
Bátran kijelenthetem, hogy városunkban 

nem volt még ennyi rendezvény a kará-

csony jegyében, mint most. Kezdődött az 

Adventi Gyertyagyújtással és a városi Dísz-

kivilágítás közös felkapcsolásával, hagyo-

mányteremtéssel az Idősek Karácsonya  

következett, melyen városunk Idősek 

Klubjai léptek fel a Múzeumban, Nagy-

családosok Karácsonya az iskolában, te-

lepülésrészeinken sem maradhatott el a 

karácsonyi ünnepség, a martinkai Mindenki 

Karácsonya és a sámsonkerti Összefogás 

Karácsonya. Intézményeinket is meglá-

togattuk karácsony előtt, hogy együtt 

kívánjuk közösen a gyerekeknek Boldog 

Karácsonyt. Zárásképpen tartottuk meg 

a Városi Karácsonyi Ünnepséget az iskolában.

A 2017-ES ESZTENDŐ DECEMBER HÓNAPJA AZ ÖSSZEFOGÁSRÓL, A SZERETET  
ÜNNEPÉNEK VÁRAKOZÁSÁRÓL SZÓLT. 

Az összefogás jegyében Ez úton kívánok Mindenkinek Boldog 

Új Esztendőt és remélem, csak folytatni 

tudjuk az év minden napján azt az ösz-

szefogást, amit december hónapban  

tapasztaltunk!
Antal Szabolcs polgármester
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MARTINKÁN A DOMB UTCA SÁMSONI ÚT FELÉ 
ESŐ KB. 250 M-ES SZAKASZÁN NEM VOLT 
KIÉPÍTVE AZ ELEKTROMOS VEZETÉK HÁLÓZAT, 
EZÁLTAL NEM VOLT KÖZVILÁGÍTÁS SEM.

Domb utcai világítás

Az ott lakóknak, illetve kiskert tulajdono-
soknak a párhuzamosan futó utcákból 
kellett az áramot a szomszédos kerteken 
keresztül bevezetni, ami nagyon sok prob-
lémát okozott. Az utcában hétvégi kerttel 
rendelkező Kiss Dezső közel 30 éve próbál-
ta elérni az előző képviselő testületeknél, 
hogy megépüljön a hálózat.
Kérelmeivel, aláírásgyűjtéseivel – amivel 
megtelt az elmúlt időszakban egy dosszié - 
mindig falakba ütközött. A jelenlegi képvi-
selő testület a beruházásra 3 millió forintot 
biztosított, így létre jöhetett a fejlesztés. 
Sajnos Kiss Dezső nem érhette meg, hogy 
2017. december  05-én  kigyúltak a fények a 
Domb utca ezen szakaszán is. 
A fenti beruházást az ügy elindítójának Kiss 
Dezső emlékének ajánlom, biztos megnyu-
godva és mosolyogva tekint le szeretett 
martinkai utcájára.

Szabó Kálmán

martinkai településrész

önkormányzati képviselő

Jelen pályázat célja, a fejlődésre váró városrészeinek és lakosságának a város fejlődő  
szövetébe való integrálása. Mit is jelent ez a gyakorlatban?

Lakófunkciót erősítő tevékenységek, vagyis: önkormányzati lakás építése a Krúdy  
utcában.

Közterületeken biztonságtechnikai, tér8gyelő rendszer fejlesztése, telepítése az alábbi 
helyszíneken: 471 főút-Csokonai utca kereszteződés, 471 főút-Árpád út- Hajnal út keresz-
teződése, 471 főút Árpád út vége autóbusz forduló, Csokonai utca – Láng utca keresz-
teződés, Csokonai utca –Bethlen utca kereszteződés, Csokonai utca – Alkotmány utca, 
Csokonai utca – Kazinczy utca. A kiépített rendszer távolról is elérhető lesz – internet 
szolgáltatás esetén - így akár egy járőrautóból is nyomon követhető a kamerák képei. 

Közlekedési – és közlekedésbiztonsági fejlesztések keretében az Alkotmány utca szilárd 
burkolattal történő kiépítése, aszfaltozása történik meg.

Antal Szabolcs polgármester

ELŐZŐ SZÁMAINKBAN MÁR ÉRTESÜLTEK LAKOSAINK A FENT EMLÍTETT NYERTES PÁLYÁZATUNKRÓL. 

MOST BŐVEBB INFORMÁCIÓT SZERETNÉNK ÖNÖKNEK ADNI.

„Fejlődésre váró városi területek rehabilitációja  
Oncsa településrészen” pályázatunkról

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Hajdúsámsoni Lakosság!

Ezúton is tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy 2018. január 16. napjától 
az önkormányzati tulajdonban lévő 
temető üzemeltetését a Hajdú-Bihar 
Megyei Temetkezési Vállalat látja el.

Bízunk benne, hogy az új üzemeltetővel 
megkötött szerződés alapján mindenki 
megelégedésére fogják végezni a ke-
gyeleti közszolgáltatási üzemeltetési 
tevékenységet.

Cím és elérhetőség:
Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat
4025 Debrecen, Arany János utca 40.
Vezető tisztségviselő: Kari Irén
Telefon: 06/52 411 711

Temetési felvételi iroda Hajdúsámsonban 
a Széchényi utca 6. szám alatt található 
a hozzátartozó szolgáltatásokkal teljes 
körűen. 

Ügyintéző: Urbánszki Károlyné
Telefon: 06/20 262 6355
Ügyeletet tartanak, halottszállítás éjjel-
nappal!

Antal Szabolcs polgármester

Rendezvényünket minden évben megtisz-
teli Tasó László, a Miniszterelnökség állam-
titkára, országgyűlési képviselő, aki most is 
megosztotta velünk ünnepi gondolatait.

