
A városban tavaly decemberben első al-
kalommal, de hagyományteremtő szán-
dékkal rendeztek jótékonysági koncertet. 
Az összegyűlt százhúszezer forintot Antal 
Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere 
adta át szerdán Balla Györgynek, a Gyer-
mekgyógyászati Klinika igazgatójának, 
aki követendő példának nevezte a kez-
deményezést. A felajánlott összeget az 
intézet Gyermekeinkért Alapítványa a 
kórtermek korszerűsítésére fordítja majd.

Antal Szabolcs polgármester az átadón 
elmondta: a település vezetői azért dön-
töttek a Gyermekklinika támogatása 
mellett, mert a gyermek a legféltettebb 
kincs, így ott lesz legjobb helye az ado-
mánynak, ahol a legkisebbeket gyógyítják. 
A jótékonysági esten résztvevő Melódia 
Ifjúsági Zenekar tagjai a felajánlást azzal 
egészítik ki, hogy hamarosan egy kon-
certtel szeretnék megszépíteni a gyerekek 
klinikán töltött napjait.

Sajtóiroda-MM, www.unideb.hu

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT BEVÉTELÉT AJÁNLOTTA FEL HAJDÚSÁMSON ÖNKORMÁNYZATA A 
DEBRECENI EGYETEM GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKÁJÁNAK. A SZERDÁN ÁTADOTT ADO-
MÁNYBÓL A KLINIKA KÓRTERMEIT KORSZERŰSÍTIK.

Hajdúsámson is segíti a Gyermekklinikát

Nagy öröm volt látni, hogy sokan eljöttek 
rendezvényünkre és a Jótékonysági kon-
cert is elérte a célját. Az összegyűlt pénz-
összeget a Debreceni Gyermekklinikának 
ajánlottuk fel. Nagyon szépen köszönjük a 
felajánlásokat.

Ünnepségünket Tasó László államtitkár és 
országgyűlési képviselőnk nyitotta meg 
köszöntőjével, valamint Antal Szabolcs 
városunk polgármestere. Színvonalas mű-
sorokat láthattunk helyi szereplőkkel, fú-
vószenekarral és sztárvendéggel, Lolával.

Jótékonysági koncert

VÁROSI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGÜNKRE 
ÉS JÓTÉKONYSÁGI KONCERTÜNKRE 2016. 
DECEMBER 18-ÁN KERÜLT SOR A II. 
RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 
AULÁJÁBAN.
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A KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA, ÜZEMELTETÉSE ÖNKORMÁNYZATI KÖZFELADAT.

Közvilágítás karbantartása
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

A közvilágítási lámpatestek karbantartá-
sával 2016. évben megbízott vállalkozó 
a szerződés 2. számú melléklete alapján 
14 napos általános hibaelhárítási időt 
vállalt. Ennek ellenére számtalanszor ta-
pasztalhattuk, hogy ezen határidő nem 
került betartásra, illetve gyakran okozott 
gondot az is, hogy a karbantartás minő-
sége nem volt megfelelő, azaz egy lám-
patest megjavítása után pár napon belül 
újra meghibásodást tapasztaltunk. 

Fenti problémák elkerülése érdekében 2017. 
január 11. napjával kezdődően egy új vállal-
kozóval kötöttünk karbantartási szerződést. 
Az új vállalkozó részére a közvilágítási 
hibák bejelentése minden nap megtör-
ténik, ezért kérjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a közvilágítási hibát haladéktalanul 
jelentsék a Polgármesteri Hivatal részé-
re az 52/590-590 telefonszámon vagy a 
varosfejlesztesiiroda@hajdusamson.hu 
email címen.

A balesetek elkerülése érdekében, kérjük a 

tisztelt lakosságot, hogy Hajdúsámson Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete az ön-

kormányzati hulladékgazdálkodási közfela-

dat ellátásáról és a közterületek tisztán 

tartásáról szóló 22/2016. (IX. 29.) számú ön-

kormányzati rendeletének 24. §-a alapján 

mindenki a saját ingatlana előtt található 

járda felületéről a havat eltakarítani szíves-

kedjen és a síkosítás mentesítésről gondos-

kodjon. Személyi sérülés esetén felelősségre 

vonható az ingatlan tulajdonosa. Mezőőreink 

az elmúlt hetekben több alkalommal utcáról 

utcára járva – ahol síktalanítást nem tapasz-

taltak – a lakosok figyelmét felhívták, hogy 

ne lehessenek síktalanítás hiányából adódó 

esetleges balesetek. 

SÍKTALANÍTS

HAJDÚSÁMSON KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN 
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖREKSZIK ARRA, 
HOGY MINÉL TÖBB UTCA KARBANTARTÁSA 
DARÁLT BETONNAL ÉS MART ASZFALTTAL 
TÖRTÉNJEN MEG.

KÖZUTAK
KARBANTARTÁSA, 
FORGALOM-
SZABÁLYOZÁS

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT 
LAKOSSÁGOT, HOGY AZ ELŐZŐ 
ÉVEK FOLYAMÁN KARBANTARTOTT 
UTAKRA FORGALOMKORLÁTOZÓ 
TÁBLÁK KIHELYEZÉSÉT TERVEZZÜK 
A MEGÓVÁS ÉRDEKÉBEN!

EZÚTON TISZTELET TEL KÉRJÜK  
AZ AUTÓVAL KÖZLEKEDŐKET, 
HOGY AZ UTAK MINŐSÉGÉNEK 
MEGTARTÁSA ÉRDEKÉBEN A 30 
KM/H-S SEBESSÉGHATÁRT  
BETARTANI SZÍVESKEDJENEK.

EZ ÚTON SZERETNÉM MEGKÖSZÖNNI 

OROSZ GYÖRGYNÉ ÉS OROSZ GYÖRGY 

SÁMSONI LAKOSOKNAK A HOZZÁM 

ÍROTT LEVELÜKET, JÓ ÉRZÉS POZITÍV 

VISSZAJELZÉST KAPNI MUNKÁNKRÓL.

Köszönet-
nyilvánításra
került sor

„A Radnóti utcán több éves problé-
ma megoldására került sor a tavalyi 
év végén. 

Az önkormányzat biztosított anyagot, 
kétkezi munkát a nagy kapacitású 
csövek lefektetésére a csapadékvíz 
elvezetésére.”
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

ÚJSÁGUNK TAVALYI SZÁMÁBAN TETTÜK KÖZZÉ, HOGY ÖNKORMÁNYZATUNK ÚT ÉS JÁRDA 
FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZATOT NYERT 30 MILLIÓ FORINT ÖSSZEGBEN.

