
Nagyon sokan akarták kipróbálni az új játékot 
a hajdúsámsoni Eszterlánc Óvodában, miköz-
ben mások építőkockákkal játszottak vagy a 
mini konyhában serénykedtek. Ezeket is a 112 
és fél millió forintos támogatásból vásárolták. 
A pályázat legfontosabb része azonban az új 
épületszárny megépítése volt. Az átadó ün-
nepségen Tasó László államtitkár azt mondta, 
a vidéki települések országszerte sorvadnak, 
de Hajdúsámson ritka kivétel.
- Növekedik a lakosságszám Hajdúsámsonban. 
Ez örömteli dolog. Sajnos Magyarországon 
kevés településen mondhatják el ugyanezt. A 
korábban 500 férőhelyes óvoda további 75 fé-

AZ ÚJ ÉPÜLETSZÁRNYRA AZÉRT VOLT SZÜKSÉG, MERT AZ ITT LAKÓK ÉS A GYERMEKEK  
SZÁMA IS FOLYAMATOSAN NŐ. A FEJLESZTÉST PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZTÁK.

Tovább bővült az ország egyik legnagyobb 
óvodája Hajdúsámsonban

nyek, egyházak, szervezetek mellett a Me-
gyei Közgyűlés tagjai, a Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság r.ezredese, bűnügyi 
rendőrfőkapitány-helyettese, a Debreceni 
Rendőrkapitányság rendőrőrnagya, a MH.5 
Bocskai István Lövészdandár Vay Ádám Ki-
képzőbázis parancsnokhelyettese, valamint 
szomszédos településeink polgármesterei 
és képviselői is helyeztek el koszorút hőse-
ink emlékére a Pető0 szobornál.
Ez úton szeretném megköszönni a csodá-

A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés egy újsze-
rű kezdeményezésként döntött arról, hogy 
nemzeti ünnepeinket a megye településein 
rendezi meg, ezzel hagyományt is teremtve, 
melynek célja az összefogás, az összetarto-
zás érzésének erősítése. Az első megtisz-
teltetés Hajdúsámsont érte, a Március 15-i 
Ünnepség megtartásával. Pajna Zoltán, a 
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke ün-
nepi köszöntőjével tisztelte meg megemlé-
kezésünket.
Telt ház előtt szerepeltek iskolánk alsós ta-
nulói és városunk 0ataljai az iskola aulájá-
ban, akikre büszkék vagyunk, hiszen oda-
adással és kellő felkészüléssel emlékeztek 
meg a Bátrakról, Március 15-ről. Jó érzés 
volt, hogy településünkön a helyi intézmé-

latos, nem mindennapi műsorért végzett 
munkát és szervezést a Pető0 Sándor Városi 
Könyvtár és az Önkormányzat dolgozóinak, 
a felkészítő tanárok áldozatos munkáját, a 
tanulók és 0atalok színvonalas fellépését, 
a fúvószenekar, zászlótartók és polgárőrök 
közreműködését és természetesen mind-
azok segítségét, akik hozzájárultak az ün-
nepség sikerességéhez. Köszönjük!

Antal Szabolcs polgármester

A megyével tisztelegtünk 
a Bátraknak

NAGYSZABÁSÚ ÉS PÉLDAÉRTÉKŰ MŰ-
SORRAL TISZTELGETT HAJDÚSÁMSON A 
BÁTRAKNAK, A MÁRCIUSI IFJAKNAK.

rőhellyel gyarapodott – mondta Tasó László 
államtitkár.
A ma átadott épületrészben három új cso-
portszobát alakítottak ki, új mosdókkal. Erre 
azért volt szükség, mert a húsz csoportszobá-
ba összesen 440 óvodás jár, és a számuk folya-
matosan nő. Az új szárny minőségi fejlesztést 
is jelent, a szobákat ugyanis úgy alakították ki, 
hogy azokban képességfejlesztő foglalkozá-
sokat is tarthassanak a szakemberek.
- Tíz-tizenöt évvel ezelőtt nem voltak olyan el-
várások az oktatásban, mint manapság. Ahogy 
látjuk is, tényleg egy nagyon jól felszerelt épület-
szárnyról van szó. Én úgy gondolom, hogy az 

önkormányzat és az óvoda mindent meg fog 
tenni annak érdekében, hogy a gyerekek a lehe-
tő legmagasabb szintű tudás birtokában tudja-
nak majd beülni az iskolapadba – nyilatkozta 
Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere.
A csoportszobákhoz teraszok is tartoznak, 
amiket énekelve-táncolva vettek birtokba a 
hajdúsámsoni óvodások.

Forrás: www.dehir.hu
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HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVBEN PÁLYÁZATOT NYÚJTOTT BE A HELYI 

ÖNKORMÁNYZATOKÉRT FELELŐS MINISZTER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSÉRT FELELŐS MINISZ-

TERREL KÖZÖSEN KIÍRT AZ „ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK 

TÁMOGATÁSÁRA” CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN A DAMJANICH UTCA ÚTFELÚJÍTÁS, VALAMINT 

JÁRDAFELÚJÍTÁS ASZFALTOZÁSSAL ÉS TÉRKÖVEZÉSSEL MUNKÁLATOKRA.

Út és járdafelújítás

A benyújtott pályázatunkat a minisztéri-
um nyertessé nyilvánította, melynek teljes 
megvalósítási költsége bruttó 35.294.118 Ft, 
ebből az állami támogatás összege 
30.000.000 Ft.
A pályázat megvalósítása érdekében meg-
történt a kivitelező közbeszerzési úton tör-
ténő kiválasztása, és megkötésre került a 
kivitelezői szerződés. 
A kivitelezési munkálatok 2017. március 23. 
napján megkezdődtek.

Az érintett utcák:
• útfelújítás: Damjanich utca
• járdafelújítás: Bartók Béla utca – Garai 

utca sarok; Toldi utca; Kossuth utca; 
Epreskert utca; Nap utca; Harangi 
utca; Rákóczi út

 
Kérjük az érintett lakosság megértését, és 
türelmét a kivitelezés időtartama alatt. A 
kivitelezés befejezésének végső időpontja 
2017. május 31.

A HELYIEK LÁTJÁK MAJD HASZNÁT AZ ÖNKORMÁNYZAT KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK.

Szárnyakat kap Hajdúsámson – szó szerint
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Országosan is egyedülálló vállalást je-
lentett be a hajdúsámsoni városvezetés: 
az önkormányzat vadfácánok tartásába 
fog. Antal Szabolcs polgármester a Cí-
vishírnek elmondta, ugyan a tervezett 
program valamennyi elemét támogat-
ja az állam, olyan tevékenységgel kel-
lett a Belügyminisztérium elé állni, ami 
igazodik a település hagyományaihoz, 
nem teremt versenyhelyzetet, továbbá a 
késztermék a közjót szolgálja. Ez utóbbi 
maradéktalanul meg is valósul, hiszen – 
miután a menzareform során megjelent 
a közétkeztetésben – az egészséges vad-
hús a helyi iskolások, óvodások, szociális 
intézmény ellátottjai tányérjába is kerül.

Bár a hajdúsámsoni terveket a minisz-
térium meglepődve, egyben örömmel 
fogadta, az ötletgazdák tisztában van-
nak vele, hogy állategészségügyi szem-
pontból rendkívüli odafigyelést igényel 
a vadállatok zárt térben történő tartása.

A kétezer darab, vegyes ivarú, nagyjából 
hathetes csibét tavasszal Magyarország-
ról fogják beszerezni, majd szeparálva, 
külterületen helyezik el őket úgyne-
vezett volierekben (hálóval bekerített 
röpdében), a természetes élőhelyüknek 
megfelelő erdős-ligetes-völgyekkel ta-
golt-homokbuckás területen. Eledelként 
minél kevesebb tápot szánnak nekik, 
rovarokból, bogarakból, gyommagvak-
ból viszont annál többet. Antal Szabolcs 
elmondta, a szaporítás nem célja az ön-
kormányzatnak, fogságban nem is lehet 
erre igazán számítani.

A fácántartás egyedülálló ötlet, de helyi 
termék tekintetében nem az első. Az ön-
kormányzat 3 hektáron málnát termeszt 
– idén nyáron lesz az első igazi szüret, 
szörp és lekvár készül belőle, valamint 
tojótyúkokat is nevel, amik tojását a szá-
raztészta-gyártáshoz használják fel.

Az előnevelt állatok elhullási százaléka 
alacsony, ám számolnak az állomány mi-
nimális csökkenésével, sőt igyekeznek 
meg is előzni azt: az állatok csőrvédőt 
kapnak a gyakori kannibalizmus ellen, 
továbbá kellő távolságra tartják őket a 
számukra elsődleges stresszfaktort je-
lentő embertől.  

A fácánokat a közmunkaprogram részt-

vevői nevelik majd: gondozásuk, takar-
mányozásuk 8-10 főnek ad folyamatos 
munkát. Fontos, hogy ezúttal női dol-
gozókról van szó, hiszen a közmunka 
helyben javarészt férfimunkákat takar. 
Mivel az önkormányzat helyi termékei 
piaci körülmények között nem értéke-
síthetők, a fácánhússal a városlakók jár-
nak jól, és cserealapot is képezhet más 
önkormányzatok termékeivel. Nem mel-
lékesen a vad felhasználható közösségi 
alkalmakon (például városnapi főzés) és 

kaphatnak belőle a sámsoni rászorulók 
is – összegezte a polgármester.

Kitért rá, valamennyi hatósági engedé-
lyeztetés folyamatban van; vigyáznak 
rá, hogy a program minden eleme a ha-
tályos jogszabályoknak megfelelően va-
lósuljon meg. Hosszabb távú terv, hogy 
a helyben hamarosan megalakuló szoci-
ális szövetkezet a későbbiekben formát 
adjon az állatok piaci értékesítésének.

Forrás. www.civishir.hu

Damjanich utca



AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA MEGBÍZÁSÁBÓL A NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS 

SZOCIÁLIS HIVATAL AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCV. TÖRVÉNY ÉS AZ ÁLLAM- 

HÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 368/2011. (XII. 31.) KORM. REN-

DELET ALAPJÁN NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDETETT A KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUMOK (A 

TOVÁBBIAKBAN: KEF) MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSÁRA, VALAMINT A KÁBÍTÓSZER-

PROBLÉMA KEZELÉSÉT CÉLZÓ HELYI STRATÉGIÁK MEGVALÓSULÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSÁRA.

Megalakult a hajdúsámsoni kábítószerügyi egyeztető fórum

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

A pályázat általános célja volt a KEF helyi 
igényekre reagáló szakmai tevékenységé-
nek előmozdítása, a már működő vagy új/
újjá alakuló KEF-ek folyamatos működésé-
nek támogatása, a koordinációs feladatok 
biztosítása, valamint a helyi drogpolitikai 
célkitűzésekhez kapcsolódó programok 
támogatása.

Városunk 2016. szeptember 23. napján a 
fenti kiírásra sikeres pályázatot nyújtott 
be, melyhez az Önkormányzat 50 000 Ft 
önerőt biztosított. A pályázati eljárás so-
rán az Önkormányzat az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma támogatásával, a 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
lebonyolításában 450 000 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült. 

A nyertes pályázat megvalósításának első 
lépéseként, 2017. február 9. napján meg-
alakult Hajdúsámsonban a helyi Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum, mely önálló 
jogi személyiséggel nem rendelkező, ön-
kéntes szakmai szervezet.
Alapító tagjai között üdvözölhetjük vá-
rosunk Önkormányzatát, Csukásné Dr. 
Berettyán Barbara háziorvost, Dr. Borus 
László háziorvost, a Lépéselőny Kht. fenn-
tartásában működő Szivárványház Szoci-
ális Szolgáltató Központot, Hajdúsámson 
Város Bűnmegelőzési Tanácsát, a Nyírado-
nyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatá-
si Központ Hajdúsámsoni telephelyét, a II. 
Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolát, valamint a Hajdúsámsoni 
Polgárőr Egyesületet.

A hajdúsámsoni KEF társadalmi elnöki 
posztját városunk polgármestere, Antal 
Szabolcs tölti be, míg a szakmai elnöki 
posztra Kiss József, a Magyar Ökumeni-
kus Segélyszervezet, Szociális és Fejlesztő 
Központ, Debrecen, Szenvedélybetegek 
Alacsonyküszöbű Ellátásának vezetője ke-
rült megválasztásra.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok te-
vékenysége helyi szinten összehangolja 
a közösség és az együttműködés, a meg-
előzés és gyógyítás, a rehabilitáció és a kí-
nálatcsökkentés szervezeteinek és intéz-
ményeinek munkáját. Egységes szakmai 
és módszertani szemlélet megvalósítá-
sával a helyi szinten megvalósuló kábító-
szer-megelőző és kezelő tevékenységet 
irányítja, ésszerűsíti a helyi szükségletek 
feltárásával és az ezekre épülő stratégiák 
kimunkálásával.

A hajdúsámsoni KEF tagjai, valamint a 
csatlakozó szervezetek munkatársai ré-
szére a projekt keretén belül szakmai 
képzésre is sor kerül, melynek során a 
KEF működéséről, a drogprobléma helyi 
és országos sajátosságairól, valamint a 
beavatkozás lehetőségeiről részesülnek 
oktatásban.

