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A budapesti  Stratégiai Fejlesz-
tési Központ programszervezője, 
Farkas Krisztina december elején 
címemre érkezett levelében arról 
tájékoztatott, hogy a Hajdúsági 
Múzeum Baráti Köre megbízásá-
ból négy Hadismereti napot szer-
veztek Hajdúböszörményben álta-
lános iskolások számára, melyek 
témája a Hajdúkerületi hagyomá-
nyok népszerűsítése volt.

Külön is kiemelte Piroska János 
részvételét az eseményen, aki  
„nem csak a korhű viseletet és 
fegyvereket hozta el és mutatta 
be az általános iskolások számára, 
de színes anekdotákkal, érdekes 
történelmi tényekkel is színesítette elő-
adását….átragasztva így mind a nézők-
re, mind a szervezőkre a Bocskai kor-
szak szellemét és hangulatát.”

Talán nem sokan tudják, hogy Piros-

ka János évek óta rendszeresen ellátogat 
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolá-
ba is történelemórákra és a honismere-
ti szakkör foglalkozásaira, hogy érdekes 
történeteket meséljen a gyerekeknek tör-

ténelmünk különböző korszaka-
iról, megismertesse velük a kora-
beli öltözeteket,  fegyvereket és 
használati tárgyakat, megvaló-
sítva ezáltal Kosztolányi Dezső 
szép gondolatát:

„Azt a nyelvet és kultúrát, 
melyet kis időre elődeinktől kap-
tunk, új fénnyel gazdagítva, mara-
déktalanul át kell adnunk utóda-
inknak.”

Piroska János szabadidejében, a 
hagyományok iránti tiszteletből 
végzi fenti tevékenységét, melyet 
ezúton mindannyiunk nevében 
nagyon köszönök. Az elkövetke-
ző évekre még nagyon sok erőt, 

egészséget kívánok Neki!

Antal Szabolcs
polgármester

Tisztelt Sámsoniak!

Nagy örömömre szolgál, és meg-
tisztelő érzés, hogy újévi köszöntő-
met fejezhetem ki a lakosság felé. 
Új év, új kezdet! Tartja a mondás!

Hajdúsámson életében min-
denféle szempontból egy új kez-
det a 2015-ös év. Nem csak azért, 
mert egy újabb esztendőt írunk, 
hanem azért is, mert a 2014-es 
őszi választás eredményei válto-
zást hoztak kis városunk minden 
napjaiba. Megalakult az új kép-
viselő testület, letették esküjüket 
és megtartottuk az első hivatalos 
képviselő-testületi ülést is.

Egy új korszakot szeretnénk közös erő-
vel indítani. A tenni akarás vezérel ben-
nünket, hogy Sámson folyamatosan fej-
lődjön, számos területen megújulhas-
son. Munkahelyeket teremtsünk, minél 

több pályázatban vegyünk részt és színe-
sebb, közösség építő programokat szer-
vezzünk. Szépítsük közterünket, utcáin-
kat. Egy olyan várost valósítsunk meg, 
ahol végre érezhető legyen az összefo-

gás, a megértés, a segítség nyúj-
tás. A helyi vállalkozókkal szo-
rosabban tartani a kapcsolatot, 
munkalehetőségeket, pályázato-
kat kínálva nekik.

Számtalan feladat áll még előt-
tünk, amik közül a legfontosab-
bakat emeltem ki Önöknek.

Egy idézettel szeretném befe-
jezni gondolataimat: 

„Minden hosszú út az  
első lépéssel kezdődik.”

Kívánok mindenkinek eredmé-
nyekben, egészségben gazdag új 
esztendőt, boldog Újévet!

Antal Szabolcs
polgármester

Helyi hagyományőrzőnk 
Piroska János hajdúkapitány
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KÖZÉrDEKŰ KÖZÉrDEKŰ

Újabb sikeres 
szervezetfejlesztést zártunk

árOP-1.a.5-2013-2013-0101 – Hajdúsámson város Önkormányzatának 
szervezetfejlesztése a Magyary Program tükrében

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felismerte annak 
szükségességét, hogy a Kormányzat által a Magyary Zoltán Közigazgatás-
fejlesztési Programban meghatározott feladatokhoz illeszkedő fejlesztéseket 
szükséges végrehajtani ahhoz, hogy fenntartható legyen a város fejlesztése, 
versenyképes legyen a pályázatokon és hatékony legyen a közigazgatási 
folyamatok átalakítása során.
A hajdúsámsoni szervezetfejlesztési projekt 2014. decemberben zárásra került. 
Valamennyi szakmai cél teljesült, a feladatok belső erőforrás-hozzárendelés-
sel, valamint külső szakértői támogatás igénybe vétele mellett végrehajtásra 
kerültek. A projekt indikátorai (mutatói) maradéktalanul teljesültek, mivel az 
önkormányzat, az intézmények és a polgármesteri hivatal is a szükséges 
erőforrásokat a szervezetfejlesztés mellé rendelte.
A zárást megelőzően tudásmegosztás tárgyában két rendezvényt tartott az 
önkormányzat. Erre meghívta a pályázaton nyertes önkormányzati partne-
reit, valamint azokat is, akik jelen pályázati konstrukcióban nem végeztek 
szervezetfejlesztést. Az eredmények – az egymástól tanulás jegyében – 
bemutatásra, értékelésre kerültek.
Köszönjük a lakosság együttműködését az elégedettség-
mérési kérdőívek kitöltése tárgyában.
Bízunk benne, hogy a szervezetfejlesztés ered-
ményei partnereink és a város lakóinak 
elégedettségét növelve, pozitív hatást 
gyakorolnak önkormányzatunk mű-
ködésére.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

FELHÍVÁS
Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulat által kivetett érde-
keltségi hozzájárulás megfizetéséről

Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulat jelenlegi vezetése az 
általuk vezetett nyilvántartásuk alapján a hivatal adócsoportjá-
nak 213 fővel kapcsolatban adott át adóvégrehajtási megkere-
sést annak érdekében, hogy az adócsoport adók módjára hajt-
sa be a még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokat. 
Az önkormányzat vezetése az elmúlt egy hét alatt azt tapasz-
talta, hogy az érdekeltségi hozzájárulások megfizetése tekin-
tetében több ügyfél panasszal fordult hozzánk, akiket az adó-
csoport a Társulat jogi képviseletét ellátó Dr. Dobrossy Ügy-
védi Irodához irányított, mely rendelkezik a befizetett érde-
keltségi hozzájárulásokról naprakész nyilvántartásával. 

A lakosság érdekében felkértük a Társulat vezetőjét arra, hogy 
keddenként 8-12 óra között tartsanak fogadó órát, ahol az ügy-
felek megnyugtatóan rendezhetik a problémáikat. Akik ren-
delkeznek bármilyen befizetési bizonylattal az üggyel kap-
csolatban, kérjük, hogy azt szíveskedjenek magukkal vinni 
az egyeztetéshez. Akik az eddigi befizetéseiket igazolni tud-
ják, úgy arról a Társulat igazolást fog kiállítani, mely alapján 
az adócsoport megszünteti az adóvégrehajtást. A Társulat a 
fogadóóráját keddenként 8-12 óra között Hajdúsámsonban, 
a Kossuth u. 9. szám alatti helyiségében tartja.

