Fesztivál és Városnap Újratöltve
A II. HAJDÚSÁMSONI ÍZEK FESZTIVÁLJÁT ÉS VÁROSNAPOT AUGUSZTUS 27-ÉN RENDEZTÜK
MEG ÚJRATÖLTVE A JÚLIUS 16-I ROSSZ IDŐJÁRÁSRA VALÓ TEKINTETTEL. ÖRÖMMEL
TAPASZTALTUK, HOGY SOKAN KILÁTOGATTAK A RENDEZVÉNYRE.
Városnapi köszöntőt mondott Antal Szabolcs polgármester, Tasó Lászó közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, Pásztor
Sándor Bihar Megye Tanács elnöke és
Pajna Zoltán Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
elnöke. Város díjainak kiosztására is sor
került, Egészségügyi díjban részesült Kovács László, Közművelődési díjat kapott
Az Életfa Nyugdíjas Klub, Köztisztviselői díjat
kapott Molnárné Pucz Éva, az Év Közéleti
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személyisége díját Piroska János vehette át,
Sport díjban részesült a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola leányfoci csapata, az Év
vállalkozója Nánási András lett. A Közbiztonságért díjat Papp Mihály kapta meg.
A városnap a Rákóczi Kerékpár Emléktúrával kezdődött a Bényei nyárfához. Napközben kulturális csoportok léptek fel, az
est sztárvendégei a sámsoni Sós Fecó és

Hencsy testvérpár voltak, akik fantasztikus hangulatot teremtettek a színpadon,
végezetül pedig nem maradhatott el a
tűzijáték sem.
A főzőcsapat zsűri elnökei Molnár László
éttermi mester, a Hotel Lycium és Kölcsey
Ferenc Konferencia Központ Vendéglátó
igazgatója volt, valamint a The Flat Bisztró
tulajdonosa és Szabó Csaba bronzérmes
világbajnok, államtitkári okleveles séf.
A további zsűri tagok voltak Zacsik Tibor
a Véndiófa Étterem séfje, Hajdú Imréné
helyi nyugdíjas szakács és Major Imréné
szintén helyi nyugdíjas szakács.
A nyertesek neveit és a cikk folytatását a
12. oldalon találják.
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatás
SZERETNÉM TÁJÉKOZTATNI A LAKOSSÁGOT ÖNKORMÁNYZATUNK ELLEN INDÍTOTT ALAPTALAN,
FOLYAMATOS FELJELENTÉSEKRŐL.
Az elmúlt hónapokban, hetekben Önkormányzatunk bélyegzőjével ellátott leveleket
kaptak Hivatalok, Intézmények, mellyel a
küldő vagy küldők célja az volt – módszereket már nem válogatva - hogy Önkormányzatunkat, azok dolgozóit, személyemet
lejárassák, megrágalmazzák ezzel Hajdúsámsont rossz színben tüntetve fel. Önkormányzati bélyegzővel való visszaélés
idegen tettes ellen, a rendőrségen feljelentést tettünk, a nyomozás jó és gyors
ütemben halad.
Elmondható, hogy folyamatos feljelentgeté-

sekről, lejáratásokról van szó munkánk ellen.
A Közmunkaprogramot érintő feljelentésről
is kiderült – természetesen – hogy a levélben lévő rágalmazások teljes mértékben
mind alaptalanok, hiszen a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal – miután beérkezett a feljelentés – kivizsgálta az ügyet,
erről szólóan megkaptuk határozatukat,
mely sikeresen zárult le.
Szomorú tudni és látni azt, hogy egyes
emberek nem hogy segítenék munkákat,
sikereinket, inkább hátráltatják azokat,
bármin és bárkin átgázolva.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Ismét pályázatot nyertünk
A 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 60. ÉVFORDULÓJA KAPCSÁN AZ 1956-OS
EMLÉKBIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOM
KUTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY AZ 1956-OS FORRADALMAT ÉS SZABADSÁGHARCOT VALAMINT
A KAPCSOLÓDÓ TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEKET FELIDÉZŐ, A HŐSÖKNEK ÉS AZ ÁLDOZATOKNAK
EMLÉKET ÁLLÍTÓ ÚGYNEVEZETT „BÜSZKESÉGPONTOK” LÉTREHOZÁSÁRA KIÍRT KKETTKK-56P-02
JELŰ PÁLYÁZATON BRUTTÓ 530 000 FT TÁMOGATÁST NYERT EL ÖNKORMÁNYZATUNK.
Az elnyert támogatásból a már meglévő
1956-os Vitézi Lovagrend által adományozott emlékmű és a rajta található emléktáblák tisztítását kívánjuk elvégezni.
Kibővítésre kerül továbbá az emlékmű
körüli térkő-burkolat, a koszorúzási ün-

nepségek lebonyolításának megkön�nyítése érdekében. Az október 23-ai
rendezvényen a támogatás eredményeként új márványtáblát kívánunk avatni a
hajdúsámsoni eseményekben résztvevők
emlékére.

