Több mint 400 gyerek futott a békéért Hajdúsámsonban
MAGYARORSZÁG AZ IDÉN TIZENNYOLCADIK ALKALOMMAL KAPCSOLÓDOTT BE
AZ EURÓPAI ORSZÁGOKAT ÖSSZEKÖTŐ
VÁLTÓBA.
A Peace Run (Békefutás) a világ legnagyobb
váltófutása, amelynek célja, hogy a sport ös�szekovácsoló ereje által fejlessze az egyének,
közösségek és nemzetek közötti békét és ba-

Városi gyereknap

rátságot. A több mint két évtizedes múltra tekintő rendezvényt olyan híres személyiségek
támogatták, mint II. János Pál Pápa, Nelson
Mandela, Muhammad Ali, Teréz anya. A Peace
Run olimpiai stílusú váltófutás, amelyhez bárki csatlakozhat. A békét jelképező fáklyát egy
nemzetközi futócsapat viszi országról országra. Az alapító, Sri Chinmoy alapelveit követve,
minden országban a helyi szervezők önkéntesen végzik munkájukat, a helyi közösségek

lalkozással készültek kicsiknek, nagyoknak.
Természetesen az arcfestés sem maradhatott

szolgálatára, a nemzetközi barátság és megértés jegyében.
Hajdúsámson városa is az útvonalak között
szerepelt, így örömmel és megtiszteltetéssel
fogadták városunk kicsijei, nagyjai a váltófutókat.
A futók délután érkeztek településünkre,
akikhez csatlakoztak óvodánk és iskoláink tanulói – a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából
300-an – így több mint 400-an futottak be a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola elé. Dandé
Lászlóné, alpolgármester köszöntő szavaival
üdvözölte a váltókat, valamint a sámsoni gyerekeket, kihangsúlyozva a békét, a szeretetet.
Vendégeink is bemutatkoztak, ki-ki a maga
nyelvén és megtanították óvodásainkkal,
iskolásainkkal a Béke dalát. A békét szimbolizáló fáklyát minden gyerek megfoghatta
jókívánságát átadva a lángnak. A Csapókerti
Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye egy verssel kedveskedett a vendégeknek, az Eszterlánc Óvoda tánc koreográfiájával tetőzte a hangulatot, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola Békedalával érintette meg
mindenki szívét. A békét jelképező fehér lufik felengedésével búcsúzott Hajdúsámson a
nemzetközi futóktól, akik útjukon a reményt,
barátságot és az örömöt hirdetik.
el, ami szintén ingyenes volt. Köszönjük a
szervezést Bodóné Őri Gyöngyi képviselőnek.

HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GYEREKNAPOT TARTOTT A RADNÓTI
JÁTSZÓTÉREN.
A szuper napot Dandé Lászlóné, alpolgármester nyitotta meg, majd őt követte
a Feeling Tánccsoport Sámsoni Majorett
csoportjának produkciója. A gyerekek élvezhették az ingyenes játszóházi játékokat, mint léghoki, bálnacsúszda, élőcsocsó,
gumivár. A Hajdúsámsoni Bölcsőde és az
Eszterlánc Óvoda dolgozói kézműves fog-
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Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap
8.00
Rákóczi Kerékpár Emléktúra
Hagyomány teremtés céljával kezdtük el szervezni a tavalyi évben a Rákóczi Kerékpár Emléktúrát, hiszen 1703. július 25-én II. Rákóczi Ferenc
fejedelem Hajdúsámson határán állomásozott
táborával. Idén is folytatjuk eme kezdeményezést. Az útvonal ugyan az, mint az előző évben:
Önkormányzat – Hadházi út – Bényei nyárfa emlékhelyig, ahol koszorúzásra kerül sor, visszafele
Hadházi út – Vasútállomás – Kossuth utca – Epreskerti Rendezvénytér.
Ezzel egy időben történik a főzőcsapatok elhelyezése a kijelölt főzőhelyeken.
9.00
Zumba
Zenés, táncos testmozgás kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
10.00
Főző – és pálinka verseny
Főző – és pálinka verseny kezdete. Előzetesen
leadott pálinkákat kezdi el a szakavatott zsűri
bírálni. Elnök: GÖNCZI KÁROLY, pálinkafőző
mester, Kisújszállás Ínyenc Házi Pálinkafőzde
További tagjai:
• OROSZ ATTILA – Nemzeti Adó- és Vámhivatal
• DECZKI LAJOS – helyi vállalkozó
A verseny díjazása:
• Kategóriák első három helyezettje tárgyjutalomban részesül
• Kategóriák első helyezettjei közül a győztes
viselheti a Hajdúsámson Becses Nedűje 2016
kitüntető címet
• Minden versenyző: oklevelet kap
Párhuzamosan elkezdődik a főzőverseny.
Bárki nevezhetett bármilyen étellel.
Zsűri tagjai:
• Elnök: MOLNÁR LÁSZLÓ, éttermi mester, a
Hotel Lycium és Kölcsey Ferenc Konferencia
Központ Vendéglátó igazgatója, valamint a
The Flat Bisztró tulajdonosa.
További tagjai:
• Szabó Csaba – chef, a szakács Európa és Világbajnokság dobogósa, illetve a 2016. évi
Erfurtban megrendezendő szakácsolimpia
résztvevője
• Zacsik Tibor – a Véndiófa Csárda chefje
• Hajdú Imréné – helyi lakos
• Major Imréné – helyi lakos
Díjazás:
• A kategóriánkénti első három helyezett csapat: serleg és tárgyjutalom
• Minden csapat: oklevél
• Különdíj: Megjelenés (tálalás, főzőhely kialakítása, csapat ruházat)
10.00
Horvát Vilmos (Vili) helyi zenészünk mulatós
zenéivel szórakoztatja a vendégeket.
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12.00
Karakter Együttes
Jó ebédhez szól a nóta!
A Karakter Együttes 2014-ben alakult. Törekvésük,
hűen őrizni a Kárpát-medencei magyar népzenei hagyományokat. Hegedű, három és négy
húros brácsák, cimbalom és nagybőgő azok a
hangszerek, melyeken különféle tájegységek
népzenéjének leghitelesebb megszólaltatására
törekednek, mindezt jókedvű, parázs hangulatú
énekszóval aláfestve. A zenekar tagjai mind a
hagyományos parasztzenélés, mind a képzettebb, kifinomultabb városias muzsikálás megtestesítői, amit sajátos zenei játékuk felismerhetően hordoz magában. Főként Kárpát-medencei
vonós muzsikát szólaltatnak meg.
13.00
Cactus Country Club
Egy új, fiatal, dinamikus Country & Line Dance
csapat, amely idén májusban, Ausztriában egy
nemzetközi versenyen 16 európai ország 22 csapatából 3. helyezést ért el, öregbítve hazánk hírnevét. Tagjai fiatalok és lendületesek. A „Cactus
Country Club Debrecen” április végén ünnepelte
1. születésnapját. A klub nagy ígéret a hazai Line
Dance életében! Ez szó szerinti fordításban vonaltáncot jelent, amit a táncosok csoportokban
táncolnak vidám és modern country zenére. A
jövőt illetően ott szeretnének lenni mind a hazai, mind pedig a nemzetközi programokon,
versenyeken. A klub szeretettel várja a fiatal érdeklődőket, és táncolni, mozogni vágyókat!
13.30
„Szomszédolás”
Hajdúhadház, Nyíradony művészeti csoportjai.
Nyíradonyi Pávakör, Nyíradonyi Kisliget Néptáncegyüttes
Hajdúhadház LeszDance Tánc és Sport Egyesület
latin és show tánc
14.00
Helyi fellépők
Muskátli Népdalkör, Feeling Tánc és Mazsorett
Egyesület hajdúsámsoni csoportjai, Tóth-Markos
Szabolcs és Shopia versenytánc, Eszterlánc Óvoda
süni csoport, Őszirózsa Népdalkör, Farkas Ibolya
és Farkas Valéria ének
15.00
Köszöntők
A Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválját és a Városnapot
köszönti Antal Szabolcs polgármester.
Köszöntőt mond Rácz Róbert Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja, valamint
Pajna Zoltán Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke.
15.30
Eredményhirdetések
Főző– és pálinkaverseny nyerteseinek kihirdetése.
A „Legszebb konyhakert” verseny eredményhirdetése.
Város díjainak átadása: Közművelődési díj,
Köztisztviselői díj, Közéleti díj, Vállalkozói díj,
Közbiztonsági díj, Egészségügyi díj, Sport díj.

