
A megemlékezés 10 órakor a Református 
Templomban kezdődött, majd utána ün-
nepi műsor következett és a koszorúzás.

Köszönjük a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi 
Szövetségének, a Magyar Honvédség 5. 
Bocskai István Lövészdandárnak és a Ma-
gyar Honvédség 24. Bornemissza Gergely 
Felderítő Zászlóaljnak, hogy minden év-
ben megtisztelik jelenlétükkel városunk 
Hősök napját.

Köszönjük a szervezést a Petőfi Sándor Vá-
rosi Könyvtár és Muzeális Intézmény dol-
gozóinak, a fellépők színvonalas, szívhez 
szóló műsorát és a Hajdúsámsoni Polgárőr 
Egyesület közreműködését.

22. ALKALOMMAL TISZTELGETT VÁROSUNK A VILÁGHÁBORÚS HŐSÖK ELŐTT, HŐSÖK 

NAPJÁN A VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ ELŐTT VITÉZ BAKÓ ISTVÁN VOLT HAJDÚSÁMSONI 

EJTŐERNYŐS KEZDEMÉNYEZÉSÉRE.

Hőseinkre emlékeztünk

Farkas Valéria népdal előadása után Antal 
Szabolcs polgármester ünnepi beszédét 
hallgatták meg a jelenlévők, majd Gyányi 
István énekes és a Kenderkóc Együttes 
táncosai adtak szívhez szóló, emlékezetes 
műsort. 

Az összetartozás jelképeként egy szál fe-
hér virágot helyezett el Tasi Sándor, a me-

gyei közgyűlés alelnöke, valamint a város 
polgármestere, majd a helyi intézmények, 
szervezetek képviselői követték őket.

Közben Piroska János hagyományőrző 
díszőrsége színesítette a rendezvényt, 
amely a Székely Himnusz eléneklésével ért 
véget. Köszönjük szépen a Hajdúsámsoni 
Polgárőr Egyesület közreműködését is!

Nemzeti összetartozás

A KÖZPONTI PARKBAN, A 2010-BEN 

FELAVATOTT TRIANONI EMLÉKMŰNÉL 

ÜNNEPELTÜK A NEMZETI ÖSSZETAR-

TOZÁS NAPJÁT HAJDÚSÁMSONBAN 

JÚNIUS 2-ÁN.
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FELHÍVÁS   Parlagfű elleni védekezésre

Az allergia szempontjából veszélyt jelentő 
porzós virágok jelennek meg előbb, majd 
július végétől megindul a pollenszóródás, 
amely még ősszel is tart. Ebből egyértel-
műen következik, hogy a védekezést a vi-
rágzás előtti időszakra kell időzíteni.
Virágzás előtt a következő módokon lehet 
a területet parlagfűtől mentesíteni:
• kézi gyomlálás: az egyik leghatéko-

nyabb, de legmunkaigényesebb véde-
kezési mód. Ezt elsősorban a kiskertek 
tulajdonosai tudják kellő alapossággal, 
de a legkisebb költségráfordítással el-
végezni. Gyomlálás során a bőrallergiás 
tünetek elkerülése érdekében védőkesz-
tyű használata javasolt.

• kapálás, kaszálás: előnye, hogy a növény-
nyel nem kell közvetlenül érintkezni, 
nagy felületen, viszonylag gyorsan vé-
gezhető. Fontos, hogy a növényt minél 
mélyebben vágják le, ellenkező esetben 
az alsóbb rügyekből újra kihajt.

• gyepesítés: kertekben ajánlható, nagyon 
hatékony védekezési mód. Az ősszel ve-
tett füvet érdemes tavasszal szelektíven 
gyomirtani, majd rendszeresen nyírni, 
öntözni.

• gyomirtó szeres kezelés: A parlagterü-
letek, elhanyagolt, gyomos kertek par-
lagfű mentesítésére többféle szer van 
használatban. 

A parlagfű elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának, valamint az állami, illetve 

a közérdekű védekezés költségei megálla-
pításának és igénylésének részletes szabá-
lyairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. ren-
delet tartalmazza, hogy a parlagfű elleni 
védekezés elmulasztása esetén mely szer-
vek kötelesek eljárni, továbbá a közérdekű 
védekezés költségei megállapításának és 
igénylésének szabályait.

Külterületen (Martinka és Sámsonkert 
zártkertek is ide tartoznak!) a növény és 
talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei 
kormányhivatal (címe: Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala 
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talaj-
védelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi 
Osztály 4032 Debrecen, Böszörményi út 146.),
belterületen a települési önkormányzat 
jegyzője (címe: Hajdúsámson Város Ön-
kormányzata Jegyzője 4251 Hajdúsámson, 
Szabadság tér 5.) rendeli el a közérdekű 
védekezést.

A közérdekű védekezéssel kapcsolatban 

felmerült költségeket az ügyfélnek kell 

megfizetnie. Emellett a növényvédelmi 

hatóság növényvédelmi bírságot szab ki, 

mely 15 000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.

A parlagfüves területeket a lakosság 2017. 
júliustól jelentheti be. A bejelentés nyom-
tatvány a www.hajdusamson.hu honlapról 
letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatal 
portáján átvehető.

FELHÍVJUK A HAJDÚSÁMSONI BELTERÜLETI ÉS KÜLTERÜLETI FÖLDHASZNÁLÓK FIGYELMÉT, 

HOGY KÖTELESEK AZ ADOTT ÉV JÚNIUS 30. NAPJÁIG AZ INGATLANON A PARLAGFŰ VIRÁG-

BIMBÓJÁNAK KIALAKULÁSÁT MEGAKADÁLYOZNI, ÉS EZT KÖVETŐEN EZT AZ ÁLLAPOTOT 

A VEGETÁCIÓS IDŐSZAK VÉGÉIG FOLYAMATOSAN FENNTARTANI AZ ÉLELMISZERLÁNCRÓL 

ÉS HATÓSÁGI FELÜGYELETÉRŐL SZÓLÓ 2008. ÉVI XLVI. TÖRVÉNY 17. § (4) BEKEZDÉSÉBEN 

FOGLALTAK ALAPJÁN.

KÖZÉRDEKŰ

EBTARTÓK 
FIGYELMÉBE!
Az ebtulajdonos köteles – a veszettség elleni 

védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. 

(XII. 20.) FVM rendelet alapján – az állata állat-

egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató 

állatorvosnak bejelenteni, ha az állata

• a három hónapos kort elérte,

• elhullott vagy elkóborolt, vagy 

• új tulajdonoshoz került.

A változást az új tartási helyen az állata állat-

egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató 

állatorvos felé az új tulajdonosnak is be kell 

jelentenie.

Az állattartó köteles:

a) minden három hónaposnál idősebb ebet 

veszettség ellen saját költségén az állat-

egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató 

állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:

• a három hónapos kort elérteket 30 napon 

belül,

• az első oltást követően 6 hónapon belül,

• ezt követően évenként;

b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immuni-

zálás megtörténtét ellenőrző állat-egészség-

ügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve 

tulajdon átruházás esetén az új tulajdonosnak 

átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási 

könyvet a közterületen az ebre felügyelő sze-

mély magánál tartsa az oltás érvényességé-

nek bizonyítása céljából;

c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése 

esetén az oltást végző állatorvostól nyolc napon 

belül az oltási könyv pótlását kérni;

d) az élelmiszerláncról és hatósági felügye-

letéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 18. § (1) 

bekezdés g) pontjában leírtak szerint az oltás 

során közreműködni.

Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy 

akik eddig nem tettek eleget kötelezettsé-

güknek a Hajdúsámson, Széchenyi u. 2. sz. 

alatti állatorvosi rendelőben az alábbi ügyfél-

fogadási időben megtehetik:

Hétfő, Szerda: 17,00-19,00

Kedd, Csütörtök, Péntek: 08,00-10,00

Elérhetőségek: telefon: 06-70-376-1169 

FaceBook: www.facebook.com/zsolt.vajna.5

Tájékoztatjuk az eb tulajdonosokat, hogy a 

polgármesteri hivatal portáján a bejelenté-

sekkel kapcsolatos nyomtatványok átvehetők 

és leadhatók.

