
A sportolni vágyók a következő eszközöket 
tudják használni: egyenes húzódzkodó, 
hasizom erősítő oszlopon, háromelemes 
párhuzamos korlát, hátizom erősítő osz-
lopon, kombinált húzódzkodó, lépegető, 
medicin céltábla elem, multifunkciós hú-
zódzkodó, tolódzkodó oszlopon, vízszintes 
hullám.
A sporteszközök mellett padokkal és vilá-
gítással is felszerelt téren akár este is lehet 
edzeni. 

Antal Szabolcs polgármester

Újabb Kondiparkkal 
bővült városunk

„TOP -2.1.2-15 ZÖLD VÁROS” NYERTES PÁLYÁ-

ZATUNKNAK KÖSZÖNHETŐEN VÁROSUNKBAN, 

AZ EPRESKERTI RENDEZVÉNYTÉREN IS  

KIALAKÍTÁSRA KERÜLT EGY KONDIPARK.



1952. december 29-én született Debrecenben. 
Volt Ő gyermek, +atal, a debreceni Dohány- 
kutató Intézetben pályakezdő dohánytechnikus, 
Agronómus majd elnök a hajdúsámsoni Rá-
kóczi MgTSZ-ben, vállalkozó, képviselő, alpol-
gármester Hajdúsámsonban, Dohány Termék-
tanács elnöke, mentor, igaz barát, s apa.

Általános iskolai éveit a debreceni Pető+ Sán-
dor Általános Iskolában járta ki, iskolai ün-
nepségeken, programokon is szerepelt, s jó 
röplabdázó volt. A szakközépiskolát az Irinyi 
János Dohányipari Szakközépiskolában vé-
gezte el. A középiskola után, elhelyezkedett 
a Debreceni Dohánykutatóban.

1980. októberében Debrecenből Hajdúsám-
sonba kerül, ahol a Rákóczi TSZ-ben lesz  
agronómus. 
Itt válik végleg egyik fő területévé a dohány-
termesztés, s ismerkedik meg hosszú távú jó 
munkatársakkal, barátokkal. 
A rendszerváltás után, megbízzák az elnöki 
teendőkkel, a Tsz felszámolásával, melynél 
szívügyének tekinti, hogy minden ember 
megkaphassa mindazt, ami csak jár neki.  

Elindítja saját mezőgazdasági vállalkozását is, 
földeket vásárol, sikerül beindítania dohány-
termesztő vállalkozását. A magyarországi  
dohánytermesztés 3%-át Ő adja.
1998-ban bekerül a hajdúsámsoni képviselő-
testületbe, ahol alpolgármesterré választják. 
Eközben épül fel, újul meg teljes egészében 
az általános iskola a település központjában. 
Elvállalja, hogy patronálja a hajdúsámsoni  
labdarugó egyesületet. Gyakran hangoztatja a 
helyi labdarugóknak, hogy ha ki is kapnak a 
pályán, de szívüket-lelküket beleteszik, az sokkal 
többet ér, mint ha szív nélkül, de győznek.
A ciklus közben, elvállalja a Dohány Termék-
tanács elnöki tisztét is, ahol a legfőbb szem-
pontnak azt tekinti, hogy a dohánytermelő 
kisemberek, a dohányipari cégek és az aktuális 
kormányzat között minél jobb, minél zökkenő-
mentesebb és prosperáló együttműködés 
alakuljon ki.
2002-ben sok elfoglaltsága miatt, csak képvi-
selőséget vállal, majd 2006-ban, nem kevés 
rábeszéléssel, elvállalja, hogy ismét alpolgár-
mester legyen. 
2010-ben felhagy az aktív politizálással, ám 
mindig szívesen segít, ha valakinek segít-
ségre, szakmai iránymutatásra van szüksége, 
számtalanszor kérik ki egyéb ügyekben is vé-
leményét.

Ezután több időt tölthet pihenéssel, a föld-
je gondozásával, a vadászattal is, melyet a 
90-es években szeret meg igazán. 2013-ban 
beerdősíti az összes földterületét.
Papp Ferencet mindenki ismerhette segítő-
készségéről, odaadásáról, szakmai tudásáról 
és hogy +ával, Zoltánnal mennyire harmóni-
ában, együttműködve és családi szeretetben 
éltek itt Hajdúsámsonban, a birtokukon.

Nyugodjon békében!

Hajdúsámson Város Önkormányzata

PAPP FERENC SZAKMAI ÉLETÚTJA

HÁZI GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Gyermekorvos: Dr. Jakab Éva
Rendelési idő:
Hétfő:    11.00 – 12.30
Szerda:    11.00 – 12.00
Tanácsadás:  12.00 – 12.30
Csütörtök:   8.00 – 9.30

VÉDŐNŐI TANÁCSADÁS: 
V. Védőnői körzet utcái:
Barackos, Budaházi, Egres, Fő, Gólyahír, Hajdú, 
Halom, Hangyás, Harmat, Határ, Holló, Héja, 
Heveder, Hímes, Hold, Kiscsere dűlő, Könyök, 
Körte, Madár, Mák, Mécses, Maláta, Mandula, 
Málna, Mályva, Márvány, Meggyes, Menta, 

Moha, Művész, Nyicki, Sáfrány, Sarjú, Sarok, Sas, 
Sáska, Sellő, Sikátor, Sólyom, Sövény, Sújtás, 
Summás, Selyem, Seregély, Sirály, Sóska, Sörte, 
Strázsa, Suba, Sünös, Szellő, Szűcs, (páratlan 
1-81-ig, páros 2-102-ig), Véndiófa
Kinevezett védőnő: Horváthné Selinga Lívia  
Telefon: 06/20 501 11 06
Várandós tanácsadás: 
kedd  8.00 – 10.00
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:  
csütörtök  8.00 – 11.00

VI. Védőnői körzet utcái:
Csukás dűlő, Dombos, Háncs, Hárs, Hordó, Huszár, 
Homok, Husáng, Hóvirág, Lepke, Levél, Lugas, 
Makkos, Magvas, Ménes, Mese, Mester, Mező, 
Méhes, Mézes, Mogyoró, Mozaik, Muskátli, Mus-
kotály, Murva, Pillangó, Salétrom, Sárrét, Sima, 
Síp, Szalma, Szamóca, Számadó, Szánkó, Szántó, 
Száraz, Szél, Szélső, Széna, Szép, Szikes, Szilfa, 
Szilva, Színes, Szív, Szivárvány, Szőlő, Szűcs utca 
83-tól és 104-től végig, Szüret, Zsombékos
Kinevezett védőnő: Vadászné Jecs Noémi
Helyettes: Haraszti Marietta Ildikó 
Telefon: 06/20 488 78 73

Várandós tanácsadás:
szerda  8.00 – 10.00
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: 
kedd  12.00 – 15.00

A felnőtt háziorvosi rendelés is hamarosan 

megkezdődik, melyről értesítjük a lakosságot 

a hírlapban és a honlapon.