Antal Szabolcs 
polgármester

indulási hely érkezési hely
ODA VISSZA

indul      érkezik összidő indul      érkezik összidő össz.táv.
01.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 4:05 4:30 0:25 4:21 4:55 0:34 15 Km
02.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 4:45 5:10 0:25 4:30 5:00 0:30 15 Km
03.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 5:00 5:34 0:34 4:36 5:13 0:37 15 Km
04.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 5:15 5:49 0:34 4:41 5:15 0:34 15 Km
05.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 5:30 5:55 0:25 4:56 5:30 0:34 15 Km
06.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 5:45 6:19 0:34 5:16 5:50 0:34 15 Km
07.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 6:05 6:39 0:34 5:36 6:10 0:34 15 Km
08.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 6:15 6:42 0:27 5:51 6:28 0:37 15 Km
09.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 6:15 6:49 0:34 6:00 6:40 0:40 15 Km
10.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 6:25 8:06 1:41 6:01 6:30 0:29 63.4 Km
11.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 6:35 7:16 0:41 6:06 6:40 0:34 19.5 Km
12.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 6:45 7:19 0:34 6:21 6:55 0:34 15 Km
13.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 6:45 7:22 0:37 6:36 7:05 0:29 15.7 Km
14.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 7:00 7:37 0:37 6:36 7:10 0:34 15.7 Km
15.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 7:15 7:52 0:37 6:40 7:20 0:40 15.7 Km
16.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 7:30 8:04 0:34 6:42 8:45 2:03 15 Km
17.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 7:45 8:19 0:34 6:46 7:20 0:34 15 Km
18.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 8:15 8:52 0:37 6:51 7:25 0:34 15.7 Km
19.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 8:40 10:21 1:41 6:56 7:25 0:29 63.4 Km
20.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 8:45 9:19 0:34 7:06 7:43 0:37 15 Km
21.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 8:55 9:29 0:34 7:19 9:00 1:41 15 Km
22.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 9:15 9:39 0:24 7:21 7:55 0:34 15 Km
23.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 9:15 9:49 0:34 7:36 8:10 0:34 15 Km
24.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 9:45 10:19 0:34 7:39 8:20 0:41 15 Km
25.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 10:00 10:37 0:37 7:51 8:25 0:34 15.7 Km
26.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 10:20 10:54 0:34 8:06 8:40 0:34 15 Km
27.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 10:20 11:01 0:41 8:06 8:43 0:37 19.5 Km
28.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 10:45 11:19 0:34 8:21 8:46 0:25 15 Km
29.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 11:15 11:49 0:34 8:36 9:10 0:34 15 Km
30.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 11:25 11:47 0:22 9:06 9:43 0:37 15 Km
31.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 11:45 12:19 0:34 9:08 9:35 0:27 15 Km
32.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, Árpád u. 26. 11:55 12:36 0:41 9:21 9:55 0:34 19.5 Km
33.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 12:00 12:25 0:25 9:29 11:15 1:46 15 Km
34.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 12:15 12:52 0:37 9:36 10:10 0:34 15.7 Km
35.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 12:20 12:54 0:34 10:06 10:43 0:37 15 Km
36.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 12:30 13:04 0:34 10:21 10:55 0:34 15 Km
37.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 12:30 14:26 1:56 10:36 11:10 0:34 63.4 Km
38.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 12:45 13:19 0:34 11:21 11:55 0:34 15 Km
39.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 13:00 13:29 0:29 12:06 12:43 0:37 15 Km
40.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 13:00 13:34 0:34 12:19 13:00 0:41 15 Km
41.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 13:15 13:52 0:37 12:26 13:00 0:34 15.7 Km
42.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 13:30 14:04 0:34 12:36 13:10 0:34 15 Km
43.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 13:45 14:19 0:34 12:51 13:25 0:34 15 Km
44.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 14:00 14:29 0:29 13:06 13:43 0:37 15 Km
45.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 14:00 14:34 0:34 13:13 13:40 0:27 15 Km
46.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 14:15 14:49 0:34 13:21 13:55 0:34 15 Km
47.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 14:30 15:07 0:37 13:36 14:10 0:34 15.7 Km
48.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 14:35 15:04 0:29 13:46 14:20 0:34 15 Km
49.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, Árpád u. 26. 14:40 15:21 0:41 13:51 14:28 0:37 19.5 Km
50.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 14:45 15:19 0:34 14:06 14:40 0:34 15 Km
51.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 15:00 15:34 0:34 14:21 14:55 0:34 15 Km
52.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 15:15 15:49 0:34 14:26 15:00 0:34 15 Km
53.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 15:20 15:49 0:29 14:51 15:25 0:34 15 Km
54.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 15:30 16:04 0:34 15:04 16:50 1:46 15 Km
55.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, Árpád u. 26. 15:40 16:21 0:41 15:06 15:40 0:34 19.5 Km
56.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 15:45 16:22 0:37 15:21 15:55 0:34 15.7 Km
57.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 16:00 16:34 0:34 15:31 16:05 0:34 15 Km
58.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 16:15 16:52 0:37 15:36 16:10 0:34 15.7 Km
59.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 16:20 16:49 0:29 15:51 16:25 0:34 15 Km
60.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 16:30 17:04 0:34 16:05 16:45 0:40 15 Km
61.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, Árpád u. 26. 16:40 17:21 0:41 16:06 16:40 0:34 19.5 Km
62.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 16:45 17:19 0:34 16:11 16:45 0:34 15 Km
63.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 17:00 17:37 0:37 16:36 17:10 0:34 15.7 Km
64.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 17:05 17:39 0:34 16:51 17:28 0:37 15 Km
65.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 17:15 17:49 0:34 16:51 17:25 0:34 15 Km
66.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 17:30 18:04 0:34 17:21 17:55 0:34 15 Km
67.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 17:45 18:22 0:37 17:36 18:10 0:34 15.7 Km
68.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 18:00 18:34 0:34 17:46 18:20 0:34 15 Km
69.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 18:15 18:52 0:37 18:06 18:40 0:34 15.7 Km
70.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 18:30 19:04 0:34 18:31 19:05 0:34 15 Km
71.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 18:45 19:19 0:34 19:06 19:40 0:34 15 Km
72.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 19:15 19:49 0:34 19:36 20:10 0:34 15 Km
73.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 19:30 20:04 0:34 20:06 20:43 0:37 15 Km
74.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 19:55 20:32 0:37 20:41 21:15 0:34 15.7 Km
75.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 20:50 21:24 0:34 21:40 22:05 0:25 15 Km
76.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 22:20 22:48 0:28 – – – 15.7 Km
77.  Debrecen, autóbusz-állomás Hajdúsámson, városháza 22:40 23:05 0:25 – – – 15 Km

Szántóföldet bérelnék Hajdú-
sámson környékén. 0630/456-4873 

Hajdúsámson központjához 
közeli tanyás ingatlan körbeke-
rítve, víz-villany van, nagy föld-
területtel eladó. 3747 m2. Érd: 
30/753-7021

Két szoba összkomfortos, gáz, 
központi fűtéses kertes ház eladó. 
Érd: Hajdúsámson, Vámospércsi 
u. 16.

Hajdúsámson, Csire u. 68. sz. 
alatti építési telek alappal eladó. 
Tel: 06704243298.

Földi Gáborra emlékezünk, halálának 1 éves évfordulóján 
felesége, gyermekei, vejei, unokái.

„Még dereng lelkemben, mint a hűvös hajnal
Szerelmemnek szép emléke,
Reszkető keblemből még zokogva tör fel
A fájdalom fagyos sóhaja.”

Ha eladó ingatlan van? - 
esetleg vásárláson töri a fejét, keressen bizalommal!
Rákosné Tímea 06 (30) 955-5285
Openhouse Iroda • 4028 Debrecen Hadházi út 1-3.
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HAJDÚSÁMSONI 
LAKOSOK!

Örömmel értesítjük Önö-
ket, hogy Hajdúsámson Város 
Önkormányzata a hulladékról 
szóló 2012 évi CLXXXV. tör-
vény és a hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatás ellátásának 
és igénybevételének szabá-
lyairól és a közterületek tisz-
tán tartásáról szóló 5/2014. 
(III.12.) számú önkormány-
zati rendeletben meghatáro-
zottak alapján 2015 év január-
jától bevezeti a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtést.

A hulladékgyűjtés bevezeté-
séhez a szelektív gyűjtőedé-
nyek kiosztását 2015. január 
7. napjával megkezdjük. A 
tárolókat a Hajdúsági Szilárd 
Hulladéklerakó és Hasznosító 
Társulás biztosítja a lakosság 
részére, mely a kiosztás után 
is a társulás tulajdonát képezi.

A TÁROLÓK 
ÁTVÉTELE

A tárolókat az ingatlantulaj-
donos / használó, annak aka-
dályoztatása esetén meghatal-
mazottja veheti át. A táro-
ló átvételekor kérjük hozza 
magával személyi igazolvá-
nyát, lakcímkártyáját, adó-
igazolványát. Amennyiben a 
tárolót meghatalmazott útján 
kívánja átvenni, kérjük, hogy 
a meghatalmazáson tüntesse 
fel nevét, címét, születési ide-
jét, anyja nevét és adószámát, 
valamint a meghatalmazott 
adatait. A meghatalmazott 
azonosítása érdekében kér-
jük a meghatalmazott sze-
mélyes iratait magával hoz-
ni szíveskedjen.

A TÁROLÓK KIOSZ-
TÁSÁNAK RENDJE

JANUÁR 22.-28. közötti 
héten hétköznapokon reg-
gel 8.00 órától 15.00 óráig 
szombaton reggel 800 órá-
tól 1200 óráig

SÁMSONKERT, 
MARTINKA

HELYE: 
Sámsonkerti Általános 
Iskola udvara, Martinka, 
Iskola utca 13. szám alatti 
közösségi ház udvara.

JANUÁR 29.- FEBRUÁR 4. 
közötti héten hétköznapokon 
reggel 8.00 órától 15.00 óráig

PÓTOSZTÁS

HELYE: az Önkormányzat 
Hadházi utca 34. szám alatti 
telephelye (a volt Herna sep-
rűkötő üzem)
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2014. december 3-án juta-
lomkiránduláson vettünk 
részt Budapesten. Úti célunk 
az ATV stúdiója volt, abból az 
apropóból, hogy ez év tavaszán 
a budapesti Bornemissza Péter 
Általános Iskola és Gimnázi-
um által meghirdetett újság-
készítő versenyen 7.-8. évfo-
lyamon I. helyezést értünk el. 
Jutalmul kaptuk, hogy egy nap 
elmehettünk azt ATV székház-
ba és megnézhettük a tv stúdió 
munkáját, a műsorok helyszí-
neit a műsorkészítés kulissza-
titkait.

