A 471-es számú főút ünnepélyes
alapkőletételére került sor
ÚJ NYOMVONALON, 2×1 SÁVON ALAKÍTJA KI A NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTŐ ZRT.
A 471. SZÁMÚ FŐÚT HAJDÚSÁMSONT ELKERÜLŐ ÚTSZAKASZÁT. A 8,6 KILOMÉTER HOSSZÚ
SZAKASZNAK KÖSZÖNHETŐEN HAJDÚSÁMSON MENTESÜL A VÁROSON KERESZTÜLHALADÓ
NEHÉZ- ÉS SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ FORGALOM JELENTŐS RÉSZÉTŐL.
Az alapkőletételi ünnepségen beszédet
mondott Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért
felelős államtitkára, a térség országgyűlési

képviselője, Antal Szabolcs, Hajdúsámson
polgármestere és Pántya József, a NIF Zrt.
útfejlesztési igazgatója.

AZ ÜNNEPÉLYES ALAPKŐLETÉTELEN TASÓ
LÁSZLÓ, A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁÉRT FELELŐS
ÁLLAMTITKÁRA ELMONDTA:
„A Hajdúsámson elkerülőtől a megyehatárig
tartó, több mint 16 kilométeres szakasz tartós
állapotjavításán tavasz óta dolgoznak a
kivitelezők. A tervek szerint 2017 elején megkezdődik a Debrecen-Hajdúsámson szakasz
korszerűsítése is. 2018 nyarára így a megyeszékhelytől a megyehatárig teljes hosszban
megújul a főút.”

ANTAL SZABOLCS, HAJDÚSÁMSON POLGÁRMESTERE KIEMELTE:
„Az elkerülő út megépítése gazdasági, környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági szempontból is kiemelt fontosságú. Az elmúlt években, többek közt a határátkelő miatt, nagyon
megnőtt az átmenő forgalom, és ez az állapot
tarthatatlanná vált. Az elkerülő út 2004 óta
szerepel a település területrendezési tervében,
így most egy régóta várt álom válik valóra. Az
új nyomvonal érinti Hajdúsámson ipari parkját,
így megépülésével gazdasági fellendülést is remélünk. Ezen túl nagyon várjuk a 471-es számú
főút Debrecen-Hajdúsámson közötti szakaszát
is, hogy egy jobb minőségű és egy gyorsabb
útvonalon legyen elérhető településünk.”
Forrás: Dehir

Fellélegezhetnek a hajdúsámsoniak
Az elkerülő végétől Nyíradony belterületén át egészen a megyehatárig tartó
16,44 kilométer hosszú szakasz felújítási
munkálatai 2016 márciusában megkezdődtek. A 2×1 sávos főút új, megerősített, a korábbinál jóval nagyobb teherbírású burkolatot kap, illetve a szükséges
pontokon ívkorrekciót is végeznek. A
beruházás keretében átépítik a kerékpárutat, a környéken élők biztonsága
érdekében forgalomcsillapító szigeteket
iktatnak be. Korszerűsítik a közvilágítást
és a vasúti szintbeli kereszteződést is. A
471-es főút fejlesztése a Hajdúsámson el-

kerülő megépítésével folytatódik.
A Hajdúsámson elkerülő beruházásának
keretében két felüljárót építenek a 110es számú, Debrecen – Nyírbátor – Mátészalka vasúti vonal felett. Két helyen – az
elkerülő út és a Fő utca találkozásánál, illetve a 4902. jelű úti csomópontnál – körforgalmú csomópont, az elkerülő út végszelvényében „T” csomópont épül, illetve
tengelysúlymérő állomást is kialakítanak.
A meglévő területek megközelítésének
érdekében 5,7 kilométer hosszan kiépítik
és kiegészítik a meglévő földútrendszert.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Eredményekben Gazdag Boldog Új
Évet Kíván Hajdúsámson Város Önkormányzatának képviselő-testülete
nevében Antal Szabolcs polgármester!
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Utcáink karbantartása
AZ ELMÚLT HETEK CSAPADÉKOS IDŐJÁRÁSÁNAK KÖVETKEZTÉBEN ISMÉT MEGMUTATKOZOTT
A SZILÁRD ÚTBURKOLATOK HIÁNYOSSÁGA VÁROSUNKBAN.
Gondoljunk bele, mennyivel jobb lenne
most a helyzet az utakat illetően, ha az
előző ciklusokban ennyit foglalkozott volna a városvezetés a belterületi utakkal.
Összesen 244 utcából mindössze 21 utca
van leaszfaltozva, ez százalékos arányban
9%. 2010-2014 között nem történt előrelépés az utak rendbetételét illetően. Ebben
az évben több mint 20 utcát sikerült szilárd burkolattal ellátni. Ez úton szeretném
megkérni a tisztelt járművezetőket, hogy
a karbantartott, útalapos utakon tartsák
be a sebesség határokat, kíméljék az utakat és vigyázzanak rá. Megvédésük közös
érdekünk!
Gyűjtő utakon kezdtük meg a munkálatokat, darát betonnal és mart aszfalt használatával, a 471-es számú főút mellett található darált betont is erre a célra fogjuk
használni, mart aszfaltból továbbra is utakat fogunk építeni.
A Malom és Jókai utcák egyes szakaszainak szilárd burkolattal történő ellátására
vonatkozóan a „Zöld város kialakítása”
TOP-2-1.2-15. projekt keretében pályázatot

nyújtottunk be, melynek elbírálása folyamatban van.
A Malom utca és a Jókai utca karbantartása
november 28-án kezdődött meg. A munkálatok befejezési határideje december
15. A rendelkezésre álló építőanyagokból
a következő utcák szilárd burkolattal való
ellátását fogjuk elvégezni a következő
ütemben:
• Sámsonkert, Muskátli utca mart aszfalttal
• Esze Tamás utca darált beton, mart aszPOLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
falttal
• Bethlen utca darált beton mart aszfalttal
• Martinka, Kastély utca darált beton mart
aszfalttal
• Rózsa Ferenc utca darált beton mart aszfalttal
• Arany János utca darált beton mart aszfalttal
• Sámsonkert, Dombos utca a Szivárvány
utca felől kezdve
• Szondi utca
• Fazekas, Csokonai utca sarok
• Toldi utca, Bartók Béla utca meleg aszfalttal,
melyeknek munkálatai márciusban elkezdődnek.

Országos III. helyezést ért el a közfoglalkoztatásunk
AZ IDEI ÉV NYARÁN KERÜLT KIÍRÁSRA A LEGJOBB ÖNKORMÁNYZATI GYAKORLATOK PROGRAM ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZAT, MELYBEN LEHETŐSÉGÜNK NYÍLT BEMUTATNI ÉS ORSZÁGOSAN IS NÉPSZERŰSÍTENI A TELEPÜLÉSÜNKÖN KÖZFOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMELEMEINKET.
A pályázati eljárás három fordulós volt,
döntőbe kerültünk, melynek eredményeképpen a 2016. november 17. napján megrendezett Országos Záró Konferencián
ünnepélyes keretek között vehettük át a III.
helyezettnek járó díjat a Belügyminisztérium Márvány Aulájában. Az Elismerő Oklevelet és a Miniszteri Elismerő Oklevelet a

Belügyminisztérium részéről dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár úr
adta át. Nagyon büszkék vagyunk az elért
eredményünkre. Itt szeretném megragadni
az alkalmat, hogy megköszönjem mindazoknak a munkáját, akik hozzájárultak városunk közfoglalkoztatási programjainak
sikeréhez!