A SÁMSONKERTI ORVOSI RENDELŐ MEGÉPÍTÉSÉRŐL, ÁTADÁSÁRÓL MÁR OLVASHATTAK A SÁMSONI HÍRLAP 
ELŐZŐ SZÁMAIBAN. FEBRUÁR 3-VAL A HÁZI GYERMEKORVOSI RENDELÉS ÉS A VÉDŐNŐI TANÁCSADÁS 
MEGKEZDI RENDELÉSÉT AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN, VALAMINT A SZÜKSÉGES ESZKÖZÖKKEL AZ 
ALÁBBIAK SZERINT HAJDÚSÁMSON-SÁMSONKERT SZŰCS UTCA 33. SZÁM ALATT.

Megkezdődik a gyermekorvosi és védőnői  
rendelés Sámsonkertben

Fájó szívvel és tisztelettel emlékezünk  
Papp Ferencről, egykori alpolgármesterünkről.

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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Ezúton is szeretnénk megköszönni Szabó Ferenc helyi 
erdőtulajdonosnak, hogy rászoruló családoknak tüzelésre 
alkalmas gallyfákat ajánlott fel.

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Filep Istvánnét, Mariska nénit köszöntötte Hajdúsámson, hiszen 
január 11-én töltötte 90. életévét, Ő is szép korú lett. 

Az önkormányzat ajándékcsomagját, valamint Orbán Viktor 
miniszterelnök köszöntőlevelét átadta Antal Szabolcs polgármester. 
A körzet képviselője, Szabó Kálmán virágcsokorral, Feketéné Fábián 
Andrea anyakönyvvezető gyönyörű verssel kedveskedett. 
Mariska néni Hajdúsámsonban született, 4 gyermek édesanyja, 
8 unoka, 14 dédunoka és 1 ükunoka nagymamája, aki lányával él 
együtt és nagyon örült, hogy a város köszöntötte Őt. Az ünnepelt me-
sélt régmúltjáról, hogyan is hozta világra akkori időkben első szülött 
gyermekét és hogy még a 4 éves ükunokája is személyesen köszön-
tötte születésnapján.

Hajdúsámson Város Önkormányzata az újév első szép korúját köszön-
tötte január 6-án. Varga Lászlóné, Margitka néni 1925. január 2-án  
született Nyíradonyban, 95. életévét töltötte.

E jeles alkalomból köszöntötte a város nevében Csigéné Zsadányi 
Mariann alpolgármester, aki átadta Orbán Viktor miniszterelnök 
köszöntőlevelét és az önkormányzat ajándékcsomagját. Urbánszki 
Károlyné a körzet képviselője virágcsokorral, Feketéné Fábián  
Andrea anyakönyvvezető egy gyönyörű verssel kedveskedett.
Margitka néni 12 gyermek édesanyja, így sok sok unoka és dédunoka 
nagymamája. Jó egészségnek örvend, tevékeny a hétköznapokban és 
imaházba is jár, méghozzá egy jó sétával összekötve.

Ükunoka nagymamája

Aktív szép korút köszöntött
Hajdúsámson

HÍREINK

A karácsonyi istentiszteleti alkalom keretében gyermekcsoportunk a 
+atalokkal karöltve verses, zenés műsorral örvendeztette meg közössé-
günket. Szolgálatuk áldássá vált gyülekezetünk, és a jelenlévő látogatók 
számára. A műsor után „gyermekkarácsonyt” rendeztünk a kicsinyek ré-
szére, melyen megajándékoztuk őket, majd felelevenítettük a Megváltó 
születésének történetét. 

Ezek után játékos énekléssel és örömzenéléssel adtunk hálát Istennek a 
karácsony csodájáért:

Megváltásunk, és Üdvösségünk valóságáért Krisztusban.

Gyülekezeti közösségünk hálás minden gyermekért, akiket Isten a 
gondjainkra bíz.
Fontos számunkra, hogy a mai rohanó és anyagias világban felnövekvő 
gyermekeink részére természetessé váljanak azok az értékek, melyek 
átsegítik az embert az életen:
- szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, 
önmegtartóztatás -
 / Galata 5,22 /

Módos-Abuczki Szilvia gyermekszolgálati segítő

Magyar Pünkösdi Egyház Élet  
Gyülekezete Hajdúsámson

„Karácsonyra készülünk” címmel kreatív délutánt szerveztünk a Tol-
di utca 26. szám alatti gyülekezeti házban, ahol a résztvevők mézest 
sütöttek, valamint karácsonyi díszeket és ajándékokat készítettek.

HÍREINK
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Akikre bármikor, bármiben számíthat Hajdúsámson

ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJASKLUB 2019-ES ÉV HÍREI
A HA JDÚSÁMSONI ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJASKLUB A 2019-ES ÉVBEN IS AK TÍVAN TEVÉKENYKEDET T.
A KLUB 15 ÉVES ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTE MÉLTÓKÉPPEN JÚNIUS 6-ÁN, MELY JELENLEG 22 FŐVEL MŰKÖDIK.

ÉLETFA NYUGDÍJASKLUB 2019-ES ÉV HÍREI
A HA JDÚSÁMSONI ÉLETFA NYUGDÍJASKLUB IS AK TÍV EGYÜT TMŰKÖDŐJE  
A VÁROS KÖZÖSSÉGI ÉLETÉNEK.

Balogh Lászlóné, Ilike lett a megbízott veze-
tője a kis csapatnak, aki precízen vezette az 
év tevékenységeit, emlékeit.