NAP, MINT NAP HALLJUK A HÍREKBEN A
MIGRÁCIÓRÓL SZÓLÓ HÍREKET. NEGATÍV
HÍREKET. OKTÓBER 2-ÁN MINDENKINEK
LEHETŐSÉGE LESZ ELDÖNTENI, HOGY
KÉR-E A BEVÁNDORLÓK JELENLÉTÉBŐL,
ÉLETÉBŐL VAGY SEM.
De egy kicsit álljunk meg és összegezzük a környezetünkben történt elmúlt időszak eseményeit.
Ne feledkezzünk meg arról, hogy milyen problémát
is okozott Debrecenben a Sámsoni úton működő
Menekült tábor. Fellázadtak a migránsok, gyújtogattak a Sámsoni úton, rátámadtak rendőreinkre,
félelemben tartották az ott lakó embereket, az
arra található üzletekben csak ők vásároltak már
szinte. Szerte az országban rongáltak, elfoglalták
parkjainkat, rengeteg szemetet hagyva maguk után.
Aggodalomra adhat okot egy esetleges kényszerbetelepítés esetén a Hajdúsámson Hajdúhadház
között, 300 hektáron található régi Laktanya
területe. Önálló gazdasági egységgel, külön
fúrott vízellátó rendszerrel, fűtésrendszerrel,
konyhákkal, szálláslehetőséggel, tehát minden
olyan adottságokkal felszerelt építményről van
szó, ahol esetleges tábor alakulhasson ki. Hiszen
annyian érkeznének Magyarországra, hogy az államnak nem lenne más lehetősége, csak követni
az utasításokat az elhelyezésükről.
Úgy gondolom, az előbb felsoroltakat minden
erőnkkel, energiánkkal meg kell akadályozni, gondolva felnövekvő nemzedékünkre is! Közös ügyünk
a Bevándorlás problémája, ezért mindenkire
szükségünk van Október 2-án! Amit tehetünk
ellenük, most tehetjük meg, most tudunk cselekedni! Jöjjenek el a Népszavazásra és szavazzunk
nemmel!

Hajdúhadházon

Vásárszövetségeztünk
A VÁSÁRSZÖVETSÉG ÚJABB MEGÁLLÓJA
HAJDÚHADHÁZ VOLT A KÁPOSZTÁS NAPOK
ALKALMÁVAL.
Természetesen mi is ott voltunk termékeinkkel – mint száraztészta, fűszerpaprika és a legújabbakkal is savanyúság,
málnadzsem, paprikakrém, lecsó. Makai
Imre őstermelő sajttermékeivel híresítette településünket.
Önkormányzatunk főzőcsapata finom
káposztás bablevest főzött kolbásszal
és csülökkel.
Köszönöm ismételten mindenki munkáját!
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Olimpiai bajnokunkra emlékeztünk
HARANGI IMRÉRE, AZ 1936-OS BERLINI OLIMPIA KÖNNYŰSÚLYÚ OLIMPIAI BAJNOKUNKRA
EMLÉKEZTÜNK SZEPTEMBER 3-ÁN VÁROSUNKBAN ÉS NYÍRADONYBAN.
Harangi Imre Nyíradony szülötte, gyermekéveit pedig Hajdúsámsonban töltötte.
Ezért érezte mind két települést otthonának.
Az érem mellé egy tölgyfacsemetét is
kaptak a bajnokok akkor, amit szülőhelyükön ültethettek el.
Harangi Imre fájára Nyíradony és Hajdúsámson egyaránt igényt tartott. Mivel a
facsemete iker volt mindkét település kérésének eleget tudott tenni, s így szülőn
és lakóhelyén egyaránt hirdetik dicsőségét a mára terebélyesre nőtt emlékfák.
Pont 80 éve szeptember 3-án ültette el
mind két településen a tölgyfákat, így Hajdúsámson és Nyíradony közös munkával
megünnepelte e jeles napot.
A nap folyamán kerékpárral érkeztek a
nyíradonyiak Hajdúsámsonba, akik között
üdvözölhettük Tasó László államtitkár
urat is.” Harangi Imre a példa arra, hogy
egy sportoló számára nincs lehetetlen. Az
az út, amit megtesznek a sportolók egy
ilyen nagyszerű siker elérése érdekében,
az mindenki számára bemutatja, hogy
igen, bárhonnan el lehet jutni bárhova. A
legkisebb helyről a legmagasabb csúcsot

meg lehet hódítani. Akarat kell hozzá,
szorgalom, szándék, kitartás” – nyilatkozta
a rendezvényen államtitkár úr.

A megye nevében Pajna Zoltán elnök úr
helyezett el emlékkoszorút, aki hangsúlyozta, hogy a mai fiatalok mindegyikének
nem kell feltétlenül bajnoknak lenni, de
akár minden nap le kell győzni önmagukat
annak érdekében, hogy jobbak és jobbak
legyenek.
A megemlékezést 30-as éveket idéző zenés-táncos előadás színesítette, valamint
Harangi Imre életútját, sportéletét bemutató kiállítás.
Az ünnepség végén a sámsoni és
nyíradonyi váltófutók és kerékpárosok
együtt indultak vissza Nyíradonyba, ahol
folytatódott a megemlékezés. Tasó László

„HELYI ÉRTÉKEK STARTJA” CÍMMEL MEGYEI KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁSON VETT RÉSZT
ÖNKORMÁNYZATUNK SZEPTEMBER 16-ÁN HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN.
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A megemlékezést Nyíradonyban is folytattuk. Koszorút helyeztünk el a tölgyfánál,
szülőházánál - ahol elültettünk közösen a
tölgyfának egy hajtását - valamint a Harangi Imre Rendezvénycsarnoknál.

Antal Szabolcs városunk polgármestere
beszédében hangsúlyozta, hogy nagyon
jó az alapanyag Hajdúsámsonban, rengeteg a gyerek, rengeteg a fiatalkorú. Egy
fiatal település vagyunk és az edzőknek
nyilvánvalóan minden lehetősége meg
van arra, hogy merítsenek, a gyerekek közül
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
válogathassanak.

