyik a Meleg oldalon, mint kerítés,
ólak építésé, fák ültetése. Őszre tervezzük
az állatok beszerzését: szarvasmarhát, birkát,
kecskét, juhot és lovat.

Állattartó telep - kerítés

Fűrészüzem

Ismét újabb pályázatot nyertünk

2016 áprilisában a Közép – és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt pályázaton elnyert támogatással az önkormányzatnak lehetősége
nyílt a Világháborús Emlékmű megtisztítására és felújítására, mely munkával Horváth
János helyi kőfaragót bíztunk meg.

Óvodabővítés

A Nyírerdő Zrt. Hajdúhadházi Erdészete
100 darab nyírfa csemetét, 400 darab
turkesztáni szilfát, 100 darab fekete
nyárfát ajánlott fel. A csemetéket a Meleg oldalon kialakulóban lévő állattartó
telepre ültettünk ki fasor, valamint a szociális létesítmények köré szegély jelleggel, por és szélfogóként.

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

MINT MÁR AZT ELŐZŐ LAPSZÁMUNKBAN KÖZÖLTÖK, ÖNKORMÁNYZATUNK „ÓVODAI KAPACITÁS
BŐVÍTÉST CÉLZÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA” PÁLYÁZATOT NYERT.
Örömmel értesíthetem a kedves lakosságot, hogy a beruházás nagyon jó ütemben
halad, idén ősszel átadásra fog kerülni az
új épület, így az óvoda további 75 férő-

hellyel, 3 csoportszobával fog bővülni,
így egy korszerű, minden igényt kielégítő
óvodában tudja az önkormányzat biztosítani a gyermekek elhelyezését.

A mezőgazdasági külterületi utakat, mezőgazdasági őstermelők valamint szántóföldi
tulajdonosok kérésére grédereztük.

Jókai Malom utca - belvízelvezető árok

Fásítás a Meleg oldalon

4

Lakossági tájékoztatót tartott….

HÍREINK

ANTAL SZABOLCS POLGÁRMESTER MÚLT HÓNAPBAN HAJDÚSÁMSONBAN A CSOKONAI
UTCAI JÁTSZÓTÉREN AZ OTT ÉLŐ LAKOSOK SZÁMÁRA.
A találkozót azzal a céllal tartotta meg Polgármester úr, hogy tájékoztassa az ott élő
lakosokat az őket érintő pályázat(ok) beadásáról, ugyanis Hajdúsámson Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló
helyi szintű komplex programok című
felhívásra, melyen belül megvalósítható
a szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek közösségi életbe visszahelyezése, valamint fejlesztés alá vonása.
A pályázat sikeres elnyerése esetén az Önkormányzatnak lehetősége nyílik közösségfejlesztést célzó programok létrehozására - az itt élő lakosság aktív bevonásával
– mint szociális munka megteremtése,

folyamatos segítségnyújtás a körzet lakóinak, pénzügyekben való eligazodás,
adósságkezelési tanácsadás, családszervezési és életvezetési tanácsadás.

Mentési Pont hírei
A MENTÉSI PONT ELINDÍTÁSA ÓTA
ÁTLAGOSAN NAPI 2-3 ESETET OLDANAK
MEG A MENTŐEGYSÉGEK HELYBEN,
HAJDÚHADHÁZ, NYÍRADONY TELEPÜLÉSEKEN, LERÖVIDÍTVE EZZEL A KIÉRKEZÉSI IDŐT.

Célja még az egészséges életmód, biztonságos közlekedés, szolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítása, a térség közbiztonságát
javító és elősegítő programok megvalósításán keresztül.
Az Önkormányzatnak most van rá módja,
hogy a fent felsoroltakat megvalósítsa. A
pályázat sikeres elbírálása után lehetőség
lesz újabb térség fejlesztő projektek indítására, amivel tovább fejleszthető lesz
Hajdúsámson e településrésze.

A Mentők Napja alkalmából május 10-én
hajdúsámsoni háziasszonyok, akik csatlakoztak az Öröm süti kezdeményezéshez,
saját készítésű süteményeikkel kedveskedtek a Mentési Pont dolgozóinak. A
mentő dolgozói hálásan köszönik ezt a
nemes figyelmességet, hosszú évek alatt
nem tapasztaltak ilyen hozzáállást a lakosok részéről. Köszönet illeti: Bézi-Kéki
Anettet, Gráfel Krisztinát, Bodor Juditot,
Pikóné Ica mamát.
Mentési Pont dolgozói

kitüntetett
Sós István, címzetes főtörzsőrmester
kapta meg városunk és a Hajdú-Bihar
Megyei Katasztrófavédelem kitűntetését eddig végzett munkájáért május
5-én Püspökladányban, a Szent Flórián
napi ünnepségen. Büszkék vagyunk rá
és gratulálunk!

Felhívás

KÖZÉRDEKŰ

parlagfű elleni védekezésre!
AZ ÉLELMISZERLÁNCRÓL ÉS HATÓSÁGI FELÜGYELETÉRŐL SZÓLÓ 2008. ÉVI XLVI.
TÖRVÉNY 17. § (4) BEKEZDÉSE KIMONDJA, HOGY A FÖLDHASZNÁLÓ KÖTELES AZ
ADOTT ÉV JÚNIUS 30. NAPJÁIG AZ INGATLANON A PARLAGFŰ VIRÁGBIMBÓJÁNAK
KIALAKULÁSÁT MEGAKADÁLYOZNI, ÉS EZT KÖVETŐEN EZT AZ ÁLLAPOTOT A
VEGETÁCIÓS IDŐSZAK VÉGÉIG FOLYAMATOSAN FENNTARTANI.
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a
közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a
szabályozza, hogy a parlagfű elleni védekezés
elmulasztása esetén mely szervek kötelesek
eljárni.

A Mentési Pont ezúton szeretné megköszönni Bíró Zoltánnak, a Gumiszerviz 471
tulajdonosának Csokonai utca 1/A alatt,
hogy a hajdúsámsoni Mentési Pont és
Ügyeleti autóinak gumiabroncs szerelését és javítását folyamatosan ingyen
végzi, ezzel is segítve munkájukat.

