
A tájékoztatót Antal Szabolcs polgármester 
úr nyitotta meg, aki kifejezte háláját és 
örömét, hogy városunk egy Mentési Pont-
tal (kis mentőállomással) gazdagabb lett. 
„Az emberek biztonságot fognak érezni, 
hogy kb. 5 perc alatt az állomáshelytől oda 
fog tudni érkezni a segítség, ahol szükség 
van arra. Természetesen mondanom sem 
kell, hogy milyen szerencsés és kiváltsá-
gos helyzetben vagyunk, hogy az OMSZ 
minket keresett meg ezzel a céllal, amit 

egyértelműen rögtön támogattunk és el-
fogadtunk. Hajdú-Bihar megyében egye-
dülállóak lettünk e tekintetben, hiszen 
más településen nincs Mentési Pont, csak 
itt nálunk, valamint ilyen jól felszerelt mo-
dern mentőorvosi kocsi és mentő gépkocsi 
a megyében is csak Hajdúsámsonban van. 
Az országban is összesen közel nyolc helyen 
jött létre Mentési Pont.”
Dr. Pápai György az Észak-Alföldi Regio-
nális Igazgató tájékoztatta a lakosságot 

Mentési Pont Hajdúsámsonban

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ KERETÉBEN VÁRO- 

SUNKBAN MÁRCIUS 1-JÉN MENTÉSI PONT 

ÁTADÁSÁRA KERÜLT SOR A HÁRSFA UTCAI 

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTNÁL.

és a médiát a szakmai kérdésekről. „ A te-
lepülés megfelel minden szempontból 
– Egészségügyi Központ, földrajzi fekvés, 
önkormányzati támogatás - hogy ide esett 
a választás. A szomszédos településeket 
is hamarabb el tudjuk látni segítségnyúj-
tással, mint jelenleg azt lehetséges. Az év 
minden napján 7.00 -19.00 óráig a Mentő-
szolgálat egy mentőorvosi kocsit és egy 
mentő gépkocsit biztosít, melyek párhu-
zamosan mozognak sürgősségi esetek 
ellátására. A mentőorvosi kocsi felszereltsé-
ge defibrillátor, lélegeztető gép, infúziós 
pumpa, gyógyszerek. A mentőautó szállí-
tásra szolgál, valamint alapszíntű ellátás-
hoz gyógyszereket, kötszereket biztosít, 
félautomata defibrillátort, rögzítő eszközt, 
modern, gerinc hordágyat. A lakosságnak 
ugyan úgy a központi hívószámot, a 104-et 
kell hívnia, akik továbbítják a hívást a tele-
pülésre.”
Az átadó előtt Antal Szabolcs városunk 
polgármestere egy navigációs rendszert 
ajándékozott Dr. Pápai Györgynek, me-
lyet a következő személyek ajánlottak fel: 
Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lász-
lóné alpolgármester, Bodóné Őri Gyöngyi 
képviselő, Balogh Józsefné képviselő,  
Bihari Lajosné képviselő, Csigéné Zsadányi  
Mariann képviselő, Urbánszki Károlyné 
képviselő, Rákos Tamás képviselő és Szabó 
Kálmán képviselő.



MÁR AZ ELŐZŐ ÚJSÁGBAN IS TÁJÉKOZTATTAM A KEDVES LAKOSSÁGOT, HOGY ÉGETŐ ÉS ELSŐ RENDŰ DOLOG TELEPÜLÉSÜNKÖN AZ 

UTAK FOLYAMATOS KARBANTARTÁSA. SAJNOS A TÉLI, CSAPADÉKOS IDŐJÁRÁS NEM KEDVEZETT A MUNKÁLATOKNAK, DE MINDENT 

MEGTESZÜNK, HOGY AZOKAT IDŐBEN ELKEZDJÜK.

A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI TÖRTÉNE-

LEM ÉS TÁRSADALOM KUTATÁSÁÉRT 

KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIÍRT KKETTKK- 

CP-02 SZÁMÚ PÁLYÁZAT VONATKOZÁSÁ-

BAN AZ ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATOT 

NYÚJTOTT BE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚS 

EMLÉKMŰ FELÚJÍTÁSA TÁRGYÁBAN 

2015. OKTÓBER 15. NAPJÁN. 

A PÁLYÁZAT TÁMOGATÁST NYERT. 

Utak karbantartása

Ismét sikeresen 
pályáztunk

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata közel 
400 m3 mart aszfaltot és több mint 1000 m3 
darált betont vásárolt, amely 4600 m2 út 
karbantartását teszi lehetővé.
Első ütemben a megvásárolt darált beton-
ból, a gyűjtő utakra összpontosítva végez-
zük el a munkálatokat, szükséges mérték-

ben az útalapot előkészítjük, helyreállítjuk, 
meleg aszfalttal 3 méter szélességben 
aszfaltozzuk. Továbbá az önkormányzat 
tulajdonában lévő munkagépek segítsé-
gével, útalappal látunk el bizonyos utcákat, 
kialakítandó állattartó telepet, a fóliasátrak 
megközelítésére szolgáló utakat.

Folyamatosan folytatjuk a földutak karbantar-
tását, az útalappal ellátott utcák kátyúzását.
Kérem a lakosság türelmét, látjuk és tudjuk, 
hogy a legfontosabb megvalósítandó cél 
városunkban az utak problémája. Önkor-
mányzatunk mindent meg fog tenni anya-
gilag és munkaerő szempontjából!
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Az emlékmű, melynek felújítására a pro-
jekt keretein belül kerül sor, Hajdúsámson 
város központjában áll, Némethy László 
alkotása. Az emlékmű eredetileg az I. vi-
lágháború 273 hajdúsámsoni áldozatának 
állított emléket, amire 1998-ban felkerült 
a II. Világháborúban elesett 122 sámsoni 
katona és a 188 elhurcolt zsidó lakos név-
sora is. Az emlékmű állagmegőrző felújí-
tása mellet – ami esztétikai szempontból 
nagyon fontos – a projekt célja az is, hogy 
méltó emlékhelyet biztosítson az I. illetve 
a II. Világháborúban elesett hősöknek. Ez 
jelentősen hozzájárul a közös értékeken 
és a közös kultúrán alapuló magyar identi-
tás erősítésében. 

A projekt keretében az emlékmű talapza-
tának tisztítását, valamint a toldásoknál 
keletkezett repedések és fugák javítását 
kívánjuk elvégezni. Mindezek mellett a 
névtáblán lévő betűk átvésését, festését,
illetve a szoborcsoport megtisz- 
títását tervezzük, a felületén  
képződött zöld oxidációs rétegtől.

KIÍRÁSRA KERÜLTEK 2016. JANUÁRJÁBAN MAGYARORSZÁG KORMÁNYÁNAK FELHÍVÁSAI 

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOKRA (TOP) VONATKOZÓAN. 

