Régi pompájában a sámsoni templomtorony
HAJDÚSÁMSON – SZÉLESKÖRŰ ÖSSZEFOGÁS UTÁN KEZDHETTEK HOZZÁ
A RÉGEN TERVEZETT MUNKÁHOZ.

Forrás: www.haon.hu

Fotó: Derencsényi István

Befejeződött a hajdúsámsoni református templom tornyának felújítása, melynek megünneplésére hálaadó istentiszteletet tartottak a megújult épületben. A közel 30 millió
forintos beruházás jelentős része – mintegy 18 millió forint –
gyülekezeti összefogás eredménye, míg a fennmaradó összeg
a város, az egyház, valamint magánemberek, és vállalkozók
felajánlásaiból tevődött össze.
Lovász Krisztián lelkipásztor köszönetet mondott mindenkinek, aki segédkezett abban, hogy egy két éve dédelgetett

ötletből 13 hónapnyi munkával valóság lett.
– Csodaként éltük meg azt az összefogást,
ahogy megmozdultak az emberek a felújítás
érdekében. Lelkipásztorként felemelő volt
szembesülni, hogy az emberek küldetésüknek érezték, hogy Isten háza szép legyen,
és töltse be a feladatát. Ez a torony a keresés szimbóluma. Itt teljesedik be az ember
útja. Itt lesz megtalálás, találkozás; itt lesz
közeledés Istenhez, hogy közeledni tudjunk
egymáshoz. Mert ahogyan ma közeledtünk
ehhez a pompás, 40 méter magas toronyhoz,
így tűnt el a távolság közülünk is – fogalmazott a lelkész.

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és
Eredményekben Gazdag
Boldog Új Évet Kíván
Hajdúsámson Város
Önkormányzatának
képviselő-testülete
nevében
Antal Szabolcs
polgármester!
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Megyei díjat vehetett át
NOVEMBER 22-E A HAJDÚ-BIHAR MEGYE NAPJA ANNAK TISZTELETÉRE, HOGY 1698-BAN
E NAPON ALAKULT MEG A HAJDÚKERÜLET.
A jeles napon, hagyományaihoz híven idén is ünnepi közgyűlést és egész napos programsorozatot tartott a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, ahol a megye
kitüntető díjait is átadták. A Megye Napja ünnepi rendezvénysorozatának idei helyszíne
Létavértes volt, ahol a közgyűlést több kulturális program, valamint a helyi értékekről
szóló rendhagyó iskolai óra és kiállítás is kísérte.
Városunkat az a megtiszteltetés érte, hogy ifj.Bertalan Zoltán – aki a 3D Sport
Egyesletünk világbajnok íjásza - a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat kitüntető díját
kapta kiváló sportteljesítményének elismeréséül. Gratulálunk!
Antal Szabolcs polgármester

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük Fábián Gáborné Piroskának a virágtő palánták és virág
gumók felajánlását, hiszen ezzel
hozzájárult városunk szebbé,
virágosabbá tételéhez.
Szívesen fogadunk további
felajánlásokat!

Lépésről lépésre
szépülünk
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE FEJLESZTJÜK, ESZTÉTIKUSABBÁ TESSZÜK KÖRNYEZETÜNKET.
Most a fűrészüzemben készített új hirdetőtáblákat helyeztük ki a régi, elavult
táblák helyett. A hirdetőtáblákra kérjük
szép, esztétikus hirdetéseket tegyenek.
Folyékony ragasztót ne használjanak.
Több utcában hárs, juhar és tölgyfákat
ültettünk, ezzel is növelve a város zöldfelületét.
Dandé Lászlóné alpolgármester

Mentési Pont újabb
támogatása
MINT AZT MÁR TUDJÁK LAKOSAINK, 2016.
MÁRCIUS 1-JÉN KERÜLT ÁTADÁSRA A MENTÉSI PONT VÁROSUNKBAN.
Önkormányzatunk segítette a Mentési
Pontot irodai bútorok beszerzésével, a
mentőautók fedett beállóinak létesítésével. Számunkra nagyon fontos, és megtisztelő, hogy Mentési Pont létesült településünkön. Ezért mindent megteszünk
annak érdekében, hogy a szükséges felszerelésekkel támogassuk mentőseink
munkáját. Ezért is szavazta meg ismételten - a november 23-i testületi-ülésen
- képviselő testületünk a pénzbeli támogatást ahhoz, hogy a mentőautókat fűteni
tudják - hiszen télen nagyon fontos melegen
tartani a gyógyszerek miatt - amihez még 2
darab elektromos csatlakozó volt szükséges.
Urbánszki Károlyné képviselő

Lakossági összefogással...
és önkormányzatunk segítségével sikerült a Kastély utcát – 400 méter hosszan
- Martinka településrészen darált betonnal és zúzott kővel út karbantartanunk.
Jó érzés látni, hogy összefogással mi
minden elérhető! Szabó Kálmán képviselő

Kastély utca
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Posztumusz
díjátadóval ünnepeltük október 23-át
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 61. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZETT
VÁROSUNK OKTÓBER 20-ÁN.
A polgármesteri köszöntő után ünnepi
beszédet mondott Tasó László a Miniszterelnökség államtitkára, országgyűlési képviselő. Rendezvényünket megtisztelte Tasi
Sándor a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
alelnöke is.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Posztumusz Díszpolgári címét adományozta id.
Bertalan Zoltán részére, melyet felesége,
Bertalan Zoltánné Erzsike néni vehetett át.
Az ünnepi műsort a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI tanulói adták elő, amit

fáklyás felvonulás, a Csapókerti Általános
Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményén tanulójának gyönyörű verse, valamint koszorúzás követett. A megemlékezést a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár és Muzeális Intézmény szervezte.
Antal Szabolcs polgármester