Hajdúsámsoni
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Külterületen a növény és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: növény és talajvédelmi hatóság)
címe: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi
Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály 4030
Debrecen, Diószegi u. 30.),
Belterületen - a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel - a települési önkormányzat jegyzője
(címe: Hajdúsámson Város Önkormányzata
Jegyzője 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.)
rendeli el a közérdekű védekezést.
Ha belterületi ingatlan esetében a települési
önkormányzat nem tesz eleget a Tv. 17. § (4)
bekezdésében előírt parlagfű elleni védekezési
kötelezettségének, a növény- és talajvédelmi
hatóság rendeli el a közérdekű védekezést.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 11/205. (IV. 30.) önkormányzati
rendeletében szabályozta a parlagfű és más
allergén gyomnövények irtásának szabályait,
valamint a kötelezettség elmulasztása esetére
vonatkozó jogkövetkezményeket.
Felhívjuk Hajdúsámson ingatlantulajdonosainak, földhasználóinak figyelmét, hogy a parlagfű irtási kötelezettségének folyamatosan
tegyen eleget.
Az allergia szempontjából veszélyt jelentő
porzós virágok jelennek meg előbb, majd július
végétől megindul a pollenszóródás, amely még
ősszel is tart. Ebből egyértelműen következik,
hogy a védekezést a virágzás előtti időszakra
kell időzíteni.

Felhívás

Tisztelt felelős
Eb tartók!
BIZONYÁRA ÖN IS ÉSZREVETTE MÁR,
HOGY TELEPÜLÉSÜNKÖN EGYRE TÖBB
A KÓBOR KUTYA AZ UTCÁKON.

Virágzás előtt a következő módokon lehet a területet parlagfűtől mentesíteni:
• kézi gyomlálás: az egyik leghatékonyabb,
de legmunkaigényesebb védekezési mód.
Ezt elsősorban a kiskertek tulajdonosai
tudják kellő alapossággal, de a legkisebb
költségráfordítással elvégezni. Gyomlálás
során a bőrallergiás tünetek elkerülése érdekében védőkesztyű használata javasolt.
• kapálás, kaszálás: előnye, hogy a növén�nyel nem kell közvetlenül érintkezni, nagy
felületen, viszonylag gyorsan végezhető.
Fontos, hogy a növényt minél mélyebben
vágják le, ellenkező esetben az alsóbb rügyekből újra kihajt.
• gyepesítés: kertekben ajánlható, nagyon
hatékony védekezési mód. Az ősszel vetett
füvet érdemes tavasszal szelektíven gyomirtani, majd rendszeresen nyírni, öntözni.
• gyomirtó szeres kezelés: A parlagterületek,
elhanyagolt, gyomos kertek parlagfű mentesítésére többféle szer van használatban.
Ezek: Finale 14 SL, Glialka 480 Plus, Glyfos,
Glyphogan 480 SL, Medallon Premium,
Roundup Bioaktív, stb.
Lakosaink részére a város belterületén lévő
gyomos, parlagfüves területek bejelentésének
lehetőségét biztosítjuk egy bejelentő lap nyomtatvánnyal, mely letölthető a www.hajdusamson.hu
Nyomtatványok menü alól, vagy átvehetők a
Polgármesteri Hivatal portáján.

A nem tenyésztésre szánt kedvencként
tartott kutyák ivartalanítása ma már
Magyarországon is a felelős kutyatartás részét képezi. Állategészségügyi és
állatvédelmi szempontból (nem kívánt
szaporulat megelőzése és ezáltal a kóbor
kutyák számának csökkentése!), egyaránt
számos megalapozott érv hozható fel a
beavatkozás mellett.
Az ivartalanítás előnyei: Megelőzhető a
nem kívánt szaporulat, csökken az emlődaganatok kialakulásának veszélye,
megelőzhetőek a hormonális betegségek stb.
Az „Együtt az Állatokért” Állatvédő KHE
szervezésében a Debreceni Net Vet Állatorvosi Rendelőben most lehetőség
van a szuka kutyák ingyenes ivartalanítására előzetes jelentkezés alapján! Az
akciót Hajdúsámson- Sámsonkert településen hirdetik meg.
Jelentkezni az alábbi email címen lehet.
h t t p : //d e b r e c e n i k u t y a h a z .w i x . c o m /
ivartalanitas
Tell: +36 20 402 4303
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Madarak és Fák napja

SÁMSONKERTI HÍRADÓ

ünnepség volt Sámsonkertben

TÖBB MINT 100 ÉVES HAGYOMÁNYT ÉLESZTETTÜNK ÚJRA, HISZEN A MADARAK
ÉS FÁK NAPJA ALKALMÁBÓL GYŰLTEK ÖSSZE KICSIK ÉS NAGYOK MÁJUS 7-ÉN
DÉLUTÁN SÁMSONKERT KÖZPONTJÁBAN.
Nagyon jó hangulatban telt az a két óra, amit
együtt töltöttünk. Rákos Tamás az aszfalt rajzolást irányította, míg a Sámsonkerti Lakosokért
Egyesület elnökhelyettese Anita Karasszonné
Somlai és tagjai gondoskodtak az ételről és
italról a jelenlévők számára. Jómagam a virágok elhelyezéséért voltam felelős, Bordás
Ildikó tanárnő a Csapókerti Általános Iskola
sámsonkerti iskolájának tanára a kvíz versenyt
bonyolította. A Kozák család több zsugor üdítőt
ajánlott fel délutánra.

Köszönöm mindenkinek, aki ezt a délutánt
velünk töltötte s tett azért, hogy ilyen szép
legyen a településrész központja! Nélkületek
nem sikerült volna, köszönöm, hogy mindig
számíthatunk Rátok!
Köszönjük továbbá annak a 3 lakosnak is, akik
virágokat ajánlottak fel.
Csigéné Zsadányi Mariann
képviselő

Pezsgős esték
Sámsonkertben
EGYBEKÖTVE A KELLEMEST A NAGYON
HASZNOSSAL, SÁMSONKERT KÖZÖSSÉGI
ÉLETÉNEK „MEGMOZGATÁSA” ÉRDEKÉBEN HETI RENDSZERESSÉGGEL BEINDÍTOTTUK A NŐI TORNÁT, ÉS A JÓGÁT A
SÁMSONKERTI ISKOLÁBAN.
Az érdeklődés minden pozitív várakozásunkat fölülmúlta, így az aerobik már
heti két napon dübörög teltházzal, köszönhetően lelkes, önzetlen és könyörtelen
„edzőnknek”, Szopkáné Egri Dorottyának.
A jóga alkalmak, ahogy mi hívjuk, szintén
óriási lelkesedéstől övezve zajlanak,
Nagy Kata jógaoktató megnyugtató és
professzionális irányítása mellett. Mint
serény résztvevő-szervező bizton állíthatom, hogy e két mozgásforma önnön
magában is, de pláne ötvözve egymással
mind fizikai, mind szellemi síkon elhozta
Sámsonkertbe a váratlan vidámságot, a
szokatlan dinamizmust, a fenntartható
fejlődést.
Felpezsdült az élet ebben a kis közösségben, jótékony, egészséges, lüktető
mozgásba lendült a településrész.
Bódor Tímea

GYEREK ÉS CSALÁDI NAP
JÚNIUS 4-ÉN SÁMSONKERTBEN
Ízelítő a programokból:

FOCIKUPA • SLAMBUC FŐZŐ VERSENY •
MAZSORETTESEK • NÉPTÁNCOSOK • UGRÁLÓVÁR •
ARCFESTÉ • BÁBSZÍNHÁZ • SZABADTÉRI MOZI •
PRIVÁT AFFÉR EGYÜTTES • TŰZOLTÓSÁGI BEMUTATÓ
Bővebben a plakátokon s a sámsonekrtiek facebook oldalon.
Csigéné Zsadányi Mariann képviselőnő, Rákos Tamás képviselő

PROGRAMAJÁNLÓ
Sámsonkertben
Augusztus 6.