A székház aulájában Szabados 
Attila a grafikai stúdió vezető-
je fogadott minket és vezetett 
be bennünket a tévézés világá-
ba. Körülállhattuk a híradó stú-
diójának asztalát, megismerked-
hettünk a kamerára épített súgó-
géppel és feladatával.

Láthattuk az újságírókat, ahogy 
elmélyülten készültek a hírek 
szerkesztésével. A „greenbox” 
szobában változatos hátterek 

előtt vett fel 
minket a pro-
fi kamera. Egy 
zöld falú helyi-
ségben beutaz-
hatjuk az egész 
világot egy-két 
gombnyomás 
segítségével.

Bemehettünk 
azokba a stúdi-
ókba, amelyek-
ben a különböző 
műsorokat veszik 

fel. Megnézhettük Friderikusz 
Sándor, Kálmán Olga asztalát 
és székét. Közben megdöbben-
ve néztük a mennyezetről leló-
gó reflektorerdőt. Egy stúdióbe-
szélgetés alkalmával több kame-
ra felvételéhez a fényt 70-80 ref-
lektor adja.

Megnézhettük a vágószobákat, 
ahol a végső simításokat végzik a 
felvételeken. A központi stúdió-
ban pont a déli hírek közvetítése 
folyt. Izgalmas és jól szervezett 
munkafolyamatot láttunk. Vil-
logó monitorok és gombok egy 
űrhajó vezérlőpultjára emlékez-
tettek bennünket.

Izgalmas két óra után, fan-
tasztikus élményekkel indul-
tunk haza.

Köszönjük Tóthné Tencler 
Judit és Egriné Nagy Éva tanár 
néniknek, hogy segítségükkel 
megnyerhettük ezt a versenyt és 
egy ilyen fantasztikus utazáson 
vehettünk részt a média biro-
dalmában.

A II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában második alkalommal 
került megrendezésre a Megyei 
KRESZ–GYIK kupa alsó tago-
zatban.

Ezen a napon 12 megyei, álta-
lános iskolából érkeztek hozzánk 
csapatok:
•	 Huszár	Gál	Gimnázium,	Álta-

lános Iskola és AMI – Debre-
cen

•	 Bocskai	István	Általános	Isko-
la – Debrecen

•	 Epreskerti	Általános	Iskola	-	
Debrecen

•	 Bocskai	István	Általános	Isko-
la – Hajdúnánás

•	 Bocskai	István	Általános	Isko-
la és AMI – Hajdúnánás

•	 Arany	János	Általános	Iskola	
– Ebes

•	 II.	Rákóczi	Ferenc	Általános	
Iskola – Berettyóújfalu

•	 Középkerti	Általános	Iskola	–	
Hajdúböszörmény

•	 Erőss	Lajos	Református	Álta-
lános Iskola – Püspökladány

•	 Jókai	Mór	Általános	Iskola	és	
AMI – Sárrétudvar

•	 Fekete	István	Általános	Isko-
la – Tiszacsege

•	 II.	Rákóczi	Ferenc	Általános	
Iskola és AMI – Hajdúsámson

A negyedikes tanulók színvona-
las, vidám megnyitója után követ-
kezett az elméleti TOTÓ kitöl-
tése. A tornacsarnokban beren-
dezett mobilpályán a gyerekek a 
gyakorlatban is bemutathatták a 
szabályos gyalogos és kerékpáros 
közlekedésről tanultakat.

Mind az elmélet, mind a gyakor-
lat próbára tette a gyerekek tudá-
sát, melyet a 8 tagú rendőr – pol-
gárőrből álló zsűri szigorú szabá-
lyok szerint pontozott. 
Látszott a magas szin-
tű felkészültség, a ver-
seny nagyon szoros volt.

Csapat eredmények:
1.  Középkerti Általános 

Iskola – Hajdúböször-
mény

2.  Huszár Gál Gimnázi-
um, Általános Iskola 
és AMI – Debrecen

3. II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és 
AMI – Hajdúsámson

Nagy büszkeséggel töltött el 
bennünket, hogy két egyéni helye-
zést is sikerült elhoznunk a szo-
ros mezőnyből:  
Varga Milán 3.c osztályos tanu-
ló egyéni I. helyezést
Harapkó Máté 4.e osztályos tanuló 
egyéni II. helyezést ért el.
Felkészítő pedagógus: Földiné 
Jakab Edit

A csapatok jól érezték magukat, 
szívesen eljönnének újra hozzánk.

Szeretném megköszönni isko-
lánk valamennyi tanítójának, dol-
gozójának a segítségét a magas 
szintű verseny lebonyolításáért.

Vastagné Szűcs Gabriella
szervező pedagógus

A II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola népi ének tagozato-
sai immár sok-sok év óta idén 
is összemérhették tudásukat a 
Csapókerti Általános iskolában 
már hagyományosan megren-
dezett megyei népdaléneklési 
versenyen.

Mindig nagyon készültünk 
erre a megmérettetésre, hiszen 
ez a verseny igen rangosnak szá-
mít szakmai körökben is. Ezzel 
együtt a zsűri is egyre magasabb 
elvárásokat követel. A verseny-
zők száma évről évre növekszik. 
Éppen ezért idén az alsós és fel-
sős versenyt külön helyszíneken 
rendezték meg. Nagy öröm szá-
munkra, hogy énekeseink és az 
összeállított dalcsokraik szín-
vonala idén is a legjobbak közé 
került!

Eredményeink:
Szóló kategória:
I. helyezés:
Herman Dóra
II. helyezés:
Kerekes Nikolett
Különdíj:
Szabó Lídia

Csoportos ének:
I. helyezés: (alsó tagozat)
Szabó Hanna
Tar Veronika
Kerekes Szilvia

I. helyezés: (felső tagozat)
Szabó Lídia
Kerekes Nikolett
Herman Dóra

Felkészítő tanár: 
Hajduné Hőgye Zsófia

A tavalyi évben nagy siker-
nek örvendett a havonta meg-
rendezett házi koncert sorozat 
a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában, ezért úgy döntöt-
tünk, hogy idén is folytatjuk 
ezt a hagyományt, amely nagy-
szerű lehetőséget ad a művé-
szeti iskolában zajló munka 
bemutatására.

Az első koncerten a legki-
sebbek álltak a színpadon, cite-
rások, zongoristák, hegedű-
sök és fuvolások. A zeneszá-
mok között az alsósokból álló 

nézőközönség érdekes dolgo-
kat tudhatott meg a hangsze-
rekről, a zene világáról, de e 
mellett sok szó esett a nép-
táncról és a festészetről is. A 
koncert zárásaként az iskola 
kamarakórusa varázsolt nagy-
szerű hangulatot az aulába. Ezt 
követően a festészet szakosok 
gyönyörű munkáit tekinthette 
meg a nagyszerű élményekkel 
gazdagodott közönség.

Katócz Zsuszanna
hegedű tanár

Jelentős változások történ-
tek az iskola épületében az 
elmúlt időszakban elvégzett 
munkáknak köszönhetően.

Egyebek mellett átalakult az 
épület fűtése is, immár a rend-
kívül modern és környezetbarát 
geotermikus rendszer gondos-
kodik a kellemes, kiegyensú-
lyozott hőmérsékletről. A régi 
épületszárny tetejének leszi-
getelése és az elavult nyílás-
zárók cseréje nagymértékben 
hozzájárul az új technológia 
hatékony működéséhez.

Régi szülői igény valósult 
meg az alsós és felsős diákok 
által használt épületrészek 
leválasztásával, ennek eredmé-
nyeképpen a kisiskolások ott-
honosabban érezhetik magu-
kat saját környezetükben. A 
diákok biztonságának növelé-

se érdekében befejeződött az 
egész épületet lefedő kamera-
rendszer kiépítése.

Látványosan megváltozott 
az iskola régi épületszárnya is 
a folyosók felújításával, új tan-
termek kialakításával. Elkez-
dődött a mellékhelyiségek tel-
jes körű átépítése is, ezek közül 
négyet már használhatnak a 
tanulók.

Az alsós diákok kikapcsoló-
dását szolgálja a belső udva-
ron átadott modern játszótér, 
a felsősök pedig a hátsó udva-
ron kialakított kondi parkban 
mozoghatnak kedvükre.

Az iskolai ügyintézést segí-
ti az emeleten található iro-
dák előtti folyosó leválasztá-
sa, ahol az iskolába érkező szü-
lők, vendégek részére várako-
zó és tárgyaló helység kerül 
kialakításra.

Volt Rákóczis diákok  
az ATV Székházában

Megyei  
KRESZ–GYIK Kupa

Népi énekeseink 
újabb sikerei!