16.30
Testvérvárosunk Csíkszentdomokos bemutatkozása
2014. február 18-tól testvérvárosunk a székelyföldi Csíkszentdomokos. Helyi fellépőikkel szeretnének kedveskedni városunk lakóinak.
17.00
Debreceni Ifjúsági Fúvós Zenekar
17.30
Tombola
18.15
Carmen Tánc és Sport Egyesület
A debreceni sportegyesület Hipp Hopp táncával és
show műsorával fogja elkápráztatni a közönséget.
19.15
Sztárvendég: Vastag Tamás
20.00
Sztárvendég: Caramel
20.30
Régi és mai slágerek Dj. Jancsikkal
21.00
Tűzijáték
21.30 – 23.00
Régi és mai slágerek Dj. Jancsikkal
Párhuzamos programok:
10.00
„C” típusú egyes, kettes, póni fogathajtó verseny
és SZLV Nagy János helyi fogathajtó versenyzőnk
szervezésével.
Megyei Vásár–Vásárszövetség (Hajdú-Bihar megye
és Bihor megye településeinek kézműves árusai)
Sakkverseny Dandé László helyi sakkcsapat vezetőjének szervezésével.
Kísérő programok:
• Fehérlófia Íjász Egyesület bemutatója
Piroska János helyi hagyományőrzővel.
• Népi játékok
• Ugrálóvár
• Arcfestés
• Fonott kosaras körhinta
• Relax sátor
• Állatsimogató
• Vendéglátó egységek
• Ingyenes egészségügyi szűrések
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Szervezők:
Hajdúsámson Város Önkormányzata,
Hajdúsámsoni Ingatlan – és Vagyonkezelő
Nonprofit Kft.
Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Muzeális
Intézmény
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ: KÖZMUNKAPROGRAM HÍREI

Utak karbantartása, aszfaltozása
MÚLT HÓNAPBAN SOR KERÜLT KÉT UTCÁKNAK IS A KARBANTARTÁSÁRA. SÁMSONKERTBEN A
SZŐLŐ, MARTINKÁN A HARMATHY UTCÁT SIKERÜLT MART ASZFALTTAL ELLÁTNI.
Önkormányzatunk gazdálkodásának köszönhetően utak aszfaltozása fog megkezdődni hamarosan, amelyről már képviselőtestületi határozat is döntött a tervek
folyamatosan készülnek. Az első két utca a
Toldi és a Bartók Béla lesznek.
Sajnos elmondható, hogy 2010 óta a Szűcs
utca kivételével nem került sor utcák aszfaltozására. Ezen szeretnénk változtatni,
hiszen ezek a munkálatok a legszükségesebbek városunkban. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elkövetkező időszakban minél több utca legyen
aszfalttal ellátva.

Szőlő utca

A közfoglalkoztatási telephelyünkön működtetett fűrészüzemünknek köszönhetően, sikerült fapadokkal ellátni a fedett
buszmegállókat.

Önkormányzati cég a piac új üzemeltetője
2016. JÚLIUS 2. NAPJÁTÓL A HAJDÚSÁMSONI VÁROSI PIACOT A SZÁZ SZÁZALÉKBAN ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ HAJDÚSÁMSONI INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.
MŰKÖDTETI. A VÁLTOZÁS KAPCSÁN TÖBB RÉMSÉGES HÍR IS SZÁRNYRA KAPOTT, MISZERINT
A LEENDŐ FENNTARTÓ RADIKÁLIS VÁLTOZÁSOKAT TERVEZ. A TALÁLGATÁSOK HULLÁMAINAK
MEGSZELÍDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ÚJ ÜZEMELTETŐNÉL ÉRDEKLŐDTÜNK AZOKRÓL A BIZONYOS
VÁLTOZÁSOKRÓL.
Milyen változásokra lehet számítani a piacon történő árusítást és a helyhasználati
díjakat illetően?
Magam is hallottam hajmeresztő híreket.
Voltak, akik kétségbeesve érdeklődtek,
hogy valóban kétszeresére emelkednek-e
majd a helyhasználati díjak?
Mint azt korábban egy tájékoztató formájában már közzétettük: a piacon történő
árusítás továbbra is változatlan árakkal és
feltételekkel történik.
A találgatások mind az bizonyítják, hogy
a piac mennyire fontos része a helyi közösség életének. Egy szokatlan dolog,
egy friss gondolat pedig mindig új fordulatokat eredményez, melyek segítik
a fejlődést, illetve az előrelépést. Annak
érdekében, hogy jövőbeni partnereinket
biztosítsuk arról, hogy mellettük állunk,
egy apró lépést tettünk feléjük, a július 2.
napi vásár helyhasználatáért nem kértünk
díjat. Kellemes meglepetésnek szántuk –
mondta Csordás Csaba, ügyvezető.
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Miben nyilvánul még meg a piac közösségi
jellege?
Az első szombati vásárunk alatt találkoztam egy nagyon jó ismerősömmel, aki
elmondta, hogy mennyire kitűnő a sámsoni piac. Évek óta jár ide, mert sokszínű
és hatalmas a választék. Valóban: a formás
zöldségfélék mellé, itt akár egy könnyű
alsóneműt is választhatunk. Ez az a hely,
ahol régi cimborák futhatnak össze. Kulcsfontosságú információk cserélődhetnek.
Élvezhetjük a természetet, akár télen is.
A bevásárlás pedig kikapcsolódást jelenthet egy olyan férfi számára is, aki amúgy
nem szívesen űzi ezt a sportot. Ráadásul
ismerjük a beszerzett élelmiszerek eredetét, tudjuk, hogy azok megbízható forrásból származnak, megvásárlásukkal pedig
egyrészt a helyi termelőket támogatjuk.
A Hajdúsámsoni Városi Piac megítélése
valójában a kereskedőkön és a vásárlókon
múlik, mi csupán igyekszünk ezt keretbe
foglalni.

