
Az Oncsai településrész lakóinak több 
éves álma válik valóra azzal, hogy szeptem-
bertől beindul a helyi buszközlekedés. En-
nek a valóra vált álomnak a története még 
2011-re nyúlik vissza, amikor az akkori ön-
kormányzati képviselő-testület vállalta a 
közösségi közlekedés beindítását.

Az akkori 4 év alatt semmi nem történt, 
pedig a lakosság és a körzet képviselője, 
Bihari Lajosné többször kifejezték szóban 
és írásban is az egyre sürgetőbbé váló igé-
nyüket, hiszen az ott élő családok, felnőtt, 
óvodás és iskoláskorú gyermekek a vasúti 
átjárón és a 471-es számú főúton keresz-

VÁROSUNK ÖNKORMÁNYZATA AZ „ÉAOP-3.1.4/A-092010-007, KORSZERŰ KÖZLEKEDÉS LÉT-
REHOZÁSA HAJDÚSÁMSONBAN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN” CÍMŰ PÁLYÁZATBAN VÁLLALTA 
ANNAK IDEJÉN ANNAK IDEJÉN - PONTOSAN 2011 JANUÁR 21-TŐL - A TELEPÜLÉSEN A KÖZÖS-
SÉGI KÖZLEKEDÉS BEINDÍTÁSÁT HAJDÚSÁMSON –DEBRECEN KÖZÖTT, MELYNEK ÉRDEKÉBEN 
A CSOKONAI UTCÁN BUSZMEGÁLLÓK ÉS BUSZFORDULÓ KERÜLT KIALAKÍTÁSRA.

tül tudták megközelíteni a buszmegállót, 
kitéve így magukat a mindennapi veszély-
forrásoknak.
A jelenlegi Önkormányzatnak – Antal Szabolcs 
polgármester úrnak, sikerült hosszas tár-
gyalások után megoldást találnia.
Az Észak-Magyarországi Zrt. vállalta a busz-
járatok beindítását, ha a Csokonai utca 
burkolat szélesítése és a padkák meg-
erősítése megtörténik. Az Önkormányzat 
képviselő testülete biztosította az ehhez 
szükséges anyagi forrásokat.
Büszkén jelentjük, a munkálatok befeje-
ződtek.
A járatok várhatóan szeptember végétől 
fognak közlekedni a legforgalmasabb idő-
pontokban.
A megváltozott buszmenetrendet a követ- 
kező számban közöljük.

Régi álom válik valóra
Hamarosan beindul a Csokonai utcai buszjárat
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MEGALAKULT HAJDÚ-BIHAR MEGYE ELSŐ TELEPÜLÉSI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSA  
HAJDÚSÁMSONBAN. ŐRIZNÉK A VÁROS JÓ KÖZBIZTONSÁGÁT.

Biztonság és felvilágosítás:
elriasztanák a bűnözőket Hajdúsámsonban

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Hajdúsámson 14 ezer lakosú, dinamikusan 
fejlődő kisváros. A Debrecen környéki te-
lepülés lélekszáma évek óta gyarapszik, 
sok a fiatal és a kisgyermekes család. Haj-
dúsámson nem tartozik a bűnügyileg fer-
tőzött városok közé, de rongálások, lopások, 
betörések azért előfordulnak. Az itt élők 
biztonságának növelése érdekében alakult 
meg csütörtökön – Hajdú-Biharban első-
ként – a helyi bűnmegelőzési tanács.

- Nem mondható el, hogy bűnnel fertőzött 
lenne a városunk. Ám a bűnügyi tanács 
megalakulása mellett szólt, hogy nem is 
szeretnénk, hogy problémáink legyenek – 

hangsúlyozta Antal Szabolcs, Hajdúsámson 
polgármestere.

Az alakuló ülésen részt vett Hatala József 
korábbi országos rendőrfőkapitány, a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke is. 
Hatala József beszédében a helyi közösség 
ünnepének nevezte ezt a napot.

- Amikor a közösségben élő emberek arra a 
következtetésre jutnak, hogy ők is akarnak 
tenni a saját településük biztonságáért, az 

nagy előrelépést jelent – mondta el Hatala 
József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
elnöke.

A testület elnökévé Danku Józsefet vá-
lasztották, aki azt mondta: a fiatalok 
felvilágosítása és a város kertségi terüle-
teinek biztonságosabbá tétele lesz a leg-
fontosabb feladatuk.

- Igyekszünk megakadályozni például a 
terménylopásokat, a betöréses bűncselek-
ményeket és ennek érdekében erősíteni a 
társadalmi összefogást… - mutatott rá 
Danku József.

A héttagú tanácsban többek között a 
mezőőri szolgálat és a polgárőrség is 
képviselteti magát.

Forrás:www.dehir.hu

BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS TAGJAI (balról jobbra):
Veres László, aki sajnos nem tudott megjelenni, Dr. Danku József,  
Gajdos Mihályné, Komáromi Ferenc, Balogh József, Papp Mihály

A kerítés építésének kezdése várhatóan 2016. 
augusztus hónap és várható befejezés 2016. 
októberében. A munkálatok végzése alatt a 
temető működése zavartalan, a temető terüle-
tére történő bejutás 2. számú bejáraton történik.
A munkák befejezéséig kérjük szíves türel-
müket és megértésüket

HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
A SZŰCS UTCAI KÖZTEMETŐ FŐBEJÁRATA 
FELŐLI OLDALÁN UTCAI KERÍTÉST (KERÍTÉS, 
NAGY-ÉS KISKAPU) ÉPÍTTET. A BERUHÁZÁS  
HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁ-
NAK KÖLTSÉGÉN VALÓSUL MEG.