Minden hónapban tartanak összejöveteleket, 
ünnepeket a Martinkai Közösségi Házban, 
melyeket a Művelődési Ház vezetője, Tarné 
Hajdú Judit és dolgozója, Varga Mónika 
készségesen segítenek és támogatnak.
Ilyen például a farsang, nőnap, Március 15-e, 
Húsvét, Trianon, Múzeumok éjszakája, Szent 
István ünnepe, Városnap, Október 23-a, Idősek 
napja, Karácsony.
De számos más rendezvényen is képviseltetik 
magukat énekléssel, a Napsugár Népdalkö-
rükkel, szavalással, főzéssel, sütéssel – mint 
fesztiválok, népzenei találkozók, zenésestek 
– melyekre együtt, közösen készülnek.
Fontosnak tartják idősebb korban is a bizton-
ságos közlekedést, hiszen többen is tapasz-
talták, mennyi baleset történik az ő korukban, 
így erről rendőrségi előadást szervezett a klub 

A klub 6 éve működik, heti rendszerességgel 
tartják összejöveteleiket, vezetőjük Sándor 
Lászlóné, Marika. Rendszeresen részt vesznek 
különböző rendezvényeken, országos és régiós 
találkozókon, a helyi városnapon, ahol verseket, 
táncokat, népdalokat, vicces színdarabokat 
adnak elő. Állandó fellépői a bogácsi, idősek 
számára rendezett Ki mit tudnak és a Debreceni 

vezetője a tagoknak. Ismét hagyománnyá 
tették a Szüreti Mulatságot.
Egyik évben sem maradhat el a közös kirán-
dulás, mely a 2019-es évben Boldogkővár-
aljára esett, a féléves névnapi, születésnapi 
köszöntés és az országos TeSzedd Szemét-
szedési Akcióhoz való csatlakozás. Nagyon jó 

Katonai Fesztiválnak, melyekről számos helye- 
zéseket, emléklapot hoztak már el.

Közösen ünneplik a születésnapokat, név-
napokat, amire süteményekkel, üdítőkkel 
készülnek és természetesen minden évben 
elmaradhatatlan a közös kirándulás.
A 2019-es évzáró ünnepségüket az egyházi 

iskola egyik tantermében tartották meg, me-
lyet megtisztelt Antal Szabolcs polgármester, 
Dandé Lászlóné alpolgármester és a Hajdú-
Bihari Nyugdíjas Szövetség elnöke, Ferencné 
Rózsa, akivel szoros kapcsolatot ápolnak. Az 
estét +nom toroskáposzta és meghitt beszél-
getés zárta, készülve a 2020-as évükre.  – A 
mai világban nagy jelentőséggel bír az idősek 
aktív közösségi élete, mely segíti a testi, lelki, 
szellemi kondíció fenntartását. Örömet nyújt 
számunkra a klubélet, és reméljük, hogy a 
jövőben is ugyanilyen intenzitással tudunk 
részt venni benne – osztotta meg gondolatit 
egyik klubtag, Pikó Zsigmondné Ica néni.

kapcsolatot tartanak a Hajdú-Bihar Megye és 
Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövet-
ségével és természetesen az önkormányzattal.
Hajdúsámsonnak ritka kincs van a birtokában, 
a mai világban. Aktív, tettre kész nyugdíjas-
klubja, akikre bármikor, bármiben számíthat a 
közösségi életben.

HÍREINK

Szelektív szállítási időpontok
2020. Hajdúsámson

Áthelyezett szállítási nap:

2020. augusztus 20. (szelektív), 2020. augusztus 22. (üveg)
Szállítási napokon a hulladékot reggel 6 óráig kérjük  kihelyezni 

a közterületre! Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonpro%t Kft.

4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós u. 1. sz., Tel: 52/219-489

e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu, szamlazas@hhgkft.hu;  

web: www.hhgkft.hu 

SZELEKTÍV SÁRGA FEDELŰ EDÉNYZET:

február 20., március 19., ápilis 16., május 14., június 11.,
július 09., augusztus 06., szeptember 03., október 01.,
október 29., november 26., december 24.

ÜVEG PIROS FEDELŰ EDÉNYZET:

ápilis 16., július 09., október 01.,
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Terem OB Kvalifikáció Miskolc:  
Bertalan Zoltán    I. hely
Lőrinczi Réka    I. hely  
Szerencsi Imre    I. hely
Petrohán Zoltán   I. hely            

Terem OB Kvalifikáció Hajdúhadház: 
Sziderov Zsolt    II. hely  
Kenéz Boldizsár    I. hely
Lőrinczi Réka    I. hely
Szerencsi Imre    I. hely
Petrohán Zoltán   I. hely  
Dibáczi Csaba    I. hely            

Budapest Bajnokság: 
Sziderov Zsolt    II. hely
Bertalan Zoltán    VI. hely  
Lőrinczi Réka    III. hely  
(felnőtt korosztályban)   

WA Terem Ob Budapest:
Lőrinczi Réka    I. hely   
Sziderov Zsolt    II. hely   
Kenéz Boldizsár    VI. hely   

3D Terem OB Békéscsaba:
Bertalan Zoltán    III. hely  
Sziderov Zsolt    V. hely                                                                                                                                             
                                                              
Ezek után természetesen jöttek a  
szabadtéri eredmények is:
Bertalan Zoltán eredményei:
3D GP I / Pécel /    III. helyezés  
3D GP II / Örkény /   XI. helyezés

3D GP III / Szekszárd /   IV. helyezés
3D GP Összetett    IV. helyezés  
3D OB / Felsőtárkány /   III. helyezés
3D IAA  Európa Bajnokság egyéni
V. helyezés, csapatban Európa Bajnoki cím,
WA 3D Világ Bajnokság Kanada  
28. helyezés

Ezeken kívül számos kisebb felkészülési 
versenyen kellett részt venni, mivel a fő 
cél a két nemzetközi versenyre való for-
mába hozás volt. Ez jól is sikerült. Az év 
első felében elég sok gondot jelentett 
a technika átállítása az új - (3D) szak-
ág - teljesen új követelményei miatt. A 
sok kísérletezés néha meg is látszott az 
eredményességen, de végül sikerült a 
legjobb beállításokat megtalálni. Ez fő-
leg az Európa Bajnokságon volt nagyon 
látványos, mert az egyéni jó szereplés 
mellett a csapat legtöbb pontot lőtt ver-
senyzője lett. Ő „húzta” fel a csapatot a 
dobogó legfelső fokára. Ilyen előzmények 
után nagyon bizakodva vártuk a kanadai 
világbajnokságot. Itt viszont sajnos bebi-
zonyosodott, hogy a sporthoz szerencse 
is kell, de legalább az, hogy a balszerencse 
elkerüljön. Az első versenynapon, amikor 
is 24 célt kell meglőni, a 10-ik célnál biz-
tosan vezetve a csoportban, második lö-
vőként a mexikói versenyző után kellett 
lőni, aki egy maximális 11-t lőtt. A Zoltán 
vesszője a mexikói versenyző vesszőjén 
megpattant és így csak 5 pontot ért. Ter-
mészetesen, ami ilyenkor szokott lenni az 
az idegesség, bosszankodás még két-há-
rom célra rányomta a bélyegét. Ezek után 
a második versenynapon hiába lőtt egyé-
ni csúcsot nem sikerült bejutni a legjobb 
22-be, és így már  - a kieséses szakaszban 
- nem tudott tovább versenyezni.