Az alakuló ülést követően a hajdúsámsoni 
KEF hivatalosan is megkezdte működését 
és várja további tagok csatlakozását.

2017. március 21. napján a  Hajdúsámsoni 
KEF megtartotta a soron következő ülését, 
melyen elfogadásra került  Hajdúsàmson 
Város Drogellenes stratégiája, továbbá 
a megalakulás óta a szervezethez csatla-
kozó tagok is felvételre kerültek, melyek 
között üdvözölhetjük a Debreceni Rend-
őrkapitányságot és a Hajdú-Bihar megyei 
Rendőr-főkapitányságot is, mint együtte-
sen csatlakozó tagokat.
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Kábítószerügyi egyeztető fórum

Kábítószerügyi ülés 

A 2017. FEBRUÁR 9. NAPJÁN MEGALAKULT 
HAJDÚSÁMSONI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZ-
TETŐ FÓRUM A DOHÁNYZÁSMENTES 
VILÁGNAP ALKALMÁBÓL 2017. MÁJUS 
31-ÉN SZAKMAI NAPOT SZERVEZ.

A rendezvény részletes programja a város honlapján 
és plakátokon kerül meghirdetésre. A belépés ingye-
nes. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

TÁJÉKOZTATÁS



4

Örökség a városon átmenő és a telepü-
lésrészeket kívülről érintő országos út, 
amely megosztja, és elválasztja a köz-
ponti belterület északi és déli részét 
egymástól, hatalmas átmenő forgalmat 
bonyolítva.

A forgalmat a városból elvezető, elkerülő 
út munkálatai megkezdődtek, és elérhe-
tő közelségbe került egy élhetőbb város 
kialakulása.

Természetes törekvés az, hogy a saját 
otthonát, házát, kertjét, közvetlen kör-
nyezetét mindenki igyekszik szebbé, kel-
lemesebbé tenni.

A városszépítő- és építő szakma, vala-
mint az azt támogató politika képviselői 
új lehetőséget biztosítanak a város és 

annak lakói számára, hogy mindezeket a 
törekvéseket városi szinten, a település 
egészére kifejtve gyakorolják.

Ez év kezdetétől számos új szemléletű 
jogszabály lépett hatályba, melyek se-
gítik az önkormányzatokat a város képé-
nek megőrzésében, szebbé tételében, a 
város örökségének és hagyományainak 
megtartásában. 

Ezzel összefüggésben az önkormányzat 
lehetősége és egyben feladata a város 
saját meglévő rendeleteinek felváltása, 
új rendeleteinek a megalkotása, a helyi 
építési szabályzat és ezzel összefüggés-
ben a rendezési tervek átdolgozása. 

Mindezek közvetlen célja a településkép 
védelme, alakítása a táji és építészeti ér-
tékek, hagyományok érvényre juttatása, 
kellemesebb városi környezet, vonzó 
lakóterületek alakítása. Ez hatalmas fel-
adat, melynek eredményes elvégzése 
csak a lakosság aktív részvétele és támo-
gatása mellett lehetséges.

A két legfontosabb feladat a városkép 
védelméről szóló helyi rendelet és ennek 
kapcsán a rendelkezéseket megalapozó 
és vizuálisan is megjelenítő Arculati kézi-
könyv megalkotása. 

Az elkövetkezendő időkben lakossági fó-

rumokat fogunk rendezni, ahol mindenki 
kifejtheti véleményét elvárását a közvet-
len környezetével, utcájával, városrésszel 
ahol él, illetve az egész várost érintően.

Számítunk a lakosság aktív részvételére 
és segítségére!

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEIN-
KET, HOGY A KÖZFOGLALKOZTATÁSSAL 
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS HELYSZÍNE 
MEGVÁLTOZOTT.

Jelenleg a Polgármesteri Hivatal „D” épületében  
- a szociális iroda melletti épületrészben - történik a 
közfoglalkoztatással kapcsolatos  ügyek intézése.

TÁJÉKOZTATÁS

HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A 2016. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM SORÁN VÁLTOZATOS ŐSHONOS ÁLLATÁLLOMÁNY 

TARTÁSÁT TŰZTE KI CÉLNAK, MELYEK A KÖVETKEZŐK ÁLLATOK: GYÖNGY TYÚK, TOJÓTYÚK, SZARVASMARHA, LÓ, SZAMÁR, JUH, RACKAJUH, 

KECSKE, MANGALICA SERTÉS.

Őshonos állatállomány tartása a közfoglalkoztatásban

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

A beszerzésre került jószágok tartására 
kijelölt területen kialakítandó telepnél 
- a hatósági előírások betartása mellett 
– törekedtünk arra, hogy olyan egységet 
hozzunk létre, amely mintegy látvány-
gazdaságként is működik. Reményeink 
szerint a városunk oktatási intézményei 
mellett a környező településekről érkező 
diákokkal is sikerülni fog megismertetni 
a régiónkra jellemző őshonos állatokat 
és tartásukat.
A közfoglalkoztatási program végrehaj-
tása során az állati termékek (tojás, tej) 
felhasználásával további célunk olyan 
termékek előállítása, amelyek intézmé-
nyeink számára a közétkeztetésben is 
felhasználhatóak, illetőleg értékesítésé-
vel - a programra fordítható - bevétele-
ket eredményeznek. Az állattartó telep 
kialakítása hamarosan befejeződik.

Állattartó telep

HAJDÚSÁMSON VÁROS LAKÓI A VÁROS 

KÖZPONTI BELTERÜLETI RÉSZÉT ÉS KÉT - 

A KÖZPONTTAL KÖZVETLENÜL ÖSSZE NEM 

FÜGGŐ - VÁROSRÉSZÉT SÁMSONKERTET 

ÉS MARTINKÁT ÉVSZÁZADOK FOLYAMÁN, 

TERMÉSZETES MÓDON ÉS FORMÁBAN 

KIALAKULT ÖRÖKSÉGKÉNT KAPTA.

A városkép védelméről
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TÁJÉKOZTATÓ...

A 2016. évre kapott támogatásokkal vala-
mennyi, a Képviselő-testület által támo-
gatott önszerveződő közösség sikeresen 
elszámolt. A támogatás célja a működési 
és általános költségek támogatása volt. A 
következő szervezetek támogatásának el-
számolása került elfogadásra:
• a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport 

és IYúsági Szabadidős Egyesület,
• a 3-D Sportegyesület,
• a Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület,
• a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület,
• a Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub 

Egyesület,
• a Martinka Lakosokért Egyesület,
• az Iskolánkért Alapítvány,
• a Csapókerti Iskolánkért Alapítvány,
• a Sámson Erejével a Romákért Alapítvány, 
• a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei 

Egyesülete,
• a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni 

Élet Gyülekezete,
• a Szent Család Plébánia,
• a HIT Gyülekezete, 
• a Hajdúsámsoni Református Egyházközség,
• a Hajdúsámsoni Görögkatolikus Szerve-

zőlelkészség,
• a Hajdúsámsoni Baptista Gyülekezet,
• a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola támogatása, 

melynek célja egyrészt a sajátos neve-
lési igényű tanulók tanulmányi kirándu-
lásához a belépőjegyek megvásárlása, 
valamint a gyermekek étkeztetése volt, 
másrészt a „Tanulmányi kirándulás he-
tedikeseknek” című pályázat alapján a 
budapesti Magyarok Házába szervezett 
egy napos kiránduláson, valamint a ko-
lozsvári két napos kiránduláson részt 
vevő 40 fő, 7. osztályos tanuló étkezteté-
sének támogatása.

• Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság támogatása, melynek célja 
az AMBU MAN egészségügyi oktató és 
szemléltető eszköz megvásárlására volt.

A Képviselő-testület 2017. évre az alábbi 
önszervező közösségek, és egyházak ré-
szére nyújtott támogatást működési és 
általános költségek támogatására:
• a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület  

(2 000 EFt),
• a Hajdúsámsoni Harangi Imre Sport-

egyesület (4 000 EFt),
• a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és 

IYúsági Szabadidős Egyesület (9 000 EFt),
• a 3-D Sportegyesület (2 700 EFt),
• a Martinkai Lakosokért Egyesület (200 EFt),
• a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület (300 EFt),
• a Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub Egye-

sület (200 EFt),
• az Iskolánkért Alapítvány (1 100 EFt),
• a Csapókerti Iskoláért Alapítvány (300 EFt),
• a Sámson Erejével a Romákért Alapít-

vány (200 EFt), 
• a Martinkáért Egyesület (200 EFt),
• a Lépéselőny Közhasznú Egyesület (100 

EFt, továbbá adomány formájában nyújt 
támogatást, a közfoglalkoztatás kereté-
ben megtermelt javakból),

• a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei 
Egyesülete (100 EFt),

• a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni 
„Élet” Gyülekezete (300 EFt),

• a Hajdúsámsoni Görögkatolikus Szerve-
zőlelkészség (300 EFt),

• a HIT Gyülekezete hajdúsámsoni közös-
sége (300 EFt),

• a Hajdúsámsoni Református Egyházköz-
ség (500 EFt),

• a Hajdúsámsoni Baptista Gyülekezet (300 EFt),
• a Szent Család Plébánia (300 EFt),
• a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola sajátos neve-
lési igényű tanulók tanulmányi kirándu-
lásának támogatása (60 EFt).

A Képviselő-testület a következő ered-
ményes sportolóknak nyújtott 2017. évre 
szponzori támogatást:
• Bertalan Zoltán íjász (100 EFt),
• Molnár Anna Éva íjász (100 EFt),
• Tóth-Markos Szabolcs Dávid versenytán-

cos (350 EFt),
• Varga Miklós felnőtt válogatott ökölvívó 

(800 EFt).

... A HELYI ÖNSZERVEZŐ KÖZÖSSÉGEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁVAL ÉS TÁMOGATÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN HOZOTT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEKRŐL

Egészségnap Hajdúsámsonban

Az eseményre a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola aulájában került sor. Antal Szabolcs polgármester 
megnyitó beszédében hangsúlyozta nem csak a káros szenvedé-
lyek nélküli, hanem az egészségtudatos élet, az egészséges szem-
lélet fontosságát. Az esemény alkalmából a diákoknak rajzverseny 
lett meghirdetve, amire 75 pályamunka érkezett. A rajztanárokból 
álló zsűri 21 alkotást díjazott, melyeket Antal Szabolcs polgármes-
ter és Kiss József, a KEF szakmai elnöke adott át. A délután további 
részében az érdeklődők egészségügyi szűréseken, tanácsadáso-
kon, újraélesztési bemutatón, felvilágosító előadásokon vehettek 
részt. Az esemény színvonalas és hasznos lebonyolítását Hajdú-
sámson Város Önkormányzata, Debreceni Orvostanhallgatók 
Egyesülete, Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, Debre-
ceni Rendőrkapitányság, Magyar Vöröskereszt Debreceni Területi 
Szervezete, Szivárványház Szociális Szolgáltató Központ, Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ, Védőnői Szolgáltató Kft., 
Zepter Debreceni Iroda közreműködése tette lehetővé.

2017. ÁPRILIS 7-ÉN AZ EGÉSZSÉG VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL 

VÁROSI EGÉSZSÉGNAPOT SZERVEZETT A HAJDÚSÁMSONI  

KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM.
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Helyi adókkal kapcsolatos tájékoztatás

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény állapítja meg az adók megállapítá-
sával, meg0zetésével kapcsolatban az adó-
zó kötelezettségeit. Az adókötelezettség 
magában foglalja többek között a beje-
lentésre, nyilatkozattételre, bevallásra, 
adó(zetésre és adóelőleg (zetésére, 
adatszolgáltatásra, és minden az adózás-
sal összefüggő változás (tulajdonjog, lak-
cím, mentességhez kapcsolódó adatok, 
használati jelleg, stb.) bejelentési kötele-
zettséget.

Felhívjuk azon lakosaink (gyelmét, akik 
építményadó és a kommunális adó te-
kintetében még nem tettek eleget beje-
lentési kötelezettségüknek, úgy a beje-
lentéshez szükséges nyomtatványokat 
letölthetik a www.hajdusamson.hu hon-
lapról, illetve személyesen beszerezhetik 

A veszettség az egyik legrégebben ismert, 
embert és állatot egyaránt megbetegítő, a 
tünetek jelentkezése esetén halálos kime-
netelű fertőző betegség. A világon még 
napjainkban is évente 30-40 ezer ember 
hal meg ebben a betegségben. Hazánk-
ban a 70-es 80-as évek óta az úgynevezett 
„erdei veszettség” okoz nagy problémát. 
Ennek legfőbb terjesztője a róka.

A vakcinázási kampányt az Földművelési 
minisztérium (FM) Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági hivatal (NÉBIH) Állatgyógyá-
szati Termékek Igazgatósága koordinálja.
A kampányidőszakban közel másfélmillió 
adag, csalétekbe rejtett vakcina döntő 
hányadát repülőgépekből juttatják ki a 
területre.
Azokon a területeken, ahol nem célszerű, 
vagy tilos repülni, gyalogosan, kézzel ke-
rül sor a vakcina kihelyezésére.