A benyomás tekintetében a belső tartalom mellett igen fontos a megjelenés. Időszerű lenne már egy kipofozás, nemde?
Igen. Az átvételkor tapasztalt lépéshátrány igen jelentős. Az asztalok hiányosak,
mindemellett javításra szorulnak. A WC
katasztrofális állapotban van. A hulladék
gyűjtésére megoldást kell találnunk. Sorolhatnám még. Ezeket az árusok, valamint a vevők is látják, és jelezték is felénk.
A lehetőségeinkhez mérten törekszünk az
elmaradásból lefaragni. Lépésről lépésre
haladva, részcélokat kitűzve magunk elé.
Ennek érdekében – átlátható működés
és egyszerű feltételek mellett – újdonságokkal kívánjuk segíteni partnereinket. Továbbá helybérlet bevezetésével
törekszünk arra, hogy garantálni tudjuk
a megfelelő értékesítési felületet a helyi
árusítók, őstermelők, illetve egyéni vállalkozók számára. Kiemelt fontosságú a piac
társadalmat összekovácsoló jellegének
erősítése, melynek kapcsán új közösségi
térrel gyarapodhat Hajdúsámson. Ismerjük fel együtt a benne rejlő nagyszerű
lehetőségeket! – hívta fel figyelmünket a
Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő
Nonprofit Kft. képviselője.
Az üzemeltető által - a piaccal kapcsolatos
ügyek intézésében - a megbízott személy
Balázs Lászlóné.

Népkonyha
VÁROSUNK AZON NÉGY SZERENCSÉS TELEPÜLÉS KÖZÉ KERÜLT – LÉTAVÉRTES,
MIKEPÉRCS, HAJDÚSÁMSON, DEBRECEN
- AHOL NÉPKONYHÁT TUDUNK MŰKÖDTETNI JÚLIUS 1-JE ÓTA A SZOCIÁLISAN
HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK SZÁMÁRA.
A népkonyha alkalmi jelleggel és helyben
fogyasztással napi egyszeri egyfogásos egy
tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan
rászorult személyeknek, akik más étkezési
formát nem vesznek igénybe.
Hajdúsámsonban a Kossuth utca 16. szám
alatt tudják elfogyasztani az egy tál meleg
ételt a lakosok. A kezdeményezés július 1-től
indult és egyelőre határozatlan ideig tart.
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

MEZŐŐRI SZOLGÁLAT HÍREI

Új körzeti megbízottak Hajdúsámsonban!

Parlagfű helyzet
városunkban

HAJDÚSÁMSON BELTERÜLETÉN A PARLAGFÜVES TERÜLETEK FELTÉRKÉPEZÉSE, FELSZÓLÍTÁSA MAJD BÍRSÁGOLÁSA FOLYAMATOS, HA KELL KÉNYSZERKASZÁLTATÁSRA
IS FELSZÓLÍTJUK A LAKOS FIGYELMÉT.
Sokan gyomtalanítják már a kertjeiket, de
sajnos még mindig akadnak nagy számban
elhanyagolt telkek.
Ez úton szeretnék felhívni azoknak a tulajdonosoknak a figyelmét, akiknek még ingatlanuk mindig gyomos, parlagfüves, hogy ezeknek irtásáról saját maguk gondoskodjanak!

Kóbor ebek
FOLYAMATOS A KÓBOR EBEK ELFOGÁSA
LEHETŐSÉGHEZ, KAPACITÁSHOZ MÉRTEN
VALAMINT RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ HELY
ARÁNYÁBAN.
Az állatvédőkkel nagyon jó a kapcsolat, az
együttműködés, az ebek elhelyezésében
sokat segítenek.
Ez úton szeretnénk a kutyatartók figyelmét
felhívni a helyi és országos kutyatartásról
szóló rendeletek betartására. Nagyon fontos,
hogy az eb a gazda felügyelete alatt legyen!
A kutyáknak kötelező az oltás és a chip biztosítása. Ezek hiánya büntetést von maga
után, akár több százezres nagyságban is.
A nem megfelelő tartás hiányában, felszólítás után, akár bírság róható ki az eb
tartóra, amit a jegyző és a mezőőr szab ki
helyszíni bírságként.
A mezőgazdasági tulajdon elleni tettel valamint a kóbor ebek problémáival kapcsolatosan a következő személyeket kereshetik
az alábbi telefonszámokon:
Komáromi Ferenc: 06/30 559 80 43
Süvöltős Gyula: 06/30 289 86 13

EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK HAJDÚSÁMSON LAKOSAIT, HOGY RÁCZ ZOLTÁN RENDŐR
FŐTÖRZSŐRMESTER ÉS FÜZESI JÓZSEF RENDŐR TÖRZSŐRMESTER LETTEK HAJDÚSÁMSON VÁROS ÚJ KÖRZETI MEGBÍZOTTJAI.
A jelenlegi három körzeti megbízott helyett
így 5 főre emelkedett a létszámuk. A Debreceni Rendőrkapitányságnál több tárgyalás
után tudtuk elérni, hogy városunk közbiztonsága javuljon azáltal, hogy a rendőri jelenlétek számát növeljük. Így nagyobb biztonságban érezhetik magukat lakosaink.
Füzesi József r. törzsőrmester 2011. február
1-jén kezdte meg rendőri szolgálatát. A miskolci rendészeti szakközépiskola elvégzése
után a Hajdúhadházi Rendőrkapitányságon
és a Nyíradonyi Rendőrőrsön dolgozott, mint
járőr. 2016. május 1-jétől lett a Debreceni
Rendőrkapitányság Kertség-Újkert Rendőrőrsön körzeti megbízott.
Rácz Zoltán r. főtörzsőrmester 2010-ben járőrként kezdte rendőri pályáját a Debreceni
Rendőrkapitányság Belváros-Tócóskert Rendőrőrsön. 2011. áprilisától a Debreceni Rendőrkapitányság Fogda és Kísérőőri Alosztályon,
mint kísérőőr. Ezt követően 2012. januártól a
Debreceni Rendőrkapitányság Bevetési Osztályának járőre lett majd az összevonást követően 2013. februártól a Debreceni Rendőrkapitányság Járőr-és Őrszolgálati Alosztályán
dolgozott, mint járőr 2015 szeptemberétől,

Füzesi József

Rácz Zoltán

HÍREK

RONGÁLÁS TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÓNAPBAN A POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐTT.
A villanyoszlopra felszerelt virág kaspókat tulajdonítottak el. A tettes már másnap meg lett,
rendőreinknek, polgárőreinknek köszönhetően. Az ellopott kaspók visszakerültek a helyükre.
Ugyan ebben a hónapban az önkormányzat melletti parkolóból rózsákat tulajdonítottak el, a tettesek szintén meglettek. Ez úton szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy
településünkön szigorú rendőri és polgárőri ellenőrzés folyik a nap 24 órájában.
MEZŐŐRI SZOLGÁLAT HÍREI

ritkították, amikor jött a mezőőr
A MEZŐŐR ÉRTESÍTETTE A RENDŐRÖKET ARRÓL, HOGY HAJDÚSÁMSONBAN, A LIGET TANYAI
ERDŐRÉSZBEN KÉT FÉRFIT FAVÁGÁSON TETTEN ÉRT.
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Hajdúsámson körzeti megbízottjaiként legfontosabb feladatuknak tekintik a településen a bűncselekmények, szabálysértések
és más jogsértések elkövetésének megelőzését. Céljuk a Hajdúsámsonban élők szubjektív biztonságérzetének további erősítése
és remélik, hogy a településen élők minél
hamarabb megismerik és elfogadják őket.
Elérhetőségeik:
4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 3. szám
E-mail cím: raczzo@hajdu.police.hu és
fuzesijo@hajdu.police.hu
Telefonszám: 0652/516-400 mellék (59-22)

