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Szent István Nap

Kedves Hajdúsámsoni Lakosok!
A kerékpárút megépülésével lehetőségünk nyílt virágok ültetésére a központban és a kerékpárút egy-egy szakaszán. Terveink közt 
szerepel az iskola előtti fák kötelező kivágása utána a Dózsa ABC-től a Kossuth utcáig lévő terület parkként való megterveztetése 
és egy szép szökőkút megépítése. Itt is virágok, díszfák telepítésére kerül sor. Ennek megvalósítása során alkalmazkodnunk kell 
a 471-es II. rendű főút átmenő szakaszának építéséhez, amely 2015. tavaszán elkezdődik. 10-15 éves vágyunk egy szép főtér és 
művelődési vagy Közösségi Ház megépítése is. Bízom benne, hogy ebben a 7 éves uniós ciklusban ez is megvalósul.

Hamza Gábor polgármester

2014. augusztus 19-én az 
iskola díszudvarán emlé-
keztünk államalapító kirá-
lyunkra. A rendezvény dísz-
vendége testvérvárosunk, 
Belene küldöttsége volt.

Zoltai Sándor az István a ki-
rály rockoperából énekelt

Hamza Gábor polgármester mondott ün-
nepi beszédet

A testvérvárosi küldöttség és vendéglátóik az is-
kola aulájában

Az ünnepség végén a Virágkarneválra érkezett 
belenei Dimum táncegyüttes lépett fel

Városnapi 
program 
a hátsó 
oldalon!
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Ülésezett a Képviselő-testület
Tájékoztató a 2014. június 25. 
és augusztus 08. között tartott 
Képviselő-testületi üléseken 
hozott fontosabb döntésekről.

Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 
- a Debreceni Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség a 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszá-
molót,  a Hajdúsámson Fejlő-
déséért Közalapítvány 2013. évi 
tevékenységéről szóló „Éves je-
lentést”, valamint az Eszterlánc 
Óvoda 2013/2014-es nevelési 
évben végzett tevékenységére 
vonatkozó beszámolóját elfo-
gadta.

- Az Eszterlánc Óvodában a 
2014/2015. nevelési évben in-
dítható óvodai csoportok számát 
– az intézmény adatszolgáltatása 
alapján – 20 csoportban határoz-
ta meg.

- Elhatározta, hogy módosítja a 
feladat-ellátási szerződéseket a 
településen működő valamennyi 
felnőtt háziorvossal, gyermekor-
vossal, fogorvossal. 

- Elfogadta, hogy a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola fenntar-
tója az épületen iroda átépítés, 
felújítás, belső udvar kialakítá-
sa, alsó- felső tagozat területé-
nek szétválasztása, alsós szakasz 
felújítása, kamerarendszer bőví-
tése, tornacsarnok helyreállítása, 
földszinti mosdópár teljes felújí-
tása, II. emeleti mosdópár rész-
leges felújítása, beléptető rend-
szer kiépítése, felnőtt mosdópár 
részleges felújítása, régi szárny 
lapos tető vízszigetelése felújítá-
si munkálatokat 2014. december 
31-ig a jelenlegi fenntartó elvé-
gezteti és visszavonhatatlanul 
kinyilatkozta, hogy a felújításra 
szánt összeg megtérítését sem 
a közoktatási megállapodás, 
sem a vagyonkezelési szerződés 
megszűnésekor vagy megszűn-
tetésekor semmilyen jogcímen 
(beleértve az értéknövekedés 
jogcímet is) nem kéri Hajdúsám-
son Város Önkormányzatától. 

- Elhatározta, hogy az Önkor-

mányzat tulajdonában lévő 
0449/2  hrsz-ú, 6 ha nagysá-
gú, „kivett szennyvíztelep, le-
gelő” művelési ágú területre 
2015. december 31. napjáig 
tartó  időtartamra haszonbérleti 
szerződést köt a Toll 96 Kft ké-
relmezővel évi 10.000 Ft/ha ha-
szonbérleti díjért. 

- Döntött arról, hogy a tulajdo-
nában lévő JCB 3CX kotró rako-
dó gép meghibásodott motorját 
megjavíttatja. A gép javításá-
ra fedezetet az Önkormányzat 
2014. évi költségvetésében a do-
logi kiadások között biztosítja.

- A 2014. augusztus 30-án meg-
rendezésre kerülő Városnap 
költségvetését jóváhagyta azzal, 
hogy az összegeken belül átcso-
portosítás lehetséges. 
- Csatlakozik az Európai Mobi-
litási Héthez a 2014. szeptember 
22. napján megrendezésre ke-
rülő Európai Autómentes Nap 
szervezésével.A rendezvénnyel 
kapcsolatos szervezési feladatok 
(ideértve az útlezárással kapcso-
latos teendőket is) koordinálá-
sával és a programok lebonyo-
lításával a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár, Közművelődési és 
Muzeális Intézményt bízza meg.

- Hozzájárult ahhoz, hogy a 
Hársfa utca 3-5. szám alatti 
Egészségügyi központban az 
egyes szolgáltatók saját költsé-
gükön maximum bruttó 180.000 
Ft értékben klímaberendezést 
vásároljanak és szereltessenek 
fel, mely költséget az egyes 
szolgáltatók számlával igazol-
nak.

- Elhatározta, hogy a Hajdú-
sági Hulladékgazdálkodási 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal hulla-
dékgazdálkodási közszolgálta-
tási szerződést köt a törvényben 
meghatározott időtartamra, a 
törvény rendelkezései alapján 
2024. június 30. napjáig. 

- A Belenéből  2014. augusz-
tus 17. és augusztus 21. napja 
közötti időtartamra érkező test-
vérvárosi küldöttség fogadásá-

hoz és ellátásához szükséges 
600 eFt, azaz hatszázezer forint 
összegű előirányzatot az önkor-
mányzat 2014. évi költségveté-
sében az  „Általános tartalék” 
terhére biztosítja.

