Tíz pályázatot nyert el Hajdúsámson
AZ ÖSSZES TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMBAN BEADOTT PÁLYÁZATAINKAT
MEGNYERTÜK 2017-BEN.
Mint már az előző lapszámunkban is írtuk,
a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés rendkívüli
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 - Egészségház építése Sámsonkertben, Helyi gazdaságfejlesztés, Szociális alapszolgáltatások fejlesztése,
IV-es számú vízgyűjtő terület bel – és csapadékvíz elvezetése, Elkülönített tele-

pülésrészek felzárkóztatására irányuló
programok, melyek közül mindet elnyertük
amire nem volt ez idáig példa Hajdúsámsonban.
Most, a második körben beadott nyertes
pályázatainkról szeretnénk tájékoztatást
adni, melyek az alábbiak: Zöld Város kialakítása, Energetikai és A foglalkoztatás,
életminőség javítása intézmények fejlesztésével című pályázatainkat ismételten megnyertük.

Önkormányzatunk idén májusban nyújtotta be a Belügyminisztérium által
kiírt „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására”
irányuló pályázatot, Hajdú-Bihar megye
települései közül városunk kapta meg a
legnagyobb összeget a pályázatban, 30
millió Ft-ot.
Jó adatszolgáltató önkormányzatok
támogatása jogcímen írtak ki pályázatot, melyet 306.000 Ft összegben elnyertünk.
Hajdúsámson városa idén így összesen
10 pályázatot nyert el közel 1 milliárd
1 millió Ft összegben.

Jobbról balra: Antal Szabolcs polgármester, Tasi
Sándor a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke,
Tasó László a Miniszterelnökség államtitkára,
országgyűlési képviselő, Pajna Zoltán a HajdúBihar Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő, Bodó Sándor országgyűlési képviselő
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Zöld város kialakítása
A PROGRAMBAN MEGVALÓSUL A VÁROSKÖZPONTBAN TALÁLHATÓ PIAC – FEDETT
VÁSÁRCSARNOK, PARKOLÓHELYEK – KIALAKÍTÁSA MEGFELELŐ ZÖLD TERÜLETTEL.
A RÁKÓCZI UTCA 4. SZÁM ALATT ZÖLDTERÜLET FEJLESZTÉSE PARK ÉPÍTÉSÉVEL.
A BELVÁROS KÖZELÉBEN AZ EPRESKERTI RENDEZVÉNYTÉR FEJLESZTÉSE, UTAK,
KERÍTÉS, SZÍNPAD ÉPÍTÉSÉVEL.
A MALOM ÉS JÓKAI UTCÁK EGYES SZAKASZAINAK ASZFALTBURKOLATTAL VALÓ ELLÁTÁSA.

Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések
A PÁLYÁZAT ÚT ÉS JÁRDAFELÚJÍTÁSRA IRÁNYUL, KIVITELEZÉSE JÖVŐ ÉVRE VÁRHATÓ.
1. számú körzetben a következő fejlesztések valósulnak meg:
Rózsa utca teljes hosszú gyalogos járdája 1m szélességében - a járdák védelmet
szolgáló szegéllyel - 4-5cm aszfalt burkolat megerősítéssel lesz felújítva, természetesen az út szintjenek igazításával.
A Wesselényi utca - Ibolya utca kereszteződésében az aszfaltút megsüllyedt, ebből
adódóan kritikus csapadékvízgyűjtó csomópont alakult ki. Már kisebb esőzéskor
is a közeli ingatlanokat homokzsákokkal
kell védeni. Gyalogosan közlekedni szinte

lehetetlen, az arra lakók sokszor kerülővel tudnak hazajutni. Autóval közlekedni
is nagyon veszélyes, nem látni hol van
az út és hol van a szikkasztó. Faltól falig csak a víz. Így Önkormányzatunk az
útpályatest megemelése, megerősítése
valamint a meglévő árkokban összegyűlő csapadékvíz, az Ibolya utca közepéig
kiépített, zárt csatornában történő elvezetését valósítja meg.
A 2-es számú körzetben a következő járdaszakaszokon valósulnak meg járda-