SPORT ÉS
EGÉSZSÉGNAP + KERT MOZI
A változtatás jogát fenntartjuk!
A programokról bővebben a hirdetőtáblákra
kihelyezett plakátokról a sámsonkertiek
facebook csoportban olvashatnak/olvashattok.
Csigéné Zsadányi Mariann képviselőnő
Rákos Tamás képviselő
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Önkéntes mentőcsoport alakult
A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG KIRENDELTSÉG VEZETŐJE, DR. NAGY IMRE A KIALAKULT ÁRVÍZ
HELYZET MIATT JAVASLATOT TETT ANTAL SZABOLCS, POLGÁRMESTERÜNK RÉSZÉRE, HOGY TELEPÜLÉSÜNKÖN ÖNKÉNTES
MENTŐCSOPORTOT ALAKÍTSUNK MOZGÓSÍTÁS ESETÉRE.
A begyakorlásra április 21-én került sor,
melyet Szabó János katasztrófavédelmi
megbízott főtörzs zászlós tartott a nap
folyamán. A beosztottak gyakorló ruhát
kaptak, majd eskütételre, elméleti és gyakorlati felkészítésre került sor.
A gyakorlatban elsajátították az ár – és
belvíz veszélyezettség és az ellene való
védekezés lehetőségeit, vízkár –elhárítási
munkálatok munkavédelmét, vonulást
alakzatban a beavatkozás helyszínére,
„katasztrófariadó” jelzés leadását motoros
szirénán.
Megtanulták a helyszíni eligazítást, szerszámok, védekezési anyagok átvételét,
homokzsák töltését, nyúlgát építését,
buzgár elfogást, bordás megtámasztást.
A gyakorlat zárása „Veszély elmúlt” szirénajel leadásával történt motoros szirénán.

Újra együtt az
iskolapadban

30 éves osztálytalálkozó
„ÚJRA ITT VAN A NAGY CSAPAT... „
LEGUTÓBB A 15 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓNKON LEHETTÜNK EGYÜTT, S
MOST ISMÉT ELTELT 15 ÉV, ÉS IMMÁR
A 30 ÉVES TALÁLKOZÓN ÉLVEZHETTÜK
EGYMÁS TÁRSASÁGÁT.
„Nézz vissza most egy percre,
Nézz vissza az útra.
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,
nézz vissza... aztán ismét csak előre,
s indulj tovább az alkotó jövőbe.„
/Kiss Jenő/

Ezzel a mottóval indítottuk a volt iskolánkban az osztályfőnöki órát, ahol köszönetet
mondhattunk életünk kezdeti szakaszában segítséget nyújtó,elindító,felkészítő
osztályfőnökeinknek: Bicskeiné Margó
néninek és Viczéné Ancika néninek. Egykét órácskára ismét boldogan ültünk be
az iskola padok székeibe, s a kisdobos és
úttörő korunkra emlékezve kötöttük fel
a kék és piros kendő helyett, a már korban hozzánk illő sárgát és zöldet,melyek
a 30 éves osztálytalálkozó emblémáját

viselték. Az iskola modern tudományát
kihasználva az interaktív táblán vetítettük
ki videófilmünket, amely az iskolás éveink
képeit foglalta össze. Rácsodálkozva feleleveníthettük milyenek voltunk régen,
gyermekkorunkban. Bepillanthattunk 30 év
alatt történt eseményeinkbe is, munkahelyi, családi képeinkből mindenki
részese lehetett eddig eltöltött tartalmas
éveinknek, amelyekből megállapítottuk,
hogy „Mindannyian mások vagyunk...”.
S a tőlünk telhető legjobb tudásunkkal,
akaraterőnkkel mennyire értékes emberekké válhattunk. Csoportszellemünk építéseként zenékkel, közös dalokkal töltöttük be az osztályterem délutáni csöndjét.
A közös napunk további folytatásaként

finom, bőségtálas vacsorát fogyasztottunk a 471 étteremben, köszönet érte.
Hangulatunk fokozásaként tüzijáték-tortapezsgőzés várt ránk ,a Dózsa diszkont
emeletén lévő feldíszített teremben, amit
a hely tulajdonosának, egyik osztálytársunknak köszönhetünk, hiszen „Nem csak
a húszéveseké a világ....”. A hajnalig tartó
táncmulatság, beszélgetés a barátságunkat
még jobban összekovácsolta, mert „Azért
vannak a jóbarátok, hogy a rég elvesztett
álmot visszahozzák néked majd egy szép
napon...”
30 év telt el, sok mindent megértünk, külön
öröm számunkra, hogy ide visszatértünk.
Ne számolja senki ráncait, éveit, hisz ígéretett tettünk PÁR ÉV MÚLVA UGYAN ITT !!!
Sebők Zoltánné főszervező
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Bölcsőde Hírei

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

BÖLCSŐDEI HÍREK

AMIKOR 2015 ÁPRILISÁBAN BIRTOKBA VETTÜK ÚJ BÖLCSŐDÉNKET, TÖBB HIÁNYOSSÁGOT
TAPASZTALTUNK, AMINEK MEGVALÓSULÁSÁRA EDDIG MÉG NEM KERÜLT SOR.
Mára azonban folyamatosan érezzük a
pozitív változásokat. Többször beszélgettünk,
tárgyaltunk Polgármester Úrral, Alpolgármester asszonnyal, a Fenntartóval, a Képviselőkkel és a Szülőkkel egyaránt. Nagyon
sok segítséget, támogatást kaptunk mindenhonnan.

zőrendszer kiépítésére nyílt lehetőségünk.
Ez nagy segítség számunkra az udvar fekvése és nagyságára való tekintettel (720 m2).
A berendezés elkészültével a meglévő fűmag kerül majd elvetésre, így már tényleg
szép, esztétikus lesz az udvarunk.