Meg lettek a tettesek

Éppen a sámsoni faállományt

A helyszínre érkező rendőröknek J. Ferenc
elmondta, hogy ő szólt édesapjának, hogy
segítsen neki kivágni egy oszlopnak való
fát, ezért 11 óra körül az erdőben láncfűrésszel egy szál akácfát kivágott, ami rá-

pedig mint járőrvezető. 2016. április 1-jétől
a Debreceni Rendőrkapitányság KertségÚjkert Rendőrőrs körzeti megbízottjaként
látja el a feladatait.

dőlt egy meggyfára, ezért azt is kivágta. A
körzeti megbízottak a mezőőrrel megállapították, hogy a két férfi egy 30 centiméter átmérőjű és 25 méter hosszú akácfát,
valamint egy 15 centiméter átmérőjű és

körülbelül 3 méter hosszú meggyfát vágott ki. A rendőrök J. Ferencet és fiát, J. Ferencet elfogták és előállították a Debreceni
Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók a
45 éves és a 71 éves férfit gyanúsítottként
kihallgatták, míg a favágáshoz használt
láncfűrészt és fejszét lefoglalták.
A Debreceni Rendőrkapitányság Vizsgálati
Osztálya a nyíradonyi és a hajdúsámsoni
lakosok ellen lopás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folytatja a
nyomozást.
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Forrás: www.haon.hu
Mezőőr Szolgálat
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KAMERARENDSZER KIÉPÍTÉSE

Sámsonkert központjában

SÁMSONKERTI HIRADÓ
(CSIGÉNÉ ZSADÁNYI MARIANN ÉS
RÁKOS TAMÁS KÉPVISELŐK ROVATA)

FEBRUÁR KÖZEPÉN EGYEZTETÉSEKET FOLYTATTUNK A LET 1 BT TULAJDONOSÁVAL SZABÓ
LÁSZLÓ SÁMSONKERTI LAKOSSAL.
Eredményeként a riasztók és kamerák kiépítésével foglalkozó vállalkozó felajánlott ingyen 2
kamerát és a hozzátartozó rögzítésre alkalmas
eszközt, melyeknek természetesen az üzembe
helyezését is vállalta. A hajdúsámsoni Csapókerti Általános Iskola vezetői is támogatták és

ÉLETRE KEL A JÁTSZÓTÉR
NAP, MINT NAP ELMEGYÜNK A KÖZPONTBAN
TALÁLHATÓ MÁSZÓKA MELLETT, MELY EGYRE
SIRALMASABB ÁLLAPOTBAN VAN. LÉCEK
HIÁNYOZNAK AZ OLDALÁBÓL, ALJÁBÓL, S
MINDENHOL CSAVAROK ÁLLNAK KI.
Ennek a régi problémának a megoldását kerestük.
A részönkormányzat kérte és meg is kapta az
önkormányzat támogatását a mászóka felújításához szükséges anyag beszerzésére vonatkozóan. A fa bedolgozását sámsonkerti lakosunk,
aki maga is kisgyerekes apuka, Kádár László

segítették a kamerák kiépítést, hisz így a településrész központja mellett az iskola is védetté
vált. Egyre többször megmutatkozik a segítőkészség, az összefogás kis közösségünkben,
amire büszkék vagyunk.
Köszönjük Laci!

HELYESBÍTÉS
AZ ELŐZŐ LAPSZÁMBA MEGJELENT, HOGY
A TELEPÜLÉSRÉSZEN AUGUSZTUS 6-ÁN
SPORTNAP LESZ.
A városban ebben az időpontban rendezik meg
az I. StaticFamily Tuning Autós és Motoros Találkozót. Így a Sportnap egy másik időpontban
lesz megtartva, figyeljétek a hirdetőtáblákat és
a facebookon a sámsonkertiek csoportot.

MÁJUS 6-ÁN NÉHÁNY SÁMSONKERTI NŐ, KÖZTÜK JÓMAGAM, ÚGY DÖNTÖTTÜNK, FONTOS
SZÁMUNKRA A SAJÁT NŐISÉGÜNK MEGÉLÉSE, ÉLETÜNK OLYAN SZAKASZÁBAN VAGYUNK,
AMIKOR TUDUNK IDŐT ÉS ENERGIÁT SZÁNNI EGY KIS „UTAZÁSRA” ÖNMAGUNK MEGISMERÉSÉRE, A BENNÜNK LEZAJLÓ, ÉLETÜNKET BEFOLYÁSOLÓ FOLYAMATOK MEGÉRTÉSE FELÉ.

A végén mindenki visz magával valamit, amin
tovább gondolkodik, ami tovább dolgozik
benne, ami megmozgatja a belső lényét, a
nőiességét. Vagy a helyére kerül valami, vagy
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Roma Nemzetiségi
Önkormányzat hírei
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ROMA KI MIT
TUD 2016.

vállalta. Köszönjük Laci a közösségért tett áldozatos munkádat!
Ez úton kérünk mindenkit, hogy rendeltetésszerűen használja a mászókát!

MEGALAKULT A SÁMSONKERTI NŐKLUB

Társunk és segítőnk ezen az úton Hornyák Éva
coach és motivációs tréner, akinek vezetésével létrehoztuk a sámsonkerti Nőklubot, ahol
mi, nők fejlesztjük saját magunkat. Kéthetente péntekenként találkozunk, ahol mindenkit
érdeklő témákat dolgozunk fel, mint az önismeret, önbecsülés, harmónia, kapcsolatok,
szerepek, játszmák. Minden alkalommal van
egy központi téma, ami az előző klubfoglalkozások nyomán alakul ki, fogalmazódik meg.
Ehhez kapcsolódóan egy rövid elméleti témafelvezető után gyakorlatias feladatok, beszélgetések, önfelismerések követik egymást
egy jókedvű, hangulatos közösségben.

HÍREK

felkavarodik, elindul valami, a lényeg, hogy
együtt dolgozunk, teszünk azért, hogy jobb,
tudatosabb, boldogabb ember váljon belőlünk.
A Nőklub programok adomány alapúak, minimális terembérleti díj mellett mindenki an�nyit fizet, amennyit tud, és amennyit számára
ér az együttlét.
Ha valaki kedvet érez hozzá, hogy bekapcsolódjon, még van lehetőség, keressetek bátran engem telefonon, vagy csatlakozzatok a
„Sámsonkerti Nőklub Hornyák Évával” csoporthoz a Facebookon.
Csigéné Zsadányi Mariann
Karikáné Silye Nóra (30/740-6825)