Megyei Közfoglalkoztatás kiállításon vettünk részt

Hajdúsámson közmunkaprogramjában
készített, termelt termékeit mutatta be
az érdeklődőknek, mint száraztészta, fűszerpaprika, málnadzsem, lecsó, savanyú-

államtitkár és Antal Szabolcs polgármester együtt közösen futották le a váltófutás
első szakaszát, ezzel is erősítve a közös
kapcsolatot, a közös kitartást.

ság készítés, uborka, málna, zöldségek,
fűszernövények termesztése.
Büszkék vagyunk arra, hogy városunk is
azok között a települések között van, akik

értéket teremtenek a közmunkaprogrammal.
A délután folyamán, kulturális műsoron
is képviseltettük magunkat. Köszönjük a
sikeres fellépést a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola néptánc csoportjának és felkészítő tanáraik munkáját, Horváth Dániel
- szintén II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
tanulójának - vicces népmeséjét és Farkas
Valéria gyönyörű népdalcsokrait.
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Népszavazásról

HÍREK

SÁMSONKERTI HÍRADÓ

Segítsük egymást
gyerekek

HAJDÚHADHÁZ, NYÍRADONY MAJD HAJDÚSÁMSON ADOTT OTTHONT AZ OKTÓBER 2-I
NÉPSZAVAZÁS FONTOSSÁGÁRÓL TARTANDÓ FÓRUMOKNAK.
Neves politikusok – mint Harrach Péter, a KDNP parlamenti frakcióvezetője, Bakondi
György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója valamint Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár – tartottak előadást a Bevándorlás megelőzésének
fontosságáról.

AZ IDÉN IMMÁR 3. ALKALOMMAL SZERVEZETT RUHAOSZTÁST DÉVAINÉ KISS ZSUZSANNA SÁMSONKERTI LAKOS, CSIGÉNÉ
ZSADÁNYI MARIANN KÉPVISELŐ ÉS A VÍGVÁNDOR ALAPÍTVÁNY.
Az apropót az iskolakezdés adta, így augusztus utolsó vasárnapjának reggelén
hozzáláttunk az előkészítő munkákhoz. Az
alapítványon kívül több sámsonkerti lakos
is hozzájárult az akciónkhoz, melynek sikerét a nagy érdeklődés mutatta. Jó érzéssel
tölt el, hogy sok családnak tudunk ily módon
segítséget nyújtani.
A megmaradt ruhákat, mint mindig most is
a hajdúsámsoni Családsegítő Szolgálatnak
ajánlottuk fel, akik most is örömmel fogadták
az adományunkat.
Köszönjük mindenkinek a felajánlást, a következő akciónk karácsony környékén lesz!
SÁMSONKERTI HÍRADÓ

„A félelmet keltő migránsáradat arra is felhívta a figyelmet, hogy az érkezők maguk
is áldozatok, a helyi háborúk, a csalogató
politikusok és az embercsempészek áldozatai” - jelentette ki Harrach Péter a KDNP
országgyűlési frakcióvezetője szeptember
20-án, Hajdúhadházon.

„Az illegális migránsok betelepítése olyan
terhet róna Magyarországra, amit nem lehet
felelősséggel vállalni” – mondta Bakondi
György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szeptember 21-én, Nyíradonyban.
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Tasó László hangsúlyozta a szeptember 22-i
Fórumon Hajdúsámsonban: „ilyen nemzetközi
figyelem még sohasem övezett magyar népszavazást, és a jövő vasárnapi referendummal
példát mutathatunk egész Európának.”

Polgármesterünk Antal Szabolcs szeptember
22-én így fogalmazott: „láttuk, átéreztük
mindennap, köszönjük, ebből nem kérünk,
ha kötelező elosztási rendszer hatályba lép,
akkor az a településeken fog lecsapódni.
Minden helyi ember érdeke, hogy október
2-án a nemek győzzenek, ezért minden
hajdúsámsoni lakost arra buzdítok, vegyen
részt a népszavazáson, és szavazzon nemmel.”

Egy kis torna mindenkinek kell, de enni is kell
MINDEN HÉTEN KÉT TORNAÓRÁT TART A
SÁMSONKERTI LÁNYOKNAK, ASSZONYOKNAK SZOPKÁNÉ EGRI DOROTTYA.
A torna utáni levezető beszélgetéskor
jött az ötlet, hogy a tornázók főzzenek
közösen valamit. Szerettük volna megismerni egymás családját is, így úgy
szerveztük, hogy mindenki tudjon jönni. Húsz család gyűlt össze, több mint
60-an voltunk. Helyszínül a Sámsonkert
központjában lévő sportpálya mögötti
kiserdőt választottuk, s délután 3-kor
kezdtünk gyülekezni, leterítettük a kisplédjeinket, kipakoltuk a csomagjainkat
s kezdődhetett a főzés. Egy bográcsban
sertés pörkölt, míg tárcsán csirke husi
sült. Volt, aki a salátát volt, aki sóst sütött
voltak, akik édes sütiket sütöttek volt, aki
inni hozott. Így terülj-, terülj asztalkám
volt addig is, amíg a főételek készültek.
A gyerekek is nagyon jól érezték magukat, fociztak, tollasoztak, homokoztak,
csúszdáztak. Nagyon jól sikerült délutánt
tudhattunk magunk mögött, meg is beszéltük, hogy ezt meg kell ismételni.
Csigéné Zsadányi Mariann képviselő
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KÖZLEMÉNY

HÍREK

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
MEGBÍZÁSÁBÓL AZ EMBERI ERŐFORRÁS
TÁMOGATÁSKEZELŐ NYÍLT PÁLYÁZATOT
HIRDETETT NYELVI KÖRNYEZETBEN MEGVALÓSULÓ NEMZETISÉGI-, NÉPISMERETI,
MŰVÉSZETI, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS OLVASÓTÁBOROK MEGVALÓSÍTÁSÁRA, MELYEN
A HAJDÚSÁMSONI ROMÁKÉRT EGYESÜLET
SIKERESEN PÁLYÁZOTT, AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGRE NYERTE EL A PÁLYÁZATOT.
Egy kis torna mindenkinek kell, de enni is kell