TISZTELT SÁMSONIAK! KEDVES FIATALOK!

Látható, hogy városunk központjában igyekszünk virágosítani, parkjainkat minél látványosabbá tenni.

Sajnos vannak olyan személyek, akik nem becsülik a város közössége érdekében tett munkálata-

inkat. Kilopják a kaspókból, a virágládából az Önkormányzat épületének ablakából a virágokat, 

letapossák a növényeket /számukra nem elég széles a járda/, leszedik a rózsákat, összetörik a 

virágládákat, kukákat, buszvárók falait.

VANDÁLKODÁSUKKAL SÚLYOS KÁROKAT OKOZNAK!

Mindenkit arra kérünk, vigyázzunk közös értékeinkre, hiszen nekünk, értünk szépül, fejlődik városunk.

Köszönjük Mindenkinek a segítségét, támogatását!

Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlónlé alpolgármester
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Madarak fák napja ünnepséget tartottak 

Sámsonkert településrészen

Ebből az alkalomból fákat és több száz tő virágot ültettünk. A növények a Locsifecsi 
Rádió, Béke Ernőné felajánlása volt, valamint városunk fóliájából és Györfyné Sárika 
nénitől érkeztek. Amíg a felnőttek kertészkedtek, addig a gyerekek aszfalt rajzversenyen 
vettek részt. Köszönjük a lelkes csapatnak a részvételt.

Csigéné Zsadányi Mariann, Oláh Imréné, Rákos Tamás

IMMÁR MÁSODIK ALKALOMMAL, MÁJUS 6-ÁN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT A MADARAK ÉS 

FÁK NAPJA PROGRAM HAJDÚSÁMSON-SÁMSONKERT TELEPÜLÉSRÉSZEN A SÁMSONKERTI 

RÉSZÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉBEN. 

Az esernyőgyűjtő

Ilyen ember Havasi István, aki mindezekkel 
rendelkezik, tetejében városunk lakója. Min-
den gyűjtés az első darabbal kezdődik. Az 
első darabot a munkahelyére dobták be, 
mai napig sem tudja ki volt az a valaki, aki 
ezt tette. Ma már nem csak gyűjti, de javítja 
is azokat az ernyőket, amik erre rászorul-
nak. Így visszaállítja az eredeti állapotukat 
és használhatóságukat. Eleinte a város 
szemétdombjáról és a kukákból gyűjtötte 
és szerezte be az esernyőket. Mai napig is 
szépen gyarapszik a gyűjteménye. Jelen-
leg 1551 darabos a készlet. A legrégebbi 
esernyője 130 éves. Legkedvesebbek szá-
mára a gyermek esernyők. Rendszerezi a 
gyűjteményét. Vannak köztük vállra akasz-
tós, görbebotos, sétálós, kisasszonyos, 
pavilon esernyők, zenélő, fejre való, zseb 
és napernyő. Különleges ernyői is vannak. 
Egyik kinyitva a csillagos eget ábrázolja. Er-
nyőiből kirakhatók a magyar színek, piros, 
fehér, zöld. Mikor is kell az esernyő? Ha esik 
az eső. Mikor esik? Ha a hideg és a meleg 
front találkozik. Igen ám, ha nincs felhő 
(fent a hő) nincs párolgás. Jöhet a hideg 
és meleg front, akkor nincs eső, legfeljebb 
marad a sivatag. Mi a teendő? Össze kell 
gyűjteni a csapadékot, és itt kell tartani, 

hogy legyen párolgás, legyen felhő. Ha esik 
az eső, továbbra is szükség van esernyőre. 
Így továbbra is lesz értelme az esernyő-
gyűjtésnek. Akinek van felesleges esernyő-
je, megunta, vagy használhatatlanná vált, 
jutassa el a gyűjtőhöz, szívesen fogadja az 
Árpád utca 4. szám alatt. A gyűjtő akkor 
teljes ember, ha nyitott a világra. Havasi 
István is ilyen ember. A szabadidejében 
citerázik, valamint gépeket tervez és gyárt 
(lábmasszírozó gépet). 

Piroska János

ESIK ESŐ CSENDESEN, LEPEREG AZ ERESZEN. IGEN ÁM, DE NINCS MINDENÜTT ERESZ, DE 

VAN ESERNYŐ. HA VAN ESERNYŐ, AKKOR AZT LEHET GYŰJTENI, CSAK HOGY AHHOZ AZ KELL, 

HOGY LEGYEN AKARAT SZÁNDÉK ÉS MEGSZÁLLOTTSÁG.

HÍREINK

BALÁZS ISTVÁN, 2. OSZTÁLYOS HAJDÚ-

SÁMSONI KISFIÚ - AKI A DEBRECENI HAT-

VANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓJA 

- 2 MEGYEI VERSENYEN IS FELÁLLHATOTT A 

DOBOGÓRA AZ UTÓBBI HETEKBEN.

A Mikepércsi Hunyadi János Általános 
Iskola és AMI által április 7-én meg-
rendezett X. ”Varázsolvas” megyei 
szépolvasó versenyen 21 település 30 
iskolájából 39 másodikos kisdiák in-
dult. Ezen a megmérettetésen Pisti I. 
helyezést ért el.

Május 12-én a Debreceni Bolyai János 
Általános Iskola szervezte meg immár 
24. alkalommal megyei matematika-
versenyét, ahol iskolánként egy-egy 
gyerek vehet részt minden évfolyamon. 
Városunk szülötte 21 gyerek közül a II. 
helyen végzett.

Pistit már egészen kicsi korában érde-
kelte a betűk és a számok világa. Mire 
iskolás lett, már folyékonyan olvasott. 
Manapság, mivel aktívan focizik, ezzel 
kapcsolatos könyveket is szívesen for-
gat. Szeret versengeni, memóriajáté-
kokban, fejszámolásban a családban 
verhetetlen, de szépen gyűlnek az 
érmek is otthon, amelyekre már egy-
éves kishúga is rácsodálkozik!

IFJÚ REMÉNYSÉGÜNK
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Tomboló szél vagyok, aki csak úgy rohan előre,
Megannyi sértéstől kapva mindig új erőre.
 
Pusztítva ott is, ahol sokszor nem kellene,
Az ártatlan ki elszenvedi, nem tehet ellene.
 
Fújok én oda is, hol falakba ütközöm,
Mint sebzett vad bika a gyilkosom üldözöm.
 
De tudom, ezzel csak önmagam hergelem,
Azt ki rég ember volt, végleg eltemetem.

Marika néni 1927. június 2-án született 
Királyhelmecen.

Dandé Lászlóné alpolgármester Orbán 
Viktor miniszterelnök köszöntő levelével, 
Csigéné Zsadányi Mariann képviselő aján-
dékcsomaggal, Pogorisky-Koszta Mariann 
anyakönyv-vezető gyönyörű verssel aján-
dékozta meg szép korú lakosunkat városunk 
nevében.

Marika néni nagyon jó egészségnek örvend, 
e jeles napot szerető családja körében ün-
nepelte.

 Pedig szeretnék én is egy lágy szellő lenni,
Másokkal, magammal végre békében élni.
 
Tavasszal, ha kell a jó időt meghozni,
Nyáron a melegben az enyhülést megadni.
 
Ezért viseld el a szelet olyannak amilyen,
Mert ott él te benned is úgy, ahogy én bennem.
 
De nem mindegy az sem miképpen fogadod,
Mert amit adsz néki, azt vissza is kaphatod.