A szülők közreműködésével, és egy tehetséges „művész” segítségével az átadó
falát mesefigurákkal festettük, díszítettük.
Az udvarra, utcára a szülőktől kapott tuja,
magnólia, fenyő csemetéket ültettük el,
a szobákba cserepes évelő és egynyári
virágokat kaptunk Szintén a szülők támogatásával kb. 350 tő Csoda-cserje került elültetésre a kerítés mellé, szélfogó gyanánt.
A kisgyermeknevelők pedig matricákkal,
kartonból készült figurákkal díszítették
saját csoportszobájukat így próbálva ba-

Az Önkormányzat a Szülők és a Fenntartó
is támogatta elképzeléseinket, a saját dolgozóink, a kisgyermeknevelők és nem
utolsó sorban a közfoglalkoztatott dolgozók fizikai munkájukkal segítették terveink
megvalósítását.
Az egyik szívügyünk, ami a balesetveszély
elkerülése miatt is nagyon fontos volt, az
udvarunk tereprendezése. 2016 márciusában közel 40 pótkocsi földet hoztak az
Önkormányzat traktorjával, így az udvart
annyira feltöltötték, hogy mára az óriási
szintkülönbség és a balesetveszély elhárult. Az Önkormányzat pénzbeli támogatásával és egy ügyünket szívén viselő
apuka- Deczki Lajos- közbenjárásával öntöII. RÁKÓCZI FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Országos Bajnok az
iskola csapata
ISKOLÁNK 7-8. OSZTÁLYOS CSAPATA A
DIÁKOLIMPIA LÁNY LABDARÚGÓ MEGYEI DÖNTŐJÉN VETT RÉSZT PÜSPÖKLADÁNYBAN ÁPRILIS 21-ÉN.
Az elmúlt évek kiváló eredményei miatt
bizakodóan indultak neki a négyes döntőnek. A lányok –a várakozásnak megfele-
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lően– remek játékkal verték meg versenytársaikat, és három győzelemmel pontveszteség nélkül védték meg megyei bajnoki címüket. Ezzel az eredménnyel a II.
Rákóczi csapata képviselték Hajdú-Bihar
megyét a május 9-10-én, Gödöllőn megrendezésre kerülő Országos Diákolimpiai
Döntőn, ahol elhozták az I. helyezést!
Gratulálunk és további sok sikert kívánunk
a csapatnak és felkészítő tanáruknak,
Vadászné Szőke Magdolnának. Továbbá
köszönetet szeretnénk mondani a város
Önkormányzatának, hogy segítették a focis
lányok utazását.
Az iskola vezetősége

rátságosabbá, otthonosabbá tenni intézményünket.Szeretném tehát mindenkinek
a közreműködését és fáradságos munkáját
megköszönni, aki segített nekünk céljaink
elérésében. Két idézettel szeretném zárni
gondolataimat.
„Az embert nem a születése, a földi rang avatja előkelővé, hanem a szellem és a jellem.”
/Goethe/
„A jóság az egyetlen befektetés, amely mindig
kifizetődik.” /H.D. Thoreau/
Szeretettel: a Bölcsőde vezetője Szabó Sándorné

II. RÁKÓCZI FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Út a bölcsesség felé
ÁPRILIS KÖZEPÉN MEGTÖRTÉNT A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEÍRATÁSA.
Köszönjük, és nagyon örülünk, hogy a
vártnál több szülő választotta gyermekének iskolánkat. Felújított épületben,
jól felszerelt tantermekkel, szakképzett
pedagógusokkal és nagy szeretettel várjuk az elköszönő nyolcadikosok helyére a
legkisebbeket.

„Gyere el! Próbáld ki! Válassz!”
A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM KERETÉBEN AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM
TÁMOGATÁSÁVAL AZ NTP-SR-15-0004 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KAPCSÁN NAGYSZABÁSÚ
SPORTÁGVÁLASZTÓ RENDEZVÉNYRE KERÜLT SOR A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN 2016. ÁPRILIS 14-ÉN 13 ÓRÁTÓL 4 ÓRÁS IDŐTARTAMBAN.
A következő sportágakat népszerűsítettük a tanulók és az érdeklődő felnőttek
körében. Wing-Tsun karate, ökölvívás,
torna, sakk, íjászat, tollaslabda, kézilabda,
labdarúgás.
A gyerekek nagy érdeklődéssel várták a
sportolókat, szívesen és aktívan vettek
részt a programokon. Jó érzés volt tanítványainkat a szakosztályok lelkes tagjaiként megfigyelni, eredményeik a többiek számára is példamutatóak. Három
sportág (tollaslabda, Wing-Tsun karate,
torna) különösen népszerű volt a gyerekek körében. Ezekkel eddig ritkábban
találkoztak, és nagyon rácsodálkoztak,
hogy a fiatal sportolók nemcsak erőben,
de ügyességben, fegyelemben is milyen
fantasztikusak. A bemutatók után nagy
volt a lelkesedés, több gyerek is jelezte,
hogy ismét szeretne edzésekre járni.
A mozgás népszerűsítése mellett -az
egészségfejlesztés érdekében- az alábbi
kísérő rendezvényekre is vártuk a látogatókat: véradás, egészségügyi mérések,
könyvbemutató, egészséges életmóddal,
egészséges étkezéssel kapcsolatos elő-

ÚTON A ZENE
A Magyar Nemzeti Filharmonikusok adta
pályázati lehetőség keretében, a Nemzeti
Filharmonikusok 2016. első félévében megrendezendő, Úton a zene című ismeretterjesztő kamara koncertjére és Kismester
kurzusára került sor április 14-én délelőtt
iskolánk aulájában. A Filharmonikus Zenekarból alakult kamaraegyüttes igen magas
színvonalú koncertjével maradandó élményhez juttatta a részt vevő hallgatóságot.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a zenészekkel együtt felléphettek tanítványaink
is a műsorban.
Jakubecz Sándor igazgatóhelyettes

adások, tanácsadás, egészséges ételek
kóstolása. Korábban rajzpályázatot is hirdettünk a közeli iskolák és az óvodások
részére. Az eredményhirdetésre és a
nyertesek jutalmazására szintén ezen
a napon, délelőtt került sor. A felső tagozatosoknak a témával kapcsolatban
fotópályázatot írtunk ki. A legszebb
munkák kiállításra kerültek a muzeális
intézményben.
A közel 1200 résztvevő visszajelzései
alapján mindenki jó hangulatban, hasznosan töltötte el a délutánt.
Az iskola vezetősége

Rajtra készen!
AHOGYAN MI IS, ÚGY KELT FEL FUTVA
A NAP IS SZOMBAT REGGELÉN DEBRECENBEN AZ IMMÁRON 19. ALKALOMMAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ
NYÍRERDŐ FUTÓVERSENYEN.
Április 16-án, szombat délelőtt 106 lurkó
állt rajtra készen Debrecenben. 62 alsó tagozatos, valamint 44 felsős diák képviselte
iskolánkat a versenyen és várta a „Hajrát!”
megindító pisztoly eldördülését.
A sikeres rajtolás meghozta gyümölcsét
több tanulónk számára. Alsósaink és felső
tagozatos diákjaink közül többen is örömmel és izgalommal eltöltve álltak a dobogó
valamely fokára.
Alsós lányok:
Szijjártó Dorina 4.c
(III. hely)
Felsős lányok:
Kovács Mariann 5.b
(I. hely)
Varga Gyöngyi 5.b
(III. hely)
Felsős fiúk:
Erdőhegyi Balázs 7.f
(III. hely)
Szívből gratulálunk a futóversenyen részt vett
összes diákunknak! Büszkék vagyunk rátok!
További említésre érdemes helyezést értek
el a következő tanulók is:
Tassonyi Attila 4.c
Szabó Imre 4.c
Kanalas Dániel 4.c
Varga Jenő 4.c
Mikó Balázs 4.c