Kérem Önöket, lakosokat, hogy legyenek
türelemmel, a munkálatokat folyamatosan
végezni fogjuk, hiszen tudjuk, hogy a legégetőbb probléma településünkön az utak
állapota. Köszönöm előre is megértésüket!

Egres utca

A Malom és Jókai utcák karbantartása

CSOKONAI UTCA
BUSZJÁRAT BŐVÍTÉS
A Csokonai utcai buszjárat elindítása
után lakossági bejelentések érkeztek
járatsűrítés ügyében. Folyamatosan
tárgyalunk az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.-vel, mivel
csak szóló buszok mehetnek be
a buszfordulóhoz. Ez jelentősen
megnehezíti a közlekedési központ
járatszervezését városunkba, mivel
Sámsonba alapvetően csuklós buszokat közlekedtetnek. De megírtuk
igényeinket, a szolgáltató is azon dolgozik, hogy minél több busz az Árpád
utcai buszforduló helyett a Csokonai
utcai buszfordulót vegye igénybe. Egy
évben csak egyszer tud a Közlekedési
Zrt. menetrendet módosítani. Türelmét
kérjük az ottani lakosoknak, Bihari
Lajosné képviselővel azon vagyunk,
hogy a lakossági igényeknek legmegfelelőbb menetrend alakuljon ki.
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A SÁMSONI HŐSÖK EMLÉKÉRE

Szép, új a Temetőnk kerítése

Október 21-én városunk is tiszteletét adta az ’56-as
forradalom 60. évfordulója alkalmából a hősöknek.
Öröm volt látni, hogy évről évre egyre többen
érdeklődnek rendezvényeink iránt. Megtiszteltetés
számunkra, hogy a megyéről, szomszédos településekről is érkeztek hozzánk vendégek. Posztumusz
Díszpolgári címet adományoztunk Zoványi Józsefnek,
az 1956-os forradalom sámsoni hősének. A Díszpolgári címet özvegye vette át a jeles napon.
A Sámsoni hősök emlékére a város központjában lévő
emlékműre emléktáblát helyeztünk el, melyet ismét
nyertes pályázati forrásból tudtunk megvalósítani,
hogy hőseinket soha ne feledjük. Az ünnepséget fáklyás felvonulás követte az átadóra és a
koszorúzásra.
„Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak.”

ÖRÖMMEL TÁJÉKOZTATJUK LAKOSAINKAT, HOGY A TEMETŐ
KERÍTÉSI MUNKÁLATAI, A MŰSZAKI TERVEK SZERINT 2016.
NOVEMBER 15-I HATÁRIDŐVEL BEFEJEZŐDTEK.

A kerítés építésével (kapuk
áthelyezésével) szükségessé
vált a Temető területén lévő
főközlekedési út és az ingatlan előtti közút összekötése
aszfaltozott úttal és a hozzá
kapcsolódó parkolók megépítésével. Az út és a parkoló kialakítása így véglegesen
elkészült. Ezen beruházások
Hajdúsámson Város Önkormányzatának képviselő-testületének döntése alapján
a saját költségvetési keretéből valósult meg.

KÖZLEKEDÉSI TÜKÖR
A balesetmentes közlekedés érdekében közlekedési tükrök lettek kitéve a 471-es számú főúton két helyen - a Damjanich utcával és a Kiss utcával
szemben. Használják, kérem ezeket, hogy a
baleseteket elkerülhessük.

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Örömteli készülődés Adventre
NAGY ÖRÖM VOLT LÁTNI NOVEMBER 27-ÉN - ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJÁN - HOGY SOKAN
ELJÖTTEK KÖZÖSEN MEGGYÚJTANI A VÁROS ADVENTI KOSZORÚJÁNAK ELSŐ GYERTYÁJÁT ÉS
EGYÜTT LÁTHATTUK KÖZPONTUNK DÍSZKIVILÁGÍTÁSÁNAK FELKAPCSOLÁSÁT. IMMÁR 3. ÉVE,
HOGY EGYHÁZAINK KÉPVISELŐI KÖSZÖNTŐIKKEL, GONDOLATAIKKAL KÍVÁNNAK ÁLDOTT
KÉSZÜLŐDÉST, VÁRAKOZÁST A KARÁCSONYI ÜNNEPEKRE A VÁROS VALAMENNYI LAKÓJÁNAK.
Az ünnepélyes gyertyagyújtás és díszkivilágítás köszöntése után egyházaink képviselőinek köszöntője következett, az ünnepség végén pedig közösen gyújtottuk
meg az első gyertyát a megjelentekkel. Köszönjük a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Ami tanulójának, Gerő Ramónának és a
Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni
Tagintézmény tanulójának, Sándor Tímeának köszöntő verseiket, valamint a Református Egyházközség kórusának gyönyörű
karácsonyi énekeit.
Önkormányzatunk szeretné megköszönni
Sándor Zoltánnak és családjának, hogy felajánlották fenyőfájukat a városi karácsonyfához. Továbbá szeretnénk a következő
személyeknek is megköszönni fenyőfa

felajánlásukat településrészeink valamint
intézményeink számára: Kaplonyi Istvánnak,
Veres Jánosnak, Csire Sándornénak, Szilágyi
Tibornénak, Sirokiné Katalinnak.
Adventi koszorúnk díszítését idén is köszönjük Nagyházi Jánosné Évának.
Köszönjük Ozsváth Ferencnek a parkban
felállított díszkompozíció elkészítését, Dobosné Hajdu Anikónak a Betlehemi jászolt,
Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesületnek a folyamatos készenlétet, Petőfi Sándor Városi
Könyvtár és Muzeális Intézmény segítségét
és mindenkinek a munkáját, akik az Adventi
készülődéshez hozzájárultak.
Kívánunk mindenkinek Áldott Adventi Ünnepeket, Békés készülődést a Karácsonyi
Ünnepekre.

INFORMÁCIÓS TÁBLÁK
A város központjában négy információs táblát
helyeztünk el annak érdekében, hogy a lakosok
és településünkön megforduló mentőautók vagy
látogatóba érkezők, jól tudjanak informálódni a
keresett intézményekről, szolgáltató helyekről.
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ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

Szüreti Mulatság
AZ IDÉN IS MEGRENDEZÉSRE KERÜLT ÓVODÁNKBAN A SZÜRETI MULATSÁG, AMELYNEK
MÁR NAGY HAGYOMÁNYA VAN ÓVODÁNKBAN.
SZÍNES PROGRAMOKKAL VÁRTUK VENDÉGEINKET, TÖBBEK KÖZÖTT:
A Debreceni Népi Együttes Szarkaláb csoportja néptánc előadással szórakoztatta a
résztvevőket. Az óvó nénik színvonalas meseelőadásának címe: „Szóló szőlő, mosolygó
alma, csengő barack”, mely nagy sikert aratott gyerekek és felnőttek körében. A szülők
által őszi termésekből a „család” témakörre
készített színvonalas, kreatív kompozíciók
elnyerték óvodásaink és a megjelent felnőttek, meghívott vendégeink tetszését. Ezúton szeretnénk még egyszer megköszönni
a szülők aktív közreműködését. Az egészséges életmódra gondolva játékos sportvetélkedőn mozoghattak a megjelentek.
A Szüreti mulatság napján nyitottuk meg
óvodánk új kiállítóterét. Az első kiállítást
népi szőttesek, hímzések, csipkék adták,
melyeket a szülők, nagyszülők és kollégák
bocsátották rendelkezésünkre.
Nagyné Fülep Henrietta óvodapedagógus

Őszi Egészséghét
OKTÓBER 10-14. KÖZÖTT EGÉSZSÉGHETET SZERVEZTÜNK ÓVODÁSAINK SZÁMÁRA.

az „Iciri-piciri” című mesét, majd az óvó nénik
a „Nyúl és a teknős” mesével kedveskedtek a
kis ünnepelteknek. A gyerekek nagyon jól
érezték magukat és örültek a meglepetésnek.
Reményeink szerint hagyományt teremtünk
ezzel az új kezdeményezésünkkel.