Szarka Zoltán  

A SZÉL

Bölcsődei programok

Erre az alkalomra meglepetéssel készült a 
Gomba csoport, Bartos Erika: Hernyó című 
versét mutatták be, majd Tyúkanyó cím-
mel bábelőadást nézhettek meg a kisgyer-
meknevelők közreműködésével. Közös 
mondókázás után a kisfiúk meglocsolták 
a lányokat, akik ezért tojással jutalmazták 
Őket. Egy jó hangulatú vidám délutánt tölt-
hettünk így el együtt.
Az Anyák napját csoportonként ünnepel-
tük meg, a gyermekek saját készítésű aján-
dékkal, egy cserép virággal és egy verssel 
köszöntötték édesanyjukat.
Június 2-ra nyílt napot szerveztünk a 2017-
18-as nevelési évre felvett gyermekeknek 
és családjaiknak. Ezen a délelőttön a szülők 
megismerkedhettek a kisgyermeknevelők-
kel, a bölcsődével, együtt játszhattak és egy 
kis ízelítőt is kaptak a bölcsődei ételekből.
Délután pedig „Gyermek napot” tartottunk 
a bölcsődébe járó gyermekekkel, szüleik-
kel, testvéreikkel.
Sok meglepetéssel készültünk, nem ma-
radhatott el az ugráló vár, lufi hajtogató 
bohóc, arcfestés, kézműves foglalkozások. 
Reméljük mindenki jól érezte magát ezen a 
felejthetetlen napon.
A nyári zárásunkat 2017. július 31.- augusz-
tus 20.-ig tervezzük.
Mindenkinek szép nyarat és jó pihenést kívá-
nok a bölcsőde összes dolgozója nevében.

Szabó Sándorné, Bölcsőde vezető

ÁPRILIS 13.-ÁN „KEZDŐDJÖN A HÚSVÉT” 

CÍMMEL DÉLUTÁNI PROGRAMOT SZERVEZ-

TÜNK A BÖLCSŐDÉS GYERMEKEKNEK ÉS 

CSALÁDJAIKNAK.

SZÉPLAKI BÁLINTNÉT, MARIKA NÉNIT KÖSZÖNTÖTTE ÖNKORMÁNYZATUNK JÚNIUS 3-ÁN 

SÁMSONKERTBEN 90. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL.

INTÉZMÉNYEINK HÍREI

Ifjú sámsoni költőnk tollából

Szép korút köszöntöttünk

HÍREINK
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Sikeres pályázat

Tavaszi egészséghét 

Az ötletpályázatunk sikeres lett. A jelent-
kezett 200 óvodából a Hajdúsámsoni 
Eszterlánc Óvoda az első 5 nyertes közé ke-
rült. Értékes díjazásban részesült óvodánk, 
a nyeremények átadása ünnepélyes kere-
tek között fog megtörténni.
Hajdúsámson belvárosát a 471-es út szeli 
át, amely Debrecen felől érkezik és Nyír-
adony felé tart. A főút a város központján 
halad át, kanyargós, rossz minőségű, a 
házak közel épültek az úttesthez. Növeli 
a balesetveszélyt, hogy sok a kerékpáros, 
számos az útkereszteződés, és az oktatá-
si intézmények is igénylik a parkolást, a 
megállást, ami veszélyezteti a közlekedés 
biztonságát. Forgalomszámlálási adatok 
alapján napi kb. 9 ezer jármű használja ezt 
az útszakaszt.

Programjaink központi témája a kerékpá-
ros közlekedés volt, melyet több oldalról 
igyekeztünk megismertetni a gyerekekkel, 
hisz nem lehet elég korán elkezdeni a bal-
eset megelőzés és a kerékpáros közlekedés 
fontos szabályainak elsajátítását, akár csak 
játékos formában is.
Felvettük a kapcsolatot a közeli Rendőrség 
munkatársaival, akik örömmel fogadták el 
meghívásunkat. 
Első napunkon a főszerep a rendőr bácsiké 
volt, akik a helyes kerékpáros közlekedés-
ről tartottak elméleti és gyakorlati bemu-
tatót, az óvodásoknak is érthető módon, 
élményszerű stílusban, sok-sok képpel, 
illusztrációval. Külön hangsúlyt kapott, 
hogy mi kerékpárosok milyen védő és 
balesetmegelőző felszerelést viseljünk 
városon kívül, vagy sötétben, rossz látási 
viszonyok mellett. Az aulában a gyerekek 
által behozott saját kerékpárokkal, futó-
biciklikkel, rollerokkal tekerhettek végig 
a kerékpáros közlekedési pályán. Kerülték 
a különböző akadályokat, szlalomoztak, 
gyorsítottak, fékeztek, mialatt igyekeztek 
betartani a közlekedési előírásokat, szabá-
lyokat is. / követési távolság, piros lámpa, 

Ezért gondolta nevelőtestületünk, részt 
veszünk a pályázati felhívásban, hogy 
programunkba, a tevékenységek rendsze-
rébe beépítjük a gyermekek életkorának 
megfelelő szabályos közlekedésre neve-
lést, kibővítjük ismereteiket, hogy biz-
tonságosan, balesetmentesen tudjanak 
közlekedni, folyamatossá, és rendszeressé 
szeretnénk tenni különböző közlekedési 
szerephelyzetekben gyakorolva, a helyes, 
követendő magatartást. A Kresz pályán, 
napi szinten megismerhetnék, megszok-
hatnák, gyakorolhatnák, modellezhetnék 
a valós élethelyzeteket. Mindezt védett 
környezetben, testi épségüket óvva tehet-
nék. Azt valljuk, nem elég korán kezdeni a 
gyalogos, vagy kerékpáros közlekedéssel, 
illetve a legfontosabb KRESZ táblákkal való 

ismerkedést. Hiszen gyermekkorban gyor-
san rögzülnek az ismeretek, szakmailag, 
módszertanilag megalapozhatjuk játékos 
módon tudásukat, hogy később a minden-
napokban tudják használni.
Az új KRESZ pálya segítségével az udvari 
mozgáslehetőség is bővül, és változatossá 
tesszük az udvaron, a szabadban eltöltött 
játékidőt.
Már tettünk lépéseket ennek megvaló-
sítására. 2017. március 4-én Óvodabált 
szerveztünk, amelynek teljes bevételét a 
KRESZ pálya létrehozására fogjuk fordítani.
Terveink között szerepel a partnerkap-
csolatok bővítése, erősítése, szomszédos 
települések közötti KRESZ verseny meg-
rendezése, amellyel lehetőség lesz a sok-
oldalú tapasztalatcserére, a módszertani 
megújulásra, balesetmegelőző, egészség-
megelőző ismeretek átadására. Sokszínű, 
tartalmas tevékenységekkel szeretnénk 
gazdagítani a gyermekek élményeit. 
Sikerült terveinket első lépésben megvaló-
sítani, amelyhez saját forrásból nem adó-
dott volna lehetőség. 

Deménné Tóth Ágnes, Tóth Gáborné

elsőbbségadás stb. /
Az udvaron a délelőttök során, egész héten 
biztosítottuk óvodásaink számára a szabad 
rajzolást aszfaltkrétával. Természetesen 
itt is ösztönöztük őket, hogy közlekedési 
témájú élményeiket, emlékeiket próbálják 
megalkotni önállóan, vagy közösen is.
Heti rendezvényünk során gondoltunk a 
felnőttekre is, dolgozóinkra, hogy ők is ak-
tív részesei lehessenek programjainknak. 
Az egyik délelőtt 2 kolléganő irányítása 
mellett fél órás blokkokban relaxációs gya-
korlaton töltődhettünk fel, testileg és szel-
lemileg egyaránt.
Pénteken egészséghetünk legintenzívebb, 
legmozgalmasabb eseménye zajlott. Egy 
komplex közlekedési napot terveztünk a 
gyerekek, szülők, családok számára. 
A gyakorlati akadályok leküzdése mellett 

elméleti feladatokkal is készültünk. KRESZ 
totót töltöttek ki a szülők kerékpáros köz-
lekedés témában, addig a gyerekek közös 
rajzot készítettek közlekedéses emléke-
ikről. Az aulában próbára tettük a szülők 
és gyerekek ismeretét a KRESZ táblákról. 
A játékosságra is ügyelve, de a gyerekek 
figyelmét, emlékezetét is megmozgatva 
közlekedési dominóval mélyíthették a jár-
művekkel kapcsolatos ismeretüket.

A hetünk nagy sikert aratott a gyerekek, 
szülők körében, így ennek tükrében, a ké-
sőbbiekben is szeretnénk hasonló progra-
mokkal színesíteni a gyerekek óvodai min-
dennapjait. Úgy gondoljuk, hogy minden 
évben visszatérő esemény lesz az Egész-
séghét keretein belül – a közlekedési hét 
megszervezése. 

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ÓVODÁK RÉSZÉRE KÖZLEKEDÉSRE NEVELÉSI PROG-

RAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA „BIZTONSÁGOS ÓVODA” PÁLYÁZAT KERETÉBEN FELHÍVÁST 

TETT KÖZÉ, „HOGYAN HASZNOSÍTANÉK EGY KRESZ PÁLYÁT?”CÍMMEL, AMELYET 2017. 