- A Csíkszentdomokosról 2014. 
augusztus 29-én érkező testvér 
települési küldöttség itt tartóz-
kodása költségeinek fedezetére 
350 eFt, azaz háromszázötven-
ezer forint összeget az önkor-
mányzat 2014. évi költségve-
tésében az „Általános tartalék” 
terhére biztosít.

- Elhatározta, hogy 2014. szept-
ember 5-7. között az önkor-
mányzat testvérvárosa, Belene 
által szervezett városnapi ren-
dezvényen négy fő vegyen részt.

- A „Bölcsődefejlesztés meg-
valósítása Hajdúsámsonban” 
elnevezésű projekt keretében 
elkészült Bölcsőde épület kül-
ső-belső védelme, a berendezési 
tárgyak, a homlokzat megóvása 
érdekében a riasztórendszert 
kiépíti, melyre max. bruttó 
300 000 Ft összegben fedezetet 
biztosít a fejlesztési céltartalék 
terhére.

- A „Hajdúsámson Város belte-
rületi vízrendezés, csapadékvíz 
elvezető csatornahálózat fej-
lesztése a 471. sz. főút mellett”, 
illetve a „Hivatásforgalmi és 
közlekedési célú kerékpárút ki-
alakítása Hajdúsámson település 
közigazgatási határain belül” el-
nevezésű, projekttel kapcsolato-
san a forrásösszetétel módosul.

- A „Korszerű közösségi közle-
kedés létrehozása Hajdúsámson-
ban és vonzáskörzetében” elne-
vezésű projekttel kapcsolatosan 
a 478.800 Ft + Ptk. szerinti ka-
mat megfizetését elfogadta.

- Elhatározta, hogy a Szalánczy 
József hajdúsámsoni lakos a tu-
lajdonában lévő 0328/5 hrsz-ú 
„szántó, rét” művelési ágú 6 ha 
7209 m2 területű 36 AK értékű 
külterületi ingatlanra vonatkozó 
adás-vételi szerződést elfogadja. 

Alapítványi 
hírek

ÉrtesítÉs
szociális juttatások 

kifizetéséről

augusztus havi:
szeptember 1-jén

szeptember havi: 
október 1-jén

9.30-tól 13.30-ig

A Hajdúsámson Fejlődéséért 
Közalapítvány ezúton köszö-
ni meg Tóth Jánosné Újtelep 
utcai lakosnak a felhívásra 
érkezett szép virágokat!

Szegediné Páll Rita             
kuratóriumi elnök

ÉRTESÍTÉS
2014. szeptember 5-én pén-
teken 9-12 óráig ingyenes 
hallásvizsgálat lesz a Hársfa 
utcai Orvosi Rendelőben.

Érdeklődni lehet a 30/633-
1916-os telefonszámon Kiss 
Margit audiológus asszisz-
tensnél.

nÉpTánc
A megalakulás alatt lévő Haj-
dúsámsoni néptáncegyüttes-
be várjuk a néptáncot sze-
rető felnőttek jelentkezését. 
Mindazokat szeretettel fo-
gadjuk, akik már táncoltak, 
vagy akik  szeretnék megta-
nulni a tánc alapjait és egy jó 
csapat tagjai lenni.

Jelentkezni lehet a könyvtár-
ban Tarné Hajdú Juditnál, 
vagy az iskolában Jakubecz 
Sándornál.
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Tisztelt Lakosok!

Hajdúsámsonban elkészült a teljes belvárosi szakaszt átívelő egyesített gyalogos- és kerékpárút.
A kerékpárút szélessége 2,75 m, melyen a balesetek és félreértések elkerülése céljából, a következők szem előtt tartásával javasolt 
közlekedni:
 • a gyalogosok a kerékpárút ingatlanok felé eső 1-1,10 m széles sávjában, mindkét irányban,
 • a kerékpárosok a kerékpárút úttest felőli 1,65-1,75 m széles sávjában, mindkét irányban.

A fentieknek megfelelően, az elkészült út kerítések felőli részén a gyalogosok, a közút felőli részén pedig a kerékpárosok közle-
kedjenek, menetiránytól függetlenül.

Autóval a kerékpárutat keresztezve - pl. mellékutcából a 471. számú útra történő felhajtás esetében - az autósoknak elsőbbséget kell 
adni a kerékpárúton közlekedők részére, ennek megfelelően amennyiben a 471. számú útra történik felhajtás, akkor a mellékutcában 
a kerékpárút előtt meg kell állni, és elsőbbséget kell adni a kerékpárúton úton közlekedőknek, nem a kerékpárúton kell megállni és 
csak az autók részére elsőbbséget adni.
A 471. számú útról a mellékutcákba történő lehajtásnál szintén így szükséges eljárni, elsőbbséget kell adni a kerékpárúton közlekedő 
gyalogosok és kerékpárosok részére. 

Azokon a szakaszokon, ahol a kerékpárút keresztezi a 471. számú utat - 3 db átvezetés - ott az „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” köz-
úti táblának megfelelően, a kerékpárúton közlekedőknek kell elsőbbséget adniuk a 471. számú úton közlekedő gépjárművek részére.

Autóval a kerékpárúton parkolni, várakozni tilos! Arra az időtartamra, amíg az ingatlanra történő ki- és beállás történik, meg lehet 
állni a kerékpárúton. Ezekbe az esetekben, szintén a kerékpárúton közlekedőknek van elsőbbségük, ezért kérjük az autósokat, hogy 
ilyenkor fokozott figyelemmel járjanak el.

Közlekedés a kerékpárúton és a kerékpárút környezetében

Tájékoztató Polgári védelmi kötelezettségről!
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatója a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 12. § d) pontja és 25. § (4) bekezdése egységes végrehajtása érdekében kiadott utasításában állást foglalt a ka-
tasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 54. § (3) be-
kezdésben meghatározott, a polgári védelmi kötelezettség alóli egyedi mentességi kérelmet elbíráló eljárásokkal kapcsolatosan az alábbiak szerint:
A Kat. 54. § (3) bekezdése alapján:
„A polgármester – kérelmére – a polgári védelmi kötelezettség alól legfeljebb egy év időtartamra mentesítheti azt a kötelezettet, aki 
 • egyéni helyzete
 • munkahelyi, családi vagy társadalmi kötelezettsége
miatt nem, vagy a polgári védelmi szolgálat teljesítésével elérhető előnyhöz képest aránytalanul nagy személyes áldozatok mellett tudná csak 
teljesíteni a polgári védelmi szolgálatot.”