Szerencsi Imre szabadtéri eredményei:  
XII. Letizia Kupa ÉAR Pálya OB Kvali0káció 
I. hely, Füzesgyarmat Történelmi OB Kva-
li0káció I. hely, ÉMR Pálya OB Kvali0káció 
I. hely, WA Pályaíjász OB I. helyezés  
(Magyar Bajnoki cím).

Örvendetes hír, hogy utánpótlás korosz-
tályban Kenéz Boldizsár a Diákolimpia 
Országos Döntőjében a Korosztálya leg-
+atalabb versenyzőjeként (a többiek 2-3 
évvel voltak idősebbek) II helyezést ért 
el. A számszerűsíthető versenyeredmé-
nyeken kívül további jó hír, hogy tovább 
bővült az ősz folyamán az utánpótlás bá-
zisunk is. Két újabb kisiskolás korú gyerek 
látogatja rendszeresen edzéseinket. Ők 
már az idei diákolimpián meg is fognak 
méretkőzni. Az idei célok egyértelműen 
arról szólnak, hogy a felnőtt korosztályban 
versenyző sportolóink a hazai versenyeken, 
elsősorban az OB–on és a Grand Prix ver-
senysorozatban továbbra is ott legyenek 
az ország élvonalában. Nemzetközi meg-
mérettetésen nagy valószínűséggel két 
- három fő sportolóval tudjuk képviseltetni 
Egyesületünket. Bertalan Zoltán, Sziderov 
Zsolt, Szerencsi Imre személyében. A három 
kiemelt nemzetközi verseny 3D IFAA EB 
Franciaország, 3D WA EB Szlovénia, 3D IAA 
VB Magyarország (Szekszárd).

(folytatás a túloldalon)

A 2019-ES ÉVET ELSŐSORBAN AZ ÍJÁSZ SZAKOSZTÁLY 

MUNKÁJA ÉS EREDMÉNYEI HATÁROZTÁK MEG, MINT 

AZ ELMÚLT ÉVEKBEN IS. EZ TELJESEN HELYÉN IS VAN 

ÍGY MIVEL EZ A SZAKOSZTÁLY SZÁLLÍTOTTA EBBEN 

AZ ÉVBEN IS A LEGNAGYOBB SIKEREKET. EZ MÁR AZ 

ÉV ELEJÉN KIRAJZOLÓDOTT A TEREMSZEZON IDEJÉN. 

EZT TÜKRÖZIK AZ EREDMÉNYEK IS:

Beszámoló a  
3-D Sportegyesület  
2019-évi tevékenységéről

HAJDÚSÁMSONI POLGÁRŐR EGYESÜLET BESZÁMOLÓ  2019. ÉV
A Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület 2019. évben 
43 fővel teljesített szolgálatot. Feladatunk a lakosság 
biztonságérzetének növelése, a közrend és közbiz-
tonság fenntartásához segítségnyújtás. 
A leadott szolgálati óra meghaladja a 2500 órát. 
• Az elmúlt évekhez hasonlóan a téli hónapokban kiemelt 

feladatunk az erdőterületek ellenőrzése a falopások miatt.
• Szolgálataink során Xgyelemmel kísérjük főként az 

idős, és egyedülálló emberek mindennapjait, szükség 
esetén segítséget nyújtunk.

• Kiválóan működik a „SZEM-mozgalmunk”, ezáltal sok 
információhoz jutunk a lakosság segítségével, amely 
az év során több mint 250 alkalom volt. 

• Kapcsolatot tartunk az oktatási intézményekkel is, 
így saját információinkon túl, könnyebben Xgyelem-
mel tudjuk kísérni a hátrányos helyzetű gyermekek 

és családjaik mindennapjait. 
• Rendszeresen tartunk szolgálatot a rendőrséggel. 

Segítjük munkájukat pl. helyszínelésnél, forgalom-
irányításban, rendezvénybiztosításban, vagy akár 
droggal kapcsolatos ügyekben. 

• Napi kapcsolatot tartunk a mezőőrséggel.  
Pl. kóbor, vagy elütött állatok elszállítása.

• Jelen vagyunk a város összes rendezvényén, amely 2019. 
évben 31 alkalom volt. Felkérés esetén szívesen segítünk 
más egyesületek rendezvényének biztosításában is. 

• Évek óta iskolakezdéskor „ZEBRA” szolgálatot látunk el. 
• Igény szerint Közbiztonsági Fórumot, vagy baleset-

megelőzés érdekében előadást szervezünk. 
• Adott esetben a tűzoltók munkáját is próbáljuk 

könnyebbé tenni. 
Balogh József Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület Elnöke

SPORTEGYESÜLETEK HÍREI

IAA 3D Európa Bajnok Csapat  
ifj. Bertalan Zoltánnal
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Az volt a célunk, hogy bekapcsolódva a 
TAO-s pályázati rendszerbe, tovább bő-
vítjük a versenyzési lehetőségeket, több 
korosztályban is indítunk utánpótlás csa-
patokat. Sajnos év közben kiderült, hogy az 
ehhez a pályázathoz előírt feltételeket nem 
tudjuk egyelőre teljesíteni.
A már évek óta kézilabdázó gyerekeink to-
vábbra is játszanak a különböző osztályos 
csapatokban a nyíradonyi egyesület színeiben. 
Ezekben a csapatokban a mi gyerekeink 
meghatározó szerepet töltenek be.

Ebben a szakosztályban 10-12 gyerek 5-6 
felnőtt korú sportoló tevékenykedik heti 
rendszerességgel. Ennek az új szakosztály- 
nak a beindításához, nagyon sok segítsé-
get kaptunk a II. Rákóczi Ferenc Általános 
iskola vezetésétől, azzal, hogy rendelke-
zésünkre bocsájtották a különböző tech-
nikai eszközöket/ pingpongasztal, hálók, 

SPORTEGYESÜLETEK HÍREI

A KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY MŰKÖDÉSÉT AZ 
IDÉN TELJESEN MÁS ALAPOKRA SZERETTÜK 
VOLNA HELYEZNI.