felújítások:
Jókai utca (Szeder utcánál) a Jókai saroktól a Szeder utcai játszótérig 175 fm.
hosszúságban aszfalt járda szegélyépítéssel, a Domb utca teljes hosszú gyalogos
járdája.
A 3. számú körzetben az alábbi utcaszakaszokon kerülnek felújításra a járdák:
Szegfű utca, Nagyszőlőskert és Csillag
utca közötti járdaszakasza, Csillag utca
Szegfű utcától az Ág utcáig tartó járdaszakasza.
A 4-es számú körzetben is tovább folytatódik a járdafelújítás, ezúttal a Rákóczi utca, Hunyadi utcától a Vámospércsi
utcáig tartó szakaszának térkővel való
burkolása.
Nagyon örülünk, hogy Önkormányzatunk ezt a pályázatot is megnyerte, végre
évek óta fennálló problémát tudunk ezáltal orvosolni.
Reméljük az elkövetkezendő időszakban
hasonló elnyert pályázatnak köszönhetően, lehetőségünk lesz tájékoztatni a
lakosságot a fejlesztendő területekről.
Célunk, hogy az utcákat, a belvárost tovább szépítsük, a közlekedést biztonságosabbá tegyük.
Bodóné Őri Gyöngyi,
Urbánszki Károlyné,
Balogh Józsefné képviselők,
Dandé Lászlóné alpolgármester

Toldi utca járdafelújítás
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Bölcsőde
udvarfejlesztése

ÖNKORMÁNYZATI
ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

2015. ÉVBEN MEGÉPÜLT A HAJDÚSÁMSON,
SZATMÁRI UTCA 16. SZÁM ALATTI
40 FÉRŐHELYES BÖLCSŐDE.

A projekt során Szabadság tér 5. szám alatt
található Polgármesteri Hivatal, Sámsonkert
Fő út 41. szám alatt található Sámsonkerti
Iskola, Kossuth utca 17. szám alatt található
Eszterlánc Óvoda és a Hársfa utca 3-5. szám
alatti Egészségügyi Központ épülete kerül
korszerűsítésre, napelem rendszer kiépítéssel.
A Sámsonkerti Iskola esetén komplex energetikai beruházás történik, itt a napelemes
rendszer mellett homlokzati szigetelés és
nyílászáró csere is történik.

Az épület megépítésén túl azonban komolyabb udvarrendezésre nem került sor,
így ezt jelen projektben kívánjuk megvalósítani az udvar, játszóudvar felújításával,
rendezésével, többek között árnyékoló
szerkezet kiépítése, udvari játékok, padok
létesítése.

Állattartótelep városunkban
A 2016. ÉVI STARTPROGRAM EREDMÉNYEKÉNT A MÁR MEGLÉVŐ ÁLLATÁLLOMÁNYUNK
JELENTŐSEN NÖVEKEDETT A 2017-ES ÉVBEN.
A magyar őshonos állatok tartása a városhoz közeli, de a lakosságtól megfelelően
elválasztott területen került kialakításra. ( Nagyszőlőskert utca végén):
100 tojótyúk, 100 gyöngytyúk, 20 anyakecske, 1 tenyészbak kecske, 14 anyajuh,
1 tenyészkos, 24 racka anyajuh, 1 racka tenyészkos, 2 nóniusz ló, 10 mangalica sertés,
4 magyar szürke szarvasmarha, 2 szamár.
Az állatok jó gazda módjára való tartásához elengedhetetlen a megfelelő körülmény
biztosítása. A különböző jogszabályi előírásoknak megfelelés mellett fontos szempont volt egy olyan kulturált környezet kialakítása, ami külső látogatók fogadására is
alkalmassá teszi a telepet.
Hat jószágtartó istálló, egy nyári szállás és egy szociális épület lett felépítve. A közel
egy hektáros zárt fácántelepen 2000 előnevelt fácán lett kihelyezve nevelésre.