Út és járda felújítások kezdődnek tavasszal

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Elkészültek a szükséges tervek, mely utcát, 
járdákat, milyen formában fogják érinteni 
a munkálatok, melyeket az első félévben 
tervezünk megvalósítani. Felújításra kerül 

a Damjanich utca útburkolata, valamint a 
Bartók Béla, Ág, Csire, Veres Péter, Toldi, 
Kossuth, Epreskert, Nap, Harangi, Rákóczi 
utcák járdáinak egyes szakaszai.

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

MEZŐŐREINK, KOMÁROMI FERENC ÉS SÜVÖLTŐS GYULA NAPI 8 ÓRÁBAN VÉGEZNEK  
MEZŐŐRI SZOLGÁLATOT HAJDÚSÁMSON KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETEIN.

Mezőőri Szolgálat 2016 évértékelése 2016-ban végzett munkájuk eredményei a 
következők:
Közigazgatási feljelentés 61 • Büntető felje-
lentés 3 • Szabálysértési feljelentés 6 • Vissza-
tartást alkalmaztak 2 alkalommal, 3 fővel.
• Közös szolgálat 7 fő rendőrrel összesen 150 
órában. • Szóbeli figyelmeztetés több, mint 70 
volt. Helyszíni bírság kiszabására 50.000 Ft-ig 
jogosultak, de egyenlőre ezzel a lehetőség-
gel nem éltek. • Visszaszorultak a termény-
lopások, az illegális fakitermelés és a tiltott 
legeltetés. • Viszont még mindig nagy gond a 
kutyával való veszélyeztetés és a felelős kutya-
tartás hiánya. • Nagy hidegben odafigyelnek a 
külterületi tanyákon élőkre. Jó és szoros kap-
csolatot tartanak a gazdákkal, a lakosokkal, 
rendőrséggel, polgárőrökkel, hivatásos vadá-
szokkal, erdészekkel, természetvédelmi őrök-
kel és a katasztrófavédelem képviselőivel.

Önkormányzatunk továbbra sem tervezi a 
mezőőri járulék bevezetését földtulajdonosok 
részére, más településen - a földtulajdonosok 
mezőőri járulék fizetetésével - fedezi ezt az 
önkormányzat. Mi nem tervezzük ezt!

Varga Sándor, 2015. évtől kezdve a Közmun-
kaprogram által kialakított Fűrészüzem mun-
kacsoport vezetője volt egészen haláláig.
Foglalkozását nem munkának, köteles- 
ségnek tekintette, hanem az élete fontos 
részének. Számíthattunk rá bármikor, 
barátként tekintettünk rá.
Emléke megmarad bennünk, hiszen „ki 
szívünkben él, örökké él.”

Antal Szabolcs polgármester
Önkormányzat dolgozói
Képviselő testület tagjai

Megemlékezés

MÉLY FÁJDALOMMAL ÉS BÚCSÚVAL  
SZERETNÉNK KEDVES KOLLÉGÁNKRÓL, 
VARGA SÁNDORRÓL MEGEMLÉKEZNI.
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Helyi adókkal kapcsolatos tájékoztatás

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi 
területén építményadót, magánszemély kommunális adóját és helyi iparűzési adót 
vezetett be.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény állapítja meg az adók megállapítá-
sával, megfizetésével kapcsolatban az adózó kötelezettségeit. Az adókötelezettség 
magában foglalja többek között a bejelentésre, nyilatkozattételre, bevallásra, 
adófizetésre és adóelőleg fizetésére, adatszolgáltatásra, és minden az adózással 
összefüggő változás (tulajdonjog, lakcím, mentességhez kapcsolódó adatok, hasz-
nálati jelleg, stb.) bejelentési kötelezettséget.

Felhívjuk azon lakosaink figyelmét, akik építményadó és a kommunális adó tekin-
tetében még nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek, úgy a bejelentéshez 
szükséges nyomtatványokat letölthetik a www.hajdusamson.hu honlapról, illetve 
személyesen beszerezhetik Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal „A” épület 1-2. 
számú irodájában.

Kérjük adózóinkat, hogy a bevallással, adófizetéssel, 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

KÖZÉRDEKŰ

TISZTELT HAJDÚSÁMSONI LAKOSOK!

FELHÍVÁS

KÖZKUTAK HELYES 
HASZNÁLATÁRÓL 

Az extrém hideg időjárás beköszöntével 
az utcákon található közkutak elfagynak a 

helytelen használat következtében.

Kérünk minden kedves lakost, aki közkutat 
használ, egyszerre LEGALÁBB 10 LITER 

VIZET ENGEDJEN KI A KÚTBÓL.  
AZ ENNÉL KEVESEBB MENNYISÉGNÉL A  

KÚTTESTBEN MEGFAGY A VÍZ.

Újabb szép korút köszöntöttünk

Hajdúsámson Város Önkormányzata nevé-
ben születése napján köszöntötte Erzsike 
nénit Dandé Lászlóné, alpolgármester - aki 
átadta Orbán Viktor miniszterelnök kö-
szöntő levelét - Pogorisky-Koszta Mariann 
anyakönyvvezető - ő köszöntővel és vers-
sel kedveskedett Erzsike néninek - és a 
körzet képviselője Balogh Józsefné, aki 
Önkormányzatunk ajándékcsomagjával 
lepte meg ünnepeltünket.

Jó volt látni, hogy Erzsike nénit - aki korához 
képest jó egészségi állapotnak örvendett 
- sok szeretet vette körül családi körben e 
jeles napon.
Időközben értesültünk a családtól, hogy 
Erzsike néni február 3-án elhunyt. Ez úton 
fejezi ki Hajdúsámson Város Önkormányzata 
valamennyi dolgozója és a Képviselő testü-
let tagjai őszinte részvétét.

Antal Szabolcs polgármester

HÍREINK

HÜSE ISTVÁNNÉ, ERZSIKE NÉNI 1922. JANUÁR 24-ÉN LÁTTA MEG A NAPVILÁGOT HAJDÚSÁMSON-
BAN, PONTOSAN 95 ÉVE.

Valika több, mint 150 tehetség között mé-
rettette meg tudását, arany minősítést 
csak nagyon kevesen kaptak.
Szívből gratulálunk eredményéhez és to-
vábbi sok sikert kívánunk énekléséhez.