ÁPRILISÁBAN MEGPÁLYÁZTA ÓVODÁNK.

AZ ÉVES PROGRAMTERVÜNKHÖZ IGAZODVA, 

ÁPRILIS 19- 21-IG, IMMÁR HARMADIK  

ALKALOMMAL SZERVEZTÜNK EGÉSZSÉG-

HETET ÓVODÁNKBAN.

ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI



POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Az okleveleket és a jutalmakat a zárónapon 
tartott iskolagyűlésen kapták meg a helye-
zést elért tanulók.
Záróünnepségünkön igazgató úr beszédé-
ben kiemelte, hogy II. Rákóczi Ferencnek, 
történelmünk egyik legkiemelkedőbb 
alakjának személyében olyan államférfiról 
beszélhetünk, aki nagyszerű példát muta-
tott áldozatkészségben, elkötelezettségben 
és hazaszeretetben.
Az ünnepi műsorban Illés Imre művészta-
nár klarinéton XVII-XVIII. századi dalokat, 
kuruc nótákat, a citera együttes decsi ver-
bunkot adott elő, valamint a 3. évfolyam 
tanulóinak közreműködésével  A fejedelem 
dajkája című mezőladányi népmondát te-
kinthette meg a szép számú közönség.
Hagyomány intézményünkben, hogy ezen 

az ünnepségen adjuk át a Rákóczi-díjat 
azoknak, akik intézményünkért, iskolánk 
tanulóiért végeztek kimagasló, áldozatos 
munkát. Ez évi díjazottjaink Tóthné Szat-
máry Irén pedagógus és Fogarasi László 
családgondozó voltak. Szívből gratulálunk 
mindkettőjüknek.
A rendezvény végén az intézmény, az is-
kolai diákönkormányzat, az alapítvány és a 
Rákóczi-díjazottak képviselői helyeztek el 
koszorút a fejedelem szobránál.
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MÁRCIUS UTOLSÓ NAPJÁVAL ÉRT VÉGET A 19. RÁKÓCZI-HÉT INTÉZMÉNYÜNKBEN. ISKOLÁNK 

NÉVADÓJA ELŐTT TISZTELEGTÜNK AZ EGÉSZ HÉTEN ÁT ZAJLÓ PROGRAMSOROZATTAL, MELY 

SORÁN RÁKÓCZI ÉLETÚTJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RAJZPÁLYÁZATON, IZGALMAS ÉS KÜZDELMES 

SPORTVERSENYEKEN, TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐKÖN, FILMVETÍTÉSEKEN, VALAMINT ÍRÓ-OLVASÓ 

TALÁLKOZÓN VEHETTEK RÉSZT DIÁK JAINK.

Rákóczi-hét

Honvédelmi és toborzónap a Madarak és fák napján

A megmérettetést megelőzően a Magyar 
Honvédség dicsőséges haditetteiből készí-
tett projektmunkát kellett az osztályoknak 
elkészíteni. A hét akadályból (váltófutás 
fegyverrel, kiképzőpálya, kúszás lőszeres 
ládával, kézigránátdobás, slackline, kúszás 
gázálarcban-sisakban, légpuskalövészet) 
álló próbatételt nagy örömmel, sikeresen 
teljesítették a felsős diákok és tanáraik. A 
pálya teljesítése közben katonai kvíz kitöl-
tése tette még izgalmasabbá a napot. Nagy 
élmény volt az is, hogy visszafelé katonai 
teherautóval utazhattak a résztvevők. Az 
eredmények értékelése folyamatban van, a 
győztes csapatot később hirdetjük ki. A fődíj 
egy egész napos kirándulás Rákóczi nyomá-
ban.
Meglepetést okozott az iskola bejárata előtt 
álló BTR harci jármű, melyet meg lehetett 
nézni belülről. Az érdeklődők beszállhattak 
a vezetőfülkébe, kipróbálhatták felszerelé-
seit. A honvédség által használt fegyverek 
bemutatója is népszerű volt. Szintén a be-
járatnál várták az érdeklődőket a toborzó-

iroda munkatársai, akik készséggel adtak 
felvilágosítást, tájékoztatót a katonai szol-
gálatról, annak szépségeiről. Bízunk benne, 
hogy felkeltettük a lakosok és tanulóink 
érdeklődését a katonai pálya mint hivatás - 
életpályamodell iránt.
A belső udvaron a Madártani Egyesület 
rendkívül színvonalas bemutatóin vehettek 

részt az osztályok. Megismerhették a gye-
rekek az év állatait, növényeit, segítséget 
kaptak a Föld napja keretében rendezett 
aszfaltrajzversenyhez. Ezen a versenyen is-
kolánk összes osztálya részt vett.

Köszönjük a MH 5. Bocskai István Lövész-
dandár, a MH Katonai Igazgatási és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság, a Hajdúsám-
soni Polgárőrség és a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület részvételét, 
támogatását és segítségét rendezvényünk 
lebonyolításában.

Jakubecz Sándor igazgatóhelyettes

NAGYSZABÁSÚ HONVÉDELMI ÉS TOBORZÓNAPON VETTEK RÉSZT FELSŐS TANULÓINK, A MADARAK  

ÉS FÁK NAPJÁN TARTOTT RENDEZVÉNYÜNK KERETÉBEN. 

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI
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Holokauszt emléknap és kiállítás iskolánkban

Az AMI bemutatkozó 
koncertje 

Agora kirándulás

A holokautóma – azaz holokauszt – görög 
eredetű szó teljesen elégő tűzáldozatot 
jelent, s arra a vészkorszakra utal, melynek 
hatszázezer magyarországi zsidó áldozatá-
ra 2017. április 24-én emlékeztünk az iskola 
aulájában.

A rendezvény első felében Antal Szabolcs 
polgármester úr és Bujdosó Tibor igazga-
tó úr mondott megnyitó beszédet, majd 
az emlékező beszéd hangzott el, melynek 
alapgondolata egy Yehuda Bauer-idézet 
volt: „Ne légy elkövető, ne légy áldozat, de sem-
miképpen ne legyél közömbös szemlélődő!”
A megemlékezés második részében az ér-
deklődők megtekintették a „Történetek egy 
családi albumból” című kiállítást, melyen 
régi fotókat, visszaemlékezéseket és törté-
neteket láthattak, olvashattak magyar ajkú 
zsidó családokról azoknak az emlékezései 
alapján, akik kortársaikhoz hasonlóan a 
hétköznapi magyar emberek életét élték, 

A „Hívogat az iskola” program kereté-
ben szervezett rendezvényen résztvevő 
érdeklődők a zeneművészeti tanszakok 
diákjainak sikeres fellépését láthatták 
és hallhatták.  Minden tanszakról szere-
peltek gyerekek ebben a műsorban, és 
a tanárok is rövid produkciókkal mutat-
koztak be a leendő elsősök szüleinek. 
Fontosnak tartottuk megmutatni, milyen 
színvonalas munka folyik a művészeti ta-
gozaton, és azt is, hogy érdemes ide írat-
ni gyermekeket, mert nagyon jól képzett, 
remek pedagógusoktól tanulhatnak. 
A művészeti iskola tervei között szerepel 
egy ütő tanszak elindítása minimum tíz 
tanuló részvételével. Így a hét meglevő 
tanszakunk mellé nyolcadikként kapcso-
lódna az ütő, ez már remek lehetőség 
lenne arra, hogy egy kis iskolai zenekart 
is létrehozhassunk.

Az élményközpontban megismerkedhet-
tek a diákok a fizika törvényszerűségeivel 
„Fagyos kísérleteken” keresztül. Betekint-

hettek a vizek eddig nem látott élővilá-
gába hidrobiológiai megfigyelésekkel. 
Az interaktív térben számos tudományos 
felfedezést tehettek játékos formában, a 
színek hiánya pedig megtréfálta látásukat 
a „Keresd a színeket!” Program keretében.
Tartalmas nap után fáradtan, de élmények-
kel gazdagodva térhettek haza a gyerekek.