(IV. hely)
(VI. hely)
(IV. hely)
(V. hely)
(VI. hely)
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PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

Programajánló

A KIÁLLÍTÁST RENDEZTE:
DOBOSNÉ HAJDU ANIKÓ
SZAKKÖRVEZETŐ, NÉPI IPARMŰVÉSZ.
A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETŐ
2016. MÁJUS 5-TŐL MÁJUS 31-IG.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

2016. JÚNIUS 25. SZOMBAT

2016. JÚNIUS 3. PÉNTEK
A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet
2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés, majd az az esemény 90. évfordulóján lépett hatályba. Hajdúsámsonban minden évben egy szál fehér virággal
róják le tiszteletüket - a szintén 2010-ben avatott emlékműnél - a helyi intézmények,
szervezetek. Vendég előadó: Bárdosi Ildikó népdalénekes.

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

Híreink

Egy kicsi mozgás mindenkinek kell...
Az érdeklődők megnézhették a labdarúgó megyei bajnokság aktuális ifjúsági
fordulóit, a Harangi Imre Sportegyesület
ökölvívó, a 3D Sportegyesület íjász bemutatóit, valamint a helyi wing tsun kung fu
csoportot. A szellemi sportok kedvelői a
XIII. Vezendi Zoltán Sakk Emlékversenyen
mérték össze tudásukat ifjúsági és felnőtt
kategóriában. Az egészségsátorban ingyenes szűrővizsgálatok, játékos vetélkedő
és elsősegély bemutató várta a résztvevőket. A legkisebbek törpi turbó kismotoros felvonuláson, a nagyobbak
kerékpározáson vettek részt, a táncosok
a mazsorett, a hip-hop és a country műfajokat népszerűsítették. Akik délután
kapcsolódtak be a programokba, azok a
ping-pong asztalnál, tollaslabdában és
lézerharcban próbálhatták ki magukat.

A világháborúk áldozataira emlékeztünk
A TELEPÜLÉSEN 1995 ÓTA MINDEN ÁPRILISÁBAN MEGEMLÉKEZNEK A VILÁGHÁBORÚK
ÁLDOZATAIRÓL.
A helyszínül szolgáló emlékművet 1936.
júniusában avatták fel a központban. A
szobrokat Némethy László, a kőfaragói
munkákat Harró Károly készítette. A korabeli újságcikkek szerint az avatáson jelen
volt József főherceg. A hajdúhadházi származású, ma Tégláson élő Csapó családban
pedig mai napig őrzi annak az emlékét,
hogy a felső szobrot a művész Csapó Ferencről mintázta, aki abban az időben volt
katona Debrecenben.

„Vitézségről formát mindeneknek ők adnak”
címmel rendeztük meg Piroska János helyi
gyűjtő kiállítását a muzeális intézményben,
melyet 2016. március 16-tól április 15-ig
tekinthettek meg az érdeklődők.
Az eredetileg rendezvényeken való közreműködéshez készült viseleteken és
fegyvermásolatokon keresztül több történelmi kor, így a honfoglalás, a lovagkor,
a hajdú és kuruc idők, valamint az 184849-es szabadságharc korszaka ismerhető
meg. Ebből adódóan az iskolai oktatás segítésére is ajánlottuk múzeumpedagógiai
foglalkozások keretében.
A Magyar Költészet Napja alkalmából verses-zenés műsort szerveztünk a kiállító
teremben. Gyányi István énekkel, Sárándi
Máté gitárral népszerűsítette a verseket a

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

...SZLOGENNEL SPORTNAPOT RENDEZTÜNK MÁJUS ELSEJÉN. A RENDEZVÉNYT A KULTURÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZTE A HELYI
SPORTEGYESÜLETEK BEVONÁSÁVAL.

Kiállítás az Öltögetők
Klubja legszebb munkáiból

„A mesés Kelet
Hajdúsámsonban.”
Dr. Márton Gyula
kutatógeológus
emlékkiállítása
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meghívott felső tagozatos diákoknak.
A Körúti Színház a Maude és Harold című
darabot mutatta be április 8-án Hajdú-

sámsonban. Maude alakját Esztergályos
Cecília töltötte fel újra élettel, humorával, extravaganciájával garantálva a darab
lendületét.

A hajdúsámsoni születésű, Vitéz Bakó István
(1920-2011) 1995-ben kezdeményezte, hogy
a település lakossága minden év áprilisának utolsó vasárnapján közösen emlékezzen meg ennél az emlékműnél a háborúk
áldozatairól. Ma már az ő emlékét is külön márványtábla őrzi, szeretett bajtársa,
Vitéz Kerekes Imre mellett, akivel együtt
szolgáltak 1941-ben a pápai ejtőernyős
alakulatban. Ezen a táblán szerepel még
Klein Márton, Kárpátalján Délvidékért felirattal.
Az emlékmű 1998-ban kiegészült a II. világháborús áldozatok neveivel. Madarász

György helyi kőfaragó 122 hősi halott és
188 elhurcolt zsidó lakos nevét véste fel az
emlékműre.
A Közép- és Kelet-Európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-CP-02 számú pályázaton
idén elnyert támogatással az önkormányzatnak lehetősége nyílt az emlékmű megtisztítására és felújítására, mely munkát
Horváth János helyi műkő készítő mester