A „Roma Hírességek értékeinek átadása ” 2016.05.01.
-2016.10.31. között NEMZ-TAB-16-0173 azonosítószámú,
című projektet valósított meg Bogács településen. .
Megítélt támogatás összege: 650.000 Ft
Önerő összege: 517.500 Ft
A projekt teljes költsége: 1.167. 500 Ft.
A pályázatból az alábbi tevékenységeket biztosítottuk:
2016. évben a hátrányos helyzetű roma gyerekek táboroztatása valósul meg, több ízben került megszervezésre
hasonló tábor, melynek az a célja, hogy a roma gyerekek
belülről nyerjenek betekintést a Roma kultusz világába.
Ezzel csökkentve a Roma hagyományok ismeretlen homályát ugyan akkor, erősítve a roma gyermekekben a
roma identitás tudatot. A híres roma írok és roma művészek életéről, műveikről, nagy az érdeklődés nem csak a
roma gyerekek irányából, ezért tervezzük az egy hetes tábor megvalósítását, amely most célirányosan csak roma
írók és művészek által kiadott művek feldolgozásából
tevődne össze és a hagyományaink- kultúránk továbbviteléről- ápolásáról. Roma írok és festők művészetét feldolgozó tematikus órák keretein belül roma írók, festők,
és egyéb művészeti ágakban neves cigány származású
művészek alkotásaival ismerkedhettek meg a táborokban
eddig részt vevő gyerekek. A roma hagyományőrző tevékenységek révén erősödik az identitástudat.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „Nemzetiségi táborok
2016. évi költségvetési támogatása” elnevezésű pályázati
konstrukció keretében és támogatásával valósult meg.
Balogh Józsefné Elnök,
Hajdúsámsoni Romákért Egyesület

2016_OKTOBER_UJSAG.indd 5

27/09/16 09:21

6

OKTATÁS, NEVELÉS

Bölcsődei hírek
A BÖLCSŐDÉBEN IS MEGKEZDŐDÖTT 2016.
SZEPTEMBER 1-VEL AZ ÚJ NEVELÉSI ÉV.
A folyamatos beszoktatás már a végéhez
közeledik, hetente 3-4 gyermeket tudnak
a kisgyermeknevelőink beszoktatni. Nagyon
nehéz a szülőtől való elválás, de mindent
megteszünk azért, hogy a gyermekeknek és
szülőknek egyaránt ez minél zökkenő mentesebb legyen, hogy minél könnyebben szokjanak hozzá első kis közösségükhöz. Az utolsó
gyermek október harmadikán fog érkezni,
így a három csoport összlétszáma 36 fő lesz.
A legkisebb gyermekünk 9 hónapos, a legidősebb pedig 35 hónapos. Sajnos több gyermeket felvenni nem tudunk, mert ha 2 éven
aluli gyermek van a csoportban a maximális
felvehető gyermeklétszám 12 fő. Jelenleg túljelentkezés van, felvételre vár 15 gyermek. Az
Önkormányzattal folyamatosan tárgyalunk a
férőhely bővítés érdekében. Türelmet kérünk
a beszoktató szülőktől és a férőhelyre váróktól is.
Szabó Sándorné Bölcsődevezető

Ösztöndíjpályázat a Csapókerti Általános Iskola
Hajdúsámsoni Tagintézményében
AZ MKB BANK ZRT., A MAGYAR NEMZETI BANK, A WABERER’S-SZEMEREY LOGISZTIKAI KFT. ÉS A
NEMZETKÖZI GYERMEKMENTŐ SZOLGÁLAT ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT HIRDETETT VÁROSUNKBAN IS A 2016/2017-ES TANÉVRE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2-3. OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE.
A pályázat a szociálisan hátrányos helyzetű, ugyanakkor kiemelkedő képességű,
tehetséges és kitűnő tanulmányi eredményű tanulókat kívánja támogatni, és
folyamatos kitűnő tanulmányi eredmény
esetén a támogatást egészen az első diploma megszerzéséig biztosítja az ösztöndíjra jogosultaknak.

azonnal kapcsolatba léptünk a gyerekek
szüleivel. Tájékoztattuk őket a lehetőségekről, a benyújtandó dokumentumokról.
Minden segítséget megadtunk, hogy a
pályázatunk határidőben elkészüljön.
Izgatottan várjuk az eredményt, mert a
kijelölt városokban csak 160 tanuló nyerheti el az ösztöndíjat.

Kiváló lehetőség ez, hogy segítsünk rászoruló tanulóinknak és családjaiknak.
Mivel intézményünkben három tanuló is
megfelel a pályázati kritériumoknak, így

A pályázat sikerességéről természetesen
beszámolunk a lap olvasóinak.

Változások az Eszterlánc óvodában

Juhász Lászlóné Tagintézmény-vezető

OKTATÁS, NEVELÉS

HOMOGÉN CSOPORTOK
A hajdúsámsoni Eszterlánc óvodában a
2016-2017-es tanévben lehetőség nyílik
arra, hogy azonos korú gyermekek homogén csoportba kerüljenek. Szerencsére már
5 csoportban azonos életkorú gyermekek
járnak. Így kis, középső és nagy csoport is
van nálunk a vegyes csoportok mellett.

rán a kicsiknek állíthatták össze a mese,
vers, dal, mondóka anyagát. Sokkal több
lehetőségük nyílt a gyermekek igényeinek kielégítésére, ölbeli játékokra. Ezzel
megkönnyítették a gyermekek elválását
az anyukától, valamint a kicsi és az óvónő
kapcsolatát érzelmileg erősítették. Nyugodtan, kényelmesen volt idő arra, hogy
a picik egymást és a felnőtteket megismerjék. Több lehetőség adódott segíteni
szükségleteik kielégítését, önállósodásuk
segítését, szokás és szabályrendszerük kialakítását. Gyakrabban tudták az egyedül
játszó gyermekeket bevonni, hogy bekapcsolódjanak a közös játékba.

verseket, dalokat, mondókákat, mivel ebben
a korcsoportban minimális a gondozási
feladat, több időt tudunk szentelni a differenciálásra, játékos fejlesztésre. Meggyőződésünk, hogy ez különösen fontos
a gyermekek iskolai felkészítéséhez. Előző
években gyakran tapasztaltuk, hogy a kisebbek játéka könnyen elterelte a nagyok
figyelmét a feladataikról. Előfordult, hogy
a nagycsoportos utánozta a kicsiket sőt,
olyan dolgokban is segítséget igényelt,
amit már önállóan el tudott végezni. A
tiszta nagycsoport lehetőséget ad magas
színvonalú szerepjáték (babaszoba, babakonyha) kialakítására.