Együtt ünnepeltek
IDŐSEK NAPJA ALKALMÁBÓL GYŰLT ÖSSZE
A HAJDÚSÁMSONI ÉLETFA NYUGDÍJAS KLUB
EGYESÜLETE OKTÓBERBEN.
Megható érzés volt hallgatni bölcs szavaikat, az életről szóló tapasztalataikat,
hogy milyen életkedvvel rendelkeznek
idősebb korukban is. Személyesen
adhattam át Hajdúsámson Város Önkormányzatának ajándékát a kedves tagoknak.
Szintén Idősek napját ünnepelte a martinkai
„Őszirózsa Idősek Klubja október 26-án a
Martinkai Közösségi Házban.
Dandé Lászlóné alpolgármester köszöntötte
a kedves időseket, valamint az ünnepség
végén átadta Hajdúsámson Város Önkormányzatának ajándékát e jeles alkalomból.
Színvonalas műsorral lepték meg a szervezők a klub tagjait, jó volt látni örömteli
arcukat.
„Tiszteletünk magában foglalja szeretetüket, fontosságukat, támogatásukat.”
Antal Szabolcs polgármester
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Tisztelt 5. számú választó körzet lakossága!
A LAKOSSÁG RÉGI VÁGYA TELJESÜLT AZZAL, HOGY NÉHÁNY SZÓLÓ BUSZJÁRAT A CSOKONAI
ÚTI BUSZFORDULÓIG KÖZLEKEDIK.
AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN A LAKOSSÁG RÉSZÉRŐL FELMERÜLT AZ AZ IGÉNY, HOGY VALAMENNYI
BUSZJÁRAT A CSOKONAI ÚTI BUSZFORDULÓBA KÖZLEKEDJEN.
Ennek megvalósítása érdekében évente
többször is kérjük az illetékes szerveket erre.
A Debrecen-Hajdúsámson viszonylatban
közlekedő autóbuszok jelentős utas számmal rendelkeznek, ezért szükség van a
csuklós kialakítású autóbuszokra.
A Közlekedés Tudományi Intézet Nonprofit
Kft. állásfoglalása alapján a csuklós kialakítású járművek közlekedtetése - a 471-es főútról a Csokonai utcára - fokozott baleseti
forrást jelenthet, mert a főútról leforduló
csuklósbuszok a vasúti átjáró piros jelzése
esetén nem férnek el az átjáróban.
Ennek tekintetében a csuklós buszok közlekedtetése – közlekedési biztonsági okokból - elutasításra került.
A Közlekedés Tudományi Intézet Nonprofit
Kft. folyamatosan vizsgálja annak lehetőségét, hogyan lehet kisebb szóló buszokat
bevonni a járatokba.

Az Észak- Magyarországi Közlekedési
Központ minden év elején vizsgálja felül

SÁMSONKERT HÍREI

Melegedő épült a közfoglalkoztatottaknak
SÁMSONKERT TELEPÜLÉSRÉSZEN SZINTE NAPI KAPCSOLATBAN VAGYOK
A KÖZMUNKÁSOKKAL, AKIK AZ ELMÚLT ÉVEKBEN SOKSZOR AZ ESŐ ELŐL,
ÉPÜLET HÍJÁN, A KÖZPONTI BUSZMEGÁLLÓBA PRÓBÁLTAK BEHÚZÓDNI,
HISZ HIÁBA AZ ESŐKABÁT, AZ NEM NYÚJT 100%-OS VÉDELMET.
Ezt a problémát felismerve kezdeményeztem egy melegedő építését
a településrészen. Nem volt kérdés, ezt a hosszú évek óta fennálló
állapotot meg kell szüntetni. Segítségemre volt Polgármester úr, a
Részönkormányzatunk és természetesen az Önkormányzat Műszaki
Osztálya. A közfoglalkoztatottak nagy örömére, mára már birtokba
vehették a kiserdőben megépült épületet.
Csigéné Zsadányi Mariann képviselő

Közvilágítás fejlesztése a buszfordulóban
NAGYON SOK FELADAT VAN MÉG ELŐTTÜNK, DE MINDIG ÖRÖM MIKOR
ELKÉSZÜL EGY FEJLESZTÉS BÁRMEKKORA IS AZ.
Részönkormányzatunk tavasszal kérte, hogy a központi buszfordulóba közvilágítás kerüljön kiépítésre. Ez a kérésünk is meghallgatásra
került, testület elé került a napi rendi pont, ahol egyöntetűen megszavazásra került a fejlesztés. Ezt követte a háttérmunka, terveztetés,
kivitelezés és mára már megvilágosodott ez a központi rész is. Ennek
folytatásaként szeretnénk a közparkot is megvilágosítani, hisz a buszmegállóból sokan a sötét parkon keresztül indulnak haza.
Csigéné Zsadányi Mariann képviselő
Rákos Tamás képviselő

a települések menetrendjeit, így önkormányzatunk az idei év végén kérelemmel
fog fordulni a Közlekedési Központ felé a
Csokonai utcai járatsűrítése ügyében.
Polgármester úr, az önkormányzat és jómagam, a lakosság igényeit szem előtt tartva,
mindent megtesz a biztonságos tömegközlekedés érdekében.
Bihari Lajosné 5. sz. vk. képviselő
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HÍREINK

Aranylakodalom

DOBOS SÁNDOR ÉS DOBOS SÁNDORNÉ/SZABOLCSI MARGIT 50. HÁZASSÁGI
ÉVFORDULÓJUKAT NOVEMBER 18-ÁN ÜNNEPELTÉK, CSALÁDI KÖRBEN.

A hivatalos megerősítő szertartáson Antal Szabolcs polgármester is
köszöntötte őket. Ezúton köszönjük a megható ünnepi fogadalomhoz
nyújtott segítségét Pogorosky Koszta Marianna anyakönyv vezetőnek.

BÖLCSŐDEI HÍREK

Novemberi, decemberi
programok a Bölcsődében
NOVEMBER 21-ÉN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE
AZ ELSŐ JÁTSZÓHÁZUNK A BÖLCSŐDÉBEN.
Nagyon készültünk rá és vártuk a hozzánk érkező gyermekeket, akik szüleikkel együtt érkeztek délután három órára. Örömmel vették
birtokba a labdafürdőt, csúszdát, libikókát és a
többi játékot. Míg a gyerekek játszottak addig
szüleiknek beszélgetni, tapasztalatot cserél-

Őszi Egészséghét

ni is volt lehetőségük a gyermeknevelésről.
Jól sikerült, hangulatos délutánt töltöttünk el
együtt. Decemberre ismét tervezünk egy játszóházat, melyre minden három év alatti nem
bölcsődébe járó gyermeket
szeretettel várunk. Természetesen ismét előzetes
bejelentkezés szükséges. A
pontos időpontot a későbbiekben közöljük a hirdető
plakátokon.
A bölcsődés gyermekeknek
is szervezünk programokat
decemberre. Hatodikán a
Mikulás látogat el hozzánk,
huszadikán pedig kézműves foglalkozással egybekötött tea-délutánra várjuk a
ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