Folytatódik 
a „Házikoncert” sorozat 

a Művészeti Iskolában

Beruházások 
a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolában

Fotó: Kincsesné Kirtyán Mária

Tanárok: Tóthné Tencler Judit, Kincsesné Kirtyán Mária, Bujdosó Tibor 
és a a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI volt tanulói: Fekete 
Judit, Sarádi Dóra, Smirnyák Bianka, Szabó Viktória

A győztes csapat: Dobos Ákos 1.e, 
Kukola Kende 2.c, Varga Milán 3.c, 
Harapkó Máté 4.e
Felkészítők: Földiné Jakab Edit, 
Vastagné Szűcs Gabriella
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A gyerekek már 
nagyon várták az óvo-
dai karácsonyi ünnep-
séget. 2014. decem-
ber 14-én délelőtt az 
aulában megnézhet-
ték az óvó nénik elő-
adásában a „Télapó az 
állatok között” című 
mesejátékot. Nagy 
élmény volt óvodá-
sainknak, hiszen az óvó nénijü-
ket láthatták benne, mint a mese 
egyik szereplőjét. Izgalommal vár-
ták a csoportok az ajándék kiosz-
tását. Ebben az évben igen gazdag 

karácsonyunk volt, hiszen régen adó-
dott ilyen lehetőségünk, hogy ennyi 
játékot adhassunk a csoportoknak. 

Most pedig az IPR pályázat és a 
Hajdúsámsoni Óvodásokért Ala-
pítvány jóvoltából jelentős össze-

get fordíthattunk játékvásárlásra és 
gyermekbarát csoport szoba kiala-
kítására. Minden csoport kapott 
elárusító pultot, és az ehhez tarto-
zó eszközöket, amely nagymérték-

ben fejleszteni a szerep-
játékukat. Több nagyon 
értékes kézség és képes-
ség fejlesztő játékot kap-
tak, amelyek a gyerme-
ki személyiség fejleszté-
sét szolgálják elsősorban. 

Az IPR pályázat 1. 
456. 000 ft -ot a Haj-
dúsámsoni Óvodásokért 
Alapítvány pedig 

310.000 ft -ot biz-
tosított ezen eszközök 
beszerzésére. 

A gyermekek nagy örömmel vet-
ték birtokba az új játékokat. 

Jó volt látni a szemükben az igazi 
őszinte gyermeki örömöt.

Vincze Lajosné
Óvodavezető-helyettes

December 19-én délután iskolánk 
auláját is a várakozás, vágyakozás 
szent érzése hatotta át. 
Készülődtek az immár 
sok éves, hagyománnyá 
vált karácsonyi ünnep-
ségre.

A színültig meg-
telt aula közönségét - 
szülőket, nagyszülő-
ket, gyerekeket, ven-
dégeket - a csodálatos 
karácsonyfa és a szé-
pen feldíszített szín-
pad képe fogadta. A kis 
bölcsődések karácsony-
fa díszeiket akasztották fel a fenyő-
fa ágaira, elhozva velük kis szívük 
szeretetét. Az óvodások 19-es „cica” 
csoportja az óvó nénik vezetésé-
vel, karácsonyi jelenettel, versekkel, 

dalokkal kápráztatták el a közönsé-
get. A művészeti iskola tanulói és 

tanárai közreműködésével, feleme-
lő érzés tölthette el a hallgatóságot. 
A megszólaló karácsonyi versek, 
dalok, a betlehemes játék, a néptán-
cosok kecses lépései, a hangszereken 

felcsendülő dallamok 
mind- mind hozzáse-
gítettek ahhoz, hogy 
megérezzék a jelenlé-
vők, a karácsony való-
di titkát és szívben és 
lélekben is felkészül-
jenek annak üzeneté-
re, eljövetelére.

Köszönet érte min-
den közreműködőnek, 
fellépőnek.

...a Csapókerti Általános 
Iskola Hajdúsámsoni tagin-
tézményébe is december 19-én 
délelőtt.

Az ünnepi díszbe öltö-
zött tantermekben a sok-
sok mosolygós arcú gyermek 
izgatottan várta a karácsonyi 
ünnepséget, melyre minden 
osztály apraja-nagyja lelkesen 
készült. Miután a meghívott 
vendégek és a szülők helyet fog-
laltak, a 4. osztályosok verse 
nyitotta meg a színvonalasabb-
nál-színvonalasabb produkci-
ók sorát.

Ezt követően Nagy Zsolt 
igazgató úr ünnepi gondolatai 
következtek, melyben ismétel-
ten megköszönte Szulyák Ist-
vánnak és a Debreceni Egye-
tem Vámospércsi úti Kollégium 
diákjainak bőkezű felajánlását, 
akik a gyermekeknek - szívüket 

lelküket beletéve - saját készí-
tésű meglepetéssel készültek.

A legkisebbek versei és dal-
csokra után, a negyedikesek 
szavalták el a Betlehemi kirá-

lyok történetét. Ezután a har-
madikosok színdarabjában gyö-
nyörködhettünk, majd a máso-
dikosok mesélték el, hogy miről 
álmodik a fenyőfácska. Az alsó 

tagozatos énekkar csodaszép 
karácsonyi dalokat énekelt az 
ünneplő közösségnek.  Mél-
tó befejezése volt a meghitt 
ünneplésnek a negyedik osz-
tályosok gyertyás tánca.

Megható volt, amikor végül 
az egész alsó tagozat együtt 
énekelte a ,,Szent Karácsonyt”. 
Ez után minden kedves vendé-
get, szülőt és gyermeket sze-
retettel láttunk vendégül egy 
kötetlen beszélgetés mellett.

Ezúton is köszönjük 
Urbánszki Károlyné képvise-
lő asszony és Jenei Attila szü-
lő által felajánlott fenyőfákat, 
valamint mindazoknak a segít-
ségét, akik még emlékezeteseb-
bé tették gyermekeinknek ezt 
a szeretetteljes ünnepet.

Dobránszyné Tóth Aranka

Gyermekkorunk egyik leg-
jobban várt napja december 6-a 
és annak előestéje volt, hiszen 
-  több, kevesebb lelkesedés-
sel, de - mindannyian vártuk 
a Mikulást, aki aszerint, hogy 
jók vagy rosszak voltunk, vagy 

megajándékozott minket, vagy 
csak egy virgáccsal lepett meg 
bennünket.

Iskolánkban is izgatott 
készülődés előzte meg a Miku-
lás várását. Minden osztály 
szeretett volna kedveskedni, 
ajándékkal meglepni a messzi 
útról érkező Nagyszakállút, aki 
manóival már nagyon készü-
lődött, hogy örömet szerezzen 
sok-sok kisgyermek számára.

Voltak, akik énekszóval, más 
osztályok verssel, tánccal, furu-
lyával és mesejátékkal lepték 
meg a Télapót.

Eljött a várva várt pillanat: A 
Mikulás „Jó gyerekek” listáján 
minden kis iskolás szerepelt, 
ezért megkapta a jól megérde-
melt csomagot, melyet iskolánk 
fenntartójának, a HIT Gyüle-
kezetének köszönhetünk.

Boldog, szívet melengető dél-
előtt volt!

Aztán eljött a búcsú ideje, 
a Mikulásnak mennie kellett, 
hiszen sok gyerek várta. A lur-
kók integettek és megígérték, 
hogy nagyon jól fognak visel-
kedni, csak jöjjön el jövőre is.

Jó volt boldognak látni gyer-
mekeinket, s nekünk felnőt-
teknek is jó volt kicsit hinni a 
mesékben, a Mikulásban!

Köszönjük Mikulás!

Maszlagné Kulcsár Zita
pedagógus

Immár második alkalommal, 
hagyományteremtő céllal, hintón 
érkezett a Mikulás a Csapóker-
ti Általános Iskola Hajdúsámsoni 
Tagintézményébe december 4-én.

A várva-várt vendéget dallal, 
verssel köszöntötték a gyerekek, 
cserébe a puttonyból előkerült 
„minden jó, piros alma, mogyoró”.

A Debrecenből érkező Miku-
lást és a hintó tulajdonosát Szulyák 
Istvánt forró teával és sütemény-

nyel vendégeltük meg. A gyere-
kek nagy örömmel hintóztak az 
udvaron, az osztályok legjobbjai 
pedig a Mikulással kocsikázhat-
tak a városban.

A Mikulás sem távozott üres put-
tonnyal, mivel azt a gyerekek sok-
sok rajzzal töltötték meg. Jó han-
gulatban, családias légkörben telt 
a Mikulás délelőtt a Jókai utcán.

Dobránszyné Tóth Aranka

Az idén már december 2-án meg-
érkezett a Mikulás az óvodába, ahol 
a „Tekergő bábszínház” bemutatta 
a gyerekeknek a „Furfangos Miku-
lás” című műsorát. Ezt a progra-
mot az IPR pályázat biztosította 
számunkra. 

December 5-én reggel már a 
kapuba várta a gyerekeket a Miku-
lás később pedig minden csopor-
tot felkeresett a jó öreg. A gyere-
kek versekkel, dalokkal készültek a 
nagy napra, vidáman mondogatták:

„Puttonyába mit hozott?
 Mindenféle földi jót, 
dundi diót, mogyorót!”  
De nem csak dalokkal, versek-

kel készültek, hanem nagyon sok 
gyermek rajzolt is, amit örömmel 
adtak át a Mikulásnak. A Mikulás 

pedig a gyerekek kedvességét cso-
maggal jutalmazta, de került elő a 
puttonyából még szaloncukor is. 