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Területi Kisebbségi Kapcsolattartási Munkacsoportja által szervezett „Hajdú-Bihar
Megyei Roma Ki Mit Tud 2016.” elnevezésű
tehetségkutató vetélkedőn részt vett - Hajdúsámson Város Roma Nemzetségi Önkormányzat szervezésében - a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 9 fő tehetséges tanulója
május 12–én Hajdúhadházon. Döntőbe jutott 4 tanuló, akik május 26-án a Debrecen
Ifjúsági házban mutathatták meg tehetségüket. A résztvevő diákok közül Ábri Imre,
Ábri Sándor, Papp Gábor és Balogh Erika
oklevelet, Aqvatikum belépőt valamint a
zsűrik által felajánlott különböző megyei
rendezvényeken való fellépésre biztosítottak számukra lehetőséget.
Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségű
Önkormányzatának képviselő testülete a
2015-2016-os tanévre Ösztöndíj pályázatott hirdetett meg a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába járó roma nyolcadik osztályos tanulóinak. A legjobb tanulmányi
átlaggal rendelkező három diák részesülhetett az ösztöndíjba, amelynek összege
50.000 forint volt gyerekenként. A nyertes
tanulók: Balogh Krisztina 8. b., Rácz Krisztián Martin 8. b., Horváth Csaba 8. c. valamint közösségi munkájáért jutalmaztunk
olyan tanulókat, akik egész évben települési, iskolai, roma nemzetiségi rendezvényeken helyt álltak és tehetségükkel színesítették rendezvényeinket. Ők Ábri Imre
8.a , Papp Gábor , 8. a tanulók voltak.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a
Mentési Pont számára egy értékes kávéfőzőt adományozott.
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HÍREINK

Gyerek és családi nap Sámsonkertben
2016. JÚNIUS 4-ÉN TARTOTTA A SÁMSONKERTI RÉSZÖNKORMÁNYZAT A GYEREK ÉS CSALÁDI
NAPJÁT. AZ EGÉSZ NAPOS RENDEZVÉNY REGGEL 9-TŐL ESTE 11-IG TARTOTT.
A délelőtt a focié és a főző versenyé volt.
Mindkét területen 6 csapat indult az első
helyért. A focikupát a Kozák Family Team
vihette haza, míg a slambuc főző versenyt
a Lilaakácköz csapata nyerte. Délután
folyamatosan léptek fel az előadók: volt
ének, tánc, kicsiknek és nagyoknak való
műsor egyaránt.
A megvalósításáért köszönet illeti Hajdúsámson Város Önkormányzatát, a munká-

Mozgalmas napok a szakkör életében

A múzeumban bemutatott elmúlt három
év legszebb munkáiból összeállított tárlatukat mutathatták be a nyíradonyi Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Június
4-én a Nemzeti összefogásnapja alkalmából megnyitott kiállítás ismét lehetőséget
nyújtott a két város közötti kulturális kapcsolattartásra. A megnyitón a Nyíradonyiak Pávaköre köszöntötte a hímzőket és
jelenlevőket.
A múzeumok éjszakáján június 25-én az
országos programokhoz kapcsolódóan
Ebesen bemutatott „retro” konyha textil
történeti kiállítás délutáni programját színesítették az Öltögetők Klub tagjai nyitott
műhely jellegű bemutatójukkal.
A XXIII. Ligetaljai Kulturális Napok vasárnapi rendezvényén kapott újabb lehetőséget a szakkör a vásárszövetség tagjai

2016_JULIUS_UJSAG.indd 6

JÓ HANGULATBAN ÉS REMEK PROGRAMOKKAL TELT A MARTINKAI NAP JÚNIUS
11-ÉN A KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVARÁN.

ban résztvevő közfoglalkoztatottakat, a
Petőfi Sándor Városi Könyvtár Közművelődési és Muzeális intézmény vezetőjét és
dolgozóit, a Rendőrség munkatársait, Polgárőrségünk tagjait, Pinkovai Jánost, aki
nélkül nem lett volna színpadunk. Szervezők: Csigéné Zsadányi Mariann képviselő,
részönkormányzat elnöke Rákos Tamás
képviselő Oláh Imréné Erzsike részönkormányzat tagja.

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

A HÍMZŐK EBBEN A HÓNAPBAN TÖBB
FELKÉRÉST IS KAPTAK.

Martinkai nap

között berendezett faházak sorában.
Július 1-én nyitották meg a mezőkövesdi Kis
Jankó Bori Országos pályázat tárlatát, melyre viseleti darabokkal készült a szakkör.
Dobosné Hajdu Anikó szakkörvezető, Hímző
Népi Iparművész

A nap folyamán finomabbnál finomabb
ételek rotyogtak az üstökben, bográcsokban a főzőverseny alkalmával. A délelőtt
folyamán focimeccsre látogathattak ki az
érdeklődők, a délután pedig a kicsiknek
és nagyoknak egyaránt változatos programok voltak, mint lufi bohóc, arcfestő,
majorett, hipp hopp, modern, verseny tánc,
flórklór, tombola és sztárvendég is fogadta
az oda látogatókat, Bódi Csaba, aki fergeteges hangulatot teremtett a színpadon.
A rendezvény fővédnöke Antal Szabolcs,
polgármester volt, a Martinkai napot Szabó
Kálmán képviselő nyitotta meg.
Gratulálunk a szervezőknek, a Martinka
Lakosokért Egyesületnek, valamint a Martinkai Közösségi Háznak.
Ez úton szeretnék a szervezők megköszönni
mindazoknak a segítségét, akik hozzájárultak és támogatták a rendezvényt:
Hajdúsámson Város Önkormányzata, Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., Petőfi Sándor Városi Könyvtár,
Rendőrség, Polgárőrség, Mentő Pont.
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PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

Baba-mama program a múzeumnál

Trianonra emlékeztünk

CSALÁDI DÉLUTÁN SOROZATUNKBAN
A LEGKISEBBEKET ÉS SZÜLEIKET
VÁRTUK A MÚZEUMNÁL MÁJUS 21-ÉN.

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA ALKALMÁBÓL AZ ÜNNEP ELŐESTÉJÉN MEGEMLÉKEZÉST TARTOTTUNK A KULTURÁLIS
INTÉZMÉNY KIÁLLÍTÓTERMÉBEN.

A program nálunk csak egyszeri kedvcsináló volt, a téma iránt érdeklődőket rendszeresen a Martinkai Közösségi Házban indult klub várja. Érdeklődni lehet: Gyöngy
Ágnes védőnőnél vagy Varga Mónikánál a
közösségi házban.

PROGRAMAJÁNLÓ
AUGUSZTUS 18. CSÜTÖRTÖK
Szent István napi ünnepség és virágkarneváli műsor a főtéren
AUGUSZTUS 18. CSÜTÖRTÖK 20 ÓRA
Körúti Színház bemutatja: Mese habbal • Helye: iskola díszudvara •
Főszerepben: Koltai Róbert! • Jegyek kaphatók a Városi Könyvtárban.
”A mesés Kelet Hajdúsámsonban.” Dr. Márton Gyula kutató geológus emlékkiállítása a muzeális intézményben. • Látogatható: 2016. SZEPTEMBER 15-IG.

Ünnepi beszédet mondott Dandé Lászlóné
alpolgármester, közreműködtek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói, erdélyi
dallamokat, népdalokat szólaltatott meg
Bárdosi Ildikó a Népművészet Ifjú Mestere
és Molnár Miklós népzenész. Zászlótartásban közreműködött Piroska János hagyományőrző, a tanulókat felkészítette Tóthné
Szathmáry Irén pedagógus.
A helyi intézmények, szervezetek képviselői egy szál fehér virágot is elhelyeztek a
központi parkban lévő emlékműnél, mely
a magyarság összetartozását jelképezte a
trianoni békediktátum évfordulóján.