ÖNKORMÁNYZATUNK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ELHATÁROZTA, HOGY A TERÜLET- ÉS TELE-

PÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOKRA IRÁNYULÓ, MAGYARORSZÁG KORMÁNYA 

ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZATOK KÖZÜL RÉSZT KÍVÁN VENNI AZ ALÁBBI PÁLYÁZATOKON.

Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programok

TOP-2-1.2-15 Zöld város kialakítása 

A projektben pályázunk az Epreskert ut-
cai rendezvénypark építésére, központi 
parkok, zöld övezetek fejlesztésére, a 
kapcsolódó utca szakaszok aszfaltozására 
vízelvezetéssel, útépítésre, parkok mel-
lett parkolók kialakítására.

TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés

Ezen a pályázaton a piac területének 
korszerűsítse a cél.

TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések

A 4-es vízgyűjtő rendszer keretében a 
belterület védelmét szolgáló vízelveze-
tő-hálózat fejlesztése, a belvíz és helyi 
vízkár veszélyezettségének csökkentése.

TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése

Sámsonkertben a háziorvosi, házi gyer-
mekorvosi és védőnői ellátásnak helyt 
adó épület építése.

TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

A szociális alapszolgáltatás területén 
a szolgáltatásnyújtás megfelelő infra-
strukturális feltételeinek megteremtése 
a Rákóczi utca volt bölcsőde épületének 
rekonstrukciójával.

VP-6-7.4.1.1-16 Településképet megha-
tározó épületek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítés 

Lehetőséget nyújt a Martinka – Iskola 
utcai (volt iskola és szolgálati lakás) épü-
letének többfunkciós közösségi térré 
alakítására. A későbbiekben szálláshely 
megvalósítása is a cél.

Önkormányzatunk célja, hogy a pályá-
zati lehetőségek kihasználásával olyan 
fejlesztési céljaink valósulhassanak meg, 
melyek már régóta megoldásra várnak 
és sikeres megvalósításuk esetén hoz-
zájárulnak a lakosság életminőségének 
javításához, környezetünk, településké-
pünk szebbé, élhetőbbé tételéhez.



ÖNKORMÁNYZATUNK MEGVÁSÁROLTA A KISS UTCA 12. SZÁM ALATTI INGATLANT.

A megvásárláshoz szükséges forrás nagy részét a 2015. évi Kistérségi (járási) startmunka 
program keretében működő egyedi mezőgazdasági programelem során megtermelt ubor-
ka értékesítéséből származó bevétel szolgálta. Az ingatlan megvétele nagyban elősegíti az 
önkormányzathoz érkezők kulturált ügyintézését, parkolását, a jelenlegi kaotikus állapot 
megszüntetését, ami méltatlan az itt dolgozóknak és az oda érkező ügyfeleknek egyaránt.

A Hadházi út 34. szám alatti ingatlanon 
foglalkoztatási központot hozunk létre, 
ahol közmunkaprogrammal kapcsolatos 
ügyintézés fog zajlani, így megszűnik az 
önkormányzat udvarán elhelyezett, kon-
ténerházban történő munkavégzés. 

A tulajdonunkban lévő munkagépek, 
gépjárművek is kihelyezésre kerülnek. 
Jelenleg irodahelyiségek illetve egy asz-
talos üzem kialakítása folyik. A cél egy 
központosított telephely létrehozása.

Az elkészült tervek alapján a temetőnél 
hamarosan elkezdődnek a munkálatok 
a kovácsoltvas főkapu és a hozzátartozó 
kerítésszakasz újjáépítésével. A Szűcs utca 
felőli drótkerítés felújítása is megvalósul, 
sövénnyel történő beültetéssel.

Hajdúsámson Város Önkormányzata az 
Országos Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulla-
dékgazdálkodási Igazgatósághoz pályá-
zatot nyújtott be üveghulladék gyűjtő 
edények (kukák) beszerzésére. A pályá-
zaton több mint 1600 db tárolóedényt 
nyertünk, melyek átvétel időpontjáról a 
későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.

Újabb ingatlannal gyarapodtunk
Telephely fejlesztés

Új kerítéssel  
gazdagodik temetőnk

A szelektív hulladék gyűjtés 
tovább bővül

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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Értesítjük Hajdúsámson, Hajdúsámson-

Martinka és Hajdúsámson-Sámsonkert 

Tisztelt Lakosságát, hogy a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtési napokon az el-
szállítani kívánt hulladékot a megszokott 
helyen kérjük, reggel 6 óráig helyezzék ki.

Az edényzet mellett (lehetőleg) átlátszó 
zsákban elhelyezett szelektíven gyűjtött 
hul la dékot is elszállítjuk a meghirdetett 
idő pon tokban.

TÁJÉKOZTATÁS 2016
Szelektíven gyűjtött hulladék szállítási időpontjairól

A SÁRGA FEDELŰ (SZELEKTÍV HULLADÉK) KUKÁK TARTALMÁNAK ELSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTJAI. 

jan. 28.
febr. 25.
márc. 24.
ápr. 21.
máj. 19.

jún. 16.
júl. 14.
aug. 11.
szept. 8.
okt. 6.

nov. 3.
dec. 1.
dec. 29.

KÖZÉRDEKŰ



Mi építünk, míg mások  

rombolnak a településen

melyről örömmel számoltunk be előző 
lapszámunkban.  A munkálatoknak még 
csak a végére sem értek, amikor már el-
kezdődött a rongálás. A táblákat letép-
ték, apró darabokra törték, szétszórták.  
Ez a szándékos rongálás a vagyon el-
leni bűncselekmény egyik fajtája, mely 
ebben az esetben akár egy évig terjedő 

szabadságvesztéssel is járhat. 

Csigéné Zsadányi Mariann
képviselő

Erre esztétikai okokból volt szükség, 
másrészt sok helyen egyáltalán nem volt 
utcanévtábla, ami nem csak a hozzánk 
érkező vendégek tájékozódását nehe-
zítette, hanem a probléma esetén kiér-
kező mentő/tűzoltó/rendőrautók sem 
találták meg egyből az adott címet, ami 
akár tragédiához is vezethetett volna. 

Január elején a műszaki iroda megbízott 
dolgozója a közfoglalkoztatottak segít-
ségével megkezdte a táblák kihelyezését, 
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A VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETE POLGÁRMESTERÜNKKEL AZ ÉLEN ELHATÁROZTA,  

HOGY A TELEPÜLÉS EGÉSZE ÚJ UTCA NÉV TÁBLÁKAT FOG KAPNI.

KÖZÉRDEKŰ

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A „TAVASZI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ” 

• HAJDÚSÁMSONBAN   2016. ÁPRILIS 02-ÁN, SZOMBATON

• HAJDÚSÁMSON-SÁMSONKERTBEN  2016. ÁPRILIS 09-ÉN, SZOMBATON

• HAJDÚSÁMSON-MARTINKÁN  2016. ÁPRILIS 16-ÁN, SZOMBATON...

