Kisméretű műfüves pályával gazdagodott városunk
KISMÉRETŰ MŰFÜVES LABDARUGÓ PÁLYA
ÁTADÁSÁRA KERÜLT SOR HAJDÚSÁMSONBAN, AMELY TASÓ LÁSZLÓ, ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐ ÚR ÉS ANTAL SZABOLCS POLGÁRMESTER ÜNNEPÉLYES KÖSZÖNTŐJÉVEL
KEZDŐDÖTT.
Az eseményen vendég volt Dombi Tibor,
válogatott labdarugó, a DVSC hétszeres
magyar bajnok legendája is.
A műfüves pálya építése a Magyar Labdarugó Szövetség Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatósága labdarugó pályaépítési
programjának meghívásos pályázata
keretében valósult meg.
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Hajdúsámson IV. számú belterületi vízgyűjtőjének fejlesztése
HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
BELTERÜLETI IV. SZÁMÚ VÍZGYŰJTŐJÉNEK
FEJLESZTÉSE ELINDULT, MEGTÖRTÉNT A
MUNKATERÜLET ÁTADÁSA, MELYEN JELEN
VOLT TASÓ LÁSZLÓ ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐ ÚR.
A kivitelező az ütemtervnek megfelelően
folyamatosan végzi a munkákat a következő utcákban: Kút, Liszt Ferenc, Harangi
Imre, Ady Endre, Szabó Pál, Bodzás, Jókai
és Vámospércsi utcákon. Kérünk mindenkit,
hogy a kivitelezéssel érintett útszakaszokon
fokozott körültekintéssel és óvatossággal
közlekedjenek.

TÁJÉKOZTATÓ
A TEMETŐ
ÜZEMELTETŐJÉTŐL
A temető üzemeltetését kizárólagosan a
Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat
látja el városunkban. A temetéssel kapcsolatos minden ügyintézés a vállalat
hatáskörébe tartozik.
A temetés felvételi iroda Hajdúsámsonban, a
Széchenyi utca 6. szám alatt található, ügyintéző: Urbánszki Károlyné Székelyhidi Piroska.

Toldi utca aszfaltozása
HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYIK LEGNAGYOBB, SAJÁT FORRÁSÚ
BERUHÁZÁSÁRA KERÜLT SOR A TOLDI UTCÁN, A BOCSKAI UTCA ÉS ÁRPÁD UTCA KÖZÖTTI
SZAKASZ SZILÁRD BURKOLATTAL LETT ELLÁTVA.

Ezt a munkát teljes egészében az Önkormányzat finanszírozta, támogatást nem vett rá igénybe.
Azt gondolom, hogy az ott élőknek és természetesen a város lakosainak is régi álma
valósult meg ezen beruházásunkkal.
A Toldi utca aszfaltozása hamarosan folytatódik a 2. ütemmel és elkezdődnek a Bartók
Béla utcán is a munkálatok.
Lakossági kérésre az egyirányúsítás megváltoztatását kérvényeztük a Magyar Közút Zrt-nél.
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KÖZÉRDEKŰ

TISZTELT HAJDÚSÁMSONI LAKOSOK!
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete annak érdekében,
hogy városunk élhető, tiszta, egészséges legyen a lakosság számára is állapít
meg helyi rendeleteiben szabályokat, kötelezettségeket.
I. A PARLAGFŰ, VALAMINT MÁS ALLERGÉN
GYOMNÖVÉNYEK IRTÁSÁRÓL ÉS VISSZASZORÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 11/2015. (IV. 30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ÉRTELMÉBEN
• Hajdúsámson város közigazgatási területén a földhasználók a tulajdonukban,
vagy használatukban lévő területen
kötelesek minden tárgyév június 30.
napjáig megakadályozni a parlagfű virágbimbójának, valamint más allergén
gyomnövény kialakulását, továbbá ezt
az állapotot kötelesek a vegetációs időszak végéig fenntartani.
• Az ingatlan előtti utcafront (közterület)
gondozását az ingatlan tulajdonosa végzi
(az utcafront telekhatártól az ingtlan teljes
szélességében, egészen az útburkolat
kezdetéig tart, vagy annak hiányában az
úttest széléig tart, beleértve az ott húzódó
árkot is, sarokteleknél a telek oldalánál
húzódó szakaszt is jelenti).
• A területen található parlagfű, valamint
más allergén gyomnövény irtását a lehetséges eszközök (mechanikus – gyomlálás – kaszálás – vegyszeres gyomirtás)
felhasználásával kell elvégezni.
A helyi rendelet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény 17. § (4) bekezdésén alapul, tehát
a törvény erejénél fogva kötelesek mind a
belterületi, mind a külterületi földhasználók a parlagfű és egyéb allergén gyomnövények irtására.