Arany minősítést kapott

FARKAS VALÉRIA, HELYI ÉNEKES TEHETSÉ-
GÜNK A NÉPEK TÁNCA – NÉPEK ZENÉJE OR-
SZÁGOS RENDEZVÉNYSOROZAT DÖNTŐJÉBE 
JUTOTT – AMIT SZÉKESFEHÉRVÁRON REN-
DEZTEK MEG DECEMBER 17-ÉN – MELYRŐL 
ARANY MINŐSÍTÉSSEL TÉRHETETT HAZA.
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Tul vagy Tur

Megyei I. helyezés

Tekintsünk vissza a múltba. Eredetileg a 
településünket, írásos források szerint, 
Tursámsonként jegyezték. Tudott dolog, 
hogy a Berettyó alsó része, mely már 
nem folyik berkek (berek= zárt vízi világ) 
közt, egykor, még a XIV. század végével 
is Turnak nevezték, ezért viselik némely 
községek e folyó mentén még ma is a Tur 
nevet, mint Mezőtur, Turkeve, Turpásztó. 
Sámson is így nyerte előnevét, noha a 
Berettyó távol esik. Egyes kutatók azt 
feltételezik, hogy Tur személynév is volt 
hajdanán, és a településünk valamely 
hasonnevű ős birtokosáról neveztette el. 
Ezen feltételezéssel, vitába szállok. Any-
nyi bizonyos, hogy Tur előnevével írták 
már a XIII. század elején, amikor is mint 
Mátyás poroszló lakhelyeként szerepel. 

Versét a Magyar Kultúra Napján is elszavalta az itthoni közösségnek, valamint Attila 
oszlopos tagja a nem régen alakult sámsoni Névtelen Társulatnak. Szívből gratulálunk 
neki és további sok sikert kívánunk pályafutásához!

Így fordul elő a következő században, 
nevezetesen a pápai tizedjegyzékben 
is, de a településünk előneve lassanként 
feledésbe merül és marad egyszerűen 
Sámson. Tudott dolog, hogy egy telepü-
lés mindig víz mellett alakult ki. Jó, de 
akkor hol a víz? Könnyű dolgom volt ezt 
igazolni, hatszáz év elteltével is látható 
még a folyócska (Tur) nyomvonala. Ár-
pád ás Bezerédi utca között a kertekben 
valamint a Petőfi és Jókai utca kertekben 
látható a meder. Ha megnézzük az Ár-
pád és Petőfi utcát, azért olyan kanyar-
gós, mert követi a tur nyomvonalát. Ahol 
nem kellett a víznek medret mosnia, ott 
pedig berekszerűen elterült. Innen ered 
a János tava utcánk neve. Itt három ta-
vat lehet beazonosítani, amit 1943-ban 

csapoltak le. Segítségemre volt még a 
temetőnk is, ahol még mindig láthatók, 
csónak alakú fejfák. Ott használnak csó-
nak alakú fejfájt az elhunytak sírján, ahol 
túlsúlyban van a vízi világ. Így viszont 
érthető, hogy miért nem annyira föld-
művelést, mint inkább állattenyésztést 
folytattak elődeink.

Számomra nem volt meglepő, hogy az 
eredeti címerünk központi mondani-
valója is erre utal. Nem másra, mint az 
állattenyésztésre, azért van az eredeti 
címerünkben a tulok. Tulok=Bika. Idők 
folyamán többször módosították a cí-
merünket, ezzel viszont lassan feledésbe 
merült az igazi jelentése, amit a békésen 
legelésző bikával ábrázoltak. A jelenlegi 
címerünk, ezért nem adja vissza a múl-
tunkat, jelenünket és jövőnket. Fontos, 
hogy olyan címerünk legyen, amire az 
útódaink is büszkék lehessenek.

Piroska János

HÍREINK

JELENLEG VAN EGY OLYAN CÍMERÜNK, AMI NEM TÜKRÖZI VISSZA A MÚLTUNKAT, SEM A  
JELENÜNKET, MEGKOCKÁZTATOM, A JÖVŐNKET SEM. 

JENEI ATTILA - AKIVEL, ÚJABB TEHETSÉGGEL BŐVÜLT VÁROSUNK - A KÓS KÁROLY MŰVÉSZETI 
SZAKGIMNÁZIUM ÁLTAL RENDEZETT „AZ ÖTÁGÚ SÍP ÜZENETE” CÍMŰ MEGYEI VERS – ÉS 
PRÓZAMONDÓ VERSENYEN I. HELYEZÉST ÉRT EL.

A gondolataimat írom le, nem haszon-
szerzésből, hanem mások esetleges 
okulására. Az élet szépségéről. Amikor 
minden jól sikerül, minden olyan szép és 
jó, akkor az ember megfeledkezik a Te-
remtőről és társairól. Pedig egyedül nem 
jó. Tudják ezt sokan.

A jó Isten áldásában gazdag esztendőt 
kívánok. Azért hangsúlyozom a jó Isten 
áldását, mert Ő jó mindenkihez, csak so-
kan nem fogadják el. Ő a tökéletes jóság. 
Mi úgy gondoljuk, jók vagyunk. Ez nem 
mindig van így. 

A jó Isten áldásai, a jó lelki-anyagi javak, 
jó nagyszülők, jó szülők, jó testvérek, jó 
barátok és jó szomszédok.

A jó lelkű ember szeretne jót cselekedni 
mindenkivel, de sajnos nem tudja meg-
tenni, mert van, aki elfogadja és van aki 
nem.

A jó életnek legfontosabb eleme az ön-
zetlen szeretet.

id. Varga István

Gondolataimról

A JÓ ISTEN ÁLDJON MEG MINDENKIT JÓ-
SÁGGAL, BECSÜLETTEL, TISZTESSÉGGEL ÉS 
ÉRTELEMMEL, SZERETETTEL, MEGÉRTÉSSEL.
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Segítség határok nélkül

A Segítség Határok Nélkül Alapítványnak 
köszönhetően idén is Németországból 200 
csomag érkezett, 120 kislánynak és 80 kis-
fiúnak tette emlékezetessé a karácsonyát. 
2016. december 09-én az óvoda aulájában 
Balogh István az alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke harmonikájával varázsolta el a 
gyerekeket.  
A százszorszép csoportból 10 kisfiú kará-
csonyi dalokat énekelt, Galla Sándorné és 
Nagyné Ilyés Helga óvodapedagógusok 
felkészítésével, majd a Fejlesztő munka-
közösség tagjai nevettették meg a jelen-
lévőket a Holle anyó című mese élvezetes 
előadásával. 
Schmidt János az alapítvány kurátora Né-
metországból érkezett, hogy átadhassa a 
csomagokat és köszönthesse a rászoruló 
gyerekeket. 
A színvonalas műsor után a gyerekek alig 
várták, hogy a karácsonyfa alól előkerülje-
nek a várva várt ajándékok, melyet Schmidt 
János, Balogh István és Molnár János a Se-
gítség Határok Nélkül Alapítvány részéről, 
valamint Antal Szabolcs Polgármester Úr 
adott át Deméné Tóth Ágnes óvodavezető 

Először a néptáncos gyermekek műsorában 
gyönyörködhettünk, akik hangulatos újév-
köszöntő rigmusokkal és magával ragadó, 
lendületes dalos játékaikkal léptek színpadra. 
Utánuk Deméné Tóth Ágnes vezető óvónő, 

segítségével. 
Ezen a délutánon sok-sok csillogó szemű 
gyermek szorongatta és áhítattal nézeget-

te a tartalmas ajándékokat. 
Mindenkinek köszönjük áldozatos munká-
ját, akik egy cseppnyi örömhöz juttatták 
a hajdúsámsoni óvodás gyerekeket. Külön 
köszönet a Segítség Határok Nélkül Alapít-
vány tagjainak. További munkájukhoz jó 
egészséget és sok erőt kívánunk.
Szeretettel várjuk őket jövőre is.