TAVASZI LOMTALANÍTÁS

...történik és ekkor szállítják el a Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. jár-
művei a lomnak minősülő hulladékot.
Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé 
vált, kisebb terjedelmű bútordarabokat, 
berendezési tárgyakat, valamint rongyot, 
ruhát, falevelet, virágmaradványokat, 
egyéb kommunális hulladékot zsákba 
vagy gyűjtőedénybe– melynek súlya da-
rabonként nem haladja meg a 30 kg-ot 
– tegyék ki a megszokott helyre a közte-
rületen.
Ingatlanonként legfeljebb 1 m3 hulladékot 
szállít el a  Közszolgáltató.

Nem szállítjuk el az építési törmeléket, 
veszélyes hulladékot, gumiabroncsot, 
elektronikai hulladékot (háztartási kis-
gépek, televíziók, számítógépek, elek-
tromos szerszámok stb.) valamint a kézi 
erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túl 
méretes hulladékot. 
 
Kérünk minden érintettet, hogy a lomta-
lanítási akció napján legkésőbb reggel 6 
óráig helyezzék ki az elszállítani kívánt 
hulladékot.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási  
Nonprofit Kft.

R E N D Ő R S É G I   F O G A D Ó Ó R A
MINDEN HÓNAP ELSŐ KEDDJÉN

Hajdúsámsoni lakosoknak 14.00-15.00 óra /Hajdúsámson Kossuth u. 3. sz. alatt/
Körzeti megbízottak:

Papp Mihály r. ftzls. Tel.: 06 30/373-64-64 ∙ Kerülő János Zoltán r. zls. Tel.: 06 70/491-68-85
Martinkai lakosoknak 15.00-16.00 óra /Martinkai közösségi házban/

Körzeti megbízott: Simon Sándor r. zls. Tel.:  06 20/350-10-66
Sámsonkerti lakosoknak 16.00-17.00 óra /Hajdúsámson Kossuth u. 3. sz. alatt/

Körzeti megbízott: Simon Sándor r. zls. Tel.:  06 20/350-10-66
Bármely esetben a központi hívószám a 107 vagy  a 112!

Polgármesteri Hivatal  

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

Hétfő                        12.30 – 16.00
Kedd                           8.00 – 12.00
Szerda                        8.00 – 12.00
Csütörtök                               nincs
Péntek                        8.00 – 12.00
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A közlekedés megoldása már az önkor-
mányzat előző vezetőségét is érintette, 
tekintettel arra, hogy a korszerű közös-
ségi közlekedés létrehozására a beadott 
pályázatot ők nyerték meg. 

A projekt megvalósítása során a buszöb-
lök, buszmegállók, buszfordulók elkészül-
téig, a buszközlekedésre vonatkozó tár-
gyalásokat szükséges lett volna elindítani.

Sajnos nem így történt. Összetett és prob-
lémákkal teli megvalósításról van szó, 
amit nekünk kell végül megoldanunk. 

A jelenlegi vezetés egyeztetéseket foly-
tatott saját busz indítására vonatkozóan 
a Közlekedési Hivatallal, de mindez jelen-
tős – 6-8 millió forintos – kiadást jelente-
ne évente a városnak, továbbá lakosaink 
debreceni bérleteikkel nem tudnának 
ezeken a járatokon közlekedni, külön 
bérletet vagy jegyet lenne szükséges 
vásárolniuk. Így az EMKK-val – Észak-ma-
gyarországi Közlekedési Központ -, mint 
a jelenlegi szolgáltatóval oldaná meg az 
önkormányzat a közlekedést, mely költ-
séghatékonyabb megoldást jelent a la-
kosságnak és a városnak egyaránt. 

Fentiekre tekintettel helyszínbejárásra 
került sor a Magyar Közút Nonprofit Zrt., 
az Észak-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt.és a Közlekedéstudományi 
Intézet részvételével. 

Az egyeztetések során a Csokonai utcát 
érintően meghatározásra kerültek azok 
a feladatok, melyek műszaki szempont-
ból, valamint a menetrendet érintően 
elengedhetetlenül szükségesek a közös-
ségi közlekedés megindítása érdekében.

A részt vevő felek összehangolt mun-
kavégzésére van szükség a megfelelő 

Csokonai utcai 
buszközlekedés

HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNY-

ZATÁNAK RÉGÓTA MEGOLDÁSRA VÁRÓ 

FELADATA A CSOKONAI UTCA BUSZ-

KÖZLEKEDÉSÉNEK A KÖZÖSSÉGI KÖZLE-

KEDÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA. 

KÖZÉRDEKŰ

TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY A 2016. ÉVI EBOLTÁSRA AZ ALÁBBI ÜTEMTERV  

SZERINTI IDŐPONTOKBAN ÉS HELYSZÍNEKEN KERÜL SOR:

Tisztelt

hajdúsámsoni ebtulajdonosok!

HAJDÚSÁMSON TERÜLETÉN

Gépállomásnál:   április 9-én (szombaton) 11,00 órától 13,00 óráig 
Jókai utcai iskolánál:  április 10-én (vasárnap) 8,00 órától 10,00 óráig
Radnóti utcai játszótérnél:  április 10-én (vasárnap) 11,00 órától 13,00 óráig 
Szatmári-Kinizsi u. sarok:  április 16-án (szombaton) 8,00 órától 10,00 óráig 
Pótoltások:
Gépállomásnál:   április 23-án (szombaton) 8,00 órától 9,00 óráig
Szatmári-Kinizsi u. sarok:  április 24-én (vasárnap) 8,00 órától 9,00 óráig 
Jókai utcai iskolánál:  április 17-én (vasárnap) 8,00 órától 9,00 óráig 
Radnóti utcai játszótérnél:  április 17-én (vasárnap) 9,30 órától 10,30 óráig

SÁMSONKERT

Sámsonkerti iskolánál:  április 16-án (szombaton) 11,00 órától 13,00 óráig 
Pótoltás:
Sámsonkerti iskolánál:  április 23-án (szombaton) 10,00 órától 11,00 óráig

MARTINKA

Buszfordulónál:   április 9-én (szombaton)  8,00 órától 10,00 óráig
Pótoltás:
Buszfordulónál:   április 17-én (vasárnap) 11,00 órától 12,00 óráig

MINDEN 3 HÓNAPOT BETÖLTÖTT EB OLTÁSA KÖTELEZŐ!

CSAK MIKROCHIPPEL ELLÁTOTT EBEK KAPHATJÁK MEG  

A VÉDŐOLTÁST!

(van lehetőség az oltásnál a microchip beültetésére)
Aki ezt elmulasztja jogszabálysértést követ el és állatvédelmi bírsággal sújtható.