Jakubecz Sándor igazgatóhelyettes

de zsidó származásuk miatt el kellett szen-
vedniük a holokausztot.

A tárlat anyagát a Centropa Magyarország 
biztosította számunkra, és a Huszár Gál 
gimnázium tanulói mutatták be.

A mostani megemlékezésnek és kiállí-
tásnak nem a megdöbbentő statisztikák 
felsorolása, nem az elborzasztó képek 
vetítése volt elsősorban a célja, hanem 
azt szerettük volna, hogy a hétköznapok 
megörökített pillanatai láttán, a személyes 
történetek megismerésével mindannyi-
an levonjuk eme vészterhes, tébolyultan 
gonosz korszak tanulságait – önmagunk 
számára.

Az emlékező műsorban elhangzó zenemű-
veket Bene Pétertől (fuvola), Sitku Esztertől 
(hegedű) és Staber Patricktól (zongora) 
hallhattuk, Radnóti Miklós Töredék című 

versét a 8. d osztályos tanulók adták elő.
A szervezők és az intézményünk nevében 
köszönjük a műsorban résztvevő zeneta-
nárok és diákok fellépését, a Centropa Ma-
gyarországnak a kiállítási anyagot, a Huszár 
Gál gimnázium tanulóinak a tárlatvezetést, 
felkészítő tanárnőjük munkáját, valamint 
a résztvevőknek, hogy megtiszteltek ben-
nünket a jelenlétükkel. 

Nábrádi Mihály igazgatóhelyettes

A MAGYAR KORMÁNY 2000-BEN HATÁROZOTT ARRÓL, HOGY A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGI 

ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA ÁPRILIS 16-A LEGYEN, MIVEL 1944-BEN A NÁCI MEGSZÁLLÓKKAL 

EGYÜTTMŰKÖDŐ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÉS RENDVÉDELEM TAGJAI EKKOR KEZDTÉK MEG A ZSIDÓ 

GETTÓK ÉS GYŰJTŐTÁBOROK FELÁLLÍTÁSÁT A KORABELI MAGYARORSZÁG KÁRPÁTALJAI TERÜLETÉN.

ISKOLÁNK MŰVÉSZETI TAGOZATA 2017. 

ÁPRILIS 19-ÉN TARTOTTA MEG KONCERTJÉT 

A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS GYEREKEK ÉS 

SZÜLEIK SZÁMÁRA A RÁKÓCZI-TEREMBEN.

A MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetsége) Csoportos tehetségsegítő tevékenysé-

gek megvalósítása című pályázatának keretében 

két turnusban összesen 65 negyedikes és hatodikos 

tanulónk vett részt tanulmányi kiránduláson a 

debreceni Agora Tudományos Élményközpontban.

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI
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A KIALAKÍTANDÓ ÉPÜLETBEN 

HELYET KAP EGY GYERMEKORVOSI 

RENDELŐ, EGY FELNŐTT HÁZIORVOSI 

RENDELŐ, TOVÁBBÁ VÉDŐNŐI 

SZOLGÁLAT IS.

1. Egészségház építése

Sámsonkertben

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŰLÉS REND- 

KÍVÜLI ÜLÉSÉN, MÁJUS ELEJÉN DÖNTÖTT 

A MEGYEI TELEPÜLÉSEKET ÉRINTŐ HELYI 

PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSÁRÓL, AMIT 

MÁR NAGYON VÁRTUNK. HAJDÚSÁMSON 

VONATKOZÁSÁBAN, AZ ELSŐ KÖRBEN, 

MÁR TAVALY BEADOTT 5 PÁLYÁZAT KÖZÜL 

MINDET ELNYERTÜK, AMIRE NEM VOLT EZ 

IDÁIG PÉLDA HAJDÚSÁMSONBAN.

TÖBB PÁLYÁZATUNK MÉG NEM KERÜLT EL-

BÍRÁLÁSRA, AHOGY MEGTUDJUK AZOKAT 

IS, TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT.

AZ 5 NYERTES PÁLYÁZATAINKRÓL:

Nyertes pályázataink

 

HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKOR-

MÁNYZATA KÖZFOGLALKOZTATÁSI 

KÖZPONTJÁBAN, A HADHÁZI ÚT 

34. SZÁM ALATTI TELEPHELYEN 

KERÜL KIALAKÍTÁSRA EGY ÚJ 

107, 84 M2–ES RAKTÁRÉPÜLET, 

TOVÁBBÁ FELÚJÍTÁSRA KERÜL A 

MEGLÉVŐ ÉPÜLET MINTEGY 107,38 M2 

ALAPTERÜLETŰ RÉSZE.

2. Helyi gazdaságfejlesztés

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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A PÁLYÁZAT TERÜLETILEG AZ ONCSA VÁROSRÉSZEN VALÓSUL MEG, CÉL JA, A LEROMLOTT 

VÁROSRÉSZEINEK ÉS LAKOSSÁGÁNAK A VÁROS FEJLŐDŐ SZÖVETÉBE VALÓ INTEGRÁLÁSA,  

A SZOCIÁLIS PROBLÉMÁKKAL KÜZDŐ TÁRSADALMI CSOPORTOK FELZÁRKÓZTATÁSA.

5. Elkülönített településrészek felzár- 

kóztatására irányuló programok

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szol-

gáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelyének 

kialakítása a Rákóczi utca 9. szám alatt (volt 

Bölcsőde épülete). Egy modern, az ügyfelek és 

a dolgozók fogadására alkalmas magas felsze-

reltséggel bíró épületben kap majd helyet az 

intézmény.

A pályázat keretein belül megvalósul a belterü-

leti csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási rend-

szerének fejlesztése. A beruházás során tervezett 

összesen 1600,9 m nyílt, mederburkoló elemmel 

burkolt árok és 1581,90 m zárt csatorna kialakí-

tására kerül sor. Fejlesztéssel érintett utcák a 

következők: Vámospércsi, Liszt Ferenc, Bodzás, 

Zöldfa, Görbe, Szabó Pál, Kút, Jókai, Szondi, Ady 

Endre, Harangi, József Attila, Hársfa, Táncsis,  

Vörösmarty, Nefelejcs, Virágos utcák.

3. Szociális  

alapszolgáltatások 

fejlesztése

4. IV-es számú vízgyűjtő 

terület bel – és csa-

padékvíz elvezetése
Ezt a megbecsülést elődeink vívták ki, az 
állampolgárok tiszteletét megőrizni a je-
lenkor tűzoltóinak kötelessége. Ebben az 
évben is megrendezésre került a megyei 
tűzoltónap Debrecenben, ahol a tűzoltó-
kat, akik kiemelkedően látták el szolgálati 
feladatukat, elismerésben részesítették.
Hajdúsámson Város Önkormányzata eb-
ben az évben is elismert egy hajdúsámsoni 
tűzoltót kiváló munkájáért, hősiességéért, 
bátorságáért, Szabó Tamás főtörzsőrmes-
tert. Elismerésünket tárgyi ajándékban is 
kifejeztük. Szívből gratulálunk!

NEGYEDSZÁZADA ÁLLAMILAG ELISMERT 

ÜNNEP A TŰZOLTÓK SZÁMÁRA MÁJUS 

4-E, FLÓRIÁN NAPJA, AMIKOR A HÉTKÖZ-

NAPOKBÓL KIEMELVE MEGJELENÍTHETŐ A 

TŰZOLTÓK TÁRSADALMI MEGBECSÜLTSÉGE.

Elismerésünk jeléül

Az Eszterlánc Óvoda Hajdúsámson Város 
Önkormányzatának Pedagógiai díját Tar 
Imréné, a II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola és Ami Hajdúsámson Város Önkor-
mányzatának Pedagógiai díját Hermanné 
Mányi Ildikó és Hamarné Helmeczi Ka-
talin, a Csapókerti Általános Iskola Haj-
dúsámsoni Tagintézmény Hajdúsámson 
Város Önkormányzatának Pedagógiai 
díját Gaál Gyöngyi kapta.

Gratulálunk a díjazottaknak!

HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

IDÉN IS PEDAGÓGIAI DÍJBAN RÉSZESÍTETT 

PEDAGÓGUSOKAT MUNKÁJUK  

ELISMERÉSÉÜL.