A BM OKF állásfoglalásában a polgári védelmi szolgálattal elérhető előnyök és a személyes áldozathozatal összevetésekor valamennyi méltányol-
ható magánérdeket figyelembe veszi. Az állampolgárok polgári védelmi kötelezettségek alól alóli egyéni felmentési kérelme esetén a jövőben az 
alábbi mentességet biztosító szempontok vehetők figyelembe a Kat. 54. § (3) bekezdését érintően:

Mentesülhet egyéni helyzete miatt különösen az, aki:
 • külföldön, államilag elismert felsőoktatási intézményben igazolt ösztöndíjas hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
 • állami, magán, egyházi oktatási intézményben vagy OKJ-s képzésben (közép- vagy felsőfokú, nappali vagy levelező munka-
rendű) tanulmányokat folytat;
 • külföldön tartózkodik, ahonnan a hazautazás aránytalanul nagy terhet jelent;
 • orvosi igazolás alapján ideiglenes egészségügyi problémával kezelés alatt áll;
 • orvosi igazolás alapján előre tervezett orvosi beavatkozás, műtét előtt áll.

Mentesülhet munkahelyi kötelezettsége miatt különösen az, aki:
 • külföldön végez munkát;
 • kizárólag bedolgozói munkaviszonyból származó bevételi forrással rendelkezik.

Mentesülhet családi kötelezettsége miatt különösen az:
 • akinek gyermeke születik;
 • aki saját tulajdonú ingatlan építését vagy felújítását végzi.

Mentesülhet továbbá társadalmi kötelezettsége miatt különösen az, aki kiemelt területi, országos, állami vagy államilag támogatott nemzetközi 
versenyen vesz részt, vagy arra felkészül.

Hajdúsámson, 2014. augusztus 6.        Hamza Gábor
                                                                                                                                                                                 polgármester
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BUsZJÁrAtOK INDULNAK
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 

különjáratokat szervezünk a városnapi programokra!
Martinkáról reggel  7.30-kor, 

délben 12 órakor és este 17 órakor,
vissza a tűzijáték után, 22 órakor.

Sámsonkert településrészre a tűzijáték után
22 órakor szintén biztosítjuk a hazajutást.
Ligettanyára előzetes egyeztetés alapján.

Indulás-érkezés a régi posta előtt.

FŐZŐVERSENY
Előzetes nevezés alapján! A csapatok reggel 

8 órakor részletes tájékoztatót kapnak.
Kategóriák: 

1. levesek, pörköltek, sültek, káposztás ételek
2. hagyományos hajdúsámsoni ételek
Sátrat a készlet erejéig biztositunk!

SÜTI FESZTIVÁL
A Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány 

SÜTI FESZTIVÁL szervezésével csatlakozik 
a városnapi programhoz.

Nevezni lehet a rendezvény napján 
11.30-12.00 között a leadott süteményekkel.

Feltételek:
bármilyen sós, vagy édes sütemény elkészítése 

és a recept leadása!
Érdeklődni lehet: 

Szegediné Páll Rita 06-30-498-9562

Városnapi felhívások
KISPÁLYÁS FOCI

Nevezés augusztus 30-án 8 órakor 
a focipályán az öltözőnél 

Szegedi Szabolcsnál (06/30-289-8613)

GYERMEK 
HORGÁSZVERSENY 

Helye: Eszterlánc Óvoda előtt
12 év alatti gyermekek nevezhetnek 10 órától!

KERÉKPÁROZÁS 
AZ ÚJ KERÉKPÁRÚTON

Gyülekező reggel 9 órakor 
a Petőfi utcai buszmegállónál.

Előzetes nevezés nem szükséges!
Kérjük a résztvevőket, hogy lehetőség szerint, saját 

kezűleg díszített fehér pólóban jelenjenek meg!
A díszítés utaljon a 10 éve város Hajdúsámsonra!

A legszebb póló tulajdonosa különdíjat kap!

Hajdúsámson Város Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat Tisztelettel  
meghívja Önt és Kedves  Családját 

a 2014-es Városnapra
 
Vízi foci   mérkőzésekre jelentkezni le-
het a helyszínen reggel 8. órától. 6 fös 
csapatok nevezhetnek, kicsik-nagyok 
mindenkit várunk szeretettel. Gyere el, 
érezd jól magad ha szeretsz sportolni 
és ha egy kis kikapcsolódásra vágysz!  
Részvétel díjtalan.
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Idén is sporttábor Parádfürdőn
Ezen a nyáron is sok gyerek 
eljutott a II. Rákóczi Ferenc 
általános iskolából Magyar-
ország egyik legszebb helyé-
re, Parádfürdőre.

4 turnus indult, 160 gyereket 
jutalmaztunk ezzel a nagyszerű 
lehetőséggel. Már tanév végén 
nagy izgalommal vártuk, hogy 
mikor jön el az az idő, hogy 
pakolhatunk a bőröndökbe.
Egy hetet töltöttünk el a gyere-
kekkel nagyon jó hangulatban 
és biztosítottunk Nekik nap-
ról-napra nagyon változatos 
programokat. A szálláshelyünk 
az Ilona-vízesés lábánál egy, 
az úttörőtáborokat visszaidéző 
hangulatos helyen található. 
A hét elején csapatokat alkot-
tunk, és sporttábor lévén egy-
egy magyar sportolóról nevez-
ték el a csapatokat a gyerekek.  