A vadászatra jogosultak fontos feladata a 
kampányokat közvetlenül megelőzően a 
lakosság tájékoztatása. A hivatásos vadá-
szok ennek érdekében a vadászterületek 
több forgalmas pontjára feltűnő piros szí-
nű, kétnyelvű plakátokat helyeznek ki, és 
a települések hirdető tábláira is kikerülnek 

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal „A” 
épület 1-2. számú irodájában.

Kérjük adózóinkat, hogy a bevallással, adó0-
zetéssel, adózással összefüggő változások 
bejelentésével kapcsolatban keressék a 
polgármesteri hivatal adóügyi ügyintézőit 
az alábbi időpontokban és elérhetőségeken:

Az adóhatóság ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:  12.30-16.00
Kedd, Szerda, Péntek:  8.00-12.00
Csütörtök:  nincs ügyfélfogadás

Elérhetőségek:
Levelezési cím: Hajdúsámsoni 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: polgarmesterihivatal@hajdusamson.hu

a megfelelő tájékoztatást adó Felhívás 
című plakátok.

A már évek óta tartó vakcinázás eredmé-
nyeként jelentősen lecsökkent Magyaror-
szágon a veszettségi esetek száma. Amíg 
1992 előtt évente átlagosan mintegy 1400 
esetet regisztráltak, 2004-ben a bejelen-
tett esetek száma alig haladta meg a szá-
zat (124 eset.)
Fontos még tudni, ha rókát látunk a lak-
helyünk közelében, vagy akár egészsé-
gesnek tűnik, akár betegnek, minden kon-

taktust kerülni kell! Azaz tilos megfogni! 
A hulladékot megfelelően zártan kell tá-
rolni, hogy ne vonzza oda a rágcsálókat és 
a rókákat, a húsevő háziállatainkat (kutya, 
macska) pedig rendszeresen oltatni kell 
veszettség ellen. Ezekkel az alapvető in-
tézkedésekkel már nagyon sokat tettünk 
a veszettség megelőzéséért.
Ha veszettség tüneteit vesszük észre az 
állaton, azonnal értesíteni kell  a helyi ha-
tósági állatorvost, vagy a NÉBIH Zöld Szá-
mán bejelentést tenni (06 80 263 244)!
A NÉBIH Veszettségmentesítési Program ol-
dalán még több tájékoztatást kaphatunk 
a betegséggel és a program részleteivel 
kapcsolatban.

HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 

ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN ÉPÍTMÉNYADÓT, MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁT ÉS  

HELYI IPARŰZÉSI ADÓT VEZETETT BE.

Ebzárlat és legeltetési tilalom április 4-25-ig!

A TÉRSÉGBEN LÉVŐ VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDEJE ALATT EBZÁRLATOT RENDELNEK EL,  

ÉS A LEGELTETÉS IS TILOS, KÖRÜLBELÜL 15-20 NAPIG.

KÖZÉRDEKŰ

EBOLTÁSOK 
IDŐPONTJA
2017. ÉVI KÖTELEZŐ VESZETTSÉGOLTÁS
Minden 3 hónapot betöltött eb 
oltása kötelező! 
Csak mikrochippel ellátott ebek 
kaphatják meg a védőoltást!
(Van lehetőség az oltásnál a mikrochip 

beültetésére. A macskák oltása ajánlott.)

HAJDÚSÁMSON TERÜLETÉN:
Pótoltások:

04.22-én (szombat) 8:00-9:00 óráig 

Gépállomás
04.22-én (szombat) 9:30-10:30 óráig  

Szatmári-Kinizsi u. sarok
04.23-án (vasárnap) 8:00-9:00 óráig  

Jókai utcai iskola
04.23-án (vasárnap) 9:30-10:30 óráig  

Radnóti u. (játszótérnél)

SÁMSONKERT: Pótoltás:

04.22-én (szombat) 11,00-12,00 óráig 

Sámsonkert, Iskola

MARTINKA: Pótoltás:

04.23-án (vasárnap) 11:00-12:00 óráig 

Buszforduló

Az oltás és féregtelenítés díja a meghirde-

tett helyeken és az állatorvosi rendelőben:

2017. 04. 30-ig 4000 Ft/eb
2017. 04. 30-tól 4500 Ft/eb

Az oltási könyveket hozzák magukkal! Az 

elveszett oltási könyv pótlása 1000 Ft/db.

Ügyfélfogadási időben folyamatosan igé-

nyelhető a védőoltás, és egyéb állategész-

ségügyi szolgáltatás.

Állatorvosi rendelő:  

Hajdúsámson, Széchenyi u. 2.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Szerda:  17:00-19:00

Kedd, Csütörtök, Péntek:  08:00-10:00

Ha érdeklődni szeretne, vagy bármilyen 

kérdése van, kérjük, hívja a 06-70-376-1169 
telefonszámot.

Kövessen minket a Facebook-on:  

www.facebook.com/zsolt.vajna.5
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Beiratkozni az Eszterlánc Óvoda titkárságán lehet 
2017. április 24-én (hétfőn)  8.00-17.00 óráig
2017. április 25-én (kedden)  8.00-16.00 óráig
2017. április 26-án (szerdán)  8.00-16.00 óráig

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni a gyermek 
• lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 
• születési anyakönyvi kivonatát és 
• TAJ kártyáját, továbbá 
• •a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványát.

Az Eszterlánc Óvoda felvételi körzete: Hajdúsámson közigazgatási 
területe (Hajdúsámson, Sámsonkert, Martinka, Liget-tanya telepü-
lésrészek).

Az Eszterlánc Óvoda nyitva tartása: heti 55 óra időtartamban, hét-
főtől péntekig, naponta 06.00 órától 17.00 óráig.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének ha-
tárnapja: 2017. május 26.

Jogszabályi tájékoztatás:

Nkt. 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét 
a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, 
fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érin-
tett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik élet-
évét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai fog-
lalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények 
esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő 
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév be-
töltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a 
gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete 
indokolja.

Nkt. 49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába 
a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után 
vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyer-
mekek felvétele folyamatos.
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek 
körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda 
vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek szá-
mát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, 
az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az 
óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyer-
meket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező 
felvételt biztosító óvoda).

Hajdúsámson, 2017. március 1.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, kisebb terjedelmű bú-
tordarabokat, berendezési tárgyakat, valamint rongyot, ruhát, fale-
velet, virágmaradványokat, egyéb kommunális hulladékot zsákba 
vagy gyűjtőedénybe – melynek súlya darabonként nem haladja 
meg a 30 kg-ot – tegyék ki a megszokott helyre a közterületen.
Ingatlanonként legfeljebb 1 m3 hulladékot szállít el Közszolgáltató.
Nem szállítjuk el az építési törmeléket, veszélyes hulladékot, gu-
miabroncsot, elektronikai hulladékot (háztartási kisgépek, televí-
ziók, számítógépek, elektromos szerszámok stb.) valamint a kézi 
erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túl méretes hulladékot. 
Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció napján a 
megszokott helyen legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az el-
szállítani kívánt hulladékot.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonpro<t Kft.

(Az edényzetet abban az esetben is tegyék ki ürítésre a megjelölt napon, 
ha az kis mennyiségű üveghulladékot tartalmaz!)

A sárga és a piros fedelű edényzetek ürítésének az időpontjait (2017):

SZELEKTÍV (SÁRGA FEDELŰ): ápr. 20., máj. 18., jún. 15., júl. 13., 
aug. 10., szept. 7., okt. 5., nov. 2., nov. 30., dec. 28.,
ÜVEG (PIROS FEDELŰ): ápr. 20., júl. 13., okt. 5.
Szállítási napokon a hulladékot kérjük reggel 6 óráig kihelyezni 
a közterületre!

Hirdetmény

TAVASZI LOMTALANÍTÁS

TÁJÉKOZTATÁS

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY (A TOVÁBBI-

AKBAN NKT.) 83. § (2) BEKEZDÉS B) PONTJA ALAPJÁN HAJDÚSÁMSON 

VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A 73/2017. (II. 23.) ÖH. 

SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL AZ ESZTERLÁNC ÓVODÁBA AZ ÓVODÁSKORÚ 

GYERMEKEK 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ BEÍRATÁSÁNAK 

IDŐPONTJÁT 2017. ÁPRILIS 24–25–26. NAPJAIBAN ÁLLAPÍTOTTA MEG. 

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A „TAVASZI LOMTALANÍTÁSI 

AKCIÓ” HAJDÚSÁMSON-MARTINKÁN
2017. ÁPRILIS 22-ÉN, SZOMBATON
TÖRTÉNIK ÉS EKKOR SZÁLLÍTJÁK EL A HAJDÚSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
NONPROFIT KFT. JÁRMŰVEI A LOMNAK MINŐSÜLŐ HULLADÉKOT.

EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY HAJDÚ-
SÁMSONBAN A HÁZHOZ MENŐ ÜVEG HULLADÉK BEGYŰJTÉSÉNEK 
LEGKÖZELEBBI IDŐPONTJA: 2017. ÁPRILIS 20. 

KÖZÉRDEKŰ

KEDVES SZÜLŐK!

NYÍRADONYI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

2. SZÁMÚ BÖLCSŐDE (4251 HAJDÚSÁMSON SZATMÁRI ÚT 16.)

BEIRATKOZÁST HIRDET A 2017-2018-AS NEVELÉSI ÉVRE

Beiratkozás időpontja:
2017. MÁJUS 8.    8-12 ÓRÁIG
2017. MÁJUS 9.  13-17 ÓRÁIG
            A beiratkozáshoz szükséges a gyermek: 

•  SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONATA, 
• TAJ KÁRTYÁJA, 
• LAKCÍM KÁRTYÁJA, 
• SZÜLŐ LAKCÍM KÁRTYÁJA, 
• MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁSOK. 

A FELVÉTELT NYERT VAGY ELUTASÍTOTT GYERMEKEKET 
2017. MÁJUS 31.-IG ÍRÁSBAN ÉRTESÍTJÜK.



POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

ÉV ELEJE MÁR SZOKÁSOSAN A MÖGÖTTÜNK HAGYOTT ÉV ÉRTÉKELÉSÉRŐL SZÓL. A KÉT SZAK-

OSZTÁLYUNK KÖZÜL AZ ÍJÁSZAT AZ, AMI LÉNYEGESEN MAGASABB SZÍNVONALON MŰKÖDIK.

ÉRTÉKELÉS

Itt már a nemzetközi versenyekről és ered-
ményekről számolhatunk be. A tavaly meg-
változtatott koncepciónk szerint a 2016-os 
évben a pályaversenyzés kap főszerepe.. 
Ez komoly technikai átállást is jelentett a 
vadászíjászathoz képest. Az íjakat, vessző-
ket és egyéb tartozékokat, még a ruháza-
tot is át kellett alakítani az új kihívásoknak 
megfelelően. Ez nem minden esetben 
ment zökkenőmentesen. Jó példa rá, hogy 
élversenyzőnk iY. Bertalan Zoltán nem túl 
rég vásárolt „Mathews” íján egy év alatt 
háromszor tört el a kar, mert egyszerűen 
nem bírta a pályaversenyzéssel járó lö-
vésszámot. A mostani felkészülési időszak 
alatt meg kell oldani az íj cseréjét, hogy a 
versenyidőszakra összeérjenek. A 2016-os 
versenyszezonra a felkészülés jól sikerült, 
mivel már a tavaszi teremszezonban 3 Ma-
gyar Bajnoki címmel zártuk ezt a verseny-
szezont. iY. Bertalan Zoltán megnyerte a 
World Archery Magyar Bajnokságot, vala-
mint az IFAA terem Magyar Bajnoki címet 
is sikerült megszereznie. Lőrinczi Réka szin-
tén Kecskeméten a saját korosztályában, 
már az „új” csigás kategóriában lett Magyar 
Bajnok, elért pontszámával a 0úk között is 
első lett volna. A Zoli eredményének érté-
két növeli, hogy mindkét Országos Bajnoki 
címét Orosz Viktor háromszoros világbaj-
nok legyőzésével érte el. A sikeres sorozat 
tovább folytatódott a Szlovéniában meg-
rendezésre került első CEC fordulón is. Itt 
csak felnőtt kategóriában rendeznek ver-
senyt, ahol Közép Európa 12 országának leg-
jobb íjászai vettek részt. Zoli egyéni csúcsot 
lőve megnyerte első nemzetközi szabadté-
ri versenyét. A versenysorozat további ver-
senyein (Arad, Belgrád, Zágráb) is kiválóan 
szerepelve, ősszel az összesített verseny-
ben a I. helyezést sikerült elérni. Sajnos itt 