December 10-én a Hit gyüleke-
zet „Nagykópé bábcsoportja” keres-
te fel óvodánkat ahol egy nagyon jó 
hangulatú, előadással örvendeztet-
ték meg a gyerekeket. Az előadás 
címe a „Boldogság virága” ezután 
pedig csoki mikulást kaptak a gye-
rekek. Úgy érezzük, hogy minden 
gyermekünknek változatos, tartal-
mas, maradandó élményekben volt 
része ezen a héten.

Süvöltösné Terdik Katalin                                                             
Óvodavezető-helyettes

Vincze Lajosné
Óvodavezető-helyettes

A II. Rákóczi Ferenc  
Általános Iskolába is 

ellátogatott a Mikulás!

Hintón jött a Mikulás

Mikulás az óvodában

Karácsonyi ünnepség 
az óvodában

Karácsonyi műsor 
a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolában

Szent Karácsony eljött...
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SPOrTOKTaTáS

Óriási meglepetés érte a Csa-
pókerti Általános Iskola Hajdú-
sámsoni Tagintézményének alsó 
tagozatát december 11-én.

Szulyák István felvállalta és 
koordinálta azt a jótékonysági 
gyűjtést, melyet a Mikulás és a 
Debreceni Egyetem Vámospércsi 
úti Kollégiumának diákjai kezde-
ményeztek. Egy röpke hét alatt 
25000 Ft-t adtak össze, hogy 
segítsenek, adakozzanak, örö-
met szerezzenek diákjainknak.

Csütörtök délelőtt megle-
petésként pados lovaskocsival 
érkeztek. Négy egyetemista és 

Szulyák István játé-
kokkal, ajándékok-
kal, sportszerekkel, 
gyümölcsökkel sze-
reztek fantaszti-
kus örömet a gye-
rekeknek. Minden-
ki azonnal kézbe 
akarta venni a foci-
kat, a hulla-hopp 
karikákat, ugráló 
köteleket, frizbiket, 
tollasütőket, kár-
tyákat, plüss álla-

tokat.
A didergő adakozók megven-

dégelése után kocsira szálltak az 
osztályok és nótaszóval járták 
be a város központját. A Csil-
lag nevű ló pedig kitartóan húz-
ta a boldog gyereksereget, utána 
pedig türelmesen állta a simo-
gatásukat.

A csodálatos délelőtt végén 
közösen nyugtáztuk adakozók 
és ajándékozottak, hogy „jónak 
lenni jó”!

Köszönet mindenért!

Szabóné Nagy Sarolta

2014. november 28-án (pénte-
ken) az Eszterlánc óvodába járó 
halmozottan hátrányos helyzetű 
gyerekekkel beutaztunk Debre-
cenbe a Cinema Citybe.

Hatalmas élményt nyújtott a 
mozi, ahol a „Postás Pet” mese-
filmet néztük meg. Megilletődve 
pillantottak az „óriási teremre”, 
ahol a „nagy Tv-n” keresztül ese-
mény dús, fordulatokban gazdag 
élményeket kaptak, melyről még 
napokkal később is beszélték.

Az IPR-es pályázatnak köszön-
hetően 148 olyan gyermeknek 
szereztünk maradandó élményt, 
akik közül sokan sem moziban, 
sem a Plázában nem jártak. A 
mese után rácsodálkoztak a fel-
állított „Mikulás” házra, a nagy 
színes kirakatokra.

Süvöltösné Terdik Katalin
Óvodavezető-helyettes

A Csapókerti Általános Iskola 
Hajdúsámsoni Tagintézményé-
nek felső tagozatos diákjai rend-
hagyó témanapon vehettek részt 
november 25-én.

A sámsonkerti iskola a tanulás 
sajátos formáinak volt a színtere. 
A „Határtalanul!” pályázathoz 
kapcsolódó programok Erdély-
ről, és a határon túli magyarokról 
szóltak. A délelőtt egy történelmi 
előadással kezdődött, ahol meg-
ismerkedhettek a tanulók Erdély 
rövid történelmével. Térképek, 
képek hozták közelebb a múl-
tat. A jelenlegi helyzet megérté-
sét segítette egy dokumentum-
film megtekintése. A film egy 
Magyarországról Erdély legtá-
volabbi részébe kiköltöző házas-
pár mindennapjait mutatta be. 
A délelőtti programot a tanulók 
által készített fényképes beszá-
molók zárták.

Az izgalmasabb események 
ezután következtek, mert izzott a 
faszén, melegedett a kályha, hogy 
készülhessenek a finomságok. Jel-
legzetes erdélyi étel, kürtöska-
lács sült, melyből mindenkinek 

jutott kóstoló. Sütőtök és pala-
csinta illata töltötte be az iskola 
udvarát. A gyerekek kipróbálhat-
ták az ételek készítését, amelye-
ket azonnal el is fogyaszthattak.

A délután a művészetek jegyé-
ben telt, énekkel és tánccal. 
Rendhagyó énekóra keretében 
erdélyi népdalokkal, zenékkel 
ismerkedtek a diákok, néhányat 
meg is tanultak. Végül a nap zárá-
saként a debreceni Főnix Nép-
táncegyüttes négy tagja fergeteges 
néptáncbemutatót tartott, ízelí-
tőt adva Erdély egy tájegységé-
nek a Szilágyságnak táncaiból. 
A bemutatót tánctanulás követte, 
melybe diákok és tanárok egy-
aránt bekapcsolódtak.

A nap rendkívüli élmény volt 
a tanulóknak, mindenki jól érez-
te magát. Köszönjük azoknak, 
akik segítették a program sike-
res lebonyolítását.

Csontosné Ozsváth Éva
tanár

Január végén pofonpartit szer-
vez, február elején a Bocskain vesz 
részt a HISE.

A HISE hajdúsámsoni boksz-
klubja 2015 januárjában oda-
csap a lovak közé, hiszen 24-én, 
szombaton a DVSC-vel közösen 
saját pofonpartit rendez. A hely-
szín Nyíradony lesz, ami azért is 
érdekes, hiszen a sámsoni egyesü-
let és az adonyi sportcsarnok név-
adója ugyanaz a személy: Harangi 
Imre, Berlin (1936) olimpiai arany-
érmes ökölvívója. 
A kicsik mecs-
cseire 12 órá-
tól, a felnőtte-
kére rögtön ezt 
követően, nagy-
jából 16 órakor 
kerül sor, a belé-
pés pedig ingye-
nes. A szerve-
zők szeretet-
tel várnak min-
denkit a várható-
an egész délután 
tartó programra! 

Ez a viadal az 
utánpótlás korú 
bunyósoknak ad 
versenyzési lehe-
tőséget hosszú 
ideje, ám ettől 
az évtől a prog-
ram része lesz a felnőttek szerve-
zett pofonpartija is a pofonparti 
keretén belül, ami ugyancsak kivá-
ló felkészülési lehetőség számuk-
ra a későbbi rangos országos vagy 
nemzetközi eseményekre. 

MIKI ÉS UNGI A BOCSKAIN

Rögtön az első ilyen megméret-
tetés a február 4-9. között Deb-
recenben zajló 59. Bocskai István 
Nemzetközi Ökölvívó Emlékver-
seny lesz, amelyre természetesen a 
sámsoni klub is nevez bokszolókat. 
Akik biztosan ott lesznek a ring-
ben, a két élharcos, vagyis Ung-
vári István (49 kg) és Varga Mik-
lós (60 kg). 

Velük kapcsolatban érdemes 
elmondani, hogy jelen írás készí-
tésekor Varga – immár sokadik 
alkalommal – a magyar váloga-
tottal edzőtáborozik Kubában. 
Miki kőkeményen készül ezután 
is, hiszen eddigi remek eredmé-
nyei kötelezik őt. 

Ungvári ugyanakkor kimagasló 
tudása ellenére is arra kényszerül, 
hogy a sportolás mellett Német-
országban dolgozzon, így ő iga-
zából akkor tud tartalmas edzése-

ken részt venni, amikor hazatér és 
lemegy a HISE foglalkozásaira – 
mondta el lapunknak Máté Atti-
la klubelnök, akiről talán kevesen 
tudják, hogy Magyarország néhány 
háromcsillagos ökölvívó szakedző-
jének egyike, vagyis a szakma a kis-
ujjában van. Mindenesetre Ungi 
nem felejtette el azt a tizennyolc 
évet, amit ennél az egyesületnél 
töltött, ezért vállalta, hogy még 
nem optimális felkészülés köze-
pette is képviseli a HISE és Haj-

dúsámson városának színeit ezen 
az európai rangú bunyós esemé-
nyen, vagyis a Bocskain.

Ami a klub többi sportolóját ille-
ti, ők is dolgoznak becsülettel a 
három szakember, a már említett 
Máté Attila, valamint Deél Ist-
ván és Salánki Zoltán irányítá-
sa mellett, hiszen a Bocskai után 
sorjáznak a további hazai viada-
lok: február közepén az Énekes 
István Emlékverseny, áprilisban 
a Diákolimpia, majd májusban a 
Bornemissza Gergely Emlékver-
seny, illetve további pofonpartik 
a régióban.