Pedagógiai díjaink

A két napos rendezvényen Dandé Lászlóné alpolgármester is jelent volt, Papp László 
Debrecen polgármestere pedig személyesen is gratulált termékeinkhez, mint málna 
dzsem, üveges uborka, száraztészta, őrölt paprika.

A VÁSÁRSZÖVETSÉG ÚJABB ÁLLOMÁSÁN KÉPVI- 

SELTETTE MAGÁT VÁROSUNK BIHARDIÓSZEGEN A 

BAKATOR BOR ÉS GASZTROFESZTIVÁL ALKALMÁVAL  

MÁJUS 27-28-ÁN.

Bihardiószegen 
jártunk
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Szépolvasó verseny

Május 4-én rendezték meg az alsó ta-
gozatosok körében a hagyományos 
Szépolvasó versenyt a Csapókerti Általá-
nos Iskolában, Debrecenben.
Erre a megmérettetésre minden évben 
szép számmal jelentkeznek a gyerekek 
a székhelyintézményből és a hajdú-
sámsoni tagintézményből egyaránt. 
Már kora tavasztól nagy szorgalommal 
készültek a hibátlan és szépen hangsú-
lyozott felolvasásra az évfolyamonként 
megadott művekből. Ebben az évben 
Szabó Magda gyerekeknek szánt köny-
veit olvashatták, az író születésének 100. 
évfordulója alkalmából.
A nagy napon korosztályuknak megfele-

lő szöveget kaptak a versenyzők. Rövid 
felkészülési idő után a zsűri előtt olvasták 
fel a szövegrészletet. A legszebben olva-
sók közül évfolyamonként 3-3 helyezést 
osztottak ki.
Ebben a tanévben is hatalmas sikert arat-
tak a hajdúsámsoni gyerekek. Első helye-
zést ért el első évfolyamon Pór Szabolcs 
1. s, második évfolyamon Bartók István 2. s 
és harmadik évfolyamon Nagy Áron 3. s 
osztályos tanulónk.
A sikerhez szívből gratulálunk minden 
tanulónak és felkészítő tanáraiknak: Gaál 
Gyöngyinek, Szabóné Nagy Saroltának 
és Szabó Erikának! 

Juhász Lászlóné Tagintézmény-vezető

Small World-ben 
járt az 5. osztály

Megérkezésünk után a cipőinket kényel-
mes papucsokra cseréltük és a táskákat 
elhelyeztük a csomagmegőrzőben. Majd 
minden tanuló a kezébe vehetett egy já-
tékos feladatsort. A Playmobil figurákat 

vitrinekben is láthattuk, a vitrinek falán 
lévő kérdésekre ügyesen válaszoltak a 
gyerekek. Nagyon élvezték a feladatot, 
miközben játékos formában ismerkedtek 
a kiállítással. Az épület egyik szintjén a diá-
kok több terepasztalnál is játszhattak, egy 
másik szinten a mini golf pályákon mérték 
össze ügyességüket. A kiállítás nagy él-
mény volt a gyerekeknek, valamennyien 
jól szórakoztak. Búcsúzóul mindenki vá-
laszthatott magának egy ajándékfigurát, 
amelyet haza is vihetett. 
Kellemes, tartalmas délutánban volt ré-
szünk. A jövőben is igyekszünk minden 
hasonló, új élményeket, ismereteket biz-
tosító lehetőséget kihasználni. 

Gergely Éva Tanár

Az 5. s osztályosokkal Debrecenben jártunk a Small 

World-ben. A Széchenyi utca végén található az a 

nagyon hangulatos „játszóház”, ahol kisebb-nagyobb 

Playmobil figurákkal találkoztak a gyerekek.

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÍREI

Dél-Erdélyi körút

A Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményének 7.osztálya a 
„Határtalanul” pályázat keretében Dél-Erdélyi körúton vett részt. A fotó a Foga-
rasi havasokban készült 2050 méteren.
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Kiválóan énekeltek

KIVÁLÓ TÉRSÉGI MINŐSÍTÉST KAPOTT A MUSKÁTLI NÉPDALKÖR A MÁJUS 6-ÁN, JÓZSÁN MEGRENDE-

ZETT CÍVIS NÉPZENEI FESZTIVÁLON, MELY EREDMÉNNYEL TOVÁBB JUTOTTAK A FELMENŐ RENDSZER-

BEN MŰKÖDŐ, KÓRUSOK ÉS ZENEKAROK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÁLTAL RENDEZETT ORSZÁGOS  

MINŐSÍTŐRE. GRATULÁLUNK, ÉS KÜLÖN KÖSZÖNJÜK HAJDUNÉ HŐGYE ZSÓFIA PEDAGÓGUS  

FELKÉSZÍTŐ MUNKÁJÁT ÉS AZ ISKOLA CITERA TANSZAKOS TANULÓINAK KÖZREMŰKÖDÉSÉT.
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ÁPRILIS 11-ÉN A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁN, MUNKATÁRSAINK „A POSZTOLJ VERSET AZ UTCÁRA” FELHÍVÁSHOZ CSATLAKOZVA HAJDÚSÁMSON 

KÖZPONTJÁT RAGASZTOTTÁK TELE KÖLTEMÉNYEKKEL, A KÖNYVTÁR ELŐTT PEDIG EGÉSZ NAP MEGZENÉSÍTETT VERSEK SZÓLTAK.

Tavasszal is gazdag programkínálat várta a lakosságot

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

A tavaszi szünetben április 13-án kézműves foglalkozásokkal és tojás-
festő bemutatóval színesített húsvéti készülődésre és tojáskereső ver-
senyre hívtuk a gyerekeket, családokat.

Május elsején második alkalommal szerveztük meg a Sportnapot 
Hajdúsámsonban. A helyi sportegyesületek labdarúgó és sakk baj-
noksággal, ökölvívó bemutatóval vettek részt a rendezvényen. A 
debreceni Letizia Sportklub Mónus József és Orosz Viktor többszörös 
világbajnokokat hozta el a rendezvényre és egész délután biztosította 
az íjászat lehetőségét. Az „Egy kicsi mozgás mindenkinek kell...” szlogen-
nel meghirdetett egész napos programot egészségsátor, kerékpáro-
zás, törpi motoros felvonulás és számos tánccsoport is színesítette, 
majd zenés műsor zárta. Köszönjük mindenkinek a szervezéshez, le-
bonyolításhoz nyújtott segítségét.

Május 8. és 14. között a Cselekvő közösségek projekt keretében meg-
hirdetett Közösségek Hete rendezvénysorozathoz két programmal 
csatlakoztunk.

A 10 éves fennállását ünneplő Öltögetők Klubja jubileumi kiállítá-
sát 2017. május 8-án nyitottuk meg. A vendégeket Tarné Hajdú Judit 
igazgató üdvözölte, majd az önkormányzat nevében Dandé Lászlóné 
alpolgármester, a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület képvi-
seletében pedig Virágosné Kozák Anikó titkár, valamint Tarsoly Andor-
né a hímző szekció vezetője mondtak köszöntő beszédet. A műsorban 

közreműködtek a művészeti iskola citerásai és a Muskátli Népdalkör 
tagjai. Dobosné Hajdu Anikó szakmai vezető munkáját, a klub jelen-
legi és régi tagjainak több éves alkotó tevékenységét emléklapokkal 
köszöntük meg.