már jelentkeztek az íjjal kapcsolatos tech-
nikai problémák, de a végeredmény így 
is kiemelkedő. Ha még azt is hozzáadjuk, 
hogy az egész éves versenyeredmények 
24 világranglista pontot is eredményeztek, 
akkor teljesen elégedettek lehetünk. Nagy 
szó ez egy ilyen kis egyesület életében. A 
szabadtéri szezon Rékának is jól sikerült, 
mivel két országos versenyen is sikerült 
győzedelmeskednie. Megnyerte a Magyar 
Bajnokságot, szabadtéren is, illetve a Di-
ákolimpia országos döntőjében sem talált 
legyőzőre. Ezen a versenyen Makai Ádám, 
korosztálya leg0atalabb tagjaként a közép-
mezőnyben, a negyedik helyen végzett. 
A teljesség igénye nélkül, tényleg csak a 
nemzetközi és az országos eredményeket 
értékelve egyértelműen megállapítható, 
hogy jól használtuk fel az Önkormány-
zat támogatását, országos és nemzetközi 
szintéren is öregbítettük az egyesületünk 
és Hajdúsámson város hírnevét. Erre jó le-
hetőség lesz 2017-ben a Brassóban április 
elején megrendezésre kerülő IFAA Terem 
Világbajnokság, ahol egyesületünk három 
versenyzővel képviselteti magát. Termé-
szetesen a régiós versenyeken túl kiemelt 
versenyek lesznek a Magyar Bajnokság 
versenyei, valamint a CEC nemzetközi ver-
seny sorozat. Bízunk abban, hogy eredmé-
nyeinkkel rászolgáltunk arra, hogy a város 
testülete továbbra is támogassa egyesü-
letünket. A kézilabda szakosztályunknál 
folyó munkáról is csak pozitív dolgokról 
számolhatok be! A 2016-2017-es bajnoki 
szezonban már U-11-es korcsoportban is 
vannak versenyzőink. Így már az NBI/B-ben 
szereplő junior játékosokon kívül, már van 
az országos serdülőbajnokságban szerep-
lő tanítványunk is. Természetesen a tavaly 
már összeállt U-13-as korosztály játékosai 

is tovább versenyeznek az országos gyer-
mekbajnokságban, illetve a már említett 
U-11-es csapathoz is adunk meghatározó 
játékosokat. Mindkét az országos gyer-
mekbajnokságban szereplő csapatunk a 
csoport középmezőnyében helyezkedik el, 
ami jól tükrözi a fejlődésüket az előző évi 
bajnoksághoz képest. Játékosaink tovább-
ra is a Nyíradonyi VVTK színeiben verseny-
zenek, ami kölcsönös előnyökkel jár mind-
két egyesület számára. A hosszú távú cél 
továbbra sem változott, azt szeretnénk el-
érni, hogy ezek a gyerekek belátható időn 
belül, Hajdúsámsoni színekben saját pályá-
jukon játszva érjenek el minél jobb ered-
ményeket. Szerintem jól tükrözi az egye-
sületnél folyó munka színvonalát, hogy a 
Hutka család már a harmadik generációval 
képviselteti magát. Hutka Dia az NBI/B ju-
nior csapat legmeghatározóbb játékosa, 
Dóri a serdülő csapat legeredményesebb 
játékosa, és a testvérei nyomdokaiba lépő 
Dorina az U-11-es csapat leg0atalabb játé-
kosa, aki szintén nagy reménysége egyesü-
letünknek. Összességében úgy értékelem, 
hogy jó úton járunk, céljaink továbbra is 
reálisak, a rendelkezésünkre álló anyagi le-
hetőségeken belül maximális eredményes-
séggel használjuk fel. Egyelőre a meglévő 
szakosztályainkat szeretnénk továbbra is 
eredményesen működtetni, mert hiába 
a különböző „megkeresések” egy-egy új 
szakosztály (pl. asztalitenisz) beindítása 
sajnos anyagi lehetőségeink ezt egyelőre 
nem teszik lehetővé. Ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani Hajdúsámson Város 
Önkormányzatának, Képviselő testületé-
nek, hogy évek óta rendszeres anyagi tá-
mogatásukkal hozzájárulnak egyesületünk 
sikeres működtetéséhez.

Bertalan Zoltán SE Elnök

HÍREINK
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Bertalan Zoltán (középen)
Európa Kupa I. hely

Lőrinczi Réka, Makai Ádám Diák Olimpia Döntő
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„ A néppel tűzön, vízen át” „Az Úr csodásan működik”

Legtehetségesebb, legeredményesebb
autóépítők között

Sajnos mikor elkezdhettünk volna elin-
dulni ez ügyben (az oroszok kimenetele 
után) 1991-ben, Ő 1992 augusztus 5-én 
meghalt. Itt maradtam nagy bánatommal 
és kétségbeesett gondolatokkal, hogy 
hogyan tovább az Ő ügyében is!? Teltek 
az évek, évtizedek, amikor 2013. október 
23-i ünnepségen (amelyen azelőtt is min-
dig részt vettem) Laczkóné Jutka megkér-
dezte, hogy ugyan mondjam már el mi 
történt, ha nem titok, hogy én minden ün-
nepségen itt vagyok, nagyon szomorú és 
könnyes szemmel. Röviden elmondtam a 
férjem 56-os múltját, annak következmé-
nyeit, azt a több évtizedes „lelki terrort”, 
amit Ő és a család is átélt. Jutka bízta-

Elsőként a futóművet cseréltem át, egy 
állítható magasságú FK Street futómű-
re. Azután nem volt megállás, jött a na-
gyobb könnyűfém JapanRacing felni 
garnitúra, amelyeket szálcsiszoltan ren-
deltem a gyártótól.

2016-ban kezdtem el intenzívebben jár-
ni az ország különböző pontjaira autós 
találkozókra, ahol sokaknak tetszett az, 
amit a lassan 20 éves Passatból sikerült 
kihozni. Persze itt nem érhetett véget, 
hiszen aki imádja az autóját, mindig talál 
rajta valami hibát, csinosítani valót.

Ezzel én is így voltam. Igyekeztem a leg-
tökéletesebb állapotba hozni az autót. 
Idén év elején a Füzes Tuning Javító-
műhely vette kezelésbe a fényezést, és 
fényesítették olyanra, ahogyan én azt 
elképzeltem.

Az év első meghatározó rendezvénye 
hazánkban a Budapesten évente meg-
rendezett Autó-Motor és Tuning Show, 

tott, hogy soha nem késő megkeresni és 
megtalálni az igazságot! Én először is és 
mindig sokat imádkoztam, majd tanácsot 
kértem az én lelkészemtől Lovász Kriszti-
ántól. Ő lelkileg bíztatott, sőt személyes 
ismeretségét is felhasználva segíteni igye-
kezett. Aztán jött az igazi „csoda” Tarné 
Hajdú Judit a Múzeum és Közművelődés 
igazgatója, akinek elpanaszoltam gondja-
imat. Ő azt tanácsolta írjam le, amit csak 
tudok a férjem 56-os és az azt követő sor-
sáról. Eljuttatta a Vitézi rend vezetőihez, 
akiktől bíztató választ kaptam. Elfogad-
ták a rehabilitálási kérelmemet. Így férje-
met 2014. június 29-én Sopronban „Vitéz 
Bertalan Zoltán”-ná nyilvánították, majd 

2015. március 15-én visszakapta a rangját 
is, sőt hadnagyból főhadnaggyá léptették 
elő. Úgy éreztem, hogy mindent elértem, 
amire a férjem és én is vágytam, de jött 
még egy meglepetés: 2016. június 3-án a 
Vitézi Rend ünnepélyes gyűlésén a férjem 
után én is megkaptam a Magyar Nemzet-
őrség elismerését, a „főhadnagyi” rangot, 
mert tudták, hogy jóban-rosszban mindig 
hűséges társa voltam 38 évig a férjemnek. 
Becsülettel, a legjobb tudásom szerint ta-
nítottam 35 évig. Hazámat mindig nagyon 
szerettem, és míg élek szeretni fogom. 
Nagy lelki megnyugvást adott nekem ez 
az elmúlt két esztendő. Hiszem és vallom, 
hogy minden a jó Isten műve, mert Nála 
minden lehetséges! Ezért is először Neki 
mondok köszönetet és kérem, hogy Mind-
azokat, akik segítettek öreg napjaimat 
szebbé tenni, áldja meg jó egészséggel, 
áldja meg munkájukat, amíg csak élnek. 
Köszönöm. 

Bertalan Zoltánné ny. tanítónő

ahová nem csak hazánkból érkeznek 
egyedi épített autók, hanem Európa 
több országából is.

Az idei rendezvényen volt szerencsém 
bekerülni kiállítóként a MóvárCars 
standjára a „D” pavilonban. Négy nap 
telt el az egyedi épített, tuning autók 
bűvöletében.

Fantasztikus élmény volt számomra, 
hogy Hajdúsámsoni lakosként egy ilyen 
nívós eseményen vehettem részt, Ma-
gyarország legtehetségesebb, legered-
ményesebb autóépítői között.

A tavalyi évben megrendezésre került az 
I. Tuning Találkozó I. StaticFamily néven 
Hajdúsámson Város Önkormányzatá-
nak segítségével, idén sem lesz hiány az 
autócsodákból, hiszen a Car Zone Ma-
gazin szerkesztősége egy nagyszabású 
rendezvényt fog megrendezni városunk 
Epreskerti Rendezvényterén július 7-én 
és 8-án.

Lesz Retro Mozi, jó hangulat, és persze 
szebbnél szebb autók, ahol mindenki ta-
lál majd látni valót.

Berki Róbert

TUDOM, HOGY A JÓ ISTEN VEZETTE AZ ÉN UTAMAT, AMIKOR OLYAN EMBEREKKEL TALÁLKOZ-

HATTAM, AKIK JÓ ÉRZETŰ, IGAZ MAGYAROK. MÁR SZINTE REMÉNYTELEN VOLT, HOGY DRÁGA 

FÉRJEM REHABILITÁLÁSÁRA VALAHA IS SOR KERÜLHET.

2014. NYARÁN VÁSÁROLTAM AZ 1998-AS ÉVJÁRATÚ VOLKSWAGEN PASSATOMAT. ELSŐ SAJÁT 

AUTÓM, NAGYON NAGY BECSBEN TARTOM. AZ ÉVEK ALATT RENGETEG ALAKÍTÁSON ESETT ÁT, 

MIVEL GYÁRI ÁLLAPOTBAN VÁSÁROLTAM AZ AUTÓT.
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Tavaly beszámoltunk arról, hogy Sámson-
kert központjában található mászókát 
Kádár László és az Önkormányzat közre- 
működésével felújítottuk. Örömmel jelent-
hetjük be, hogy az idén a Sámsonkerti 
Lakosokért Egyesület jóvoltából üzembe 
helyezésre került egy bébi hinta, vala-
mint folyamatban van a csúszda és a rúgós 
lovacska beállítása, reméljük a gyerekek 
örömét szolgálva. A Sámsonkerti Részön-
kormányzat egy homokozó elkészítésére 
kapott ígéretet az Önkormányzattól.

A tavalyi év gyakorlatának megfelelően az 
idén is igyekszünk több ruhagyűjtést és 
osztást lebonyolítani a településrészen. Az 
első ruhaosztásra március 26-án került sor. 
Örülünk, hogy segíthettünk. Szervezők: 
Dévainé Kiss Zsuzsanna, Vígvándor Alapít-
vány, Csigéné Zsadányi Mariann képviselő.

Május 6-án immár hagyományként kerül 
megrendezésre a településrész Részönkor-
mányzatának szervezésében a Madarak és 
fák napja. Ez alkalomból a központban lévő 
parkot virágosítjuk, valamint a gyerekeket 
aszfaltrajzversenyre és kvíz vetélkedőre 
várjuk. A részletes programot plakátokon 
és a sámsonkertiek facebook oldalon ol-
vashatják.

Sámsonkerti Híradó
Csigéné Zsadányi Mariann és Rákos 
Tamás rovata

JÁTSZÓTÉR BŐVÍTÉSE

RUHAOSZTÁS

MADARAK ÉS FÁK NAPJA

11 évesen kezdett el süteményeket sütni 
és azóta is egyik legkedvesebb időtöltése a 
szebbnél szebb sütemények és tortakölte-
mények készítése. Cukrásztehetségét nem 
csak a szakmai sikerek elérése érdekében 
és hobbija gyakorlásának szenteli, hanem 
különböző jeles eseményekre, beteg gye-
rekek támogatására, adományozásokra is 
használja. Gyönyörű tortákat adományoz 
leukémiás gyerekek számára. Tavaly a 
mentők napja alkalmából három 0nom és 
dekoratív tortával lepte meg a Debreceni 
Mentőállomás dolgozóit így a maga mód-
ján is tisztelgett a hivatás képviselői előtt. 
Ismerhetjük őt Városnapjainkon szervezett 
süti versenyeken elért eredményei által, a 
2012, 2013 és 2014-es években I. helyezés 
ért el. 