NOVEMBER 6-10. KÖZÖTT ŐSZI EGÉSZSÉGHETET SZERVEZTÜNK SZÍNES ÉS GAZDAG PROGRAMKÍNÁLATTAL ÓVODÁSAINK ÉS MUNKATÁRSAINK SZÁMÁRA. A HÉT FOLYAMÁN MINDEN NAP RENDHAGYÓ,
KÜLÖNLEGES ESEMÉNYEKKEL HANGSÚLYOZTUK AZ EGÉSZSÉGTUDATOS ÉLET ÉS AZ EGÉSZSÉGES
SZEMLÉLET FONTOSSÁGÁT, AMINEK KIALAKÍTÁSÁT MÁR ÓVODÁSKORBAN EL KELL KEZDENÜNK.
A hét programjába az egészséges életmód
kialakítását építettük be, különböző témák
játékos formájú feldolgozásával, ahol a
gyerekek nemcsak szemlélői, hanem interaktív formában, szereplői, résztvevői is
voltak az óvodai eseményeknek.
Minden napnak volt egy központi témája,
amit az óvó nénik, vagy a meghívott vendégeink a gyerekekkel játékos szituációkat
teremtve megismertettek, vagy az ismereteket mélyítették.
Gyümölcsnapon gyümölcssalátát készítettünk közösen, majd együtt elfogyasztva kiemeltük a gyümölcsök szerepét az
egészségvédelemben. A kézmosás helyes
technikájának elsajátítását „baci- vadászattal” érzékeltettük, dallal, mondókával,
mozgással színesítve. Közösen játszottuk el
a kézmosás helyes fázisait, hogy a rögzítés
hatékony legyen a gyerekeknél. Drámajátékokkal és szituációs játékokkal csoport-

szinten a fogápolás, fogmosás fontosságát
kiemelve, a fogmosás helyes technikájával
ismerkedtünk. Teanapon- gyümölcs és vitaminteákat készítettünk, közösen ízesítettük mézzel és citrommal. Iszogatás közben
tudatosítottuk közös beszélgetések során
a betegségmegelőzés
fontos elemeit. /vitaminok,
helyes táplálkozás, mozgás, pihenés, mentálhigiénés szokások / Munkatársaink számára Zumba
napot szerveztünk, ahol
aktív mozgással tehettek
egészségük megőrzéséért.
Péntekre időzítettük az
orvostanhallgatók, Teddy
Maci Kórház, Teddy doktorainak látogatását és
„rendelését”. Ők már több-

HIRDETÉSFELVÉTEL:
E-MAIL: DANDEMELINDA@HAJDUSAMSON.HU
TEL.: 06-52-590-592

KISBÁLÁS LUCERNA ELADÓ
(IDEI, ESŐMENTES) 800 FT/BÁLA.
NAGYOBB TÉTELBEN ALKUKÉPES.
TEL.: 06-30-607-6148
családokat.
Áldott Karácsonyi Ünnepet és Békés Boldog Új
Évet kívánok a bölcsőde összes dolgozója nevében: Szabó Sándorné a bölcsőde vezetője.

ször jártak óvodánkban, de most is nagyon
vártuk őket. Tevékenységük játékos, érdekes, mert a gyerekek félelmeit csökkentik
az orvos-beteg kapcsolatban azzal, hogy
a gyerekek a méretükben készült műtősruha, maszk, fecskendő, fonendoszkóp
segítségével kis orvosokká válhatnak és
gyógyíthatják plüss állataikat. A gyerekek
emellett értékes ismereteket szerezhettek
az emberi testről, a szervekről, az egészséges
táplálkozásról, az egészséges életmódról
és az orvos gyógyító munkájáról.
Weidnerné Puskás Mária
Egészségnevelés munkaközösség vezető
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A Parlamentből jelentem:
KÜZDELMES, DE EREDMÉNYES ÉV VÉGÉHEZ KÖZELEDÜNK
Harmadik éve kell szembenéznünk a XXI. századi Európa
legnagyobb kihívásait jelentő jelenségekkel. A kontinens
általános és az emberek mindennapi biztonságát befolyásoló események borzolják fel nap, mint nap a közhangulatot, sajnos egyre többen elszenvedői a nem kalkulált
változásoknak.
Az előző évszázad végén még erős világpiaci befolyással
bíró Európa, mára tisztázatlan irányultságú, népére veszélyes gazdasági, pénzügyi, szociális és pénzügyi manővereket kezdeményez, illetve hagy jóvá, - felhatalmazás
nélkül.
Egyre élesebben kirajzolódik, hogy körülhatárolható
pénzügyi körök és lobbycsoportok befolyása érvényesül
olyan nemzeti hatásköröket átlépő ügyekben, melyek
egyszerűen fogalmazva hátrányosak az európai országok
lakói számára. A tagállamokra ráerőltetni tervezett felsőkorlát nélküli betelepítési kvótáról világos képet kaphat
bárki, aki nyomon követi a napi híreket, vagy részt vesz a
Nemzeti Konzultációban. Az európai gazdasági kilátások
romlása, a politikai instabilitás azonban számos ponton
tovább rontja a nemzetállamok esélyeit, alapjaiban rengeti meg az évezredeken át összetartó erőt és kovászt jelentő kereszténységet és a biztos alapokat jelentő európai
értékeket.
A Brexit (az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból) felborítja a közép-, és kelet-Európai országok számára a csatlakozás egyik legfontosabb elemét jelentő
szabad munkavállalás körülményeit. Nyomában egyre inkább érezhető a nyugat-Európai országok protekcionista
gazdaságra történő áthangolódása és ezzel egy időben a
jobban teljesítő V4-ek (Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország) térnyerésének lassítása.
A kétsebességes Európa létrehozása a Római Szerződés országainak világosan látszó stratégiája,
ami enyhén szólva is inkorrekt. A csatlakozásnak ára volt,
megfizettük, sőt néha meg is szenvedtük az elmúlt 13
évben. Ezért a kohéziós források igénybevételével szeretnénk a hasznát is látni az európai gazdasági érdekszövetségnek, érezhetően csökkentve a talán teljes mértékben
soha le nem dolgozható lemaradásunkat a nyugat-európai
életszínvonaltól.
A magunk erejéből sokat haladtunk ezen az úton, most
érkeztünk el a felzárkózás látványosabb időszakához,
mert a magyar gazdaság stabil pályára állt, és a magyar
emberek lendülete is erősödött.
A munka alapú társadalom felépítése és a magyar
középosztály, a családok és a magyar vállalkozások
megerősítése egyértelműen legfontosabb céljai a
kormányzó pártszövetségnek. A támogatások egytől
egyig munkaviszonyhoz kapcsolódnak, a segélyezés célirányos, továbbra sem mondtunk le arról, hogy mindenki
dolgozhasson, aki akar és képes is rá. Az uniós források
élénkítő hatása gazdaságunk állapotára valójában ebben
az évben kezdett igazán érződni. A hozzá kapcsolódó
adópolitika és szabályozás egyértelműen a magyar,
illetve országunkban működő cégeknek, vállalkozásoknak, gazdálkodóknak és a munkavállalóknak kedveznek.
A minimálbér és a garantált bérminimum 7 év alatt gyakorlatilag a duplájára emelkedett, az átlagbérek előző
évhez képest is átlagosan 13 %-kal emelkedtek, a
mögöttünk hagyott 7 év alatt közel 9 %-kal a nőttek nyugdíjak is, az alacsony infláció tovább javította a
jövedelmek és juttatások vásárlóértékét. Természetesen
ennek a duplájára lenne szükség, de meggyőződésem