Nem maradhatott el intézményeink, helyi 
tehetségeink műsora. Ezúton szeretném 
megköszönni a fellépők színvonalas mű-
sorát: az Eszterlánc Óvoda pedagógusai-
nak gyönyörű énekeit, a Csapókerti Álta-
lános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézmény 
növendékének karácsonyi versét, a II. Rá-

kóczi Ferenc Általános Iskola Művészeti 
tagozatának fuvola valamint felső tagozatos 
kórusának előadást és Vince János énekes 
produkcióját. Sztárfellépőnk idén a deb-
receni Nyughatatlan Együttes volt. 

Köszönet a Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
és Muzeális Intézmény valamennyi dol-
gozójának a szervezésért és a Polgárőr 
Egyesület közreműködéséért.

Antal Szabolcs polgármester

Városi Karácsonyi Ünnepségünk
HARMADIK ÉVE, HOGY VÁROSUNK KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGÉT A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS 
ISKOLA AULÁJÁBAN RENDEZI MEG. JÓ ÉRZÉS AZT LÁTNI, HOGY ÉVRŐL ÉVRE EGYRE TÖBBEN 
EL JÖNNEK ÜNNEPSÉGÜNKRE, HOGY EGYÜTT GYÚJTSUK MEG A SZERETET LÁNGJÁT.



A tavalyi év december hónapjában az 
egész utcát zúzott kővel újították fel a 
Bethlen utcán. Ez úton szeretném megkö-
szönni az ott élő lakosainknak a türelmet, 
hogy bíznak bennünk. Ebben az évben is 

mindig azon lesz városunk jelenlegi képvi-
selő-testülete, hogy minél előbb oldjanak 
meg egy adott problémát és folyamatosan 
fejlesszék utcáinkat, útjainkat.

Bihari Lajosné képviselő

ONCSA TELEPÜLÉSRÉSZÜNKÖN ÚJABB UTCA ÚTFELÚJÍTÁSÁT KÖSZÖNHETJÜK VÁROSUNK  

ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS POLGÁRMESTERÜNKNEK, ANTAL SZABOLCSNAK.

Betlehen utca útfelújítása

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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December 3-án délelőtt hagyományainkhoz 
híven közösen díszítettük fel az Összefogás 
Karácsonyfáját. Könnyű volt ünnepi hangu-
latba kerülni, hisz szép fehér takaró fogadott 
bennünket és a program alatt végig rázta 
Holle anyó a dunnáját. A fa díszítése mellett, 
hógolyóztak, hóembereket építettek a gye-
rekek s ha fázott a kicsi kezük forró teával 
melegíthették. A Sámsonkerti Lakosokért 
Egyesület a tavalyihoz hasonlóan az idén is 
mikulás csomaggal kedveskedett a gyere-
keknek.

December 17-én tartottuk a 2017-es év utolsó 
ünnepségét: Összefogás Karácsonyát. Min-
den évben próbálunk megújulni így történt 
ez most is. Kora délután a fenyőfa körül gyü-
lekeztünk, a műsor kezdetén Sámsonkerti 
gyerekek karácsonyi verseket szavaltak. Kö-
szönjük a szép vereseket Nagy Csengénnek, 
Csősz Tibornak és Csősz Nimródnak! 

Ezt követően a rajzpályázat eredményhir-
detése következett, melynek „Téli szünet” 

volt a címe. 35 gyerek rajzolt az idén, 
csodálatos alkotásokat láttunk. Minden 
rajzpályázaton résztvevő gyermek, aki 
eljött az eredményhirdetésre oklevélben 
s ajándékban részesült.

Ezt követően közel 100-an bevonultunk 
a sámsonkerti iskolába, ahol a Csapókerti 
Általános Iskola Hajdúsámsoni tagintéz-
ményének gyerekei karácsonyi műsorát 
láthatták a résztvevők. Fantasztikus han-
gulatot teremtettek, a csodás műsoruk-
kal. Köszönjük a felkészítő pedagógusok 
munkáját és az intézményvezetők nyitott 
hozzáállását. A műsor zárásaként Szőke 
Dániel sámsonkerti kis diák játékát hallhat-
tuk, aki szintetizátoron hozta el hozzánk a 
karácsonyt.

Megvendégeléssel zártuk az év utolsó 
műsorát. Köszönjük minden résztvevő-
nek, gyereknek, felnőttnek egyaránt ezt 
a fantasztikus délutánt. Boldog Új Évet 
Kívánunk Hajdúsámson.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő, 
Oláh Imréné részönkormányzati tag,  

Rákos Tamás képviselő

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉST TARTOTTUNK A GYEREKEKNEK NOVEMBER 30-ÁN, AKIK AZ ELKÉSZÜLT 

DÍSZEIKET HAZA IS VIHET TÉK. MÍG A GYEREKEK KREATÍVOSKODTAK, ADDIG A FELNŐT TEK A 

K AR ÁCSONYFÁR A KÉSZÍTET TEK DÍSZEKET.

Sámsonkerti híradó
HÍREINK  I  SÁMSONKERTI HÍRADÓ
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A megállapodás célja az volt, hogy a sámsonkerti rászoruló családok részére pékárut 
osszunk szét minden vasárnap.  A kifogástalan minőségű pékárukat debreceni áruház-
láncoktól kapjuk, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Debreceni Élelmiszermentő 
Hálózat koordinálásával. Az adományok elszállításáról, adminisztrációjáról és precíz  
kiosztásáról nekünk kell gondoskodni. A kapott pékáruk nagyon változatosak összetéte-
lükben, melyben a klasszikus kenyér, kiXi, zsemle mellett megtalálhatóak az úgynevezett 
töltelékes áruk is.

Példaértékű cselekedetnek nevezhető hétről-hétre az önkéntes segítők támogatása, 
akik ellentételezés nélkül a szabadidejüket áldozzák fel e nemes ügyért. Bízom benne 
sokan követik a példájukat, mert itt igaz a mondás „jobb adni mint kapni”. Köszönet 
illeti: Jutasi Viktóriát, Oláhné Erzsikét és Dezső Gyurit, Kozák Sándort és feleségét, Kozák 
Sándorné Incit, Gyarmatiné Józsa Máriát, Nagy Ilonát, Czellárné Ildikót, Barizs Hajnalkát, 
Béke Ernőné Katikát.