Süvöltösné Terdik Katalin Óvodapedagógus

valamint Dandé Lászlóné alpolgármester 
asszony osztotta meg gondolatait a közön-
séggel.
A vezető óvónő mondataiból megtudhat-
tuk, hogy a rendezvény bevételét az óvoda 

KRESSZ parkjának kialakításához fogják fel-
használni. Ezek után a zeneóvodás gyerme-
kek újévköszöntő műsora következett, majd 
az ovi-aerobikos gyerekei adtak elő egy 
”hópehely-táncot”. Az óvodások műsora ha-
talmas tetszést aratott a nézők körében. Az 
ifjú tehetségek után Sinai Hunor - a zenemű-
vészeti szakiskola tanulója - kápráztatta el a 
közönséget cselló-játékával. 
A debreceni Csokonai Színház művészei 
népszerű opera- és operett dallamokkal szó-
rakoztattak mindenkit. Donkó Annamária, 
Donkó Imre, Ganea Florin, Ürmössy Imre és 
Vincze János feledhetetlen szórakozást nyúj-
tott a közönségnek. Az élő zene varázsát Ma-
jor György és Pazár István zongorakísérete 
tette teljessé. 
A műsort könnyűzenei dallamok is színesítet-
ték: Dandé Melinda musical részleteket adott 
elő, míg a Mixolid zenekar - Budai Bettina, 
Csorba Gergő és Ézsiás Csaba - a jazz világá-
val ismertetett meg bennünket. 
Azok, akik a nagy hideg és a kellemetlen idő-
járás ellenére részt vettek ezen a programon, 
egy tartalmas és szórakoztató délutánnak le-
hettek a részesei. 
Minden fellépő gyermeknek és felnőttnek 
köszönjük a színvonalas produkciókat, a tá-
mogatóknak pedig az önzetlen anyagi hoz-
zájárulást. Találkozzunk jövőre is!

Farkas Marianna óvodapedagógus

ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

IMMÁR 19 ÉVE, HOGY AZ ESZTERLÁNC ÓVODA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÉS RÁSZO-
RULÓ GYERMEKEI KARÁCSONY ELŐTT, KISEBB-NAGYOBB CIPŐS DOBOZNYI AJÁNDÉKOT KAPNAK.

Újévi jótékonysági hangverseny az óvodás 
gyermekek javára
JANUÁR 06-ÁN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE, IMMÁR 3. ALKALOMMAL AZ ÓVODA ÚJÉVI  
HANGVERSENYE. EZ A PROGRAM ALKALMAT ADOTT ARRA IS, HOGY BEMUTATKOZZANAK  
AZ INTÉZMÉNYÜNKBEN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI CSOPORTOK.
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A Hajdúsámsoni Eszterlánc Óvodából is többen jutalomban  
részesültek. A rendezvényen megjelenteknek kisiskolások megle-
petéssel készültek. A Furulya szakkör tehetséges gyermekei, va-
lamint a 4. b osztály lelkes táncosai köszöntötték a vendégeket. 
Az ünnepségen elhangzott, hogy az iskola már 9 éve szervez ver-
senyeket nagycsoportos óvodások részére. Az idén 11 óvodából, 
59 csoportból 342 óvodás vett részt a vetélkedőn.
47-en díjazásban részesültek, ebből 4 gyermek az Eszterlánc  
Óvodából, rájuk különösen büszkék vagyunk. 

I. Jenei Viktória  (Napsugár csoport)
II. Varga Vivien   (Vuk csoport)
III. Sőrés Zsófia   (Tigris csoport)
Különdíj: Nagy Ákos  (Ficánka csoport)

A többfordulós levelezős feladványokban olyan példákat kellett 
megoldani nagycsoportosainknak, melyek az iskolakezdéshez 
szükséges képességeket teszik próbára.
A figyelem, az emlékezet és a gondolkodás a matematikai képes-
ségek alapja, ezek fejlesztése kiemelt feladatuk. 
Végezetül szeretnénk megköszönni a Debreceni Benedek Elek 
Általános Iskola vezetőségének a lehetőséget, hogy esélyt adtak 
gyermekeinknek a megmérettetésre már harmadik éve.
Külön elismerést érdemelnek Fedor Éva és Krizsánné Daskó Mag-
dolna tanítónők a verseny megszervezéséért és lebonyolításáért.

 Gábor Ibolya

A fiatalok körében egyre inkább elfogadott a tiltott szerek jelen-
léte, a drogfogyasztással kapcsolatos veszélytudat sokszor nincs 
meg bennük. Ugyanakkor ott vannak a káros szenvedélyek más 
formái is: az internet, a facebook túlzott használata, sokszor már 
kóros mértéke.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában ezért komplex program 
indul ezeknek a problémáknak a megelőzésére, kezelésére. A 7-8. 
évfolyam számára felvilágosító órákat tartunk, hogy tisztába le-
gyenek a veszélyekkel, tudjanak nemet mondani a kínálásokra. 
A téma iránt jobban érdeklődők számára heti rendszerességgel 
klubfoglalkozásokra kerül sor, melyeken játékos formában foglal-
kozhatnak részletesebben a problémákkal.
A diákokon kívül lesznek foglalkozások az iskola pedagógusai 
számára is, hogy ők is jobban tisztába legyenek azzal, mit tehet-
nek a megelőzés érdekében. De nem maradnak ki a szülők sem, 
számukra előadásokat és személyes tanácsadást szervezünk, ha a 
családjukban felmerül alkohol- vagy drogprobléma. A tanácsadá-
sok helyéről és idejéről minden szülőt értesítünk, illetve tájéko-
zódhatnak, érdeklődhetnek az iskolában.
A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma  
KAB-ME-16-A/B-25780 pályázatának köszönhetően valósul meg.

