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Helyi értéksziget
Hajdúsámsonról
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Száraztészta készítés
közfoglalkoztatásban

Hajdúsámson is bemutatkozott a Békás-tónál szervezett
„Értékszigeten”. A karneváli hét keretében augusztus 15-től
22-ig naponta 12-20 óráig volt látogatható a faház, ahol betekintést nyerhettek Hajdúsámson értékeibe, mint a „Hajdúsámsoni kincs” néven ismert bronzkori lelet együttesbe, Bardi János
30 éves kályha és vasgyűjtő munkájába, az Öltögetők Klub gyönyörű hímzéseibe, H.Rose írónő könyveibe.

A Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem
részét képező száraztészta készítés augusztus 13-án vette kezdetét a Rákóczi utca 9. szám alatti épületben.

Hagyományőrző műsort láthattak Hajdúsámsonról a Kölcsey
Központ Bál termében augusztus 17-én 17.45-től, ahol a Muskátli Népdalkör, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI citerásai, népdal énekesei léptek fel, valamint Hadházi Zoltán helyi
néptáncos előadását is láthatták a kedves oda látogatók.
Köszönet a bemutatkozó faház létrehozásáért és üzemeltetéséért
Tarné Hajdú Juditnak, Dobosné Hajdu Anikónak, az Öltögetők
klubja tagjainak, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény munkatársainak, Tóthné Szathmáry Irén és Földi Gabriella pedagógusoknak. A programok megvalósítását Borza
János és Nagyházi Gábor gépkocsivezetők is segítették.

A 10 főből álló kis női csapat eddig csigatésztát, széles metéltet és lebbencstésztát készített a bölcsőde, óvoda, iskola részére
nemes céllal.
Eddig kb. 240 tojást használtak fel a dolgozók. A közeljövőben cérnametéltet és reszelt tésztát is fognak előállítani. Köszönet illeti a csoport minden kedves dolgozóját és a csoportvezetőt
Urbánszki Károlyt is!

IMPRESSZUM – SÁMSONI HÍRLAP
Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja.
Megjelenik 4350 példányban.
Kiadó neve: Hajdúsámson Város Önkormányzata
Kiadó székhelye: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Kiadásért felelős : Antal Szabolcs polgármester
Szerkesztésért felelős: Dandé Melinda főszerkesztő
E-mail: dandemelinda@hajdusamson.hu • Tel.: +36/52/590-592
E-mail: samsonihirlap@gmail.com • Honlap: www.hajdusamson.hu
Nyomdai kivitelezés: Center-Print Nyomda Kft., Debrecen, Füredi u. 76.
ISSN:1789-0381

HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2. OLDAL

2015. SZEPTEMBER

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN
HOZOTT FONTOSABB DÖNTÉSEKRŐL

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015.
július 15-én megtartott rendkívüli
ülésén az alábbi döntéseket hozta:
- a Petőfi Sándor Városi Könyvtár,
Közművelődési és Muzeális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának az intézmény
nyitva tartására vonatkozó rendelkezésének módosítását jóváhagyta
a következők szerint: szombat de.:
nyitva 9-11-ig, du.: zárva
- A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal együttműködési megállapodást köt a Széchenyi 2020
fejlesztési program keretében
megjelenő felhívásokra, a projekt
előkészítésével és megvalósításával
összefüggő feladatok ellátására.
- Elfogadta a 2013-2018. évekre
szóló Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának 2015. évi felülvizsgálatát.
- A Hajdúsámson, Hadházi út
34. szám alatti „Foglalkoztatási
Központ” kialakítása érdekében
a fejlesztési céltartalék erre a célra
elkülönített részéből átcsoportosított 5.000.000 forintot beruházásokra.
- Elhatározta, hogy a Kistérségi
Start Program Egyedi mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében az általános tartalék

erre a célra elkülönített részéből
átcsoportosít 7 953 000 forintot.

A 2015. július 20-án tartott rendkívüli ülésén Hajdúsámson Város
Önkormányzata Képviselő-testülete
- elhatározta, hogy Hajdúsámson
Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, valamint az ezt
megelőző megalapozó vizsgálatot
elkészítteti, melyek fedezetét öszszesen max. bruttó 7 620 000 Ft
összegben a fejlesztési céltartalék
terhére biztosítja.
- A közbeszerzési értékhatárt el
nem érő, illetve a Kbt. által kivételként szabályozott beszerzésekre vonatkozó Szabályzatát
módosította.
- Elhatározta, hogy a Környezet
és Energia Operatív Program
KEOP-2015-5.7.0 Középületek
kiemelt jelentőségű épületenergetikai
fejlesztése elnevezésű, energetikai
korszerűsítésre irányuló pályázatot
nyújt be.
- A KEOP-2015-5.7.0 jelű pályázathoz az energetikai tanulmány
elkészítésére, a mérnöki feladatok elvégzésére, és a közbeszerzés
eljárás lefolytatásához szükséges
önerőt bruttó 5.232.400 Ft
összegben biztosítja az Önkor-