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
IDÉN IS MEGRENDEZTÜK A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁT HAJDÚSÁMSONBAN. A MEGADOTT KÖZPONTI TÉMÁHOZ, MELY „HŐSÖK, FELFEDEZŐK, ÚJÍTÓK” CÍMMEL KERÜLT MEGHIRDETÉSRE,
DR. MÁRTON GYULA KUTATÓ GEOLÓGUS EMLÉKKIÁLLÍTÁSÁVAL CSATLAKOZTUNK.
Az estét Dandé Lászlóné alpolgármester
asszony és Tarné Hajdú Judit igazgató nyitotta meg. Ezután a kiállításon szereplő
ázsiai tájakhoz kapcsolódó ételkóstolóra
és tibeti zengőtál meditációs előadásra
került sor. A kézművesség iránt érdeklődők eközben nemezelhettek és mandalát
festhettek. Nyolc órától az Aladdin és a
csodalámpa című arab népmesét mutat-

ta be a szegedi Mandula Színház, majd az
Estella Hastánc Stúdió varázsolta el a közönséget gyönyörű ruhákkal és színvonalas produkciókkal. Most sem maradt el a
Szent Iván éji tűzgyújtás, melynek fényeinél a közönség egy része is táncra perdült.
Találkozzunk jövőre is!
(A kiállítás megtekinthető: szeptember közepéig.)

TÁJÉKOZTATÓ
ÉRTESÍTJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY A
KULTURÁLIS INTÉZMÉNY 2016. JÚLIUS
18-TÓL JÚLIUS 29-IG ZÁRVA LESZ.
EZ IDŐ ALATT MINDEN SZOLGÁLTATÁSUNK
SZÜNETEL. NYITÁS: 2016. AUGUSZTUS 1.
HÉTFŐ 8 ÓRA
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúsámson Város Önkormányzata két, használt gépjárművet versenyeztetés útján kíván
értékesíteni, melynek érdekében egyfordulós,
nyilvános pályázatot hirdet.
A gépjárművek értékesítése nem flottában
történik, tehát az ajánlat benyújtható egy,
vagy mindkét gépjármű vonatkozásában is.
A pályázat feltételeit, a pályázatok benyújtásának
módját a pályázati felhívás tartalmazza, mely
a város honlapján (hajdusamson.hu), a
Pályázatok menüpontban érhető el.

FIGYELEM!

Kizárólag a pályázati felhívásban foglaltaknak
mindenben megfelelő pályázat érvényes,
melyek közül gépjárművenként az adott gépjármű vonatkozásában legmagasabb vételi
árat ajánló Ajánlattevő(k)vel kerülnek megkötésre az adás-vételi szerződések.
Az ajánlattételi határidő:
2016. július 25. napja (hétfő) 15.30 óra

HÍREK

BÖLCSŐDE HÍREI

Nyíradonyban volt a

Gyermeknap a bölcsődében

ez évi negyedik vására

„ AZ EMBER CSAK OTT EGÉSZEN EMBER AHOL JÁTSZIK.” (SCHILLER )

Vásárszövetség
A XIII. LIGETALJAI NAPOK KERETÉBEN
MEGRENDEZETT KULTURÁLIS NAPOK ÉS
KÉZMŰVES VÁSÁRON TELEPÜLÉSÜNK IS
KÉPVISELTETTE MAGÁT.
Kulturális programokban a Feeling Mazsorett Hajdúsámsoni csoportja, Tóth-Markos
Szabolcs és párja Sophia versenytánccal
valamint a Muskátli Népdalkör népdalaival
szerepelt nagy sikerrel.
A gasztronómiát Önkormányzatunk főzőcsapatának sertéspörköltje erősítette. A
kézműves faházak között az Öltögetők
Klubjának szép hímzései, dísztárgyai és
városunk jelenét és múltját bemutató
kiadványok is kiállításra kerültek, amelyeket a klub tagjai lelkesen mutattak be
az érdeklődő közönségnek. Mindezek
mellett házi készítésű lekvárt árusított
Sághiné Kiss Ibolya.
Köszönjük minden résztvevőnek a segítségét, munkáját, hogy hozzájárultak a
rendezvényen való részvételen.
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Június 23-án egy játékkal, vidámsággal,
nevetéssel teli napra hívtuk meg a bölcsődés gyermekeinket. Reggel a szokásos módon érkeztek. A reggeli elfogyasztása után
½ 10-től két bábjátékot nézhettek meg, a
kisgyermeknevelők előadásában. Ámulattal figyelték A hét kecskegida és a farkas,
majd a Török és a tehenek történetét. Ezután játék, motorozás és tánc következett
a szabadban. Az ebédelést követően mindenki hamar elaludt, mert már sejtették,
hogy ébredés után még több meglepetés
várja majd Őket. A szülők és testvérek három órára érkeztek. A közös uzsonna elfogyasztása után birtokba vehették az udvaron felállított ugráló várakat. Nagy örömöt
okozott a gyerekeknek a nyuszi simogató,
a lufi hajtogató bohóc, az arcfestő. Készíthettek fakanál bábot, császárkarika nyakláncot, színezhettek, rajzolhattak.

édesapák és édesanyák megbizonyosodhattak arról, hogy „értékesebb örökséget
nem hagyhat gyermekeire a szülő, mint ha
minden nap áldoz rájuk pár percet” ( Orlando
A. Battista ).
Ennek reményében szeretnénk még több
ilyen rendezvényt szervezni, mert jó együtt
lenni és együtt játszani gyermekeinkkel.
Szép nyarat kívánok mindenkinek magam
és a bölcsőde összes dolgozója nevében,
szeretettel:
Szabó Sándorné bölcsőde vezető

A nagy meleg ellen sátrakkal, napernyőkkel és hűsítő ásványvízzel védekeztünk, aki
pedig megéhezett sajtos pogácsát ehetett
a sok játék után.
Bár az udvarunk tereprendezése miatt kicsit megkésett a gyermeknapunk, ennek
és a nagy meleg ellenére, egy jó hangulatú
délutánt tölthettünk el a családokkal. Az
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A CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÍREI

Alsós diákjaink kirándulni voltak
AZ ALSÓ TAGOZAT TANULÓI EMLÉKEZETES KIRÁNDULÁSON VETTEK RÉSZT MÁJUS 26-ÁN.
Elsőként a polgári Archeoparkot tekintették meg, ahol a honfoglaló magyarság
mindennapi életébe pillanthattak bele. Következő állomás a Tiszadobi Helytörténeti
Múzeum volt. A gyerekek nagy érdeklődéssel ismerkedtek a régi használati tárgyakkal és örömmel próbálták ki a régi iskolapadokat. Megcsodálhatták a helyi Tubus
magtárat, gyönyörködhettek a Holt-Tisza
természeti szépségében és madárvilágában. Útjuk a tiszadobi Andrássy kastélyhoz
vezetett. Érdeklődve hallgatták az idegenvezető anekdotáit, ezután jót játszottak a
mesés sövénylabirintusban. Kirándulásuk
utolsó állomásaként átsétáltak a Tiszán átvezető különleges pontonhídon. Maradan-

dó élmény volt mindannyiuk számára ez a
kirándulás.
Hegedűs Andrea, Molnár Mónika tanítók

HÍREINK
Az iskola felsős osztályai virágokat ültettek a Madarak és fák napján iskolánk
sámsonkerti udvarán. Köszönjük a szülőknek és a Tokaji kertészetnek a támogatást.
A Kék Lovag Rendészeti Motoros Egyesület felhívására iskolánk diákjai és tanárai
kabalákat gyűjtöttek. Az adományt Sipos Miklós, a karitatív szervezet vezetője vette
át. Az ajándékot a Gyermekklinika kis betegei gyermeknapon kapták meg.
Az összetartozás napján iskolánk tanárai műsorral emlékeztek meg a trianoni tragédiáról.
Az ötödikesek a debreceni Állatkertben szakvezetéssel egybekötött természetismeret
órán és pingvinsétán vettek részt Kiss Gabriella zoo-pedagógus irányításával.
A tanévet tanát-diák meccsel, sportnappal, nyolcadikosok 7 próbájával és
vízi-bajnoksággal zártuk. Mindenkinek tartalmas és vidám VAKÁCIÓ-t kívánunk!