Jó adatszolgáltató
önkormányzatok
jogcím
A PÁLYÁZAT FELTÉTELE VOLT, HOGY AZ
ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMHÁZTARTÁSI
ADATSZOLGÁLTATÁSAIT HATÁRIDŐRE ÉS
MEGFELELŐ MINŐSÉGBEN TELJESÍTSE.
Nagyon büszkék vagyunk dolgozóinkra,
hogy ilyen szép eredményt értek el Önkormányzatunknak!
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471. sz. főút Hajdúsámson – Nyíradony
(megyehatár) közötti szakaszának
11,5 tonnás burkolaterősítése és felújítása
NYÍRADONY, 2017. AUGUSZTUS 11.
BEFEJEZŐDÖTT A 471-ES ÚT FELÚJÍTÁSI PROGRAMJÁNAK HAJDÚSÁMSON - NYÍRADONY - ÉS
A MEGYEHATÁR KÖZÖTTI SZAKASZA, MELY ALKALOMBÓL ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSI CEREMÓNIÁRA
KERÜLT SOR NYÍRADONYBAN 2017. AUGUSZTUS 11-ÉN.
Az ország egyik legforgalmasabb, és a legrégebbi burkolatú másodrendű főútja készült el, - 16,44 km-es szakaszon - mellyel
a térségben élők egyik legnagyobb vágya
és legfontosabb elvárása teljesült. A „halál
útnak” is titulát 471-es másodrendű főúton
az elmúlt 20 évben közel 50 halálos baleset
történt.
Az átadó ünnepségen jelen volt Lázár János,
Miniszterelnökséget vezető miniszter, Tasó
László, Hajdú-Bihar megye 3. sz. választókerületének képviselője, a Miniszterelnökség államtitkára és Pántya József, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. útfejlesztési
igazgatója.
Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető
miniszter beszédében elmondta:
- „Egy hosszú évekkel ezelőtt megtett választási ígéretet teljesített a Magyar Kormány
a 471. számú főút Hajdúsámson-országhatár közötti szakasz átadásával, abban a
reményben, hogy ezzel Hajdú-Bihar megye
és Nyíradony polgárainak életét javították
és biztonságosabbá tették. A kormány célul
tűzte ki, hogy Debrecent az ország második
fővárosává, az elcsatolt területek fővárosává
teszi. Ebben nagy szerepe lesz a 471. számú
főút Debrecen-Mátészalka közötti, 72 kilométeres szakasz felújításnak. Az ünnepségen

FOTÓ: MISKOLCZI JÁNOS

átadott 16,44 kilométer ennek az első jelentős állomása.”
Lázár János hangsúlyozta Tasó Lászlónak
a térség országgyűlési képviselőjének kiemelkedő szerepét az útfelújítás kapcsán,
hiszen ő hívta fel a figyelmet ennek a problémának a fontosságára, és kereste meg a
szövetségeseket a beruházás megvalósításához. Bejelentette, hogy az elkövetkező
években 2021-ig elkészül Hajdúsámsont elkerülő szakasz, majd a vasúti átjáró kiépítésével a Debrecen Kassai útig tartó útszakasz, továbbá a Debrecent – Vámospércsen
keresztül a Nyírábrányi határátkelőhellyel
összekötő 48-as főút is.

pont növeli a közlekedésbiztonságot, sárga villogó figyelmeztet Aradványpusztán
a gyalogosközlekedésre, pótolták, illetve
növelték a zöldsávokat és parkok területét.
Az államtitkár szerint: - „Ez az út a legfontosabb kapcsolatunk Debrecen és a megyeszékhelyen keresztül a szélesebb világ
felé. Ennek beruházásnak a legfontosabb
üzenete, hogy az itt élő emberek fontosak a
magyar kormány számára, ezért nekik érdekünkben áll a kormány szövetségeseként
szervezni az életünket”

Tasó László államtitkár hangsúlyozta:
Több, mint 20 éve vártak arra, hogy a Magyar Kormány ne csak meghallgassa és
elviekben támogassa, hanem forrást is
biztosítson a térség 50 ezer lakójának legfontosabb kérését jelentő út rekonstrukciójára. A 11,5 tonnás burkolat megerősítés
mellett, a veszélyes útszakaszokon ívkorrekciókat hajtottak végre, áthelyezésre
kerültek veszélyes helyekről buszöblök és
várók. Csomópontokat és kerékpárútszakaszokat építettek át, csapadékvíz-csatornákat építettek ki. Nyíradony belterületének legveszélyesebb csomópontjában
körforgalom épült, jelzőlámpás csomó-