végezte. A vasárnapi megemlékezésen a
hagyományoknak megfelelően a református templomban megtartott ünnepi
istentisztelet után a felújított emlékműnél
a város polgármestere mondott beszédet.
Ezt követően, az első világháború centenáriuma alkalmából, Gorgyán János helyi
lakos és Molnár Miklós népzenész adott
elő katonadalokat, majd a jelen lévő szervezetek, intézmények és helyi családok
helyezték el a megemlékezés virágait. A
rendezvénynek most is díszvendégei voltak a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége szolnoki és budapesti szervezetének
vezetői, tagjai, akik a helyi muzeális intézményben Vitéz Bakó István emlékkiállítását is megtekintették.
forrás: Napló
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TERÜLETI BAJNOKI CÍM
A JANUÁRI FORMÁCIÓS MAGYAR BAJNOKI BRONZÉREM UTÁN, TERÜLETI
BAJNOKI CÍMET SZERZETT HAJDÚSÁMSON VÁROS SZPONZORÁLT TÁNCOSA
SZABOLCS ÉS TÁNCOSPÁRJA SOPHIA.
A területi bajnokságot minden év tavaszán rendezik meg az ország három
pontján. Így kerül megrendezésre az év
egyik legkiemelkedőbb versenye a Nyugat-Magyarország Területi Bajnokság, a
Pest Megyei Régió Bajnokság és a KeletMagyarország Területi Bajnokság.
A Kelet-Magyarország Területi Bajnokságot
március 12-én Nyíradonyban rendezték
meg, ahol Szabolcs és Sophia latin kategóriában Területi Bajnoki címmel gazdagodhatott. Az összesített pontozás
alapján táncosaink végig tartották vezető
pozíciójukat, és Kelet-Magyarország területi bajnokai lettek.
A következő versenyt április 9-én, Mezőtúron rendezték meg, ahol ismét sikeresen versenyeztek táncosaink, hiszen 19
párból álló mezőnyben ezüstéremmel
gazdagodhattak.

ifj.Bertalan SPORT
Zoltán remekelt
10 ORSZÁG KÉPVISELTETTE MAGÁT
OLASZ, BRIT ÉS MÉG SVÉDORSZÁG IS
A CEC KAMNIKI FORDULÓJÁN MELY
EGYBEN VILÁGRANGLISTA VERSENY
IS VOLT.
Elsőként a meglepetés. Zoli 3d-ből jött át
pályára, csigás íjjal, Oroszékkal edz, jó sokat. Már a múlt szezonban érződött rajta,
hogy majd számolni kell vele. Kiküldetési
pontszám felett jóval 698(1) első helyen
rangsorolva várta a kieséses fordulókat,
ahol nem kegyelmezett senkinek, elhozta
a legfényesebb érmet. A döntős szlovén
versenyzőnek nincs szerencséje a magyarokkal, a VB-n, elődöntőben kapott ki
Viktortól. IFI Világbajnokunk is a felnőttek
közt indult és végül a 6. helyen zárta a versenyzést. Csapatban Halász Attilával kiegészülve a bronzot tudták elhozni.
Csigás nők között Aliz remekelt és elhozta az ezüstöt. Vegyes csapatban Viktorral
indultak és a dobogó legmagasabb fokán

SPORT

Egy héttel később Tápiószentmártonon
az egyéni verseny mellett Formációs
Ranglista versenyen is részt vett Szabolcs
és Sophia, ahol a ranglista versenyen II.
helyezést értek el. Talán életük legnehezebb napja volt ez, hiszen a táncosaink
reggel 6 órakor indultak a formációs és
az egyéni versenyre és még éjfélkor javában zajlott az egyéni versenyük, ahol

tudták fogadni a gratulációkat.
Olimpiai íj kategóriában Árpi kiküldetési
szint felett toronymagasan 2. helyen rangsorolt a szlovén Strajhar mögött, ez a sorrend a végéig kitartott, a döntőt is nyerte
a szlovén, szintén igen fiatal versenyző,
aki az ifi olimpián 17. helyen végzett.
Mindenképp reményekkel tele várjuk a
nottinghami kvalifikációs versenyt, egyértelműen nem hiú reményeket táplálunk a
kvalifikációval kapcsolatosan.
Figyelmet érdemelnek az eredmények.
634 és a 676 kör 10. helyre volt jó a rangsorolóban, az olimpiai illetve csigás kategó-

nagyon szép eredményt értek el, hiszen
latinból 27 induló párosból a VII. helyen
végeztek. Standard táncokból is a döntőben táncoltak. Úgy gondolom, joggal
lehetünk büszkék rájuk, hiszen tulajdonképpen több mint 24 órán keresztül tartó
versenyen állták meg helyüket és hozták
a tőlük elvárt eredményt.
Májusban folyatják a versenyzést, melyre
az érettségi mellett is a lehető legtöbb
időt és fáradságot nem sajnálva készülnek. Sok sikert kívánunk nekik.
Markos Andrea

riában. Banda és Bertalan lőtt kiküldetési
szint felett a rangsorolóban.
Eredmények:
Olimpiai Férfi: Ezüst
Olimpiai Csapat 5. hely
Csigás Férfi: Arany
Csigás Női: Ezüst
Vegyes csigás csapat: Arany
Csapatunk: Banda, Gajdos, Dezső Matei,
Búzás. (olimpiai)
Bertalan, Orosz, Halász (csigás)
Banda Tibor (csapatvezető)
Gratulálunk!
Bertalan Zoltán
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A Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és
Ifjúsági Szabadidős Egyesület hírei

SPORT

A TAO ELŐMINŐSÍTETT PÁLYÁZATON AZ EGYESÜLET 10 MILLIÓ FORINTOT NYERT, MELYET
PÁLYA KORSZERŰSÍTÉS ÉS EGY ÚJ ÉLŐFÜVES PÁLYA ÉPÍTÉSÉRE HASZNÁLT FEL.
Első ütemben megvalósult egy korszerű
automata öntözőrendszer, melyet szinte
anyagköltségből tudtunk fedezni. A TAO-s
pályázati forrásokból továbbá minden 11
csapat (200 fő) számára megfelelő felszereléseket tudtunk biztosítani, melyek a
következők: mez, utazómelegítő, labda,
hálók, kapu, cipő, edzés eszközök, megfelelő végzettséggel rendelkező edzők.
A beruházás további ütemét a következő

I. helyezés és legeredményesebb hajtó

újságban folytatni fogjuk.
Az Egyesület önerőből a sportpálya területét otthonosabbá, szebbé tette. Az öltözők előtti részt térköveztük, kemencét
építettünk, főző-tároló helyiséget alakítottunk ki, valamint korszerűsítettük a
villanyvilágítást, hogy a késői edzéseket, mikor hamarabb sötétedik, biztosítani tudjuk.
Szegedi Szabolcs, Deczki Lajos, Kerekes Zoltán

Sakk hírek

SPORT

MÁJUS 1-JÉN A SPORTPÁLYÁN A SPORTNAP KERETÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT A
HAGYOMÁNNYÁ VÁLT VEZENDI KUPA SAKKVERSENY. A MEGMÉRETTETÉSRE NEVEZHETTEK KICSIK ÉS NAGYOK.
A helyezések felnőtt kategóriában:
I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:

3D Sport Egyesület elnöke

Takács Sándor
Kocsis Imre
Végvári István

Az ifi csoport helyezettjei:

Nagy János a Hajdú Bihar Megyei C kategóriás kettes fogathajtó bajnokságon,
május 1-én, Hajdúhadházon - ami az első
pontgyűjtő verseny volt - I. helyezést ért
el 16 nagyfogat közül, hibátlanul teljesítette alapidőn belül a pályát. A nap legeredményesebb hajtója is ő lett, így a
Vándorkupát ő vihette haza idén.