GYEREK, CSALÁD,
TÁRSADALOM
témában tartott előadást városunkban
Dr. Zacher Gábor toxikológus május 30-án
a nagy számba megjelent hallgatóság körében. Előadásában fontos információkat adott
át a drogfogyasztás, a dohányzás, a szeszesital
fogyasztás a különböző függőségek, mérgezések ártalmairól, veszélyeiről. A rendezvény
a Hajdúsámson Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Működési feltételeinek Biztosítása
című pályázat keretében valósult meg.
Antal Szabolcs VKEF társadalmi elnök

A Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályának szakvéleménye szerint a 2018. évre javasolt kaszálási
időpontok a következők:
1. kaszálás: június 4-8.
2. kaszálás: július 2-6.
3. kaszálás: július 30-augusztus 3.
4. kaszálás: augusztus 27-31.
A kaszálás optimális időpontjának, a megfelelő vágási magasságnak, gyakoriságnak
a meghatározása nagyon fontos. A helytelen időben és módon elvégzett művelet
fokozott oldalhajtás képződést indukál,
ami nagyobb biomassza produkciót és
magasabb pollenszámot eredményez,
mintha nem került volna kaszálásra. A kaszálás során nem szabad túl alacsonyan, a
talajt mintegy felszántva kaszálni, mert az
további parlagfű magvak csírázását eredményezheti és az eredeti növénytakaró
parlagfű elnyomó hatását is csökkenti.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az elhanyagolt, parlagfűvel szennyezett ingatlanok ellenőrzését folyamatosan végezzük.
Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy e kötelezettségüknek önkéntesen tegyenek
eleget. Ellenkező esetben közérdekű védekezés elrendelésére kerül sor, melynek
költsége az ingatlan tulajdonosát terheli,
valamint növényvédelmi bírságot is fizetnie
kell! A növényvédelmi hatóság által kiszabható növényvédelmi bírság 15 000 Fttól 5 000 000 Ft-ig terjedhet.

II. AZ ÖNKORMÁNYZATI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZFELADAT ELLÁTÁSÁRÓL
ÉS A KÖZTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSÁRÓL
SZÓLÓ 22/2016. (IX. 29.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET ALAPJÁN A TULAJDONOS
KÖTELES GONDOSKODNI
• az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha
a járda mellett zöldsáv is van az úttestig
terjedő teljes terület, a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá a tömbtelken a külön tulajdonban
álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló területek
tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról,
• kapubejárók szilárdjellegű burkolattal
való ellátásáról és azok tisztántartásáról,
• a lakossági hulladékgyűjtők helyének és
környezetének tisztántartásáról, a hulladékgyűjtő edény kijelölt helyen történő
tárolásáról,
• az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára
való csorgásának, illetve a hó lecsúszásának
megakadályozásáról,
• az ingatlanon keletkező csapadékvíz, hólé
saját területen való elvezetéséről, elhelyezéséről, illetve kiépített csapadékcsatorna
esetén az abba történő bevezetésről,
• a gyalogosjárdára kinyúló ágak, bokrok
megfelelő nyeséséről, az épület előtt
lévő fák lehullott lombjának takarításáról, illetve az épület tetőcsatornájának
tisztántartásáról;
Kérjük tisztelt lakosainkat, hogy a felsorolt kötelezettségeiknek folyamatosan
szíveskedjenek eleget tenni.
Hajdúsámson, 2018. május 14.
Dr. Danku József sk. jegyző
Antal Szabolcs sk. polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI ARCULATI
KÉZIKÖNYVBEN MEGALKOTOTT
ÉPÍTÉSÜGYI SZABÁLYOKRÓL

A hatósági engedélyhez (vagy a fent említett bejelentéshez) kötött új épületek
építése, meglévő épületek bővítése, külső megjelenésüket érintő átépítése „településképi véleményezési eljárást” von
maga után. A kérelmet a polgármesternek
címezve a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Műszaki Osztályán szükséges
az építtetőnek kezdeményezni.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint
az építésügyi hatósági szolgáltatásról
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
1. számú mellékletében felsorolt épületek,
építmények (pl. utcai kerítés, építmények korszerűsítése, átalakítása, ha szerkezetet nem érint, épületen belül a rendeltetési egységek megváltoztatása,
hőszigetelés, stb.) építési engedély nélkül építhetőek, viszont az építtetőknek
építési szándékukat, ha ezen a területen
építenek, be kell jelenteni az önkormányzatnál.
Bejelentés köteles továbbá a meglévő
épületek részleges, vagy teljes megváltoztatása, rendeltetési egységek megváltoztatása, közterületen vagy közcélú
magán területen információs berendezés
elhelyezése, megváltoztatása, cégérek,
reklámok elhelyezése. A bejelentést a
Polgármesteri Hivatalnál rendszeresített
formanyomtatványon kell megtenni és
a Városfejlesztési és Műszaki Osztályon
kell beadni.

Az önkormányzat városképvédelmi rendelete – nagyobb figyelmet igénylő –
„településképi szempontból meghatározó” területet határolt le, mely a 471-es út,
a Hadházi út, a Martinkai út és Vámospércsi út közigazgatási területén belüli teljes
szakaszára, a Dózsa György út Széchenyi
utcáig tartó szakasza mindkét oldalára
terjed ki, egy telek mélységig, továbbá a
külterületi szakaszokon 100 m mélységig.
A terület részét képezi a belváros Jókai

A rendelet alapján előírt módon az építtetőknek – szándékuk megvalósítása
előtt – a „településképi szempontból
meghatározó” területekkel kapcsolatban
kötelező jelleggel, más területeken ajánlott módon szakmai konzultáció céljából
kell a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Műszaki Osztályát felkeresni, ahol
építési szándékukkal kapcsolatban felvilágosítást kaphatnak, és ezzel valóban
egyszerűbb lesz az építési eljárás