Sok újat megtanultunk a híres 
magyar sportolókról, és a tá-
bor végén a csapatok számot is 
adtak tudásukról. Minden gye-
rek értékelve, jutalmazva lett 
a tábor záró foglalkozásán. A 
gyerekeknek minden biztosít-
va volt egy hétig, napi három-
szori-igény esetén többszöri - 
étkezés, programok, sportolási 
lehetőségek, új sportágakkal 
való megismerkedés. A kol-
legák igyekeztek felfedezni a 
tehetséges gyerekeket adott 
sportágakban, és őket külön 
fejleszteni. Biciklitúrára is 
elmentünk illetve ügyességi 
versenyeket szerveztünk Ne-
kik. Az idő is legtöbb esetben 
kegyes volt velünk. Egy nap 
a strandolásról szólt, ahol az 
úszni már stabilan tudó gye-
rekeket felmértük és lehető-
séget adtunk Nekik, hogy az 

úszómedencében sportolhas-
sanak. Ellátogatott egyik este 
egy híres bűvész is hozzánk, 
aki mindenkit elkápráztatott 
ügyességével. 
Napközben sokat túráztunk a 
gyerekekkel, illetve esténként 
éjszakai programok is várták 
Őket. A csillagtúrán egy er-
dei ösvényen kellett végigsé-
tálni fejlámpával a fejünkön. 
Vártak minket „kincsek” is, 
amiket kincsvadászat formá-
jában térképek segítségével, 
csapatokban elindulva kellett 
este megkeresni az erdőben. 
Amennyiben ez sikerült min-
den csapatnak, kinyílt egy lá-
dika, amiben minden csapatot 
jutalom várta. A legbátrab-
baknak volt lehetőségük bá-
torságpróbán részt venni, amit 
szintén nagyon élveztek a gye-
rekek.

Kollegáim nevében elmond-
hatom, hogy minden szem-
pontból nagyon hasznos volt 
a gyerekek számára ez az 
egy hét, hisz belekóstolhattak 
abba, hogy hogyan kell együtt 
élni a társaikkal, alkalmazkod-
ni, elfogadni a másikat. Emel-
lett számos érdekes, fejlesztő 
programban vehettek részt. 
Nagyon örülünk neki, hogy 
volt ez a lehetőség azon sám-
soni gyerekek számára, akik 
az iskolánkba járnak. 
Jövőre is szeretnénk, ha lenne 
lehetőség azokat a gyerekeket 
elvinni jutalom táborba, akik 
ezt a tanév során mind tanul-
mányi eredményükkel, mind 
magatartásukkal megérdem-
lik.

Andó Emese
tanító

Parádi nyelvi táborok
Egy TáMOp-os pályázat-
nak köszönhetően máso-
dik éve táborozhattak a 
hajdúsámsoni II. Rákóczi 
Ferenc általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Isko-
la tanulói a Kékes lábánál 
megbúvó kis mátrai telepü-
lésen, parádon. 

Július 7-től négy turnusban 
összesen 120 gyerek nyaral-
hatott itt. Egy turnusban a ne-
gyedikes angolos gyerekek, 
egy másikban a németet ta-
nuló diákok vehettek részt, és 
két turnus szerveződött a felső 
tagozatos angolos gyerekek 
számára. A táborok teljesen 
ingyenesek voltak a gyerekek 
számára.
A nyelvi táborok már tavaly 
is rendkívül sikeresek és nép-
szerűek voltak a gyerekek 
körében. Nem kellett tehát 

nagyon kapacitálni senkit a 
táborba most sem. Aki tavaly 
már volt, az azért vágyott újra 
jönni, akik pedig korábban 
nem voltak, azokat a tavaly 
már táborozók élménybe-
számolói vonzották Parádra. 
Nem „riasztotta” vissza őket 
az sem, hogy a nyelvi táborok-
ban „úgymond” tanulni kell. A 
többségük nagyon motivált ta-
nuló, aki nagy kedvvel tanulja 
a nyelvet. A többiek, akik ke-
vésbé motiváltak és sikeresek 
a nyelvtanulásban, s akiket 
egy-egy barát, osztálytárs hí-
vott a táboros csapatba, talán 
épp a tábornak köszönhetően 
válnak majd eredményesebbé 
ezen a téren.
A gyerekek sokféle tevékeny-
ségi formában, sokszínű, vál-
tozatos, élvezetes feladatokat 
végezve, megoldva foglalkoz-

tak minden nap az angol illet-
ve német nyelvvel. Énekeltek, 
játszottak, versenyeztek. 
Számba venni, felsorolni sem 
könnyű azt a sokféle egyéb 
programot, amelyben a nyelv-
tanuláson túl része volt a 
gyerekeknek a tábor egy hete 
alatt. Az éjszakai csillagtúra, 
a strandolás Mátraderecskén 
vagy Bükkszéken, az izgal-
mas, érdekes vetélkedők, a 
karaoke, kincskeresés éjszaka 
a sporttábor melletti erdőben, 
a sástói Oxygén Adrenalin 
Kalandparkban tett kirándu-
lás, ahol bobozhattak és más 
játékokat is kipróbálhattak 
a gyerekek, mind óriási él-
ményt jelentettek számukra. 
Felfedezhették a gyöngyösi 
Mátra Múzeum érdekes vilá-
gát, megnézték a parádfürdői 
Kocsimúzeum kiállítását, és 

megismerkedtek az üvegcsi-
szolás fortélyaival is. A sport-
táborosok meglátogatása, a 
számháború, az esti szalonna-
sütés melletti nagy beszélge-
tés, a tábortűz, a záró buli is 
felejthetetlen marad minden-
kinek.
A táborok közösségépítő sze-
repe sem elhanyagolható. Az 
egyes táborokban részt vevő, 
különböző korú, képességű, 
sokféle gyerekből a turnusok 
végére mindig igazán remek 
közösség formálódott. 
A gyerekek nevében is szeret-
ném megköszönni az iskola 
vezetőinek és a táboroztató 
kollegáknak a kiváló munkát, 
amit végeztek. 
    