Kerítést építünk

2016_AUGUSZTUS_UJSAG.indd   2 23/08/16   08:34



3

Névjegy
Név: DEMÉNÉ TÓTH ÁGNES
Tanulmányai: Csokonai Vitéz Mihály 
Gimnázium Debrecen, Debreceni Taní-
tóképző Főiskola, Hajdúböszörményi 
Óvóképző Főiskola, Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem,  
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Végzettségei, szakképzettségei: 
Tanító-testnevelés Műveltségi Terület
Óvodapedagógus, Közoktatás vezető és 
pedagógus szakvizsga, Úszóoktató,
Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és peda-
gógusminősítési Szakértő
Családi állapot: Férjezett, két gyermekei 
Ivett 31 éves és Gergő 26 éves
Hobbi: családi kirándulások, túrázások, 
sport, olvasás, állatok, kreatív tevékenységek

Deméné Tóth Ágnes a Tanítóképző Főiskolát 
1984-ben végezte el. Először tanítóként 
dolgozott. 1993-ban végzett a Hajdúbö-
szörményi Óvóképző Főiskolán, de már 
előző évben a debreceni Károlyi Mihály 
utcai óvodában óvodapedagógusként 
és egészségnevelési munkaközösség 
vezetőként dolgozott 12 évig. Több, mint 
30 éve pedagógus, óvodapedagógus. 
Két évig Debrecen Városában megalakult 
Városi Egészségnevelési Munkaközösség 
vezetőjévé is megválasztották.
2016. augusztus 16-tól az Eszterlánc Óvoda 
új vezetője.

Céljai:
• a szülőkkel, fenntartóval és az óvodape-

dagógusokkal együttműködve megva-
lósítani a gyerekek életre való felkészíté-
sének megalapozását. Szem előtt tartva 
a szabad játék biztosítását folyamatos 
napirenddel, az óvodások hatékony 
komplex személyiségfejlesztését a vegyes 
csoportok mellett, azonos életkorú 
csoportok szervezésével. 

• Nyugodt, derűs, szeretetteljes, biztonságot 
nyújtó, barátságos légkört alakítson ki 
az óvodában. Az óvodások iskolára való 
felkészítését magas színvonalon, haté-
konyan, a családok bevonásával kívánja 
megvalósítani. 

• Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és peda- 
gógusminősítési Szakértői tevékenysé-
gének folytatásával, szakmai tudásának 
folyamatos fejlesztésével, környező 
településeken működő óvodákkal való 
kapcsolatfelvétel révén, az intézményben 
folyó oktató-nevelő munka színvonalának 
megtartása és tovább fejlesztése. 

• Információ megosztás, hatékony infor-
mációáramlás, elismerési, motivációs 
eszköztár, neveléshez kapcsolódó óvodán 
kívüli tevékenységek, óvoda széles 
körben történő megismertetése. 

• Változatos programszervezés, gyerekkel 
sport- és kulturálisversenyen való részvétel 
tehetséggondozás, innovációs készség, 
pályázati részvétel.

• „Tevékenységünkkel maradandó emberi 
értékek kialakítására törekszünk, legfon-
tosabb és elsődleges célja az intézmé-
nyünknek a gyermek harmonikus, 
egészséges személyiség fejlődésének 
biztosítása, pozitív énkép kialakítása, a 
másság elfogadása, inkluzivitás. 
Olyan értékekkel, képesség fejlesztéssel, 
készségekkel, tudással igyekszünk meg-
ismertetni, ellátni óvodásainkat, melyek 
megfelelő alapot jelentenek az általános 
iskolai tanulmányaikhoz, az életben való 
elboldoguláshoz. Törekszem arra, hogy 
tapasztalatot szerezzenek egészséges 
életvitel megismeréséhez, megéléséhez. 
Nagyon fontosnak tartom, hogy kiemelt 
szerepet kapjon a mozgás.Töltse el az 
óvodásokat és dogozókat jó érzéssel, 
hogy ide tartoznak!” – nyilatkozta  
Deméné Tóth Ágnes.

2016. MÁRCIUS 31-ÉN KIÍRT ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT NYERTESE DEMÉNÉ TÓTH ÁGNES LETT.

Új óvodavezetőnk lett

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Névjegy
Név: DR. FEKETE EDINA
Tanulmányai: Tóth Árpád Gimnázium, Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézet (Kar)
Végzettsége: Jogi egyetemi diploma
Családi állapot: Egy gyermek édesanyja, kislánya Panni 11 éves
Előző munkahelye: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Észak-alföldi Regionális 
Igazgatósága, idegenrendészeti ügyintéző

2016. augusztus 1-től Hajdúsámson Város Önkormányzatának új aljegyzője.
„Bízom benne, hogy az önkormányzatnál is megállom a helyemet és igyekezni fogok, hogy 
az itt folyó munka hasznos és segítő résztvevője legyek.” – nyilatkozta Dr. Fekete Edina.

DR. BARNUCZ SZILVIA, VOLT ALJEGYZŐNK 2016. JÚNIUS 1-VEL AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖ-
VETKEZET FŐIGAZGATÓJA LETT. ÍGY ÚJ ALJEGYZŐI PÁLYÁZATOT KELLETT KIÍRNI, A PÁLYÁZAT 
NYERTESE DR. FEKETE EDINA LETT.