Szennyvíz-szippantás
rezsicsökkentése
2013 januárjában indult el
Magyarország kormányának
köszönhetően a rezsicsökkentés hazánkban. Először 10%-kal
csökkentette a lakosság számára
a távhő, a földgáz és villamos
energia árat. Ezt a folyamatot
folytatva még 2013. július 1-től
tovább csökkent 10%-kal a gáz,
a villany és a távfűtés. S ekkor
bekerült a programba a vezetékes
ivóvíz, a kéményseprés, a szennyvíz-szippantás, a csatorna díj, a
palackos gáz ami szintén 10%kal csökkent. A fent felsoroltak
közül Hajdúsámson Város Önkormányzatának kötelező feladata
egyedül a folyékony hulladék elszállításáról való gondoskodás, így
a rezsicsökkentésének végrehajtatása is. Bő egy éve volt az előző
városvezetésnek ezt a feladatot
elvégezni, de sajnos ez elmaradt.
Sőt! 2014 áprilisától az addigi
953 Ft/m3 árat emelte 1270 Ft/m3

árra s bevezetésre került a 100 Ft/
hó/ingatlan szolgáltatási alapdíj
tétel is.
A jelenlegi városvezetés kidolgozta a megállapodást a Turmix
Építőipari Településtisztasági Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel,
melynek értelmében 2015. július
1-től csökken a szippantás ára.
Hogyan alakulnak az árak? Az
eddigi 1270 Ft/m3 ürítési díj +
100 Ft/hó/ingatlan szolgáltatási
alapdíj helyett 2015. 07. 01-től
857,25 Ft/m3 ürítési díjat kell
fizetni.
Mindezek mellett 2014. április 11-ig visszamenőleg a két
összeg közötti különbözetet a
lakosok vissza tudják igényelni a
szolgáltatótól. A visszaigénylésről
a szolgáltatónál kell érdeklődni.
Csigéné Zsadányi Mariann
képviselő nő
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mányzat 2015. évi költségvetésében szereplő fejlesztési céltartalék
átcsoportosításával, a beruházás
megvalósítása érdekében.
- Az Önkormányzat 2015. évi öszszesített közbeszerzési tervének
módosítását a elfogadta.

A Képviselő-testület a2015. július
30-án megtartott rendkívüli ülésén
döntött arról, hogy
- az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan
vagyon állami intézményfenntartó
központ általi működtetéséhez
megállapított hozzájárulás meg-

fizetését vállalja.
- Elfogadta a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság társasági szerződésének
módosítását.
- Elhatározta, hogy a Kistérségi
Startmunka Program egyedi
mezőgazdasági programjához
kapcsolódó feladatok ellátásához
(növényvédelem, talajművelés,
szállítás) CHERY RF-354 Panoráma fülkés kistraktor beszerzése
érdekében a fejlesztési céltartalék
erre a célra elkülönített részéből
átcsoportosít bruttó 5.100.000
forintot.

Gazdátlan ebek ivartalanítása
A Puli Állatvédő Egyesület ingyen és bérmentve felajánlotta a kóbor
nőstény kutyák ivartalanítását városunkban. Nem csak a gazdátlan
kutyákat ivartalanítják, hanem az érintett utcák házainál tartott nőstény ebeket is, tulajdonossal egyeztetve. Jelenleg 20 kutyuson tudnak
segíteni, de a későbbiekben is felajánlották a segítségüket.
Sajnos településünkön folyamatosan nagy problémát okoz – Viola,
Írinyi, Táncsics utcákon főleg – a kóbor kutyák szaporodása. Ezek
orvoslására tette felajánlását az Egyesület, amit ezúton is szeretne
megköszönni az Önkormányzat. Problémák esetén kóbor kutyákat
#&&.ď(5"ù0".ĉ55%Č0.%4ď5%ï.5.& )(-4á'95flIif5hno5nl5gi5R5
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2015. II. félévi
adóﬁzetési kötelezettség
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elérkezett a 2015. év
II. félévi adókötelezettség teljesítése. Az értesítők kézhezvételét
követően 2015. szeptember 15-ig fizethetik meg pótlékmentesen a
helyi adókat és egyéb, idegen köztartozásaikat. (Az értesítők várható
kézbesítése 2015. augusztus 25-től.)
Kérjük a Tisztelt Adózókat, hogy az adófizetési kötelezettségüket a
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet fiókjaiban teljesítsék személyesen
vagy átutalással.
Kérjük, hogy teljesítéskor az értesítőt vigye magával, melyen megtalálja
azonosítóját és az adónemek megnevezése mellett a számlaszámokat.
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet fiókjai:
R5 $Ě-á'-)(65á%ĉ4#5/85l86
R5 ,(65 á.3á-5%#,á&35Ě.5hk87hm86
R5 ,(65."&(5/85l87n8
Az értesítővel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel kérem, forduljon
bizalommal az önkormányzati adóhatósághoz (Polgármesteri Hivatal
A épület 1., 2. iroda).
Hajdúsámson Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Kedd, Szerda, Péntek: 8.00-12.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
telefon: 52/590-599;
e-mail: polgarmesterihivatal@hajdusamson.hu
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Őszi lomtalanítás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az „Őszi lomtalanítási akció”