Külön köszönet a támogatóinknak, akik hozzájárulnak sikerességünkhöz:  

• Koordináció oldalról az Élelmiszerbank Egyesület, a Debreceni Élelmiszermentő 
Hálózat, a DEKOM részéről Dr. Mindák László és kedves felesége. 

• Logisztika területén gépjármű biztosítása Deczki Lajos és Kerekes Zoltán vállalkozók 
részéről. 

• A Csapókerti Általános Iskola és a Tankerület vezetősége a tanterem rendelkezésre 
bocsátásával, valamint Lukimitc György, aki szintén huzamosabb ideig biztosította 
a pünkösdista kis templomot az adományosztás helyszínéül.  

• A sámsonkerti képviselők Csigéné Zsadányi Mariann és Rákos Tamás.

Rákos Tamás Önkormányzati képviselő

AZ ÉLELMISZEROSZTÁS 2016. NOVEMBER KÖZEPÉN KEZDŐDÖTT, MIKOR DR. MINDÁK LÁSZLÓ 
SÁMSONKERTI LAKOS, A DEBRECENI EGYETEM KÜLÖNLEGES ORVOS- ÉS MENTŐCSOPORT 
(DEKOM) KÉPVISELETÉBEN MEGKERESTE A SÁMSONKERTI RÉSZÖNKORMÁNYZATOT.

Élelmiszerosztás már egy éve Sámsonkertben

HÍREINK  I  SÁMSONKERTI HÍRADÓ

A 2018-as évet Magyarország Kormánya a 
Családok évének nyilvánította, melynek 
jegye alatt számos lokális és országos ren-
dezvény kerül megszervezésre. A Debreceni 
Kőr Dáma Egyesület vidéki nyitóesemény-
szervezőként a Családok Országos Kon-
certjére várt minden érdeklődőt, az ország 
minden településéről, azon belül templo-
mokban, gyülekezeti házakban, közösségi 
tereken, iskolákban egyaránt.
A program olyan értékeket emel a közép-
pontba, amelyek összekötnek szűkebb és 
tágabb közösségeket, felmutatják, erősítik, 
átörökítik a helyi kulturális értékeket. 
Ennek tudatában csatlakozott Hajdúsámson 
is e nemes kezdeményezéshez. A Farkas 
Család, Farkas Ibolya, Farkas Valéria és az 
édesapa Farkas Antal. Édesanyjuk Farkas 
Ibolya segítette őket előkészülni és a fotókat 
elkészíteni. A hajdúsámsoni Református 
Templomban január 14-én adtak elő két 
gyönyörű dalt. Valéria énekelt, testvére 
Ibolya zongorával, édesapjuk pedig hege-
dűvel kísérte az előadott dalokat.
Ez úton szeretnénk megköszönni a szer-
vezőknek a lehetőséget, a Pető8 Sándor 
Városi Könyvtár és Muzeális Intézmény 
közreműködését, a Farkas családnak pedig, 
hogy városunkat képviselték a Család-Ok 
országos Koncertjén.

Dandé Lászlóné alpolgármester

„A zene az kell, mert körülölel”

Család-Ok Országos 
Koncertje a Családok 
évében

HAJDÚSÁMSON IS RÉSZT VETT A DEBRECENI 
KŐR DÁMA EGYESÜLET ÁLTAL SZERVEZETT 
ORSZÁGOS HANGVERSENYEN. AZ EGYESÜLET 
MINDEN FELEKEZETET, HELYI KÓRUSOKAT, 
ISKOLÁKAT, ZENÉVEL FOGLALKOZÓ CSALÁ-
DOKAT ORSZÁGSZERTE HANGVERSENYRE 
HÍVOTT JANUÁR 14-15-ÉN.

HÍREINK
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Büszkék vagyunk rá, hogy a Dvsc-deac leány 
csapatának a magját egyesületünkben 
nevelkedő lányok alkotják.
Jelenleg országos u19-es bajnokságban 
játszanak és veretlenül zárták a 2017-es őszi 
szezont. Következő évben már Nb2 felnőtt 
bajnokságban fognak szerepelni. Célunk 
hogy minél hamarabb a legmagasabb osz-
tályban vagyis Nb1-ben versenyezni.

Nevek: Horváth Petra, Horváth  Viktória, Éles 
Réka, Báró Vivien, Edző: Szegedi Szabolcs

Labdarúgó csapataink minden korosztály-
ban megkezdték a felkészülést a tavaszi 
fordulóra.

U11, 13, 15, 17, 19 leány U15, 19-es korosz-
tályunk az edzések mellett hétvégenként 
futsal bajnokságban szerepel.
Felnőtt csapatunk műfüves nagypályás 

edzőmérkőzéseken fog résztvenni vasár-
naponként Hajdúszoboszlón.
Jelenlegi keretünkhöz 3-4 új játékos várható.

Szegedi Szabolcs elnök
A HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E ELISMERÉSRE 

MÉLTÓ NŐI UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSBEN.

Szabolcs és Sophia (Szofia) 2015 szept-
emberében kezdték el a közös munkát, 
mint a Valcer Táncstúdió táncosai. Az 
elmúlt két évben számos hazai és kül-
földi versenyen és fellépésen vettek 
részt közösen, a versenyeken szinte min-
den esetben a döntőben táncolhattak. 

Több kiemelkedő eredményt értek el 
együtt, néhányat kiemelve Kelet-Ma-
gyarország Területi bajnokai, formációs 
magyarbajnokságon kétszeres bronzér-
mesek, formációs ranglista versenyeken 
kétszeres ezüstérmesek és számos egyé-
ni versenyen állhattak a dobogón, tán-
colhattak a döntőben.

Kitartó munkájuknak köszönhetően a 
Füredi Annabálra meghívott vendégként 
első bálozók lehettek. Hihetetlen élmé-
nyekkel gazdagodhattak mind a ketten, 
ezért köszönettel tartoznak mindenki-
nek, akik támogatják őket, és hisznek 
bennük. Az idei évben Németországban 
is képviselték Városunkat egy egyhetes 
fellépéssorozattal. 