Szilágyi Erzsébet
pedagógus

Tanévnyitó a II. Rákóczi F. Általános Iskolában 2014 szeptember 1-én reggel 8 órakor 
kezdődik. A Művészeti Iskola évnyitó ünnepsége 2014 szeptember 8-án, 16- órától lesz az 
aulában. A rendezvényekre ezúton is szeretettel meghívunk minden kedves szülőt, hoz-
zátartozót.
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Hagyományőrzés az oviban
„Hajdúsági Hagyománya-
ink” című pályázat megva-
lósulása az Eszterlánc Óvo-
dában

A Petőfi Sándor Városi Könyv-
tár, Közművelődési és Muzeá-
lis Intézmény az Eszterlánc 
Óvodával közösen elnyerte a 
„Hajdúsági Hagyományaink” 
TÁMOP pályázatot, melynek 

keretében az óvódások részére 
a nyári időszakban két hetes 
táboroztatást tartottunk.
A pályázat segítségével a gye-

rekek minden nap új mester-
ségekkel ismerkedhettek meg, 
közösen alkothattak különbö-
ző tárgyakat, amit nagy öröm-
mel vittek haza. Volt alkalmuk 

agyagozni, gyöngyöt fűzni, 
bőrözni, rongybabát készíte-
ni, mézeskalácsot díszíteni, 
nemezelni, fonni, fonalbabát, 
csuhé virágot készíteni.
A két hét folyamán Nyíregy-
házára tettünk kirándulást 
egyik alkalommal az állatkert-
be, a következő héten pedig a 
Múzeum faluba látogattunk el. 
A táborozás ideje alatt a gye-
rekeknek változatos, színes 
programot tudtunk biztosíta-
ni, így a nyári udvari életünk 
is nagyon tartalmasan telt. A 
gyerekek jól érezték magu-
kat, és olyan élményeket biz-
tosítottunk számukra, amire a 
tanév folyamán nem volt lehe-
tőségünk. A program október 
31-ig tovább folytatódik, ahol 
több gyermek ismerkedhet 
meg különböző népi mestersé-
gekkel. Vetélkedőt is szerve-
zünk még három alkalommal 
az óvodásainknak. E pályázat 

keretében a résztvevő gyer-
mekek számára mindent biz-
tosítottak, ami szükséges volt 
ahhoz, hogy jól érezzék ma-
gukat a gyermekek és játszva 
megismerkedhessenek a Haj-
dúsági hagyományainkkal. Az 
eddig eltelt időszak jó példa 
arra, hogy a különböző köz-
művelődési és köznevelési in-
tézmények milyen jól tudnak 
együttműködni. Köszönjük 
gyermekeink és a szülők ne-
vében a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár, Közművelődési és 
Muzeális Intézmény munka-
társainak és a közreműködő 
Dobosné Hajdu Anikónak a 
lehetőséget, hogy részesei le-
hettünk ennek a programnak. 
Minden közreműködő munka-
társunknak köszönjük a segít-
séget.  

Vincze Lajosné
óvodavezető helyettes

Építő közösségek 
Fotótábor II.

Vitéz Bertalan Zoltán
(posztumusz) tanár

Ősszel ér véget az a két éve 
tartó projekt, melyben pá-
lyaorientációs szakkörök ke-
retében ismerkedhetnek meg 
a 10-20 éves hajdúsámsoni 
fiatalok a színjátszás, báb-
játék, kézművesség, népi 
kismesterség és a fotózás rej-
telmeivel. 

Az Európai Unió által támoga-
tott pályazat célja, hogy segít-
séget, iránymutatást nyújtson 
a pályaválasztás előtt álló fi-

ataloknak. 2014. július 28-tól 
augusztus 8-ig, immár máso-
dik alkalommal a Martinkai 
Közösségi Ház adott otthont a 
Fotótábornak. A martinkai le-
gelő természetvédelmi terület 
védett állat és növényvilágá-
nak felfedezésére és fotózásá-
ra vállalkoztak az ifjú fotósok. 
A napközistábor ingyenesen 
biztosította a gyerekek utazta-
tását, napi háromszori étkezé-
sét és a fotózáshoz nélkülöz-
hetetlen eszközöket.

2014. június 29., Sopron. A 
magyarországi 56-os Vitézi 
Lovagrend Főkapitánya Vi-
tézzé avatta és a Vitézi Rend 
Tagjai sorába felvette férje-
met, aki 56-ban katonatiszt 
volt. 

A vitézségnek és Nemzeti ér-
zésének tanúbizonyságát adta 
egész életében. Lelki elégtételt 
adott ez az 56-óta elviselt igaz-
ságtalan bántalmak és szenve-
dések miatt a családnak. Kö-

szönöm, hogy részt vehettem 
egy csodálatosan szép és meg-
ható Vitézzé avatási ünnepsé-
gen Sopronban. Sajnos férjem 
nem élhette meg ezt a szép na-
pot, de én az ő nevében is Is-
ten áldását kérem mindazokra 
akik segítettek, öreg napjaimat 
megszépítették.

„A szeretet soha el nem múlik!”

Bertalan Zoltánné               
ny.tanítónő

özv. vitéz Bertalan Zoltánné átveszi a vitézi levelet
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Teltházas előadás: Én és a kisöcsém
KÖZÖSSÉG

Belenei vendégek látogatása

„Vannak darabok, amik 
azért jók, mert jók. pont. Mi 
a színházban csak úgy hív-

juk: a tuti befutó, vagy állí-
tott labda - üres kapu.” - áll 
a Körúti Színház honlapján.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint Koltai Róbert társulatá-
nak teltházas előadása augusz-
tus 18-án az iskola díszudva-
rán. 
Eisemann Mihály és Szilágyi 
László 1934-ben írta meg 
a zenés vígjátékot, amely a 
műfaj egyik legkedvesebb és 
legszellemesebb klasszikus 
darabja lett. Remek humor, 
pimaszság, az ötletek tobzó-
dása, miközben a szerzők ele-
gáns iróniával fejet hajtanak a 
műfaj szigorú szabályai előtt. 
Mély emberismeret sejlik föl 
a bohózat mögül és egy csi-
petnyi bölcsesség: hogy néha 
egyetlen tétova pillanaton áll 
vagy bukik a sorsunk. Sze-
replőink elcsúsznak a banán-
héjon, de puhára esnek. És a 
darab végén könyörtelenül les 
rájuk a boldogság, a happy-
end. A komédiából kiderül, 
hogy „Holdvilágos éjszakán 
miről álmodik a lány?”, miért 
utazik Velencébe fiúruhában 

egy szerelmes kisasszony, és 
ki az a „dr. Sas és dr. Vas, a 
borzasztó furcsa két pasas”.