Új aljegyző
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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Az Avia Benzinkút mellett épülő Szib-Ép Kft. 
telephelye, valamint a Kis- Csere Dűlőn a 
Zemplén–Kő Kft. aszfalt keverő telephelye. 
A Zemplén-Kő Kft. Kelet-Magyarországon 
történő építésekhez biztosít meleg aszfaltot. 
Sok település lobbizott, hogy ő rájuk essen 
a választás a Kft-nek, de Hajdúsámsont vá-
lasztották telephelyük kialakításához. Nagy 
öröm ez számunkra, hiszen a munkalehető-
ségek száma így gyarapodik városunkban.

VÁROSUNKBAN KÉT ÚJ VÁLLALKOZÁS 
ALAKUL MEG HAMAROSAN.

Újabb munkalehetőségek 
városunkban

Egy egyedi, az Európai Unió és a Magyar 
Kormány által is támogatott, kezdemé-
nyezésről beszélünk országos szinten, 
hiszen jelenleg Európában is kevés ilyen 
üzem van, Magyarországon pedig egy 
sem. A gyártó üzem kapacitása óránként 
2000 db pizza, melynek előértékesítési 
munkáit már megkezdtük és jelentős ér-
deklődés mutatkozik termékeinkre Dá-
niában, Belgiumban, Olaszországban és 
Csehországban is.
A kézművesség mellett, a legmodernebb 
üzemi technológiák és a legjobb alap-
anyagok kerülnek felhasználásra, egy 
kimagasló minőségű termék előállítása 
érdekében.
Ezen üzemnél, a termék kézművessége 
végett, kiemelkedő fontosságú a megfe-
lelő munkaerő, melyben nagy bizalmat 
fektetünk a hajdúsámsoni lakosokba, a 
munkahely közelsége, a barátságos munka-
rend (8:00-16:30, heti 5 nap) és a biztos 
kereseti lehetőség miatt is. Az üzembe 
keresünk műszakvezető, pék, raktáros/
targoncakezelő, TMK és betanított munkás 
munkakörökbe alkalmazottakat, melyek 
jelentkezését telefonon az 52/403-510-es 
telefonszámra várjuk. Reméljük, hogy 
közösen Önökkel, jövendőbeli kollégákkal 
európai színvonalú termékeket tudunk

előállítani.

Sedlák Gergő
ügyvezető

KÉZMŰVES PIZZA ÜZEM ÉPÜL…
HAJDÚSÁMSON ÉS DEBRECEN KÖZÖTT, A  
471-ES FŐÚT MENTÉN FRISS- ÉS FAGYASZTOTT
KÉZMŰVES PIZZÁKAT GYÁRTÓ ÜZEM ÉPÜL,
MELY A TERMELÉST ELŐRELÁTHATÓLAG
OKTÓBER ELEJÉN KEZDI MEG.

Felújításra kerül a Damjanich utca útbur-
kolata, valamint a Bartók Béla, Ág, Csire, 
Veres Péter, Bartók, Toldi, Kossuth, Epres-
kert, Nap, Harangi, Rákóczi utcák járdáinak 
egyes szakaszai. A támogatás összege a 
fejlesztési költség 85%-át jelenti.
Folyamatosan szeretnénk betartani azt 

az ígéretünket, hogy a legfontosabb és 
elsődleges munkálatokat városunkban az 
utcák és járdák rendben tartása jelentik. 
Az elmúlt időszakban útkarbantartást végez-
tünk a Veres Péter, Ág, Sámson-kertben Szilva, 
Síp, Hajdú, Hímes utcákon, a Csokonai utcán 
a padka szélének igazítására került sor.

HARMINC MILLIÓ FORINT ÖSSZEGET IGÉNYELT ÉS NYERT IS EL VÁROSUNK ÖNKORMÁNYZATA 
JÁRDA-, ÉS ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSOK ELVÉGZÉSÉRE AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST 
SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATON.

Út és járda felújítási pályázatot nyertünk

Hajdúsámson Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete az önkormányzat il-
letékességi területén építményadót, ma-
gánszemély kommunális adóját és helyi 
iparűzési adót vezetett be.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény állapítja meg az adók megálla-
pításával, megfizetésével kapcsolatban 
az adózó kötelezettségeit. Az adóköte-
lezettség magában foglalja többek kö-
zött a bejelentésre, nyilatkozattételre, 
bevallásra, adófizetésre és adóelőleg 
fizetésére, adatszolgáltatásra, és minden 
az adózással összefüggő változás (tulaj-
donjog, lakcím, mentességhez kapcsolódó 
adatok, használati jelleg, stb.) bejelentési 
kötelezettséget.

Felhívjuk azon lakosaink figyelmét, akik 
építményadó és a kommunális adó te-
kintetében még nem tettek eleget beje-
lentési kötelezettségüknek, úgy a beje-
lentéshez szükséges nyomtatványokat 
letölthetik a www.hajdusamson.hu hon-
lapról, illetve személyesen beszerezhetik 
Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal „A” 
épület 1-2. számú irodájában.