Az oltás és féregtelenítés díja:  4 000 Ft/eb

Az elveszett oltási könyv pótlása:  1000 Ft/db

Az állatorvosi irodánál Hajdúsámson, Széchenyi u. 2. sz. alatt ügyfélfogadási időben 
folyamatosan igényelhető a védőoltás, és egyéb Állategészségügyi szolgáltatás. 

Ajánlott a macskák oltása is!

közforgalmú menetrend kialakítására, a 
Csokonai utca és a 471. számú főút – vas-
úti – kereszteződésére, az utca jelenlegi 
szélességére, továbbá a buszközleke-
désbe bevonható járművek, valamint a 
kiépített megállóhelyek paramétereire 
és a közúti jelzőtáblák elhelyezésére vo-
natkozóan. 

A 2014. évet megelőzően, a buszmegállók, 

az új megállók, valamint a buszöblök kivi-
telezésének időszaka alatt nem történt in-
tézkedés a Csokonai utcai buszközlekedés 
fent megjelölt feltételeinek kezdeménye-
zésére. 

Önkormányzatunk a lehető legjobb 
döntést szeretné meghozni városunk 
költségvetése, továbbá lakosaink anyagi 
terheinek csökkentése érdekében.



...aki 1928-ban született, majd elemi isko-
lai tanulmányait is szülőfalujában kezdte 
meg. Számos állami megbízatás, külföldi 
expedíció és kutató munka után nyugdíj-
ba vonulását követően tért vissza szülő-
földjére. Ennek keretében tartotta meg 
első előadását 1999-ben a régi művelődési 
házban utazásairól, munkásságáról és átélt 
élményeiről. Beszámolóját hallgatva érezni 
lehetett elhivatottságát, sokoldalúságát és 
bölcsességét, példaértékű volt az a szem-
léletmód, amely utazásait és munkásságát 
jellemezte. Azt vallotta, nyitottnak, befo-
gadónak kell lenni annak, aki meg akarja 
ismerni a világot! Nem szabad csak elszi-
getelten egy tudományágra koncentrálni, 
hanem globálisan szemlélve, megfelelő 
alázattal kell rendelkezni más népek kul-
túrájának, életmódjának és élőhelyének 
megismeréséhez. Ő is azonosulni tudott 
azzal a gondolattal, mely szerint:
„Egy értelmes ember képes arra, hogy  
átálljon a fogadó ország tempójára.” 
Az első előadást több is követte, majd iskolai 
rendhagyó földrajzórák és egy oktatási cél-
zatú időszaki kiállítás következett az iskola 

VÁROSUNK TEHETSÉGE, FARKAS VA-

LÉRIA, AKI JELENLEG A REFORMÁTUS 

GIMNÁZIUM TANULÓJA, ARANY MINŐ-

SÍTÉST KAPOTT A FEBRUÁR 12-13-ÁN 

MEGRENDEZETT ZSOLTÁR – ÉS NÉP-

DALÉNEKLÉSI VERSENYEN, NAGYKŐ-

RÖSÖN. SZÍVBŐL GRATULÁLUNK!

Arany minősítést kapott

A jeles napon, akik megtudtak jelenni 
Barna Ferencné Kompár Irma, Baranyi Ti-
borné Árva Katalin, Máté Lajosné Varga 
Piroska, Új Sándorné Molnár Irma. 

Nagy szeretettel üdvözölték két tanáru-
kat, Fekete Ferencnét és Szabó Imrét. A 
találkozó egy finom ebéddel és a közös 
élmények felelevenítésével folytatódott.

ÖTVENHAT ÉVES OSZTÁLYTALÁLKO-

ZÓT TARTOTTAK SÁMSONKERTBEN 

MÁRCIUS 8-ÁN. AZ OSZTÁLYBAN 

MINDÖSSZE HETEN JÁRTAK. 

Újra az iskolapadban

aulájában. Ezek sikerén felbuzdulva fogal-
mazódott meg az a gondolat, hogy legyen 
szülőhelyén egy oktatási célú muzeális jel-
legű állandó kiállítás Hajdúsámsontól a Gó-
bi-sivatagon át a Szaúd-Arábiai sivatagokig 
címmel. Az elhatározást tett követte, ame-
lyet sokan támogattak. Ez a támogatottság 
nem csak a kitűzött cél megvalósításának, 
hanem hajthatatlanságának és szerethető 
személyiségének is szólt. Az állandó kiál-
lítást 2006-ra sikerült megvalósítani a II. 
Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola épületében, amelyben nem 
kis szerepe volt hű társának, Holló Ilának, 
akinek támogatását és önzetlen segítségét 
mindvégig maga mögött tudhatta.
Gyula bácsi nem azért akart maga után hagy-
ni bármi maradandót, hogy róla beszéljen 
az utókor, hanem őszintén hitt abban, 
hogy hozzájárulhat a jövő generációjának 
szemléletformálásához, jobbá és szebbé 
teheti jövőjüket. Ez nem naiv idealizmus 
volt részéről, hanem elkötelezettség eredeti 
hivatása mellett, mivel alapvetően tanítói 
képesítéssel rendelkezett. 
Az akkori Református Tanítóképző Intézet 
szellemisége az alázatot, szolgálatkészsé-
get és tudásvágyat alapozta meg benne, 
amely egy életen át végig kísérte.  Az ott el-
töltött évek büszkeséget, tartást adtak szá-
mára mindamellett, hogy egyszerű falusi 
származását soha nem kellett szégyellnie, 
amely élete végéig meghatározta érték-
rendjét szülőfalujával szembeni lojalitását. 
A fásultság, passzivitás, beletörődés szá-
mára ismeretlen érzés volt még élete alko-
nyán is! A betegsége miatti tehetetlenség 
érzés, ami tőle teljesen idegen volt lassan 
felemésztette és egyre betegebbé tette. 
Tisztelettel adózunk emlékének.

Nagy Zsolt

2016. MÁRCIUS 1-JÉN KÍSÉRHETTÜK UTOLSÓ ÚTJÁRA A DEBRECENI KÖZTEMETŐBEN DR. MÁRTON 

GYULA NYUGALMAZOTT FŐGEOLÓGUST, HAJDÚSÁMSON SZÜLÖTTJÉT ÉS DÍSZPOLGÁRÁT, ...

Dr. Márton Gyula emlékére 
HÍREINK
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Maróti György díjban 
részesült

Dandé Lászlóné, a II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola már nyugdíjas pedagógusa a 
Megye Napján vehette át a Maróti György 
Pedagógiai Díjat Nyíradonyban, a 40 éves, 
magas színvonalú oktató, nevelő munkájá-
ért. A díjat átadta Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar 
Megyei Közgyűlés elnöke. Gratulálunk!