Kiss József
szociális munkás, szenvedélybeteg-ellátás szakmai felelős

„Iskolások leszünk” levelezős verseny

Komplex drogprevenciós program

A DEBRECENI BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2017. JANUÁR 13-ÁN 
KERÜLT SOR A MATEMATIKAI VERSENY DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉGÉRE.

AZ ALKOHOL, A DROGOK KIPRÓBÁLÁSA ÉS HASZNÁLATA AZ EGYIK  
LEGNAGYOBB VESZÉLYFORRÁS, MELY A MAI IFJÚSÁGOT FENYEGETI.

ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI
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Szöőr Antal-emlékünnepség

Nyugdíjas pedagógusaink találkozója

Iskolánk szlogenje: „Hagyomány és fejlődés”, 
s ennek szellemében emlékeztünk meg 
Szöőr Antal rektortanító, igazgató úrról, aki 
az első, s legmeghatározóbb egyénisége 
volt a hajdúsámsoni oktatásnak. Szöőr Antal 
igazgató úr 150 éve, 1866-ban született, 
és haláláig, 1929-ig a hajdúsámsoni ifjúság 
életének jobbításán dolgozott. Példaértékű 
küzdelme a legfontosabb célt szolgálta, azt 
a nemes célt, hogy egyszer minden gyer-
mek időben ott fog ülni az iskolapadban, s 
kellő tudással felruházva jobb élet lesz szá-
mukra biztosítva.
Köszöntő beszédet mondott Bujdosó Tibor 
igazgató úr, kinek köszönhetjük ezt a nemes 
gesztust, valamint az egész emlékünnep-
ség gondolatát és létrejöttét, mellyel a múlt 

A rendezvény első perceiben az „Emlékfá-
nál” virággal, verssel és egy zeneszámmal 
emlékeztünk meg azokról a pedagógusok-
ról, akik sajnos már nem lehetnek közöt-
tünk. Egy közös séta keretében bemutattuk, 
hogy az előző találkozó óta milyen változá-
sok, fejlesztések valósultak meg az intéz-
ményben. A jelenlévők elégedettségüknek 
adtak hangot a látottakkal kapcsolatban. 
Örültek annak, hogy béke és nyugalom van 
az iskolában, és folyamatosan épül-szépül 
az intézmény.

előtt tisztelgünk. Teljes körű támogatását 
élvezve alkothattuk meg a műsort, és sze-
rezhettünk örömöt a leszármazottaknak. 
Így fejeztük ki tiszteletünket a család azon 
tagjainak, akik megalapozták az oktatást 
Hajdúsámsonban: nevezetesen Szöőr Antal 
és Szöőr Gyula igazgató urak iránt.
Egyúttal köszönetünket fejezzük ki intéz-
ményünk fenntartója iránt is a rendezvény 
támogatásáért.
A megjelenteket Antal Szabolcs polgármes-
ter úr is köszöntötte.
Az ünnepi műsor moderátora Szöőr Ádám 
dédunoka, aki egyben megismertette a 
megjelentekkel Szöőr Antal életét, munkás-
ságát Nagyházi Ágota rokon segítségével.
Az emlékműsor szerkesztője és szervezője 

Tóthné Szathmáry Irén, aki egyben a család 
rokona is. Felléptek a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
1. c és 5. c osztályos tanulói, Szabó Lídia 8. 
osztályos tanuló, iskolánk egykori diákjai 
Tar Dániel és Tar Viktor, akik jelenleg az Ady 
Endre Gimnázium tanulói, az intézmény ta-
nárai Vastagné Szűcs Gabriella, Csécseiné 
Mihályi Edina, Módis Tamás és Spolár Barba-
ra személyében, valamint Dandé Melinda, 
Hajdúsámson Város Önkormányzatának 
kommunikációs referense.
Az ünnepi előadást koszorúzás követte 
Szöőr Antal néhai diákjai által állíttatott 
Zászlótartó Emelvénynél. Majd a szép szám-
ban megjelent családtagokat Bujdosó Tibor 
igazgató úr egy iskolasétára, és megvendé-
geléssel egybekötött baráti beszélgetésre 
invitálta.
Az ünnepség vendége volt még Mányi István 
Ybl-díjas építész, Hajdúsámson szülötte, aki 
édesanyja emlékének adózva megálmodta 
és megtervezte iskolánkat, illetve Andó Lász-
lóné, aki 20 évig vezette, s még magasabb 
színvonalra emelte ezt a jó nevű intézményt. 

Tóthné Szathmáry Irén ny. pedagógus

A terembe visszatérve négy zenész tanár és 
a 3. a osztály tanulói Bagdi Bella: Szép nap 
ölelj most át engem című dalával köszön-
tötték a résztvevőket. A beszélgetés közben 
régi videók vetítésével igyekeztünk felidézni 
azokat a pillanatokat, amikor még aktív dol-
gozóként tevékenykedtek az iskolában.
Nagyon kellemes hangulatban telt el ez a 
délután és bízunk abban, hogy még sokáig 
körünkben tudhatjuk kedves nyugdíjasainkat.

Sándorné Sas Ildikó igazgatóhelyettes

A HAJDÚSÁMSONI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN 
2016. DECEMBER 10-ÉN, 11 ÓRAI KEZDETTEL SZÖŐR ANTAL-EMLÉKÜNNEPSÉGEN VEHETETT 
RÉSZT A VÁROS LAKOSSÁGA, DIÁKJAI. A LESZÁRMAZOTTAK NAGY SZÁMBAN KÉPVISELTÉK A 
NAGYCSALÁDOT, S MEGHATOTTAN KÍSÉRTÉK FIGYELEMMEL A TISZTELETÜKRE ÖSSZEÁLLÍTOTT 
MÁSFÉL ÓRÁS EMLÉKMŰSORT.

IMMÁR 6. ALKALOMMAL KERÜLT SOR ARRA A TALÁLKOZÓRA, MELYET NYUGDÍJAS KOLLÉGÁ-
INKNAK SZERVEZTÜNK MEG INTÉZMÉNYÜNKBEN.

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI

Kulturális programajánló
HAJDÚSÁMSON
2017. FEBRUÁR-MÁRCIUS

Télűző farsangoló program  
a muzeális intézményben 
Arany János születésének 200.
évfordulójára emlékezünk a 
Városi Könyvtárbantárban
„Nemzeti jelképeink a népművé-
szetben” kiállítás és kapcsolódó  
foglalkozások a muzeális
intézményben 
Iskolai és városi megemlékezések  
és koszorúzás a Petőfi szobornál 
Internet Fiesta országos rendezvény- 
sorozat programjai a V. Könyvtárban
Múzeumpedagógiai foglalkozások 
a Rákóczi Hét alkalmából a  
muzeális intézményben

Február vége

Március 2. 