Pántya József, a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. útfejlesztési igazgatója a beruházás műszaki paramétereiről beszélt:
- „A főút korábbi helyszínrajzi kialakítása
nem volt megfelelő, számos helyen előfordultak olyan kissugarú ívek, amelyek korrekciója szükséges volt a külterületi 90 km/h
sebességhez illeszkedően, valamint az út
keresztmetszeti kialakítása sem elégítette ki
a hatályos előírásokat. Ezért a 471. sz. főút
burkolat megerősítésével egyidejűleg javítani kellett helyszínrajzi vonalvezetésen és a
keresztmetszeti kialakításon is, emellett számos forgalomtechnikai elem került beépítésre,
kialakításra.”
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KÖZÉRDEKŰ

Bekötések, közművek jogszabály változása

FELHÍVÁS

NAGYON SOKAN ÉRDEKLŐDTEK AZ UTÁN, MILYEN VÁLTOZÁSOK VÁRHATÓAK A DEBRECENI
VÍZMŰ ZRT. SZOLGÁLTATÁSÁBAN TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS MIATT. A TÁJÉKOZTATÁS A KÖVETKEZŐ:

Felhívjuk a tisztelt ingatlan tulajdo-

„Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja,
a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá
rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és
a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése. A rácsatlakozáskor történő kivitelezés költségéből a bekötési vízmérő és annak felszerelése díjmentes. A
jogszabály szerinti, fentiekben ismertetett mentesség a 2017. július 1-jén már megrendelt, illetve még nem megvalósult kivitelezésekhez kapcsolódó szolgáltatásokra
is vonatkozik.”
Debreceni Víziközmű Zrt.

nosok figyelmét, hogy a 22/2016.
(IX.29.) számú önkormányzati
rendeletre, amely előírja, hogy mindenkinek kötelessége az ingatlan
területét és az előtte lévő utcafronti
részt rendben tartani, mindenféle
allergén és gyomnövényt kiirtani.
Dandé Lászlóné
alpolgármester

SÁMSONKERTI HÍRADÓ /CSIGÉNÉ ZSADÁNYI MARIANN ÉS RÁKOS TAMÁS KÉPVISELŐ ROVATA/

Első Nyári tábor Sámsonkertben
JÚLIUS 31. ÉS AUGUSZTUS 4. KÖZÖTT A SÁMSONKERTI LAKOSOKÉRT EGYESÜLET ÉS A
SÁMSONKERTI RÉSZÖNKORMÁNYZAT NYÁRI TÁBORT SZERVEZETT 7-14 ÉVES GYEREKEK
RÉSZÉRE, EZZEL SEGÍTVE A DOLGOZÓ SZÜLŐKET.

HÍREINK

Játszótér használata
EGYRE TÖBBSZÖR SZEMBESÜLÜNK AZZAL,
HOGY A JÁTSZÓTERET NEM CSAK AZ A KOROSZTÁLY HASZNÁLJA, AKIKNEK KÉSZÜLT.
Sőt többször előfordult már az idén,
hogy egyesek WC-nek használják a
csúszdát. Emiatt kértük a Polgárőrséget,
hogy fokozottan járőrözzenek a területen. A játszótér 0-14 év közötti gyerekek
számára készült, becsüljük meg!

Baba-mama börze
a településrészen

Igyekeztünk minden napra tartalmas
programokkal és sok-sok finomsággal
várni a gyerekeket. Így volt rendőrség által tartott KRESZ óra, kézműves foglalkozások, közös sütés-főzés Lukács Béla bá
segítségével, arcfestés és még kirándulás
is. Nagy sikert aratott a tábor a gyerekek
és a szülők körében is, volt olyan gyerek,
aki nem akart haza menni a nap végén
s volt olyan gyerek is, aki megkérdezte
miért csak egy hétig tart a tábor.
Ez a hét nem jöhetett volna létre Önkén-

teseink nélkül. Köszönöm a munkáját
Csőszné Szilágyi Babinak, Jutasi Viktóriának, Nagy Enikőnek, Mindákné Czine
Tündének, Szabó Lajosnak, Oláh Imrénének.
Hálásak vagyunk továbbá a hajdúsámsoni
Családsegítő Szolgálat vezetőjének, a
helyi Önkormányzatnak, Antal Szabolcs
polgármesterünknek is.
Jövőre is várjuk a táborozó gyerekek és a
segítők jelentkezését!
Csigéné Zsadányi Mariann szervező