A II. Debreceni Édesség Fesztivál torta 
szépségversenyt hirdetett januárban. In-
ternetes szavazással az első 10 torta került 
be az élő versenybe. A szavazók legtöbben 
Nándi tortájára szavaztak, 2201 szavazattal 
részt vehetett a versenyen, melyre 2017. 
március 11-12-én került sor. Zsűri tagok 
voltak: Bartus Dóra (Tortadíszítés magazin 
rovatvezetője), Deli Antal (cukrásztanár, 

vizsgáztató) és Kovács Éva (Kovács Hideg-
konyha Kft, cukrász). A helyszínen jóma-
gam, Nándi családtagjaival és barátaival, 
nagy izgalommal szurkoltunk és vártuk 
az eredményhirdetést. Az elkészült torták 
közt szoros verseny zajlott, látványra egyik 
szebb volt, mint a másik és kóstoláskor 0no-
mabbnál 0nomabb ízletes remekműveket 
kóstolhattunk meg. A végeredmény Nándi 
és szurkoló tábora nagy örömére, a 17 éves 
hajdúsámsoni felnőtteket is legyőzni ké-
pes, 0atal 0únak kedvezett. Nándi a II. Deb-
receni Édesség Fesztivál torta szépségver-
seny I. díját nyerte el! A versenyen elkészült 
tortákat, köztük Nándi tortáját a sérült 0a-
talokat támogató Fény Felé Alapítványnak 
adományozták. Méltán lehetünk büszkék 
mi, hajdúsámsoni lakosok arra, hogy ilyen 
tehetséges 0ataljaink vannak, mint Nándi 
is. Fiatal kora ellenére tehetségével, sze-
rénységével, szociális érzékenységével, íz-
letes és gyönyörű süteményeivel, tortáival 
hozzájárul városunk hírnevének öregbíté-
séhez. Céljainak eléréséhez és tortái készí-
téséhez a jövőben is sok kreatív ötletet és 
további sok sikert kívánunk

Őri Gyöngyi 1. számú körzet képviselő

Városunk újabb büszkesége, Bátori Nándor

BE SZERETNÉM MUTATNI VÁROSUNK LAKOSAINAK BÁTORI NÁNDORT, A 17 ÉVES SÁMSONI SZÜLETÉSŰ, 
ARANYBIKA VENDÉGLÁTÓ IPARI BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA TANULÓJÁT, AKI JELENLEG A CUKRÁSZ 
SZAKON VÉGZŐS DIÁK.

HÍREINK
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Nosza, ennek utána kell járni, hogyan is áll 
a dolog. Ekkor ért az első meglepetés. Cso-
dálatos gyűjteménye van, a juhászathoz 
tartozó eszközökből, kolompok, csengők, 
csörgők és nem is beszélve a cifra szűrökről, 
juhászkampókról. Faggatván hogyan lett 
pásztor, válasz, nem pásztor, hanem juhász, 
bele született, hetedik generációs juhász. 
(egy generáció = egy emberöltő = 30 esz-
tendő) Itt megakadt bennem a gondolat, 
juhász, ász. Az ász szavunk, olyan képzőnk, 
amit akkor használunk, amikor az ember 
magas szintű tevékenységet végez. Tehát a 
juhász nem csak terelgeti, legelteti, gondoz-
za, gyógyítja, a juhait, hanem tenyészti is. A 
gyűjteménye minden darabjának, története 
van, amit csak estékbe nyúló előadás soro-
zattal lehetne elmondani. Arra gondoltam, 
hogy legalább egy darabról írok, ami jellem-
ző a juhászra és más pásztor kezében nem 
látható, ez nem más, mint a juhász kampó. 

Mit kell tudni erről a látszólag egyszerű 
eszközről. A juhász ezzel válogat a nyájból, 
méri vele az időt, méri a távolságot, amit 
háromszögelésnek hívunk (trigonometria). 
A tüzérség még most is ezzel az eszközzel 
méri a látható távolságot. Mihez kell még 
érteni a juhásznak? Az időjáráshoz, hiszen 
holnap is lesz időjárás. Ebben segítségére 
vannak a juhai. Mihály napon, ha csomóban 
fekszenek hideg lesz, ha széjjel, meleg lesz. 
Legelés közben gyorsan falatoznak, akkor 
hamarosan eső lesz. Mikor érdemes először 
kihajtani a juhokat. Akkor, amikor már a fű 
növését már kalapáccsal sem lehet vissza-
tartani. A juhász tudja, hogy a juhai nem 
válogatósak, hisz harminckét féle növényt 
fogyasztanak, ennek megfelelően váltogat-
ja a legelőt. Visszatérve a gyűjteményhez. 
Úgy látom, van, aki tovább gyarapítja és 
gondozza a gyűjteményt. Utánpótlás van, 
a családon belül? Igen van, csak még tanul-

nia kell, vagy az állatorvosi, vagy az agrár-
tudományi egyetemet kell elvégezni. Sok 
tapasztalat gyűlik össze legeltetés közben a 
sámsoni határról. Talán csak egy példa, sok 
tanya volt a legelő körül. Ahány tanya, any-
nyi kút. Megszűntek a tanyák, ottmaradtak 
a kutak, régészeti emlékek. Emlékszem rá, 
gyerekkoromból nagyapám bele ejtette a 
pipáját a kútba, pipa a kútba maradt, attól 
kezdve nem dohányzott. Érdemes lenne fel-
mérni és rögzíteni a kutak helyeit. Érdemes 
az emlékeket gyűjteni. Így tanulhatunk a 
múltunkból és bízhatunk a jövőnkbe. 

Piroska János

A juhász

AKI A MÚLTAT NEM AKAR JA ELFELE JTENI, AZ GYŰJTI AZ EMLÉKEKET.  
A MINAP KAPTAM EGY CSOMAG MAGYAR KÁRTYÁT AJÁNDÉKBA. VÉGIGNÉZVE, 
ISMERŐST TALÁLTAM AZ EGYIK LAPON. NEM MÁST, MINT SÁFIÁN LÁSZLÓT, 
AKI PEDIG, A VÁROSUNKBAN JUHÁSZ.
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Jótékonysági bál

Hagyományos, télbúcsúztató rendezvé-
nyünk fővédnöke Tasó László úr a terület 
Országgyűlési képviselője, a Miniszterel-
nökség államtitkára, védnöke pedig Antal 
Szabolcs Polgármester úr volt. 

A bált az óvoda Margaréta – és Katica cso-
portjainak gyermekei nyitották meg, han-
gulatos, tavaszt köszöntő műsorukkal.
A gyermekek után az óvónénik és a peda-
gógiai asszisztensek nyitótánca követke-

zett, melyet esernyők színesítették. Mind-
két produkció nagy sikert aratott a nézők 
körében.

Süvöltösné Terdik Katalin, mint a kura-
tórium elnöke elsőként köszönthette az 
összegyűlt vendégeket. Ezt követően De-
méné Tóth Ágnes óvodavezető mondta 
el köszöntőjét és ismertette az alapítvány 
jövőbeli terveit, miszerint az est bevéte-
lét - mely 700.000 Ft lett - az óvoda KRESZ 
pályájának kialakítására fogjuk fordíta-
ni, Antal Szabolcs Polgármester úr és Tasó 
László úr a Miniszterelnökség államtitkára 
ünnepi köszöntői után kezdetét vette a 
mulatság.

Az ízletes vacsora, melyet az óvoda kony-
hai dolgozói készítettek, a svéd asztalon 
várta a mintegy 300 vendéget. Étkezés 
után hamar megtelt a táncparkett, Slack 
zenekar igazán változatos és hangulatos 
talpalávalót szolgáltatott. 

A táncban megfáradt vendégek örömmel 
fogadták az óvónénik újabb táncos pro-
dukcióját, melyben mindenki, ha csak rö-
vid időre is, boszorkánnyá változott.

A tombolasorsolásra éjfél után került sor, 
melynél hála a sok-sok felajánlásnak, ren-
getegen örülhettek kisebb-nagyobb nye-
reménynek.

A vendégsereg hajnalig ropta a táncot, és 
jóleső fáradtsággal térhetett haza.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
mindenkinek, aki részvételével, anyagi 
vagy tárgyi felajánlásával, valamint munká-
jával hozzájárult rendezvényünk sikeréhez.
Reméljük, hogy minden kedves vendégünk 
jól szórakozott. Találkozzunk jövőre is!

Farkas Marianna

ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

MÁRCIUS 4-ÉN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE AZ ESZTERLÁNC ÓVODA ÉS A HAJDÚSÁMSONI 

ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY ÁLTAL SZERVEZETT „SZÜLŐK BÁL JA”.

Élményeink a

Jégcsarnokban

Mégis vegyes érzelmekkel szálltunk fel az 
autóbuszra. Sokan, elsősorban a kisebbek 
tartottak attól, mi lesz majd, ha megint 
sokszor elesnek, hány kék folttal gazda-
godnak majd idén. Az utazás nagyon jó 
hangulatban telt, sokat kacagtunk, mó-
káztunk. Megérkezés után a nagyobbak 
segítettek az alsósoknak, és a pályára is 
sikerült baleset nélkül feljutni. Néhányan 
bátrabban, de volt, aki társaival egymást 

támogatva, vagy a korlátba kapaszkodva 
korcsolyázott. Az esések sem szegték ked-
vünket, a féktelen jókedv végig megmaradt. 
Szerencsére mindenki komolyabb sérü-
lések nélkül és jó élményekkel térhetett 
haza. Reméljük hamarosan lesz még alkal-
munk visszatérni, hogy gyakorolhassuk ezt 
a téli sportot.

Kraszny Viktória és Kiss Barbara

8. osztályos tanulók

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA  
HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÍREI

MINDANNYIAN NAGYON VÁRTUK AZT A NAPOT, AMIKOR KORCSOLYÁZNI MEHETTÜNK, 

MIVEL MÉG ÉLÉNKEN ÉLT BENNÜNK A TAVALYI KORIZÁS VALAMENNYI KELLEMES EMLÉKE.



„Talpra magyar…”

A Jókai utcán Szabóné Nagy Sarolta 
irányításával a 2. osztályos gyerekek, a 
sámsonkerti iskolában Miru Györgyi ta-
nár vezetésével a 6. évfolyamos tanulók 
elevenítették fel a forradalom hangula-
tát, eseményeit, meghatározó alakjait. 
Az ünnepi műsorokat ének, zene és tánc 
színesítette. 

A március 15-én megrendezett megyei 
megemlékezésen és koszorúzáson Sán-
dor Tímea 3. osztályos tanuló képviselte 
iskolánkat szavalattal. Felkészítő tanára 
Szabó Erika tanító volt.

Juhász Lászlóné

tagintézmény-vezető

MÁRCIUS 14-ÉN ISKOLÁNK VALAMENNYI TANULÓJA ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSEN IDÉZTE FEL 

AZ 1848-AS HŐSÖKET ÉS ESEMÉNYEKET.

13

Kulturális barangolás
Debrecenben

Tanulmányi kirándulásunkat a Fórum Deb-
recen Bevásárlóközpontban megrendezett 
Űrhajós kiállítás megtekintésével kezdtük. 
Végigsétáltunk valamennyi bolygó mellett 
és a híres űrhajósokról is sok érdekességet 
tudtunk meg. A Libri Könyvesboltban pici 
ízelítőt kaptak a gyerekek az olvasás szép-
ségéről, belelapozhattak őket érdeklő ol-

vasmányokba is. 
Ezután a debreceni Tóth Árpád Gimnázi-
umba vezetett utunk, ahol szaktanárok 
segítségével fizika és kémia előkészítő 
foglalkozásokon vettek részt diákjaink. A 
gimnázium laboratóriumában ők maguk 
is kísérletezhettek tanári útmutató alapján. 
Nagyon élvezték a gyerekek a programo-
kat, amelyeken sok új információ birtokába 
is jutottak. Reméljük, lesz még alkalmuk 
hasonló élményekkel gazdagodni.

Gergely Éva tanár

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÍREI

IDÉN ISKOLÁNK ÖTÖDIKES ÉS HATODIKOS 

TANULÓI EGY EGÉSZ DÉLELŐTTÖT

TÖLTÖTTEK EL DEBRECENBEN.
ISKOLÁNK ELSŐ ÉS MÁSODIK OSZTÁLYOS 

TANULÓI MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKO-

ZÁSON VETTEK RÉSZT A PETŐFI SÁNDOR 

VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS 

MUZEÁLIS INTÉZMÉNYBEN, A MÚZEUMI 

KINCSKERESŐ PROGRAM KERETÉN BELÜL.

A gyerekek helytörténeti kiállításon, 
fényképeken bemutatva ismerhették 
meg a régi Hajdúsámsont, majd meg-
csodálhatták Bardi János egyedülálló 
öntöttvas kályhagyűjteményét, va-
lamint Vitéz Bakó István ejtőernyős 
emléktárgyait. A tanulók nagy érdeklő-
déssel szemlélték Hajdúsámson bronz-
kori kardmásolatát is. Ezt követően 
interaktív foglalkozáson vettek részt, 
ahol zenés-táncos program keretében 
busóálarcokat készítettek. A délelőtt 
egy 20. századi parasztházhoz való 
sétával és télűző dalok éneklésével ért 
véget.

Köszönjük Dobosné Hajdú Anikónak és 
lelkes segítőinek a tárlatvezetést és az 
élményekkel teli délelőttöt! Reméljük, 
még sok hasonlóan érdekes foglalko-
záson vehetünk részt.
    