Március 1-14. 

Március 14-15. 

Március vége

Március vége
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

MÉG 2016 VÉGÉN AZ ÖKÖLVÍVÓK ORSZÁGOS BAJNOKSÁGÁN VETT RÉSZT A HARANGI IMRE SE 
KÉT KIVÁLÓSÁGA, VARGA MIKLÓS (60 KG) ÉS BERNÁTH ISTVÁN (+91 KG). 

Bernáth István sorozatban harmadszor lett magyar bajnok

A szupernehézsúlyban valósággal végig- 
söpört a mezőnyön Bernáth, akinek nem-
hogy a végső győzelmét, de még a meccsek 
fölényes, többnyire idő előtti eldöntését 
sem kellett félteni, annyival több ő jelen-
leg a magyar +91 kilós bokszolóktól. Varga 
Miklós ugyanakkor méltánytalan, vérlázító 
döntések során kapott ki egy – a semleges 
szakértők szerint is – antibunyót bemutató, 
folyamatosan menekülő, onnan visszapisz-
kálgató ellenféltől.
Bernáth István esete leírva egyszerű volt 
(persze rengeteg munka van a látszólag 
könnyed sikerek mögött). A sokszor már 
megjelenésével is félelmet keltő „bombá-
zó” első két vetélytársát az első menetben 

leléptettette, akkora fölényben volt velük 
szemben. Az elődöntőben aztán egy szí-
vós, a túlélésért végül sikeresen küzdő fő-
városi rivális, Berki Károly következett, aki 
ellen csodák csodájára végigment a mér-
kőzés, ám Bernáth őt is rendesen megdön-
gette, így pontozásos győzelme jogos volt. 
A fináléban aztán a KSI rutinos versenyzője, 
Urbán Ferenc próbált más irányt szabni a 
mérkőzésnek, mint ami addig jellemezte 
Pisti összecsapásait, ám ő sem tudott mit 
kezdeni a már kivédett ütéseivel is romboló 
Bernáth támadásaival. Az első menet vé-
gén „megfogta” ellenfelét a HISE öklözője, 
a másodikban pedig addig püfölte, hogy a 
budapesti sarok feladta a küzdelmet., miu-

tán Urbán kétszer is a padlóra került. 
Az aranyérem ennél jobban megérdemelt 
helyre nem is kerülhetett volna. Sorozat-
ban harmadszor magyar bajnok Bernáth 
István (összességében negyedszer)!
Varga Miklós ugyanakkor a múltjához és 
a jelenlegi tudásához mérten erősen kifo-
gásolható bíráskodást kapott az országos 
bajnokságon. A legjobb négy között vé-
gigverte ellenfelét a szorítón, akin nehéz 
volt találati felületre bukkanni, lévén elég 
sokszor a menekülés töltötte ki az idejét. 
A végén aztán általános megdöbbenésre 
mégis a nyírségi, egyébként nagyon te-
hetséges, de ezen a meccsen a többség 
szerint nagy verést kapó Kovács Richárdot 
juttatták a döntőbe Varga helyett. Az, hogy 
ott végül az egri Könnyűvel már nem bírt 
Kovács, előre borítékolható volt – sajnálatos, 
hogy nem Varga került szembe az általa 
eddig gyakorlatilag mindig megvert Köny-
nyűvel.
A sokk után azonban – az igazi sportember 
innen ismerszik meg – Varga Miki folytatja 
pályafutását (tudtuk meg Máté Attila veze-
tőedzőtől), és immár a 2017. február 8-11. 
között Debrecenben rendezendő 61. Bocs-
kai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékver-
seny van fókuszban számára, ahol szeretné 
ismét megmutatni tudását. 
A 2017-es év remélhetően Vargáról, va-
lamint ismét Bernáthról, illetve a legna-
gyobb tehetség, a Deél István edzette 
Pallai Kevinről szól majd (neki februárban 
az Énekes István Emlékverseny lesz az első 
fontos viadala) – a HISE többi tehetséges 
utánpótláskorú versenyzője mellett!

SPORT

versenyezni.
Anna sportkarrierjét édesapja és termé-
szetesen családja is folyamatosan támo-
gatja és segíti.
További sok sikert kívánunk Molnár  
Annának!

Molnár Anna és édesapja Molnár István

A TAVALYI ÉVBEN ADTUNK HÍRT MOLNÁR ANNA ÍJÁSZ TEHETSÉGÜNKRŐL. SIKEREIT,  
SPORTKARRIERJÉT FOLYAMATOSAN KÖVETJÜK, AMIT MEGOSZTUNK ÖNÖKKEL.

Molnár Anna további sikerei

2016-ban összesen 19 versenyen vett részt. 
Mint tudjuk, a debreceni Letizia Sportclub 
színeiben sportol tehetségünk. Anna je-
lenleg ott tart 16 évesen - hiszen olyan 
távokat lő – hogy a felnőtt versenykate-
góriában nevezhet, így végig tudta verse-
nyezni a Grand Master versenysorozatot 
és a Letizia Egyesület vezetője által meg-
alapított MND versenysorozatot már fel-
nőtt kategóriában.

Nagy öröm számára és érdekesség is, hogy 
édesapjával, Molnár Istvánnal – akiről 
tudni kell, 2016 májusában állt vissza ver-
senyezni és ő is az egyesület tagja – ver-
senyezhetett, hiszen ugye mind a kettőjük 
már felnőtt kategóriás.

Anna Eredményei 2016-ban:
• Még saját kategóriájában megnyerte az 

I. díjat az iskola Íjász Bajnokságán és an-
nak az Országos Bajnokságát is. 

• 2 Országos Bajnoki aranyérem
• 1 Országos Bajnoki ezüstérem
• Kisebb versenyek 16 aranyérem