Az a pici tartózkodás, visszafogottság, ami
az első napon, érkezéskor volt bennük,
percről-percre oldódott. Egyre inkább
előtérbe került a kíváncsiság, érdeklődés.
Szívesen, örömmel jönnek az óvodába.

A középsősök óvónői pozitívan élték meg,
hogy a középsős korosztálynak terveznek.
Több lehetőségük nyílik a differenciálásra.
A gyermekek által az előző évben elsajátított szokás és szabályrendszert tovább
tudják mélyíteni, önállóságukat növelhetik,
valamint ismereteiket tovább bővíthetik.

Építőjáték során sokkal kreatívabbak a nagyok, jól megvalósítható az összedolgozás,
együttjátszás.

A kiscsoportosok óvodapedagógusai pozitívan értékelték, hogy a tervezés so-

Jómagam, kolléganőmmel, örömmel válogattuk össze a nagyoknak a meséket,

A homogén csoportok óvodapedagógusai sok pozitív tapasztalatot szerezhettek
szeptember eleje óta.
A gyermekek könnyedén fogadták a változást. A csoporttársak, felnőttek, csoportszoba nem a megszokott, de ugyan
olyan szeretet, kedvesség és figyelmesség
fogadta őket, mint az előző évben.
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A szabályjátékok során már azt is elérhetjük, hogy nem csak betartják a szabályokat,
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A folyamatos étkezésről

Rákóczis diákok a Fórum futáson

MI ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÚGY ÉREZZÜK, HOGY
NAGYON JÓ ÉS POZITÍV VÁLTOZÁS A FOLYAMATOS
TÍZÓRAIZTATÁS BEVEZETÉSE A NAPIRENDÜNKBE.

2016. SZEPTEMBER 18-ÁN DEBRECENBEN HATODIK ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG A
NÉPSZERŰ FÓRUM-FUTÓVERSENYT.

Az óvodáskorú gyermekek legfontosabb
tevékenysége a játék. Mi, óvónők, életkori
sajátosságaik miatt ezzel tudjuk leghatékonyabban fejleszteni a gyermekeket minden
területen. A folyamatos tízóraizás segítségével a gyermeknek az étkezés pillanatától
kezdve az ebédig biztosítva van a játék lehetősége, kivéve a mosdózást és étkezést.
Napirendünkben a gyermek, érkezése pillanatától azt a játékot választja, amelyik a
leginkább érdekli. Amikor megérkezik a
tízórai, nem kell abbahagynia elmélyült tevékenységét. Nyugodtan befejezheti. Aki
viszont éhes, bármikor étkezhet egy kb.
háromnegyedórás időintervallumon belül.
Étkezés előtt és után természetesen mosdózik (korcsoporttól függően kap hozzá
segítséget). Azután újra bekapcsolódhat a
játékba. Önállóságukat is tudjuk ezzel növelni.
A poharat és tányért étkezés előtt saját maguknak kell az asztalhoz vinni, utána pedig
visszatenni.

Iskolánkat 75 diák képviselte. A pompás időjárás kedvezett valamennyi résztvevőnek, mindenki a legjobbat hozta ki magából, akadályt nem ismerve tartottak ki a célig. Állhatatosságuk, kitartásuk - iskolánk hírnevét emelve - igazán remek eredményt hozott. Helyezettjeink:
Szijjártó Dorina 5. c II. hely, Horváth Renáta 8. a IV. hely, Szallai Bence 5. c V. hely, Kiss József
6. e V. hely, Szabó Diána 4. b V. hely, Mikó Balázs 8. f VI. hely, Czakó Norbert 2. d VI. hely,
Márkus Róbert 6. e VII. hely, Balogh Dorina 2. d VIII. hely, Kórán Katalin 7. c VIII. hely
Bencze Szabolcs 8. c VII. hely., Kiss Balázs 5. b VIII. hely
Akik nem értek el helyezést, a sorsoláson nyert ajándékokkal vigasztalódtak. Pető Zsombor 4. b
osztályos diákunk, aki a korcsoportjában 3. lett, a fődíjat (egy mini airboard) is megnyerte.
Gratulálunk, és büszkék vagyunk rájuk!
Borsos Tamás testnevelő tanár

Deméné Tóth Ágnes Óvodavezető
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Ismét becsengettek
KORA REGGELI, MÁR KISSÉ BÁGYADTABBNAK TŰNŐ NAPSÜTÉS, NAGY SÜRGÉS-FORGÁS, IZGALOMMAL TELI ZSIVAJ A DÍSZUDVARON, MAJD AZ ELSŐ CSENGETÉS. A
RÁKÓCZI-ISKOLÁBAN SZEPTEMBER ELSEJÉN
ÜNNEPÉLYES TANÉVNYITÓVAL KEZDŐDÖTT
MEG A 2016-2017-ES TANÉV.
Rendezvényünkön Bujdosó Tibor, intézményünk újonnan kinevezett igazgatója,
Nemes Ákos, a fenntartó Hit Gyülekezete
egyház debreceni lelkésze, valamint Dandé
Lászlóné, Hajdúsámson város alpolgármester asszonya köszöntötte és látta el
megszívlelendő tanácsokkal, jókívánságokkal az egybegyűlteket.