és állítom, hogy a gazdaság képes lesz arra, hogy
a következő ciklus végére legalább 30-50 %-kal
emelje a béreket, ami lehetőséget teremt minden más
juttatás növelésére is. A keleti nyitás politikája garanciát
ad hazánk számára, hogy a sérülékeny, túlzott amerikai
befolyás alatt álló európai gazdaságba érkező keleti,
ázsiai, főleg kínai tőke ne kikerülje az országot, hanem
itt alakítsa ki a befektetések logisztikai központjait. Az
Európába érkező kínai befektetések 1/3-a hozzánk
érkezik, exportunk meghaladta a 600 milliárd Ft-ot,
ami több ezernyi munkahelyet biztosít hosszútávra. A
gyakorlatilag korlátlan (1,3 milliárd lakó) piacra kínai
tőkéből Magyarországon gyártott termékek aránya ebben az évben már meghaladta a kínai importot. Az orosz
nyitást sokan bírálták, holott nem egyenlő a „szovjet nyitással”, hiszen egy erős, sokkal inkább európai attitűddel
rendelkező nyersanyagkincseiben verhetetlen gazdasági
potenciált jelent ma Oroszország a világnak. A nyugat-,
és észak-európai országok elveszíthetik az energiamonopóliumaikat, megszűnik a kötelező függőségünk, ami
évtizedeken át kiszolgáltatott helyzetben tartotta az
energiapiacot Magyarországon.
Ezért nem mindenki örül talpra állásunknak, a gazdasági
sikereinknek, aminek esélye 2010 előtt fel sem merült. A
számos területen kilátástalan helyzetben lévő, túlélésben
reménykedő országból egy bizakodó, ország születik, de
hosszú még az út, és még számos területen kell hasonlóan jó eredményeket elérnünk.
A 2018-tól kezdődő kormányzati ciklusban minden korábbinál nagyobb mértékben és minden területen tapasztalhatóvá válik, hogy biztonsági, gazdasági és társadalmi
körülményeit tekintve is hazánk Európa legstabilabb
országa.
Ettől függetlenül mindenki a saját életén keresztül tudja
lemérni a változásokat, még akkor is, ha abban általában
nem vagyunk tárgyilagosak.
A 730 ezer új munkahelyből 250 ezer a közfoglalkoztatottak álláshelye, 480 ezer fő az elsődleges
munkaerőpiacon helyezkedett el, amire korábban
nem volt komoly esély. A programokban részt vevők gazdasági teljesítményét önmagában nem lehet értékelni,
de a mindennapok biztonságérzete jelentősen javult a
drasztikusan csökkenő bűnesetek következtében, illetve
ezrek kerültek vissza a normál életbe azzal, hogy rendszeres elfoglaltságuk lett.
Ma már észak- és kelet-Magyarországon is munkaerőhiány van, és nem mondok újat azzal talán mindenkinek,
hogy már jövőre és egészen biztosan 3-4 év távlatában
már krónikussá válik. Ezalatt az idő alatt azonban meg
kell erősödni a magyar vállalkozásoknak annyira, hogy a
foglalkoztatottakat tovább tudják alkalmazni.
A gazdasági növekedés ezzel egy időben lehetőséget fog
teremteni arra, hogy újabb és újabb beruházások induljanak, kiépüljön a munkaalapú társadalom és megerősödjön a közös terhek nagyobbik hányadát vállán cipelő
magyar középosztály.
Az uniós források gazdaságélénkítő hatása vitathatatlan,
de önmagában kevés. Mellé kell tenni a saját erőt, vagyis
a nemzeti forrásokat is, egyébként nem hívhatók le a
támogatástok. A magyar önrésszel (15 %) kiegészítve az
ország teljes területén a településeket közvetlenül érintő, úgynevezett Területi és Településfejlesztési Operatív
Program keretében (TOP) mintegy 1.000 milliárdos fejlesztés valósul meg a következő 2 évben.