2017-es tervei Annának:
19 versenyt néztek ki. Az első február elején 
lesz Hajdúhadházon, majd Budapesten 
a Fehova Kiállítás, amihez Íjászverseny is 
kötődik. Erről a versenyről tudni kell, hogy 
3D Európa Bajnokság is egyben. Két Or-
szágos Bajnokságot is tartalmaz, az IFAA-t 
– ahol csak Anna fog versenyezni – és a 
WAA-t, melyen már édesapja ellen is fog 
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Bencze Szilvia egy újabb sport tehetségünk, 
akit szeretnénk Önöknek bemutatni.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 7. osz-
tályos tanulója. Szabadidejében - pontosan 
2012 szeptembere óta - karate edzésekre jár 
a debreceni Shogun Sport Egyesületbe heti 
kétszer, háromszor 1,5 órát. Zöld övesként 
karatézik jelenleg 1. fokozatban.
De hogyan is kezdte?
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Ami 
portájánál látott egy hirdetést édesapjával 
a karatéról és még az nap el is ment meg-
nézni. Akkor még itt tartották az edzéseket 
Hajdúsámsonban, az iskolában. A kiáltások, 
formagyakorlatok és a küzdelmek fogták 
meg, valamint az akkori edző Imre sempai (a 
sempai az edző megszólítása) kedvessége.
Jelentkezett és elkezdődtek az órák. Egy év 
múlva volt az első versenye Debrecenben, 
III. helyezést ért el. Ezek után jöttek a többi 
megmérettetések, mikor milyen sikerrel. 
2016-ban viszont már három I. helyezést tu-
dott elhozni:
• Márciusban Diák Olimpia-Veszprém
• Októberben Nemzetközi Bajnokság-Budapest
• Novemberben Debrecen Kupa-Debrecen
Ahhoz, hogy öv fokozatot tudjon elérni, 
vizsgát kell letenniük évente vagy félévente. 
Szilvia 7 vizsgán van túl, így van meg a zöld 
övfokozata.
Nincs pihenés nyáron sem, felkészítő tábo-
rok vannak, ahova év közben is lehet menni.
Szilvia sportkarrierjét édesapja – aki szintén 
az egyesület tagja – segíti mindenben és 
természetesen a család többi tagja is.
Jövőbeli terve, hogy minél több hazai és 
nemzetközi versenyen megmérettesse ma-
gát, valamint egyszer rendőr legyen, és ka-
rate tudását beépítse munkájába.

Újabb tehetségünk

NÉV: BENCZE SZILVIA
ÉLETKOR: 13 ÉV
FOGLALKOZÁS: TANULÓ,  
II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI
HOBBI: SPORT – KYOKUSHIN KARATE
ÁLMA: RENDŐR SZERETNE LENNI.A szombati nap a csoportmérkőzések ideje 

volt, ekkor tíz csapat biztosította be helyét 
a negyeddöntős mezőnyben. A csoportban 
Kabával, Ebessel, Hajdúszováttal játszottunk.
A 12 továbbjutott együttest négy darab 
háromcsapatos csoportba sorsolták a szer-
vezők, melyekből a legjobban teljesített 
gárdák vívhatták az elődöntőket, illetve a 
bronzmeccset és a döntőt.

A második triumvirátust a Pocsaj, a DASE és 
a Hajdúsámson csapatai alkották, melyek 
végsőkig kiélezett csatákat vívtak egymás-
sal utóbbi gárda sikerével párosulva.

A kora délutáni órákban kezdődő DEAC 
– Hajdúsámson elődöntőn már közel telt-
ház előtt mérkőzhettek a labdarúgók, ahol 
végül 3:0-ra a vendégek diadalmaskodtak 
lehengerlően hatékony, már-már heroikus 
védekezésüknek, s precíz támadás befeje-
zéseiknek hála! 
A másik ágon a Kaba – Nagyhegyes kettős 
varázsolt gólfiesztát a Debreceni Egyetem 
Sporttudományi Oktatóközpontjának tor-
nacsarnokába, hiszen a 3:6-ra végződő 
összecsapáson átlagban közel két és fél 
percenként potyogtak a gólok, méghozzá 
nem is akármilyen minőségben!
Az elődöntők után tehát, a ”csalódott csa-

patok csatáját”, azaz a bronzmeccset a há-
zigazda DEAC, valamint a Kaba együttesei 
vívták, mely az előző összecsapást is túl-
szárnyalva 11 gólt hozott! 
A hétvége legjobban várt csatáját, azaz 
a döntőt a csoport másodikként tovább-
lépő, majd szép sorban mindenkit kiejtő 
Hajdúsámson, valamint a vasárnap startoló, 
s egészen a döntőig masírozó Nagyhegyes 
vívta egymással! Szemmel láthatóan a 
meccs tétje kicsit rányomta a bélyegét a 
találkozóra, hiszen egyik gárda sem mert 
túlságosan kinyílni, többnyire távoli lövé-
sekkel operáltak a felek, ám ezek négy-
szer is hatásosnak bizonyultak, hiszen 24 
perc öldöklő küzdelem végén 2:2 állt az 
eredményjelzőn! Jöhettek a büntetők! A 
fárasztó nap végén két NKSE játékos is hi-
bázott, míg a sámsoniaktól Halász és Szabó 
is bevágta a maga kilencméretesét, így 4-3 
arányban a Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E. emel-
hette magasba a trófeát!

A torna különdíjasai:
Legjobb kapus: Bíró Tamás (Hajdúsámson)
Legjobb védőjátékos: Kubán Zoltán (Haj-
dúsámson) Résztvevők: Molnár Ádám, 
Mertin Lajos, Halász Zoltán, Kerekes Balázs, 
Mertin Dávid, Szabó Balázs, Bíró Tamás,  
Kubán Zoltán, Béke Ferenc.

Hajdúsámson a kispálya királya!

BEFEJEZŐDÖTT A DEAC FUTBALL CSAPATA, VALAMINT A MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HA JDÚ-
BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁGA ÁLTAL ELSŐ ÍZBEN KIÍRT NAGYPÁLYÁS CSAPATOK KISPÁLYÁS TORNÁ JA, 
MELYEN NEM KEVESEBB, MINT 24 CSAPAT INDÍTOTTA BE A 2017-ES FOCIIDÉNY T.

SPORT
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CSONTKOVÁCSOLÁS ENERGIAKEZELÉSEKKEL MA X. 85 KG-IG.
A SZERVEZET ENERGETIKAI EGYENSÚLYÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA. IMMUNERŐSÍTÉS, 
IDÜLT GYULLADÁSOK MEGSZÜNTETÉSE. AZ EGÉSZSÉGET KÁROSÍTÓ FÖLDSUGÁR-
ZÁSOK MÉRÉSE.  4251 MARTINAK, VASVIRÁG U. 11/A  TELEFON: 06-30-417-9400

A PR Ó H I R D E T É S E K  HIRDETÉSFELVÉTEL:
E-MAIL: DANDEMELINDA@HAJDUSAMSON.HU • TEL.: 06-52-590-592

A JÁNDÉKOZZON MASSZÁZS BÉRLETET!
MASSZÁZS HELYSZÍNE: EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HÁRSFA UTCA 3.-5.  
SZEMÉSZETI RENDELŐ ÉRDEKLŐDNI: GAÁL MÁRIA TELEFON: 06-20-592-0989