I. helyezés:
II. helyezés:
III. helyezés:

Sándor Miklós
Murvai Csaba
Halega Gábor

Gratulálunk minden kedves
versenyzőnek!
Dandé László
sakkosztály elnöke
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Az olimpiára hajtunk

SPORT

A HARANGI IMRE SE BOKSZKLUB KÉT VERSENYZŐJE SZÁMÁRA A LEGFONTOSABB FELADAT
EZEKBEN A HÓNAPOKBAN A RIÓI NYÁRI OLIMPIAI KVÓTA KIHARCOLÁSA. VARGA MIKLÓS
(60 KG) ÉS BERNÁTH ISTVÁN (+91 KG) JÚNIUS 7-19. KÖZÖTT AZERBAJDZSÁN FŐVÁROSÁBAN,
BAKUBAN MEGTEHETI AZ UTOLSÓ LÉPÉST AZ ÖTKARIKÁS JÁTÉKOK FELÉ.

jól, úgy kikapott a maga meccsén - Máté
Attila szerint komoly győzelmi esélyünk
lett volna ellene, ha Bernát ringbe szállhat, s akkor irány Rio! Ám van egy szabály, amely szerint TKO vereség esetén
nem lehet kesztyűt húzni valamennyi
ideig - igen ám, de ez egy olimpiai kvalifikációról döntő meccs volt, ráadásul
Máté Attila úgy tudta, hogy csak KO, tehát klasszikus kiütés esetén érvényes ez
a szabály. Summa summárum, Bernáth
nem bokszolhatott. Így maradt a méreg
nekünk, illetve a remény, hogy Bakuban
majd - Varga mellett - ő is elérhet Rióba.
Nagyon megérdemelnék mindketten,
hiszen rengeteget dolgoztak a célért, ráadásul a formájuk is nagyon jó.
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Sikeresen focizott önkormányzatunk csapata
HAJDÚSÁMSON FOCICSAPATA IS KÉPVISELTETTE MAGÁT POLGÁRMESTERÉVEL, ANTAL
SZABOLCCSAL ÉS ALPOLGÁRMESTERÉVEL DANDÉ LÁSZLÓNÉVAL AZ ÉLEN ÁPRILIS 2-ÁN
BUDAPESTEN A POKORNY JÓZSEF SPORT ÉS SZABADIDŐKÖZPONTBAN AZ ÖNKORMÁNYZATOK II. FOCIKUPÁJÁN.
A rangos szabadidős rendezvény fővédnöke idén is Pogácsás Tibor, a belügyminisztérium önkormányzati államtitkára
volt. Hajdúsámson április 2-án, a Kelet
Kupán játszott, mely napon 47 csapat indult a győzelemért. Csapatuk Budapest-

Kőbánya, Vecsés, Tiszafüred, Miskolc és
Nagykáta ellen játszott, akik ellen elhozták az első helyezést, így csoport elsőként végeztek.
Jövőre remélik, el tudják hozni a Kupa
győzelmet is.

Ami a többieket illeti, a diákolimpián
Kanalas Dániel, Varga Jenő Richárd és
Simon Evelin bronzéremig jutott, míg
Mezei Dávid gyönyörű szép aranyat
szerzett a HISE-nek. Itt Máté Attila mellett Deél István és Salánki Zoltán edzők
nevét is meg kell említeni. A régiós csapatbajnokságon Veres Tibor kiválóan
bokszolva állt helyt a jóval rutinosabb
Gábrisch Krisztián ellen, képviselve térségünk válogatottját.
Varga Miklós

Az elmúlt időszakban egy rangos, nemzetközi kvalifikációs versenyen már részt
vettek bunyósaink, ahol Varga remek
teljesítménnyel múlt felül egy szlovák
öklözőt, aztán viszont a sorsolás szeszélye
folytán megkapta a britek Európa-bajnok
klasszisát, Cordinát. Róla tudni érdemes,
hogy amióta wales-iből angollá lett, a
sportdiplomácia olyan mértékben a háta
mögé állt, hogy pontozással lehetetlen
megverni. Miki korábban le tudta őt gyűrni, most azonban bármivel próbálkozott,
nem tudta meggyőzni a pontozókat
Törökországban. Így ő arról az esélyről
lemaradt, hiszen nem jutott a legjobb
három közé, de Bakuban újra próbálkozhat, s edzője, Máté Attila szerint nem is
rosszak az esélyei ott a kétszeres Európabajnoki bronzérmesünknek.
Bernáth István is bokszolt Törökországban,
sőt, egészen az utolsó pillanatig versenyben volt az olimpiai kvótáért. Először
egy szlovén ellen TKO-val győzött, majd
egy roppant erős bolgár ellen egyhangú
pontozással diadalmaskodott, úgy, hogy
az első menetben már lecsapta ellenfelét

Egy kis színes a végére: Pallai Kevin egy
jótékonysági futáson vett részt Debrecenben, ahol bár nem a győzelem volt
a cél, de a HISE bunyósa presztízsből
odatette magát, és a mintegy ezres mezőnyben elsőként ért célba a Nagyerdei
Stadionban.

CSOK-KAL ÉS HITELLEL KAPCSOLATOS
TANÁCSADÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS HAJDÚSÁMSONBAN. IDŐPONTEGYEZTETÉS:
06-70-619-1722
AMENNYIBEN NEM TUD ELÉRNI, VISSZAHÍVOM!

KOMFORT

VIZSGÁZZON

NŐI CIPŐBOLT

HELYBEN!

Álmai cipőjét keresi?
Legyen az alkalmi vagy
mindennapi,
NÁLUNK A KOMFORT-BAN
MEGTALÁLJA!

A ROYS-96 AUTÓSISKOLA
JÚNIUS 2-ÁN
KRESZ-TANFOLYAMOT indít
minden kategóriában,
KEDVEZMÉNYESEN!

Mindig frissülő árukészlet!
Hajdúsámson, Rákóczi utca 18/c

Pallai Kevin (fotó Koppányi Szabolcs)

HAJDÚSÁMSONBAN MŰÚTHOZ 150 M,
CSENDES HELYEN KETTŐ SZOBA ÖSSZKOMFORTOS, GÁZ ÉS SZILÁRD TÜZELÉSŰ,
RENDEZETT CSALÁDI HÁZ MELLÉKÉPÜLETEKKEL ELADÓ! ÉRD.: 06-52-201-214

FÖLD ELADÓ 5200 M2 KÖZPONTHOZ KÖZEL,
ÚTFELŐLI OLDAL HOSSZA 50 MÉTER.
ÉRDEKLŐDNI: 201-098, 06-30-218-9930
TELEFONSZÁMOKON LEHET.