Immár 40. éve

ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

Gyermeknap
Május utolsó vasárnapja a Gyermeknap, egy
óvoda életében az egyik legjelentősebb ünnep.
Ezen alkalomból Május 27-én nagyszabású
programot szerveztünk kis óvodásainknak.
Gyönyörű napsütéssel és jó hangulatkeltő zenével kezdődött a nap, meseszereplőnek beöltözött óvó nénik fogadták az óvodába érkező gyerekeket és csokoládéval ajándékozták meg őket.
Amíg a gyerekek tízóraiztak az óvoda dolgozói
színes léggömbökkel díszítették fel az udvart.
Az óvó nénik „A szemtelen kecske” című meseelőadással szórakoztatták a gyerekeket, melynek nagy sikere volt, hangos kacagással nézték
végig a tréfás mesét. Eközben a konyhás nénik
szorgosan sütötték a palacsintát és finomabbnál, finomabb töltelékekkel töltötték.
A mese után folytatódott a program. Az oviaerobikos csoport igazi „buli hangulatot” teremtett
vidám táncukkal. Azt követően utánzó mozgásos zenés mulatságot szerveztünk. Valamennyi
óvodásunk szívesen és felszabadultan táncolt.
A vidám fergeteges tánc után finom palacsinta
és ivólé várta a hőségtől és ugrálástól megfáradt ünnepelteket.
Még mindig nem ért véget a programsorozat,
hiszen e szép nap alkalmából minden csoport
ajándékot kapott, és a színes léggömböket pedig felengedtük a levegőbe.
Nagyon tetszett a gyerekeknek a sok színes
felszálló léggömb, sokáig nézték, ahogy egyre
feljebb emelkedtek. Folytatódott az ünneplés,
táncolhattak még kedvükre az ebédig.
A nap teljesítette feladatát: azzá vált, amiért létrejött, emlékezetes nappá, láthattuk ragyogni
óvodásaink szemét, felhőtlen boldogságukat.
Ezúton szeretnénk megköszönni a gyerekek nevében is az óvoda minden kedves dolgozójának
a segítséget, hogy ez a nap így sikerült.
Erdeiné Terhes Ramóna munkaközösség vezető

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

gyalogolnak a II. Rákóczi Általános Iskola pedagógusai
40 évvel ezelőtt született meg az ötlet
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI
akkori pedagógusai körében, hogy diák
önkormányzati napon kedveskedjenek a
gyerekeknek azzal, hogy a reggeli órákban
kisétálnak Debrecenből Hajdúsámsonba
- 9 km távolság - a diákok pedig fogadják
őket műsorral, versenyekkel a beérkezéskor. 40 év alatt nem maradt ki egyetlen egy
év sem, hogy ne gyalogoltak volna a pedagógusok.
Idén Hajdúsámson Város Önkormányzatának vezetői felelevenítették azt a hagyományt, hogy a polgármester, Antal
Szabolcs, alpolgármester Dandé Lászlóné
és a város képviselői egy kis megvendégeléssel várták a megfáradt pedagógusokat
az önkormányzat előtt. Jó volt látni, hogy
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az önkormányzat és az iskola kapcsolata jól
működik, számíthatnak egymásra. Jövőre
ismét találkozunk!

Rajzpályázat
„Tavaszi zsongás” címmel rajzpályázatot hirdettünk ovisainknak. Nagyon sok szép, színes, kreatív alkotás született. A csoportok a gyerekek
munkáit kiállítás formájában az óvoda aulájában megtekinthették.
A legügyesebbek rajzait korcsoportonként
díjaztuk, és gyermeknapon jutalommal honoráltuk. Gratulálunk valamennyi alkotókedvű,
ügyes óvodásnak.
Simonné Bódi Anikó
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Kecskeméttől kezdve,

SPORT

Azerbajdzsánon át Venezueláig
A HARANGI IMRE SE BUNYÓSAI RÉGIÓS CSAPATTALÁLKOZÓN, MAJD A BORNEMISSZA
EMLÉKVERSENYEN EGERBEN BOKSZOLTAK MÁJUSBAN, HOGY AZTÁN VARGA MIKLÓS
(60 KG) ÉS BERNÁTH ISTVÁN (+91 KG) AZ OLIMPIA JEGYÉBEN LÉPJEN KÖTELEK KÖZÉ KÜLÖNBÖZŐ RANGOS NEMZETKÖZI KVALIFIKÁCIÓS VIADALOKON. A LÉNYEG: A HISE ÖKÖLVÍVÓIVAL
HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZINTEN IS SZÁMOLNAK.
Az olimpia egy nagy álom. Bárkinek, aki
sportolni kezd, biztosan eszébe jut, hogy
milyen remek érzés lehet egy nemzetet
képviselve megmutatni magát a világnak,
főleg, ha az olimpiai ötkarikás játékok egyikén vehet részt. Varga Miklósnak ez Pekingben és Londonban már megadatott,
és azért hajtott, hogy Rióba is eljusson. A
2016-os nemzetközi versenyeken sorra jó
teljesítményt nyújtott – kézsérülés által
hátráltatva is –, ám a sorsolás során szinte
mindig kibabráltak vele, emellett nyertes
meccsét vették el egy volt világbajnok ellen, így úgy tűnik, hogy a harmadik olimpiai
részvételről le kell mondania.
Varga a klubja mellett – ahol Máté Attila
vezetőedző irányításával dolgozik – a válogatott edzőtáborában is rengeteget tett
azért, hogy a legjobb formáját hozza. Bakuba is úgy utazott ki, hogy számoltak vele az
olimpiai kvótaszerzésre esélyesek között.
Addig nem volt gond, amíg szembe nem
került a 4. kiemelt, korábban világbajnokságokon 5 érmet szerző, egyszer a csúcsra
is feljutó klasszis Valentinóval. Előtte Miki
például a kirgiz Sulaimanbek ellen nagyon
komoly mérkőzést vívott, amelyen kiváló
produkcióval, egyhangú pontozással verte
erős vetélytársát. Aztán az olasz világsztár
ellen is nyerte a meneteit – hangsúlyozta ki
Máté Attila –, ám a végén csak az Európában nem érdekelt, így vélhetően minden

elfogultság nélkül pontozó amerikai bíró
adta Vargának a sikert, a másik két sporttárs túlságosan tisztelte a volt világbajnokot és őt hozta kis nyertesként. Ezzel pedig
elszállt Varga esélye arra, hogy bekerüljön
a Rióba utazó – egyébként nagyon szűk –
magyar keretbe. Volt még rá esély, hogy a
július elején zajló venezuelai tornára is kijut, de a szükséges engedély nem érkezett
meg, így a ragyogó bokszolónak idén nem
szoríthatunk az olimpián.
Elutazott ugyanakkor Venezuelába Bernáth István, akiről már megírtuk korábban,
hogy Törökországban (még áprilisban) egy
hajszálra volt csak a riói kvótától, de ott a
török orvos, török vetélytárs ellen nem
engedte Bernáthot ringbe lépni a bronzmeccsen. Előtte viszont tönkre verte a szupernehézsúly mezőnyét a HISE bunyósa,
aki a szakma véleménye szerint a törököt
is zsebre tette volna – ha engedik. A következő lehetőség Dél-Amerikában jön el, július elején, ahová elkíséri Máté Attila is. A
lap megjelenésekor valószínűleg már tudni
fogjuk, hogy sikerült-e Pistinek elérnie célját.