Hajdúsámsonban
2015. szeptember 19-én, szombaton
Sámsonkertben
2015. szeptember 26-án, szombaton
Martinkán
2015. október 3-án, szombaton
történik és ekkor szállítják el a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. járművei a lomnak minősülő hulladékot.
Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, kisebb terjedelmű bútordarabokat,
berendezési tárgyakat, valamint rongyot, ruhát, falevelet, virágmaradványokat, egyéb kommunális hulladékot zsákba vagy gyűjtőedénybe – melynek
súlya darabonként nem haladja meg a 30 kg-ot – tegyék ki a megszokott
helyre a közterületen.
Ingatlanonként legfeljebb 1 m3 hulladékot szállít el a Közszolgáltató.
Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció napján legkésőbb
reggel 6 óráig helyezzék ki az elszállítani kívánt hulladékot.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

A 471.
471 számú
á ú főút hí
híreii

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE
„MEGÁLMODOTT ÖTLET, MEGVALÓSULT ÁLOM”
TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0660

A 471. számú főút Hajdúsámson elkerülő szakaszának (a 7 + 405
– 15+340 km szelvények közötti szakasz) útépítési engedélyezési tervdokumentációja elkészült, jelenleg az útépítési engedélyezési eljárás
van folyamatban.
A létesítmény útépítési engedélyezése az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet értelmében kiemelt jelentőségű
ügy, melynek építtetője a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., tervezője
a RODEN Mérnöki Iroda Kft.
Az engedélyezési eljárás keretében 2015. augusztus 27-én közmeghallgatás megtartására került sor a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalban,
amelyre meghívást kaptak azon ingatlan tulajdonosok, akiknek az ingatlanát
a közlekedési létesítmény terület igénybevétellel érinti.
A közmeghallgatáson a lakosok tájékoztatást kaphattak az elkészült
tervdokumentáció engedélyezési eljárásáról, a területszerzési eljárásról és
bemutatásra kerültek az elkészült tervek. Az érintettek számára lehetőség
nyílt arra, hogy megtekinthessék, hogy saját földterületüket hogyan érinti
a tervezett elkerülő út.
Azon ingatlan tulajdonosok, akiknek az ingatlanát terület igénybevétellel
érinti, az építés területével közvetlen határosak, továbbá akik kapubejárója az
útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik, a tervdokumentációt
megtekinthetik a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és
Műszaki irodájában ügyfélfogadási időben vagy a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Útügyi Osztályán (közlekedési hatóság) előzetesen egyeztetett időpontban.

$KDMG~ViPVRQL,,5iNyF]L)HUHQFÈOWDOiQRV,VNRODpV$ODSIRN~0ĦYpV]HWL,VNROD
D]Ä,QQRYDWtYLVNROiNIHMOHV]WpVH´FtPĦXQLyVSiO\i]DWRQPLOOLyIRULQWRWQ\HUW
D]ÒM6]pFKHQ\L7HUYNHUHWpEHQ$WiPRJDWiVPpUWpNHDSURMHNWHOV]iPROKDWy|VV]
N|OWVpJpQHND$YLVV]DQHPWpUtWHQGĘWiPRJDWiVQDJ\UpV]pWDN|]QHYHOpVL
W|UYpQ\EHYH]HWpVpKH]NDSFVROyGyRNWDWiVLpVQHYHOpVLIHODGDWRNPDJDVV]tQYRQDO~
PHJROGiViKR]KDWpNRQ\ViJiQDNMDYtWiViKR]KDV]QiOWXNIHONLHPHOWHQW|EEHNN|]|WW
D]LGHJHQQ\HOYWXGiVWGLJLWiOLVtUiVWXGiVWpOHWYLWHOLpVHJpV]VpJIHMOHV]WpVLNpV]Vp
JHNHWN|UQ\H]HWWXGDWRVViJRWpVDPR]JiVV]HUHWHWpUHQHYHOpVW
A pályázati támogatás további részét az iskolai, eszközkészlet fejlesztésére, pedagógus
továbbképzésekre fordítottuk. A továbbképzések célja volt a pedagógiai-módszertani és
szaktárgyi megújulás, az önfejlesztés, jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése és alkalmazása
a tanmenetekben. A megvalósítás 2013. március 1-én indult, és 2015. április 30-án zárult.
$PHJYDOyVtWiVLGĘV]DNDDWHOHSOpVpOHWpWLVSR]LWtYDQEHIRO\iVROWDKLV]HQD]LVNROiVNRU~
gyerekek kb. 80%-a iskolánk tanulója, közel 1000 diák családjai is és civilszervezetek is
J\DNUDQEHNDSFVROyGKDWWDNDSURJUDPRNED
$SiO\i]DWQDNN|V]|QKHWĘHQD]HOP~OWLGĘV]DNEDQD]LQQRYiFLyDYiOWR]iVDPDLNRU
N|YHWHOPpQ\HLKH]LJD]RGyIHMOĘGpVDIRO\DPDWRVIHMOHV]WpVMHOOHPH]WHLQWp]PpQ\QNHW
-HOHQWĘVHQEĘYOWDGLJLWiOLVWDQDJ\DJNpV]OHWQN,GHJHQQ\HOYWXGiVIHMOHV]WpVHVRUiQQ\HOYL
YHWpONHGĘNNHUHWpEHQPpUKHWWpN|VV]HWXGiVXNDWWDQXOyLQN$]LQIRUPDWLNDV]DNN|U|NDOVy
pVIHOVĘWDJR]DWRQOHKHWĘVpJHWDGWDNDGLJLWiOLVNRPSHWHQFLiNIHMOHV]WpVpUH.|]OHNHGpVL
LVPHUHWHNEDOHVHWPHJHOĘ]pVLpVHOVĘVHJpO\Q\~MWiVLLVPHUHWHNRNWDWiViUDLVVRUNHUOW
$PLQGHQQDSRVWHVWQHYHOpVDJ\HUPHNHNWHVWPR]JiVLUiQWLLJpQ\HLQHNpOHWYLWHOEHpSOpVpW
VHJtWHWWpNDVSRUWV]DNN|U|NW|PHJVSRUWyUiNpVDVSRUWiJYiODV]WyUHQGH]YpQ\HN/HKHWĘ
VpJQNYROWNO|QE|]ĘWpPiM~WUpQLQJHNHJpV]VpJQDSRNKDJ\RPiQ\WHUHPWĘNLUiQGXOiVRN
nyaranta sporttáborok, idegen-nyelvi táborok szervezésére is, melyek igen gyerekbarát
módon segítették céljaink megvalósítását.
,QWp]PpQ\QNUĘOpVDSiO\i]DWEyOPHJYDOyVXOySURJUDPRNUyO
EĘYHEELQIRUPiFLyWDwww.rakoczi-hsamson.sulinet.
huROGDORQROYDVKDWQDN
.DSFVRODW6iQGRUQp6DV,OGLNy
7HO)D[
&tP+DMG~ViPVRQ.RVVXWKX
(PDLOKVDPVRQLVN#IUHHPDLOKX
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Mƾvészeti Iskola