Hegedűs Andrea tanító

MÚZEUMPEDAGÓGIAI 
FOGLALKOZÁS
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Intézményi struktúránk tervezete

    1. Bevezetés

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola 2013 utáni tevékenysége 
alapján az elmúlt évek tapasztalatai egyértel-
műen igazolják a fenntartóváltással kapcso-
latos pozitív várakozásokat. Az intézmény új 
fenntartója, a Hit Gyülekezete Egyház rend-
szeresen tájékozódott a városvezetés, a ta-
nári kar és a szülők fejlesztési elképzeléseit, 
elvárásait illetően, amelyek egy középtávú 
fejlesztési tervben kerültek rögzítésre. Ennek 
megfelelően nagymértékű fejlesztés történt 
az iskola infrastruktúrájának, felszereltségé-
nek tekintetében, kellemesebb, igényesebb 
munkakörülmények kerültek kialakításra, jó 
alapot biztosítva ezzel a színvonalasabb szak-
mai munkához, az iskola stabil működéséhez. 

Emellett elkezdődött a hajdúsámsoni közép-
fokú oktatás előkészítése is, így a tervben vál-
laltaknak megfelelően 2019 szeptemberében 
megnyitja kapuit az új intézmény, s ezzel a vá-
ros lakosságának fontos igénye valósul meg.

Az iskolavezetés által kidolgozott, a tanári 
kar által egységesen elfogadott pedagógiai 
koncepció garanciát jelent, hogy amint intéz-
mény múltját, úgy a jövőjét is magas szakmai 
színvonal és a jó hírnév jellemezze, amelynek 
megvalósítását a hagyományokból történő 
építkezés, a folyamatos fejlődés és megúju-
lás által képzeljük el. Ezen közös célkitűzés 
eléréséért vállalt felelősséget az új fenntartó, 
kiindulva a saját intézményeiben az elmúlt 
évtizedek során szerzett tapasztalataiból.

Az oktató-nevelő munkában elsődlegesnek 
tekintjük a használható elméleti és gyakor-
lati tudást átadását, amely jó alapot képez 
tanulóink további sikeres tanulmányához, 
a későbbiekben pedig munkába állásához. 
Emellett a tanulók erkölcsi nevelése is mellőz-
hetetlen feladat. Ennek része az egyetemes 
emberi és polgári értékek közvetítése, a kul-
turált, udvarias viselkedés elsajátítása, illetve 
a közösségi normákhoz való alkalmazkodási 
képesség kialakítása. Iskolánk névadójának, 
II. Rákóczi Ferencnek szellemében fontosnak 
tartjuk továbbá a haza0ság, a nemzeti iden-
titás erősítését, hogy tanulóink hazaszerető, 
nemzetükért, városukért elkötelezett 0ata-
lokká váljanak.

Céljaink nem valósulhatnak meg a jól fel-
készült nevelőtestület nélkül, éppen ezért 

pedagógusaink magas színvonalú szakmai 
munkáját nemcsak morálisan, de az ehhez 
szükséges feltételek biztosítása által is tá-
mogattuk az elmúlt időben. Ez egyaránt 
érintette a munkakörülmények javítását, az 
oktató-nevelő munka végzéséhez szükséges 
eszközök, anyagok rendelkezésre bocsátását, 
de kiterjedt a tanórákon kívüli kikapcsoló-
dást, pihenést segítő, kifejezetten erre a célra 
szolgáló helyiségek modern, igényes kiala-
kítására is. Mindent megteszünk azért, hogy 
pedagógusaink jól érezzék magukat intéz-
ményünkben, ami elengedhetetlen feltétele 
az eredményes, hatékony munkavégzésnek.

Pedagógusaink szakmai fejlődését a kül-
ső és belső erőforrások mozgósításával, az 
elsősorban helyben szervezett, célirányos, 
gyakorlati alapú képzésekkel biztosítjuk. A 
belső tréningek egyfelől a pedagógusok mo-
tiváltságának megújulását szolgálják, másfe-
lől alkalmat teremtenek a napi gyakorlatban 
felmerülő kérdések feldolgozására is. A prog-
ramban az adott szakterület meghatározó, 
elismert képviselői működnek együtt velünk. 
A jó pedagógiai gyakorlatok megismerése, az 
intézményi tanítási-nevelési folyamatba való 
beépítése biztosítja a folyamatos szakmai 
megújulást, az egyre magasabb követelmé-
nyekhez történő alkalmazkodást.

    2. Köznevelési terveink

Az elmúlt években szerzett tapasztalataink 
folyamatosan arra ösztönöznek bennünket, 
hogy Hajdúsámson közoktatási kérdésében 
komplex, átfogó módon gondolkodjunk. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy a Hit Gyülekezete, 
valamint az intézménnyel kapcsolatban álló 
személyek elképzelései alapjaiban harmonizál-
nak az iskola jövőjét tekintve. Közös feladatnak 
tekintjük, hogy olyan perspektívát kínáljunk 
Hajdúsámsonban a gyermekek és szüleik szá-
mára, amely a városban 
maradásra ösztönzi őket. 
Meggyőződésünk szerint 
a város köznevelési, köz-
oktatási intézményeiben 
töltött évek, az ott dolgo-
zó pedagógusokkal való 
személyes kapcsolatok 
erősítik diákjaink lokálpat-
riotizmusát, így életük to-
vábbi részében nagyobb 
eséllyel maradnak Hajdú-
sámsonban. 

Abban is biztosak vagyunk, hogy a jól műkö-
dő köznevelési intézmények Hajdúsámson 
erősödését, dinamikus fejlődését szolgálják. 
Az intézmények egyrészt jelentős számú ál-
láslehetőséget nyújtanak a helyi lakosoknak, 
másrészt az onnan kikerülő diákokra alapoz-
va nagy esélyt ad munkahelyteremtő progra-
mokba való sikeres részvételre.

Ugyanakkor tisztában vagyunk azokkal a tár-
sadalmi kihívásokkal, amelyekkel Hajdúsám-
son oktatási rendszerének is szembesülni kell. 
Látjuk a gyermekek egyre növekvő hiányos-
ságait a képességek, készségek területén, 
tapasztaljuk a tanulási és magatartási problé-
mák nagyobb gyakoriságát, a hátrányos hely-
zetből fakadó lemaradás veszélyeit. Országos 
statisztikák is mutatják az óvodáskorúak isko-
laérettségének folyamatos csökkenését is.

Véleményünk szerint hathatós válasz csak a 
köznevelési intézmények munkájának szo-
ros összehangolásával, egységes pedagógiai 
szemlélettel és célokkal lehetséges, amikor 
is végigkísérhetjük a gyermekek fejlődését 
hároméves kortól egészen az egyetemi fel-
vételiig. Ezért fogadtuk örömmel az önkor-
mányzat részéről felmerült, a város életében 
is különlegesnek számító lehetőséget, az 
óvoda fenntartói jogának Egyházunk számá-
ra történő átadását.

    3. Intézményi struktúránk tervezete

A sikeres köznevelési program egymásra 
épülő, egységes pedagógiai szemlélet-
tel bíró intézményekben valósulhat meg 
leginkább. Különösen szerencsés az, 
amikor egy intézmény képes különféle, 
a gyerekek képességeihez leginkább il-
leszkedő alternatívákat kínálni. Ugyanak-
kor az egységes intézményi struktúránk 
lehetővé teszi a döntések későbbi felül-
vizsgálatát, korrigálását, ugyanis a külön-
böző képzési formák között biztosított az 
átjárhatóság.

Fejlesztési koncepció II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI
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    4. Középfokú oktatás

A középfokú oktatásnak a Kossuth utcán ta-
lálható telkeken épülő, több mint 2200 négy-
zetméter területű intézmény ad helyet 2019. 
szeptemberétől. A minden tekintetben mo-
dern, ugyanakkor a település jellegeit mesz-
szemenően 0gyelembe vevő épületben tíz 
tanterem, két szaktanterem, laboratórium és 
több csoportterem kap helyet. Mindemellett 
régi városi igény valósul meg az épületbe ter-
vezett modern konferenciateremmel, amely 
az iskolától függetlenül, akár a tanítással egy 
időben használható közöségi térként. Az épü-
let elé tervezett közösségi tér idővel a város 
főterével összekapcsolódva méltó módon 
emeli Hajdúsámson településarculatát.

A színvonalas oktatási munka érdekében az 
épület berendezésében a legmodernebb 
környezeti elemek, valamint a tanárok és di-
ákok munkáját nagy mértékben segítő esz-
közök jelennek meg. A szakmai munka ma-
radéktalan ellátása mellett az újonnan épülő 
intézmény segítséget jelent a városi 0atalok 
közösségi, szabadidős tevékenységének szer-
vezésében is.

     4.1. Gimnázium

A hatosztályos gimnázium helyben nyújt 
lehetőséget tehetséges tanulóink színvona-
las képzésére, hogy jól felkészülve felvételt 
nyerjenek felsőoktatási intézményekbe. A 
négyosztályos gimnáziumot választók előtt 
ugyancsak nyitva áll az egyetemi, főiskolai 
továbbtanulás lehetősége, vagy az érettségi 
után kiemelt szakmai képzésre is jelentkez-
hetnek a diákok. Mindkét intézménytípusban 
kiemelt hangsúly kap az informatika és az ide-
gen nyelv oktatása.

    4.2. Szakképzés

A szakgimnáziumi és szakközépiskolai kere-
tek között olyan korszerű szakképzést sze-
retnénk megvalósítani, amely jó esélyeket te-
remt diákjaink számára a munkába álláshoz. 
Ennek jegyében partneri kapcsolatot kívá-
nunk kialakítani olyan helyi és térségi mun-
káltatókkal, akik az általunk nyújtott elméleti 
képzés mellé a munkaerőpiacon leginkább 
keresett szakmák magas szintű gyakorlati ok-
tatását végzik majd duális képzés formájában. 

A szakgimnázium első négy évfolyamán 
szakmai végzettséget adó érettségire és 
szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra 
történik felkésztés. Az ötödik, hatodik évfo-
lyamon kiemelt szakmai elméleti és gyakor-
lati oktatás folyik. A szakközépiskolában a 
három évfolyamos szakmai képzést kétéves 
érettségifelkészítő követi majd.

    5. Óvoda

Örömmel látjuk, hogy a II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskolában elkezdett következetes peda-
gógiai tevékenységünknek már most is vannak 
eredményei, reményeink szerint tanulóinkat 
sikeresen fel tudjuk készíteni középfokú tanul-
mányaik folytatására. Úgy látjuk, eredményes-
ségünket nagyban fokozhatnánk az óvoda és 
iskola oktató-nevelő tevékenységének harmo-
nizálásával. Számos példa bizonyítja, a közös 
fenntartású, egységes óvoda-iskolaként műkö-
dő intézmények a gyermekek fejlődésére, ké-
pességeik, készségeik kialakulására gyakorolt 
pozitív hatásait. Különösen igaz ez a hátrány-
kompenzáció, a felzárkóztatás és a szocializá-
ció területén. De nem elhanyagolható emellett 
a tehetséggondozás terén megnyíló lehetőség 
sem. Elképzelésünk szerint az egységes óvoda-
iskola a megnövekvő lehetőségekből adódóan 
segít annak megállításában, hogy óvodásain-
kat más intézményekbe írassák.
Mint ahogy az iskola esetében történt, a fenn-
tartóváltás az óvoda esetében sem jelentené 
a szakmai önállóság csorbítását. Az óvoda 
sikeres működésének kulcsát az önkormány-
zat által megválasztott vezetőséggel történő 
konstruktív együttműködésben látjuk. A szak-
mai előrelépést elsősorban az iskola és óvoda 
pedagógusainak összehangolt munkájától 
várunk. De kamatoztatni kívánjuk a Hit Gyü-
lekezete Egyház köznevelési intézményeiben 
felhalmozódott tapasztalatokat, jó gyakorla-
tokat is.
Biztosak vagyunk abban, hogy az egységes 
intézmény nagy mértékben könnyítené óvo-
da-iskola átmenetből adódó nehézségeket, 
a minimálisra csökkenthetnénk a gyermekek 
ismeretlentől való félelmét. Olyan közös éves 
programok kerülhetnek majd összeállításra az 
óvoda és az iskola között, amelyben a leendő 
elsős pedagógusok együttműködhetnének az 
óvodai munkában az óvodapedagógusokkal, 
akik viszont 0gyelemmel kísérhetik majd az 
iskolába átkerülő gyerekek fejlődését. Az isko-
lában dolgozó fejlesztőpedagógusok, gyógy-
pedagógusok is hatékonyan segíthetnénk az 
óvodai tevékenységet.
A szociális nevelésben előrelépést hozhat, ha 
a pedagógusok már óvodás kortól közösen 
0gyelemmel kísérik a gyermekeket, együtt tö-
rekszenek megfelelő partneri kapcsolat kiala-
kítására a szülőkkel. Ennek eredményeképpen 
az iskolában a tanítók kellő információkkal ren-
delkeznek a gyermekekről, ami záloga az ered-
ményes fejlesztő tevékenységnek. Nagy esélyt 
ad majd ez a sajátos nevelési igényű, a beil-
leszkedési, tanulási magatartási problémákkal 
küzdők számára, de jól szolgálják a hátrányos 
helyzetűek érdekeit is.
A szakmai együttműködés mellett a közös 
intézmény jó lehetőséget ad egyéb fejleszté-
sekre is, amelyeket az iskolában tapasztalható 

színvonalon szeretnénk elvégezni. Terveink 
szerint elsőként az óvoda udvarán ültetnénk 
növényeket, fákat, alakítanánk ki árnyékot 
biztosító építményeket, barátságosabbá téve 
ezzel a környezetet, javítva a kint tartózkodás 
feltételeit. Emellett szükségesnek látjuk az 
udvari játékok számának bővítését, igényes 
játszóterek kialakítását. A gyerekek hatékony 
fejlesztését, nevelését modern játékok, eszkö-
zök beszerzésével szeretnénk támogatni. Nem 
feledkezünk el a kollégák jobb munkakörül-
ményeit segítő beruházásokról sem.