HETVENNÉGY JELENTKEZŐVEL KERÜLT 

MEGRENDEZÉSRE „DESSZERTEK A HÚS-

VÉT JEGYÉBEN” CÍMMEL HAJDÚSÁM-

SONBAN A SÜTEMÉNY FESZTIVÁL.

A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET MÁRCIUS 9-ÉN A POLGÁRMESTERI HIVATAL 

NAGYTANÁCS TERMÉBEN GAZDAFÓRUMOT TARTOTT A HAJDÚSÁMSONI ÉS KÖRNYEZŐ 

TELEPÜLÉSEK GAZDÁLKODÓINAK. 

Örömteli Süti Fesztivál

Gazdafórum
HÍREINK

A Harangi Imre Rendezvénycsarnok adott 
otthont az eseménynek, ahová olyan csa-
patok neveztek, akiknek a tagjai 35 év 
vagy 100 kilogramm felettiek. A tíz csapat 
részvételével megrendezett torna döntő-
jében a Hajdúsámson 1–0-ra legyőzte a 
nyíregyházi Vectigalia alakulatát. A meg-
mérettetés legjobb kapusa Balázs István 
(Hajdúsámson), míg a gólkirály Tóth Károly 
(Hajdúsámson) lett. Forrás: www.haon.hu

A HAGYOMÁNYOKHOZ HŰEN IDÉN IS 

MEGRENDEZTÉK A FARKAS DIVATHÁZ 

KUPA ÖREGFIÚK KISPÁLYÁS LABDA-

RÚGÓ TORNÁT NYÍRADONYBAN. 

Hajdúsámsoni öregfiúk 

NYERTÉK A FOCITORNÁT

Megvan a lehetőség arra, hogy bővít-
sük a honfoglalástól napjainkig terjedő 
időszakkal foglalkozók körét. Vitézek, 
lovagok, betyárok, íjászok, katonai ha-
gyományokat ápolók, köztünk a helye-
tek! Várjuk mindazok jelentkezését, akik 
helytörténeti adatokat gyűjtenek, vala-
mint gyűjteményekkel rendelkeznek, és 
azokat is, akik be kívánják mutatni gyűj-
teményüket az embereknek, valamint 
mindenkit, akik e téma iránt érdeklőd-
nek.

Kapcsolattartó: Piroska János.  
Telefon: 06/30 610 6334

VÁRUNK MINDENKIT A KÖZÖSSÉGÜNK-

BE, AKI HAGYOMÁNYÁPOLÁSSAL, ŐRZÉS- 

SEL FOGLALKOZIK VAGY HAGYOMÁNY-

ŐRZÉSSEL SZERETNE FOGLALKOZNI.

FELHÍVÁS!
Hagyományőrzők 

figyelem!

A remek rendezvényt a Mozgáskorláto-
zottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 
szervezte Hajdúsámson Város Önkormány-
zatának támogatásával március 5-én a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulájában.
A fesztivál sikerességét az is bizonyította, 
hogy számos környező településről érkeztek 
nevezők, vendégek, mint Nyíradonyból, 
Újlétáról, Hajdúnánásról, Hajdúdorogról, 
Nyíracsádról, Mezősasról, Derecskéről, 
Váncsodról, Hajdúhadházról, Téglásról, 
Debrecenből. 

Az ide látogatók nem csak a szebbnél szebb 
süteményekben gyönyörködhettek, hanem 
a színes és mosolyt csalogató műsorokban is.
A felhozott süteményekből kiállítást szer-
veztek, melyeket folyamatosan megte-
kinthettek az érdeklődők. Három kate-
góriában lehetett nevezni, édes, sós 
süteményekkel, valamint tortakülönle-
gességekkel. A legfinomabb, legkülönle-
gesebb sütit a zsűri minden kategóriában 
különdíjban részesítette.
Nagyon jó hangulatban telt a szombat 
délelőtt, kicsiknek és nagyoknak egyaránt 
örömet szerezve.

HÍREINK

ügyvezetőtől, Fórián Zoltán, vezető agrár-
szakértőtől és Sipos Boglárka, vállalkozói 
aktív üzletág vezetőtől. A fórumot megnyi-
totta és zárta Antal Szabolcs, polgármester.

Tájékoztatást kaptak lehetőségekről a 
magyar agrárgazdaságban, az agrárfinan-
szírozásról, a fórum végén pedig bátran 
kérdezhettek az előadóktól Ölveti Zsolt, 
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A JÓKAI UTCÁN HETEKIG TARTÓ IZGALOM ÉS KÉSZÜLŐDÉS ELŐZTE MEG FEBRUÁR 26-ÁT, AZ ISKOLAI FARSANGOT.  

MINDEN GYERMEK TITOKBAN TERVEZGETTE, MILYEN JELMEZZEL LEPJE MEG A TÖBBIEKET.

„Itt a farsang, áll a bál…”
CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNY HÍREI

A várva várt napon a délelőtti program 
kiszebáb égetésével kezdődött. Gondűző 
cédulákra írtuk fel, hogy mitől szeretnénk 
megszabadulni, majd a bábbal együtt 
mindent elégettünk. A máglya elhamva-
dásáig tavaszköszöntővel, a fiúk-lányok 
csúfolódójával búcsúztattuk a telet.
Pillanatok alatt Csipkerózsika, varázsló, 
űrhajós, bokszoló, kalács, tűztündér és di-
noszaurusz lett a gyerekekből, többségük 
aranyos versikével mutatkozott be a társa-
inak. Az ízletes farsangi fánk elfogyasztá-
sa után „állt a bál”. Sok-sok zene, tánc és 
játék zárta a télbúcsúztató délutánt.

Dobránszkyné Tóth Aranka tanító

A sámsonkerti iskola felsős diákjai és taná-
rai vidám maskarádéval búcsúztatták el a 
telet február utolsó péntekén. A tanulók 
napokig előzetesen kiadott feladatokkal 
készültek a nagy napra, farsangi ajtódí-
szeket és plakátokat készítettek. Délelőtt 
a télűző népszokáshoz kapcsolódó isme-
reteiket elevenítették fel egy vetélkedőn 

A farsang évszázadok óta a nagy télvégi 
mulatságok ideje, amelyre jellemző az 
ünneplés, a pompa, a vidámság. Ilyen vi-
dám, örömteli esemény volt február 19-én 
az Eszterlánc Óvodában is. Ezen a napon 
tartottuk meg hagyományainkhoz híven 
a farsangi mulatságunkat, amelyre már 
nagy izgalommal, várakozással készültek 
a gyerekek. Fokozták a hangulatot a szí-
nesen, esztétikusan feldíszített csoport-
szobák, folyosók. A farsangi mulatozás 
fénypontját a jelmezesek bemutatkozása 

jelentette. A szülők segítségével sok ötle-
tes és szebbnél-szebb öltözékekben vol-
tak az ovisok. Az igazi nagy ünnepléshez 
hozzátartoztak a jól szervezett versenyjá-
tékok, tánc, mulatozás, evés-ivás, amelyek 
természetesen nem maradhattak el. A ki-

csik, nagyok egyaránt nagyon jól érezték 
magukat, teljes mértékben a tréfa, jókedv, 
öröm hatotta át a farsangot, amellyel re-
mélem sikerült mindenkinek maradandó 
élményt nyújtani.