mérlegelésnél a hazai Ustí nad Labem +91
kilós embere, Taborsky (nem mellékesen
cseh bajnok) meglátta Pistit, hirtelen gyomorrontása lett és nem állt ki ellene…
Mindenesetre Bernáth István kap még egy
esélyt a nyári olimpiára, igaz, a kijutáshoz
meg kellene nyernie a kvalifikációs tornát
a venezuelai Vargasban. Szurkolunk neki,
hogy így legyen!
A HISE bunyósai egyébként az elmúlt két
hónapban több eseményen is részt vettek.
Toborzóval egybekötött sportnapot tartottak Hajdúsámsonban – nagy sikerrel. Emellett a ifjúsági korú Pallai Kevin és Veres Tibor kiválóan bokszolt a kecskeméti régiós
csapatbajnokin. Kevin később a Bornemissza emlékversenyen a döntőig menetelt.
Addig komoly ellenfelekkel szemben szép
ökölvívást bemutatva simán nyert. A fináléban aztán a Madárfészek akadémia – a
profi világbajnok Erdei Zsolt csapata – versenyzője következett, aki ellen Deél István
tréner szerint egy hajszállal jobb volt Pallai,
ám a pontozók megosztva bár, de a fővárosi bunyósnak adták a sikert, s ezzel az
első helyért járó aranyérmet.
Egészében véve remek tavaszt produkáltak a HISE bokszolói, amit még fokozni is
tudnak a későbbiekben!
Varga Miklós

A felkészülése jól sikerült Bernáthnak.
Ebben benne volt az is, amikor cseh csapatbajnoki összecsapás keretében (vendégszereplőként) a cseh Decin együttesét
erősítette, ám vígjátékba illő jelenetnek
lehettek tanúi a jelenlévők, hiszen amikor a

Négy I. hely

SPORT

Nagy János fogathajtó sportolónk hihetetlen eredményeket ér el hónapról hónapra a fogathajtó
versenyeken, melyek a következők:
Május 22. Napkori Kettes fogat CAN-C bajnokság I. hely
Május 28. III. Tákosi Fogathajtó verseny Kettes fogat CAN-C I. hely
Június 19. III.Fülöpi fogathajtó verseny Kettes fogat CAN C 2 Megyei Bajnokság I. hely
Június 25. XII. Fogathajtó Lovas nap Komádi Kettes fogat CAN C 2 megyei bajnokság III. forduló V. hely
Július 2. Hajdúdorogi Fogathajtó verseny IV. Megyei Bajnokság I. hely
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Folytatják sikereiket táncosaink

SPORT

SZABOLCS ÉS SOPHIA MÁJUS HÓNAPBAN KÉT VERSENYEN VETTEK RÉSZT. ELŐSZÖR MÁJUS
08-ÁN BUDAPESTEN AZ V. DANZA KUPÁN, AHOL LATIN KATEGÓRIÁBÓL, 21 PÁRBÓL, MÍG
STANDARD KATEGÓRIÁBÓL 15 PÁRBÓL SIKERÜLT A DÖNTŐ VI. HELYÉN VÉGEZNI.
MÁJUS 29-ÉN A HATVAN KUPÁN ISMÉT DOBOGÓN ÁLLHATTAK, ITT STANDARD TÁNCOKBÓL
BRONZ ÉREMMEL TÉRHETTEK HAZA, MÍG LATIN TÁNCOKBÓL AZ V. HELYEN VÉGEZTEK.
Az eddigi eredményeiknek köszönhetően latin táncokból egy magasabb tánckategóriába léphettek, melyre a nyár
folyamán rengeteg edzéssel készülnek,
hogy az őszi versenyeken ismételten
szép eredményekkel járulhassanak hozzá
Hajdúsámson Város hírnevéhez. Joggal
lehetünk büszkék táncosainkra, hiszen
Szabolcs az idei évben az edzések mellett
az érettségire is készült, így nem csak a
táncban, de az élet más területén is meg
kellett feleljen.
A versenyek mellett a város felkérésére több fellépésen is részt vettek. Június
4-én a Sámsonkerti Részönkormányzat
Gyerek és családi napján, ahol nem csak
fellépésükkel, de az egész napos programon részvételükkel is színesítették a
napot. Részt vettek a főzőversenyen a
családdal együtt, ahol ezüst fakanál díjat
kaphattak Csigéné Zsadányi Mariann és
Rákos Tamás képviselőktől. Köszönjük ezt
a szép napot.
Június 11-én a Martinkai Napon ismét láthattuk a fiatalok táncbemutatóját, ahol

Szabolcs lázasan is vállalta a fellépést, és
állapota ellenére gyönyörű táncukról sok
pozitív visszajelzés érkezett.
Június 26-án a Nyíradonyi Ligetalja Fesztiválon latin táncokat mutattak be, ahol

KOMFORT

VIZSGÁZZON

NŐI CIPŐBOLT

BŐR ÉS LÁBKÉNYELMI
CIPŐK
Álmai cipőjét keresi?
Legyen az alkalmi vagy
mindennapi viselet,

NÁLUNK A KOMFORT-BAN
MEGTALÁLJA!
Mindig frissülő árukészlettel!
Hajdúsámson, Rákóczi utca 18/c
(A Vasműszaki bolt mellett)

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

A ROYS-96 AUTÓSISKOLA
JÚLIUS 19-ÉN
KRESZ-TANFOLYAMOT indít
minden kategóriában,
KEDVEZMÉNYESEN!
Tanfolyam kezdési ideje:
2016. július 19. 17 óra
Helye: Hajdúsámson, Radnóti utca 2.

nagy megtiszteltetés volt számukra, hogy
Tasó László Államtitkár Úr, Kondásné Erdei
Mária Polgármester Asszony, Pajna Zoltán
a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Elnöke és
további politikai életben szereplő személyek társaságában készült egy kép, mely
örök emlék marad számukra.
Hajdúsámson Város felkérésére Szabolcs
és Sophia örömmel vesz részt a közelgő
Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap
rendezvényén. Július végén táncosaink elkezdik a felkészülést a karneválra a Balatonszemesi edzőtáborban, illetve egyéni
karrierjükre is nagy hangsúlyt kívánnak
fektetni a nyár folyamán. Kívánunk nekik
jó felkészült a közös munkához.

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

HASZNÁLT AUTÓ FELVÁSÁRLÁS! AZONNALI
KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL MEGVÁSÁROLJUK
SZEMÉLY VAGY TEHERAUTÓJÁT. LEHET ÖREG,
MŰSZAKI NÉLKÜLI IS! DÍJMENTESEN HÁZHOZ
MEGYÜNK! ÉRDEKLŐDNI: 06-70-773-1138.

ÉRDEKLŐDNI ÉS JELENTKEZNI LEHET:

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

ÁRPA ELADÓ!
ÉRDEKLŐDNI: 06-30-957-3942
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