Bernáth István

Pisti. Erről a hatalmas sikerről elég annyit
tudni, hogy a Bernáth által megvert bolgár előtte azt az oroszt múlta felül, aki
régebben, az akkor még amatőr, mostanra
profi világbajnokká váló Tyson Fury-t is
elkapta egyszer. A pompás formában lévő
Bernáth az elődöntőben beleszaladt az
első kiemelt brit Joyce-ba (ismét egy
szigetországi bunyós...), aki tavaly megnyerte az Európai Játékokat, emellett világbajnoki bronzérmes. Pisti helytállt, de
jobb volt ezen a napon Joyce, ráadásul
egy nagyon szerencsétlen eset folytán
veszélybe került a folytatás. Történt
ugyanis, hogy a két bunyós a harmadik
menetben egyszerre ütött, de a Bernáthot ért találatot érezte súlyosabbnak a
mérkőzésvezető, aki kiszámolta ezért a
HISE bokszolóját (TKO). Erre jött a hideg
zuhany: hiszen a bronzmérkőzés előtt
(a két elődöntő vesztese bunyózhatott
még az utolsó olimpiai helyért) Törökországban a török orvos nem engedte
Pistit ringbe szállni - nem fogják kitalálni, egy török bunyós ellen. Holott semmi
komolyabb baja nem volt, míg leendő
ellenfelének szó szerint a szeme sem állt

HAJDÚSÁMSON KÖZPONTJÁBAN, A MALOM UTCÁBAN IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
ÖSSZKÖZMŰVES, TÉRKÖVEZETT, NÉGY SZOBÁS,
AMERIKAI KONYHÁS, BEÉPÍTETT MOSOGATÓGÉPPEL, HIDROMASSZÁZS KÁDDAL, SZÁRÍTÓGÉPPEL,
LÉGKONDICIONÁLÓVAL, ELEKTROMOS KAPUVAL,
16,5 MFT. ÉRD:06-70-409-0314

Tanfolyam kezdési ideje:
2016.június 2. 17 óra
Helye: Hajdúsámson, Radnóti utca 2.

(A Galaxy Fitness stúdióval szemben)

ÉRDEKLŐDNI ÉS JELENTKEZNI LEHET:

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 08:00-12:00

Máté Attila szakoktató:
Tel.: 06 52 201-063
06 30 956 4509
06 20 978 8508

HAJDÚSÁMSONBAN ADY ENDRE UTCA 11.
SZ. ALATT KÉT SZOBA ÖSSZKOMFORTOS
CSALÁDI HÁZ MELLÉKÉPÜLETEKKEL,
300 NÉGYSZÖGÖL TELEKKEL ELADÓ.
ÉRDEKLŐDNI: 06-30/607-4126

ÁLLÁSHIRDETÉS
A DÉMAKER KFT. A KÖVETKEZŐ MUNKAKÖRBE KERES ALKALMAZOTTAT:
• HÚS-HENTESÁRU ELADÓ
• ÉLELMISZER ELADÓ
• CUKRÁSZ
• CUKRÁSZDÁBA PULTOS-FELSZOLGÁLÓ
LEHET PÁLYAKEZDŐ IS!
ÉRD. FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZZAL
4251 HAJDÚSÁMSON RÁKÓCZI U. 3. SZ.
CENTRUM ABC VAGY TEL.: 06-30-228-2693
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A XIX. Bihar-Bihor Expo Határmenti Vásár
A XIX. BIHAR-BIHOR EXPO HATÁRMENTI VÁSÁR ÉS TALÁLKOZÓN, BIHARKERESZTESEN
HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IS KÉPVISELTETTE MAGÁT TERMELŐIVEL,
HAJDÚSÁMSONI NÉPTÁNCOSAIVAL ÉS NÉPDALÉNEKESÉVEL.
Az első ilyen találkozó városunknak a
Derecskei Disznótor és a Hajdú-Bihar Megyei Téli Vásár volt. A vásár célja visszaállítani azt a hagyományos vásári rendet,
amely hosszú ideig jellemezte ezeknek a
térségeknek az áru és a piaci mozgását,
az eladó (termelő) és a vásárló kapcsolatát.
Nagy öröm városunknak, hogy egyre több
termelő csatlakozik eme nemes kezdeményezéshez, hiszen az ő munkájukat
szeretnénk segíteni elsődlegesen.

Néptáncegyüttes Vadrózsák csoportjának - melyben nagyon sok sámsoni fiatal

szerepelt - valamint Farkas Valéria hajdúsámsoni népdalénekes szereplését.
Termelők voltak és gratulálunk termékeikhez: Jeneiné Erzsike néni mézeivel,
Sháginé Ibolya lekvárjaival, Süvöltős Lajos
és felesége hús áruival.

Az Expo fővédnöke Csepreghy Nándor,
miniszterelnökség államtitkára, miniszterhelyettes, a rendezvény védnöke Pajna
Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
elnöke, házigazdája Barabás Ferenc Biharkeresztes polgármestere volt.
Ez úton szeretné megköszönni az Önkormányzat mindazoknak a munkáját,
akik részt vettek a rendezvényen. A Főnix

Példátlan összefogás Hajdúsámsonban

bolcs polgármester és Dandé Lászlóné
alpolgármester az akció végén átadták a
TeSzedd Emléklapját.

KÖZEL 350-EN GYŰLTEK ÖSSZE ÁPRILIS 30-ÁN REGGEL, HOGY RÉSZT VEGYENEK AZ ORSZÁGOS
TESZEDD AKCIÓBAN. EKKORA ÉRDEKLŐDÉS SOSEM VOLT MÉG VÁROSUNKBAN.

Reméljük, jövőre újabb rekordot döntünk! De addig is ügyeljünk városunk
tisztaságára!

Valamennyi településrészen szedtük a
szemetet. Csatlakozott a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 215 diákjával és 15 pedagógusával, a sámsoni Vadásztársaság,
Sámsonkert Részönkormányzata, Martinkai Lakosokért Egyesület, Martinka Részönkormányzata, Csapókerti Általános Iskola
Hajdúsámsoni Tagintézménye, Harangi
Imre Sport Egyesület, Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős
Egyesület, Sámson Erejével a Romákért
Alapítvány, Életfa Nyugdíjas Klub.
Az önkormányzat minden segítőt megvendégelt egy tányér gulyáslevessel a
Sportpályán. A város vezetői, Antal SzaHajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
Kiadó neve: Hajdúsámson Város Önkormányzata • Kiadó székhelye: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. • Kiadásért felelős: Antal Szabolcs polgármester
Szerkesztésért felelős: Dandé Melinda főszerkesztő • E-mail: dandemelinda@hajdusamson.hu • Tel.: +36/52/590-592 • Honlap: www.hajdusamson.hu
Nyomdai kivitelezés: Center-Print Nyomda Kft., Debrecen, Füredi u. 76. ISSN:1789-0381