Hajdúsámson

Európai Szociális
Alap

%()(.7(7e6$-g9ė%(

HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

4. OLDAL

KULTÚRA

2015. SZEPTEMBER

I. Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja
Az I. Hajdúsámsoni Ízek Fesztiváljára látogathattak ki a kedves
érdeklődők 2015. július 25. 26-án Hajdúsámsonba.
A gasztronómiáé volt a főszerep szombaton, színesítve pálinkaversennyel, vasárnap pedig a sporté, a város napján. A rendezvény
fővédnöki szerepét Semjén Zsolt miniszterelnö-helyettes úr képviselte,
védnökei Tasó László államtitkár és Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar
megyei közgyűlés elnöke voltak.
A főzőversenyre közel 50 csapat nevezett, melyből a zsűri 40
nevezőnek értékelhette a finomabbnál finomabb ételeit.
A pálinkaversenyre is sok finom nedű érkezett, melyeket szakavatott zsűri értékelt. A sportviadalokon „C” típusú kettesfogathajtó
verseny, sakk, foci, futás szerepelt.
Az év sportolója díjában részesült Nagy János, a Fogathajtó Szakosztály elnöke az elmúlt időszakban elért sikeres eredményeiért.

Fő a ﬁnom ebéd

„Szerintem Magyarország talán minden településén van valami
csoda a gasztronómia világában, amit érdemes bemutatni. Nagyon
sokan erre alapozzák a rendezvényeiket, azt hiszem, hogy a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja is bele fog kerülni a nagy rendezvénynaptárba” – nyilatkozta Tasó László államtitkár.
„Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy nem csak egy egy
település, hanem egy kisebb régió fog össze egy ilyen rendezvény
megvalósításába. Látszik, hogy az emberek szeretik ezt” – hangsúlyozta Pajna Zoltán megyei elnök.
„Ilyen nagyszabású rendezvény jó lehetőséget adott a résztvevőknek
arra is, hogy megismerjék a településen elkezdődött szélessávú hálózatfejlesztés milyen újdonságokkal szolgál. A Telekom munkatársaival,
az Okosdigitális program önkénteseivel a kötetlen beszélgetések,
a személyre szabott internetoktatás jó alkalmat adott erre. Nagy
népszerűsége volt az eDetektív vetélkedőknek, ahol az internetes
keresés hatékonyságán, biztonságos módszerén volt a hangsúly. Egy
ilyen sikeres rendezvény a látogatóknak, a szervezőknek egyaránt
nagyszerű élményt jelent.” - hívta fel a figyelmet Makszin István
régióvezető. Ezt a kezdeményezést már a digitális világ eszközei
is segítik, hogy minél szélesebb körben és minél többen részesei
lehessenek.