Az immár hagyományosan színvonalas
műsorban felléptek a művészeti iskola
tanárai, versmondó és éneklő iskolás gyerekek. A kiváló szervezésért és megvalósításért köszönet illeti Földvári Istvánné
igazgatóhelyettes asszonyt, a felkészítő
pedagógusokat, illetve a technikai eszközöket kezelőket.

nyekkel és örömmel teli, várakozásokat
betöltő 182 tanítási napot kívánunk tanulóinknak, pedagógusainknak, az iskola
alkalmazottainak és a szülőknek!
Nábrádi Mihály igazgatóhelyettes

A tanévet kezdő 771 diákunk mellett kiemelt figyelmet kapott az a 113 elsős, akik
– a szülők bizalmának is köszönhetően –
erre a tanévre minden várakozáson felüli
létszámban iratkoztak be iskolánkba.
Ők még izegve-mozogva, mosolyogva,
megszeppenve vagy rácsodálkozva élték
meg az iskoláskor kezdetének ünnepi pillanatait. Öröm volt őket így látni.
Jól telt a tanév első, közösségben eltöltött
órája, s ennek jegyében sikeres, élmé-

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Új tanév a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában
ILLESZKEDVE AZ ELMÚLT ÉVEKBEN MEGHATÁROZOTT FEJLŐDÉSI
IRÁNYOKHOZ, FONTOS CÉLKITŰZÉSEKKEL KEZDTE MEG MUNKÁJÁT
AZ INTÉZMÉNY A 2016/17-ES TANÉVBEN.

dése számára a siker alapja. Tanulóinkat éppen ezért továbbra is
arra biztatjuk és támogatjuk, hogy eredményesen szerepeljenek
különböző szaktárgyi, zenei, művészeti és sportversenyeken.
A tehetséggondozás mellett ugyanakkor a tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő, illetve a leszakadó tanulók
kooperáció által történő felzárkóztatására a jövőben is nagy
figyelmet fogunk fordítani.
Bujdosó Tibor igazgató

Alapvető célunk, hogy iskolánk, megfelelve a környezet által
megfogalmazott legfontosabb elvárásoknak egyre magasabb színvonalon valósítsa meg oktató-nevelő tevékenységét, és ezzel együtt
nagyfokú bizalom alakuljon ki az intézménnyel már kapcsolatban
álló vagy a jövőben kapcsolatba kerülő szülőkben.
Mindenekelőtt olyan használható elméleti és gyakorlati tudást kívánunk átadni tanulóinknak, amely jó alapot képez további sikeres tanulmányaikhoz, a későbbiekben pedig munkába állásukhoz. Kiemelt
feladatnak tekintjük a tanulmányi eredmények és az országos kompetenciamérések mutatóinak javítását. Mindehhez elengedhetetlen
ugyanakkor a tanulók motiváltságának fejlesztése, teljesítményszintjük javítása.
Emellett a tanulók erkölcsi nevelését is mellőzhetetlen tartjuk. Ennek
része az egyetemes emberi és polgári értékek közvetítése, a kulturált, udvarias viselkedés elsajátítása, illetve a közösségi normákhoz
való alkalmazkodási képesség kialakítása. Jelentős előrelépést szeretnénk elérni a diákok jól neveltségében, amelyben döntő szerepe
van a pedagógusaink személyes példaadásának.
Iskolánk névadójának, II. Rákóczi Ferencnek szellemében fontosnak
érezzük továbbá a hazafiság, a nemzeti identitás erősítését, hogy
tanulóink hazaszerető, nemzetükért elkötelezett fiatalokká váljanak.
Feladatnak tekintjük mindezeken túl, hogy ellensúlyozzuk azokat a
negatív hatásokat, amelyeket a hátrányos társadalmi helyzet gyakorol a tanulási eredményekre. Minden tőlünk telhető módon segíteni
fogjuk diákjainkat, hogy következetes, állhatatos munkával elérjék
jól meghatározott és megvalósítható céljaikat.
Meggyőződésünk, hogy minden gyerek tehetséges valamiben, ránk
hárul a feladat, hogy felfedezzük, miben. A tehetségkutatás és - fejlesztés feltételeinek megteremtése a tanulók iskolai és későbbi fejlő-
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Mobilitási Hét

KULTÚRA

Hajdúsámsonban
SZEPTEMBER 16-ÁN ELKEZDŐDÖTT AZ EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT
KAMPÁNY, MELYNEK FŐ CÉLJA AZ ÉLHETŐBB VÁROSOK KIALAKÍTÁSA AZÁLTAL, HOGY A LAKOSOK AZ AUTÓIKAT NEM HASZNÁLJÁK
SZÜKSÉGTELENÜL.

Elektronikai hulladékgyűjtés

2016_OKTOBER_UJSAG.indd 9

Városunkban 2008 óta szervezi a kulturális intézmény a közlekedéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos programokat.
Idén arany fokozatú résztvevőként pályáztunk és vállaltuk az
egyhetes programsorozatot, az egynapos autómentes rendezvényt, valamint a közösségi közlekedéssel kapcsolatos állandó
intézkedésként jelöltük meg a Csokonai utcai buszjárat beindítását.
A szeptember 22-i autómentes napról a következő számban
tudósítunk, képeinken az egyhetes program néhány pillanatát
örökítettük meg.