A Közösségek Hetének második rendezvénye május 13-án a 
gyermeknapra készülő Ilók és Mihók népmese nyilvános fő-
próbája volt. A színdarabot a felejthetetlen 1956-os bemu-
tatóra alakult Névtelen Színjátszókör készítette. A forgató-
könyvet Szarka Zoltán írta, a rendezést Szarkáné Kun Szilvia 
irányította, akik e feladaton túl felül most szerepjátszásban is 
jeleskedtek, „kisbíró uramat” és az „anyókát” emlékezetesen 
alakítva. Ilókot Csontos Mária, Mihókot Márton Roland for-
málta meg nagyon sikeresen, a gyerekszereplők között pedig 
most is láthattuk Káplár Balázst, Nagy Balázst, Barta Lillát és 
Szarka László Zsoltot. A hangtechnikai feladatokat Süvöltős 
Péter végezte. A bemutató rendkívül szórakoztatóra sikerült, 
az előadást a település összes alsó tagozatos és óvodás gyer-
mekének ingyenesen biztosítottuk május hónapban, de a tár-
sulat Nyíradonyba és Debrecenbe is kapott már meghívást. 
Az előadások megszervezését, technikai feltételeit a kultu-
rális intézmény biztosítja, a díszletekben és jelmezekben a  
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusai, Kincsesné 
Kirtyán Mária és Keserű Józsefné pedagógusok segítettek.
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De kezdjük időrendben. Januárban a WA 
Terem OB régiós kvalifikációs versenyén 
vettünk részt Hajdúhadházon 4 verseny-
zővel. A szezon első teremversenye két 
versenyzőnknek csak edzés jelleggel lett 
megcélozva mivel Ifj. Bertalan Zoltán és 
Szerencsi Imre is nem sokkal a verseny 
előtt cserélt íjat, így ők még csak az ösz-
szeszokás és a kísérletezés fázisában vol-
tak. Ennek ellenére mindketten az első 
harmadban végeztek a kategóriájukban. 
Lőrinczi Rékának szinte kötelező volt a 
győzelem. A kérdés csak az volt, hogy 
milyen pontszámmal fogja megnyerni a 
versenyt. Ebben az évben tovább bővült 
a versenyzőink sora, mivel másfél év ke-
mény munka után ettől az évtől már ver-
senyezni is elkezdett Kenéz Boldizsár is.
Boldizsár korosztálya legfiatalabb tagja-
ként/még csak 7 éves/ megnyerte a kva-
lifikációs versenyt, úgy hogy 3-4 évvel 
idősebbeket utasított maga mögé. 

A következő verseny a miskolci kvali-
fikációs verseny volt ahová már csak 
rutinszerzés miatt vettünk részt azzal a 
három versenyzővel, akik a Világbajnok-
ságra készültek. Réka természetesen ezt 
a versenyt is magabiztosan hozta, Zoltán 
egy újabb beállítással próbálkozva már a 
második helyre oda tudott érni. 

A februárban Budapesten a FEHOVÁN 
megrendezett magyar bajnokság egy 
komoly felmérés volt a világbajnokság 
előtt, ami elég felemásra sikeredett. Az 

első napon az IFAA Magyar bajnokságot 
rendezték, amit Réka 100 %-os teljesít-
ménnyel meg is nyert. Zoltán XV. helyet, 
Szerencsi Imre pedig a III. helyet szerezte 
meg. A második napon a Word Archery 
versenyrendszerben rendeztek Magyar 
Bajnokságot. Réka 97 %-os teljesítmény-
nyel nyerte meg második Magyar Bajnoki 
címét. Boldizsár az első országos verse-
nyén nagyon megilletődve, túlizgulta 
a versenyt, aminek az lett a vége, hogy 
jóval tudása alatt teljesítve a VIII. helyet 

szerezte meg. Zoltánnak nem igazán vált 
be a legújabb beállítási kísérletezés, de 
már látszik a jó irány, bízunk benne, hogy 
a szezon végére összeérnek az új techni-
kával.

Ilyen előzmények után érkeztünk el az 
számunkra legfontosabb versenyéhez 
Brassói IFAA Terem Világbajnoksághoz. 
A facebooknak köszönhetően már biz-
tosan sokan ismerik az eredményt és 
a részleteket is. A lényeg az, hogy két 
világbajnoki címet szereztünk. Ifj. Ber-
talan Zoltán Világbajnok, Lőrinczi Réka 
Világbajnok lett, ezzel egyesületünk 
történetének eddigi legjobb eredmé-
nyét hoztuk, óriási dicsőség egy ilyen kis 
egyesületnek. Tudomásom szerint a Vá-
ros történetében is mi értük el elsőként 
ezt a címet. Eddig is voltak már minden-
féle színű Európa bajnoki érmeink, de ez 
az eredmény mindent felülmúl. Nagyon 
büszke vagyok sportolóinkra. Külön 
öröm számomra, hogy személyesen is 
jelen lehettem a versenyen és nem csak, 
mint edző, hanem mint apa is végig iz-
gulhattam a fiam világbajnoki címét. 
Zoltán óriási versenyben tudott nyerni 
két román és egy dél afrikai versenyző 
előtt. Végül is egy pont döntött a világ-
bajnoki cím sorsáról. Réka már az első 
napon megmutatta, hogy ki is az ”úr” 
ezen a versenyen. Már az első napon 15 
pont előnyt szerzett a német ellenfelé-
vel szemben, a harmadik helyen álló ro-
mán ellenfeléről már ekkor látni lehetett, 

A TAVALYI ÉVBEN NAGYON MAGASRA TETTÜK A LÉCET. NEM GONDOLTUK, HOGY MÉG EZT IS 

LEHET ÜBERELNI. PEDIG ÍGY TÖRTÉNT. AZ IDEI TEREMSZEZONNAL MINDEN REMÉNYÜNKET 

SIKERÜLT FELÜLMÚLNI.

Nemzetközi sakk-verseny

Világbajnokok nevelkedtek a 3-D 

Sportegyesületben

Mint mindig, sikeresen szerepeltek a versenyen sakkozóink, Kocsis Imre, Dandé László, 
Végvári István, Fábián Gábor, Varga II. „Tutu” István. Kellemes, barátságos hangulatban 
zajlott a mérkőzés, SNELL játékszabály szerint. 38 egyéni játékos, 12 csapat indult. 
Hajdúsámson csapatban a 6-ik helyen, egyéniben jó középmezőnyben végzett.

Dandé László sakk-osztályvezető

MONOSPETRIN (ROMÁNIA) KÉPVISELTETTE  MAGÁT VÁROSUNK SAKKCSAPATA MÁJUS 20-ÁN.

SPORT

Kenéz Boldizsár dobogón
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hogy nem igazán fog beleszólni az első hely sorsába. Réka magabiz-
tosan versenyezve a további két versenynapon tovább növelte elő-
nyét, így a végén 51 pont előnnyel nyerte meg a világbajnokságot. 
A harmadik versenyzőnk Szerencsi Imre a nagyon népes mezőnyben 
a kilencedik helyen végzett. Ilyen előzmények után állunk át a kinti 
szezonra, ami Zoltán és Réka esetében nem is lesz olyan sima, mivel a 
Réka íján komoly beállítás változtatásokat kell alkalmazni, amit nem 
lehet egy-két edzésen megszokni. Zoltán esetében pedig kezdeni 
kell elölről a kísérletezgetést az új íj kinti beállításával és a vessző-
választással. Ez sem lesz egy egyszerű történet. Bőven lehet, hogy 
egy-két verseny még rámegy a kísérletezésekre.
Réka és Boldizsár következő megmérettetése a diákolimpia lesz, amin 
szintén szeretnénk a legjobban szerepelni. A motiváció meg van hozzá!

Bertalan Zoltán  SE Elnök.

Ifj. Bertalan Zoltán dobogón

Lőrinczi Réka dobogón

 Forrás: Nemzeti Sport
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Táncospárunk hírei

A Kelet-Magyarország Területi Bajnokságon 
Standard kategóriában a döntőben az előkelő 
VI. helyen végeztek, míg latin kategóriában 
a középdöntőben a IX. helyet szerezték 
meg a 17 induló párosból. A területi baj-
nokság után másnap már Budapesten 
versenyeztek, ahol standard kategóriából 
a IV. helyen, míg latin kategóriából, 21 
párból a IX. helyen sikerült végezniük. Ver-
senyzőink nagyon elszántak, hiszen éjszaka 
hajnal 2 órakor értek haza Szentesről és 
másnap már korán úton voltak Budapestre, 
hogy ismét versenyezhessenek. 