Célunk a heti programsorozattal az egészséges életmód kialakítása, az egészség, mint érték fontosságának hangsúlyozása és az orvosi
munka- orvosi eszközök játékos formában
történő megismerése volt. Minden nap másmás témában, más-más tevékenység zajlott:
együtt gyümölcs-zöldség salátát készítettünk
a gyerekekkel csoportonként. Óvodai szinten „Így őrzöm az egészségem” rajzkiállítást
rendeztünk óvodásaink rajzaiból óvodánk
kiállítótermében. Az óvó nénik mese előadásában is a gyümölcsök fontosságára hívták
fel a figyelmet. Tornatermeinkben az őszi
zöldségekből, termésekből, gyümölcsökből
kialakított akadálypályán ügyeskedhettek a
gyerekek. Pénteken a hét záróeseményeként
a Teddy-doktorok és a védő nénik látogattak
el intézményünkbe. A védő nénik játékos előadást tartottak. 26 medikus hallgató pedig
„szívvel-lélekkel” ismertette meg a gyerekeket
testünk főbb szerveivel, és a gyógyítás eszközeivel. A nap fénypontja volt, amikor a kis
ovisok beöltözhettek kis zöld orvosi ruhákba
és ők is gyógyíthatták a kis maci-betegeket. A
hét sikerén felbuzdulva januárban tervezzük
a téli egészséghetet.

Keczánné Nádró Enikő óvodapedagógus

Weidnerné Puskás Mária óvodapedagógus

Kicsik Avató ünnepsége
OKTÓBER 21-ÉN ÓVODÁNKBAN ELSŐ ALKALOMMAL
RENDEZTÜK MEG A KICSIK AVATÓ ÜNNEPSÉGÉT.
Minden olyan gyereket, aki most került óvodánkba kis műsorral és az óvoda logójával
ellátott kitűzővel köszöntöttük. Először a Méhecske csoport 6-7 éves gyermekei adták elő
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Tisztelt Adózók!

KÖZÉRDEKŰ

TÁJÉKOZTATOM A TISZTELT LAKOSOKAT, HOGY AKI HAJDÚSÁMSON VÁROS
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN ADÓKÖTELES INGATLAN (TELEK, ÉPÜLET, LAKÁS)
TULAJDONOSA VAGY BÉRLŐJE ÉS MÉG NEM SZEREPEL AZ ÖNKORMÁNYZAT
ADÓNYILVÁNTARTÁSÁBAN, AZ A BEJELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES NYOMTATVÁNYT LETÖLTHETI A WWW.HAJDUSAMSON.HU HONLAPRÓL, ILLETVE
SZEMÉLYESEN BESZEREZHETI A SZÜKSÉGES BEVALLÁST A HAJDÚSÁMSONI
POLGÁRMESTERI HIVATAL A ÉPÜLET 1-2 IRODÁJÁBAN.
A kitöltött nyomtatványokat a kézhezvételtől számított 8 napon belül szíveskedjen benyújtani a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal A épület 1-2 számú irodájában, személyesen vagy
postán 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. szám alatti címre.
Az adóköteles ingatlanok után az adóbevallások benyújtása az adózók kötelezettsége! Tájékoztatom, hogy amennyiben a bejelentési
és adóbevallási kötelezettségének ezen felszólítás ellenére sem tesz
eleget, úgy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. §
(1) bekezdése szerint a magánszemély adózót 200 ezer forintig, más
adózót 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.
Az adót annak kell megfizetni (adóalany) aki a naptári év első napján
az építmény, telek, tulajdonosa (tulajdoni hányada arányában tulajdonostársa). Amennyiben azonban az építményt, telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (haszonélvezet,
bérleti jog) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
Levelezési cím: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Telefon: 52/590-599, vagy az 52/590-590 (15-ös mellék),
Fax.: 52/590-591, E-mail cím: polgarmesterihivatal@hajdusamson.hu
Ügyfélfogadási időben személyesen:
Hétfő: 12.30-16.00, Kedd, Péntek: 8.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00
(Csütörtökön nincs ügyfélfogadás)

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Hajdúsámson Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, hogy

2016. december 26-án (hétfőn)

a hulladékszállítás az ünnepre való tekintettel ELMARAD!
Helyette:2016. december 24-én (szombaton)
történik a hulladékszállítás.
A megszokott helyen az elszállítani kívánt hulladékot
kérjük reggel 6 óráig helyezzék ki.

SZELEKTÍV SZÁLLÍTÁS 2017.
HAJDÚSÁMSON
SZELEKTÍV (Sárga tetejű): január 26., február 23., március 23., április 20.,
május 18., június 15., július 13., augusztus 10., szeptember7., október 5.,
november 2., november 30., december 28.
ÜVEG: január 26., április 20., július 13., október 5.
Szállítási napokon a hulladékot kérjük reggel 6 óráig
kihelyezni a közterületre!

FELHÍVÁS
Hajdúsámson Város Önkormányzata a gyalogosok és kerékpárosok
közlekedésével kapcsolatos fokozott baleseti kockázatra, valamint
a vonatkozó közlekedési szabályok betartására hívja fel a figyelmet.
Ennek érdekében kérjük a gyalogosokat, hogy saját biztonságuk
érdekében a gyalogos közlekedésre a járdákat, (amennyiben az adott
utcában van) és a kerékpárút kijelölt területét használják.
HÍREINK

Sikeres újraélesztés
Hajdúsámson központjában

A NYÁR VÉGÉN HAJDÚSÁMSON HUNYADI UTCA ELEJÉN, EGY FÖLDÖN FEKVŐ NŐRE
LETTEK FIGYELMESEK PÁLÓCZI ÉVA ÁPOLÓNŐ ÉS NAGYHÁZI JÁNOSNÉ ÁPOLÓNŐ.
Az éppen arra járó mentő gépkocsin szolgálatot teljesítő Hoffer
Zoltán mentőápoló és Máté Attila mentő gépkocsivezető azonnal
el kezdték az újraélesztést és fel helyezték a defibrillátort, mivel a
betegnek se légzése, se keringése nem volt. Pár perc múlva csatlakozott a mentőorvosi kocsi személyzete is, Elek József mentőtiszt
és Antal Zsolt mentő gépkocsivezető. Több mint 40 perces összehangolt csapat munka után sikerült stabilizálni a beteg állapotát,
és transzport után élve átadni a KH SBO-n. Két hónap múlva, kedves
betegünk besétált a Mentési Pontra és személyesen mondott köszönetet az életét megmentő dolgozóknak. További jó egészséget
kívánunk.
Kenéz László mentőápoló