A versenyzések közben az idei évben 
Hajdúsámson Város felkérésére, részesei 
lehettek a Múzeumok Éjszakájának prog-
ramján is, ahol a rendezvényt standard 
táncok bemutatásával színesíthették. 
Ezúton is köszönjük a lehetőséget Tarné 
Hajdú Judit Igazgató Asszony számára.

Ősszel ismét lehetőségünk volt Váro-
sunkat az Idősek Világnapjára szervezett 
martinkai rendezvényen képviselni, ahol 

táncosaink a rendezvényt palotással 
nyitották meg, majd standard és latin 
táncokat mutattak be. A vendégek nagy 
örömmel és szeretettel fogadták őket, 
mely élmény elkísérte őket a Szlovákiai 
versenyükre, ahol standard kategóriában 
egyedüli Magyar párosként jutottak a dön-
tőbe, és a IV. helyen sikerült végezniük. 

Ennek a versenynek köszönhetően le-
zárult egy korszak, hiszen standard ka-
tegóriából feljutottak B osztályba. A „B” 
osztályos sorok megtanulása és tech-
nikai kidolgozása most a cél, hosszú és 
kitartó munka vár rájuk. Ahhoz, hogy a 
versenyekre megfelelően felkészüljenek 
nagyon sok kitartás és edzés szükséges, 
hiszen itt már az OPEN sorokat fogják 
táncolni. Ezek elsajátítása és olyan tech-
nikai szintre fejlesztése, hogy a verse-
nyeken megállják a helyüket idő igényes, 
minimum fél évet vesz igénybe.

A felkészülés közben latin kategóriából 
természetesen továbbra is versenyeznek. 
2017. november 18-án Mogyoródon ver-
senyeztek, ahol az elődöntőből elsőként 
jutottak be a döntőbe, végül az erős me-
zőnyben az V. helyen végeztek. Novem-
ber 25-én volt az Országos Bajnokságuk, 
melyre nagy erővel készültek, B osztályba 
kerültek.
Az idei évre tervezett álmaik ezzel meg-
valósultak, méltóan zárták az évet. A 
2018-as évi versenyekhez és a további 
felkészüléshez sok sikert kívánunk nekik. 

Markos Andrea

TÓTH-MARKOS SZABOLCS DÁVID HAJDÚSÁMSON VÁROS SZPONZORÁLT TÁNCOSA ÉS TÁNCOSPÁRJA 

MEZŐ SOPHIA (SZOFIA) HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK SPORT EREDMÉNYEIVEL ÉS FELLÉPÉSEIVEL 

SZÁMOS HELYEN DICSŐSÉGET TUDOTT SZEREZNI.

Álmaik útján  I  2017-es év összefoglaló

Büszkék vagyunk
HÍREINK
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Karácsonyvárás
az óvodában

     Karácsonyi ünnep hangulata járta át 
december utolsó napjait óvodánkban. Kö-
zösen készülődtünk a gyerekekkel, feldíszí-
tettük a csoportszobákat, folyosókat, ezzel 
is karácsonyi hangulatot teremtve.
Az óvoda mind a 20 csoportja elkészí-
tette az adventi koszorúját, melyeket a 
Kiállítóteremben helyeztek el. Az adventi 
ünnepvárás idején a csoportok is a kará-
csonyra hangolódtak nyílt napok keretében 
a szülőkkel közösen.

Az önkormányzat részéről Antal Miklós 
egy gyönyörű szép fenyőfát ajánlott fel 
intézményünknek. Az aulában elhelyezett 
fát, a Margaréta csoport gyermekei illetve 
a dolgozók segítségével gyönyörű szépen 
feldíszítettünk és az ajándékokat a fa alá 
helyeztük.

December 18.-án került megrendezésre 
az óvodai közös karácsonyi ünnepségünk, 
amelyet megtisztelt látogatásával Antal 
Szabolcs polgármester úr és dr. Danku 
József jegyző úr. A gyermekek örömmel, 

érdeklődve nézték meg a műsort. A mesét 
a Képességfejlesztő munkaközösség tag-
jainak előadásában láthattuk, címe: A bo-
szorkány karácsonya. Az óvónők előadása 
után polgármester úr ünnepi beszédét 
hallgattuk meg, ezt követően a „Segítség 
Határok Nélkül” alapítvány részéről Ba-
logh István és Molnár János köszöntötték 
az óvodásokat, és megajándékozták őket 
1-1 képes Bibliával. Az óvodapedagógusok 
kórusa, meghitt karácsonyi dalokkal tették 
varázslatosabbá az ünnepet. Az ajándékok 
átadása következett minden csoport ré-
szére, melyet az óvoda költségvetéséből és 

a „Hajdúsámsoni Óvodásokért Alapítvány” 
támogatásából a vezetőség adott át.

A karácsony előtti napokban, ellátogatott 
óvodánkba a Debreceni Egyetem Gyer-
meknevelési és Felnőttképzési Kar tudo-
mányos dékánhelyettese dr. Pál8 Sándor 
és 3 óvodapedagógus hallgató. Látoga-
tásuk célja, hogy a hallgatók által készített 
terepasztalokkal, bábokkal, játékokkal 
kedveskedjenek, megismerhessék szakmai 
munkánkat, intézményünket, csoportjain-
kat. Ezúton is köszönjük felajánlásaikat.

Csiréné Hajzer Judit, Szabó Nikolett, Tóth Gáborné

ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

A foglalkozások októbertől december közepéig tartottak. A 

mindennapos testnevelés mellett vidám, játékos formában 

ismerkedtek meg a gyerekek a korcsolyázás rejtelmeivel. Né-

hányan, akik még korábban sosem korcsolyáztak, nagyon vár-

ták, izgultak, hogy hogyan fognak megbirkózni a feladattal, 

mennyire sikerül esés nélkül közlekedni a korcsolyával. Töb-

ben, akik már tavaly is próbálkoztak vele, nagy önbizalommal 

vágtak neki. Az oktatók szaktudása feledtette a gyerekekkel 

a félelmet, ezért hétről hétre önfeledt, vidám délelőttöt tölt-

hettünk el. Bízom benne, hogy ezek után a gyerekek bátran 

hívják a családjukat hétvégéken egy közös kikapcsolódásra a 

Jégcsarnokba. 

Remélem sikerült elültetni a gyerekekben azt a pozitív érzést, 

hogy KORIZNI JÓ! 

    Hernádi Csabáné tanító

Egészséges testmozgás

EBBEN A TANÉVBEN A DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT 

FINANSZÍROZÁSÁVAL A 2. ÉVFOLYAMOS TANULÓK TÍZ  

ALK ALOMMAL KORCSOLYAOK TATÁSON VEHET TEK RÉSZ T A 

DEBRECENI JÉGCSARNOKBAN.

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNY HÍREI
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Az elsősök karácsonyi versekkel, a második 
osztály zenés-táncos műsorral, a harma-
dikosok az ünnephez illő dalokkal, a ne-
gyedikesek pedig mesejátékkal örvendez-
tették meg egymást és szüleiket. Nagyon 
kellemesen éreztük magunkat ezen a dél-
előttön, amelyet a szülői segítséggel szere-
tet-uzsonnával zártunk. Ezúton is köszönjük 
a szülők részvételét és felajánlásaikat.
Sámsonkertben, a felső tagozatos osztályok 

közül az 5. osztály készült műsorral, 
Csontosné Ozsváth Éva pedagógus veze-
tésével. Műsoruk végén a tagintézmény 
moderntánc csoportja lépett fel, Bordás 
Ildikó tanárnő irányításával. 
A Debreceni Tankerületi Központ karácsonyi 
ajándékát mindkét telephelyen Nagy Zsolt 
intézményvezető adta át a tanulóknak.

Hernádi Csabáné tanító

Karácsonyi ünnepség

ISKOLÁNK MINDKÉT TELEPHELYÉN IDÉN IS LÁTVÁNYOS, SZÍNVONALAS KARÁCSONYI MŰSORT 
RENDEZTÜNK. A JÓKAI UTCÁN AZ ALSÓ TAGOZAT MINDEN OSZTÁLYA KIVETTE A RÉSZÉT A MUNKÁBÓL.

A VERSENY A NEMZETKÖZI BEBRAS-KEZDEMÉNYEZÉS MAGYAR PARTNERE. CÉL JA, HOGY MEG-
MUTASSA AZ INFORMATIKA TERÜLETÉNEK SOKSZÍNŰSÉGÉT, FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEIT, 
ÉS MINÉL SZÉLESEBB KÖRBEN FELKELTSE AZ ÉRDEKLŐDÉST AZ INFORMATIKA IRÁNT.

A támogatásból elkészült egy részletes táj-
futó térkép a Martinkai-legelő területére. A 
térkép elkészítésének célja, hogy tanuló-
inkkal megismertessük és megszerettessük 
a tájékozódási futást, diákjaink elsajátítsák 
a sportág technikai elemeit, képesek le-
gyenek a térkép alapján tájékozódva telje-
síteni a versenyfeladatot. Terveink között 
szerepel, hogy a közeljövőben ezen a terü-
leten rendezzünk tájfutó versenyeket.

Jakubecz Sándor igazgatóhelyettes

A díjat december 21-én a budapesti Erkel 
Színházban adta át a nyertes csapatnak Ba-
log Zoltán, az emberi erőforrások minisztere.
A pályázaton résztvevők közel 600 pályamun-
kát küldtek be a tábori élményeikről képző-
művészeti és irodalmi alkotások formájában.
A díjátadást követően a nyertes csapat tag-
jai 1800 gyerek társaságában tekintették 
meg az Erzsébet-karácsony rendezvény-
sorozat záró előadásaként A diótörő című 
ünnepi darabot. Rektor Józsefné

Tájfutó térkép a 
Martinkai-legelőről

I. díj egy kreatív 
pályázaton

A „CSAVARBARÁT A GYERMEKEKÉRT 2017” 
CÍMMEL KIÍRT PÁLYÁZATON ISKOLÁNK 
ALAPÍTVÁNYA SZÁZEZER FORINT VISSZA NEM 
TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT.

AZ ERZSÉBET A KÁRPÁT-MEDENCEI GYEREKEKÉRT 
ALAPÍTVÁNY „AZ ÉN ERZSÉBET TÁBOROM 2017” 
CÍMŰ KREATÍV PÁLYÁZATOT HIRDETETT MEG, 
MELYEN A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÉS AMI CSAPATA CSOPORTOS KATEGÓRIÁBAN  
I. DÍJBAN RÉSZESÜLT.

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNY HÍREI

II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS  
ISKOLA ÉS AMI HÍREI 

Eredményesen szerepeltek diákjaink a  
Hódítsd meg a biteket! országos informatikai versenyen

II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS  
ISKOLA ÉS AMI HÍREI 

Ebben a tanévben 164 iskola több mint  
21 000 tanulója vett részt az online meg-
mérettetésen.
Iskolánk tanulói három kategóriában – kishód 
(4. évfolyam), benjámin (5-6. évfolyam), kadét 
(7-8. évfolyam) – mutathatták meg infor-
matikai tudásukat.

36 tanulónk a helyezések első harmadá-
ban végzett, közülük 5 tanuló a legjobb 20 
közé kerülhetett nagyszerű eredményével. 
Felkészítő tanáraik Tóthné Tencler Judit, 
Molnár Mónika és Zachar Zoltánné voltak.

Zachar Zoltánné pedagógus



A Kódolás hetét ötödik alkalommal ren-
dezték meg Európa-szerte, melynek fő tá-
mogatója a Google volt. A megrendezett 
események számát tekintve a csatlakozó 
56 ország közül Magyarország a 6. helyen 
végzett.
Magyarországon 511 regisztrált esemény 
volt, ebből 40 programot a mi iskolánk 
rendezett meg. Hajdúsámsonban a moz-

galmas két hét eseményein összesen 2184 
tanulónk vett részt, 23 pedagógus koordi-
nálásával.
Színes programkínálatunk, tanulóink, peda- 
gógusaink lelkesedése, aktivitása ered- 
ményeképpen egy újabb LEGO Mindstorms 
EV3 robotkészlettel lett gazdagabb iskolánk 
informatikai eszköztára.

Zachar Zoltánné
informatika-munkaközösségvezető

A kódolás hetének legszínesebb iskolája
A 2017-ES EU CODE WEEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN AZ IVSZ ÁLTAL MEGHIRDETETT ORSZÁGOS 
PÁLYÁZATON ISKOLÁNK ELNYERTE „A LEGSZÍNESEBB ISKOLA” KITÜNTETŐ CÍMET.

ÉVEK ÓTA MEGRENDEZZÜK ISKOLÁNKBAN AZ ALSÓ TAGOZATOSOK SZÁMÁRA A CSALÁDI 
SPORTVETÉLKEDŐT, AMELY IDÉN IS NAGY SIKERT ARATOTT A SZÜLŐK ÉS A GYEREKEK KÖRÉBEN.

Családi sportvetélkedő az alsó tagozaton

Az osztályokat 2 szülő és 2 gyerek képviselte. Idén 7 alsó tagozatos osztály tanulóik és szüleik 
képviselték az osztályukat. A gyerekek és a felnőttek egyaránt nagyon élvezték a versenyzést. 
A családokat lelkes szurkolótábor buzdította a győzelemre. A résztvevők szívüket-lelküket 
beleadták a küzdelembe. Egy jó hangulatú, fárasztó délutánnak lehettünk részesei.
Köszönjük a részvételt, úgy véljük, ez a  játék összekötő láncszem a gyerekek, az iskola és a 
szülők között. Az eseményt eredményhirdetést zárta, ahol a csapatok oklevelet kaptak, és a 
lemozgott kalóriák pótlására egy kis édességgel lettek jutalmazva.

Oláh-Tóth Szilvia pedagógus
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II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI

KÖZMŰVELŐDÉSI INFORMÁCIÓK

Programajánló
HELYBEN VAN A SOKSZÍNŰSÉG! címmel a Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat keretében az alábbi programokra várjuk az érdeklődőket:

Február 2. péntek a 15 éves a Muskátli népdalkör köszöntése
Február 3. szombat 19 óra Zenés est kabaréval
Közreműködik a Mixolid Jazz Band (Budai Bettina-ének, Csorba Gergő-zongora, Ézsiás Csaba-gitár) és rádiókabaré jelenetekkel a Névtelen Színjátszókör tagjai.

Rendszeres foglalkozások intézményünkben:
Muskátli népdalkör Hajduné Hőgye Zsófia vezetésével minden hétfőn 9 órától,
Öltögetők klubja Dobosné Hajdu Anikó vezetésével minden hétfőn 14 órától,
Tanulószoba iskolai tanítási napokon 13-16 óráig,
A Névtelen Színjátszókör időszakosan, bemutatókhoz igazítva tartja próbáit.
Hagyományőrző és Barangoló Klub alakul intézményünkben a Magyar Kultúra Napján. Találkozók: havonta egy alkalommal. Várjuk azokat a jelentkezőket, 
akik fontosnak tartják a hagyományőrzést, a gyűjtőmunkát vagy szívesen velünk tartanának kulturális célú kirándulásokra.
A Martinkai Közösségi Házban Őszirózsa Nyugdíjas Klub és a Baba-mama klub működik.

További információkért kérjük, keresse munkatársainkat az intézmény elérhetőségein.

Az adventi várakozás következő fontos 
eleme volt az óriási fenyő megérkezése az 
aulába, illetve a folyosók, tantermek ünnepi 
díszbe öltöztetése. Mindezek meghitt kará-
csonyi hangulatot varázsoltak iskolánkban.
Az utolsó tanítási nap „Ünnepre hangolva” 
telt. Az iskolarádióban karácsonyi dallamok 
szóltak a nap folyamán.

Az alsó tagozaton különböző helyszíneken 
kézműves foglalkozások zajlottak. Karácso-
nyi dekorációkat, asztaldíszeket készítettek 
a gyerekek pedagógusok koordinálásával. 
Nagy örömünkre, több szülő is segítsé-
günkre volt a nap folyamán, melyet ezúton 
is hálásan köszönünk.

A Művelődési Ház és Könyvtár közremű-
ködésével bepillantást nyerhettünk a csu-
héangyalka készítésébe, a gyertyamártás 
rejtelmeibe, a horgolás művészetébe.

Az iskolai könyvtárban karácsonyi hagyo-
mányokról láthattak filmet a gyerekek. 
Mesefilm vetítés, karácsonyi történetek 
olvasása, karácsonyi daltanulás tette még 
színesebbé az utolsó nap programjait.

Lélekben feltöltődve ünnepelt diák és pe-
dagógus, gyermek és felnőtt, még köze-
lebb kerülvén a karácsony ünnepkörének 
mondanivalójához.

Földiné Jakab Edit, Maszlagné Kulcsár Zita,
Tóthné Szathmáry Irén

szervezők

Karácsonyi varázs
A KARÁCSONY HANGULATA JÁRTA ÁT ISKO- 
LÁNKAT DECEMBER HÓNAPBAN.
A FŐBEJÁRATNÁL ELHELYEZETT ADVENTI KO-
SZORÚ ELSŐ GYÚJTÁSÁNAK MEGINDÍTÁSÁVAL 
VETTE KEZDETÉT AZ ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS.
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A Névtelen című színdarab, amely után a 

megalakult társulat is kapta a nevét, rengeteg 

gratulációt, elismerést kapott. Biztattak ben-

nünket, hogy legyen folytatás, itt nem szabad 

megállni.

2017 tavaszának és a nyarának nagy részét fő-

ként gyerekeknek szóló mesejátékunk, az Ilók 

és Mihók  töltötte ki, amelyet 10 alkalommal 

láthatott a közönség helyben, Nyíradonyban, 

Tégláson és Nagymacson. Augusztus végén 

pedig megkezdődtek a Reformáció 500. évfor-

dulójának tiszteletére írt darab próbái.

Ez a mű nem a történelem nagy reformátorai-

nak állít emléket, hanem a hit megtartó erejére 

fekteti a hangsúlyt. Szarka Zoltán, A Per című 

színdarabja egy bíróságon játszódik, ahol nem 

más ül a vádlottak padján, mint maga az Isten. 

Igen. Perbe hívtuk az Urat, és a leggonoszabb 

lény sorakoztatja ellene a vádakat.

Az ördög semmilyen eszközt sem rest latba 

vetni, hogy győzedelmeskedjen. Ám a másik 

oldalon, a védelem képviselője szembeszáll 

a támadásokkal és mindent megtesz annak 

érdekében, hogy bebizonyítsa védence ártat-

lanságát. Ez a 8atal ügyvéd, aki most végzett a 

jogi egyetemen és emellett segédlelkészként 

dolgozik, még maga sem tudja, hogy az ügy, 

amelyet képviselnie kell, nemcsak a szakmá-

ját, de az egész életét befolyásolja majd. Az es-

küdteknek, akiknek a tárgyalás végén ítéletet 

kell hozniuk, pedig nem mások, mint maguk a 

nézők. Nekik kell eldönteni, hogy melyik oldal-

ra állnak, hogy mit jelen számukra 2017-ben a 

hit és szükség van-e Istenre. A történet során, 

-amelynek megírásához férjem, Szarka Zoltán 

a Bibliát vette alapul-, az alakok, mint Éva, Noé, 

Jób vagy Poncius Pilatus, hol egyik, hol másik 

oldalra billentik Iustitia mérlegének nyelvét.

Lucifer eleinte csak ígérget, majd fenyegető-

zik, végül megkísérti az ügyvédnőt és később 

magát Jézus Krisztust is. De próbálkozásai 

nem járnak sikerrel, mert akinek hit van a szí-

vében, az nem inog meg.

A darab meglepő fordulattal zárul, amelyre a 

néző csak akkor döbben rá, ha nagyon 8gyel.

A bemutatóhoz most is nagyon sok segítséget 

kaptunk (díszlet, jelmezek, kellékek), melyet 

ezúton is köszönünk mindenkinek. Decem-

berben két telt házas előadást éltünk meg. 

Rengeteg gratulációt, kedves, biztató szót 

kaptunk és hatalmas volt az igény, hogy le-

gyen még bemutató. Emaiben, telefonon vagy 

az utcán megállítva mondták, hogy nem látták 

és remélik, hogy lesz még. Ennek a kérésnek 

teszünk eleget 2018. január 20-án, 18.00-tól a 

Pető8 Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési 

és Muzeális Intézményben még egy ingyenes 

előadással. Februárban pedig egy új műfajjal 

jelentkezünk, rádiókabaré jelenetekkel, kér-

jük, 8gyeljék a plakátokat akkor is!

Ismét felgördült a függöny

2016. OK TÓBERÉBEN ELINDULT VAL AMI RENDKÍVÜLI, AMIRE MÁR RÉG VOLT PÉLDA 
KIC SINY VÁROSUNKBAN. EGY MAROKNYI AMATŐR, DE LELKE S SZÍNÉ SZ FELBOLYGAT TA 
HA JDÚSÁMSON KULTUR ÁLIS ÉLE TÉ T.

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

A mai napig három nagylelkű adományo-
zónk volt. A bevételt jótékonysági célra, 
helyi rászoruló családoknak juttatjuk el. 
Köszönjük Sarkadi Dezső felajánlását, segítő 
szándékú kezdeményezését, mely példa-
értékű lehet városunkban.

Tarné Hajdú Judit igazgató

Karácsony előtt  
„Képekbe zárt segítség...”

CÍMMEL SARKADI DEZSŐ HELYI ALKOTÓ  
TIZENNÉGY FESTMÉNY T AJÁNLOTT FEL  
EGY JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓ KERETÉBEN.

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasóink!
Intézményünk 2018-ban is szeretettel várja régi és 
új olvasóit.
Helyben olvasható és kölcsönözhető folyóiratok 
ebben az évben:
Hajdú-Bihari Napló, HVG, Nők Lapja, Story, Családi 
Lap, A Mi Otthonunk, Nők Lapja Egészség, Praktika, 
Természetgyógyász Magazin, Kertbarát Magazin, 
Kiskegyed, Kiskegyed Konyhája, Kiskegyed Otthona, 
Kismama, Lakáskultúra, Szép Házak, Keresztszemes 
Magazin, Kreatív ötletek, Esküvői Divat, Dekorációs 
ötletek, National Geographic, Auto Bild.
Ezen kívül az NKA által biztosított mintegy 70 féle 
egyéb folyóirat is elérhető (Alföld, História, Termé-
szetbúvár, Tücsök stb.)
Könyvtárunkba átlagosan havonta két alkalommal 
érkeznek új könyvek.
Állományunkról az alábbi linken tájékozódhat-
nak kedves meglévő és új olvasóink:   
http://opac3.hajdusamson.monguz.hu/.
A katalógusban szerző, cím, tárgyszó alapján is  
lehet keresni.

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

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

Plés Mihályné és Vasné Kaponyás Ágnes könyvtárosok
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Népszerű a katonai pálya megyénkben

AZ ELMÚLT ÉVBEN MEGYÉNKBŐL TÖBB MINT 430 FŐ LÉTESÍTETT SZERZŐDÉS VAGY TARTALÉKOS 

JOGVISZONY T A MAGYAR HONVÉDSÉGGEL. A SEREG AZ IDEI ÉVBEN IS TÖBBFÉLE SZOLGÁLAT-

FORMÁVAL VÁRJA A KATONASÁG IRÁNT ÉRDEKLŐDŐKET.