JÚLIUS 15-ÉN BABA-MAMA BÖRZÉRE HÍVTA
A LAKOSSÁGOT CSIGÉNÉ ZSADÁNYI
MARIANN KÉPVISELŐNŐ.
A börze az iskola melletti füves területen
került megrendezésre, ahol hajdúsámsoni
anyukák kaptak lehetőséget arra, hogy
gyerekeik kinőtt ruháit, vagy megunt játékait
el tudják adni. Manapság nagyon sokan hirdetnek a facebookon így gyerek holmikat,
innen jött az ötlet.
Ez egy jó lehetőség volt arra is, hogy a környékbeli anyukák megismerhessék egymást.
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Martinkai Gézengúzok nyári tábor

HÍREINK

EGYESÜLETÜNK JÚLIUS 24.-28. KÖZÖTT NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORT SZERVEZETT MARTINKAI GÉZENGÚZOK NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORA NÉVEN.

A tábort hagyományteremtő céllal álmodtuk meg, szeretnénk minden vakációra megvalósítani, tekintettel arra, hogy
nagyon sok kisgyermekes szülőnek gondot okoz a hosszú szünidő alatt gyermeke
felügyeletének a megoldása.
Várakozásainkat felülmúlta a létszám,
25 táborlakóval nyitottuk meg a tábor
kapuit. Nagyon vegyes volt a csapat,
korosztály és személyiség tekintetében.
Igyekeztünk minden gyermek figyelmét
lekötni, a cél az volt, hogy mindenki érezze jól magát, s ne unatkozzon senki sem.
A kezdeti nehézségeket sikerült leküzdeni, össze kellett csiszolódni a társaságnak. Voltak konfliktusok, könnyek,
de úgy érezzük, hogy a végeredmény a
lényeg, hiszen a gyerekek minden reggel
csillogó szemmel jöttek be a kapun.
Az első napon három csapatot alapítottunk, élükön a csapatkapitányokkal,
akik egész héten át folyamatosan fela-

datokat kaptak, versengtek egymással.
Természetesen mindig kaptak némi
ösztönző apró ajándékot. A csapatversenyen kívül rengeteg program volt, a
gyerekeknek nem volt idejük unatkozni.
Néhányat említenénk: magánszemélyek
jóvoltából volt lovaglási lehetőség, kisállat simogatás, játékos angolóra, táncház.
Lehetőség nyílt kézműveskedésre, számháborúra, társasjátékokra. Rengeteget
mozogtak, a fiúk fociztak a lányok meg
táncoltak. A Rendőrkapitányság képviselői prevenciós és közlekedésbiztonsági
foglalkozást tartottak a táborlakóknak.
Persze volt, akit jobban érdekelt a rendőrautó vagy a bilincs, így nagy élmény
volt mikor beülhettek az autóba vagy a
kezükre tették a bilincset. Kirándultunk
is, jártunk a Nagyerdőn az Ötholdas Pagonyban, a Hajdúsámsoni Önkormányzat állattartó telepén, s a hét végére a
nagy csattanó a Kerekerdő Élményparkban tett látogatás volt. Pénteken a kirándulásból hazajövet bulival zártuk le a hetet. Együtt zumbáztunk a gyerekekkel, a

lányok pedig végre megmutatták táncos
produkciójukat, amit egész héten gyakoroltak.
Ha a gyerekeken múlt volna, akkor még
egy hétig jöttek volna, hiszen nagyon jól
érezték magukat, szépen elsajátították
a tábor szabályait, alkalmazkodtak egymáshoz s a felnőttekhez.
A tábor sikeréhez sokan hozzájárultak,
akiknek szeretnénk még egyszer megköszönni a munkájukat, illetve a segítségüket: Hajdúsámson Város Önkormányzata, Martinkai Részönkormányzat,
Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, Hajdúsámsoni
Eszterlánc Óvoda, Hajdú-Bihar Megyei
Rendőrkapitányság, martinkai magánszemélyek. Külön köszönet a sok-sok fotóért Nagy Julcsinak!
Szabó Kálmán
Martinkai Részönkormányzat elnöke
Martinkáért Egyesület
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HÍREINK