Pünkösdi Gyülekezetek Találkozója
NOVEMBER 26-ÁN IMMÁR MÁSOD ÍZBEN ADOTT VÁROSUNK OTTHONT
A PÜNKÖSDI GYÜLEKEZETEK TALÁLKOZÓJÁNAK.
Csakúgy, mint a tavalyi évben, idén is a II. Rákóczi Ferenc Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola aulájában tartottuk meg találkozónkat, amelyen hazai vendégeken kívül, határon túli gyülekezetek is
részt vettek. Igét hirdetett Pintér Imre a Magyar Pünkösdi Egyház
missziós elnökhelyettese, valamint Városi Ferenc a Keceli gyülekezet lelkipásztora, az ének szolgálatot a Pünkösdi Zenei Misszió
csapata végezte. A találkozó jó légkörben zajlott, felvétele megnézhető gyülekezetünk honlapján: www.samsonpunkosdi.hu
Lukinic György lelkipásztor
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HÍREINK

Kalodába zárt méltóság,

azaz toronyfelújításunk margójára...
VAN VÁROSUNKBAN EGY SZILÁRD TÁJÉKOZÓDÁSI, MONDHATNI KIINDULÁSI PONT. EZ A PONT
ELÉG NAGY PONT. 40 MÉTER MAGAS, HAJÓJA PEDIG TÖBB MINT FÉLEZER NÉGYZETMÉTER. ALIG
VAN EMBER, AKI NE NÉZNE RÁ, AMIKOR MELLETTE ELMEGY. KÜLÖNÖSEN MOSTANÁBAN.
Abban mindenki egyetért, hogy egy
templom alapvetően fontos része egy településnek; van akinek a puszta jelenléte,
van akinek a funkciója miatt. És abban is
egységes az emberek látása, hogy egy
templomnak szépnek, ápoltnak kell lenni.
A Hajdúsámson szívében álló eklektikus
stílusú Istenháza egy gyönyörű épület,
de ápoltnak aligha volt mondható. Pontos idejét nem tudni, hogy mikor nyúltak
hozzá ilyen alapossággal szakértő kezek.
De mindig voltak törekvések arra, hogy a
legégetőbb hibákat elhárítsák.
Nagyon hosszú és rögös út, gondolkodás,
tárgyalások és sikertelen pályázás, ugyanakkor mindvégig sok imádság után, 2016
augusztusában megérkeztek az állványok.
Megkezdődött egy majdnem 30 milliós beruházás, amiből templomsüvegünk előplatinázott Rheinzink horganylemezt, toronyhomlokzatunk pedig új ruhát fog kapni.
Már most köszönetet mondunk a számunkra
adott támogatásokért! Az Önkormányzat
2M.-ft, a Tiszántúli Református Egyházkerület 3,5M.-ft, a Hajdúvidéki Református

Egyházmegye 1M.-ft és egy németországi
alapítvány, a Gustav Adolf Werk 5,4M.-ft
összeggel állt a munkálatok sikeres kivitelezése mellé. A gyülekezet soha nem látott,
példás módon adakozott, és már több mint
8M.-ft-ot ajánlottak fel. Ez annyit tesz, hogy
majdnem 8M.-ft hiányzik még a végső elszámolásnál.
Úgy látjuk, hogy ez alatt a felújítás alatt
vizsgázik a gyülekezet és bizony vizsgázik
mindenki, aki Sámsonban él. Hihetetlen
meglepetések érnek minket folyamatosan!
Örömmel számolunk be a soha nem látott
összefogásról.
Volt, aki szántóföldjét ajándékozta gyülekezetünknek, kicsi gyerekek zsebpénzükből vettek több ezer forintos harangjegyet,
családok többsége gyűjt havonta arra,
hogy szűkös pénzecskéjük maradványát
ide ajánlják fel; volt, aki nem reformátusként adott erre a munkára, csakhogy ő
is benne legyen egy kicsit ebben a helyi
történelemben, sőt olyan is volt, aki egy
temetés koszorúmegváltását ajánlotta fel
eme célra. Apropó történelem: köszönet
egy Jótékonysági koncertért (Mészáros

János Elek) és egy színdarabért (Névtelen),
melyeknek bevétele szintén hatalmas lendületet adott számunkra!
Tehát örömmel adjuk hírül, hogy „Az Úr
csodásan működik…”! És ez számunkra az
örök tájékozódási és kiindulási pont.
Kedves Lakosság! Ezzel a néhány sorral is
köszönetünket fejezzük ki mindenkinek,
aki imádkozik, ad és tesz ezért a templomért és gyülekezetért!
Szeretettel kérjük kedves mindnyájukat,
hogy ha tehetik, a következő hetekben
bármilyen formában is – névvel, vagy név
nélkül –, de támogassák a tavasszal folytatódó beruházásunkat!
Mindenkinek Istentől megáldott karácsonyi
ünnepeket és boldog újévet kívánunk!
Lovász Krisztián lelkipásztor

Sámsonkerti Híradó /Csigéné Zsadányi Mariann, Rákos Tamás képviselők/

Ünnepi készülődés sorozat Sámsonkertben
KARÁCSONYFADÍSZEKET KÉSZÍTETTÜNK
November 18-án délután azért gyűltünk
össze kicsik és nagyok, hogy a leendő karácsonyfánkra díszeket készítsünk. Hogy mi
kellett hozzá? Főként akarat. Akarat arra,

hogy szebbé tegyük a közös ünnepeinket.
Ki mit talált otthon, ki mit gyűjtött össze,
azt elhozta. Így csomagoltunk cipős dobozon át, bon-bonos dobozig, teás dobozig,
wc papír gurigáig mindent, gyönyörűséges
díszeket alkotva.

SÁMSONKERTI HÍRADÓ

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA A
TELEPÜLÉSRÉSZEN
Immár hagyományként 3. alkalommal
szerveztük meg az Összefogás karácsonyfájának feldíszítését. Az első évben a szűk
baráti körünk jött el, aztán ahogy telnek az
évek, szerencsére egyre többen gondolják
úgy, hogy részt vesznek az eseményen,
mely főként a gyerekekről szól.
Köszönjük Mindenkinek, akik a rossz idő
ellenére is ott voltak velünk. A hideg ellen
forró teával, ínycsiklandó linzerrel (Oláhné
Erzsike készítette) töltődtünk, valamint
Bandibánk meglepett bennünket egy kis
szaloncukorral is.
A fadíszítés után a Sámsonkerti Lakosokért
Egyesület jóvoltából minden résztvevő
gyerek egy mikuláscsomagban részesült.
S ezt még Piros Zoltán fokozta, ugyanis a
gumicukrokat neki köszönhetjük.
Az idei évben is, mint minden évben polgármesterünk Antal Szabolcs is részt vett
szerény ünnepségünkön.
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SÁMSONKERTI HÍRADÓ

ÖSSZEFOGÁS KARÁCSONYA
December 18-án advent utolsó vasárnapján
délelőtt 11 órától kerül megrendezésre
az Összefogás karácsonya, ahol az idén
is műsorral, ruha adományokkal és egy
tál meleg étellel valamint újdonságként
tombolával várjuk a településrész lakóit.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően, az
idén is elő regisztrációs lapokat kell kitölteni a ruhaadományokhoz. Figyeljétek a
plakátokat és a sámsonkertiek facebook
csoportot!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet kíván a Sámsonkerti
Részönkormányzat tagjai:

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNY HÍREI

A zene ünnepe

Élményeink az Agorában

ISKOLÁNK FELSŐS DIÁKJAI ÉS TANÁRAI
ISMÉT RENDHAGYÓ KONCERTEN ÜNNEPELTÉK MEG A „ZENE VILÁGNAPJÁT”.