2019 végére számos közintézmény energetikai
korszerűsítése készül el, iskolák, óvodák, bölcsődék, szociális ellátók, közösségi házak és terek,
szolgáltató központok épülnek, illetve újulnak
meg, turisztikai fejlesztések teszik vonzóbbá a vidéki térségeket.
Előzőek mellett a környezetvédelemre felhasználható
uniós (KEHOP) források, közlekedésfejlesztésre fordítható
uniós (IKOP) és hazai források adnak lehetőséget nagyszabású beruházások indulására, valamint több tízmilliárd Ft
nagyságú támogatással épülnek üzemek, korszerűsödnek gyárak, erősödnek vállalkozások a gazdaságfejlesztésre használható (GINOP) forrásokból, és gyarapodnak a
mezőgazdasági vállalkozások, őstermelők, gazdálkodók a
különböző vidékfejlesztési (VP) forrásokból.
Többek között Álmosdon új óvoda épül, Bagamérban
középületek korszerűsítése és belvízrendezés indul el,
megújul a településeket összekötő út legrosszabb szakasza. Bocskaikertben közösségi ház bővítés, óvodai fejlesztés, kerékpárút építés, belvízrendezés, Fülöpön energetikai korszerűsítés, belvízrendezés, út-, és járdaépítés,
Hajdúhadházon óvodafejlesztés, energetikai korszerűsítések, egészségügyi és szociális fejlesztések, kerékpárút
építés indul és befejeződik a szennyvízcsatornázás régen
várt üteme. Hajdúsámsonban nagyszabású közösségi
tér és épületfejlesztés, helyei gazdaságfejlesztés, szociális és egészségügyi fejlesztés, belvízrendezés kezdődik el,
elkészül jövő nyárra a 471-es elkerülő szakasza és ősszel
indul a 2x2 sávra bővítése Debrecen felé. Létavértesen
az ipari park bővítése, szociális fejlesztés, és nagyszabású
energetikai fejlesztés indul el, valamint megkezdődik és
megvalósul a város teljes körű szennyvízcsatornázása,
új tisztítómű építésével. Kokadon közfoglalkoztatási
programok, helyi gazdaságfejlesztési program kezdődik,
Nyíracsádon belvízcsatornázás indul, külterületi utak
épülnek, elkészül a Nyíradony-Nyíracsád és a NyíracsádVámospércs közötti útszakaszok felújítása és előkészítjük
az idősek nappali ellátását biztosító beruházásukat.
Nyíradonyban kiépül a tudományos és innovációs park,
óvodafejlesztés, kerékpárút építés, az Európa Parkban
vásárcsarnok építése, közösségi térfejlesztés és turisztikai fejlesztés kezdődik, út és járda épül, reményeink
szerint új tűzoltólaktanya is épül ROHU (román-magyar)
határ-menti uniós forrásokból, felújításra kerül a megyehatárig a Nyírlugosi út. Nyírábrányban óvoda épül,
közintézmények energetikai korszerűsítése valósul meg,
Nyírmártonfalván óvoda épül, faluház felújítás, turisztikai fejlesztés indul el, Tégláson kerékpárút épül,
intézmények korszerűsítése valósul meg, út- és járda
épül, Újlétán óvoda épül, közfoglalkoztatási programok
indulnak, Vámospércsen új városközpont épül, beépül
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a művelődési ház tetőtere, óvoda és iskolafejlesztések
indulnak, közintézmények korszerűsítése, turisztikai
fejlesztés kezdődik és indul a 48-as főút belterületi szakaszának felújítása. Debrecenben a választókerülethez
tartozó területen megújul a Csapókerti közösségi ház,
utak és járdák épülnek és folytatódik a 471-es főút 2x2
sávra bővítése és korszerűsítése, megkezdődött a 48-as
főút belterületi szakaszainak 2x2 sávra tervezése, a 47-es
úttal történő összekötésének tervezése.
A megyeszékhely nagyszabású fejlesztései kihatással lesznek választókerületünk lakosainak életére is, ezért is volt felemelő érzés egész Hajdú-Bihar megye közlekedésfejlesztési beruházásaihoz a
támogatások megszerzése, az előkészítésük és az
elindításuk.
Előzőekre merem alapozni a következő évekre vonatkozóan vázolt prognózisomat, melynek végrehajtásához
együttműködésre és egyetértésre lesz szükség.
Ugyanis bármilyen jó terv és jó eredménnyel kecsegetető
elképzelés fordulhat kudarcba, nem hozva a hozzáfűzött
reményeket, ha a tervek végrehajtására felhatalmazott
politika irányítás elveszíti a támogatottságát és akadályozzák a rendelkezésre álló források hatékony felhasználását.
Sokat és sokan dolgoztunk azért, hogy Magyarország mára
egy biztos hely legyen Európában, és minden magyar
érezze, hogy itt a legfontosabb széles e világon.
A választási küzdelmek újra felszínre hozzák az országot
kudarcba manőverezők valódi arcát és tulajdonságait, az
alaptalan vádaskodásokat a gyűlöletkeltést, az uszítás
már megismer és általuk használt módszereit, éppen
azokat, melyek a bukásukhoz vezettek. A magukat újnak
beállító fizetett zsoldosok, akik a pénzért és a hatalomért
bármire képesek, pedig az esélytelenek nyugalmával hazudozhatnak és mondhatnak bármit, néhány perc hírnév
reményében.
Voltak, vannak, és mindig lesznek pénzért mindenre
kaphatók firkászok, álnéven író bértollnokok, de azokból
is lesznek és reményeim szerint többször annyian, akik
értékelik törekvéseinket, mindazt a teljesítményt, amit a
magyar emberek és itt mi mindannyian, közös erőfeszítéseink árán elértünk.
Jómagam büszke vagyok a mögöttünk lévő együtt elért
teljesítményünkre, ezért is kívánok nyugodt, őszinte
szívvel, minden választókerületünkben élő és dolgozó
honfitársamnak békés, szeretetben gazdag Áldott
Karácsonyt, jó egészséget, eredményekben bővelkedő
Boldog Új Esztendőt!
Tasó László
Hajdú-Bihar Megyei 3. sz. vk. Országgyűlési Képviselője
Miniszterelnökség Államtitkára

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

KÖZELEG A KARÁCSONY,
ÚJRA INDUL A

FELHÍVÁSA

CIPŐSDOBOZ
AKCIÓ

KARÁCSONYI
ADOMÁNYGYŰJTÉSRE
Karácsony közeledtével különösen
fontos, hogy a nehéz sorsú emberek,
családok felé forduljunk.
Most Ön is segíthet a rászoruló
gyermekeken és családokon,
hogy szebb legyen az ünnepük.
Amennyiben lehetősége van rá,
kérjük, állítson össze egy kis
adománycsomagot s juttassa el
szolgálatunkhoz 2017.12.15-ig.

Mi legyen a csomagban?
Mindenféleképpen nem romlandó,
tartós élelmiszerek, mint: konzerv,
tészta, liszt, cukor, olaj, édesség,
szaloncukor, tartós tej, rizs, szörp,
lekvár, tea, kakaó, dió, méz…stb.
Várjuk felajánlásaikat a Család
és Gyermekjóléti Szolgálatnál /
Hajdúsámson, Árpád út 22., tel.:
06-52/201-343/ Adományaikat
Nagy Gyöngyi és Csőszné Szilágyi
Erzsébet családsegítők várják.
Távollétük esetén Oláhné Balázs
Erzsébet telephelyvezetőnél is
leadhatják felajánlásaikat.
Együttérzésüket, eddigi és jövőben
adományaikat, felajánlásaikat ügyfeleink nevében is köszönjük!
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
SZERVEZÉSÉBEN
A már hagyománnyá vált Cipősdoboz
akciónkat idén is megszervezzük,
mellyel szeretnénk hozzájárulni
ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű
családokban nevelkedő gyermekeknek is örömteli karácsonya legyen!
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai példát mutatva, s
ösztönzően elkészítik a maguk
cipősdobozát.
Kérjük, minél többen csatlakozzanak hozzánk!
A dobozba játékok, iskolai eszközök,
higiéniai tárgyak, édesség, ruha,
hajgumi, hajcsat, könyv …..stb.
kerülhet.
Ne tegyenek a dobozba romlandó
ételt, folyékony dolgokat, korhatáros tartalmú újságot vagy képeket,
alkoholt!
Az ajándék útja:
1. Csomagolja be színes csomagolópapírral a dobozt. Tegye ezt olyan
formában, hogy könnyen, szakadás
és sérülés nélkül ki lehessen
bontani, tekintettel arra, hogy át
fogjuk nézni a csomagokat.
2. Írják rá, hogy milyen nemű és
korú gyermeknek szánják.
3. 2017.12.15.-ig juttassák el a
Hajdúsámson, Árpád u. 22 alatt
lévő Családsegítő Szolgálathoz.
Felajánlásaikat Nagy Gyöngyi és
Csőszné Szilágyi Erzsébet családsegítők várják. Távollétük esetén
Oláhné Balázs Erzsébet telephelyvezetőnél is leadhatják adományaikat. További információ az 52-201343-as számon kérhető.
4. A szolgálat munkatársai átnézik, majd véglegesen lezárják a
dobozokat.
5. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat eljuttatja a rászoruló gyermekeknek az ajándékokat.
Tegye boldoggá egy nehéz sorsú
gyermek karácsonyát egy szerény
ajándékkal!
Nagy Gyöngyi/Csőszné Szilágyi Erzsébet
Család és Gyermekjóléti Szolgálat
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ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