A rendezvény védnökei

„Ha mindenkit beleszámolunk, mindenkit hozzáadunk, akkor
száz ember dolgozott a rendezvényért. Azért itt egy hónappal ezelőtt nem ilyen körülmények voltak, mint ahol vagyunk jelenleg,
terepalakítási munkálatokat kellett végeznünk” – nyilatkozta Antal
Szabolcs polgármester az Epreskerti Rendezvénytérről.
Hajdúsámson is elindított ezzel egy új gasztronómiai fesztivált,
hagyományteremtés, hagyományőrzés céljával.

A futóverseny résztvevői
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II. Rákóczi Ferenc Emléktáblánál emlékeztek meg a fejedelemről
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Kisfejedelem

Sakkverseny közben

Megérkeztünk Polgármester Úr!

Versenyre készülve

Ezúton szeretné Hajdúsámson Város Önkormányzata a szponzori és tombola támogatásokat megköszönni a következő vállalkozásoknak, személyeknek:
Tasó László államtitkár, Pajna Zoltán Hbm-i Közgyűlés Elnöke, Futóczki Péter Fülöp polgármestere, Nyíri Béla Nyírábrány polgármestere, Sztancs Tibor Nyíradony alpolgármester, Antal Szabolcs Hajdúsámson polgármestere, Dandé Lászlóné Hajdúsámson alpolgármestere, Andó Lászlóné képviselő nő, Balogh Józsefné képviselő nő, Bihari Lajosné képviselő nő, Bodóné Őri Gyöngyi képviselő
nő, Csigéné Zsadányiné Mariann képviselő nő, Urbánszki Károlyné képviselő nő, Kincsesné Kirtyán Mária képviselő nő, Szabó Kálmán
képviselő, Rákos Tamás képviselő, TERRA-GENERAL Kft., Debreceni Vízmű Zrt., TVP-Gabona Kereskedőház Kft., Platinum HBm-i
Temetkezési Vállalat, EUROSOLAR-PLUS Kft.,Géresi-Családi Kft., Japán Autószerviz Bt., SZITI TRANS Kft., Hajdú Takarék
Takarékszövetkezet, Magyar Telekom Nyrt., Berki Garden Kft.,Tisztató Kft., PROFIX-TRADE Kft., Tasó János, Eszterlánc Óvoda,
Horváth Jánosné, Homokbánya – Hajdúsámson Kft., Karasszon Dániel
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Közösségi Házat avattak Hajdúsámsonban
A Katolikus Roma Közösségi Ház augusztus 14-én
Hajdúsámsonban megnyitotta kapuit a város lakóinak
számára. A Romai Katolikus
Egyház püspöke, Bosák Nándor segítségével valósult meg
a Sámson Erejével a Romákért
Alapítvány egy régi álma.
Legfontosabb célja a megvalósított közösségi háznak, hogy
a kirekesztettség érzését feloldja,
illetve biztosítsa a valahova tartozás élményét az emberekben.
A hitéletet szeretnék erősíteni
dicsőítésekkel, imaórákkal, hogy
az oda érkezők lelki épülését is
segítsék. Az elfogadás, a megértés, az együttérzés alakuljon ki.
Fontos célcsoport az ifjúság,
a roma népcsoport, a hátrányos
helyzetben élők.

Foglalkozások keretein
belül – mint kulturális tevékenység, kézművesség,
roma hagyományos mesterségek felelevenítése,
családi életre való felkészítés, tehetséggondozás,
sporttevékenységek, informális oktatás, prevenció – szeretnék színesíteni
és még jobban tudatosítani
az emberekben a biztosabb
jövőkép kialakulását.
A házszentelés ünnepélyes keretek között történt.
Áldást adott Bosák Nándor püspök atya, Fodor
András plébános, Juhász
Imre atya, Reznek Ádám
káplán. Gratulációját fejezte ki és további sok sikert
kívánt Antal Szabolcs polgármester úr.

Szent István napi ünnepség

Augusztus 19-én 18 órától
vette kezdetét a Szent István
napi ünnepség a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulájában.
Lovász Krisztián református
lelkész és Reznek Ádám katolikus
káplán atya áldotta és szentelte
meg az új kenyeret.
Antal Szabolcs polgármester
ünnepi beszédében hangsúlyozta,
hogy a „globalizáció rengetegében
mindig is maradjon meg magyarság tudatunk, az államalapítónk
szellemében alkotmányunk és
minden törvényünk hűen tükrözze az összetartozást, az egyenlőséget és a testvériséget, a jogok és
kötelességek egyformán legyenek
érvényesek mindenkire.”
Közművelődési díjban részesítette Hajdúsámson Város Önkormányzata az Öltögetők Klubját

sikeres, eredményes munkájukért.
A műsorban közreműködött
Tóthné Szathmáry Irén pedagógus, Szabó Lídia tanuló és
Petrás György zászlótartó. Köszönet Horváth Jánosnénak,
aki évek óta elkészíti a nemzeti
színű virágdekorációt és Varga
Istvánné Borika néninek, aki az
ünnepi kenyereket kemencében
megsütötte.
A lengyel Jantar ének és táncegyüttest láthatták a kedves nézők a megemlékezés végén. Az
együttes 1970 óta tevékenykedik
a Gdanski Egyetem védőszárnyai
alatt, tagjai főként az intézmény
jelenlegi és volt hallgatói. A csoportot a fellépés után jó hangulatban eltöltött, finom vacsorával
láttuk vendégül.
További képek a rendezvényről:
a hajdusamson.hu oldalon.
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Az alapítvány elnöke Vasas
János akolitus, Borsos Tamás és
Borsos Dávid kuratóriumi tagok
segítették folyamatosan az elő-