SZORGALMUK ÉS JÓ MAGATARTÁSUK
JUTALMÁUL ISKOLÁNK 4 TANULÓJA, BERI
ALEXANDRA, MÁTÉ KEVE BERI ALEXANDRA
ÉS MÁTÉ KEVE A KLIK DEBRECENI TANKERÜLETE JÓVOLTÁBÓL INGYENESEN VEHETTEK
RÉSZT AZ AGORA TUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTBAN SZERVEZETT PROGRAMON.

Immár hagyomány, hogy ezen a délutánon
a meghívott zenészek, énekesek, művésztanárok a zenei műfajok széles skáláját
mutatják meg tanulóinknak. A komolyzene, dzsessz, nép-, és rockzene mellett több
saját szerzeményt is hallhattunk. A műsort
közönségtalálkozó zárta a gyerekek nagy
örömére. Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a MEA tanárának Dulichár Gábor tanár úrnak és Jakubecz Luca tanulónak, Budai Bettinának a DE Zeneművészeti
Kar hallgatójának, a Hajdúsági Népzenei
Együttes citerásainak, Emődy Dánielnek
és a GATE 69 gitárosainak a páratlan zenei
élményért, valamint Kálló Szebasztián tanulónknak a stúdiómunkáért.
Kiss Éva tanár

Ünnepi megemlékezés 1956
A HATVAN ÉVVEL EZELŐTT KITÖRT
FORRADALOMRA EMLÉKEZTEK ISKOLÁNK
TANULÓI ÉS PEDAGÓGUSAI.
Csigéné Zsadányi Mariann képviselő
Rákos Tamás képviselő
Oláh Imréné részönkormányzati tag

BABA-MAMA BÖRZE VOLT
SÁMSONKERTBEN
Az ötletet az adta, hogy különböző csoportokban az interneten sokan keresnek s
adnak el gyerek holmikat. Igény felmérés
után következett a szervezés, majd a megvalósítás, így október 29-én megrendezésre
került az első baba-mama börze a településrészen. Mivel az érdeklődés továbbra is
töretlen így jövőre lesz folytatás.
Csigéné Zsadányi Mariann képviselő

EGRES UTCA
Tavaly nyáron több sámsonkerti lakos
is megkeresett minket, hogy a nagy
szárazság idején semmilyen eszközzel
nem lehet az Egres-Sóska és Egres Sörte
kereszteződésekben közlekedni, autók
akadnak el a nagy homokban. Örömmel
jelenthetjük, hogy a problémát kezeltük,
a Polgármesteri tájékoztató rovatban a
képet az utcáról meg is osztottuk.

Izgalmas tudományos kísérletek keretében többek között azt is megtudhatták
a résztvevők, hogy a habszivacs lehűti a
meleg vizet, és van olyan festék, ami hő
hatására megváltoztatja a színét. Tanulóink számos élménnyel, új ismeretekkel
lettek gazdagabbak.
Szabó Erika tanító

„Tök jó nap” a Jókai utcán
A SOKÉVES HAGYOMÁNYNAK MEGFELELŐEN
OKTÓBER 27-ÉN KERÜLT SOR A „TÖK JÓ NAP”
PROJEKTPROGRAM LEBONYOLÍTÁSÁRA A
JÓKAI UTCA ÉPÜLETÉBEN TANULÓ ALSÓS
GYEREKEK RÉSZÉRE.

Az ünnepi megemlékezés keretén belül
a korabeli hangon megszólaló rádió, a
tankok, puskák lövései még most is hátborzongatóak voltak. A tanulók fegyelmezetten, nagy átéléssel adták elő ünnepi
műsorukat, amelynek egyaránt voltak
felemelő, megható és szomorú részei.
Méltó módon sikerült emléket állítani a
forradalom áldozatainak. A műsorban
szereplő 4. osztályosokat Tóth Aranka, a 8.
osztályosokat Csontosné Ozsváth Éva pedagógusok készítették fel. A koszorúzással egybekötött városi megemlékezésen
iskolánkat Nagy Zsolt intézményvezető,
Juhász Lászlóné tagintézmény-vezető valamint Szebellédi Viktória és Kraszny Viktória 8. osztályos tanulók képviselték.

Színes programok várták ezen a napon a
diákokat. A kézműves foglalkozásokon a
gyerekek töklámpásokat faragtak, térbeli
papírtököket, tök kitűzőket és töknapi világító mécseseket készítettek. Különböző
versenyszámokban is összemérhették tudásukat: volt sportvetélkedő, „Tök szépen
rajzolsz”, „Tök szépen énekelsz”, és „Tök
szépen mondasz verset” verseny is. Természetesen a tanórák is a téma jegyében
zajlottak. Desszertekből sem volt hiány:
marcipán tökökkel, tökös muffinokkal, finomabbnál finomabb süteményekkel és
sült tökökkel járultak hozzá a szülők, hogy
a gyerekek még jobban érezzék magukat.
Ismét rendkívül jó hangulatban sok-sok
emléket hagyva maga után telt el ez a nap.

Gaál Gyöngyi tanító

Hegedűs Andrea tanító
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II. RÁKÓCZI FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Suliblog
ÖRÖMMEL JELENTJÜK BE, HOGY INTÉZMÉNYÜNK MÉDIAFELÜLETE ÚJ „CSALÁDTAGGAL” BŐVÜL: HONLAPUNKON
SULIBLOGOT INDÍTUNK.
Az új kommunikációs csatornánkon számtalan érdekes bejegyzést, interjút, hírt,
vitaműsort és fotót olvashatnak és láthatnak kedves olvasóink, nézőink. A blogon
megjelenő rovatainkban igyekszünk iskolánk életét minél érdekesebben tálalni,
bizonyos dolgokat új megvilágításba helyezni. Szeretnénk városunk lakosságának,
a kedves szülőknek, gyerekeknek, minden
kedves kollégának érdekes információkat
„szervírozni” s bízunk abban, hogy minél
többen válnak rendszeres követőinkké, ol-

vasóinkká szűkebb környezetünkben, akár
városunkon túl is. Íme a „bőségtál”, rendszeresen megjelenő rovataink:
1. VENDÉGSZOBA: Kéthetente jelentkező
rovatunkban intézményünk dolgozóit,
vezetőket, pedagógusokat, titkársági- és
technikai dolgozókat, illetve tanulóinkat
szeretnénk egy kicsit más szemszögből,
az olvasók számára eddig talán kevésbé
ismert oldalukról egy interjú keretében
bemutatni.
2. JEGYZETSZFÉRA: Szintén kéthetente
egy-egy iskolával, oktatással, iskolai élettel
kapcsolatos témát jár körbe Módis Tamás,
a blog szerkesztője jegyzet formájában.
3. DÖK-PÁHOLY: Iskolánk diákönkormányzatával kapcsolatos minden hír, program,
friss információ ezentúl ezen a felületen
lesz megtalálható heti lebontásban.
4. PENGEVÁLTÁS: Havonta egyszer megjelenő rovatunkban dolgozóink, pedagógusaink, szülők illetve tanulóink vitatkoznak,