Hosszú évtizedekre visszamenőleg igaz az a megállapítás, hogy a hajdúság mindig is 
sok katonát adott a hazának, legyen szó akár a világháborúk időszakáról, akár nap-
jainkról. Jó példa erre a tavalyi év is, hiszen ahogy a számok mutatják, népszerű volt 
a katonai szolgálat vállalása térségünkben. Ennek okairól Nagy Zoltán alezredessel, 
a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság  
2. Katonai Igazgatási Központ parancsnokával beszélgettünk:

Mennyien léptek be pontosan a Magyar Honvédség kötelékébe az elmúlt 
évben megyénkből?
Örömmel mondhatom, hogy Hajdú-Bihar megyében továbbra is nagy az érdeklődés 
a katonai szolgálatvállalás iránt, amit mi sem bizonyít jobban, hogy 2017-ben 252 fő 
vonult be a megyéből szerződéses katonai szolgálatra, és további több mint 180 fő 
önkéntes tartalékosként vállalt szerepet a honvédelemben.

Szerződéses és tartalékos szolgálat. Mi a kettő között a különbség?
A szerződéses katonai jogviszony jelenti nálunk az állandó, napi munkaviszonyt. Ez 
esetben a katona a szerződésében vállalt ideig szolgál a honvédség valamelyik alaku-
latánál, egy meghatározott munkakört lát el havi {zetésért. Szükség esetén gyakor-
latokon vesz részt, határvédelmi feladatokat lát el, illetve külföldi misszióban szolgál. 
A tartalékos viszony ezzel szemben azoknak szól, akik tanulmányaik vagy meglévő 
munkahelyük mellett szeretnének részt vállalni honvédelmi feladatokban. A 2017-
ben bevezetett legújabb szolgálati ág, az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgá-
lat például azoknak jelenthet nagyon jó megoldást, akik bár érdeklődnek a honvéd-
ség iránt, de még nem biztosak abban, hogy számukra megfelelő ez a hivatás, vagy 
esetleg vonakodtak huzamosabb ideig lakóhelyüktől távol lenni. Feladatuk többek 
között veszély- és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés) történő igénybevétel, 
rendezvénybiztosítási, toborzási, illetve különböző díszelgési feladatok ellátása. A 
területvédelmi tartalékosok felkészítése éves szinten húsz napot vesz igénybe, amely 
a katona elfoglaltságától függően akár hétvégére is eshet. Ez a felkészítés, illetve a 
tartalékosok alkalmazása a lakóhelyéhez legközelebb, lehetőség szerint alapvetően 
helyben történik a járásban.

Ön szerint miért lehet vonzó szolgálatot vállalni a seregben?
A Magyar Honvédség, azon belül is a szerződéses szolgálat stabil, biztos megélhetést, 
kiszámítható életpályát nyújtó munkahelyet és karrierlehetőséget jelent – ezekkel a 
kedvező körülményekkel manapság már ritkán találkoznak a munkavállalók. Sok más 
egyéb mellett nem elhanyagolható, hogy az érettségivel rendelkező katonák kezdő 
alap{zetése havonta bruttó 235.000 forint, de az alapfokú végzettséggel rendelkezők 
is mintegy bruttó 175.000 forintot vihetnek haza. Ez az összeg pedig a seregben eltöl-
tött évek folyamán növekszik, hiszen a „ranglétrán” való előrehaladás ezt garantálja. 
Az alap{zetés mellett étkezési és utazási támogatásban is részesülnek a katonáink, 
illetve ezt az összeget számos plusz juttatás, pótlék, valamint az esetleges többlet-
munkáért járó ki{zetés tovább növelheti. A tartalékos szolgálatot vállalók szerződés-
kötési, illetve rendelkezésre állási díjra, valamint – behívásuk idején – a tényleges 
szolgálatért járó illetményre jogosultak. Ez az összeg akár több százezer forint is lehet 
éves szinten.

Kiket várnak a soraikba és milyen megkötések vannak a jelentkezők felé?
Katonai szolgálatra minden 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű, magyarországi 
lakóhellyel rendelkező személy jelentkezhet, aki legalább alapfokú végzettséggel és 
kellő elhivatottsággal rendelkezik. A jelentkezőknek pedig szolgálatformától függő-
en alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük.

Már csak egy utolsó, ám annál fontosabb kérdés 
maradt hátra. Hol lehet jelentkezni katonának?
A katonai pálya iránt érdeklődők személyesen a me-
gyeszékhelyeken lévő toborzó irodákban jelentkezhet-
nek, Debrecenben személyesen a Péter{a u. 58/a. szám 
alatt tud velünk találkozni az érdeklődő állampolgár.

Smidróczki Róbert

HONVÉDSÉGI HÍREK
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JOGOSÍTVÁNY!

VIZSGÁZZON
HELYBEN!!
A ROYS-96

AUTÓSISKOLA
FEBRUÁR 06-án

KRESZ-TANFOLYAMOT 
INDÍT MINDEN

KATEGÓRIÁBAN,
KEDVEZMÉNYESEN! 

Tanfolyam kezdési ideje:
2017. február 06. 17 óra

 Helye: Hajdúsámson, Radnóti utca 2.

ÉRDEKLŐDNI ÉS JELENTKEZNI LEHET: 

Máté Attila szakoktató:
Tel. : 06-30-956-4509, 06-20-97

TURKÁLÓ
HS. RÁKÓCZI U. 13.

Darabáras és olcsó egységáras ruhák már 200 Ft-tól!

10%

kedvezmény

KUPON

FELHÍVÁS!
Szeretettel várjuk

a bátor, ügyes gyerekeket 

ÖKÖLVÍVÓ EDZÉSRE

VALAMINT DZSÚDÓ

CSELGÁNCS EDZÉSRE

az i1ú palántákat a fölösleges 
energiákat levezetni.

Elérhetőség: 06/30 956 45 09

Máté Attila HISE elnöke



Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
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˝A VÁRAKOZÁS
 JEGYÉBEN˝
  képekben

Martinka - Mindenki KarácsonyaII. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Karácsonyi Ünnepség

Sámsonkert - Összefogás KarácsonyaÓvoda - Karácsonyi Ünnepség

Idősek karácsonya

Nagycsaládosok karácsonya