ÉPÍTMÉNYADÓ ESETÉN
az adó alanya: az aki a naptári év első 
napján a nem lakás céljára szolgáló épület, 
épületrész (építmény) tulajdonosa.
Az adó alapja: az építmény négyzetmé-
terben számított hasznos alapterülete.
Az adó mértéke: egységesen 150 Ft/m2

Mentes: az építményadó alól a magánszemély 
(magánszemélyek) tulajdonában álló lakás.

KOMMUNÁLIS ADÓ ESETÉN
az adó alanya: az, aki a naptári év első 
napján az ingatlan (építmény, telek, in-
gatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni 
értékű jog) tulajdonosa/haszonélvezője, 
az önkormányzat illetékességi területén 

nem magánszemély tulajdonában álló 
lakás bérleti jogával rendelkezik.
Az adó mértéke: adótárgyanként, lakás-
bérleti jogonként évi 10.000 Ft.
Mentes az adó alól:

• aki az adóévet megelőző év december 
31-ig a 70. életévét betöltött lakástu-
lajdonos vagy lakásbérlő, és a saját 
vagy vele állandóan együttlakó közeli 
hozzátartozók tulajdonában egynél 
több adóköteles ingatlanja nincs,

• a nem lakás céljára szolgáló építmény,
• az a telek, amelynek nincs közúttal 

vagy magánúttal rendelkező kapcsolata.
50 %-os adókedvezmény illeti meg kére-
lemre azt az egyedül élő személyt, aki 
adóévet megelőző év december 31-ig 65. 
életévét betöltötte és saját vagy vele ál-
landóan együttlakó közeli hozzátartozók 
tulajdonában egynél több adóköteles in-
gatlanja nincs.

Kérjük adózóinkat, hogy a bevallással, 
adófizetéssel, adózással összefüggő vál-
tozások bejelentésével kapcsolatban ke-
ressék a polgármesteri hivatal adóügyi 
ügyintézőit az alábbi időpontokban és 
elérhetőségeken:

AZ ADÓHATÓSÁG  
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:
Hétfő:     12.30-16.00
Kedd, Szerda, Péntek:   8.00-12.00
Csütörtök:   nincs ügyfélfogadás

ELÉRHETŐSÉGEK:
levelezési cím: Hajdúsámsoni Polgár-
mesteri Hivatal, 4251 Hajdúsámson, 
Szabadság tér 5.
Telefon: 52/590-599, vagy az 52/590-590 
(15-ös mellék), 
Fax: 52/590-591
E-mail: polgarmesterihivatal@
hajdusamson.hu

TISZTELT HAJDÚSÁMSONI LAKOSOK!

HELYI ADÓKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
KÖZÉRDEKŰ
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Kérjük a Tisztelt Adózókat, hogy az adófi-
zetési kötelezettségüknek a Hajdú Takarék 
Takarékszövetkezet fiókjaiban tehetnek 
eleget személyesen vagy saját folyószám-
lájukról történő átutalással.

Kérjük, hogy teljesítéskor az értesítőt 
vigye magával, melyen megtalálja azo-
nosítóját és az adónemek megnevezése 
mellett a számlaszámokat. 

Hajdú Takarék Takarékszövetkezet fiókjai:

• Hajdúsámson, Rákóczi u. 6.,
• Debrecen, Mátyás király út 25-27.,
• Debrecen, Bethlen u. 6.-8.

Az értesítővel kapcsolatos kérdéseivel, ész-
revételeivel kérem, forduljon bizalommal az 
önkormányzati adóhatósághoz (Polgármes-
teri Hivatal A épület 1., 2. iroda).
Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal  
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:  12.30-16.00
Kedd, Szerda, Péntek:  8.00-12.00
Csütörtök:  nincs ügyfélfogadás

Telefon: 52/590-599 
E-mail: polgarmesterihivatal@hajdusamson.hu

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, 
HOGY ELÉRKEZETT A 2016. ÉV II. FÉLÉVI 
ADÓKÖTELEZETTSÉG TEL JESÍTÉSE. AZ 
ÉRTESÍTŐK KÉZHEZVÉTELÉT KÖVETŐEN 
2016. SZEPTEMBER 15-IG FIZETHETIK 
MEG PÓTLÉKMENTESEN A HELYI ADÓKAT 
ÉS EGYÉB, IDEGEN KÖZTARTOZÁSAIKAT. 
(AZ ÉRTESÍTŐK KÉZBESÍTÉSE 2016. 
AUGUSZTUS 29-TŐL.)

TÁJÉKOZTATÓ A 2016. II. FÉLÉVI ADÓFIZETÉSI  
KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATBAN

Az új igazgató legfontosabb feladatának 
az intézményt jellemző egyre magasabb 
színvonalú oktató-nevelő tevékenység 
elérését,  valamint a diákok tanulmányi 
eredményének és neveltségi szintjének 
javítását tekinti.

II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola hírei

BUJDOSÓ TIBOR IGAZGATÓ IRÁNYÍTÁSÁ-
VAL KEZDI AZ ÚJ TANÉVET A II. RÁKÓCZI 
FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA, AKI AZ INTÉZMÉNY 
DOLGOZÓINAK EGYÖNTETŰ TÁMOGATÁSA 
UTÁN KAPTA MEG ÖT ÉVRE SZÓLÓ MEGBÍ-
ZATÁSÁT BALOG ZOLTÁNTÓL, AZ EMBERI 
ERŐFORRÁSOK MINISZTERÉTŐL.