HATÁRTALANUL: Kolozsvári kirándulás
AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM JÓVOLTÁBÓL 2016. OKTÓBER 2021-ÉN 40 HETEDIKES DIÁK ÉS 4 KÍSÉRŐTANÁR KÉTNAPOS KIRÁNDULÁSON
VETT RÉSZT KOLOZSVÁRON A HATÁRTALANUL! PROGRAM KERETÉBEN.
A két nap alatt idegenvezető kíséretében megismerkedtek a
Kolozsvár központjában található nevezetességekkel. A szállás
Nagypetriben volt, ahol diákjaink nagyon szépen berendezett szobákban pihenhették ki az utazás és a városnézés fáradalmait.
Másnap ellátogattak a Házsongárdi temetőbe, ahol térkép alapján
kellett tájékozódni és megtalálni az adott sírokat. A megfejtéshez
a segítség a sírok között volt elrejtve. Ez a szokatlan feladathelyzet
nagy élményhez juttatta a tanulókat, de ügyesen megtalálták a híres
magyarok síremlékeit. Két tanuló egy-egy vers elmondásával emlékezett meg a költőkről, egy tanuló pedig Kós Károly építész munkásságát ismertette röviden.
A kétnapos kiránduláson az idegenvezető által összeállított
kvízkérdések segítségével történt a látottak feldolgozása, és az ismeretek elmélyítése.
Hazafelé tartva Csucsán megnézték Boncza Berta (Csinszka) szülőházát és az Ady-emlékházat. Csinszkáról egy verssel emlékeztek
meg, egy tanuló pedig előzetes felkészülés alapján röviden ismertette Ady Endre életét.
A Királyhágón gyönyörködtek a csodálatos panorámában, és megtapasztalták a kristálytiszta hegyi levegőt. Nagyváradon megtekintették
a Szent László-templomot.
Sok élménnyel és ismerettel gazdagodva, kicsit fáradtan érkeztek
haza az esti órákban.
Sándorné Sas Ildikó igazgatóhelyettes

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
Tisztelettel meghívjuk a kedves szülőket, hozzátartozókat
karácsonyi ünnepségünkre, melyen iskolánk tanulói adnak
ünnepi műsort a megjelentek számára.
Időpont: 2016. december 21. Helyszín: iskolánk aulája
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

érvelnek egy-egy oktatással kapcsolatos,
mindennapjainkat, gyermekeink jövőjét,
személyiségfejlődését jelentősen befolyásoló témában, videoműsor keretében.
5. KÉPTÁR: Diákönkormányzati programokon, eseményeken készült fotók tárhelye.
Ezentúl ezen a felületen lesz megtalálható
minden ilyen fényképfelvétel.
Tisztelt Olvasók, Érdeklődők!
Remélem, a tálalásra kínált „menü” elnyeri majd tetszésüket, s mindenki talál „fogyasztani valót” a bőségesen felvezetett
„étlapon”. Az oldal „mesterszakácsa” és
lelkes segítői minden erejükkel azon lesznek, hogy minél fogyaszthatóbb „finomságokat, ínyenceknek való csemegéket tálalhassanak fel hétről hétre” Önöknek!
Váljanak olvasóinkká, követőinkké minél
nagyobb számban, kellemes időtöltést, jó
böngészést kívánok mindenkinek!
Módis Tamás
szerkesztő

Búcsú Bakk
Zoltánnétól
VÉGSŐ BÚCSÚT VETTÜNK
KEDVES KOLLÉGANŐNKTŐL,
A TANÍTÓ NÉNITŐL, BAKK
ZOLTÁNNÉTÓL, ÉVÁTÓL,
ÉVA NÉNITŐL.
Sorsa kapuja itt, e Földön, becsukódott.
Olyan pedagógustól búcsúztunk, aki erős hittel, példaértékű
odaadással gyakorolta hivatását iskolánkban 22 éven át. A magyar
tantárgy tanításának úttörője volt ő nálunk, s mint munkaközösség
vezető irányította az alsó tagozat munkáját. Mindig törekedett új
módszerek, technikák használatára tanítása során, melyet kollégáival
is megosztott. Szívesen segített mindenkinek, és tartott bemutató
órákat, hogy átadhassa azt a tudását, amit a különböző továbbképzéseken szerzett meg és alkalmazott pedagógiai munkájában. Tanítványait önálló ismeretszerzésre, kreatív gondolkodásra ösztönözte.
Pályája során nagyon sok tanítványát készítette fel versenyekre,
ahol nagyon szép eredményeket értek el. Szigorúnak tűnő tekintete, arckifejezése mögött egy érző szívű, odaadással dolgozó TANÍTÓ
rejtőzött, akit a kollégái, tanítványai, a szülők, tiszteltek és szerettek.
Pedagógiai munkásságát több alkalommal ismerték el jutalmakkal,
díjakkal. Többek között megkapta Hajdúsámson Város Pedagógiai
díját az itt élő gyermekekért végzett kiváló munkájáért.
Betegsége miatt ezt a tanévet már nem kezdte meg, de lélekben
mindig itt volt közöttünk. Az egész életét a családjának és munkájának szentelte. Munkája, egyéniségének nyomai értékként velünk
maradnak, tovább élnek tanítványai személyiségében.
Kedves Kollégánkat november 9-én kísértük utolsó útjára a debreceni Köztemetőben.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola, a volt és jelenlegi kollégák, munkatársak és tanulói nevében
köszönünk most el Tőle. Emlékét megőrizzük.
Isten adjon Neki nyugalmat, békességet!
Földvári Istvánné igazgatóhelyettes
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PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

A mi 56-unk
1945 TAVASZÁN VÉGET ÉRT EURÓPÁBAN A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ.
A BÉKÉN A SZÖRNYŰSÉG NYOMAI AZONBAN ÖRÖK SEBET HAGYTAK.
A keletről érkező felszabadítók egyhamar
elnyomóvá váltak és ránk erőltették politikai eszméjüket, a kommunizmust. Nem
válogattak a módszerekben, sokszor egész
családok tűntek el az internáló táborokban. De a magyar nép, mint megannyiszor
a történelem folyamán, újból kijelentette,
hogy nem tűri a zsarnokságot és fegyvert
ragadott. Ám Európa ismét cserbenhagyott minket. Egyedül maradtunk! De a
legnagyobb sötétség idején, amikor minden veszni látszik, akkor születnek a hősök,
akik csak teszik a dolgukat sokszor névtelenül. Innen jött a gondolat, hogy ezekre a
hősökre emlékezzünk most, 2016-ban, az
1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulóján. A férjem, Szarka Zoltán és jómagam a Hajdúsámsoni Református Egyházközség gyülekezetének tagjai vagyunk.
Én már 10 éve presbiterként szolgáltam,
most azonban rövid időre visszavonultam,
mert újra anyai örömök elé nézek.
A megemlékezés és a színdarab gondolata
tavaly december tájékán fogalmazódott
meg a férjemben. Tavasszal már a kész
munkával kerestük meg lelkészünket,
Nagytiszteletű Lovász Krisztián református lelkipásztort. A darab az ő tetszését is
elnyerte, de a templom falai között nem
látta megvalósíthatónak a dolgot. Így
megkerestük a Hajdúsámsoni Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és
Muzeális Intézmény igazgatóját Tarné Hajdú Juditot, aki az első perctől kezdve látta
benne a lehetőséget és mindenben maximálisan támogatott bennünket. Hálásan
köszönjük neki! Nagy segítségünkre volt