Eszterlánc Óvoda
A NÉPHAGYOMÁNYOK, SZOKÁSOK FEL-

ELEVENÍTÉSE, ÁPOLÁSA SOK LEHETŐ-

SÉGET NYÚJT A SZABADIDŐ ÉLVEZETES, 

HASZNOS ELTÖLTÉSÉRE, S FELADATUNK 

IS, HOGY EZEKKEL MEGISMERTESSÜK A 

GYERMEKEKET.

Farsang az Óvodában

és megsütötték a finom farsangi fánkot. 
Délután megidéztük a régi „Ki mit tud?” 
hangulatát, amelyen a zsűri és a közön-
ség szórakoztató zenés, táncos, verses 
produkciókat láthatott, hallhatott. Ezt kö-
vette a jelmezes, zajos télűző felvonulás, a 
közös tánctanulás és játék sok-sok vidám-
sággal, nevetéssel. A nap végén mindenki 
megkapta apró ajándékát.
Köszönjük a szülők finom süteményeit és 
a Bot Cukrászat által felajánlott tortát. 

Kiss Éva pedagógus

ÓVODAI HÍREK



MÁRCIUS 1-TŐL A KÖNYVTÁR ÉS AZ INTERNET FOLYOSÓ NYITVA TARTÁSA AZ  

ALÁBBIAK SZERINT VÁLTOZIK:

Hétfő:   de.:  8  -  12-ig  du.:  12.30  -  17-ig

Kedd:   de.:  8  -  12-ig  du.:  12.30  -  16-ig

Szerda:   de.:  8  -  12-ig  du.:  12.30  -  16-ig

Csütörtök:  de.:  zárva  du.:  12.30  -  17-ig

Péntek:   de.:  8  -  12-ig  du.:  12.30  -  16-ig

Szombat, vasárnap:   zárva

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI 

Tájékoztató, Programajánló

Internet Fiesta

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség szervezésében idén 2016. március 17. 
és 24. között kerül sor az Internet Fiestára, 
melyhez a városi könyvtár is csatlakozik, 
kérjük, figyeljék a programokat a http://
fiesta.kjmk.hu/ oldalon, valamint interne-
ten meghirdetett játékainkat a könyvtár 
facebook oldalán!

KÖLTÉSZET NAPJA

Április 8. péntek

Április 16. szombat

Újra családi délután a  

múzeumban!
Együttműködő partner:
Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési 
és Önkéntes Ház
Cím: 4029 Debrecen, Monti ezredes utca 7.

Következő időpontok:  
május 21., június 25.

Március 24. csütörtök

Töltsd hasznosan a  

szünidőt!

Gyere el a TOJÁSKERESŐ VERSENY 
című programunkra!

Ideje: 2015. március 24. csütörtök  
10-14 óráig.  ∙  Helye: múzeum

Nevezni lehet 10-11 óráig 2-5 fős csopor-
tokban gyerek- és családi, gyalogos és ke-
rékpáros kategóriákban. Kisebb gyűjtőko-
sarat hozzanak magukkal a résztvevők, a 
tojásokat 13 óráig lehet leadni. Mindenkit 
szeretettel várunk, a részvétel ingyenes!

A KÖRÚTI SZÍNHÁZ  

ELŐADÁSAI:

Töltsd hasznosan a  

szünidőt!

• Április 8. péntek 14 órától az iskola 
aulájában 

A kis herceg 
Belépő: 400 Ft

• Április 8. péntek 19 órától az iskola 
aulájában 

Maude és Harold 
Belépő: 2400 Ft

Március 4-én nyitották meg a kiállítást a 
Békéscsabai Munkácsi Múzeumban és Emlék 
Házban. A klub tagjai az önkormányzat 
segítségével látogattak el a konferenciára. 

AZ ÖLTÖGETŐK KLUB EBBEN AZ ÉVBEN IS TÖBB DARABBÓL ÁLLÓ PÁLYAMUNKÁT NYÚJ-

TOTT BE A XV. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIÁRA, MELYET KÉT ÉVENTE SZERVEZNEK.

XV. Országos Textiles Konferencia

Pályamunkáik közül több darab is, a szak-
mai zsűri által, kiállításra javasolt lett. 
Nagy örömmel fogadta a csoport, hiszen 
több mint 1100 alkotás közül válogatták 
ki azokat a textíliákat, melyek kivitelezése 
kiváló és minta értékű. A szép, míves al-
kotásokat április 2-ig lehet megtekinteni. 
Ajánljuk mind azoknak, akik szeretik a 
textiles mesterségeket, így a hímzést, szö-
vést, csipke készítést, nemezelést, viselet 
készítést. Olyan alkotásokat láthatnak a 
kiállításokon, melyek megfelelnek a mai 
kor elvárásainak, de hagyomány követők, 
hűen őrzik a népművészet alapjait.

Dobosné Hajdu Anikó  I  Szakkörvezető
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Április 20-án (szerda) 8.00-17.00-ig

Április 21-én (csütörtök) 8.00-16.00-ig

Április 22-én (péntek) 8.00-16.00-ig

FELHÍVJUK A SZÜLŐK FIGYELMÉT, 

HOGY A 2013. AUGUSZTUS 31-IG 

SZÜLETETT GYERMEKEKNEK KÖ-

TELEZŐ AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS.

Beiratkozáshoz szükséges:

• Születési anyakönyvi kivonat
• TAJ kártya
• Lakcím azonosító

ÉRTESÍTJÜK A KEDVES SZÜLŐKET, HOGY 

AZ ESZTERLÁNC ÓVODÁBAN A GYER-

MEKEK BEÍRATÁSA 2016. ÁPRILIS  

20-TÓL – ÁPRILIS 22-IG TÖRTÉNIK.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
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SPORT

ELSŐ ALKALOMMAL KERÜLT SOR GYEREKFARSANG MEGRENDEZÉSÉRE 2016. FEBRUÁR 27-ÉN A MARTINKAI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN.  

A MARTINKAI LAKOSOKÉRT EGYESÜLET ÉS A KÖZÖSSÉGI HÁZ KÖZÖS SZERVEZÉSÉBEN MEGVALÓSULT PROGRAM HAGYOMÁNYTEREMTŐ 

SZÁNDÉKKAL INDULT EL ÉS AZ ÉV FOLYAMÁN TÖBB ILYEN IS MEGVALÓSUL MAJD.