Első Anna bálozóink
SZABOLCS ÉS SOPHIA NYÁR ELEJÉN DEBRECENBEN MEGRENDEZETT VERSENYEN ISMÉT A
DÖNTŐBEN TÁNCOLT, AHOL STANDARD KATEGÓRIÁBAN A IV. HELYEN, MÍG LATIN KATEGÓRIÁBAN
A VI. HELYEN VÉGEZTEK.
Óriási élmény volt ez a verseny, hiszen
Debrecenben első alkalommal rendeztek Európa Bajnokságot, Európa Kupát
és emellett osztályos versenyeket. A
verseny hangulata leírhatatlan és felejthetetlen mind a táncosok mind a résztvevők számára.
Június hónapban a nemzetközi versenyre is elmentek táncosaink, ahol a Kosice
Openen ismét döntőben táncoltak, Standard kategóriában V. helyen végeztek 14
párból, míg latin kategóriában 17 páros
közül a döntő VII. helyén végeztek. A
nyár utolsó versenye a Szőke Tisza 2017.
Open Nemzetközi Táncversenyen volt,
teljes külföldi pontozói bírók előtt - bemutatva tudásukat - a döntőtől néhány
pont választotta el őket, és az előkelő VII.

helyen végeztek, mindkét táncnemben.
Büszkék lehetünk az idei év eddigi eredményeire, hiszen ennek köszönhetően
Standard kategóriából 3 pont választja
el őket a B osztálytól, míg latinból ősszel
várható a magasabb osztályba lépés.
A versenyzések közben az idei évben
először Hajdúsámson Város felkérésére,
részesei lehettünk a Múzeumok Éjszakájának programján is, ahol a rendezvényt
standard táncok bemutatásával színesíthették. Köszönjük a lehetőséget.
A nyár egy táncos számára soha nem telik el edzés nélkül, így a Balatonszemesi
edzőtáborban táncosaink elkezdték a
felkészülést a B osztályra, mely nagyon
sok edzéssel, kitartó munkával jár. Az

edzőtábor másért is fontos Szabolcs
és Sophia számára, mert mint minden
évben az idei évben is részt vettek a
Balatonfüredi Anna-bálon. Mégis ez az
év más, különleges, mert Szabolcsot és
Sophiát óriási megtiszteltetés érte, a várost képviselve az idei Anna-bálon, nem,
mint táncosok, hanem mint első bálozók
vettek részt. Nem lehet szavakban megfogalmazni, hogy mit érez egy sámsoni
táncos, mikor ilyen megtiszteltetés éri,
és városát a Füredi Anna-bálon, mint
első bálozó képviselheti. Úgy gondolom, büszkék lehetünk rá, hiszen eredményeivel és egy ilyen hosszú múltra
visszanyúló, az egész ország által ismert
rendezvény részeseként joggal mondható, hogy Hajdúsámson Város hírnevét
öregbítette. Köszönjük Polgármester
Úrnak és a képviselő testületnek eddigi
támogatását, hiszen a támogatás nélkül
ezek az eredmények és lehetőségek nem
valósulhatnának meg.
Markos Andrea
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A gyűjtő
A GYŰJTŐ EMBERT NAGYON NEHÉZ BEMUTATNI, HA EGY NAGY ADAG SZERÉNYSÉGGEL
VAN MEGÁLDVA. ILYEN EMBER VÁROSUNKBAN FEKETE SÁNDOR. DE MIKET IS GYŰJT?

pát, korsót, vasalót, vagy egy járomfát.
Vannak, akik nálam döntenek, hogy ők
is belefognak a gyűjtésbe, e nagyszerű,
kikapcsolódásba. Szerintem jól teszik,
hisz így tovább lehet a hagyományőrzés
szépségét fojtatni, és megőrizni. Minden
korosztálynak ajánlom, hisz ha bele kóstolnak a gyűjtés szépségébe, nem tudják

abbahagyni. De ehhez jó adag megszállottság, kitartás, szenvedély szükséges.
Aki belekezd, nem fogja megbánni, ha
megtapasztalja, és átéli ezt a csodálatos
életérzést. Kikapcsolódásként festegetek.
Szívemhez legközelebb a tájképfestés
áll” – árulta el Sándor.
Piroska János