még Vranyecz Artúr a debreceni Csokonai
Nemzeti Színház oszlopos tagja és rendezője, valamint Zoltai Sándor is, aki a Pesti
Magyar Színházban statisztált és a darab
egyik szereplője lett. Legfőképpen a gyülekezet tagjai közül kerültek ki a szereplők,
de teljes mértékig amatőrökből álló csapatra várt a feladat, hogy színpadra vigyék
„A Névtelen-t”. Ez lett a címe a darabnak,
hiszen nem konkrét személyről szól, hanem egy kitalált történetet dolgoz fel. Egy
Debrecenben szolgáló református lelkipásztor segíti egy befolyásos katonatiszt
gyermekeit bújtatni itt Debrecenben, majd
Pesten, a gyerekek dajkája és egy tizedes
segítségével. A cél Bécs. Ám Pesten kitör a
forradalom, ahol egy pincébe húzódnak be
a harckocsik hada elől. A lelkész mindent
megtesz, hogy sikerüljön őket kijuttatni az
országból. Az életét adja értük. Ilyen hősökkel az akkori időben bőven lehetett találkozni. az éppen Hajdúsámsonban szolgáló
Gál Mihály lelkipásztor is derekasan kivette
a részét a forradalom viszontagságaiból.
Sok idős szempár a régi generáció képviselői közül könnyek között emlékszik vissza
azokra az időkre. Azonban, ha megkérdezünk egy mai fiatalt erről az eseményről,
jó esetben az iskolában tanultakat fogja
elmondani. Ezért volt ennyire fontos, hogy
megmutassuk, akár egy apró töredékét is,
hogy mi is zajlott akkor és 1956 a mi 56-unk
is legyen. A színdarab két teltházas előadást tudhat maga mögött. Fantasztikus
volt látni azt az összefogást és lelkesedést,
ahogy a szereplők és a sámsoniak egy cél
érdekében tettek a sikerért. Nagyon sok
kelléket, jelmezt kaptunk helyi gyűjtőktől is.

Örömünket csak fokozta, hogy munkánk
gyümölcse a határon túlra, Erdélybe is
eljutott. Nagytiszteletű Dr. Pálfi József református lelkipásztort is megkerestük, aki
a Nagyvárad-Réti gyülekezetben szolgál.
Ott a templomban, 40 lelkes gyermek és
Dimény Levente a Szigligeti Társulat rendezőjének közreműködésével mutatták be a
színdarabot a saját elképzelésük alapján. A
bemutatóra bennünket is meghívtak, amit
ezúton is köszönünk!
Szívmelengető érzés számunkra, hogy enynyi emberhez eljutott az üzenete 56-nak.
Nincs is más dolgunk, mint emlékezni
azokra, akik a túlerővel szemben harcoltak
egy jobb jövőért sokszor reménytelenül.
Értünk, a hazáért!
Szarkáné Kun Szilvia

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott
Emlékbizottság támogatja.

Újabb kutató napot szerveztünk a Déry Múzeumba
AZ ŐSZI SZAKKÖRI FELADATAINKAT KUTATÓNAPPAL TETTÜK ÉRDEKESEBBÉ.
Olyan textíliákat kerestünk, amelyeken fémszálas, azaz ezüst-arany varrások láthatóak,
viseleti darabok, főkötők, mellények. Az itt
talált mintákat a továbbiakban alkalmazni
fogjuk alkotásainkon. A jövő évi kollekciónkat a reformáció évének megünnepléséhez
kötjük, az egyházi textíliákkal - úrasztalterítő, kehelykendő - és kiegészítőkkel kapcsolódni fogunk a meghirdetésekre kerülő
pályázatokhoz és helyi kiállításokhoz.
Különleges technikai megoldásokkal készülő darabok igazi kihívást fognak jelenteni a
csoport tagjainak, az arany és ezüstfonalak
alkalmazása tapasztalt ügyes kezeket kíván.
Dobosné Hajdu Anikó szakkörvezető

Öltögetők Klubja hírei

HÍREK

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL MEGHIRDETETT MAGYAR KÉZMŰVES REMEK
PÁLYÁZATON VETT RÉSZT A SZAKKÖR KÉT KOLLEKCIÓJA.

Az októberben meghirdetett Országos Könyvtári
Napok keretében a helyi értéktár került bemutatásra a városi könyvtárban, Endrei Judit műsorvezető-író volt a vendégünk a kiállító teremben és
most is nyitva voltunk a Könyves Vasárnapon.

Mindkét pályamunka már szerepelt más
kiállításokon egyben zsűrizett darabok.
Szándékunkban állt megmérettetni egy
újabb szakmai zsűrivel. A benyújtott darabok közül kiállításra került a Kölcsey
Központban a paravánunk és díszpárnáink egyike. A szakmai napokkal egybe
kötött pályázat és konferencia idején
volt látható az elismerésben részesített
alkalmi tárlat, így most néhány fotóval
tudjuk bemutatni miként mutattak az alkotásaink.

Nagy sikerrel, túljelentkezéssel zárult a jelentkezés
a Városi Könyvtárban az 50 év felettieknek meghirdetett kezdő számítógépes oktatásra. Az ingyenes
lehetőséget a Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház biztosította. Hamarosan
folyamatosan lesz lehetőség hasonló képzésekre,
korhatár nélkül, pályázati támogatással, ezért kérjük a lakosságot figyelje hirdetményeinket.
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KOMFORT NŐI CIPŐBOLT
BŐR ÉS L ÁBKÉ NYE LMI CIPŐK
Álmai cipőjét keresi?
Legyen az alkalmi vagy mindennapi viselet,

NÁLUNK A KOMFORT-BAN MEGTALÁLJA!
Mindig frissülő árukészlettel!
Hajdúsámson, Rákóczi utca 18/b (A Vasműszaki bolt mellett)
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 10:00-18:00, Szombat: 08:00-12:00

APRÓHIRDETÉSEK

HIRDETÉSFELVÉTEL:
E-MAIL: DANDEMELINDA@HAJDUSAMSON.HU • TEL.: 06-52-590-592
LÉGTECHNIKAI SZERELŐT, ILLETVE GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ LAKATOS
SZAKMÁBAN JÁRTAS MUNKATÁRSAT KERESÜNK HELYI ÉS VIDÉKI MUNKÁRA.
ÉRDEKLŐDNI: 0630/261-7488
HAJDÚSÁMSON MALOM UTCA 90 M 2, 2+2 FÉL SZOBA, GÁZFŰTÉS, KOMFORTOS,
VEGYES ÉPÍTŐANYAGÚ, FEDETT TORNÁC-ÉS TERASZOS, NYEREGTETŐS HÁZ, 1045 M2
UDVARRAL ELADÓ: 8,5 M FT. CSOK IGÉNYLÉSRE MEGFELEL! ÉRD: 06-30-324-6707