    6. További terveink

A felvázolt egységes köznevelési intézmény az 
összehangolt pedagógiai-szakmai munkának 
köszönhetően versenyképes nevelést, képzést 
biztosítana a hajdúsámsoni gyermekeknek 
hároméves kortól kezdődően. A tanulmányok 
befejezte után 0ataljaink a munkaerőpiacon jó 
esélyeket kínáló szakmai végzettséggel ren-
delkeznek majd, de jó reményekkel adhatják 
be jelentkezésüket neves egyetemekre is.

A magas szintű szakmai munkához rendel-
kezésre álló új lehetőségek mellett egyéb 
területeken is tapasztalhatják az intézmény-
egységek a közös fenntartás adta előnyöket. 
Közösen használhatják az infrastrukturális 
egyégeket, közös fejlesztéseket valósíthatnak 
meg, amelyek minden esetben a gyerekek 
lesznek haszonélvezői.

Az oktató-nevelő munka mellett kiemelt terü-
letnek tartjuk a tanulók szabadidős és sportte-
vékenységének szervezését. Szükségét látjuk 
ezért egy tornacsarnok felépítését, amelyben 
nemcsak az óvodások, iskolások, középisko-
lások sportolhatnának rendszeresen, hanem 
otthont adhat majd a város sportegyesüle-
teinek is, így megfelelő körülmények között 
készülhetnek a megmérettetésekre labdarú-
góink, bokszolóink, íjászaink, kézilabdásaink. 
Természetesen a szabadidősport számára is 
rendelkezésre áll majd a létesítmény.

A tornacsarnok építését a Hit Gyülekezete 
Egyház saját eszközből fogja 0nanszírozni az 
önkormányzattal történő együttműködés ke-
retében. Jó példa erre az újonnan elkészült fut-
ballpálya, aminek megvalósulásához részben 
az Egyház biztosított helyet saját tulajdonából.

Ezen túlmenően folyamatosan egyeztetni 
kívánjuk elképzeléseinket, terveinket a város 
vezetésével, képviselőtestületével, hogy fenn-
tartói szerepvállalásunk mind intézményeink, 
mind Hajdúsámson érdekeit szolgálja rövid és 
hosszú távon is.

Bujdosó Tibor igazgató
I. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Horváth András oktatási főigazgató
Hit Gyülekezete
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Hatosztályos gimnázium indítása

A gimnáziumi oktatás, illetve a szakképzés 
beindítása egy újonnan épülő intézmény-
ben történik, ehhez már rendelkezésünk-
re állnak az építési telkek, és befejeződtek 
a tervezési munkálatok. Reményeink sze-
rint májusban elkezdődik a kivitelezés, 
s az új, modern épületben tíz tanterem, 
szaktantermek, laboratórium, konferen-

ciaterem és csoporttermek kapnak helyet. 

A 2017/2018-as tanévben a hatosztályos 
gimnáziumi képzés bevezetését tartjuk 
célszerűnek, s majd fokozatosan alakítjuk 
ki a középfokú oktatás rendszerét, a gim-
náziumi, szakgimnáziumi és a szakközép-
iskolai képzést.

AZ ISKOLAVEZETÉS KEZDEMÉNYEZÉSÉRE 2014-BEN A SZÜLŐK KÖRÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉS 

ALAPJÁN FOGALMAZÓDOTT MEG AZ IGÉNY, HOGY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELVÉGZÉSE UTÁN 

DIÁKJAINK HELYBEN FOLYTATHASSÁK TANULMÁNYAIKAT, EZÉRT INTÉZMÉNYÜNK KÖZÉPTÁVÚ 

FEJLESZTÉSI TERVÉBE BEKERÜLT EGY KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNY MEGALAPÍTÁSA.

Énekelj a boldogságért!

Az aulában felállított színpad még a nem-
zeti ünnepünkre készített piros-fehér-zöld 
szalagos díszítésben pompázott. Az emelvé-
nyen és a nézőtéren a gyerekek csodálatos 
tablóit, alkotásait állítottuk ki, amelyeket a 
Boldogságóra program témáihoz kapcso-
lódóan készítettek.

A 11 órakor kezdődő koncert elején a 3. a 
osztály tanulói két meglepetésdalt éne-
keltek az egész iskolának, illetve  így kö-
szöntötték az énekesnőt és zenekarát. 

A közel egy órás koncerten végig nagyon 
jó hangulat uralkodott. Az énekesnő fo-
lyamatosan bevonta a gyerekeket a mű-

sorba. Tapsoltak, mozogtak, kiabáltak, 
közösen énekeltek, átadták magukat a fel-
hőtlen jókedvnek és szórakozásnak.

Nagyon nagy öröm és felejthetetlen élmény 
számunkra, hogy a Boldogság Világnapja 
alkalmából szervezett országos koncert-
körút egyik helyszíne lehettünk, és meg-
ismerhettük személyesen is Bagdi Bellát, 
aki a Boldogságóra program kezdemé-
nyezője és szakmai felelőse.

Köszönjük, hogy itt jártatok, visszavárunk 
benneteket!

Sándorné Sas Ildikó igazgatóhelyettes

2017. MÁRCIUS 16-ÁN DÉLELŐTT ISKOLÁNK TANULÓI NAGY IZGALOMMAL VÁRTÁK BAGDI 

BELLA ÉLETMÓDFEJLESZTŐ ÉNEKESNŐT ÉS ZENEKARÁT, HOGY A BOLDOGSÁG VILÁGNAPJA AL-

KALMÁBÓL MEGÉNEKELTESSE ŐKET, S ELHOZZA A POZITÍV ÉLET ÉS A BOLDOGSÁG ÜZENETÉT.

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI

AZ ISKOLÁNKÉRT ALAPÍTVÁNY ÉS A MŰ-

VÉSZETI ISKOLA KÖZÖS SZERVEZÉSÉBEN 

MŰVÉSZETI JÓTÉKONYSÁGI GÁLAESTRE 

KERÜLT SOR ISKOLÁNK AULÁJÁBAN. 

A kezdeményezés hagyományteremtő 
szándékkal indult. A nézők között kö-
szönthettük Antal Szabolcs polgármester 
urat, Dandé Lászlóné alpolgármester asz-
szonyt, a képviselő-testület tagjait, városi 
intézmények vezetőit, tanulóink szüleit, 
nagyszüleit, testvéreiket, az előadás iránt 
érdeklődő lakosokat, gyerekeket.
Az első alkalommal megrendezett ese-
ményen a művészeti iskola nagyszámú ta-
nulója lépett fel, s mutathatta be tudását. 
Felléptek iskolánk zenét tanuló növendé-
kei, táncosaink, a dekoráció és az ajándék-
tárgyak elkészítésében pedig a festészet 
tanszakra járó gyerekek jeleskedtek. 
A rendezvényre várakozáson felüli lét-
számban érkeztek a vendégek, iskolánk 
aulája megtelt. Nagyon hálásak vagyunk, 
és köszönjük az érdeklődőknek, hogy el-
fogadták meghívásunkat, s azt, hogy a be-
lépőjegyek/támogatójegyek megvásárlá-
sával támogatták művészeti iskolánkat. 
Kiemelten szeretnénk megköszönni Antal 
Szabolcs polgármester úr nagyvonalú fel-
ajánlását.

A támogatásokból hangszert és az okta-
táshoz szükséges kiegészítőket fogunk 
vásárolni, hogy iskolánkban még színvo-
nalasabbá tehessük a művészeti képzést. 
Gratulálunk tanítványainknak és felkészí-
tő tanáraiknak a színvonalas előadáshoz. 
Külön örömmel töltött el bennünket, 
hogy ilyen nagy az érdeklődés iskolánk 
képzése iránt, és meg tudtuk mutatni 
széles közönség előtt, hogy milyen mun-
ka folyik nálunk, milyen eredményeket 
érhetnek el tanulóink szorgalmas, kitartó 
munkával, hiszen a művészet minden ága 
pillanatnyi felcsendülésével maradandó 
nyomot hagy az ember lelkében. 

Jakubecz Sándor igazgatóhelyettes

JÓTÉKONYSÁGI GÁLAEST
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Egy különleges nap iskolánkban - március 15.

Mégis mitől volt más és különleges ez a 
nap? Attól, hogy egy hatalmas összefogás 
eredményeként igen szép és színvonalas 
műsor keretében idézték fel a szereplők 
az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc hangulatát, eseményeit. A műsorban 
megismerhettük a történelmi zászlókat, 
melyek dobszó kíséretében érkeztek meg 
az aulába. Majd a negyedik évfolyamos ta-
nulók műsorát láthattuk, melyet Kossuth-
toborzó dalok és verbunkos táncok színe-
sítettek. Pető0ről, a költőről egy gyönyörű 
szólóénekkel emlékeztünk meg. Az össze-

fogást mutatja, hogy a színpadon közel 90 
gyermek és 0atal szerepelt. 
A különlegességhez az is hozzájárult, hogy 
a műsort a megyei közgyűlés tagjai is meg-
tekintették, majd az ünnepség résztvevői 
a Pető0-szobornál helyezték el tiszteletük 
jeléül koszorúikat. Szeretnénk megköszön-
ni minden közreműködőnek, valamint a 
Pető0 Sándor Városi Könyvtár, Közművelő-
dési és Muzeális Intézmény dolgozóinak és 
az önkormányzatnak a támogatását. 

Vastagné Szűcs Gabriella 
szervező pedagógus

A HAGYOMÁNYOKHOZ HÍVEN AZ IDÉN IS MEGEMLÉKEZTÜNK A 169 ÉVVEL EZELŐTTI ESE-

MÉNYEKRŐL. „AKKOR IS ZÖLDBE BORULTAK A FÁK, TAVASZT ÍGÉRT A MÁRCIUSI ESŐ IS.  

A LEVEGŐBEN ÉREZHETŐ VOLT A VÁLTOZÁS SZELE…” – HANGZOTT EL A MŰSORBAN. 

Kultúrházak éjjel-nappal

A rendezvénysorozat kerekasztal be-

szélgetéssel és nyitott műhellyel vette 

kezdetét Hajdúsámsonban, majd zenés 

estre vártuk az érdeklődőket, amelyen 

Zoltai Sándor közművelődési díjas 

előadó és a Mixolid Jazz Band mutatko-

zott be. A hajdúsámsoni Budai Bettina 

énekkel, Csorba Gergő zongorakíséret-

tel, Ézsiás Csaba pedig gitár játékával 

hozta közelebb a jazz műfaját a vendé-

gekhez, akik kávéházi hangulatban töl-

töttek el egy kellemes estét.

AZ ORSZÁGOSAN MEGHIRDETETT PROGRAMOK CÉL JA, HOGY MEGMUTASSA A KÖZÖSSÉGI 

MŰVELŐDÉSBEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK SOKSZÍNŰ TEVÉKENYSÉGÉT ÉS AZT, HOGY HOGYAN 

SZOLGÁL JA A HELYI TÁRSADALOMBAN BETÖLTÖTT KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ, FEJLESZTŐ MUNKÁJUK 

MODERN, KREATÍV MÓDSZEREKKEL A TELEPÜLÉSEK MEGTARTÓ EREJÉNEK NÖVEKEDÉSÉT.

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR

ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

ISKOLÁNKBAN ÚSZÁSOKTATÁS INDULT SZER-

VEZETT DÉLELŐTTI FOGLALKOZÁS KERETÉBEN 

2017. FEBRUÁR 6-TÓL AZ 5. OSZTÁLYOS TANU-

LÓK SZÁMÁRA, MÁRCIUS 13-TÓL PEDIG AZ  

1. ÉVFOLYAMOSOK KEZDTÉK A VÍZZEL VALÓ 

ISMERKEDÉST AZ ORSZÁG EGYIK LEGMO-

DERNEBB USZODÁJÁBAN, A DEBRECENI 

SPORTUSZODÁBAN.