A Martinkai Közösségi Ház hírei

Nagy volt az érdeklődés, a kísérő szülőkkel 
együtt közel 100 fő vett részt és 43 gyerek 
nevezett a jelmezversenybe. Nagy sikere 
volt a mazsoretteseknek és Gyuri bohóc-
nak is. A jelenlévők végül jó étvággyal fo-
gyasztották el a farsangi fánkot, fonatost, 
apró édességeket és sós rágcsálnivalókat. 
A megvendégeléshez Varga Istvánné Bo-
rika, Kocsárdi Julika a Martinkai Kis ABC 
vezetője, valamint Mányi Gáborné, a Ka-
tika az Italdiszkont és Gazdabolt vezetője 
nyújtott segítséget. Minden gyerek aján-
dékkal tért haza, a legjobb családi csapat 
pedig egy tortával, melynek elkészítését 
Surányi Kinga segítette.
Köszönjük mindenkinek a közreműködést 
a rendezvény sikeres lebonyolításához.

Maga mögé tudta utasítani az ország legjobb 
íjászait, közöttük jó barátját, a kétszeres 
Világbajnokot, Viktor Oroszt.

A 3-D SPORTEGYESÜLET NÍVÓS TAGJÁ-

NAK, IFJ. BERTALAN ZOLTÁNNAK FEB-

RUÁR 21-ÉN SIKERÜLT MEGVÉDENIE AZ 

IFAA TEREM ORSZÁGOS BAJNOKI CÍMÉT.

Megvédte Bajnoki Címét

A Magyar Bajnokságon a standard formá-
cióval III. helyezést értek el. Ezzel a ver-
sennyel Szabolcs és Sophia Magyar Baj-
noki bronzéremmel gazdagodott, mellyel 

nagy dicsőséget szereztek Hajdúsámson 
Város számára is. 
A megmérettetéseken túl természetesen 
fellépéséken is részt vesznek továbbra is, 
melyből a februári Nyíradonyi Város Bált 
szeretném kiemelni, hiszen Kondásné 
Erdei Mária Polgármester Asszony erre a 
rendezvényre mindig felkéri Szabolcsot 
és táncospárját, mely nagy megtiszteltetés 
számukra.
Mindezek mellett jelenleg nagyon sok 
munkát fektetnek egyéni karrierjük épí-
tésére, rengeteget edzenek, hiszen márci-
usától indulnak az éves versenyek. Szeret-
nék az idei évben is céljaikat minél szebb 
eredményekkel megvalósítani, melyhez 
kívánunk nekik sok sikert.

SZIGETSZENTMIKLÓSON RENDEZTÉK 

JANUÁR 30-ÁN A MAGYAR BAJNOK-

SÁGOT, AHOL A VALCER TÁNCSTÚDIÓ 

SÁMSONI TÁNCOSAIVAL EGYÜTT 

- SZABOLCS ÉS SOPHIA - IS VERSE-

NYEZHETETT.

Magyar Bajnoki  

bronzérem
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Bár most közép mezőnyben végzett Haj-
dúsámson csapata, egy remek napot töl-
töttek el.

Kocsis Imre

A SAKK SZAKOSZTÁLY FEBRUÁR 28-ÁN 

KÉT CSAPATTAL INDULT A XII. KATHY 

SÁNDOR SAKK EMLÉKVERSENYEN, 

NYÍRACSÁDON.

Emlékversenyen
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KULTÚRA

Húsvéti Református Istentisztelet a Martinkai Közösségi Házban

2016. március 27-én vasárnap 15 órától.

A Martinkai Közösségi Ház nyitva tartása március 1-től:

Hétfő, szerda, péntek 8-12 óráig,
Kedd, csütörtök 13-17 óráig.

Nyitva tartási időben rendelkezésre álló új szolgáltatások:
másolás, szkennelés, nyomtatás (A/4-es méretben egységesen 15 Ft/oldal áron)

A terembérleti díj változása március 1-től.

 Martinkai Közösségi Házban:
Magánszemélyeknek 2000 Ft/óra,

Képzési célra 1000 Ft/óra,
Helyi civil szervezeteknek 3 alkalommal ingyenes, ezután 1000 Ft/óra.



Pallai Kevin a januári régiós csapatbajnok-
ságon – az Észak-alföldi Tornádót képvisel-
ve – az ifik között egy tavalyi junior Európa-
bajnoki bronzérmest vert meg, de Veres 
Tibor is kitett magáért. Emellett Kanalas 
Dániel és Varga Jenő egyhetes serdülő vá-
logatottbeli edzőtáborának örülhettünk. 
Pallai még az Énekes emlékversenyen is 
szerepelt. A döntőig nagyon szépen haladt 
Deél István edző tanítványa, ott azonban 
egy erőgéppel találkozott. Kevin nekiment 
vetélytársának, miután a védekező taktika 
nem vált be, és bár egyszer még egy nagy 
pofonba is beleszaladt, amitől leült, felállt 
a padlóról és imponáló hajrával majdnem 
megfordította a döntőt. Végül csak 2-1-re 
hozták ki ellenfelét győztesként.

A legtöbbet a 60 kilós Varga Miklós volt 
foglalkoztatva az első hónapokban. Elő-
ször Kubában dolgozott együtt a felnőtt 
magyar válogatottal (és helyi világsztá-
rokkal), majd kis túlzással innen utazott a 
60. Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó 
Emlékversenyre. A HISE bunyósai közül 
Siroki János is szerepelt itt, ám neki ez 
egyelőre csak a tapasztalatszerzésre volt 
jó, hiszen az ifjú tehetség jó kezdés után 
nem hozta ki magából amit tud. Bernáth 
István könyöksérülés miatt maradt távolt, 
Varga Miklós azonban ismét megmutat-
ta milyen színvonalat képvisel: magasat. 
Miki a döntőig két kutya kemény harcban 
győzedelmeskedett. Először egy nagyon 
harcias marokkói szarvát törte le okos 
ökölvívással, majd az elődöntőben a hor-
vát Prtenjaca ellen hatalmas küzdelmet 
láthatott a közönség. A komfortzónájából 

2016-BAN TÖBB JELENTŐS BOKSZVIADAL ZAJLOTT MÁR LE, AMELYEKEN A HARANGI IMRE SE 

SZÉPEN SZEREPELT. A SZÉCHENYI EMLÉKVERSENYEN VARGA ÉS BERNÁTH ELSŐ LETT, PALLAI 

PEDIG MÁSODIK AZ ÉNEKESEN. A LEGNÍVÓSABB TORNA A HAGYOMÁNYOS NEMZETKÖZI BOCS-

KAI EMLÉKVERSENY VOLT, EZEN VARGA NAGYOT KÜZDVE, FÉLIG SÉRÜLTEN IS A DÖNTŐIG ME-

NETELT. VARGA ÉS BERNÁTH HAMAROSAN AZ OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS TORNÁN BOKSZOLHAT.