Nagy izgalommal készültünk
A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola
ebben az évben is megrendezte a rajz,
matematikai levelező és versmondó versenyét. Nagyon szép és esztétikus rajzokat
készítettek a gyerekek a pályázatra. A rajzversenyen dicséretben részesült Fogarasi
Tibor Ronaldó (Maci csoport). A versmondó versenyt november 20-án rendezték
meg. Az eseményt az Eszterlánc Óvoda
15 gyermeke képviselte. Nagy izgalommal
készültek a felkészítésükben nagy segítségükre voltak az óvoda pedagógusai illetve
a szülők, akik fárasztó napjaikat nem kímélve segítették a gyermekek munkáját. Kis
palántáink és kísérőik egy kellemes, vidám
hangulatú összejövetelen vehették részt,
ahol megtapasztalhatták, hogy milyen jó
érzés sok ember elé kiállva a versek hangulatával örömöt szerezni. A matematikai
verseny eredményét az év végén fogják kihirdetni, de minden bizonnyal ott is hasonló
jó eredményeket fognak elérni a gyerekeink. Az óvoda összes dolgozója nagyon

büszke a gyerekek kitartására, szorgalmára
és teljesítményére.
3. helyezett: Kis Zotmund Buci-Maci csoport
4. helyezett: Veres Viktória Katica csoport
Résztvevő gyerekek:
Murányi Kinga
Földi Ádám
Dévai Panna
Birinyi Dorina
Horváth Julcsi
Varga Sztella
Csigai Marcell
Csík Vivien
Balogh Lajos
Néző János
Deák Levente
Juhász Levente
Gorgyán Péter

Buci-Maci csoport
Buci-Maci csoport
Katica csoport
Katica csoport
Katica csoport
Katica csoport
Napsugár csoport
Hangyaboly csoport
Hangyaboly csoport
Hangyaboly csoport
Mazsola csoport
Mazsola csoport
Mazsola csoport
Péter Mihályné
Óvodapedagógus

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI

Szakmai nap a Rákóczi-iskolában
A PEDAGÓGIAI SZEMLÉLETVÁLTÁS ÉS MEGÚJULÁS EGYIK LEGFONTOSABB CÉLJA, HOGY INTÉZMÉNYÜNKBEN EREDMÉNYESEN BIZTOSÍTSUK A HÁTRÁNYKOMPENZÁLÁS, AZ ESÉLYTEREMTÉS LEHETŐSÉGEIT, ILLETVE A MAGATARTÁSI, TANULÁSI PROBLÉMÁK KEZELÉSE HATÉKONYABBÁ VÁLJON.
Mindehhez nélkülözhetetlen, hogy a pedagógusok folyamatosan képezzék magukat,
hozzájussanak azokhoz az információkhoz,
melyek segítik a megfelelő tanulási környezet kialakítását, az ismeretek gyakorlatba
történő beépítését, a tanulók támogatását.
Az információszerzésnek, valamint a belső tudásmegosztásnak egyik lehetséges
színtere a szakmai nap, melyet november
közepén szerveztünk a Rákóczi-iskolában.
A szakmai nap első részében Debreczeniné
Cserép Ibolya és Pacsuráné Bálint Éva, a
DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ
munkatársai tartottak előadást a tankötelezettség elmulasztásáról, az észlelő- és
jelzőrendszer feladatáról, a gyermekek
jogairól, kötelezettségeiről, valamint a
gyermekbántalmazás felismeréséről, megelőzéséről, kezeléséről. A szakemberek
prezentációit nemcsak azért tartottuk fontosnak, mert a gyermekvédelmi rendszer
jelentősen átalakult az elmúlt időszakban,
hanem a szakmai támogatás miatt is, mivel ettől a tanévtől együttműködő intéz-

ményként bekapcsolódtunk a Család- és
Gyermekjóléti Központ EFOP-3.2.9-16 pályázatába. Iskolánkban ez a projekt egyéni,
csoportos, valamint közösségi segítő tevékenység formájában valósul meg.
Következő előadóként Kondor István rendőr
őrnagy, bűnmegelőzési tanácsadó izgalmas és tanulságos témát választott, hiszen
a diákcsínyek és a bűncselekmények határmezsgyéiről, jogi meghatározásairól, következményeiről beszélt a jelenlévőknek.
Az előadásokat szekciófoglalkozások követték. Az alsó tagozaton tanítók a Bee-Bot
(egyszerű és gyerekbarát kivitelű, programozható játékrobot méhecske) felhasználási lehetőségeivel ismerkedtek Tóthné
Tencler Judit tanítónő segítségével, ezután
Földvári Istvánné alsós igazgatóhelyettes
vezetésével a tanulmányi versenyek programját állították össze.
A felső tagozatos tanároknak A hatékonyság
növelésének játékos fejlesztési lehetőségei

Kis Zotmund

Veres Viktória

a tanítási órákon címmel tartott interaktív
foglalkozást Tisza Zsuzsanna, a nyíregyházi
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium pedagógusa, majd az informatikateremben
Zachar Zoltánné munkaközösség-vezető
mutatott be WEB 2.0-s alkalmazásokat,
netes tartalmakat. Az alapfokú művészeti
iskola tanárai a kiemelten tehetséges fiatalok fejlesztésének lehetőségeit beszélték
meg Jakubecz Sándor igazgatóhelyettes
irányításával.
Bízunk abban, hogy a téma gazdag szakmai nap elérte célját, s az új ismeretek,
módszerek, eszközök megismerése pedagógiai tevékenységünk hatékonyságát
segíti, oktató-nevelő munkánk minőségét
javítja.
Nábrádi Mihály igazgatóhelyettes
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II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI

Eredményesen zárult a kódolás hete
ISKOLÁNK EBBEN A TANÉVBEN MÁSODJÁRA KAPCSOLÓDOTT BE AZ EURÓPAI KÓDOLÁS HETE
PROGRAMJÁBA. A KÉT HÉTEN ÁT TARTÓ PROGRAMSOROZATBAN SZÍNES, ÉRDEKES, JÁTÉKOS
FOGLALKOZÁSOKAT, VERSENYEKET RENDEZTÜNK TANULÓINKNAK A KÓDOLÁS TÉMAKÖRÉBEN
TANÓRÁN KÍVÜL ÉS TANÓRÁKON IS.
Célul tűztük ki, hogy az EU Code Week
2017 (http://codeweek.eu/) keretében a
CodeWeek4all kihívásnak is megfeleljünk,
ami azt jelenti, hogy az iskolánk tanulóinak
legalább 50%-a (min. 427 tanuló) kapcsolódjon be az EU Code Week iskolánkban
szervezett eseményeibe. Ezt a kihívást alaposan túlteljesítettük.
A programokon szívesen, nagy létszámmal
vettek részt tanulóink. Ezt mi sem bizonyítja

jobban, hogy a 40 meghirdetett eseményen
az összes résztvevő száma 2184 fő volt.
Színes programkínálatunk és tanulóink
lelkesedése, aktivitása elnyerte jutalmát,
ugyanis a 2017-es EU Code Week megvalósítása során az IVSZ által meghirdetett
országos pályázaton iskolánk elnyerte
„A legszínesebb iskola” kitüntető címet.
Zachar Zoltánné munkaközösség-vezető

Épülünk, szépülünk…
INTÉZMÉNYÜNKBEN A RENDELKEZÉSÜNKRE
ÁLLÓ FORRÁSOK ÉSSZERŰ ÉS HATÉKONY
FELHASZNÁLÁSÁVAL FOLYAMATOSAN
TÖREKSZÜNK ARRA, HOGY MEGVALÓSÍTSUK
FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEINKET A MINÉL
SZÍNVONALASABB MUNKA, VALAMINT
AZ IGÉNYES ÉS BARÁTSÁGOS KÖRNYEZET
KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Megemlékezés az 1956-os forradalomról és
szabadságharcról
INTÉZMÉNYÜNK OKTÓBER 20-ÁN ÜNNEPELTE AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
61. ÉVFORDULÓJÁT. A SZÍNVONALAS ÜNNEPI MŰSORT A 7. G OSZTÁLY TANULÓI ADTÁK ELŐ
DÉLELŐTT AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGE ELŐTT, DÉLUTÁN PEDIG A VÁROSI MEGEMLÉKEZÉSEN.
A műsorban fellépő diákok felelevenítették
azokat a forradalmi és szabadságharcos
eseményeket, melyek kifejezték a magyar
nemzet szabadság iránti vágyát, az érte
vívott küzdelmét, a diktatúrával szembeni

ellenállását.
Köszönet illeti a műsorban szereplő diákokat, valamint a szervezésében és a felkészítésben résztvevő pedagógusokat.
Nábrádi Mihály igazgatóhelyettes

2017 nyarán jelentős változások történtek az
épület folyosóin, termeiben, így ebben a
tanévben diákjaink megújult környezetben kezdték meg a tanulmányaikat, és az
iskolánkba látogatóknak is hamar feltűnt
a minőségi változás. Az ötletelésben és a
megvalósításban sokan közreműködtek.
Munkatársaink ötletgazdag, odaszánt munkájukkal segítették a beruházás látványos
megvalósítását, s törekedtek arra, hogy a
szófelhők, betűfalak, motivációs ábrák által
közvetített üzenetek, információk figyelemfelhívók, bátorítók, motiválók legyenek,
s olyan értékeket közvetítsenek, melyek
mindannyiunk számára iránymutatóak.
Az eszközfejlesztés elsősorban az informatikaoktatást érintette, új eszközöket vásároltunk, az informatikai beruházás keretében
pedig megtörtént a hálózatkorszerűsítés és
-fejlesztés.
A honlapunkon induló sorozatunkkal különböző területeken szeretnénk bemutatni az
áldozatos, kreatív munka folyamatát, eredményeit, az intézményi felújításokat, átalakításokat és eszközbeszerzéseket.
Terveink szerint tovább folytatódnak a fejlesztések, tehát épülünk, szépülünk, s igyekszünk megtenni mindent annak érdekében,
hogy szebb, ösztönzőbb, kényelmesebb
környezetben élhessük hétköznapjainkat a
Rákóczi-iskolában.
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PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

XII. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat
SIKERESEN SZEREPELT A XII. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES PÁLYÁZATON A SÁMSONI
SZÖSZMÖTÖLŐK SZAKKÖRI CSOPORT.
A pályázati munkák a regionális kiállítás
után az országos tárlaton (a Debreceni
Művelődési Központban) is helyet kaptak.
A díjátadón emléklapot és különdíjat vehetett át Dobosné Hajdu Anikó, mint felkészítő. Az alkotó gyerekek: Hajdu Bettina, Káté Alexandra, Kincses Marcell, Kun
Barbara, Majoros Mária, Mányi Dorottya,
Székely Gréta, Szabó Orsolya, Szegedi
Petra, Székely Gréta, Szilágyi Katica, Tar
Veronika, Tóth Jázmin, Varga Fruzsina,
Vas Lili, Veres Áron.

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÍREI

Pályaorientációs nap
A CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HAJDÚSÁMSONI
TAGINTÉZMÉNYÉNEK ALSÓ TAGOZATOS TANULÓI AZ
ELSŐ ALKALOMMAL MEGSZERVEZETT PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP ALKALMÁBÓL OKTÓBERBEN A
DEBRECEN AIRPORT NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉRRE
LÁTOGATTAK EL.

„Tűvel varrt hit”
A reformáció 500. évfordulója alkalmából „Tűvel
varrt hit” címmel kiállítás nyílt 2017. október 26-án
a muzeális intézményben, ahol az Öltögetők Klubja
kézimunkái kerültek bemutatásra Terdik Angéla Népi
Iparművész kerámiáival kiegészítve. A megnyitón
Dobosné Hajdu Anikó, a klub vezetője számolt be
éves munkájukról és azokról a reformációval kapcsolatos regionális és országos kiállításokról, melyen a
sámsoni tagok részt vettek alkotásaikkal.

A gyerekek közelebbről is megismerkedhettek a reptéren dolgozó tűzoltók munkájával.
A mentőhelikoptert a pilóta és az éppen
ügyeletes mentőorvos mutatta be kisdiákoknak. A repülőgépek le- és felszállásai
tették még látványosabbá a programot.

Kézzel hímzett
garnitúrát
adományozott…
a reformáció 500. évfordulója alkalmából a református egyházközségnek a kulturális intézményben
működő Öltögetők Klubja. A felajánlás 2017. október
22-én, a templomtorony felújítás alkalmából szervezett hálaadó istentiszteleten került átadásra.

Közlemény

Az 5.-7. évfolyamosok az Aqua-Plastech
Kft. hajdúsámsoni telephelyére látogattak
el, ahol megfigyelhették a szikvízgyártás
folyamatát és megismertek minden olyan
gépet, berendezést, csomagoló eszközt
(flakon, rekesz), vízkezelő technológiát,
ami a szikvízgyártáshoz szükséges. Visszatérve az iskolába a program filmvetítéssel
folytatódott, ahol különböző szakmákat
ismerhettek meg a gyerekek.

TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT, HOGY
A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR,
KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY ÉS MARTINKAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
2017. DECEMBER 27-TŐL 29-IG ZÁRVA
TART. NYITÁS: 2018. JANUÁR 2-ÁN,
KEDDEN 8 ÓRA.

Ezen a napon a 8. évfolyamosok a már hagyományosan megrendezett „Szelet a vitorlába!” Pályaválasztási Kiállításon vettek
részt a Lovarda Egyetemi Kulturális és Konferenciaközpontban. A pályaorientációs
programon számos középfokú intézmény
és munkáltató tájékoztatta a továbbtanulás előtt álló általános iskolásokat arról,
hogy egy jó szakma biztos megélhetést
jelent, valamint bemutatókkal segítették a
megfelelő iskolaválasztást. A kiállítás után
még meglátogattak egy debreceni autószerelő műhelyt, ahol elsősorban a fiúkat
érdeklő szakmáról tájékozódhattak.

Nagyon sikeres volt ez a nap, mert a tanulók
sok élménnyel és tapasztalattal gazdagodtak.
Szikvízgyártás közben

Borosné Szabó Bernadett tanító
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CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÍREI

„Diákcsíny vagy bűncselekmény?”
EZZEL A CÍMMEL TARTOTT ELŐADÁST BERECZKI DÓRA RENDŐR-FŐTÖRZSŐRMESTER A CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNYÉBEN OKTÓBER 3-ÁN AZ ISKOLA
ALSÓS ÉS FELSŐS TANULÓI SZÁMÁRA 1-1 ÓRÁBAN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK MEGHÍVÁSÁRA.
Az iskolába elkísérték Füzesi József rendőrfőtörzsőrmester és Rácz Zoltán c. rendőrfőtörzsőrmester, hajdúsámsoni körzeti
megbízottak is.
A vetítés és beszélgetés keretében kitért
az iskolás korosztály körében leginkább
ismert bűncselekményekre, a fiatalkorú
bűnözés okaira, az elkövetővé válás következményeire, valamint a büntetésekre

és intézkedésekre.
Az előadáson a segélyhívó számokról és
azok megfelelő használatáról is beszélgettek a gyerekekkel.
Mindenki nagy érdeklődéssel hallgatta az
elmondottakat és szívesen megosztották
a témával kapcsolatos „tapasztalataikat”.
Szabó Erika tanító

„HATÁRTALANUL!” program HAT-17-01-2017-00569
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
A CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 7. ÉVFOLYAMOS TANULÓI – KÖZÖTTÜK A TAGINTÉZMÉNY
TANULÓI IS - EBBEN A TANÉVBEN RÉSZT VEHETTEK AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
ÁLTAL TÁMOGATOTT NÉGY NAPOS KÁRPÁTALJAI KIRÁNDULÁSON.
A kirándulást megelőzően előkészítő óra
keretében ismerkedtek meg a diákok
Kárpátalja történelmével, földrajzi adottságaival, az ott élő magyarság életkörülményeivel, szokásaival. Beregsuránynál
léptük át a határt, majd első állomásunk
Tiszaújlak volt, ahol megkoszorúztuk a
turulmadaras Rákóczi-emlékművet, amelyet a kuruc csapatok első győzelmes
csatájának helyén emeltek. Ezt követően
Tiszacsomán a honfoglalás kori temető
területén létesített emlékparkba látogattunk el. A következő helyszín Beregsurány
a Rákóczi-szabadságharc „bölcsője” volt.
Kárpátalja települései közül ebben a városban él a legnagyobb magyar közösség,
a város jelentős magyar kulturális központ.
A nap végén megérkeztünk a szállásunkra, a Nagydobronyban működő Irgalmas
Samaritánus Református Gyermekotthonba, amely 1995 óta fogadja a rászoruló
leánygyermekeket. Érdeklődve hallgattuk
az önellátó intézmény működését bemutató lelkészasszony ismertetőjét, és megismerkedtünk a gyermekotthon lakóival
is. A következő napon ellátogatunk a helyi
11 évfolyamos Nagydobronyi Középiskolába, ahol barátságos futballmérkőzést
játszottunk a helyi 7. évfolyamos tanulókkal. Ezt követően Munkács várában,
Kárpátalja legszebb, legnevezetesebb
műemlékében barangolva elevenítettük
fel a régi idők történelmét. Visszatérve
Nagydobronyba, kellemes meglepetésben volt részünk. Szállásadóink kézműves
foglalkozásokkal és táncházzal gondoskodtak szórakoztatásunkról. A harmadik
napon a Szolyvai Emlékparkban koszorút
helyeztünk el a második világháború vé-

gén, 1944 novemberében létesített egykori szolyvai gyűjtőtábor áldozatainak,
a málenkij robot elszenvedőinek emlék-

művénél. A következő helyszín a Vereckeiszoros volt, ahol a Latorca folyó építő és
romboló munkáját figyelhettük meg. A
Vereckei-hágón csepergős időben sétáltunk fel a magyar honfoglalás millecentenáriumi emlékművéhez, ahol a Himnuszt
elénekelve koszorút helyeztünk el a hágón átkelő honfoglaló magyarok emlékére. Az utolsó napunk délelőttje Kárpátalja
legnagyobb településén, Ungváron telt
el, ahol első utunk az ungvári várba, Kárpátalja egyik leghíresebb műemlékébe
vezetett. A várkastélyban a Kárpátaljai
Honismereti Múzeum és Képtár, valamint
ideiglenes kiállítások találhatóak. A vár
szomszédságában 1970-ben nyitotta meg
kapuit az Ungvári szabadtéri és néprajzi
múzeum (skanzen), ahol a régi építészetet csodálhattuk meg. Különösen érdekes
volt számunkra a régi iskolaépület és berendezése. Utunk végén Záhonynál érkeztünk Magyarországra. Mindannyiunk számára nagyon érdekes és tanulságos volt
ez a négy nap, amely lehetőséget teremtett arra, hogy felértékelődjön számunkra
a határon túli magyarság kitartása és elkötelezettsége Magyarország és a magyar
kultúra iránt.
Juhász Lászlóné tagintézmény-vezető

Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
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