EGY LOVAS GUMISSZEKÉR KÖNNYŰ ÉS NEHÉZ BORONA,  
KISBÁLÁS SZÉNA, SZALMA, CSUTK A ELADÓ!  
ÉRDEKLŐDNI: HAJDÚSÁMSON TOLDI U. 10. TELEFON: 06-70-424-3298

SZÓRÓLAPOK
KÉZBESÍTÉSÉRE KERÉK- 
PÁRRAL RENDELKEZŐ 

MUNKATÁRSAKAT  
KERESÜNK A KÖVETKEZŐ 

TELEPÜLÉSRE:

HA JDÚSÁMSON
Érdeklődni: 

06-70-778-5313

JOGOSÍTVÁNY! 
Vizsgázzon helyben! A ROYS-96 AUTÓSISKOLA

FEBRUÁR 23-ÁN
KRESZ-TANFOLYAMOT INDÍT 

MINDEN KATEGÓRIÁBAN, KEDVEZMÉNYESEN! 
Tanfolyam kezdési ideje: 2017. február 23. 17 óra 

 Helye: Hajdúsámson, Radnóti utca 2.      
ÉRDEKLŐDNI ÉS JELENTKEZNI LEHET: 

Máté Attila szakoktató: Tel. : 06-30-956-4509 / 06-20-978-8508

nagy megtiszteltetés volt számukra, hogy 
részesei lehettek, ahol fellépésükkel segít-
hették a Város Jótékonysági felajánlását.
December hónapja fontos volt táncosa-
ink számára, az év utolsó versenyét ezüst-
éremmel zárták standard kategóriában. A 
minden évben megrendezett karácsonyi 
Valceremónián abban a megtiszteltetésben 
részesülhettek, hogy közel 500 fő előtt vették 
át a Valcer Táncstúdió kiváló táncosa címet. 
Jelenleg készülnek a Formációs Magyar Baj-
nokságra, ahol reméljük, ismét sikeres ver-
senyt zárhatnak. Kívánunk nekik a 2017-es 
évre jó felkészülést és sikeres versenyzést.

Markos Andrea

A 2016-OS ÉV VERSENYEIT ÖSSZEFOGLALVA SZABOLCS ÉS TÁNCOSPÁRJA SOPHIA EGY IGAZÁN  
SIKERES ÉVET ZÁRHATTAK MAGUK MÖGÖTT.

Megkapták a „Valcer Táncstúdió kiváló táncosa” címet

Az év elején Magyar Bajnoki Bronz érmet 
kaptak a formációs Magyar Bajnokságon, 
majd ezt követően a formációs ranglista 
versenyeken ezüstéremmel térhettek haza. 
Egyéni karrierjük is nagyon szépen alakult, 
hiszen a versenyeken mindig döntőben tán-
colhattak és legtöbb esetben a dobogón is 
állhattak. A 2016-os évben Kelet – Magyar-
ország Területi Bajnokai voltak. Számukra 

az egész esztendő folyamatos edzéssel, 
versenyzéssel és fellépésekkel telt, a város 
rendezvényein is folyamatosan részt vettek. 
Láthatták őket Sámsonkertben, Martinkán, 
Hajdúsámsonban. Mindig saját koreográfi-
ákkal készültek, hogy minél változatosabb 
legyen a nézők számára a műsor. Legutóbb a 
Városi Karácsonyi Ünnepségen és Jótékony-
sági Koncerten vettek részt, mely igazán 
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A kulturális intézményhez tartozó cso-
portok négy műfajt és több generációt 
képviseltek: táncosok, hímzők, népdal-
énekesek, színjátszók léptek színpadra az 
óvodástól a nyugdíjas korosztályig. A kö-
zös bennük, hogy mindannyian hisznek a 
kultúra és a közösség összetartó erejében 
és szívesen áldozzák szabadidejüket e cé-
lok megvalósítására. 
„A mi munkánk, és kötelességünk, hogy 
nemzeti kulturális értékeinket átadjuk a 
jövő nemzedékének.” - hangzott el Antal 
Szabolcs polgármester köszöntőjében, 

aki elismerően nyilatkozott a csoportok 
településért végzett munkájáról, valamint 
hangsúlyozta, hogy a kultúra nemcsak tu-
dást, műveltséget hordoz, hanem erköl-
csöt is, ami a mai világban nélkülözhetetlen.

A verses-zenés műsorban közreműködtek 
a nemrégen újraszervezett helyi mazso-
rett csoportok Verdes Lilla oktató, az idén 
10 éves Öltögetők Klubja Dobosné Hajdu 
Anikó népi iparművész, a jól ismert Mus-
kátli Népdalkör Hajdúné Hőgye Zsófia pe-
dagógus vezetésével. A bemutatkozást a 

Névtelen színjátszó társulat tagjai zárták, 
akik októberben egy felejthetetlen 56-
os előadással robbantak be a település 
életébe. Szarka Zoltán elmondta, hogy 
kész az új darab forgatókönyve (Az öt hi-
éna címmel, egy komédia), melynek be-
mutatóját idén szeptemberre tervezik. A 
résztvevők újra találkozhattak A névtelen 
főszereplőjével ifj. Jenei Attilával is, aki a 
közelmúltban a Kós Károly Megyei Szava-
lóversenyen jeleskedett, elhozva az első 
helyezést. 

A színpadra lépő fiatal tehetségek közül 
szólnunk kell még Farkas Valériáról, aki 
decemberben a VI. Országos Népek tánca, 
Népek zenéje fesztivál döntőjén kiemelt 
arany minősítésben részesült népdal ka-
tegóriában. Köszönjük továbbá Tóthné 
Szathmáry Irén és Varga Istvánné nyugdí-
jas pedagógusoknak, Tar Veronika, Nagy 
Julianna, Nagy Nóra és Ozsváth Fruzsina 
tanulóknak, Veres Levente és Márton Ro-
land színjátszóknak is, hogy hozzájárultak 
a műsor sikeréhez. Minden egyéni előadó 
és közösség egyszerre közvetített értéket 
és élményt, ahogyan e két szó határozza 
meg alkotó, dolgos hétköznapjainkat is. A 
csoportok tevékenysége nyitott, minden 
csoportba szívesen várják az új, lelkes  
tagokat! 
A kulturális intézmény nevében a jeles 
ünnep alkalmából tisztelettel köszönjük 
mindazon szakemberek, intézményi dol-
gozók és civilek munkáját, akik önzetlen 
és kitartó munkájukkal hozzájárulnak a 
kulturális értékek közvetítéséhez váro-
sunkban. 

Tarné Hajdú Judit igazgató
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