HÍREK

Tisztelt Lakosok!
Az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni 
azon lakosokat, akik Hajdúsámson 
közigazgatási területén és az ingatlan-
nyilvántartásban „zártkerti” ingatlanok 
tulajdonjogával rendelkeznek, hogy 
az ingatlan nyilvántartásról szóló 
jogszabályok megváltozását követően 

2016. december 31-ig lehetőségük 
nyílik az ingatlanok művelés alóli 
kivételre. Információink szerint a 
lakosok számára anyagi terhet ez 
nem jelent.
Amennyiben élni kívánnak a fenti-
ekkel, szíveskedjenek a Debreceni 
Járási Hivatal Földhivatali Osztályá-
nál érdeklődni Debrecenben, a 
Kossuth utca 12-14 szám alatt.

FELHÍVÁS!

Tisztelt Lakosok!
Az egyre rövidülő nappalok miatt egyre 
több bejelentés és panasz érkezik a 
Polgármesteri Hivatalba azzal, hogy 
hetek, esetleg hónapok óta nem világít 
a házuk előtti közvilágítási lámpatest.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 

KÖZVILÁGÍTÁS a hiba észlelésekor haladéktalanul 
értesítsék a Polgármesteri Hivatal 
Műszaki és Városfejlesztési Osztályát 
a Polgármesteri Hivatal telefonos 
elérhetőségein, vagy a 52/590 590-es 
központi telefonszámon, elektronikusan 
a varosfejlesztesiiroda@hajdusamson.hu 
e-mail címen vagy a polgármesteri 
hivatal központi e-mailcímén a 
polgarmesterihivatal@hajdusamson.hu-n.
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Legtöbben Kelet-Magyarországról, a leg-
messzebbről Ausztriából érkeztek az ese-
ményre. A szervező csapat, a Static Family 
jövőre is szeretné megrendezni a találko-
zót, akár több naposra is.

„Úgy gondolom, hogy az autó nemcsak 
használati tárgy, hanem nagyon sok ember 
számára önkifejezési mód, önmegvalósítási 
forma. Ezt láthatjuk is a különböző módon 
kialakított autókon” – mondta el  Antal 
Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere, 
aki a kezdetektől fogva támogatta a ta-
lálkozó megvalósítását és azt, hogy ezzel 
egy hagyományt teremtsenek a szervezők 
Hajdúsámsonnak.

Berki Róbert, a csapat hajdúsámsoni szer-
vezője a mosolygó, boldog arcokat tartot-
ta a legfontosabbnak, hogy az emberek 
végre szakadjanak ki a hétköznapokból, 
kapcsolódjanak ki a szebbnél szebb au-
tók, motorok látványán. Ez a legfontosabb 
célja egy ilyen találkozónak.

A nap fő része az autó és motor szépség-
verseny volt, de az érdeklődők láthattak 
autós limbót, felnitartó -, füst -, hangnyo-

más mérő versenyt, erotikus autómosást. 

A szervezők ez úton szeretnék megköszön-
ni a következőknek a szponzori támogatást: 

Fő támogató Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata. További támogatók: Kalóz Pub, 

Hajduracing Gokartring pálya, Nyír Tattoo, 
Molker Autómosó, Expressz Pizza Spagetti 
Ház és Étterem, Sallai Triász Kft., Rebe-Car 
autóbontó, A.M.G. RabócsiRing, Komplex 
Car Gumijavítás Debrecen, 5let Dekoráció 
X-Tomi Design.

A Tombola bevételét - 75 E – a Static Family 
felajánlotta az Eszterlánc Óvoda Alapítvá-
nya részére, melyet Antal Szabolcs polgár-
mester úrral adják át hamarosan.

KÖZEL 300 AUTÓS ÉS 200 MOTOROS GYŰLT ÖSSZE AUGUSZTUS 6-ÁN HAJDÚSÁMSONBAN AZ I. 
STATIC FAMILY TUNING TALÁLKOZÓN AZ EPRESKERTI RENDEZVÉNYTÉREN HAJDÚSÁMSONBAN.

I. Static Family Tuning Találkozó városunkban

HÍREINK
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A NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE ÉS A  BALASSI INTÉZET - PEKINGI MAGYAR 

KULTURÁLIS INTÉZET SZERVEZÉSÉVEL ÉS TÁMOGATÁSÁVAL 5 FŐ NÉPI KÉZMŰVESNEK ADTAK 

LEHETŐSÉGET NINGBÓBAN BEMUTATNI NÉPMŰVÉSZETÜNKET. A KULTURÁLIS PROGRAM 

RÉSZE VOLT EGY OLYAN KIÁLLÍTÁS IS, MELYET MÁR ELŐZŐLEG PEKINGBEN IS BEMUTATTAK.

A VÁSÁRSZÖVETSÉG KÖVETKEZŐ 

ÁLLOMÁSA HAJDÚNÁNÁS VOLT 

AUGUSZTUS 6-ÁN.

Magyarország díszvendég volt

Hajdúnánáson vásároztunk

Az expon Magyarország díszvendég volt, 
de a környező európai országok is jelen 
voltak fotó kiállítással. A kiutazók között 
volt Barcsai Andrea fazekas (Békéscsaba), 
Dezsőné Borbély Emma gyapjúszövő 
(Hajdúszoboszló), Dobosné Hajdu Anikó 
hímző (Hajdúsámson), Kádár Manni mé-
zeskalácsos ( Békéscsaba), Nagyari Katalin 
gyékényfonó (Zala). Feladatunk volt be-
mutatni a mesterségünket, és lehetőséget 
adni az érdeklődőknek, hogy kipróbálhas-
sák az eszközöket, ismerkedjenek az alap-
anyagokkal, technikai fogásokkkal. Én a 
megyénk hímzéseinek sok színűségét 
mutattam be, a komádi, a cifraszűr és a 
derecskei kisbunda hímzés motívumainak 
színezési, és öltéstechnikáinak bemutatá-
sával készültem.