November hónapban egy rend-
kívüli Wing Tsun szeminárium és 
jubileumi ünnepség résztvevői lehet-
tünk mi is, a hajdúsámsoni iskola 
tagjai. Idén ősszel ünnepelte mes-
terünk Sihing Széll Gábor az 50. 
születésnapját, valamint azt, hogy 
25. éve vezeti a hajdú-bihari isko-
lákat és oktatja ezt az egyedi és szá-
munkra oly különleges harcművé-
szeti stílust. Az ő tiszteletére tartott 
Sifu Mády Norbert nagymesterünk 
egy hosszú hétvége keretén belül, 
Debrecenben két napos szeminá-
riumot, majd ennek megkoronázá-
saként egy hatalmas ünnepi gálá-
nak lehettünk résztvevői és része-
sei. Az ünnepi műsor zárásaként 
mesterünk az ajándékok és gratulá-
ciók mellett, két nagyon komoly és 
kiemelkedő elismerésben is része-
sült. Az egyik az volt, hogy a rendez-
vény védnöke, Dr. Simicskó István 
sportért és ifjúságért felelős állam-
titkár díszoklevelet adományozott 
neki, az eddigi munkássága elisme-
réséül; a másik, hogy Si-Fu Máday 
Norbert nagymester bejelentette, 
hogy Si-Hing Szél Gábor 8. mes-
terfokozatra lépett, ami nem csak 

Európában, hanem az egész világon 
kiemelkedő. Ezúton is szívből gra-
tulálunk mesterünknek, kívánunk 
neki jó egészséget és erőt a további 
tanításhoz!  Az említett szeminári-
umon a hajdúsámsoni Wing Tsun 
iskola is komoly létszámmal kép-
viselte magát és minden résztvevő 
sikeres vizsgát tett, majd néhányan 
közülük, velem együtt részt vehet-
tek az ünnepi műsorban is, ami nagy 
megtiszteltetés volt számunkra! A 
vizsgázóknak ezúton is külön gra-
tulálok, név szerint Lőrinczi Ist-
ván iskolavezető-helyettes (7.foko-
zat), Lőrinczi Réka (9.fokozat), Szép 
Sándor (6.fokozat), Halega Gábor 
(5.fokozat), Barna Gergő (3.foko-
zat), Puskás Noémi és Henriet-
ta, valamint Bota Balázs (2.foko-
zat). További hírek és információ-
kat a www.wingtsundebrecen.hu 
oldalon olvashatnak!

Minden kedves olvasónak Sike-
rekben gazdag, Boldog Új évet kíván 
a hajdúsamsoni Leung Ting Wing 
Tsun iskola minden diákja és veze-
tője! Találkozunk 2015-ben is!

Várady Zsolt

 Óév utolsó előtti napján meg-
rendeztük a Mikulás kupát a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Isko-
lában.

I. helyezés Kocsis Imre

II. helyezés Takács Sándor

III. helyezés Fábián István

További résztvevők:
Sorosi Imre, Varga Zoltán, 

Varga István 1, Varga István 2, 
Dandé László, Melicher Gábor, 
Kovács Csaba

Barátságos, szinte családias 
körben játszottuk le a mérkő-

zéseket és a játszmák befejezté-
vel elfogyasztottunk egy finom 
vacsorát a Club 471 étteremben.

Dandé László
sakk szakosztály elnöke

Jótékonykodás a Jókai 
utcai tagintézményben

Cinema Cityben jártunk

Rendhagyó témanap a 
sámsonkerti iskolában

Bunyó sámsoni módra Születésnap és jubileum

Házi sakk bajnokság
 

Nyílt  nap leendő elsősöknek a 
Csapókerti  Általános  Iskola  

Hajdúsámsoni Tagintézményében 
 

 
 
 

Várjuk a kedves szülőket egy kötetlen 
beszélgetésre az iskola vezetőségével, a 
gyerekek pedig játékos foglalkozásokon 

vehetnek részt a tanító nénikkel. 
 

 
 
 

 

Ideje: 2015. február 4-én 
(szerdán) 8-10 óráig 
 
 

 
 
 
 
 
cím: 4251 Hajdúsámson, Jókai utca 61. 

web: csapokerti-debrecen.sulinet.hu 

telefon: + 36 52  412 571 

 

 

BUNyÓZZ 
A HISÉ-BEN!

A HISE tagfelvétele folyamatos. 
Aki kedvet érez a boksz iránt, és 
szeretné magát kipróbálni, a klub 
szeretettel várja soraiba. Jelentkez-
ni személyesen lehet minden hét-
főn, szerdán és pénteken az edzé-
seknek otthont adó hajdúsámsoni 
II. Rákóczi Ferenc Általános Isko-
lában.
(További információk az egyesület 
honlapján: www.harangiboxing.hu.) 
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Az év vége mindig nagyon sok 
munkával jár a táncosok életében, 
hiszen ilyenkor vannak az Orszá-

gos Bajnokságok és a felkészülés 
mellett nagyon sok rendezvényt 
gazdagítanak fellépéseikkel a tán-
cosok. A rendezvények közül a 
2014. november 21-én, a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzatok 
polgármesterei, alpolgármesterei, 
meghívott vendégei előtt vehette 
át a „Hajdú-Bihar Megye Önkor-
mányzatának Kölcsey Ferenc díját” 
a kulturális élet, az irodalom, a 
művészetek és a közművelődés 
terén kifejtett magas színvonalú 
alkotó tevékenységéért a Valcer 
Táncstúdió. A díj átadásán formá-
ciós táncokat mutattak be a stú-
dió táncosai, melynek Tóth-Mar-
kos Szabolcs Dávid és táncospár-
ja Benefi Nikolett is részese volt. 
Még ugyanezen a napon a Postás 
Üdülőben standard szóló tánccal 
is elkápráztatta a közönséget a 
táncospár. Következő fellépésük 
Szilhalmon volt 2014. november 
29-én, ahol a Szilhalmi Fúvósze-
nekar - aki minden évben a Valcer 
Táncstúdiót kíséri az augusztus 

20-ai Virág Karneválon - Jóté-
konysági Bált rendezett.

A fellépések közben folyama-
tosan készül-
nek a verse-
nyekre. Saj-
nos tervezett 
két versenyből 
csak egy ver-
senyre jutot-
tak el, anyagi 
fedezet hiány 
miatt. Dönte-
niük kellett, 
hogy külföl-
dön mérettes-
sék meg újra 
mag unk at , 
vagy Magyar-

országon, az Országos Bajnok-
ságon vegyenek részt. Így 2014. 
december 06-án, Algyőn meg-
rendezett Országos Bajnokságot 
választották, ahol a középdöntő-
ben végeztek.

Év végén a Valcer Táncstúdió 
összes táncosa felidézi a karácsonyi 
hangulatot. Ennek szellemében 
2014. december 14-én a Kölcsey 
Központban a „Gyertyafénykerin-
gő” Karácsonyi Valceremónia ren-
dezvény részesei voltak, melyen a 
közönség száma elérte az 500 főt. 
A rendezvényen abban a megtisz-
teltetésben lehetett részük a tán-
cospárnak, hogy egy díjat vehettek 
át a Valcer Táncstúdiótól az idei év 
Országos Bajnokságain elért dön-
tős teljesítményük alapján, mely-
ben a Valcer Táncstúdió eredmé-
nyes táncosa címet kapták meg.

2014. december 29-én és 2015. 
január 1-jén további két fellépés-
re kérték fel a párt. A fellépések 
mellett folyamatosan készülnek 
a jövő évi versenyekre.

Kis városunkban, a november-december hónap 
telis tele volt színes programokkal, ajándékok-
kal, meglepetéssekkel.

November 27-én és december 4-én a városi 
könyvtárba lehetett ellátogatni adventi kézműves 
foglalkozásra, majd november 30-án a díszkivilá-
gítás ünnepélyes felkapcsolására került sor a városi 
parkban. Az adventi koszorú díszítésért köszö-
net jár Nagyházi Jánosné Évikének, a gyönyörű 
fenyőfát pedig Kincses Gábor ajánlotta fel. Haj-
dúsámson egyházaitól  – Lovász Krisztián refor-
mátus lelkipásztor, Reznek Ádám  római katoli-
kus káplánatya, Szarka Gergely görög katolikus 
szervező lelkész, Lukinic György a Magyar Pün-
kösdi Egyházközösség lelkésze, Bujdosó Tibor 
a Hit Gyülekezete helyi szervezetének lelkésze, 
Seffer Pál a Hajdúsámsoni Baptista Gyüleke-
zet lelkipásztora - a szeretet és az összetartozás 
jegyében ünnepi beszédet mondtak.

 A rendezvénysorozat, a város oktatási intéz-
ményeinek karácsonyi műsorával folytatódott a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulájában. 
„Mindenki Karácsonyfája” rendezvény Martin-
kán is meghitt pillanatokat szerzett a lakosok szá-
mára a Magyar Baptista Egyház, az Új Remény 
Baptista Gyülekezet szervezésében.