készületeket és a munkálatokat.
Sámson Erejével
a Romákért Alapítvány

Itt járt a Meseautó

Újra nagy sikerrel lépett fel
Hajdúsámsonban a Körúti Színház társulata 2015. augusztus 18án. A kedvezőtlen időjárás miatt,
az eredetileg szabadtérre tervezett
előadás az iskola aulájában került
megrendezésre, de ez nem befo-

lyásolta a közönség jókedvét. A
már visszajáró neves színészek a
Meseautó című darabot mutatták be ismét garantálva az egész
estés vidámságot a hálás sámsoni
közönségnek.
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Kortárs írói siker
az Ünnepi Könyvhéten

7. OLDAL

Esernyőgyűjtés
városunkban
Havasi István hajdúsámsoni lakos 2003-től gyűjti az esernyők Összesen 1170 db esernyőből áll már gyűjteménye, melyeket.
k
ket egyelőre még otthon tárol. Vannak köztük vállra akasztós,
görbebotos, kisasszonyos, pavilon esernyő, zenélős, fejrevaló,
g
zzseb és napernyő.

Előző számunkban olvashattak Verdes Lilla, vagyis H. Rosee
néven ismert sámsoni írónőnkről! A 86. Ünnepi Könyvhéten vettt
részt Budapesten, előtte pedig a Debrecen Plázában mutatta bee
és dedikálta harmadik könyvét a Xavért!
„Számomra hihetetlen érzés volt idén úgy részt venni egy ilyen
n
híres rendezvényen, mint író. Tavaly még csak sóvárogtam a fesztiválon, és arról álmodoztam, hogy egyszer majd én is itt ülök
k
és hozzám is jönnek emberek dedikáltatni. 2015-re ez az álom
m
valósággá vált, amit talán még most se sikerült feldolgoznom. Egyy
asztalnál ülhettem 7 írónővel, és az a tudat, hogy mára én is annakk
mondhatom magamat... felfoghatatlan. De tényleg!” - nyilatkoztaa
az írónő.

SÁMSONKERTI
Á
HÍRADÓ
Í
Ó
/Csigéné Zsadányi Mariann és Rákos Tamás képviselők rovata/

Az első darabot a munkahelyére dobta be valaki, ami azóta is
meg van. Nem csak gyűjti, de javítja is az azokat.
m
Eleinte a városi szemétdombról szerezte be az újabb esernyőket,
mára viszont – mivel tudják, hogy gyűjtő – sokan leviszik másoknak
m
fölöslegessé vált darabjukat, és ha kell, meg is renoválja a nagyon
fö
használtakat.
h
Legrégebbi esernyője kb. 130 éves, a legkedvesebb számára a
ggyerek esernyők.
Szívesen várja folyamatosan, akár más településekről is az újabb
szerzeményeket!
sz

APRÓHIRDETÉS

VIRÁGOSÍTÁS
Június hónapban a már kiültetett virágok mellé Győrfi Andrásnéé
Sárika nénitől több ládányi egynyári virágot kapott az anyatelepülés, amiből jutott természetesen Sámsonkertbe is. Ez úton szeretnénk neki megköszönni mind a magam s mind a képviselőtestület nevében a felajánlását.

Otthon végezhető munka! CD lemezek csomagolása stb. Érd.: 06-90-60-36-07
(http://audiopress-hungary.
webnode.hu 635 Ft/min,
06-209104517)

Eladó szőlő daráló, 200 l
szőlőprés, boroshordók, 50 l
műanyag ballon, 20 l műanyag
kanna, 120 l műanyag hordó, Zac-szivattyú, gázpalack.
Érd: 201-214

HIRDETŐTÁBLÁK KIHELYEZÉSE
A részönkormányzat 2015. április 16-i ülésen elhatározta, hogyy
2 db hirdető tábla kerüljön kihelyezésre a településrész két szélére: Muskátli-Szűcs utca és Madár-Szűcs utca kereszteződésébe. Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy a hirdetőtáblák kihelyezése megtörtént.

Beépíthető telek eladó Hajdúsámson, Bezerédi u. 51. sz.
alatt. Érdeklődni: 06/30-3694317

Két szobás, gáz, központi
fűtéses ház, négyrészes szekrénysor, rökamé eladó. Érdeklődni: Vámospércsi utca 16.

Használt autó felvásárlás
azonnal, készpénz fizetéssel.
Lehet műszaki nélküli, sérült,
hibás is! Díjmentesen házhoz
megyünk. Tel: 0630/831-6520

A hajdúsámsoni GERÉBI ABC BOLTI ELADÓT
keres! (Radnóti u. 31. ) Előnyt
jelent: Boltvezetői szakképesítés! Érdeklődni a helyszínen!