Büszkén, örömmel vettünk részt ezen az 
eseményen. Különleges dolog egy ilyen 

Önkormányzatunk a közmunkaprog-
ram keretén belül készített száraz-
tésztát és piros paprikát árusította a 
Vásárszövetség 6. helyszínén, Hajdú-
nánáson. 

Városunkban ismét megrendezésre 
kerül a II. Hajdúsámsoni Ízek Fesz-
tiválja és Városnap, mely rendezvé-
nyünk otthont ad a Vásárszövetségnek 
is Megyei Vásár keretén belül

távoli országban bemutatni népművésze-
tünket, kultúránkat, a fogadtatás szívélyes 
és baráti volt, nagyon készségesek és ér-
deklődőek voltak a rendezvényre látogatók.

Dobosné Hajdu Anikó
Hímző Népi Iparművész

HÍREINK

HÍREINK
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Az ötlet kipattanásától a megvalósítá-
sig mindössze két hét telt el. Ez idő alatt 
személyesen kerestünk fel minden ut-
cánkban lakót a kialakult tervvel. Miután 
kezdeményezésünket mindenki öröm-
mel vette, elkezdődött a szervezés. Úgy 
gondoltuk, hogy a nemrég ideköltözött 
házaspárnak jó alkalom lesz a bemutat-
kozásra, a régieknek pedig egymás jobb 
megismerésére, egy kis kötetlen együtt 
létre, beszélgetésre.

Gyönyörű verőfényes napsütésben indult 
a programunk. A meghívóban kértünk 
mindenkit hozza magával a jókedvét, 
a család apraját, nagyját és egy rövid 
időre feledjük a hétköznapok gondját. 
A lányok, asszonyok a kedvenc zöldség-
pucolójukkal, vágódeszkájukkal érkez-
tek, s elkezdődtek az előkészületek. Egy 
üstben, két bográcsban és egy tárcsán 
készültek az ínycsiklandozó finomságok. 

Lassan ébredtek a gyerekek, s megtelt 
az utca gyerekzsivajjal. Az ugráló vár 

mindannyiuknak meglepetés volt. A ki-
csikkel együtt érkeztek a jobbnál jobb 
nassolni valók. Volt az asztalon padli-
zsánkrémes falatka, csoda kifli, frissen 
sült fánk házi lekvárokkal, szilvás süte-
mény és még sok-sok csoda, ami az asz-
szonyok ügyességét dicséri. 

Már-már azt hittük elmossa az eső a 
programunkat, de mindaddig kitartott a 
jó idő, míg a gőzölgő gulyás, a házi füs-
tölt kolozsvári szalonnával készült illatos 
slambuc, a finom házi nyúlpaprikás és az 
ízletes lecsós debreceni tarhonyával a tá-
nyérunkra került. Ekkor leszakadt az ég. 
Így aztán az eső jóvoltából nem csak kép-
letesen, de ténylegesen közelebb kerül-
tünk egymáshoz. Egy pillanat alatt mind-
nyájan a sátrak védelme alá húzódtunk. 
Az egész program alatt jókat beszélget-
tünk, nevetgéltünk, s ha rövid időre is, de 
elűztük a gondokat.

Kezdeményezésünk nem titkolt célja, 
hogy a régi falusi idillt becsempésszük 

utcánkba, ezzel együtt a dolgos hétköz-
napokba. Többségünk Debrecenből köl-
tözött ki, de mindnyájan rendelkezünk 
régi és új falusi tapasztalatokkal. Nagyon 
jól ismerjük a rohanó városi életet, annak 
pozitív oldalát, de tudjuk milyen a pa-
nelbeli rideg lét. Szeretnénk visszahozni 
azt a falusi hangulatot, ahol jól ismerik 
egymást a szomszédok, köszönnek az 
emberek, s ha szükséges segítenek. Ter-
mészetesen az „én házam, az én váram” 
elv megtartása mellett. Megvan ben-
nünk az igény, hogy kutyánk lehessen, 
kotkodáljon az udvaron a tyúk, nyávog-
jon a macska. Igyekszünk virágokkal 
színesíteni kertünket, termelni magunk-
nak friss zöldséget. Tesszük ezt saját és 
mások megelégedésére. Ezzel együtt a 
legnagyobb kincs a JÓ SZOMSZÉD. Aki a 
bajban segít, az örömben osztozik. Tud-
juk, lehet egy testvér bármilyen csodála-
tos, ha baj van, a legközelebbi segítség 
a szomszédból érkezik. Mi már többször 
is megtapasztaltuk, hogy szerencsésen 
szerveződött a mi kis utcánk. Összefog-
tunk már gyaloghíd építésekor, hogy 
a nagy sár miatt legalább gyalogosan 
közlekedni tudjunk. Hallattuk már han-
gunkat az önkormányzatnál is utcánk 
jobb minősége érdekében, hogy moz-
gássérült lakótársunk kerekes székével 
könnyebben tudjon mozogni. Segítséget 
kaptunk és várjuk a későbbiekben is, me-
lyet jó szívvel vettünk és nagyon köszö-
nünk. 