Advent utolsó vasárnapja is egy nem minden-
napi esemény volt. Három program is várta az 
érdeklődőket. A Református Templom udvara 
adott helyet a „Karácsonyi melegedő” jótékony-
sági eseménynek. Antal Szabolcs, polgármester 
úr, Dandé Lászlóné alpolgármester asszony és 
képviselő társai, Bihari Lajosné, Balogh József-
né, Urbánszky Károlyné, Bodóné Őri Gyöngyi, 
Szabó Kálmán és segítőik, Szabóné Gyirgyó Eri-
ka, Urbánszky Károly, Farkas Lajos és felesége, 
Nagy Tibor és családja, Jenei Attila, Filemon 
Zsolt osztották ki az oda érkezőknek a meleg 
babgulyás levest, a finom diós és mákos bejglit, 
a forró teát és a forralt bort.

Sámsonkertben ezzel egy időben az „Össze-
fogás  Karácsonya” címen vállalkozók és lakosok 
adományaiból összejött segélycsomagokat adtak 
át az előzetesen regisztrált családoknak Csigainé 
Zsadányi Mariann, Rákos Tamás képviselők, és 
a Hit Gyülekezet nevében Nemes Ákos és Buj-
dosó Tibor lelkészek.

Az adventi programsorozat zárásaként, a városi 

parkban megrendezett, szívet-lelket melenge-
tő karácsonyi műsorra került sor, amelyen részt 
vett a Muskátli Népdalkör, a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola dráma szakköre, az Eszterlánc 
Óvoda óvónőinek énekkara, Csapókerti Általá-
nos Iskola Tagintézményének tanulója, Balogh 
Renáta  és Farkas Valéria.  Az „Én karácsonyom” 
címmel meghirdetett rajzpályázat eredményhir-
detésével 127 kisgyermeknek átadott ajándékkal 
szereztek örömet a szervezők. Az est fénypontja 
a résztvevők között sorsolással kihúzott ajándék-
csomagok voltak s közben cukorágyúból kilőtt 
szaloncukrokat kaptak a gyerekek.

Mind ez szponzori támogatással valósult meg, 
amiért nagy köszönet jár a nemes adományo-
zóknak.

Pénzbeli támogatást adtak a következők: Sán-
dor S+Cs Kft. (Sándor Imréné, Csuka Ibolya), 
Japán Autószervíz Bt. (Sipos Zoltán), Eurosolar 
Kft. (Balogh Tibor ügyvezető), DÉMAKER 
Kft. (Martyin János ügyvezető), TERRA-
GENERAL Kft. (Gere Miklós ügyvezető), 
Horváth Jánosné (virágkötő), Platinum Haj-
dú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat (Kari 
Irén igazgató), Papp Ferenc (4251 Hajdúsám-
son, Mikótelek 0189/5 hrsz.), TVP Gabona 
Kereskedőház Kft. (Czibere Attila ügyveze-
tő), Nánási András egyéni vállalkozó

Tárgyi felajánlások: Verdes János egyéni vál-
lalkozó (hús), Kerekes ‘96 Kft. Kerekes Zoltán 
ügyintéző (bab,zöldségfélék), Tar Zoltán (táro-
lóedény), CKÖK (hús)

Fotók a 12. oldalon!

Legszebb karácsonyfa: Czakó Norbert, 5 éves (Eszterlánc 
Óvoda, Méhecske csoport)
Családi karácsony: Balázs István, 6 éves (Eszterlánc 
Óvoda,	Tigris	csoport)	•	Dévai	Lilla,	1.	oszt.	(II.	Rákó-
czi	Ferenc	Általános	Iskola)	•	Győri	Fanni	és	Balogh	
Izabella, 3. oszt. (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola)
Tóth Fanni, 4. oszt. (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola)
Miskolczi Zsombor, 5. oszt. (II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos	Iskola)	•	Gál	Dzsenifer,	Zámbó	Csaba,	2.	oszt.	(Csa-
pókerti	Általános	Iskola	Tagintézménye)	•	Egri	Doroty-
tya, 4. oszt. (Csapókerti Általános Iskola Tagintézmé-
nye)	•	Tóth	Melinda,	4.	oszt.	(Hunyadi	János	Általános	
Iskola,	Debrecen)	•	Balogh	Ticiána,	Lakatos	Krisztina,	
7. oszt. (Csapókerti Általános Iskola Tagintézménye)

Óvodások:
Elek István
Néző Anna
Hoffman Kevin
Tóth Lina
Nagy Fruzsina
Balogh Barbara
Illés Hanna
Antal Ákos
Ács Alexandra
Balogh Dorina
Szilágyi Margaréta
Babály Dániel
Budán Dávid
Vígh Tímea
Farkas László
Sipos Márk
Huszka Péter
Varga Boglárka
Varga Karolina
Ignát Ágnes
Guba Mirjam
Francz Kira
Sós Dániel
Lovorics Laura
Balogh Tamás
Horváth Nikolett
Gyökös Vanessza
Antal Noel
Piroska Csenge
Rákos Dominik
Kovács Petra
Menyhárt Dávid
Nagy Laura
 
II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola
1. osztály:
Csiger Anita
Szabó Jázmin
Dobos Ákos
Földi Anna
Rása Bianka
Balogh Tímea
Szilágyi Katica
3. osztály:
Karnok Eszter
Szentannai Krisztián
Tóth Jázmin
Verényi Kitti
Jeles Balázs
Tassonyi Attila
Sőrés Milán
Varga Fruzsina
Nagy Antal
Kmetti Máté
Nagy Szabolcs
Balogh Gabriella
Sáfián Erika
Szilágyi Vivien
Horváth Bianka
Kis Alex János
Ábri Roland
Balogh István
Horváth Petra
Dobos Petra
Simon Tamás Bonifác
Nagy Szabolcs Krisztián

Kanalas Norbert
Dobi Richárd
4. osztály:
Kiss László
Kolompár Jenő
Katona Szabolcs
Tóth Andrea Mónika
Harangi Judit
Koszta Anikó
Vincze Lilla
Ónodi Tibor
Csuzi Balázs
Pilka Dávid
Pálóczi István
Balogh Roland
Balog Csilla
Ónodi Cintia
Virág József Bertalan
Papp Letícia
Kovács Edina
Dobos Julianna
Szabó Viktor
Kanalas Mercédesz
Szabó Jázmin
Csapókerti Általános 
Iskola Tagintézménye
1. osztály:
Deák Ottó
Máté Keve
Nagy Áron
Fábián Regina
2. osztály:
Sebesten Petra
Rácz Klaudia Csilla
Balogh Krisztián
Varga Panna
Herceg Szabolcs
Farkas Anikó Ilona
Rácz Csilla
Gál Norbert
3. osztály:
Szabó Orsolya
Őry Boglárka
Abai Barbara
Szabó Ramóna
4. osztály:
Balogh Renátó
Zámbó Dávid
Vasas Dávid
Szilágyi Alexa Lili
Felsős:
Szabó Dominika
Éles Dóra
Nagy Nikolett
Nagy Adrienn
Lakatos Bálint
Gál Róbert

Debrecen:
Lakatos Zsófia Klára, 5. 
oszt. (Debreceni Refor-
mátus Kollégium Általá-
nos Iskola)

Hajdúszoboszló:
Bacskay Tamás Dávid, 
7 éves
Bacskay Krisztina, 13 éves

A jó Isten áldjon meg mindenkit 
jósággal, becsülettel, tisztességgel, 
egészséggel és értelemmel. Nagyon 
sok szeretettel, megértéssel, türe-
lemmel és békességgel éljünk szé-
pen. Az élet szépségéről, amikor 
minden jól sikerül, minden olyan 
szép és jó, akkor az ember megfe-
ledkezik a Teremtőről és társairól. 
Pedig sokan tudják, hogy nem jó 
egyedül. A jó Isten áldásában gaz-
dagságot kívánok mindenkinek. 
Azért hangsúlyozom a jó Isten 
áldását, mert Ő jó mindenkihez, 
csak nem mindenki fogadja el. Ő a 
tökéletes jóság, mi is úgy gondol-

juk, hogy jók vagyunk. Szerintem 
a jó Isten áldásai, az értelem, a jó 
szülők, jó nagyszülők, testvérek, 
rokonok, hittestvérek, barátok, 
szomszédok, lelki és anyagi javak. 
A jó lelki ember szeretne jót csele-
kedni mindenkivel, ezért hason-
lít a Teremtőjéhez. Csak az ember 
nem tudja, mi jó a másiknak, így 
gondja van a jó cselekedeteivel. 
Kérem, azt tegyük embertársa-
inkkal, ami jó nekünk és akkor 
boldogak leszünk.

Szeretettel és tisztelettel:
Varga István

A Martinkai Lakosokért Egyesület télapói 
2014. december 06-án délelőtt 10 órakor indul-
tak útnak krampusz társaságában, lovas sze-
kéren a gyerekekhez. A csengővel felszerelt 
„mikulás jármű” hangja messzire elhallat-
szott, így az utcára vonzotta a kíváncsiskodó 
kicsiket, nagyokat. Az őszszakállú és segéd-
je szaloncukrot és földimogyorót osztogatott 
a bámészkodók között.