Április elején, Pécsen a Tíztánc Országos 
Bajnokságon 3 pont választotta el őket a 
döntőtől, így a VII. helyen sikerült végez-
niük. Ez azt jelenti, hogy országos szinten 
saját kategóriájukban jelenleg a VII. leg-
jobb tíztáncos páros Szabolcs és Sophia. 
Joggal lehetünk büszkék az elért eredmé-
nyeikre, hiszen egyre népesebb és erő-
sebb a mezőny és a pontozás is szubjek-
tívabb, mint más sportágak tekintetében, 
mivel itt másfél perc alatt szükséges meg-
győzni a pontozó bírókat arról, hogy érde-
mesek a tovább jutásra, ami nem mindig 
egyszerű. A versenyt nehezítette, hogy a 
szokásostól eltérően itt két perces zenék 
voltak, és egyszerre egy fordulóban 11 pár 
versenyzett a parketten, többször előfor-
dult, hogy a párosok összeütköztek, nem 
tudtak úgy helyezkedni, hogy észrevehe-
tők legyenek. Ezen okok miatt Szabolcs és 
Sophia 3 pontot veszített, annak ellenére, 
hogy a döntőre esélyesek és felkészültek 
voltak.

Április 29. a Tánc Világnapja, melyet Sza-
bolcs és Sophia méltóképpen versenyzés 
keretén belül ünnepelte Mogyoródon a 
26. BEM Kupán, ahol Standard kategóriá-
ban az V. helyen sikerült végezniük.

Összeségében nézve Szabolcs és Sophia 
az eddigi eredményeik alapján közel van 
ahhoz, hogy Standard kategóriából ma-
gasabb osztályba léphessen, és latin ka-
tegóriából a terveik alapján őszre elérik 
ugyanezt az eredményt.

SZABOLCS ÉS SOPHIA AZ EDDIGI 

VERSENYEKEN IS HOZTA A TŐLE ELVÁRT 

EREDMÉNYT, A TAVALYI ÉVHEZ KÉPEST A 

VERSENYEKRE JELLEMZŐ, HOGY EGYRE 

NAGYOBB A KIHÍVÁS, HISZEN A MEZŐNY 

EGYRE ERŐSEBB ÉS ŐK ITT IS MEGÁLLJÁK 

A HELYÜKET.
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ELADÓ!  KETTŐ SZOBA ÖSSZKOMFORTOS HÁZ ÉS SZILÁRD TÜZELÉSŰ RENDEZETT 

CSALÁDI HÁZ MELLÉKÉPÜLETEKKEL, GARÁZZSAL, 300 NÉGYSZÖGÖL TELEKKEL. 

UGYAN IT T: SZŐLŐDARÁLÓ ÉS SZŐLŐPRÉS, BONTOT T CSERÉP, 120 L MŰANYAG 

HORDÓ, 50 L MŰANYAG BALLON. ÉRD: 06-52-201-214 TELEFONSZÁMON.

NEM SZ ÁRÍTOT T KUKORIC A, NAPR AFORGÓ, BÚZ A ÉS ÁRPA  

TERMELŐTŐL EL ADÓ.

TELEFONSZ ÁM: 06-30-957-3942,  06-52-640-733 

A PR Ó H I R D E T É S E K  HIRDETÉSFELVÉTEL:

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

BEÉPÍTHETŐ TELEK ELADÓ. HA JDÚSÁMSON, BEZERÉDI U. 51. SZ.  

ÉRDEKLŐDNI: 06-30-369-4317

MEGNYITOTT A VIKTÓRIA FODRÁSZAT! NŐI-FÉRFI-GYERMEK, VÁROM KEDVES  

VENDÉGEK JELENTKEZÉSÉT, A MEGADOTT SZÁMON, IDŐPONT EGYEZTETÉSÉRT!

NAGYNÉ MAKAI VIKTÓRIA 06-30-728-1175, HAJDÚSÁMSON, WESSELÉNYI U. 2086/1.

HA JDÚSÁMSON CSIRE UTC A 83. SZ ÁM AL AT TI ÉPÍTÉSI TELEK,  

12 ÉVES AK ÁCERDŐ ÜLTET VÉNNYEL SÜRGŐSEN EL ADÓ.  

IR ÁNYÁR: 3,2 MILLIÓ FT. TELEFON: 06-30-680-6844

DOHÁNYZÁSLESZOKTATÁS EGYETLEN BIOREZONANCIÁS KEZELÉSSEL 

DEBRECENBEN VAGY SZÜK SÉG ESETÉN A Z ÖN OT THONÁBAN.

T: 06-30-907-4786   ELETMOD -DEBRECEN.HUPONT.HU

VIZSGÁZZON HELYBEN!!
A ROYS-96 AUTÓSISKOLA

JÚNIUSBAN

KRESZ-TANFOLYAMOT INDÍT 
MINDEN KATEGÓRIÁBAN,

KEDVEZMÉNYESEN! 
ÉRDEKLŐDNI ÉS JELENTKEZNI LEHET: 

Máté Attila szakoktató: Tel. : 06-30-956-4509

Köszöntés

„Koszta Péter és felesége április 30-án ünnepelték 50. házassági évfordu-

lójukat családjuk körében. A jeles napon köszöntötte őket Feketéné Oláh 

Ágnes anyakönyvvezető”
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Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
 

Az oda látogatók, kicsik és nagyon egy- 
aránt válogathattak a színes programok 
közül: ugráló vár, interaktív cukrászbemu-
tató, kézműves foglalkozások, szekerezés, 
aszfalt rajzverseny, majorett bemutató, 
arcfestés, lufi bohóc.

Kedves ötlet volt a szervezőktől, hogy az 
önkormányzat kiscsikóit a gyerek nevez-
hették el aznap. A végleges nevük a kis-
csikóknak a következő lett: Szilágyi Alexa 
Lili a kancát Tarának, Csigai Marcel a cső-
dört Szelídnek nevezte el. Gratulálunk, 
ügyesek voltak.

Városnapi gyereknap

8 focicsapat küzdött meg a kupáért. Játé-
kosként pályára lépett Antal Szabolcs pol-
gármester úr és Rákos Tamás képviselő is.
I. S.F.C csapata 

II. Sörbarátok csapata

III. Sevilla 

10 főzőcsapat érkezett reggel a főzőverseny 
helyszínére. 7 csapat mérkőzött meg a dí-
jainkért. 
I. Tolvaj Banda

II. Kozák család

III. Dili Dolly

IV. Különdíjas lett Pórmacskák, 

liszt érzékenyek is bátran fogyaszthattak 

az ételükből.

Délután lehetőség volt ugráló várazni, arc 
festetni, lufi bohóc ingyenesen hajtogatott 
lufikat a gyerekeknek. Kézműves sátorral 
érkezett a Petőfi Sándor Városi könyvtár 
és Közművelődési és Muzeális Intézmény, 
valamint a Dekom. Lehetőség volt vérnyo-
más és vércukormérésre szintén a Dekom 
jóvoltából. Mentőautót próbálhattak ki a 
gyerekek, kutyás bemutatóban vehettek 

aktívan részt, köszönet érte a szervezőnek 
Mindlák László sámsonkerti lakosnak. A 
színpadon a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola zenetagozatosai kápráztattak el 
bennünket szép játékukkal, majd a Muskátli 
népdalkör csodás előadása következett. Az 
idén nagy hangsúlyt fektettünk a sportra 
így a foci mellett volt kettlebell és íjász be-
mutató is. Természetesen mind két sport-
ágat ki is lehetett próbálni. A legkisebbeket 
pedig kis motoros felvonulásra vártuk. 

A délután folyamán bábelőadást tekint-
hettek mega kicsik és nagyok, majd a 
Berkenye nevű gyerekzenekar előadása 
következett, amit nagyon élveztek a gye-
rekek, hisz a színpadon szerepelhettek. A 
nap zárásaként Ki-mit- tudott tartottunk, 
ahol mindenki megmutathatta miben te-
hetséges.
Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen for-
mában támogatta a rendezvényünket.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselőnő
Rákos Tamás képviselő

Olán Imréné részönkormányzati tag

III. Sámsonkerti Gyerek és Családi nap

FANTASZTIKUS NAPOT TÖLTHETTÜNK EGYÜTT 2017.06.10-ÉN SÁMSONKERTBEN A III. SÁMSONKERTI 

GYEREK ÉS CSALÁDI NAP KERETEIN BELÜL. A DÉLELŐTT A FOCIÉ ÉS A FŐZÉSÉ VOLT.

NAGYON JÓ HANGULATBAN ÉS JOBBNÁL JOBB 

PROGRAMOKKAL TELT EL A VÁROSI GYEREK-

NAP A SPORTPÁLYÁN MÁ JUS VÉGÉN.

HÍREINK