Úgy érezzük, hogy programunk sikerrel 
zárult. Nagyon örülünk, hogy ilyen ked-
ves, segítő- és tettre kész, mosolygós 
emberek a szomszédjaink. Jó itt lakni, jó 
együtt lenni, ezért 2017. augusztus első 
hétvégéjén megismételjük ezt a szabadtéri 
programot. Mindenkit kértünk jegyezze 
fel a jövő évi naptárába!

Ajánlom az alábbi receptet, ami nekünk 
bevált.

1. Végy egy jó ötletet
2. Keress hozzá jó szomszédokat
3. Találd meg a helyet a közös  
    együttléthez
4. Készítsetek közösen valami finomat  
5. Fűszerezzétek megértéssel, mosollyal
6. Mindezt tálaljátok örömmel.

JÓ ÉTVÁGYAT!

A Hajdú utcaiak nevében:
Halmai Gizella

ELSŐ HAJDÚ UTCAI SZOMSZÉDOLÓT TARTOTTAK SÁMSONKERTBEN AUGUSZTUS 6-ÁN.

Hajdú Utcai Szomszédoló Sámsonkertben
HÍREK
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NÉVJEGY:

Név: MOLNÁR ANNA
Életkor: 15 ÉV
Foglalkozása: TANULÓ
Család: EGY NŐVÉR ÉS EGY BÁTY
Sport: ÍJÁSZAT,LETÍZIA SC
Hobbi: OLVASÁS, BARÁTOKKAL SOK 
IDŐT TÖLTENI
Eddig elért eredmények: 12 MAGYAR 
BAJNOKI CÍM, VILÁGBAJNOK IV. HELY
Álma: KIJUTNI AZ OLIMPIÁRA AZ 
ÍJÁSZATTAL

Újabb büszkeségünk
SPORT

Mikor és hogyan érlelődött meg benned az 
íjászat?
Édesapámnak mondtam egy este, hogy 
szeretnék vele menni íjászkodni. Apa azt 
mondta, lehet unatkozni, fogok. Eleinte 
így is volt, aztán a kezembe adott egy tra-
dicionális íjat és egyből „szerelem” lett 
köztem és az íj között. Ennek már 7 éve.

Akkor ezek szerint édesapád is íjászkodik. 
Gondolom, sokat tanulsz, tanultál tőle?
Igen, rengeteget. Idejének nagy részét 
rám fordította, fordítja.
Példaképed ő?
Igen.

Hogyan tudod összeegyeztetni az iskolát a 
sporttal? Hogyan telik egy heted?
Eleinte nehéz volt. Először a sámsoni 3D 
Sport Egyesületnél sportoltam. De mivel 
Debrecenbe járok iskolába, nem tudtam 
összeegyeztetni az edzéseket a tanulás-
sal. Így kerültem a debreceni Letízia SC-
hez, ahol heti kétszer, vasárnap és szer-
dán edzem 2 órát. DE mellette apával is 
sokat gyakorolunk.

Mióta versenyzel és mi az eddigi legnagyobb 
eredményed?
2010 óta versenyzem. A legnagyobb ered- 
ményem világbajnoki IV. hely, ami majd-
nem III. lett volna, mert pontszám egyen-
lőség volt. Ilyenkor úgy döntik el a III. 
helyezést, hogy szétlövést kell végezni. 

Sajnos már fáradtam, így a IV. hely maradt. 
De örültem annak is nagyon.

Milyen anyagi vonzata van számodra, csa-
ládodnak ennél a sportnál?
Elég nagy. Ezért is kellett támogatást kérni 
az önkormányzattól, ami sokat segít, segített.

Nyári szünet alatt azért van pihenés gon-
dolom. Mikor kezdesz és mi a legközelebbi 
terved, verseny?
Nincs olyan, hogy kezdés. Általában jú-
liusban van pihenés. Augusztustól már 
lehet ismét járni újra az edzésekre. Én 
most bátyám esküvője miatt, ami au-
gusztusban lesz, szeptemberben tudom 
folytatni.
A legközelebbi verseny egy őszi 3D-s 
forduló lesz, szabad környezetben. Re-
mélem gyarapítani, fogom az eddig elért 
sikereimet. És itt szeretném megköszönni 
a támogatást Hajdúsámson Város Önkor-
mányzatának, és a következő helyi vállal-
kozóknak: Sándor Gábornak, Hornyák 
Csabának és Darabos Péternek. Köszönöm!
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AZ EGYHETES PROGRAM RÉSZEI  
SZEPTEMBER 16-21. KÖZÖTT:

KÖZLEKEDÉSI NAP A LEGKISEBBEK-
NEK A BÖLCSŐDÉBEN, KERÉKPÁRTÚRÁK 
HAJDÚSÁMSON KÖRZETÉBEN, ÖKO 
FOGLALKOZÁSOK, RAJZPÁLYÁZAT 
ÓVODÁSOKNAK ÉS ISKOLÁSOKNAK, 
TELEPÜLÉSSZINTŰ KÖRNYEZET-
VÉDELMI AKCIÓ: ELEKTRONIKUS 
HULLADÉKBEGYŰJTÉS (HHG KFT).
SZEPTEMBER 22. CSÜTÖRTÖK AUTÓ-
MENTES NAP AZ ÓVODA ELŐTTI TÉREN

SZEPTEMBER 16-22.  
EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT 
ÉS AUTÓMENTES NAP

1936-2016 HARANGI EMLÉKÉV HAJDÚSÁMSONBAN ÉS NYÍRADONYBAN.