Előadás a bölcsiseknek a mobilitás héten
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A Harangi Imre név kötelez…
…HISZEN A HAJDÚSÁMSONBAN NEVELKEDETT KIVÁLÓ OLIMPIAI BAJNOK ÖKÖLVÍVÓ EMLÉKÉVE (IDÉN 80 ESZTENDEJE, HOGY A BERLINI JÁTÉKOKRÓL HAZAJÖVET FACSEMETÉT ÜLTETETT
SÁMSONBAN ÉS NYÍRADONYBAN IS) KAPCSÁN ÜNNEPÉLYES MEGEMLÉKEZÉST TARTOTTAK A
VÁROSBAN – A RÓLA ELNEVEZETT BOKSZKLUB RÉSZVÉTELÉVEL IS.
Máté Attila vezetőedző és Varga Miklós,
vagy éppen Pallai Kevin és Veres Tibor
is ott volt néhány utánpótlás versenyzővel a Városháza előtti téren. A sok hányattatást megért fa mellett közös fotó
is készült a csapatról, amelyet nemrég
a mostani polgármester, Antal Szabolcs
és kollégái mentettek meg egy régebbi
időből „örökölt” elhibázott döntés utáni
kivágástól.
A fa, bár valamelyest megcsonkították,
bizonyította életösztönét, és ismét dúsan zöldell. A párhuzam pedig jelentős
Hajdúsámsonnal, valamint a HISE bokszklubbal is, amely sikeres versenyzőket ad
a településnek, a magyar ökölvívásnak.
Varga Miklós, vb- és Eb-érmes bokszolónk például gyakorlatilag ugyanabban a
súlycsoportban öregbíti Hajdúsámson és
az egyesület hírnevét, mint a nagy előd,
Harangi Imre.
A nyár és az ősz eleje sem múlt el nagy
tettek nélkül.

APRÓHIRDETÉSEK
HIRDETÉSFELVÉTEL:
E-MAIL: DANDEMELINDA@HAJDUSAMSON.HU • TEL.: 06-52-590-592

Bár a riói olimpiáról hatalmas túlkapások
sorozata után sajnos lemaradt a két kiváló bunyós, Bernáth István és Varga
Miklós, komoly nemzetközi kvalifikációs
tornákon bizonyítottak, meccseket nyerve,
ütős ellenfeleket felülmúlva. A sors igazságtalansága volt, hogy ők távol maradtak
Brazíliától a nyáron.
A HISE utánpótlása is szépen szerepelt,
hiszen Varga Jenő Richárd serdülő Európabajnokságon vehetett részt, ahol egyelőre
tapasztalatot szerzett – vele tartott a magyar válogatottban továbbra is edzőként
segítő Máté Attila is.
Pallai Kevin sem unatkozott mostanában.
Egy szerbiai Golden Glove viadal után
Csehországban rangos nemzetközi tornát
nyert meg, többek között egy hazai tehetséget legyőzve, majd a döntőben hazai riválisát, László Szilárdot is felülmúlva
– semleges bírák ítélkezése mellett.
A HISE tehát él és virul, a magyar bokszéletben jelentős szerepet tölt be, sőt,
nemzetközi viadalokon is sikeresen szerepelnek versenyzői.
Ősszel a serdülő, a junior, valamint az
ifjúsági, aztán később a felnőtt magyar
bajnokságok sem múlnak el majd a harangi Imre SE részvétele nélkül.

HAJDÚSÁMSONBAN, A VÁROS KÖZPONTJÁHOZ KÖZEL, A KERTÉSZ UTCÁBAN EGY
RENDEZETT, 964 M2-ES ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. KÖZMŰ AZ UTCÁBAN.
ÉRDEKLŐDNI: 06-20-341-1040

TISZTÍTOTT VETŐROZS, TRITICALÉ ÉS ÁRPA ELADÓ.

KIS BÁLÁS SZALMA ELADÓ.

ÉRDEKLŐDNI: 06-30-957-3942, 06-52-640-733

ÉRDEKLŐDNI: HAJDÚSÁMSON ADY ENDRE UTCA 6.

CSEMPÉZÉST, JÁRÓLAPOZÁST, LAMINÁLT PARKETTÁZÁST, KOMPLETT FÜRDŐSZOBA
FELÚJÍTÁST, KISEBB KŐMŰVES MUNKÁT VÁLLALOK.
ÉRDEKLŐDNI: PÉTER SÁNDOR 06-30-223-3162

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

HÍZÓK ELADÓK

REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE GARANCIÁVAL.
K-ROY ÁRNYÉKOLÁS
ÉRDEKLŐDNI: 06-30-535-5532 SZŰCS KÁROLY

ÉRDEKLŐDNI: 06-20-347-4167
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Táncosaink nyári sikerei

SPORT

A NYÁR SZABOLCS ÉS SOPHIA SZÁMÁRA A BALATONSZEMESI EDZŐTÁBORRAL INDULT,
AHOL MINDEN ÉVBEN RÉSZT VESZNEK A BALATONFÜREDI ANNA BÁLON IS.
Az edzőtábor után a Debreceni Virágkarneválra készültek táncosaink,
ahol a karnevál után részesei lehettek az esti „Karneváléj” programjának,
melyen a következő előadó művészek - Falusi Mariann, Janza Kata, Muri
Enikő, Kamarás Iván, Stohl András, Radics Gigi és Freddie - produkcióit
táncukkal kísérhették a formációs csapattal együtt. A karneváli héten
német vendégeink is voltak, akik megismerhették Hajdúsámson Város
nevezetességeit, hiszen egy héten keresztül itt éltek velünk együtt Hajdúsámsonban.
A Virágkarnevál után is több fellépésen vettek rész táncosaink először a
Debreceni Nagyerdei Stadionban 08.26-án a Magyarországi Bankszövetség Rendezvényén.