NEM SOKÁIG SOPÁNKODTUNK AZON, HOGY 
A KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY TOVÁBBFEJ-
LESZTÉSE NEM SIKERÜLT, MERT ÚJ KIHÍVÁST 
TALÁLTUNK HELYETTE. AZ ŐSZ FOLYAMÁN 
MEGALAKÍTOTTUK AZ EGYESÜLETÜNKÖN 
BELÜL AZ ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLYT.

ütők, labdák, adogatógép/. Így aztán csak 
a szakmai hátteret, és a szervező munkát 
kellett beletenni az új szakosztály létre-
hozásához. Az edzések minden héten, 
pénteken délután 17.00-tól -21.00-ig van-
nak az iskola tornatermében. Az edzés 
első felében a gyerekek, utána pedig a 
felnőttek edzhetnek. Nagy öröm, hogy 
már látszik, van köztük 3-4 kimondottan 
ügyes gyerek, akik akár később verseny- 
szerűen is űzhetik ezt a sportágat. Kedv-
csinálóként az ősz folyamán Sipos Róbert 
vállalkozó segítségével (ingyen biztosította 
a mikrobuszt) a gyerekekkel elutaztunk 
Mezőberénybe ahol megnézhettük a he-
lyi csapat extra ligás csapatmérkőzését. 
Mondanom sem kell, hogy a gyerekek 

„tátott szájjal” nézték az ország jelenleg 
harmadik helyén álló csapat játékosainak 
nagyon magas színvonalú játékát. Legalább 
láthattuk, hogy hová is lehetne fejlődni.
 
Összességében nyugodt lelkiismerettel 
mondhatjuk el magunkról, hogy mind a 
négy szakosztályunk bőven teljesítette 
az éves célokat. Sportolóink sportszerű 
versenyzéseikkel és eredményeikkel 
meghálálták az egyesület részére nyúj-
tott támogatásokat. Bízom benne, hogy 
a 2020-as évben tovább tudjuk növelni 
eredményességünket, ezzel tovább öreg-
bítve Hajdúsámson Város és a 3-D Sport-
egyesület hírnevét.

Bertalan Zoltán SE Elnök

A verseny célja: A sportbarátság ápolása, 
továbbá versenylehetőséget biztosítani az 
i_úsági és amatőr sakkozóknak. 
Lebonyolítás: 9 fordulós svájci rendszerű 
egyéni és csapatverseny.
Játékidő: 2x15 perc TIDE szabályok szerint. 
Állandó sakkozóink:   
Felnőtt:  1. Takács Sándor, 2. Varga István (I.), 
3. Varga István (II.), 4. Varga Zoltán, 
5. Fábián István, 6. Végvári István, 7. Rácz Béla,
8. Debreczeni Tamás, 9. Dandé László,
10. Ecsedi Sándor, 11. Sztáray Gyula
I'úsági: 12. I_. Ozsváth Sándor 

Nemzetközi sakkversenyek helyszínei: 
1. Monospetri/Románia, 2. Érmihályfalva/Ro-
mánia, 3. Margitta/Románia, 4. Székelyhíd/
Románia

Hazai sakkversenyek helyszínei:
5. Nyíradony, 6. Nyírmártonfalva, 7. Hosszúpályi,
8. Mikepércs, 9. Nagyrábé, 10. Balkány
2019-ben elért kiemelkedő sakkverseny 
eredményeink:
2019. május 01. Majális kupa, Vezendi kupa

Hajdúsámson legjobb versenyző: Takács Sándor 
Első helyezett: Rácz Béla 
Második helyezett: Varga István I. „Tutu”
Harmadik helyezett: Végvári István 
2019. augusztus 23. Városunkban meg-

rendezett Kocsis Imre Emléksakkverseny, 

75 nevezőből Sztáray Gyula felnőtt II. helyezés
2019. november 30. Sztáray Gyula Sakkver-
seny - Nyíracsád II.-III. hely megosztva
Célunk: Minél több sakk baráttal megsze-
rettetni a sakkjáték szépségét. I_úsági és 
gyermek versenyzők jelentkezését várom 
sok szeretettel!

Ezúton is szeretném megköszönni Hajdúsám-
son Város Önkormányzatának támogatását. 

Dandé László Sakk szakosztály elnöke
Tel:06-20/290-2336

HA JDÚSÁMSON AMATŐR SAKKCSAPATÁT 15 ÉVE 

ID. KOCSIS IMRE BÁCSI ALAPÍTOTTA. AZ Ő EMLÉ-

KÉRE A MINDEN ÉVBEN MEGRENDEZETT VÁROSI 

SAKKVERSENYT KOCSIS IMRE EMLÉKVERSENYNEK 

NEVEZTÜK EL. JELENLEG A 3D SPORT EGYESÜLET 

SZAKOSZTÁLYAKÉNT MŰKÖDIK.

2019. évi Sakk-  
szakosztály beszámoló

Közös fotó a Mezőberényi  
Extra Ligás Asztalitenisz csapattal
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Június 22-én a Komádiban megrendezésre 
került Fogathajtó versenyen I. helyezést ért el. 

Június 29-én Hajdúdorogon II. helyezett 
lett, majd azt követően Tépén az V. helyezést 
ért el. 

A hazai pályán Hajdúsámsonban megren-
dezett városnapon pedig egy középmezőny 
sikerült. 

Ezt követően a sok szép verseny után év 
végére Tégláson megrendezésre kerülő 
Megyei bajnokságon, megyei II. helyet 
sikerült elhoznia.

Nagy János CAN-C kategóriában verseny-
zik lányaival a hajdúsámsoni Harangi Imre 
Sportegyesület versenyzőjeként. 

NAGY JÁNOSNAK FOGATHAJTÁSBAN  
NYERÉSSEL INDULT A TAVALY ÉVI MEZŐNYE. 

Fogathajtó Szakosztály 
2019-es beszámolója

Az utánpótlásban voltak eredményeink, 
többek között serdülő korcsoportban a Diák 
Olimpián Érden, ahol 3 gyermekkel vettünk 
részt, mindhárman érmet hoztak el.  

• Kanalas Norbert 54kg 
I. hely (törött kézzel nyerte meg a döntőt)

• Balogh István 62kg II. hely
• Meliher Gábor +75kg III. hely (1 év kemény 

munka alatt 20 kg-ot fogyott, 9 versenyző 
közül lett dobogós) 

Kanalas Norbertet is beválogatták a Kujbus 
Európa Bajnokságra, de a keze miatt nem 
tudott részt venni.  
Bernáth István szuper nehézsúlyú ökölvívó 
(+91kg) többszörös magyar bajnok lett, fel-
nőtt korosztályban. A hazai versenyek után 
Görögországban folytatta pályafutását. 