KÖZÖS EMLÉKEZÉS AZ OLIMPIAI TÖLGYEK ÜLTETÉSÉNEK 80. ÉVFORDULÓJÁRA.

SZEPTEMBER 2. PÉNTEK: ISKOLÁK KÖZÖS HARANGI VÁLTÓFUTÁSA

SZEPTEMBER 3. SZOMBAT: MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS A TÖLGYFÁKNÁL

KÍSÉRŐ RENDEZVÉNY:  KERÉKPÁROS HARANGI EMLÉKTÚRA

„TÖLGYFÁTÓL TÖLGYFÁIG” 

A Magyar Olimpiai Bizottság honlapján 
az alábbiak szerint emlékeznek az ese-
ményre:
„Harangi Imre 1936. szeptember 3-án, 
csütörtökön hajnalban szülei és Geleta 
Elemér, a MÁVAG szakosztályvezetője 
kíséretében szülőfalujába, Nyíradonyba 
utazott. Délelőtt megálltak Hajdúsám-
sonban, ahol a Harangiak nagy része 
élt ez idő tájt. A községháza előtt a falu 
bírája köszöntötte Harangit, a református 
lelkész üdvözölte, majd a hősök emlékműve 
előtt nagyszámú közönség előtt zajlott 
az ünnepség. Geleta Elemér mondott 
beszédet, melyet követett a facsemete 
egyik felének az elültetése, és a hősök em-
lékművének megkoszorúzása. (A tölgy- 
facsemetéért Hajdúsámson és Nyíradony 

is versengett. A facsemete ikernövésű 
volt, és annak szétválasztása könnyen 
megoldható volt). 

Délután Nyíradonyba autóztak tovább. A 
falu előtt diadalkapu várta Harangi Imrét. 
A „Hősök terén” a megható ünnepségre 
az egész falu összegyűlt. A leventeszá-
zad, az iskolásfiúk és lányok csapata, va-
lamint az érdeklődők mind-mind csillogó 
szemmel nézték a falu hírességét. Ha-
rangi ezután Kopcsó András nyíradonyi 
kertész segítségével elültette a dicső-
séghirdető tölgyfát a község Árpád terén 
lévő „Hősök-kertjében”. Így került Nyír-
adonyba és Hajdúsámsonba is az olimpiai 
facsemete egy-egy hajtása - a magyar 
sport dicsőségének tanújaként.”

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI 

KÖZLEMÉNY
A Hajdú-Bihar Megyei Család, 

Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
pályázati támogatásával  

INGYENES
SZÁMÍTÓGÉPES
TANFOLYAMOT  

szervezünk az 50 év feletti  
korosztály számára.

Ideje: szeptember 26-30. hétfőtől 
péntekig a délelőtti órákban.  

Jelentkezni lehet:
a Városi Könyvtárban szeptember 

16-ig. (Létszámkeret: 15 fő.) 
 
Érdeklődni:
06 52 200 026

JÚLIUS 10-ÉN 21 ÓRÁTÓL A FOCIRAJONGÓK VÁROSUNK FŐTERÉN KIVETÍTŐN 
NÉZHETTÉK A FRANCIAORSZÁG - PORTUGÁLIA EB DÖNTŐ MÉRKŐZÉST.

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI
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KOMFORT 
NŐI CIPŐBOLT 

BŐR ÉS L ÁBKÉNYELMI 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)
Facebookon is elérhetőek vagyunk!

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 10:00-18:00, Szombat: 08:00-12:00
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ELADÓ HÁROM SZOBA ÖSSZKOMFORTOS GÁZ ÉS 

SZILÁRD TÜZELÉSŰ RENDEZETT CSALÁDI HÁZ, 

MELLÉKÉPÜLETEKKEL, GARÁZZSAL 300 NÉGY-

SZÖGÖL TELEKKEL. ELADÓ MÉG SZŐLŐ DARÁLÓ, 

SZŐLŐPRÉS, BONTOTT CSERÉP, 120 L MŰANYAG 

HORDÓ, 50 L MŰANYAG BALLON, ZAC SZIVATTYÚ. 

ÉRD: 06 52 201 214 TELEFONSZÁMON.

SZÓRÓLAPOK KÉZBESÍTÉSÉRE KERÉKPÁRRAL 
RENDELKEZŐ MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK  
A KÖVETKEZŐ TELEPÜLÉSEKRE: 

• HAJDÚSÁMSON
• SÁMSONKERT

ÉRDEKLŐDNI: 06 70 778 5316

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
De a kegyetlen betegség mindent összetépett.
De ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél,
Nem haltál Te meg, csak álmodni mentél.
És reményünk, mi éltet és vezet,
Hogy egyszer majd találkozunk veled!
Csak fájó könnyek hullnak érted,
Örökké szeretünk és nem feledünk Téged!”

Szerető feleséged, Juci, lányai és unokái 

SITERI SÁNDOR HALÁLÁNAK
1. ÉVFORDULÓJÁRA 2015. SZEPTEMBER 08.

MEGEMLÉKEZÉS
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ÚJRATÖLTVE!
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