Sámsonkertben a Diósvári-ág (vízelvezető árok) karbantartásáraa
került sor július 28-tól augusztus 5-ig, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság forgókotrója segítségével. Az önkormányzat a kitermelt földet elszállította, melyet utak karbantartására már hasznosított is.
A csatorna több mint 30 éve nem volt tisztítva, ezért is vált márr
szükségszerűvé.
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I. Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja
KÉPRIPORT

Bakator Együttes

Bényei nyárfánál emlékeztek II. Rákóczi Ferencről a kerékpártúra résztvevői

Legszebb konyhakert verseny résztvevői

Szépen összegyűltünk

Sztárvendég, az Irigy Hónaljmirigy

Történelmi Korok Hagyományörző Egyesülete
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Élj és ragyogj!
Július utolsó hetén egy fantasztikus 1 hetes sátoros alkalmatt
tartottunk Hajdúsámsonban a focipálya mellett. A 200 férőhelyess
sátor kicsinek bizonyult az esti alkalmakon.

MELLÉKLET

Ungi képviselte
a megyét az Eb-n
Ungvári Istvánt foglalkoztatták a legtöbbet az elmúlt hónapban
a Harang Imre SS versenyzői közül. A bulgáriai Európa-bajnokságra utazó kislégsúlyú bokszoló előtte Romániában, majd
Németországban húzott kesztyűt egy-egy nemzetközi versenyen.
A felkészülésbe beiktatott tornákon alakult Ungi formája, majd
az Eb-n egyedül ő képviselte a magyar válogatottban Hajdú-Bihar
megyét, hiszen ezúttal a fiatalokat akarta kipróbálni a szövetség,
ami miatt több súlycsoportban újoncokat vittek a kontinenstornára
– például Varga Miklós is itthon maradt.
A csikócsapat egy érmet hozott össze az Eb-n, ahol a tapasztalt
Vargának hatalmas esélye lett volna a világbajnoki kvalifikációra
(első hatban lenni), ám ezen már kár keseregni, neki a jövő évi
olimpiai kvalifikációs versenyre, illetve az idei felnőtt magyar
bajnokságra kell koncentrálnia innentől kezdve.

Istent dicsőítő zenészek érkeztek Uszkából, Szamosszegről, Má-tészalkáról is, és a norvég Inge Roysland evangélista hirdette Isten
n
Igéjét esténként. Sokan érezték úgy, hogy most jött el életükben azz
az idő, amikor eldöntik: Jézus Krisztust fogadják el Megváltónak, éss
nagy örömmel mentek haza az alkalmakról. Többen gyógyulásokatt
tapasztaltak meg Isten jelenlétében.
A gyerekek is nagyon élvezték a délutáni gyerekprogramokat, éss
a versenygyőztes kupákat szombat este osztottuk ki.
A nagy érdeklődésre való tekintettel, elhatároztuk: szeptem-berben szeretnénk ismét sátoros hetet tartani, hiszen akkor mégg
általában tart a jó idő.
Kriszt Dániell
www.faklyagyulekezet.huu

MEGEMLÉKEZÉS

„Elvitted a napfényt
és a boldogságot
csupán az emlék
maradt utánad.”

BOTA MIHÁLY
Fájó és megtört szívvel emlékezünk halálának 1. évfordulójára.
Bánatos feleséged, gyerekeid, unokáid.

Ezúton is szeretném megköszönni a hajdúsámsoni önkormányzat dolgozóinak, valamint a képviselői testületnek azt a
millió segítséget, együttérzést és támogatást, amit nekem és
a családomnak nyújtanak. Nagyon szépen köszönök mindent.
Örülök, hogy itt élek és hogy ennyien szeretnek minket.

Ungvári ugyanakkor ott volt az Eb-n, ám az éremcsatákig ezúttal nem jutott el a korábbi bronzérmes, mivel egy véleményes
mérkőzésen a pontozók szerint (a szövetségi kapitány ezzel nem
értett egyet) moldáv ellenfele volt a jobb.
A munka folytatódik a HISE klubjánál. Hajdúsámsonban, Nyíradonyban és Debrecenben is várja a jelentkezőket Máté Attila
(06/20/9788-508) vezetőedző és a többi tréner, Deél István, Salánki
Zoltán, valamint Perge György.

Nemzetközi
sakk sikerek
A sakk szakosztály augusztus 15-én Nyírmártonfalván sikeresen
szerepelt a Nemzetközi Amatőr Sakk Versenyen.
Sztáray Gyula, Végvári István és Varga I. István csapata aranyérmes lett, míg Sztáray Gyula egyéniben is aranyérmet szerzett.
A másik csapat is – melynek tagjai Kocsis Imre, Fábián István,
Dandé László és Varga II. István voltak – szép eredményt ért el.
Kellemes hangulatban zajlott a verseny, Hajdúsámson büszkén
távozhatott a megmérettetésről!
Dandé László
sakk szakosztály elnöke