Serdülő magyar bajnokság Győrben:

• Balogh István (68kg) I. hely, magyar bajnok
• Meliher Gábor (+75kg) II. hely
Kanalas Norbertet betegség miatt nem 
tudtuk indítani. 

Veres Tibor Budapesten I. helyezést ért el, 
I_úsági Magyar Bajnok lett. 
Varga Mikinek - olimpikon, világbajnok és 
többszörös magyar bajnok- megszületett 
a kis+a, az utánpótlás, Varga Balázs, január 
7-én 50cm és 3kg 24dkg-mal. Gratulálunk 
ezúton is és jó egészséget kívánunk!

Az egyesület a város rendezvényein -TeSzedd 
Akció, Majális Sportnap, Városnap - mindig 

részt vesz, valamint szívesen vállal bemuta-
tókat is. 

Várjuk a tehetséges jelentkezőket!
Bátor és küzdeni akaró gyerekeket!
Tel: 06-30/956-4509

Máté Attila Sport Egyesület elnök

Harangi Imre
Sportegyesület 2019-es beszámolója
VERES TIBORNAK  (91KG) AZ IFJÚSÁGI ÉNEKES ISTVÁN EMLÉKVERSENYT SIKERÜLT MEGNYERNIE. 
BEVÁLOGATTÁK A MAGYAR VÁLOGATOTTBA IS, Ő KÉPVISELTE MAGYARORSZÁGOT.

SPORTEGYESÜLETEK HÍREI
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Technikai Tömegsport és  
Ifjúsági Szabadidős Egyesület beszámolója

AZ UTÓBBI ÉVEKBEN A NAGYPÁLYÁS BAJNOKSÁG ŐSZI FORDULÓ BEFEJEZÉSE UTÁN (NOVEMBER 
VÉGE) FUTSAL BAJNOKSÁG KEZDŐDIK, ÍGY SZINTE NINCS MEGÁLLÁS EGÉSZ ÉVBEN. ÍGY 2019-ES 
ÉVET JANUÁRBAN ÉS FEBRUÁRBAN FUTSAL BAJNOKSÁGOK FOLY TATÁSÁVAL KEZDTÜK.

SPORTEGYESÜLETEK HÍREI

U11-13-14-15-17-19 és leány U13-17 csapa-
tunk a szerepelt. Minden korosztályban 
szép eredményeket értünk el, U17-es csa-
patunk a 3. helyen végzett.
Futsal bajnokság közben heti 2-3 edzéssel 
kezdte el minden korosztályos csapatunk 
(U7-9-11-13-14-16-19, leány 13-U17, felnőtt 
Megye I-III) a nagypályás bajnokság tavaszi 

felkészülést.
U7-9-11-13 két hetente Bozsik fesztiválon, 
tornákon vett részt.
U14-16-19 és felnőtt csapataink bajnoki rend-
szerben minden héten mérkőzést játszott.
Felnőtt megye I  11., megye III  8., U19  3.,
U16 9., U14  8.
Leány U13 5., U17 3. helyen zártak.

A nyári pihenő után július végén kezdte 
minden csapatunk a felkészülést a kö-
vetkező szezonra.
Felnőtt csapatunk strandfoci tornákon 
szerepelt.

Ebben az évben is kiemelt célunk volt a lé-
tesítmény fejlesztése:
Az új nagy füves pályánkat kerítéssel kör-
bekerítettük - kispadok, kapuk, világítás, 
automata öntözőrendszer fejlesztése - 
200 fős mobil lelátóval hiteles állapotba 
hoztuk, így már bajnoki mérkőzések leját-
szására is alkalmas.
A régi nagy füves pályánkat is sikerült fel-
újítani.
Következő évben szeretnénk a régi műfüves 
pályánkat felújítani és pályakarbantartó  
gépeket vásárolni.

Minden korosztályban szeretettel várjuk, 
aki szeretné kipróbálni magát a labdarú-
gásban.

Edzők:
U7 Szabó Balázs
U9 Halász Zoltán
U11 Szabó Balázs
U13-14 Dávid Tamás
U16 Béke Ferenc
U19 Szegedi Szabolcs

Felnőtt:
I  Halász Zoltán
III Kaplonyi István

Szegedi Szabolcs az egyesület elnöke
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AZ ISKOLA FELSŐS TANULÓI AZ ELSŐ FÉLÉVBEN TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSON VETTEK RÉSZT 
DEBRECENBEN, AZ AGORA TUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPARKBAN. A PROGRAMOT NAGYON VÁRTÁK A 
GYEREKEK, IZGALOMMAL KÉSZÜLTEK RÁ, MERT MÁR ÉVEK ÓTA HAGYOMÁNY EZ A KIRÁNDULÁS, 
ÉS MINDIG MARADANDÓ ÉLMÉNYT NYÚJT A RÉSZTVEVŐKNEK.

Tanulmányi kirándulás az Agorában

Útközben megnéztük a Debreceni Egyetem 
főépületét, felsétáltunk az impozáns Auláig, 
gyönyörködtünk az épület szépségében.

Az Agorában már vártak minket, elmond-
ták a legfontosabb viselkedési szabályokat, 
majd kezdődhetett a különleges program. 
Játékok egész sorát próbálták ki tanuló-
ink. Ezek a játékok segítették őket abban, 
hogy a természettudományok különböző 
területeiről minél több érdekes jelenséget 
megtapasztaljanak, és ennek segítségével 
megtanuljanak. 

Három foglalkozáson vettünk részt a nap fo-
lyamán. Elsőként egy kémiai laboratórium-
ban védőruhát és védőszemüveget kaptak 
a gyerekek, majd kezdődhetett a kísérlete-
zés. A feladat a C-vitamin kimutatása volt 
különböző folyadékokban, igazi citrom- és 
narancslében, ill. 50 és 100%-os gyümölcs-
lében. A kísérlet során használtak mérőpo-
harat, pipettát, kémcsövet a gyerekek, majd 
jegyzőkönyvbe írták le tapasztalataikat. 

Második foglalkozásunk a planetáriumban 
volt, ahol az őszi égboltot csodálhattuk 
meg, és hallhattunk róla érdekes előadást. 
Harmadikként az elektromossághoz kap-
csolódó kísérleteket, érdekességeket lát-

hattunk. A legviccesebb az volt, amikor a 
kísérlet során az egyik vállalkozó szellemű 
diáknak minden szál haja égnek állt.