A Városi Könyvtár szervezé-
sében tartott előadásra min-
den jegy elkelt, felülmúlva 
minden előzetes várakozást. A 
nagyszámú közönség élvezet-
tel nézte a Koltai Róbert által 
rendezett előadást. 

A szereposztás:
Kelemen Félix: Koltai Róbert
Kelemen Kató. Placskó Emese
Vadász Frici: Gyebnár Csekka
Andersen: Fila Balázs
Sas: Oroszi Tamás
Vas: Lipták Péter
Zolestyák: Pecsenyiczki Balázs
Piri: Udvarias Anna
Bözsi: Karaivanov Lilla
Végrehajtó: Raczkó Tamás

Rendezte: Koltai Róbert

2014. augusztus 17-én este 
fogadtuk Debrecenben 
belenei testvérvárosunk  
Momcsil Szpaszov polgár-
mester úr vezette 5 fős kül-
döttségét. 

A delegáció tagjainak 
sokoldalú, gazdag pro-
gramokban volt részük. Tö-
bbek között ellátogattak a 
debreceni Farmer Expóra, a 
Nyíregyházi Vadasparkba, 
Hajdúsámsonban találkozhat-
tak az intézményvezetőkkel, 
megtekintették az óvodát és az 
iskolát, valamint  gyönyörköd-
hettek a művelődési ház 
aktuális kiállításaiban és 
az Öltögetők Klubja kézi-
munkáiban.
Augusztus 19-én este a he-
lyi Szent István napi ünnep-
ség keretében Hamza Gábor 
polgármester úr köszöntőjét 
követően a Muskátli nép-
dalkör és Zoltai Sándor, majd 
a Virágkarneválra érkezett 

bolgár Dimum néptánce-
gyüttes adott csodálatos, nagy 
sikerű műsort.
A debreceni Virágkarneválon 
a felvonuló művészeti csopor-
tokat és a virágkocsikat a Piac 
utcai lelátóról nézték végig.
Kedves vendégeink 21-
én reggel a néptáncosok-
kal  együtt indultak vissza 
Belenébe.
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A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete a Komárom megyei 
Monopol-Vikor Kft. közreműködésével ADR tanfolyamot szervez! 

A tanfolyamot mind azon településen megszervezzük, ahol minimum 30 fős létszám rendelkezésre áll. 
A tanfolyam időpontját csak az adott létszám megléte (jelentkezési lap leadásához kötött) után tudjuk kijelölni, amelyről mindenkit 
telefonon tájékoztatunk.
Jelentkezni lehet és további információk:

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete

4032 Debrecen, Böszörményi u. 146.
Fogadóóra: hétfő, szerda, péntek: 8.30–12.00.

Telefon/ fax:52/525-920
e-mail: novkamara.hbm@gmail.com

A Magyar Növényvédő Mérnöki és 
növényorvosi Kamara Hajdú-Bihar 
Megyei Területi Szervezete a Bács Ag-
rárház Nonprofit Kft.-vel, „Integrált 
növény- és talajvédelmi ismeretek” 
címmel tanfolyamot szervez: 

Tudnivalók a képzésről:

Egy tanfolyamon maximum 30 fő vehet részt. 
Párhuzamosan több tanfolyam is indulhat.
Egy képzés 80 óra, 10 oktatási nap.
A képzés költsége a gazda részére 95 000- 
Ft., amit januárban azonnal vissza is kell 
igényelni!Fontos ! Aki a Bács Agrárház Kft.-
vel akarja visszaigényelni a költséget, az az 
első alkalommal hozza magával az MVH jel-
szavát!
Miért éri meg ezen a képzésen részt venni a 
gazdának?  - Mert most ingyen (igaz utólagos 
visszatérítéssel, tehát nekik meg kell előlegez-
ni a költséget) megszerezheti azt a tanúsítványt 
az integrált képzésről, amely előbb-utóbb jog-
szabály általi kötelezettség lesz (jelenleg még 
nem az!), és később már csak térítéssel fogja 
tudni e papírt megszerezni. Tehát ez egy egy-
szeri, vissza nem térő lehetőség idén december 
31-ig. E mellett minden a tanfolyamon részt 
vevő gazda megkapja azokat a legkorszerűbb 
integrált növényvédelmi ismereteket, amelye-
ket a gyakorlati munkájában eredményesen 
használhat és kamatoztathat. A plusz tudás pe-
dig többlet eredményt is hoz számára.
Ki igényelheti vissza a képzés díját?
A képzés díját őstermelői, vagy mezőgazdasá-
gi vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők, to-
vábbá MVH regisztrációs számmal rendelkező 
mezőgazdasági vállalkozások alkalmazottjai 
igényelhetik vissza.
Őstermelő esetén:
- saját őstermelői igazolvány szám + MVH re-
gisztrációs szám
- családi gazdaság vezetője megbízhatja a tag-
ját, hogy a nevében részt vegyen a képzésen 
+ a családi gazdaság vezetőjének az MVH re-
gisztrációs száma
- közös őstermelőivel adott képzésen csak egy 
fő vehet részt a képzésen + MVH regisztrációs 
szám (következő alkalommal közös ősterme-
lői igazolvánnyal rendelkező másik személy is 

részt vehet, akár ugyan azon a típusú képzésen 
is).
Fontos: 
A visszaigénylés ideje alatt is (2015. január) 
rendelkezni kell őstermelői státusszal!
Ez különösen fontos a GYES-en lévő szemé-
lyek esetén:
2014. január 1-jétől a gyermek egyéves kora 
után időkorlátozás nélkül lehet dolgozni úgy, 
hogy eközben a gyermekgondozási díj is fo-
lyósításra kerül.
A gyermek egyéves kora előtt nem lehet azon-
ban keresőtevékenységet folytatni, kivéve a 
szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó 
díjazást.
Mindezek alapján, amennyiben a gyermek 
egyéves elmúlt, akkor a szülő időkorlát és 
bérkorlát nélkül végezheti az őstermelői tevé-
kenységét.
Egyéni vállalkozás esetén:
- e.v. igazolvány + MVH regisztrációs szám
- e.v. is megbízhatja az alkalmazottját + az 
egyéni vállalkozó MVH regisztrációs száma + 
MEGHATALMAZÁS (a vállalkozó megbízza 
az alkalmazottat, a képzésen való részvételre, 
amelyet aláírásukkal igazolnak).
- a felnőttképzési szerződést a vezetőnek is alá 
kell írnia, valamint le kell pecsételnie
Mezőgazdasági vállalkozás, önkormányzat
- a cég meghatalmazottjaként is részt lehet 
venni a képzésen a cég MVH regisztrációs szá-
mával + MEGHATALMAZÁS (a cég vezetője 
megbízza az alkalmazottat, a képzésen való 
részvételre, amelyet aláírásukkal igazolnak). 
- a felnőttképzési szerződést a vezetőnek is alá 
kell írnia, valamint le kell pecsételnie
FONTOS:
- ÚMVP által finanszírozott képzésre lehet 
jelentkezni MVH regisztrációs szám nélkül, 
DE A KÉPZÉS BEFEJEZÉSE ELŐTT MEG 
KELL SZEREZNIE AZT. A képzés lezárása 
előtt a NAKVI felé be kell nyújtania a képző-
szervezetnek egy adatmódosítási kérelmet (pl. 
őstermelő, de még nincs reg.szám, akkor lead-
hatja a jelentkezését). 
BEFIZETÉS
- Arról a számláról kell a képzés díját átutalni, 
amely az MVH által nyilvántartásba lett véve. 
Ha más számlaszámról történik az átutalás (pl. 
családtagéról), akkor egy meghatalmazást kell 

készíteni erről.
A támogatási és kifizetési kérelem benyújtásá-
nak időpontja:
2015. évben január 1-jétől január 31-ig!
KÉPZÉSI DOKUMENTÁCIÓ
Hiányzások kezelése
Az OKJ-s és a hatósági képzések 20 %-ról le-
het hivatalosan hiányozni. Ezért a képzés el-
indulása után még van lehetőség az utólagos 
jelentkezésre (a 20 % leteltéig). A hallgatók 
adatit a NAKVI felületén kell rögzíteni, ame-
lyen generálódik a felnőttképzési szerződés.

A tanfolyamot mind azon településen meg-
szervezzük, ahol minimum 30 fős létszám ren-
delkezésre áll. 

Jelentkezni lehet és további információk:

Magyar Növényvédő Mérnöki és 
Növényorvosi Kamara
Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete
4032 Debrecen, Böszörményi u. 146.
Fogadóóra: hétfő, szerda, péntek: 8.30–12.00.
Telefon/ fax:52/525-920
e-mail: novkamara.hbm@gmail.com

Debrecen, 2014.08.18.

  Dr. Kiss László sk.
megyei elnök
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Kubában és Bulgáriában is a 
bírók miatt nem tudott brillí-
rozni a HISE klasszisa.

Rendkívül erős mezőnyben, 
egy kubai nemzetközi viada-
lon, a Roberto Balado Emlék-
versenyen bronzérmet szerzett 
a Harangi Imre SE válogatott 
ökölvívója, Varga Miklós. 
A sámsoni bunyós két nyert 
meccsel a háta mögött egy 
kubaival küzdött meg a finálé-
ba kerülésért. Az ellenfél egy 
hosszú balkezes, kellemetlen 
bunyós volt, aki többször is 
szabálytalankodott Mikivel 
szemben, amit a bíró hagyott 
is. Végül úgy lefejelte Vargát, 

hogy a bal szemhéja felszakadt, 
amiért a ringmester leléptette, 
megfosztva ezzel Mikit a dön-
tőzés lehetőségétől. A vereség 
ellenére Varga volt a magyar 
csapat legjobbja, kiváló formát 

mutatott.
A kubai megmérettetés után 
az európai uniós bajnokságon 
lépett szorítóba a magyar fér-
fi amatőr ökölvívó-válogatott 
tagjaként Varga Miklós. A két-
szeres Európa-bajnoki bronzér-
mes öklöző már az első körben 
kikapott, egy szlovák bunyós, 
Michal Zatorsky állította meg. 
Miki edzője, Máté Attila el-
mondta, tanítványa végig ural-
ta a meccset, egyértelműen ő 
volt a jobb, egy új szabálynak 
köszönhetően mégis a szlovák 
jutott tovább. - Az öt pontozó 
közül három Mikinek, ket-
tő pedig ellenfelének adta a 

meccset, de a szabálymódosí-
tás szerint egy gép úgymond 
kisorsol ezek közül hármat, és 
úgy derül fény rá, ki jut tovább. 
A szerencse nem kedvezett 
számunkra, ugyanis a sorsolás 
alapján 2:1 arányban Michal 
Zatorsky nyert. Nagyon el vol-
tunk keseredve, mivel egyér-
telműen Mikinek kellett volna 
győzni - fogalmazott a HISE 
trénere, aki hozzátette, a fel-
vételek alapján mindenki meg-
erősítette, a sámsoni kiválóság 
volt a jobb, nem is értik, az a 
két pontozó milyen meccset 
nézett.

forrás: haon

Nem kedvez a szerencse Varga Miklósnak

I. Sándor Lajos 
Emléktorna

Sámsoni tehetség a 
Valcerben

Varga Miklós

2014. augusztus 2-án gye-
rekzsivajtól volt hangos a 
hajdúsámsoni sportpálya! 
Egyesületünk egykori ki-
emelkedő személyiségére 
-Sándor Lajosra- utánpótlás 
tornával emlékeztünk. 

Két korosztályban 7-7 csapat 
versengett a gyönyörű kupá-
kért és különdíjakért. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy mind 
az U11 (2004-es születésű gye-
rekek), mind pedig az U13-as 
(2002) korosztályban a me-
gye kirakat-csapata, a DVSC 
is részt vett 2-2 csapattal. A 
rangos eseményen az NB2-es 
Balmazújváros is képviseltette 
magát mindkét korosztályban. 
A gyerekek rendkívül színvo-
nalas és sportszerű mérkőzé-
seket játszottak. A nagy meleg 
ellenére a játékosok, a szüleik 
és a szurkolók is jól szórakoz-
tak. A sámsoni gyerekekre is 
büszkék lehetünk, mert szépen 
helytálltak ebben a rangos me-
zőnyben. A díjátadó ünnepség 
előtt 1 perces néma fejhajtással 
emlékeztünk Sándor Lajosra, 
aki pótolhatatlan űrt hagyott 
maga után a város életében.  Az 
eseményt megtisztelte Lajos 
két gyönyörű gyermeke és az 
Özvegye is. 

Egy ilyen alkalom esetén nem 
az eredmény a legfontosabb, 
de a hitelesség kedvéért sze-
repeljen itt a végeredmény is:
U11: 1.DVSC 2004 2.Hajdú-
szoboszló 3. Balmazújváros 4. 
DVSC 2005 5. Hajdúsámson 
6. Nyíradony 7. Téglás 
Különdíjak: Legjobb 
kapus:Domonkos Dávid /
Hajdúszoboszló/. Legjobb Já-
tékos: Székelyhidi Sándor /
Balmazújváros/, Gólkirály: 
Krajcsovics Ábel /DVSC/. A 
hazai csapatból kiemelkedőt 
nyújtott: Márkus István, Hor-
váth Dániel és Bordás Ádám.
U13: 1. DVSC 2003 2.Haj-
dúszoboszló 3.Balmazújváros 
4.DVSC  2003 B 5. Hajdú-
sámson 6.Téglás 7.Nyíradony 
Különdíjak: Legjobb kapus: 
Bánhegyi Zsolt/Balmazújvá-
ros/, legjobb játékos: Bényei 
Ágoston/DVSC/, gólkirály: 
Fodor Norbert
/Hajdúszoboszló/. A hazai csa-
patból kiemelkedett: Magas 
Márk,Hüse Gergő és Hutka 
Dominik 
A tornát a 
„Jövőre,veletek,ugyanitt!” jel-
mondattal zártuk.

A torna szervezője: Szegedi 
Szabolcs és Moskovits Gábor

Tóth-Markos Szabolcs va-
gyok, 6 éves koromban 
kezdtem el táncolni, ekkor 
még óvodás voltam. Általá-
nos Iskolai tanulmányaimat 
a hajdúsámsoni II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskolában 
folytattam, ahol többször le-
hetőségem volt tánctudásomat 
bemutatni kisebb-nagyobb 
rendezvényeken. 2008 évben 
a jótékonysági bálon akkori 
partneremmel részt vettem, 
melyet a Sámson Televízió is 

közvetített. Tanulmányaim fo-
lyamán tanáraim mindig erő-
sítették bennem a tánc iránti 
szeretetet, támogatásuknak 
köszönhetően tanulmányaimat 
is ezen a területen folytatom 
tovább, jelenleg a Medgyessy 
Ferenc Gimnázium tánc tago-
zatának 11. évfolyamos tanu-

lója vagyok. Terveim alapján 
a további tanulmányaimat is a 
tánc alapozza meg, a Magyar 
Táncművészeti Főiskolát sze-
retnék tovább tanulni.
Az évek folyamán több alka-
lommal fordult elő, hogy új 
táncpárt kaptam, de mindig 
az adott kategóriának megfe-
lelően eredményes versenyző 
voltam.
Jelenlegi párommal 2014. jú-
nius óta táncolunk együtt. Egy 
táncospár összehangolódá-

sához legalább fél év, de sok 
esetben egy év is szükséges. 
Közös kitartásunk, a tánc irán-
ti szeretetünk és fáradságot, 
szabadidőt nem kímélve vi-
szonylag rövid idő alatt ered-
ményes párossá lettünk. 
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 Türr IsTván Képző és KuTaTó InTézeT DebrecenI IgazgaTóság - 
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HajDúsámson - városnap
2014. auguszTus 30.
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Sámsoni          Hírlap

veTő 
TrITIcalé 

elaDó. 
Tel: 

30/957-3942, 
640-733

BUDApEST 
V. kerületben a nyuga-
tihoz közel     60 nm-es 
lakás          

BÚTOROZVA    

KIADÓ.
Tel.: 

06/30/82-200-83

ŐSZI LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az „Őszi lomtalanítási akció” 

Hajdúsámsonban
2014. szeptember 13-án, szombaton

Sámsonkertben
2014. szeptember 20-án, szombaton

Martinkán
2014. szeptember 27-én, 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.

Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció napján legkésőbb reg-
gel 6 óráig helyezzék ki az elszállítani kívánt hulladékot.

Eladó építési telek kis házzal (20 m2) 
Sámsonkert, Mályva utcában. 

Tel: 30/2063-905

Kedvezményes tanfolyam indul!!!  
Hajdú-Bihar megye legeredményesebb autósiskolája

a ROY’S 96 AUTÓSISKOLA
AHOL NEM CSAK VIZSGÁZHATSZ, HANEM 

SIKERESEN LEVIZSGÁZHATSZ!!!
Tanfolyamkezdés minden kategóriában

2014. augusztus 4-én
17 órától  induló 

tanfolyamra lehet jelentkezni!!! 

-Részletfizetési lehetőség 
-Számítógép használat a tanfolyam ideje alatt 

korlátlan mennyiségben KFF-programmal 
-A tanfolyam idejére tankönyvhasználat biztosítása

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Roys 96 Kft 
Máté Attila oktató, H.sámson, Radnóti utca 2. 

Tel: +36 20/9788-508 vagy +36 52/201-063

GAZdAG GÁBOR
1924-2004

volt sámsonkerti lakos
       

halálának 10. évfordulójára

„Míg éltél szerettünk,
míg élünk nem feledünk”

Lányod és családja   

MEGEMLÉKEZÉS
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