Rácsai Zsoltné
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A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi
Főosztály, Növény-és Talajvédelmi Osztály
felhívása az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre
A megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi osztályai
által végzett felderítés alapján az országban több helyen megjelent
a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó Candidatus Phytoplasma
vitis (más néven Grapevine flavescence dorée, FD) fitoplazma
melynek a vektora az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus)
L1-es, egyes megyékben az L2-es fokozatú lárvája.
Hazánkban az amerikai szőlőkabócát 2006-ban, míg a FD
betegséget 2013-ban észlelték először.
A rendkívül veszélyes FD terjedése megakadályozható az
amerikai szőlőkabóca elleni eredményes védekezéssel.
Erre legalkalmasabb időszak, amikor a lárvák elérték a harmadik,
negyedik fejlődési fokozatot (L3-L4). Ez általában közvetlenül
a szőlő virágzása utáni időszakra esik.
Azokban a termő ültetvényekben, amelyekben az előző tenyészidőben kimutatták az amerikai szőlőkabóca jelenlétét,
kifejezetten ajánlott a lárvák ellen védekezni a nagyobb fertőzésveszély miatt.
A szaporítóanyag előállító területeken (törzsültetvények és
faiskolák) a vektor elleni védekezés kötelező, függetlenül attól,
hogy előfordul-e a kabóca a területen vagy sem.
A védekezésre több – a szőlőmolyok ellen is engedélyezett –
rovarölő szer alkalmazható (pl.
tiametoxam, lambda-cihalotrin, deltametrin, béta-ciflutrin,
klórpirifosz-metil, klórpirifosz stb. hatóanyagú permetező szerek).
Rövid ismertető az amerikai szőlőkabócáról:
Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) egynemzedékes,
Észak-Amerikából származó kártevő. Fő tápnövénye a szőlő,
amelynek a levélfonákán szívogat.
Az amerikai szőlőkabóca tojás alakban, a kétéves cseren telel át,
ahová a nőstények a tojásokat a foszló kéreg alá helyezik el. A
lárvák kelése időjárástól függően elhúzódó, május közepétől
egészen július első dekádjáig tarthat. Öt lárvastádium után
az imágók az időjárás függvényében július elejétől–közepétől
jelennek meg és egészen szeptember végéig, október elejéig,
illetve a fagyokig megfigyelhetőek. A rajzáscsúcs időjárástól
függően július vége–augusztus közepe közötti időszakra esik.
Jelentős gazdasági kárt közvetett módon a karantén fitoplazma
terjesztésével okoz. Fertőzött növényállományban a fiatal,
L1-L2-es lárvák táplálkozásuk során már képesek felvenni a
fitoplazmát. Az egyedek fertőzőképessége kb. 4-5 hét múlva
alakul ki, bármilyen fejlődési stádiumban vannak is, és egész
életük során fertőzőképesek maradnak.
A kórokozóval, az amerikai szőlőkabócával valamint a védekezéssel kapcsolatos információk
elérhetők a NÉBIH alábbi honlapján:
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/
noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/nov_eg/neukarositok/
neu_karositok_fd.html
AZ AMERIKAI SZŐLŐKABÓCA FEJLŐDÉSI ALAKJAI
L3 fejlettségű lárva

L4 fejlettségű lárva
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A VÍZ ÉLET, GONDOZZUK KÖZÖSEN!
Fenyegető árvizek, pusztító aszály, hőség és hóvihar…az éghajlatváltozás
hatásai egyre sürgetőbbé teszik, hogy felkészüljünk ezekre a csapásokra és –
amennyire lehet – kezeljük a szélsőséges időjárás hatásait.
Az elv egyszerűnek tűnik: az árvizekkor lezúduló víz egy részének
visszatartásával, tározásával enyhíteni lehetne az aszályos időszak
vízhiányát. A megvalósításhoz azonban új, a környezeti változásokhoz
igazított stratégia kialakítására van szükség. Magyarország összes felszíni és
felszín alatti vizére vonatkozó Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata
jelenleg folyik és 2015. december 22-ig készül el.
A www.vizeink.hu honlapon követhetik nyomon és véleményezhetik a
Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek országos, illetve a Duna, a Tisza, a Dráva és
a Balaton vízgyűjtőkre vonatkozó fejezeteit.
Személyesen, a társadalmi és szakmai fórumokon kapcsolódhatnak be a
vitákba, ahol a szakemberek és az érintett állampolgárok, vízhasználók
megismerkedhetnek a területüket érintő legfontosabb problémákkal és azok
megoldásával. A területi fórumok meghívói a www.vizeink.hu oldalon
találhatóak.
Magyarország vízben gazdag és vízben szegény ország is egyszerre. Gondos
és előrelátó vízgazdálkodási tervezéssel megvédhetjük természeti kincsünket
és kamatozathatjuk a vizeinkben rejlő kihasználatlan lehetőségeket. „A
természeti erőforrások, különösen… a vízkészlet… a nemzet közös
örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek
számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”
[Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25., P) cikk]
Éljenek jogaikkal, a jövő érdekében ismerkedjenek meg az új Vízgyűjtőgazdálkodási Tervekkel és véleményezzék azokat!
Somlyódy Balázs
főigazgató
Országos Vízügyi Főigazgatóság
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