Először is vissza a kezdetekhez, és akkor
jött a Tenkes kapitánya, meg a többi történelmi film. Gyerekként megélni a régi
filmeket, látni a sok régi szép tárgyakat,
eszközöket. Ebből merítette a gyűjtő
szenvedélyét. 1965-ben kezdte a gyűjtést. A gyűjteménye részben közismert
emberektől is származik. Gyűjteményében található a Lébencár kereskedésből
származó okker láda. Cseke Jóska bácsi
karos mérlege, Petrós hordója. Hamar
János bácsi harci ásója. Gyűjtő is hagyományőrző ember. Hagyományőrző
ember nélkül nem maradnak meg a régi
szép emlékeket őrző értékeink, kultúránk. A hagyományőrzés olyan betegség, amiből nem lehet kigyógyulni. Úgy
látom, kedves Sándor a látogatót nem
várod zárt ajtóval. „Igen, hisz nagyon
sok gyerek, felnőtt eljön nálam megnézni a régi tárgyakat és felcsillan a szemük,
ha megnéznek egy régi petróleumlámPETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

Helytörténeti tábor
HELYTÖRTÉNETI TÁBORBAN VEHETTEK RÉSZT A GYEREKEK HAJDÚSÁMSONBAN 2017.
JÚLIUS UTOLSÓ HETÉN, MELYNEK KERETÉBEN MEGISMERKEDTEK A TELEPÜLÉS
TÖRTÉNETÉVEL ÉS LÁTNIVALÓIVAL.

Az ismeretszerzés mellett maradt idő a
közös játékra, kerékpározásra is, végül
a hét zárásként a táborozók részt vettek
„Itt járt Rákóczi...” történelmi esten és az
azt követő fáklyás felvonuláson.
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„Itt járt Rákóczi…”
HAJDÚSÁMSONI NYÁRI ESTÉK 2017. CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZATUNK HARMADIK PROGRAMJÁRA, „ITT JÁRT RÁKÓCZI...”
TÖRTÉNELMI ÉS ZENÉS ESTRE LÁTOGATHATTAK EL AZ ÉRDEKLŐDÖK JÚLIUS 28-ÁN VÁROSUNK FŐTERÉRE.
A nyári estét köszöntötte Dandé Lászlóné
alpolgármester.
A gyerekek kézműves foglalkozáson vehettek részt, hagyományőrző bemutatót
tartott Piroska János, Rákóczi imát olvasott fel Szarka Zoltán majd az Álompengetők Középkori Együttes - középkori
hangulatot idézve - dalait hallgathatták
meg a jelenlévők.
Az est zárásaként a megjelentek fáklyás
menettel és koszorú elhelyezésével emlékeztek meg a fejedelemre a Kossuth utcán
található Rákóczi emlékműnél.
Köszönet illeti a szervezésért a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár és Muzeális Intézmény valamennyi dolgozóját.
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Múzeumok éjszakája lakodalmas hangulatban
IDÉN IS CSATLAKOZTUNK HAJDÚSÁMSONBAN A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA ORSZÁGOS
PROGRAMSOROZATHOZ. AZ ÉRTÉKŐRZÉS JEGYÉBEN EBBEN AZ ÉVBEN A HELYI LAKODALMAS
SZOKÁSOKAT HELYEZTÜK KÖZÉPPONTBA.

Lakossági gyűjtésből egy nagyon tartalmas kiállítás készült, amelyen az 1900-as
évek elejétől az 1980-as évekig látható
az esküvői divat és hagyomány változása. A megnyitón Dandé Lászlóné alpolgármester és Tarné Hajdú Judit igazgató
köszöntötte a vendégeket, akik ezután
Tóth-Markos Szabolcs és Mező Sophia
táncaiban gyönyörködhettek. Az este
vezetését itt Menyhárt Zoltán vőfély vette át, a jelenlévők pedig bekapcsolódtak
a sátordíszítésbe és a csigacsinálásba. A
gyerekek közben népi fajátékokat próbálgattak és többször vidáman szekereztek Csire Imre fogatán. A vidám hangulatról a Muskátli Népdalkör, a Névtelen
Színjátszó kör tagjai, Süvöltős Ferenc
vőfély és a Flaska Banda zenekar gondoskodott. A finom levest Hajdu Imréné
Vera néni, Varga Istvánné Borika néni
és segítők népes hada készítette az önkormányzat által felajánlott gyöngytyúkokból és csigatésztából. A jó hangulatú
rendezvény éjfélkor tűzgyújtással, közös énekléssel, tánccal zárult. A kiállítás
szeptember 15-ig még látogatható.
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Megemlékezés
SZŐKE ISTVÁN 1943-1997
HALÁLÁNAK HUSZADIK ÉVFORDULÓJÁRA
Egy nyári napon
életed véget ért,
bánatot hagytál
és örökre elmentél.
Soha nem feledünk.
Feleséged, lányaid,
unokáid, rokonság