A diákok be-, illetve hazaszállítása az 
önkormányzat buszával és az iskola 
kisbuszával történik. Az uszoda tanme-
dencéje remek teret kínál a vízhez szok-
tatás kezdeti szakaszától a mellúszás 
helyes, magabiztos technikai végrehaj-
tásáig. A gyerekek túlvannak a helyes 
kar- és lábtempó technikájának tanu-
lásán, ezek összekapcsolásán, s lassan 
belsővé válik a szabályos légzéstechnika, 
a légzés ritmusa.
A mellúszás oktatása mellett az oktatók 
becsempészik a gyorsúszás és a hát-
úszás egyes elemeit is. A kiváló edzők, 
Balázs bácsi és Gábor bácsi módszerta-
nának és felkészültségének köszönhe-
tően az 5. osztályos gyerekek jó úton 
haladnak, hogy elsajátítsák a mellú-
szást, és kellő magabiztossággal alkal-
mazzák majd a későbbiekben. Az edzők 
óriási hangsúlyt fektetnek a gyerekek 
közötti képességbeli különbözőségek 
kiegyenlítésére, játékosan, humorosan 
oldják fel a kezdeti nehézségekből 
eredő gyermeki frusztrációt. Tanulóink 
mindig örömmel térnek vissza a tanme-
dencébe, és élményekkel gazdagodva 
távoznak onnan. 
A márciustól bekapcsolódó első év-
folyamos diákok is aktívan és nagy 
izgalommal telve vágtak neki az új kö-
zegnek, az újabb ismeretek elsajátítá-
sának. Fontos, hogy a gyerekek minél 
korábban találkozzanak a vízzel, hiszen 
az úszni tudás mindenki számára előny.

Borsos Tamás, testnevelő

Felhajtóerő
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Nemzeti jelképeink a népművészetben

A tárlaton láthatóak voltak a Déri Múze-
umból kölcsönzött, eredeti, 1800-as évekből 
származó régi tárgyak (dísztányér, miska-
kancsó, kályhacsempe, cifraszűr, bőrmel-
lény stb.), valamint a Hajdú-Bihar Megyei 
Népművészeti Egyesület tagjainak jelké-
pekkel díszített jelenkori alkotásai (mé-
zeskalács, szaru és fafaragások, fazekas 
tárgyak, viseletek). Ezt kiegészítette egy 
fotógyűjtemény, mely további kortárs al-
kotásokat, köztéri szobrokat, fémműves 
darabokat, falitányérokat, cserépedé-
nyeket, viseleti darabokat, hímzéseket és 
egyéb kézműves tárgyakat mutatott be az 
érdeklődőknek.
A kiállítás megnyitóján közreműködtek a 
Muskátli népdalkör tagjai és a művészeti 
tagozat citerásai. Dandé Lászlóné alpol-
gármester asszony köszöntője után tar-
talmas, a tárgyakat részletesen bemutató 

beszédet mondott Koticsné dr. Magyari 
Márta, a Déri Múzeum muzeológusa, 
majd zárásként tárlatot vezetett a kiállítás 
ötletgazdája és rendezője Dobosné Haj-
du Anikó népi iparművész. Az előkészítő 
munkáért köszönet illeti Drabikné Rácz 
Hajnalkát, a Déri Múzeum munkatársát is. 

Március végéig a vándorkiállítás egy kol-
lekciója még Nyíradonyban is látható, 
március 15-én pedig Ebesen, a Széchényi 
Ferenc Tájmúzeumban nyitották meg az 
egy hónapig látható tárlatot. A múltat és 
jelent együttesen megjelenítő népművé-
szeti eseményeken a sok érdekes tárgy 
mellett, a jelképek jelenlegi alkalmazási 
lehetőségeit is bemutatták a szervezők. 
Köszönjük a közreműködő partnerek, al-
kotók segítségét, közreműködését és a 
szervező munkatársak aktív munkáját.

INTÉZMÉNYÜNK VOLT A „NEMZETI JELKÉPEINK A NÉPMŰVÉSZETBEN” CÍMŰ KIÁLLÍTÁS SOROZAT ELSŐ 

HELYSZÍNE, A NEMZETI ÜNNEPRE VALÓ KÉSZÜLŐDÉS IDŐSZAKÁBAN, MÁRCIUS 1. ÉS 13. KÖZÖTT.

Köszöntés

Megemlékezés

Özv. Szűcs Lajosnét 80. születésnapja 
alkalmából köszönti négy gyermeke és 
annak családjai, dédunokája Jázminka, 
sógornője özv. Varga Lászlóné, testvérei 
Ilona és Erzsébet.
Nagyon jó egészséget és hosszú életet 
kívánnak neki!

Varga László halálának 3. évfordulójára

Ha sírni látlak titeket, a szívem fáj nagyon.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
áldásom lesz rajtatok.
„Fájdalom költözött három éve szívünkbe,
Nem múlik el soha, itt marad örökre.
Itt hagytál mindent amiért küzdöttél,
Elváltál azoktól, akiket szerettél.
Nincs erre gyógyír, a bánat itt van velünk,
El nem múló fájdalommal örökké szeretünk.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára, 2014. feb-
ruár 5-re. Bánatos felesége két gyermeke,  
családjai és három dédunokája.

A jeles évfordulóra rajzpályázatot hirdettünk a helyi iskolák felső tagozatos tanuló-

inak. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából és a Csapókerti Általános Iskola Hajdú-

sámsoni Tagintézményéből is érkeztek alkotások. A rajzokból nyílt kiállítást a városi 

könyvtárban tekinthették meg a látogatók. Minden résztvevő ajándékban, a helye-

zettek pedig külön díjazásban is részesültek. Köszönjük Kincsesné Kirtyán Mária és 

Gergely Éva pedagógusok közreműködését.

200 ÉVE, 1817. MÁRCIUS 2-ÁN SZÜLETETT ARANY JÁNOS. 

Arany János emlékév

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR

ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

APRÓHIRDETÉSEK  HIRDETÉSFELVÉTEL: E-mail: dandemelinda@hajdusamson.hu • Tel.: 06-52-590-592

700 KODRÁT SZŐLŐ FÖLD VAN ELADÓ.

ÉRD.: 06 30 618 1267

HAJDÚSÁMSON TERÜLETÉN SZÁNTÓFÖLDET 

BÉRELNÉK. TEL: 06 30 456 4873

ELADÓ OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONBAN 

LÉVŐ ERDŐ 3 HA LIGETTANYÁN (AKÁC-FENYŐ) 

IRÁNYÁR: 2 MFT.   ÉRDEKLŐDNI: 06 20 501 3833

KISBÁLÁS LUCERNA ELADÓ, 900 FT/DB (TAVALYI, 

ESŐMENTES). NAGYOBB TÉTELBEN ALKUKÉPES. 

TEL.: 06 30 607 6148

ELADÓ: HAJDÚSÁMSON RÓZSA 63. SZ. ALATTI INGATLAN 

1631 M2 TELEKKEL. (LAKÓHÁZ-GARÁZS-GAZDASÁGI ÉPÜLET) 

IRÁNYÁR: 8,5 MFT.   ÉRDEKLŐDNI: 06 20 501 3833

ELADÓ KUKORICA, TRITICALÉ 4500 FT. ÁRPA 5000 FT.  
ROZS 4000 FT. NAPRAFORGÓ 9000 FT/Q ÁRON.  
SZÁRAZ FENYŐ TŰZIFA FELVÁGVA 1800 FT/Q ÁRON ELADÓ. 
TEL. 06 30 957 3942  /  06 52 640 733

FÖLD ELADÓ 5200 M2. KÖZPONTHOZ KÖZEL. VÁLLALKOZÁSRA, 

MŰVELÉSRE ALKALMAS. ÚTFELŐLI OLDAL HOSSZA 50 MÉTER. 

ÉRD: 201 098, 06 30 218 9930 TELEFONSZÁMOKON.

TUTIBRINGA KERÉKPÁRBOLT.

KERÉKPÁROK ÉS ROBOGÓK NAGY VÁLASZTÉKBAN.

HAJDÚHADHÁZ, HUNYADI UTCA-MESTER UTCA SAROK.
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KÉT ÉV ALATT EGYMILLIÓ TOVÁBBI HÁZTARTÁSBA JUTOTT EL A TELEKOM SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATA. 2017-BEN MÁR A 
HAJDÚSÁMSONI ELŐFIZETŐK IS ÉLVEZHETIK AZ EDDIGIEKNÉL GYORSABB INTERNET MINDEN ELŐNYÉT.

Idén is folytatódik a Telekom hálózatfejlesztése országszerte, amelynek eredményeképpen az új hálózat szupergyors, legalább 30 Mbps 
sebességű internetet, az interaktív tévézés lehetőségét, széles TV-csatorna kínálatot, több képernyőn elérhető |lmkölcsönzési lehetőséget 
nyújt az ügyfeleknek. A szélessávú internet kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is profitálnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válik 
működésük, javul a versenyképességük. A Telekom tapasztalatai alapján az eddig lefedett területeken élő ügyfelek rendkívül pozitívan 
fogadják a fejlesztést, az új hálózaton elérhető termékeket és ajánlatokat, ami visszaigazolja a hálózatfejlesztés fontosságát.  

Hajdúsámson lakosait is érinti a fejlesztés, így számos itteni háztartás számára nyílt meg a lehetőség, hogy használhassa a szupergyors 
technológiát.

A Magyar Telekom intenzív, teljes mértékben saját erőforrásból megvalósított hálózatfejlesztésének eredményeképpen már több mint 
2,8 millió háztartásban elérhető a legalább 30 Mbps sebességű vezetékes szolgáltatás a Telekom hálózatán. Közel 700 ezer háztartásban 
pedig Gigabit-képes optikai hálózat áll rendelkezésre.

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G hálózat bővítése is, amely már elérte a 98%-os kültéri lakossági lefedett-
séget. A Telekom otthoni- és mobil internet-szolgáltatásával így már együtt nyújtanak feledhetetlen élményeket minden hajdúsámsoni 
számára. A fejlesztések hozzájárulnak Magyarország digitális fejlesztéséhez, az országos szélessávú lefedettség megvalósulásához.

További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.

HAJDÚSÁMSONBA  IS MEGÉRKEZETT  A TELEKOM  LEGGYORSABB  
INTERNETEZÉST NYÚJTÓ FEJLESZTÉSE

PADLÓ DISZKONT KFT
HAJDÚSÁMSON ÁRPÁD U. 149 

padlódiszkont@gmail.com  ·  Tel.: 06 70 316 8525
Szeretettel várjuk leendő vásárlóinkat, minden hónapban megújuló 
AKCIÓKKAL, nagy áru választékkal.
Csempék, padlólapok, kádak, kabinok, csaptelepek, szilikonok, kül- és 
beltéri burkolatok, üvegtéglák, szaunák, szaniterek, fürdőszobabútorok, 
kiegészítők, ragasztók, fugázók, medencék.

LB KNAUF fagyálló csemperagasztó: 990Ft/25kg
LB KNAUF colorin fugázó: 1.690Ft/5kg
ADEPLAST f lexibilis fagyálló ragasztó: 1.890Ft/25kg
MAPEI f lexibilis fagyálló fugázók: 2.590Ft/5kg
Fali csempék: 1.490FT/M2-től
Padlólapok: 1.590FT/M2-től
Kültéri falburkolók: 2.850Ft/m2-től
KRONOWOOD laminált padlókhoz AJÁNDÉKBA adjuk a szegőt és  
az alátét fóliát.
EGGER 6 fajta laminált padló -20%-kos AKCIÓBAN!
DUSA beltéri ajtók: 12.990Ft/db-tól
Bejárati műanyag és fa ajtók: 62.990Ft/db-tól
Műanyag és fa ablakok 14.190Ft/db-tól

HAJDÚSÁMSON TERÜLETÉN DÍJMENTES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS.
30km-es vonzáskörzetében 65.000Ft feletti vásárlás esetén  
díjmentes kiszállítás.

CSONTKOVÁCSOLÁS

KONZERVÜZEMI FELVÉTEL

CSONTKOVÁCSOLÁS ENERGIAKEZELÉSEKKEL MAXIMUM 85 KG-IG. 

GERINCPROBLÉMÁK MEGSZÜNTETÉSE.

IMMUNERŐSÍTÉS, IDÜLTGYULLADÁSOK MEGSZÜNTETÉSE,  

AZ EGÉSZSÉGET KÁROSÍTÓ FÖLDSUGÁRZÁSOK MÉRÉSE.

HAJDÚSÁMSON –MARTINKA VADVIRÁG UTCA 11/A

TELEFON: 06 30 417 9400

A HUNGAREAT KFT. HAJDÚSÁMSONI KONZERVÜZEMÉBE 

KONZERVIPARI SZAKMUNKÁS ÉS SEGÉDMUNKÁS  

POZÍCIÓBA HIRDET FELVÉTELT.

JELENTKEZNI A KONZERVÜZEM PORTASZOLGÁLATÁN, 

NÉV ÉS ELÉRHETŐSÉG MEGADÁSÁVAL LEHET.
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Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
 

Eszterlánc Óvoda
kapacitásbővítés keretében
megvalósult épületátadó
ünnepség.

A megyével tisztelegtünk a 
Bátraknak Március 15-én.

Óvodások műsoraÚj csoportszoba

Koszorúzás a Petőfi szobornálVárosi műsorunk

Tasó László államtitkár, Antal Szabolcs polgármester

Tisztelgés a Márciusi Ifjaknak