A mikulásra készülődés már az októberi, 
novemberi kézműves foglalkozás alkalmával 
elkezdődött, ahol kisebb ajándékokat készí-
tettünk a csomagokba. A nagyobb gyerekek, 
a szülők, a nagyszülők szívesen készítettek a 

kicsiknek apró meglepetéseket.
A gyerekek mint minden évben nagyon szép 

rajzokat, verseket küldtek a mikulásnak és ének-
kel, verssel, süteményekkel, üdítővel fogadták 
a nagy szakállút. Voltak köztük bátor és meg-
szeppent kis vendéglátók is.

A Mikulások 43 (előző évben 35) családot 
látogattak meg, összesen 103 (előző évben 72) 
csomagot osztottak ki.

Szeretnénk megköszönni a támogatást a 
szülők nevében is, így a többségében hátrányos 
helyzetű családokhoz is eljutottak az egyesü-
let mikulásai.

Fotó a 12. oldalon!

A martinkai közösségi ház 
december 20-án adott otthont 
a zenés „Mindenki Karácsony-
fája” rendezvénynek, melyet az 
Új Remény Baptista Gyüleke-
zet és a „Martinka Lakoso-
kért” Egyesület szervezett meg. 
Karácsonyi köszöntőt mondott 
Tóth Sándor lelkipásztor. 

Finom tea, gyümölcs és süte-
mény mellett egy jó beszélge-
tésre is invitálták az oda érke-
zőket. A programot támogatta 
a Magyar Baptista Egyház és 
az Új Remény Baptista Gyü-
lekezet.

A karácsony közeledté-
vel hagyománnyá vált, hogy az 
Eszterlánc Óvodába járó gyere-
kek és az általános iskola tanulói 
Németországból érkezett aján-
dékcsomagokat kaptak.

Ezt a nemes kezdeményezést a 
Németországban élő Gert Schmidt 
úr indította el néhány évvel ezelőtt, 
és ma már fia Jörg Schmidt és 
lánya Anne Müller lelkes folyta-
tói e jótékony feladatnak. Sajnos 
idén ők személyesen nem lehettek 
jelen az iskola aulájában december 
13-án megrendezett ünnepségen. 

A gyerekek nagy örömmel 
érkeztek meg, ahol közel 500 
csomag várta őket. 

Először Antal Szabolcs polgár-
mester úr köszöntötte a vendé-
geket és fejezte ki jókívánságait. 
Ezt követően a „Segítség határok 
nélkül” kuratórium tagja Molnár 
János úr üdvözölte a gyerekeket, 
majd az alapítvány elnöke Balogh 
István nyugalmazott lelkipásztor 
úr harmonika játékával káprázta-
tott el bennünket. 

Óvodavezető asszony Váradi 
Lászlóné köszöntője után a gye-
rekek nagy élvezettel és érdeklő-
déssel nézték meg az óvó nénik 
előadásában a „Télapó az állatok” 

között című zenés meseelőadást, 
amelybe örömmel élték bele magu-
kat, és a bátrabbak a történet végén 
együtt énekelhettek a Télapóval. 

A mese után az óvónők kórusa 
gyönyörű karácsonyi dalokat éne-
kelt, ezzel is hangolódva a szere-
tet ünnepére. 

Ezután végre eljött a várva várt 
pillanat, amikor a csoportok a fel-
díszített karácsonyfa alatt átve-
hették az ajándékokat. A gyere-
kek boldogan szorították maguk-
hoz a hatalmas, szépen becsoma-
golt dobozokat és csillogó tekin-
tettel indultak haza. 

Ismét megható látvány volt, 
hogy „gyermekeink” mennyire 
örülnek ezeknek az ajándékok-
nak és bízunk benne, hogy jövő-
ben is részesei lehetünk ennek 
a szívet melengető eseménynek.

Köszönjünk áldozatos munkáját 
Gert Schmidt úrnak, családjának 
és segítőinek. Szívélyes üdvözle-
tünket küldjük, kívánunk jó egész-
séget és szeretetteljes, békés, bol-
dog Újévet!

Simonné Bódi Anikó
Farkasné Tarnócai Andrea

Óvodapedagógusok

Valcer sikerek Adventi rendezvénysorozat Rajzverseny 
eredményei

Áldás
„A Mikulás házhoz megy” 

„Mindenki karácsonyfája”

„Segítség határok nélkül” 

Fergeteges szilveszter 
A 2014-es év búcsúztatása fergeteges hangu-
latban zajlott az iskola előtti téren pezsgő koc-
cintással, tűzijátékkal. A szervező munkáért 
köszönet Tarné Hajdú Judit igazgatónőnek és 
munkatársainak. Az iskolában több helyszínen 
is szilveszteri mulatságokat rendeztek. Többek 
között, a város képviselő testülete által, a lakos-
ságnak szervezett ó év búcsúztatón, 240 fő tán-
colt és vigadott hajnalig. A decemberi progra-
mokat követve elmondhatjuk, hogy tartalmas, 
közösség építő, a város lakóit több területen 
megérintő találkozók történtek.
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Összefogás karácsonyfája
2014. november 23-a nagy nap volt 
Sámsonkert életében, hiszen hosszú 
évek után ismét külön karácsonyfát 
kapott a településrész. A fa felajánló-
ja Kenéz Lajos nyugállományú honvéd 
alezredes volt, akinek ezúton is köszön-
jük a felajánlást. Hogy miért lett a neve 
összefogás karácsonyfája? Azért ked-
ves olvasó, mert a fenyőfából átalakí-
tott karácsonyfát, összefogással a helyi 
lakosok segítségével varázsoltunk. Saját 
magunk készítettük a díszeket, amiket 
közösen advent első vasárnap délután-
ján helyeztünk el a fán.

Összefogás karácsonya
Az öt regisztrációs pontunkon közel 
három héten át tartottak az elő regiszt-
rációk, az igény felmérések, a segély-
csomagok gyűjtéséhez. Ez idő alatt 115 
család helyezte el urnáinkban a kitöl-
tött lapokat. December 17-én 17 órakor 
lezárult az elő regisztráció s kezdetét 
vette az összesítés. December 19-én és 
20-án a sámsonkerti iskolába vártuk az 
adományokat - tartós élelmiszert, ruhát, 
játékot és könyvet -, melyek csak gyűl-
tek és gyűltek. Az adományok szortíro-
zásai délután 1 órától folyamatosan zaj-
lottak s este fél 8-ra mind az élelmiszer 
csomagok, mind a ruha-játék csomagok 
egyénre szabva becsomagolásra kerül-
tek. Az élelmiszerek kicsomagolásában 
20 fiatal vett részt, míg a többi ado-
mány válogatását 10 lelkes sámsonkerti 
asszony és családtagjai végezték. Az 
adomány csomagok átadására decem-
ber 21-én 14.00 órakor került sor. Az 
ünnepélyes megnyitót követően Dandé 
Melinda és Szepesi Andrea énekükkel 
fokozták a karácsonyi hangulatot. Az 
előadás után került sor az adományok 
átvételére.
Szeretnénk megköszönni mindenki-
nek az adományokat, s külön szeret-
ném megköszönni azon emberek segít-
ségét, akik idejüket, hétvégéjüket fel-
áldozva részt vettek a szortírozásban, 
majd a csomagok kiosztásában.

Sámsonkerti 
híradó

Fogadó óra

2015. január 5-től a sámsonkerti isko-
lában fogadó órát tartunk Rákos Tamás 
képviselőtársammal minden hónap első 
hétfőjén, délután 18.00-tól 19.00-ig. 

Csigéné Zsadányi Mariann
8. számú választókörzet képviselője

Varga Lászlóné Margit néni 1925. január 
2-án született. A 90. évét köszöntötte emléklappal 
a miniszterelnök úr és az önkormányzat nevében 
Dandé Lászlóné és Bodóné Őri Gyöngyi.

„Összefogás karácsonyfája” Sámsonkertben

Hollósi Gáborné Emma néni 1910. december 
25-én született. A 104. évét köszöntötte emlék-
lappal a miniszterelnök úr, valamint az önkor-
mányzat nevében Antal Szabolcs polgármester úr, 
Dandé Lászlóné és Bodóné Őri Gyöngyi.

Hagyományőrzés – az adventi sorozat zárása-
ként – betlehemi játék a II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola dráma szakkörös diákjai előadásában

Martinkán a Mikulás házhoz ment

„Karácsonyi melegedő” a Református templom 
udvarán – ételosztás

Ajándékcsomagok kiosztása a résztvevők között 
Advent utolsó vasárnapján

Fekete Istvánné Róza néni 1920. január 8-án 
született. A 95. évét köszöntötte emléklappal a 
miniszterelnök úr és az önkormányzat nevében 
Dandé Lászlóné és Bodóné Őri Gyöngyi.

„Összefogás karácsonya” – adományosztás 
Sámsonkertben