MEGEMLÉKEZÉS
SITERI SÁNDOR HALÁLÁNAK
1. ÉVFORDULÓJÁRA 2015. SZEPTEMBER 08.
„Álmodtunk egy öregkort, csodásat, és szépet,
de a kegyetlen betegség mindent összetépett.
Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
de ha már abban nem legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, és mindenkit szerettél.
Nem haltál Te meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk Veled!
Csak fájó könnyek hullnak Érted,
örökké szeretünk és feledünk Téged!”
Szerető feleséged Juci, lányai és unokái

Szabolcs és Sophia számára mindig nagy megtiszteltetés, ha a város rendezvényein léphetnek fel, így augusztus 27-én örömmel vettek részt a II.
Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválján, melyre külön erre az alkalomra készített
táncokkal színesíthették a programot. Személyesen találkozhattak Tasó
László Államtitkár Úrral, Pajna Zoltán Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés El-

MEGEMLÉKEZÉS
FÁJÓ SZÍVVEL EMLÉKSZEM SZÜLEIMRE ÉS ROKONAIMRA
A múltba visszanézve valami fáj
Valakit keresünk, aki vissza vár
Megmaradt az arca, nem száll el szava
Minden mosolya a lelkünkben maradt

nökével, Kondásné Erdei Mária Nyíradony Város Polgármesterével, Antal
Szabolcs Hajdúsámson Város Polgármesterével és Városunk képviselő testületi tagjaival.
A városi rendezvény után szeptember 03-án Harangi Imre emlékére megrendezett ünnepségen Szabolcs is részt vett, melyen lehetősége volt
együtt táncolni Mercs Angéla művésznővel. A felkérés számára is meglepő volt, hiszen nézőként vett részt a rendezvényen. Ezúton is szeretne
köszönetet mondani a művésznőnek, hogy a jelenlévők közül megtisztelte
azzal, hogy felkérte őt egy táncra.

Márton János Édesapám
Mányi Eszter Édesanyám
Szemán Ilona Hajdúsámson Petőfi u. 18.
Szemán Piroska Hajdúsámson Petőfi u. 18.
Szemán Jánosné Derecske
Szemán János Derecske
Márton Erzsébet Eszter a mi lányunk

Ugyanezen a napon, Hajdúszoboszlón a Béke Hotelben a Magyar Teniszszövetség rendezvényén is táncolhattak fiatal tehetségeink.
A fellépések mellett nagy hangsúlyt fektetnek az egyéni karrierjükre is,
hiszen szeptember hónapban elindul a verseny szezon, és szeretnék sikereikkel gazdagítani Hajdúsámson Város hírnevét. Kívánunk nekik további
szép sikereket és jó versenyzést.
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Fesztivál és Városnap Újratöltve
A NYERTESEK:

Leves kategória:
I. helyezés: Abrak-a Babra Brancs Palócleves
II. helyezés: MPE Élet Gyülekezet Gulyásleves
III. helyezés: Lecsó és csapata Őzgulyás
Pörkölt kategória:
I. helyezés: Görög Katolikus Egyház Körömpörkölt és Birkapörkölt
II. helyezés: Fidesz Őzpörkölt
III. helyezés: Makai Imre Gidapörkölt
Egyéb kategória:
I. helyezés: Vedd meg Edd meg csapata
Csillagtökös lecsó
II. helyezés: Hagyományőrző Lovas Klub
Téglási Kolostoros Káposzta
III. helyezés: Hajdúhadházi Önkormányzat
Székelykáposzta
Különdíj: Hagyományőrző Lovas Klub
Téglási Kolostoros Káposzta
Legszebb Stand: Abrak - a Babra Brancs
csapata
A vásárszövetségen 17 árus kínálta szebbnél szebb házilag készített termékeit. A
legmesszebbről Érmihályfalváról érkeztek.
A pálink versenyre összesen 18-an neveztek.
A zsűri elnöke Gönczi Károly, pálinkafőző
mester volt valamint Deczki Lajos helyi vállalkozónk. A nyertesek:

Törköly kategória: I. helyezés: Mrena Zsolt
Gyümölcs kategória:
I. helyezés: Bujdosó Róbert birs pálinka
Egyéb kategória:
I. helyezés: Bujdosó Róbert birs pálinka
Különdíj: Németi család kajszi pálinka
A Legszebb Konyhakert verseny eredményei:
Normál kategória:
Majorné Veres Erzsébet, Puskás Gyula
Mini kategória: Farkas Imréné

Köszönjük a szponzori támogatást városnapra a következő vállalkozásoknak, cégeknek,
személyeknek:
Tasó László államtitkár, Pajna Zoltán
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke,
Hutóczki Péter Fülöp polgármestere,
Nyíri Béla Nyírábrány polgármestere, Antal
Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné
alpolgármester, Balogh Józsefné képviselő, Bihari Lajosné képviselő, Bodóné
Őri Gyöngyi képviselő, Csigéné Zsadányi
Mariann képviselő, Urbánszki Károlyné
képviselő, Kincsesné Kirtyán Mária képviselő, Rákos Tamás képviselő, Szabó Kálmán
képviselő, Deczki Lajos helyi vállalkozó,
TERRA-GENERAL Kft. Debreceni Vízmű Zrt.
TVP-Gabona Kereskedőház Kft. Platinum
Hajdú - Bihar Megyei Temetkezési Vállalat,
EUROSOLAR-PLUS Kft. Géresi-Családi Kft.
Japán Autószerviz Bt. Hajdú Takarék Takarékszövetkezet, Magyar Telekom Nyrt.
TVP-Gabona Kereskődház Kft. Tisztató Kft.
PROFIX-TRADE Kft. Tasó János, Eszterlánc
Óvoda, Horváth Jánosné, Berki Garden Kft.
Sós és Sós Kft.
Köszönjük a szervezőknek, önkormányzati
dolgozónak, képviselőknek és mindenkinek
a munkáját, akik részt vettek a Fesztivál és
Városnap sikeres megrendezésében!

A „C” típusú egyes, kettes, póni fogathajtó
verseny és SZLV eredményei:
Póni kettesfogat C kategória:
I. helyezés: Ifj. Hevesi Sándor
II. helyezés: Balogh Viktor
III. helyezés: Szigeti György
Nagy kettesfogat C kategória:
I. helyezés: Molnár Lajos
II helyezés: Balogh Antal
III. helyezés: Beri Tibor
Nagy kettesfogat SZLV kategória:
I. helyezés: Kiss István
II. helyezés: Illés Zoltán
III. helyezés: Fábián Sándor
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