A foglalkozások után még lehetőség nyílt 
a szabad játékra, mindenki még egyszer 
kipróbálhatta azt az eszközt, ami neki leg-
jobban tetszett. Nehéz volt a játékot abba-
hagyni, mindenki jól szórakozott, és sok 
mindent megtanult ezen a napon. Aján-
dékokkal, prospektusokkal, és leginkább 
élményekkel tértünk haza. 
Reméljük jövőre is elmehetünk erre a sok 
érdekességet rejtő kirándulásra.

Csontosné Ozsváth Éva tanár

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNY HÍREI

Korcsolyázni tanultak a Csapókertisek

Heti egy alkalommal az iskolabusz szállította a gyerekeket a deb-
receni Jégcsarnokba, ahol szakképzett oktatók vezetésével sajátít-
hatták el a korcsolyázás alapjait. Iskolánk tanulói nagyon örültek a 
lehetőségnek és boldogan vettek részt az órákon. Bár sok gyereknek 
életében először volt korcsolya a lábán,  mégis mindenki megtanult 
siklani a jégen. Néhányan kedvet kaptak e mozgásformához és 
rendszeresen is szeretnék folytatni ezt a sportot. 

Szabó Erika tanító

AZ ISKOLA 2. OSZTÁLYOS KIS DIÁK JAI A DEBRECENI TANKERÜLETI 
KÖZPONT SZERVEZÉSÉBEN ÉS FINANSZÍROZÁSÁBAN 10 HETES 
KORCSOLYAOK TATÁSON VEHET TEK RÉSZ T.
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A változásokat fenntartó által kiadott új 
Alapító okiratban és Szervezeti Műkö-
dési Szabályzatban rögzítettük, melyek 
honlapunkon elérhetőek. Aktuális hírein-
ket az intézmény „Hajdúsámson Kultúra” 
facebook oldalán is olvashatják.

2019 utolsó napján értesültünk a szomo-
rú hírről, hogy egykori munkatársunk  
Ica néni tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Hiánya felfoghatatlan, hiszen rendszeresen 
találkoztunk az utóbbi időkig, nyugdíjas-
ként is aktív tagja maradt a közösségnek, 
könyvtárba, nyugdíjas klubba, kirándulni járt 
szívesen elbeszélgetett régi kollégáival.

Szalánczy Józsefné Bógár Ilona Hajdú-
sámsonban született 1944-ben. Hajdú- 
böszörményben érettségizett, majd 

Elhunyt Szalánczy Józsefné, a 
művelődési ház nyugalmazott vezetője

Szalánczy Józsefné
   (1944-2019)

Eredmények:
• Legtöbb lájk (közönségdíj): Váradi Zsó0a,
• Legszebb képek: Csontos Mária,
• Legötletesebb képek: Papp Edina,
• különdíjasok: Szabóné Dalmi Szilvia,  

Fazekas Enikő.

Versenyen kívül köszönjük Vincze Tamás kol-
légánk drónnal készült különleges fotóját is.

Reméljük a résztvevők 2020-ban is szívesen 
csatlakoznak majd hasonló akciókhoz.

Sikeres adventi fotópályázat
INTÉ ZMÉNYÜNK ADVENTI FOTÓPÁLYÁ Z ATOT HIRDE TE T T A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN 
DECEMBERBEN. A HA JDÚSÁMSONI FŐTÉRRŐL BEKÜLDÖT T ÖTLE TE S, SZÉP FÉNYKÉPEKE T 
A VÁROSI K AR ÁC SONYI MŰSORBAN IS BEMUTAT TUK.

fotó: Csontos Mária fotó: Vincze Tamás

EZÚTON ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, 

HOGY JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK MIATT 

INTÉZMÉNYÜNK NEVE 2020. JANUÁR 1-TŐL 

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR,  

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY.

Közlemény

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

népművelőként tért vissza szülőfalujába, 
1963. január 1-től a községi könyvtárban 
helyezkedett el. Munka mellett végezte 
el a könyvtáros képző szaktanfolyamot.

1969-ben a Művelődésügyi Miniszter 
írásbeli dicséretben részesítette. 1977-ben 
kitüntetést vett át. 1986-tól az összevont 
intézményként működő Művelődési Ház 
és Könyvtár vezetője. 1988-ban Kiváló 
Munkáért kitüntetésben részesült. Szak-
mai munkája mellett a közélet más terüle-
tein, így tanácstagként, bizottságok tag-
jaként is dolgozott. 1993-ig igazgatóként, 
később megbízott intézményvezetőként, 
majd munkatársként vett részt a helyi 
közművelődési, kulturális élet szervezé-
sében. Olyan kiválóan működő közössé-
geket teremtett az iskolával karöltve, mint 
a Dínó Bábcsoport, a furulya szakkör, va-
lamint számos i_úsági és gyermek klub. 
Közreműködésével valósult meg több 
hagyománnyá vált rendezvény, a közsé-
gi bálok, a majális, a karneváli csoportok 
fogadása, a szüreti felvonulás, a templomi 
kórushangversenyek. Teleírt vendégköny-
vek tanúskodnak a hírességek, a zenész 
és színész legendák fellépéséről a régi 
kultúrházban.

1999-ben elsőként vehette át az önkor-

mányzat által alapított Közművelődési 
Díjat.

2002-ben a Művelődési Ház és Könyvtár 
alapításának 50. évfordulóján a Hajdú-Bihar 
megyei Önkormányzat Emlékplakettet 
adományozott számára.

2003-ban negyven éves, egy munkahelyen 
eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal 
vonult nyugdíjba. Ezután is aktív részt-
vevője maradt a rendezvényeknek, a kö-
zösségeknek, a Muskátli Népdalkörnek, 
később a városi idősek klubjának.

Több korosztályba tartozó ismerőssel 
beszélgetve, a negyven éves munka 
nem tűnt el nyomtalan, Szalánczyné Ica 
néni neve egybeforrt a régi kultúrház-
zal, ahonnan idős és +atal még egyaránt 
őriz egy-egy emlékmorzsát régi bálokról, 
esküvőkről, tanfolyamokról, falugyűlé-
sekről, klubokról, szakkörökről, felnőtt és 
gyermek előadásokról.

Szemeink előtt a régi színpadon a bordó 
függöny legördül, nyugodj békében Ica 
néni, emlékedet megőrizzük.

Tarné Hajdú Judit
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INTÉ ZMÉNYÜNK 2020-BAN IS SZERE TE T TEL VÁR JA RÉGI É S ÚJ OLVA SÓIT.