ÜSTHÁZ 80 L ÜSTTEL, VASBOGRÁCS 25 L ELADÓ.
ÉRD: 06-52-640-731, 06-30-284-2979
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Bajnokok, érmesek minden korosztályban
A HARANGI IMRE SE A FÉRFIAKNÁL IFI BAJNOKI EZÜSTTEL GAZDAGODOTT ŐSSZEL, EMELLETT
A NŐKNÉL EGY ARANNYAL, VALAMINT EGY EZÜSTTEL AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON.
Varga Miklós továbbra is stabil tagja a magyar felnőtt válogatottnak, akire az új szövetségi kapitány, ifj. Balzsay Károly is számít, akárcsak Bernáth Istvánra. A két kiváló
ökölvívó jelenleg is készül a decemberi magyar bajnokságra, ahol újabb aranyéremre
törnek majd. Az őszi korosztályos és felnőtt bajnokságok közül már csak a férfiak
elit seregszemléje van hátra. Ám amelyek
lezajlottak, több szép eredményt hoztak a
HISE számára.
Az ifiknél Pallai Kevin először a soproni Madarász Csabát verte meg Budapesten, már
az első menetben (TKO). Ezt követően jóval
nehezebb ellenfelet kapott, aki ráadásul
idén már győzte le Kevint. Pallai azonban
szó szerint csattanós választ adott az akkori vereségre, hiszen még a fejvédőt is
lepüfölte Oláh Ádámról,. Az egyhangú
pontozásos siker ellenére hatalmas csata
tombolt a ringben, ám a HISE üdvöskéje
több fajsúlyos találatával és dominanciájával meggyőzte a pontozókat. A fináléban
egy az elődöntőben rendesen kizsigerelt
Pallai bokszolt a gyakorlatilag hazai pályán
mozgó Madárfészek Akadémiás Árpád Viktorral a 75 kilós ifjúságiak 2016-os országos aranyáért. Az első menet egál közeli
teljesítménye után a két további menetet
többek szerint megnyerte Kevin, ám a
pontozók ezúttal ellenfelét látták jobbnak.
Tudható volt, hogy otthonában nagyon
meg kell verni valakit a remélt sikerhez,
ám a bírók nem vették vagy nem akarták
észrevenni, hogy a HISE sportolója a jobb.

A véleményes vereség bosszantó, ugyanakkor mi tudjuk, hogy ennél többet aligha
tehetett volna a címvédése érdekében a
Harangi Imre SE egyik legnagyobb tehetsége – edzője Deél István. Sokat elmond a
döntőről, hogy utána sokan Kevinnek gratuláltak a szakmabeliek közül. Máté Attila
klubelnök szerint a fő baj az, hogy így a jól
megvert vetélytársa képviselheti a magyar
színeket a legközelebbi nemzetközi viadalon, s nem Pallai, aki jobban megérdemelte
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
volna azt.
A junior országos bajnokságon a selejtezők során nem volt szerencsés a sorsolás.
Veres Tibor és Hutoczki Péter képviselte a
HISE-t. Közülük Veres nagyot bunyózott az
idei Bornemissza-bajnok Bozsányi Márió
ellen. A papíron esélyesebb érdi öklözővel szemben Tibi elképesztő első perceket
bokszolt, ám nem tudta hamar dűlőre vinni a mérkőzést, később pedig lábra kapott
neves vetélytársa, aki a kezdeti sokkot kiheverve átvette az irányítást. A folyamatosan előre bunyózó Veresből sokat kivett
ez a látványos, de kimerítő taktika, s végül
nem sikerült bravúrt elérnie a bajnok ellen
– ám erre a teljesítményre lehet építeni a
jövőben. Hutoczki ügyesen bokszolt, de rá
még sok munka vár a jövőben.
A jelenlegi HISE két legnagyobb alakjáról:
Varga Miklós több hétig a magyar válogatottal edzőtáborozott, ahol a mieinken
kívül német ringharcosok is beszálltak a
közös munkába. A 60 kilóban első számú
magyar bunyós egészsége rendben van,

Aranyéremmel tértek haza
TÁNCOSAINK SZÁMOS FELLÉPÉS MELLETT RÉSZESEI VOLTAK A DEBRECENI EGYETEM RENDEZVÉNYÉNEK A YOUDAY-NEK, AHOL A KÖVETKEZŐ SZTÁRFELLÉPŐK HÁTTÉRTÁNCOSAI LEHETTEK ŐK ÉS A
VALCER TÁNCSTÚDIÓ TÁNCOSAIVAL EGYÜTT: RÚZSA MAGDI, VASTAG CSABA, CHARLIE, TÓTH VERA.
Eközben elkezdődött a versenyszezon,
ahol az első megmérettetés októberben
Hajdúböszörményben volt, Szabolcs és
Sophia latin kategóriában a dobogó legfelső fokán állva az aranyérem büszke
tulajdonosai lehettek. Standard kategóriában egy bronzéremmel térhettek haza.
A saját karrierjük építése mellett, a Kerekerdő Élménypark felkérésére a Rettegések
Éjszakája néven hirdettet, rendezvénysorozaton kifejezetten a Halloween-re készített koreográfiákkal mutatkoztak be. Ez

egy teljesen új műfaj táncosainknak, ezért
nagy kihívást jelentett számukra, hogy az
54 000 m2 nagyságú Kerekerdő Élményparkban ilyen nagy létszámú közönség
előtt adhatják elő ezeket a táncokat. A
standard formációval ranglista versenyen
ismét ezüstéremmel büszkélkedhettek.
Az idei évben még több versenyen vettek részt, a november hónap is rengeteg
edzéssel és felkészüléssel telt, hiszen december elején már az Országos Bajnokságon kell táncosainak helyt állni. Kívánjuk,

formája szintén, így bizakodva várhatja
a decemberi országos bajnokságot, ahol
egyértelműen a dobogó teteje a cél számára.
Mellette Bernáth István (+91 kg) ugyancsak
nagy esélyese a hazai magyar bajnokságnak.
Vele kapcsolatban érdekesség, hogy egy
ideje Görögországban készül, ahova családi
okok miatt tette át a székhelyét ám ugyanúgy a HISE bunyósa, mint eddig. Pisti erejéről
és formájáról aktuális képet adhat az, hogy
a helyiek klasszisát igen csúnyán helyben
hagyta – együtt edzett Bernáth a görög válogatottal –, akinek utána elment a kedve a
Pistivel való találkozásoktól.
A hölgyeket illetően Kiss Fatima (serdülő,
57 kg) aranyérmet, míg Simon Evelin (junior, 48 kg) ezüstérmet vehetett át Érden, az
országos női bajnokság küzdelmei végén.
A két lány közül Simonnak a döntőben is
állt a zászló (az addigi meccseit pedig kiemelkedő bunyóval nyerte), ám az Európabajnoki érmes vetélytársnak adták a sikert
a pontozók, holott olyan verést kapott a
hölgy, hogy edzője is elismerte a gongszó
után Evelin győzelmét. Kiss egy második
menetes TKO-val húzta be az aranyat, szépen, okosan bokszolva.
hogy a többi versenyen is szép eredményeket érjenek el, és a város hírnevéhez
további sikereikkel hozzájáruljanak.
Tóth Markos Andrea
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Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
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