HAJDÚSÁMSON, MALOM UTCA 80 M 2, 2+2 FÉL SZOBA,
GÁZFŰTÉSES, KOMFORTOS, VEGYES ÉPÍTŐANYAGÚ,
FEDETT TORNÁC ÉS TERASZOS, NYEREGTETŐS HÁZ,
1045 M 2 UDVARRAL ELADÓ: 8,5 MFT.
CSOK-RA MEGFELEL. TEL: 06-30-324-6707

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

HAJDÚSÁMSONBAN A LISZT FERENC UTCA 14. SZÁM ALATT
500-600 M 2 -ES, 25-30 MÉTERES UTCAFRONTTAL ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ.
TEL: 06-52-200-775
HERNÁDVÉCSEN KÉTSZOBÁS, KONYHÁS, FÜRDŐSZOBÁS, GARÁZS, GÁZFŰTÉSES,
VÍZ, VILLANY, KÜLÖN SZOBA-KONYHA, NYÁRI KONYHA, NAGYPINCÉS LAKÁS ELADÓ
VAGY ÜDÜLÉS CÉLJÁRA KIADÓ. SZÉP HELYEN, HEGYEK KÖZÖTT A 3-AS FŐÚTTÓL
400-500 MÉTERRE TALÁLHATÓ. IRÁNYÁR: 5,2 M FT. TEL: 06-52-200-775

BEÉPÍTHETŐ TELEK ELADÓ BEZERÉDI UTCA 51. SZ.
ÉRDEKLŐDNI: 06-30-369-4317

HAJDÚSÁMSON, CSIRE UTCA 83. SZÁM ALATTI ÉPÍTÉSI TELEK,
12 ÉVES AKÁCERDŐ ÜLTETVÉNNYEL SÜRGŐSEN ELADÓ. IRÁNYÁR: 3,2 MILLIÓ FT.
TEL: 06-30-680-6844
HAJDÚSÁMSON-SÁMSONKERT MEGGYES UTCA 6. SZÁM ALATTI 2 SZOBÁS HÁZ
MELLÉKÉPÜLETTEL, FÚROTT KÚTTAL ÁRON ALUL SÜRGŐSEN ELADÓ.
ÁRA: 2,5 MILLIÓ FT. ÉRDEKLŐDNI: CSIGE LÁSZLÓNÉ 06-70-431-1708
HAJDÚSÁMSONBAN, SÁMSONKERT, MUSKOTÁLY UTCA 50 SZ. ALATT LÉVŐ ÚJ ÉPÍTÉSŰ,
3 SZOBÁS, TETŐTERES IKERHÁZ, NAGY TERASSZAL ÉS EGY KISEBB KERTTEL SÜRGŐSEN
ELADÓ! TELJESEN HITELMENTES! SZÉP, CSENDES KÖRNYEZET, TÁVOL A VÁROS ZAJÁTÓL.
ÁR:14,5 MFT. ÉRDEKLŐDNI AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMON LEHET: +36-30-464-0905
ELADÓ! KETTŐ SZOBA ÖSSZKOMFORTOS GÁZ ÉS SZILÁRD TÜZELÉSŰ RENDEZETT
CSALÁDI HÁZ MELLÉKÉPÜLETEKKEL, GARÁZZSAL, 300 NÉGYSZÖGÖL TELEKKEL.
UGYANITT: SZŐLŐDARÁLÓ ÉS SZŐLŐPRÉS, BONTOTT CSERÉP, 120 L MŰANYAG HORDÓ,
50 L MŰANYAG BALLON. ÉRD: 06-52-201-214

HAJDÚSÁMSON-SÁMSONKERT MALOM ÚTI 948 M 2 ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ.
ÉRDEKLŐDNI: 06-20-960-8181

HAJDÚSÁMSON BELTERÜLETÉN WESSELÉNYI
UTCA VÉGÉN 1200 M 2 ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ.
ÉRDEKLŐDNI: 06-20-461-7969
VAGY 06-70-669-8704.

Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
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