Könyvtári hírek  I  Kedves Olvasóink!

Helyben olvasható és kölcsönözhető folyó- 
iratok ebben az évben:
Hajdú-Bihari Napló, Nők Lapja, Story, Családi 
Lap, A Mi Otthonunk, Amiről az orvos nem 
mindig beszél, Praktika, Természetgyógyász 
Magazin, Kertbarát Magazin, Kiskegyed, Kis-
kegyed Konyhája, Kiskegyed Otthona, Kisma-
ma, Lakáskultúra, Szép Házak, Keresztszemes 
Magazin, National Geographic, Auto Bild, 
Herbáció, Sikeres Nők Lapja

Ezen kívül az NKA által biztosított mintegy 
70 féle egyéb folyóirat is elérhető (Alföld,  
História, Természetbúvár, Tücsök stb.)

Könyvtárunkba átlagosan havonta két alka-
lommal érkeznek új könyvek.
Állományunkról az alábbi linken tájékozód- 
hatnak kedves meglévő és új olvasóink: 
http://opac3.hajdusamson.monguz.hu/.
A katalógusban szerző, cím, tárgyszó alapján 
is lehet keresni.

Beiratkozási díj egy naptári évre: 
Felnőtteknek  1000.- Ft
Kedvezményezettek (50%): 
16 éven felüli diákoknak  500.- Ft
Nyugdíjasoknak  500.- Ft
Munkanélkülieknek  500.- Ft
Köznevelési és önkormányzati intézmények 
dolgozói  500.- Ft
Díjmentesség illeti meg: 16 éven aluliakat,
  70 éven felülieket.

Ebben az évben több alkalommal biztosítunk 
ingyenes beiratkozást az új olvasók részére. 
Ezeket az időpontokat és az aktuálisan 
megjelenő híreinket nyomon követhetik  
Facebookon a Hajdúsámson Kultúra oldalon 
(https://www.facebook.com/peto>.konyvtar/).
Ez évben is szeretettel várjuk az olvasni vá-
gyókat!

Plés Mihályné és Vasné Kaponyás Ágnes
könyvtárosok

2020. FEBRUÁR 14. ÉS 16. KÖZÖTT IDÉN IS MEGREN-

DEZÉSRE KERÜL A KULTÚRHÁZAK-É JJEL NAPPAL 

ORSZÁGOS RENDEZVÉNYSOROZAT. AZ IDEI KIEMELT 

TEMATIKA – MINDEN NAP ÉRTÉKET ADUNK – A 

MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZETETT SZEREPÉT 

ÉS SOKOLDALÚSÁGÁT ÁLLÍTJA A KÖZÉPPONTBA. A 

RÉSZLETES PROGRAM A PLAKÁTOKON ÉS AZ INTÉZ-

MÉNY FACEBOOK OLDALÁN HAMAROSAN ELÉRHETŐ!

Programajánló

Ebben a tanévben sok diáknak volt kedve benevezni erre a rendezvényre. Élmény 
volt hallgatni a sok csicsergő hangon megszólaló elsős kisdiákot, akik nagy bátorsá-
got tanúsítottak ezen a megmérettetésen.
Minden évfolyam nagy dicséretet érdemel, hiszen mire egy verset kedvelő tanuló 
eljut negyedik osztályig, már rutinos versenyzőként veszi át a megérdemelt jutal-
mat, és nagy átéléssel adja elő a versét a rendhagyó irodalomórán, amelyet ebben a 
tanévben is színesített műsorával az iskola művészeti tagozata. Gyönyörű gitár, zon-
gora-hegedű előadásuk előcsalogatta a közelgő téli ünnepeket. Erre az alkalomra 
vendéget is hívtunk Dandé Melinda személyében, aki kedves kollégánk volt, jelenleg 
kommunikációs előadó és újságíró. Lenyűgöző előadásában hallgattunk +lmzenét 
és karácsonyi dallamot.
Ez évben új kezdeményezésként már kipróbáltuk, milyen egy kerekasztal-beszél-
getés. Meghívott vendégünkkel, Melinda nénivel is körbeültük a könyvtár asztalát, 
ahol a gyerekek kötetlen beszélgetés formájában megtudhatták, hogyan telnek egy 
felnőtt napjai, miként válik egy +atal sokoldalú emberré. Záporoztak a kérdések és 
a válaszok, amelyek tiszteletet, mosolyt, meglepődést, csodálatot varázsoltak az ar-
cokra. Ismét sikerült egy olyan órát átélni, ahol a gyerekek egy érdekes, példaértékű 
életúttal találkoztak. A kialakult jó hangulat abban erősített meg mindenkit, hogy ezt 
a kezdeményezést is folytatjuk, hiszen az érdekes emberek köztünk élnek!

Márkusné Lévai Eszter tanító

Rendhagyó irodalomóra  
és kerekasztal-beszélgetés
ISKOLÁNK ALSÓ TAGOZATOS DIÁK JAI KÖRÉBEN HAGYOMÁNNYÁ VÁLT  
A VERSMONDÓ VERSENY ÉS A RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA.

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS AMI HÍREI
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Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
 

Nem szárított 5500 Ft/q. Napraforgó 100 Ft/kg. 

Akác tűzifa 3500 Ft/q.  

Akác léc 1 méteres 100 Ft/db áron eladó. 

Érdeklődni: 06 30 957 3942, 52/640 733

KUKORICA, TRITICALÉ ...

Megoldást keres gyermeke felügyeletére, ha 
ügyet kell intézni vagy el kell mennie valahová? 
Hívjon. Kedves, gyermekszerető nyugdíjas hölgy 
vállal gyermekfelügyeletet Hajdúsámsonban. 
Elérhetőség: 06 70 779 1387

GYERMEKFELÜGYELET

Készpénzes autófelvásárlás!

Díjmentesen házhoz megyünk, azonnal 

fizetünk! TEL: 06 70 773 1238

AUTÓFELVÁSÁRLÁS

ASSZISZTENSI
ÁLLÁSHIRDETÉS

sámsonkerti újonnan induló 5. sz. felnőtt körzetbe keresek  

FELNŐT T SZ AK ÁPOLÓI VÉGZET TSÉGGEL,  
LEHETŐLEG PR A XISGYAKORL AT TAL RENDELKEZŐ

ASSZISZ TENST 8 ÓR ÁS MUNK AIDŐBEN.

Érdeklődni: 06-30/205-1317 telefonszámon

Fényképes önéletrajz: gyorgyivadasz@gmail.com