Ökölvívás hírei  I  Cél az olimpia
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KAPLONYI ZOLTÁN

„Elvitted a napfényt és a boldogságot

Csupán az emlék
maradt utánad.

„

Fájó és megtört 
szívvel emlékezünk 
halálának  
1. évfordulójára.

Bánatos felesége, 
gyerekei,  
családtagjai. 

MEGEMLÉKEZÉS

RÉGI ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ ELADÓ,  

800 NÉGYSZÖGÖL KERT, BEÉPÍTHETŐ 

TELEK, A KERTBEN SZŐLŐ, GYÜMÖLCSFÁK, 

FÚROTT KÚT, PINCE. ÉRD: 06/30-394-14-42

HAJDÚSÁMSONBAN KÉT SZOBA, ÖSSZ-

KOMFORTOS CSALÁDI HÁZ MELLÉKÉPÜ-

LETEKKEL, 300 NÉGYSZÖGÖL TELEKKEL 

ELADÓ. ÉRDEKLŐDNI: 06-30-607412

ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ BEZERÉDI U. 51. SZ. 

ALATT. ÉRDEKLŐDNI: 06/30-369-4317

ELADÓ! 400-AS SZALAGFŰRÉSZ, SZŐLŐ-

DARÁLÓ ÉS SZŐLŐPRÉS, 50 L MŰANYAG 

BALLON, 120 L MŰANYAG HORDÓ, 20 L MŰ-

ANYAG KANNA, ZAC SZIVATTYÚ, BONTOTT 

CSERÉP, GÁZPALACK. ÉRD: 201-214

GAZDASÁGI ÖVEZETBEN FÖLD ELADÓ, 

5200 M2, KÖZPONTHOZ KÖZEL. ÚTFELŐLI 

OLDAL HOSSZA 50 MÉTER. ÉRDEKLŐDNI: 

201-098, 06-30-218-9930 TELEFONSZÁ-

MOKON LEHET.

kibillentett Varga felvette a kesztyűt, és bár 
nem feküdt neki a vetélytárs stílusa, kiáll-
ta a próbát. A fináléban aztán egy remek 
grúzzal, Otar Eranosyannal csaptak össze. 
Képzeljük el a horvát bunyóst, csak még 
jobb kivitelben. A tavaly megsérült kezét 
ismét nagyon érző, a fájdalommal is meg-
küzdő Varga végül megosztott pontozásos 
vereséget szenvedett, ami azonban for-
dítva is alakulhatott volna. Mindenesetre 
Máté Attila vezetőedző maximálisan elé-
gedett volt Mikivel, aki remekül alkalmaz-
kodott az őt ismerő ellenfelek számára kel-
lemetlen harcmodorához is, amikor meg 
azt tudta bokszolni, ami neki fekszik, akkor 
nem volt mese. Javuló formája örömteli a 
közelgő nemzetközi olimpiai kvalifikációs 
torna előtt, amelyet áprilisban rendeznek 
Törökországban. Csak a fájós kezével kel-
lene valamit kezdeni addig. A kvalifikációs 
tornán lesz érdekelt Bernáth István is, aki 
a szupernehézsúlyban képviselheti a ma-
gyar színeket (és Hajdúsámsont). 

Márciusban Bernáth és Varga egyaránt 
remekeltek az első alkalommal kiírt Gróf 
Széchenyi István Ökölvívó Emlékverse-
nyen, Budapesten. Itt Varga leiskolázott 
mindenkit, s csak azt sajnálhattuk, hogy 
nagy riválisa, a bajai Gálos a döntőig sem 
jutott el, így Miki nem tudott revánsot venni 
tőle az ob-n gyakorlatilag elcsalt finálé-
ért. Bernáth István sem hagyott kétséget 
afelől, hogy a +91 kg egyedül az ő terepe 
Magyarországon. A döntőben például 
gyakorlatilag agyonverte a rutinos Urbán 
Ferencet, aki végül nem is tudta befejezni 
az összecsapást.
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A DERECSKEI DISZNÓTOR ÉS A HAJDÚ-

BIHAR MEGYEI TÉLI VÁSÁR KERETÉBEN 

A VÁSÁRSZÖVETSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

SZÁNDÉKNYILATKOZATÁNAK ÜNNEPÉLYES 

ALÁÍRÁSÁRA KERÜLT SOR 15 TELEPÜLÉS 

KÖZÖTT FEBRUÁR 6-ÁN, MELYHEZ HAJ-

DÚSÁMSON IS CSATLAKOZOTT.

Hajdúsámson is csatlakozott a

Vásárszövetséghez

dolgozói eközben elkészítették a finom 
toroskáposztát.
A nap folyamán folklór programok, farsangi 
maskurások, disznótoros ételek kóstolása, 
gyermekprogramok, élőzenés mulatságok 
várták a kedves látogatókat.

Hajdúsámson is csatlakozott Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat ama kezdeménye-
zéséhez, hogy a Hajdú-Bihar Megyei és a 
Bihor Megyei Önkormányzatok között vá-
sárszövetség jöjjön létre.
A projekt célja visszaállítani azt a hagyo-
mányos vásári rendet, amely hosszú ideig 
jellemezte ezeknek a térségeknek az áru 
és a piaci mozgását, az eladó (termelő) és a 
vásárló kapcsolatát.
A Derecskei Disznótor alkalmával került 
sor az I. Hajdú-Bihar Megyei téli vásárra, 
melyen Hajdúsámson is részt vett. Az ün-
nepélyes megnyitón Antal Szabolcs, vá-
rosunk polgármestere is aláírta a szándék-
nyilatkozatot, majd Pajna Zoltán, a megyei 
közgyűlés elnöke, valamint a rendezvény 
fővédnöke, Dr. Fazekas Sándor, földműve-
lésügyi miniszter köszöntője következett. 
A jó hangulatról a Bakator Együttes gon-
doskodott folyamatosan.  
Süvöltős Lajos hajdúsámsoni őstermelő íz-
letes füstölt húsáruval csalogatta pavilon-
jához a nézelődőket. Önkormányzatunk 

Várjuk szeretettel Hajdúsámson őster-
melőinek jelentkezését a Vásárszövetség 
rendezvényeire. Legközelebb április 16-án 
képviselteti magát városunk Biharke-
resztesen. Kapcsolattartó: 
Dandé Melinda, 30/192 66 56

Balról jobbra szomszédos települések polgármesterei: Pocsaly Zoltán Margitta,  
Tóth Ferenc Komádi, Antal Szabolcs Hajdúsámson, Szólláth Tibor Hajdúnánás,  
Csáfordi Dénes Hajdúhadház, Sőrés István Hajdúböszörmény alpolgármestere,
Szabó Ödön Bihar megye országgyűlési képviselője, Pajna Zoltán Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 
elnöke, Nyakó József Érmihályfalva polgármestere, Bakó István Derecske, Komolay Szabolcs 
Debrecen alpolgármestere, Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter