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HAJDÚSÁMSON VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE VONATKOZÓ
TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYVÉT A 2017. DECEMBER 21. NAPJÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN
A 289/2017. (XII. 21.) ÖH. SZ. HATÁROZATÁVAL ELFOGADTA.
Az ágazati-szakmai jogszabályi előírásoknak eleget téve – összhangban a
magasabb szintű építésügyi jogszabályok általános, valamint Hajdúsámson
Város Helyi Építési Szabályzatának és
Szabályozási Tervének helyi szabályaival
– a képviselő-testület elfogadta továbbá
Hajdúsámson Város településképének
védelméről szóló 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendeletét, melyet a város egészének jellegzetes karakterjegyeit tartalmazó Arculati Kézikönyv alapoz meg.
A szabályok megalkotásának célja a
szebb és egységesebb városkép elérése,
a meglévő hagyományok megtartása. A
betartandó követelmények nem jelentenek az építtetőknek többlet kötelezettséget, a városképi előírások kikerültek a
Helyi Építési Szabályzatból, összességében
a szemlélet módosul, a látványelemek
kerülnek előtérbe.
A témában két alkalommal tartott az
önkormányzat lakossági fórumot, a dokumentumok hozzáférhetőek a város
honlapján, továbbá megtekinthetők a
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és
Műszaki Osztályán.
A város területén az építésekhez – általában – hatósági engedély (építési engedély) szükséges, amivel az építtetők
eddig is találkoztak, ismerik az eljárást.
Kevésbé ismert azonban, hogy az építés
szabályozásában állami és ezt követően
önkormányzati szinten is számos könnyítés
lépett életbe.
A Helyi Építési Szabályzat előírásainak
betartása mellett építési engedély nélkül
építhetőek, vagy bővíthetőek a 300 m2
hasznos alapterületet meg nem haladó
lakóépületek, építési engedély nélkül
építhetőek a 300 m2-t meghaladó egy lakást tartalmazó új lakóépületek, ha azok
építtetője természetes személy és az
építés saját lakhatását biztosítja.

utca, Malom utca, Szondi utca, a már
felsorolt országos utak és a vasút által
közrezárt területe, valamint a rendelet
9. §-ában felsorolt területek.

Az építési engedélyezést az ún. „bejelentési eljárás” váltja fel, melynek törvényi
szintű szabályai vannak. Amennyiben a
bejelentés szabályos és nem esik kifogás
alá, a lakóház építése a bejelentést követő 15 nap elteltével megkezdhető. Az
építést az építés felügyelet ellenőrzi.
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Rászoruló családok cirkuszban jártak
HAJDÚSÁMSON VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA, GYERMEKNAP ALKALMÁBÓL
320 DB BELÉPŐJEGYET VÁSÁROLT AZ EPRESKERTI RENDEZVÉNYTÉREN FELLÉPŐ, GARTNER
CIRKUSZ ELŐADÁSÁRA, MELYEKET A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ ROMA ÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ
CSALÁDOKNAK AJÁNDÉKOZOTT.
A gyerekek és felnőttek lelkesen fogadták a nem mindennapi lehetőséget és örömmel
vettek részt a rendkívül színvonalas műsoron, melyen nagyon jól szórakoztak.
Ezúton szeretnénk megköszönni Hajdúsámson Város Önkormányzata képviselő testületének
szíves támogatását, hiszen segítségük nélkül nem jöhetett volna létre ez a jótékony
kezdeményezés.
Balogh Józsefné képviselő asszony

Hajdúsámsoni Polgárőrség tájékoztatója
AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN VÉGZETT
TEVÉKENYSÉGRŐL:
• A martinkai Idősek Klubjában bűnmegelőzési előadást tartottak a
DRK munkatársai, ahol a helyi polgárőrség is részt vett, illetve tanácsokkal látták el az időseket.
• A márciusi koszorúzáson biztosítottuk a rendezvény zökkenőmentességét.
• 2018. március 27. napján Dunakeszin
megalakult a Polgárőrség Kutyás
tagozata, melynek egyesületünk
alapító tagja lett.
• Húsvét idején a parkoló autók biztonságára ügyeltünk.
• 2018. április 7. napján SámsonkertMartinka közötti kerékpártúra útvonalát biztosítottuk. Saját szolgálatunk mellett több alkalommal
segítettük a rendőrség munkáját.
Balogh József elnök

Pedagógusnap
intézményeinkben

Köszöntés I Molnár Jánosné Margitka nénit 90. születésnapja alkalmából
MOLNÁR JÁNOSNÉ MARGITKA NÉNIT 90. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL HAJDÚSÁMSON VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA NEVÉBEN DANDÉ LÁSZLÓNÉ ALPOLGÁRMESTER ASSZONY, URBÁNSZKI KÁROLYNÉ
KÉPVISELŐ ASSZONY ÉS DÁN MÓNIKA ANYAKÖNYVVEZETŐ KÖSZÖNTÖTTE.
MARGITKA NÉNINEK TOVÁBBI JÓ EGÉSZSÉGET, HOSSZÚ ÉLETET KÍVÁNUNK SZERETŐ CSALÁDJA KÖRÉBEN.

Június első vasárnapja pedagógusnap.
Ebből az alkalomból Antal Szabolcs
polgármester úr köszöntötte a város
pedagógusait és technikai dolgozóit
az óvodában és iskoláinkban. A Képviselő- testület a város pedagógiai díját
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
Bacskainé Czap Ildikó tanítónőnek ás
Alexa Lajos zenetanárnak, az Eszterlánc
óvodában Tóth Gábornénak adományozta kiemelkedő oktató, nevelő
munkájukért.
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SÁMSONKERTI HÍRADÓ

IV. Gyerek és Családi nap Sámsonkertben
2018 JÚNIUS 9-ÉN TARTOTTUK A IV. GYEREK ÉS CSALÁDI NAPOT SÁMSONKERTBEN.
A HAGYOMÁNYOKNAK MEGFELELŐEN FŐZŐVERSENNYEL ÉS FOCIKUPÁVAL INDULT A PROGRAM.
Szeretnénk gratulálni minden csapatnak
fantasztikusak voltak. A focikupa lebonyolításában segítségünkre volt Szabó Lajos
és Munkácsi János. A színpadon a Muskátli
Népdalkört, Tóth-Markos Szabolcs és párja
követte, majd az Eszterlánc Óvóda kis néptáncosai színesítették a programot. Az idén
is volt édesség osztás minden gyerek részére.
A felajánlásokat Piros Zoltánnak és DEKOMnak, azon is belül a Mindlák házaspárnak köszönhetjük. A délután fény pontja a Tompeti
és Barátai koncert volt, a tűző nap ellenére
is sokan voltak kíváncsiak rájuk, nemcsak
Sámsonkertből, Hajdúsámsonból, de még
Debrecenből is kijöttek, hogy láthassák gyerekeik kedvencüket.

Az idén többek kérésére tombolasorsolás is
volt, mely hatalmas sikert aratott. Rengeteg
felajánlást kaptunk a településrész minden
boltja, több vállalkozó a város első embere
Antal Szabolcs polgármesterúr s a képviselő
testület számos tagja, valamint több magán
személy is ajánlott fel nyereményt.
A program végén végre mi is megcsodálhattuk a Névtelen társulat előadását.
Ez a nap nem jöhetett volna létre a számtalan
önkéntes segítő nélkül, akikre bármikor számíthatunk.
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési ház vezetője Tarné Hajdú Judit és kolleganői Veresné Andi és Káplár Mariann, valamint
az Önkormányzat műszaki irodájának óriási

köszönet a hatalmas segítségért.
A Sámsonkerti Lakosokért Egyesület két pályázatot is megnyert, melyek támogatták a
szombati rendezvényt:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
NEA-E-18-0512
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat EFOP
1.6.3-17-2017-00018
További támogatóink:
Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési
és Muzeális Intézmény
Szervezők: Sámsonkerti Részönkormányzat
és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület

Madarak és fák napja a
település részen Részönkormányzat szervezésében
AZ IDÉN SE FELEDKEZTÜNK EL MEGÜNNEPELNI A MADARAK ÉS FÁK NAPJÁT, MELYET
MÁJUS 5-ÉN DÉLUTÁN TARTOTTUNK.
Ez alkalomból virágokat vásároltunk, melyeket a már mondhatni szokásos csapattal
ültettünk el, a gyerekek közben az aszfaltra
rajzoltak. A végén piknik jelleggel fogyaszthattuk el a jól megérdemelt zsíros kenyerünket, fincsi szörpökkel. Bizakodunk, hogy
a növények őszig meg is maradnak s legszebb pompájukban fognak tündökölni.

Tavaszi bringatúra
2018. ÁPRILIS 7-ÉN REGGEL INDULT ÚTJÁRA A TAVASZI BRINGATÚRA, MELYNEK CÉL ÁLLOMÁSA
A MARTINKAI VOLT TÖRÖK UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA VOLT.
Gyönyörű napsütéses időben pattanhattunk bringára, a jó kedélyű kerékpározás
után a megfáradt bringásokat teával és kolbásszal várták a szervezők. A gyerekek

örömére volt csoki keresés, arcfestés,
állatsimogató is. A nagyobbakat az épületben ping-pong, csocsó és darts várta.
Köszönjük mindenkinek a részvételt tartalmas délelőttöt tölthettünk együtt.
Szervezők: Martinkáért Egyesület, Martinkai
Lakosokért Egyesület, Sámsonkerti Lakosokért
Egyesület
Csigéné Zsadányi Mariann képviselő
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BÖLCSŐDEI HÍREK

Gyermeknap a bölcsődében
A CSALÁDOKKAL EGYÜTT GYERMEKNAPOT TARTOTTUNK A BÖLCSŐDÉBEN MÁJUS
UTOLSÓ HÉTVÉGÉJÉN.
Sok színes programmal készültünk a gyermekek számára, a jó hangulatról többek
között arcfestő és lufi hajtogató bohóc
gondoskodott. Meglepetésként tűzoltóautó és rendőrautó várta, hogy megismerkedjenek vele és kipróbálhassák őket. Az
ugráló várakban fáradhatatlanul játszottak
a gyerekek, pihenésképpen pedig a szülők

által hozott süteményeket és gyümölcsleveket fogyasztották el. Távozáskor buborékfúvóval ajándékoztuk meg őket.
Reméljük, hogy mindenki jól szórakozott
és maradandó élménnyel gazdagodott.
Magyar Zoltánné
Kisgyermeknevelő

Bölcsődei felkészítő
tréning
AZ ÚJ GONDOZÁSI ÉVRE BEIRATKOZOTT
GYEREKEK SZÜLEINEK HÁROM ALKALMAS
ELŐADÁSSOROZATOT SZERVEZTÜNK A
BÖLCSŐDÉBEN.
A témákat úgy választottuk ki, hogy a szülők
betekintést nyerjenek szakmai tudásunk,
tapasztalataink alapján, a bölcsődei életbe.
Az előadások szoros összhangban voltak
egymással, amit a bölcsőde kisgyermeknevelőinek a tolmácsolásában hallhattak az
érdeklődők.
Témáink: a kommunikáció-elfogadás-szeretet, a napirend- étkezés és a játéktevékenység,
higiénia a bölcsődében–szobatisztaságra
való nevelés és a bölcsőde szerepe a gyermekvédelemben. Meghívott vendégünk
(egy pszihológus hölgy) a dackorszak átvészelésének módszereiről beszélt, ami nagyon fontos téma volt mind a szülők, mind
a gyermek számára egyaránt.
A tréning célja a családok segítése a szülői
kompetencia növelése és a család-bölcsőde
közötti kapcsolat erősítése volt. Örömmel
fogadtuk a nagyszámú érdeklődést, valamint a kérdéseket is.
Szeretnénk a továbbiakban is ilyen szervezett programokkal lehetőséget adni a szülőknek arra, hogy a személyes kapcsolat
kialakuljon, és együtt tudjunk működni a
gyermek fejlődése érdekében.
Farkas Lajosné Kisgyermeknevelő

A Víz világnapja az óvodában

ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

MÁRCIUS 22-ÉN, SZÁMOS PROGRAMMAL SZÍNESÍTVE AZ ESZTERLÁNC ÓVODÁBAN IS
MEGEMLÉKEZTÜNK A VÍZ VILÁGNAPJÁRÓL.
A csoportokban óvodapedagógusaink beszélgetéseket kezdeményeztek a víz körforgásáról, fontosságáról, felhasználásáról.
A gyermekek kishajókat hajtogattak ,halakat ragasztottak, festettek.
Érdekes kísérleteket végeztünk a vízzel,
űrmértékkel foglalkoztunk, biztosítva a
közvetlen tapasztalatszerzést.
Az aulában ügyességi játékokat szerveztem,
melyek lebonyolításában Nagyné Filep
Henrietta óvodapedagógus segített. A
gyermekek lépésköveken kipróbálhatták
a „mocsárjárást”, átkeltek a „hídon”, ugrálhattak speciális gumitalpakon, „alagúton”
bújtak át, ásványvizes flakonokat vezettek
cikk-cakk alakzaton, majd labdával színes

vízzel teli palackokat dobáltak célba. A
horgászos játék is nagyon népszerű volt
a kagyló formájú pancsolóknál. Az ovisok
nagyon élvezték ezeket a játékokat, melyek
fejlesztik a mozgáskoordinációt .
A „kiállító” folyosón gyermekeink megtekinthették a „Lételemünk a víz” című rajzpályázatunk alkotásait, melyre sok vegyes
technikával, illetve szabadon ábrázolt kép
érkezett .A rajzverseny nyertesei a csoportokban dolgozó felnőttek szavazatai
alapján:
Középső csoport
1. díj: Varga Aliz /Méhecske csoport/
2. díj: Végső Noémi /Napsugár/
3. díj: Karsai Balázs /Manó/

Nagycsoport:
1. díj: Loós István /Mazsola/
2. díj: Mikó Jázmin /Maci/
3. díj: Orosz Tímea /Vuk csoport/
Gratulálunk a nyerteseknek!
A programokhoz kapcsolódóan Darabos
János helyi vállalkozó meghívására két
nagycsoportunk üzemlátogatáson vett
részt a szódavizet készítő telepen. A
gyermekek nagyon élvezték, hogy védőruhába öltözve ismerkedhettek meg a
gyártási folyamatokkal. A látogatás alatt
ásványvizet kóstolhattak, majd ajándékba
is kaptak, aminek nagyon örültek. Ezúton
szeretnénk megköszönni Darabos Jánosnak és feleségének ezt a felejthetetlen
délelőttöt.
Gábor Ibolya
óvodapedagógus
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ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

Óvodamúzeumi foglalkozások
AZ ÓVODÁBAN MÚZEUMOT HOZTUNK LÉTRE. A KIÁLLÍTÁSSAL A NÉPI HAGYOMÁNYAINK
ÁPOLÁSA, ESZTÉTIKAI, ERKÖLCSI ÉRTÉKEK FELFEDEZÉSE VOLT A CÉLUNK, ILLETVE
SZŰKEBB KÖRNYEZETÜNK BEMUTATÁSA, SAJÁT KULTÚRÁNK KÖZVETÍTÉSE.

Országos PindúrPandúr közlekedési
verseny 2018

A régiségek a múltunk eszközei és tárgyai. A régi tárgyak gyűjtését azért kezdtük el, mert
sok ismeret megszerzésére ad alkalmat a gyermekek számára. Azok a dolgok, amiket ma
már régiségnek nevezünk, egykoron az emberek mindennapi életükben használták. A szó
szoros értelmében ezekből épült fel a jelenünk, és ha megőrizzük e tárgyakat, akkor a
jövő gyermekei is megcsodálhatják majd őket! Vannak olyan eszközök, melyeknél még a
korunk sem tud praktikusabbat kitalálni.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek találkozzanak a művészetekkel, az értékes kultúrával.
Azt tapasztaltuk az értékek közvetítése ebben a kiemelten fogékony életszakaszban nagyon
hatékony. Ezért szeretnénk a hagyományokat is megőrizni és megszerettetni, továbbadni
a gyerekeknek, a jövő nemzedékének!
A kiállítás nagy összefogás és együttműködés eredményeként jött létre. Az óvodánkba
járó gyermekek szülei, nagyszülei, az óvodában dolgozók nagy szerepet vállaltak abban,
hogy a kiállítás létrejöjjön.
Ovi múzeumunkban foglalkozásokat tartunk óvodásaink számára. Kulcsfontosságú feladatunknak tekintjük a népi hagyományok gazdag tárházából a gyermekek korának
megfelelő, számukra örömteli élményeket adó, cselekvésre ösztönző elemek, tárgyak
kiválogatását. Élményszerű feldolgozással tervezzük, szervezzük meg hagyományőrző
tevékenységeinket, hogy az óvodásaink megismerjék az itt élő emberek szokásait, használati tárgyait. Figyelembe vesszük, hogy különböző életkorúak, fejlettségűek és a sajátosságaikhoz igazodunk. Arra törekszünk, hogy foglalkozásainkon minden alkalmat megfelelő érzelmi beállítódás, derűs, oldott légkör, az együvé tartozás érzése hassá áthiszen
ez a szülőföldhöz kötődés alapja. Alkalmunk nyílik megismertetni a magyar nép értékes és
sokszínű kultúráját. A magyar népdalok, népmesék, népi játékok széles tárát alkalmazzuk.
A foglalkozásokon a gyermekek megfoghatják, kipróbálhatják a régi tárgyakat és megtanulhatják használatukat.
Tóth Gáborné

Május utolsó szombatján vidám kis
óvodás csapatunk korán reggel indult
a „Pindúr-Pandúr Ki-Mit-Tud” országos
vetélkedőjére, Budapestre. Vonattal és
busszal utaztunk a Rendészeti Szervek
Kiképző Központjába. A verseny célja a
balesetmentes közlekedésre nevelés és
az, hogy a biztonságos közlekedés beépüljön a gyermekek életébe.
Hetekkel előtte már lázas készülődés előzte meg ezt a napot. A versenyre a gyerekek közlekedési ismereteit bővítettük
a közlekedési jelzőtáblák, a közlekedési
szabályok, s kerékpáros akadálypályán
végrehajtott feladatok gyakoroltatásával.
A verseny ebben az évben is két helyszínen zajlott. Az első helyszínen elméleti
felkészültségüket bizonyíthatták óvodásaink, míg a második helyszínen ügyességükre volt szükségük. A kijelölt pályán
kerékpárral a legjobb tudásuk szerint,
minél kevesebb hibával és nagyon gyorsan
kellett végigmenniük.
A csapat tagjai:
Katica csoportból: Birinyi Dorina, Dévai
Panni, Kerekes Zoltán, Kosztin Olivér, Veress
Viktória.
Hangyaboly csoportból: Csík Vivien, Néző
János, Szlifka Vanda.
Felkészítő óvodapedagógusok: Deméné
Tóth Ágnes óvodavezető, Tóth Lajosné és
Tóth Gáborné óvodavezető helyettesek.
A verseny helyszínén több mint 170 csapat
indult az ország minden részéről.
A kis csapatunk remekül szerepelt, értékes
ajándékcsomagot, közlekedési-, és sport
játékokat, oktató anyagokat nyertek óvodánk számára, minden gyermek emléklapot kapott. Gratulálunk nekik!
Tóth Gáborné óvodavezető-helyettes
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Madarak és fák napja
az óvodában
ÁPRILISBAN VENDÉGÜNK VOLT KISS BALÁZS
ÚR A MAGYAR KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ÉS
VIDÉK-FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG ELNÖKE, AKI
EGY CIVIL ALAPÍTVÁNY ÁLTAL TÁMOGATOTT
MADÁRVÉDELEMMEL ÉS MADARAK NÉPSZERŰSÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ EGYESÜLET
KÉPVISELŐJEKÉNT EGY GYÖNYÖRŰ AFRIKAI
BAGOLLYAL ÉS EGY ÖLYVVEL ISMERTETTE
MEG A GYEREKEKET, FELNŐTTEKET.
Rövid, lényegre törő tájékoztatást kaptunk
a madarak szokásairól, tulajdonságairól,
élőhelyéről, majd látványos madárreptetéssel kápráztatta el az ovisokat. A bátrabb
gyerekek részt vehettek, szerepet vállalhattak a bemutatón, végül megsimogathatták a két madarat, az ölyvet karjukra is
vehették.
Ez a tartalmas, izgalmas, élményszerző
délelőtt újdonság volt az óvodások mindennapjaiban. A gyerekek nagyon élvezték
a látottakat, lelkesen mesélték élményeiket. Ősszel visszavárjuk vendégünket, aki
ígéretet tett egy újabb bemutatóra.
Nyitrai Ilona óvodapedagógus

Nagycsoportosok
hagyományteremtő
faültetése
ÁPRILIS 5-ÉN HAGYOMÁNYTEREMTŐ MÓDON
ELÜLTETTÜK A 2018. JÚNIUSÁBAN BALLAGÓ
NAGYCSOPORTOS GYEREKEKKEL A „BALLAGÓK
FÁJÁT”.

A faültetésen minden csoportból aktívan
részt vettek az óvodánktól búcsúzó, ballagó nagy gyerekek. Az előre kiásott ültető
gödörbe csoportonként, nagy szorgalommal szórták vissza kis lapátjaikkal a földet.
A fa elé kis táblát helyezünk el, amelyen
felirattal tüntetjük fel az évszámot és a fa
fajtáját. Későbbiekben az iskolából viszszalátogató, később felnőttként visszatérő
óvodásaink mindig megtalálhatják a maguk által ültetett fát. Ezzel hozzájárulunk
óvodánk udvarának árnyékosításához. Az

első elültetett fa Vörös juharfa, melyet a
Villás kertészettől kapott ajándékba óvodánk. Nagyon szépen köszönjük támogató
segítségüket.
Deméné Tóth Ágnes óvodavezető

NYÍLTHÉT AZ ÓVODÁBAN – ÓVODÁBA
HÍVOGATÓ
2018. április 9-13. között már második
alkalommal adtuk lehetőséget a szülőknek, hogy a beiratkozás előtt betekinthessenek csoportjaink mindennapjaiba. Az idén a Mókus, Vuk, Buci Maci,
Katica, Csőrike és Mazsola csoportok
várták egész héten az érdeklődő szülőket. Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre
nő azoknak a szülőknek a száma, akik
igénylik ezt. Így egyre többen látogatnak el hozzánk és ismerkednek meg
a csoportjainkban folyó színvonalas
és tartalmas munkával. Bízunk abban,
hogy ez az érdeklődés a jövőben még
tovább fokozódik. Köszönjük azoknak a
szülőknek, akik megtiszteltek bennünket
részvételükkel.
Tóth Lajosné óvodavezető-helyettes
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II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI

SIKEREK A MÉH-ÉSZ BEEBOT VERSENYEN
AZ EGRI BALASSI BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ONLINE LOGIKAI VERSENYT HIRDETETT
„MÉH-ÉSZ LOGIKAI VERSENY” NÉVEN. KÉT KORCSOPORTBAN (1-2. OSZTÁLY, 3-4. OSZTÁLY)
VÁRTÁK A JELENTKEZŐKET, AKIK ÖT FORDULÓ FELADATAIT MEGOLDVA MÉRHETTÉK
ÖSSZE TUDÁSUKAT.
A feladatok a Bee-Bot elnevezésű padlórobothoz kapcsolódtak, így azok működésének ismerete szükséges volt az egyes
feladványok helyes megoldásához. Nagy
örömünkre az intézményünk rendelkezik Bee-Bot-okkal, így könnyen vették
az akadályokat diákjaink. Iskolánkból 36

tanuló nevezett be az online versenyre, 5
forduló feladatait szorgosan megoldották,
és nagyon szép eredményeket értek el.
Gratulálunk minden résztvevő diáknak
és a felkészítő pedagógusoknak.
Tóthné Tencler Judit tanító

Pedagógusnapi ünnepség
JÚNIUS 1-JÉN PEDAGÓGUSNAPI ÜNNEPSÉGEN VETTEK RÉSZT INTÉZMÉNYÜNK DOLGOZÓI ÉS
A RENDEZVÉNYT MEGTISZTELŐ VENDÉGEK. EBBŐL AZ ALKALOMBÓL TÖBB MUNKATÁRSUNK
KAPOTT DÍJAT KIMAGASLÓ, PÉLDAÉRTÉKŰ MUNKÁJÁÉRT.
Az ünnepségen Antal Szabolcs polgármester
úr, valamint Kovácsné Villás Katinka, a Szülői
Tanács vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, s méltatta az intézményben folyó
munkát. Ünnepi műsorral a művészeti iskola
tanulói ajándékozták meg a jelenlévőket.
Ebben az évben a Hajdúsámson Város Önkormányzata által adományozott pedagógiai díjat Bacskainé Czap Ildikó tanítónő és
Alexa Lajos harsonaművész-tanár vehette
át polgármester úrtól.
Az Év dolgozója díjat a nevelő-oktató munka
segítéséért Jakubecz Angéla gyógypedagógiai asszisztensnek, az Év pedagógusa

díjat kiemelkedő szakmai munkájáért – a
pedagógusok szavazatai alapján – Földiné
Jakab Edit tanítónőnek és Vadászné Szőke
Magdolna tanárnőnek adta át Bujdosó Tibor
igazgató úr.
Kitüntetett munkatársainknak örömmel
gratulálunk, és bízunk további sikereikben!
Ezen a napon búcsúztattuk nyugdíjba vonulásuk alkalmából Józan Jánosné Erzsikét
és Szabó Sándorné Erzsikét, akiknek jó egészséget, nyugalmas, szép napokat kívánunk!
Nábrádi Mihály

ALAPMŰVELETI
MATEMATIKAVERSENY
2018. ÁPRILIS 11-ÉN ISKOLÁNKBAN VOLT AZ
ALAPMŰVELETI MATEMATIKAVERSENY TERÜLETI FORDULÓJA, MELYET GÁL ATTILA 4. B
OSZTÁLYOS TANULÓ (FELKÉSZÍTŐJE: BACSKAINÉ
CZAP ILDIKÓ) SAJÁT ÉVFOLYAMÁBAN MEGNYERT.
Nagy meglepetésünkre a hét elején
meghívó érkezett ugyanennek a versenynek a megyei eredményhirdetésére Hajdúszoboszlóról. Az ünnepélyes
díjátadásra április 25-én került sor.
Itt értesültünk róla, hogy erre a versenyre a megyéből 57 iskola 860
gyereke nevezett be, és a versenyek
7 helyszínen zajlottak, többek között
Hajdúsámsonban is. A negyedik évfolyamon nagyon szoros volt a verseny, hisz
az I. és az V. helyezett között mindössze
1 pont különbség volt.
Attila ebben a nemes versengésben
az V. helyen végzett, így meghívást
kapott az országos döntőbe, amely
május 12-én Marcaliban került megrendezésre. A nagy izgalommal várt
országos megmérettetésen Attila kiválóan szerepelt, hiszen 44 ponttal a
9. helyezést érte el. Büszkék vagyunk
erre a nagyszerű teljesítményre!
Bacskainé Czap Ildikó tanító
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Az „Édes száj” pályázat sikeres
megvalósítása
A MAGYAR ÉLELMISZERBANK EGYESÜLET „ÉDES SZÁJ” CÍMMEL PÁLYÁZATOT HIRDETETT
AZZAL A CÉLLAL, HOGY MINÉL TÖBB RÁSZORULÓ GYERMEK VEHESSEN RÉSZT SZÍNVONALAS,
ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG RENDEZVÉNYEKEN.
A hajdúsámsoni Keresztelő Szent János Karitász csoport a gyermeknapi rendezvények kategóriában megnyerte ezt a pályázatot Fodor András plébános segítségével.
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából 226 gyermek finom, minőségi édességet kapott.
Az édességek a hajdúsámsoni II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI 1-4. osztályos azon tanulói között kerültek szétosztásra, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak.
Hálás szívvel köszönöm a Jóistennek, aki segített mindenben, hiszen az Ő segítsége nélkül
mindezt nem tudtuk volna megvalósítani.
Köszönet Bujdosó Tibornak, az iskola igazgatójának, aki biztosította számunkra a helyszínt.
Köszönöm az önkéntes Karitász munkatársaimnak az önzetlen munkájukat!
Köszönettel tartozom továbbá Horváth Dániel Kristófnak, aki Budapestről elhozta az édességeket.
Köszönöm Földiné Jakab Edit tanítónő lelkes segítségét, nem utolsósorban köszönöm Demeter
Lászlónak, aki a fotókat készítette, és mindazoknak, akik támogatták és segítették a program
megvalósítását.
Rektor Józsefné Keresztelő Szent János Karitász vezetője

Megérkezett az iskolabusz
A PÉLDAMUTATÓ ÖSSZEFOGÁS EREDMÉNYEKÉNT MEGÉRKEZETT AZ ISKOLABUSZ.
KÖSZÖNJÜK, HAJDÚSÁMSON!

TAVASZI SZAKMAI NAP
2018. március 28-án tartottuk az idei
tanév második szakmai napját, melynek
napirendi pontjai között két kiemelt
téma szerepelt: a komplex instrukciós
program, valamint a hátránykompenzálás lehetőségei.
Intézményünkben a 2017-2018-as tanévben vezettük be a komplex instrukciós
programot (KIP), melynek megvalósításával az a célunk, hogy kezeljük a magatartási problémákat, megszüntessük
a tanulók alulmotiváltságát, javítsuk a
gyerekek kommunikációját, együttműködési készségét, problémamegoldó
gondolkodását. Jelenleg kilenc osztályban tizenegy pedagógus szervez egy-egy
tantárgyból KIP-es órákat. Mivel nagyon
fontosnak tartjuk. hogy iskolánkban
minél szélesebb körben alkalmazzuk a
hejőkeresztúriak által hazai viszonyokra
alakított amerikai programot, a szakmai
nap első részében a programban résztvevő pedagógusok a bemutató órákon – rendhagyó módon – tanulóként
vonták be munkatársaikat, akik így nem
külső szemlélőként, hanem „belülről”
láthatták a KIP-es órákat. A foglalkozásokat követően a megvalósító pedagógusok számoltak be tapasztalataikról, a
program alkalmazhatóságáról, előnyeiről. Valamennyien hangsúlyozták, hogy
a KIP-es órák népszerűek a gyerekek
körében, akik szívesen vesznek részt a
foglalkozásokon, egyre inkább segítik
egymást a csoportmunkában, és sikerélményhez jutnak a személyre szabott
egyéni munka során.
A második részben meghívott előadóként L. Ritók Nóra, az Igazgyögy
Alapítvány vezetője tartott előadást a
hátránykompenzálás lehetőségeiről.
Bemutatta a generációs szegénységben
élők felzárkóztatásának egy lehetséges
módját, a toldi modellt, beszélt az esélyteremtő, integrációs program alappilléreiről, azaz az oktatásról (a művészeti
oktatás fontosságáról, a tanodáról), a
családgondozásról és közösségfejlesztésről, valamint az intézményekkel való
együttműködésről.
A pedagógiai megújulást és szemléletváltást ösztönző szakmai napot munkaközösségi foglalkozások zárták.
Nábrádi Mihály
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PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

Világháborús megemlékezés
IDÉN IS MEGEMLÉKEZTÜNK HAJDÚSÁMSONBAN AZ I. ÉS II. VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAIRÓL
ÁPRILIS UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN.
Vitéz Bakó István 1995-ben kezdeményezte ebben a formában az ünnepséget, mely hagyományt követve most is emlék-istentiszteletre került sor a református templomban,
majd az ünneplő gyülekezet zászlók kíséretében a világháborús emlékműhöz vonult.
Antal Szabolcs polgármester ünnepi beszédében szólt az emlékezés fontosságáról, a két
világháború helyi áldozatairól, a magyar katonai ejtőernyőzés 100. évfordulójáról, majd
ehhez kapcsolódóan köszöntötte az ejtőernyős honvédelmi öttusán eredményesen részt
vevő sámsoni tanulókat is.
A Muskátli Népdalkör, Gorgyán János, Farkas Valéria és Farkas Ibolya régi katonadalokkal
idézte fel a háborús időket, végül az intézmények, szervezetek helyezték el koszorúikat az
emlékműnél, melyen mindkét világégés katonai és polgári áldozatainak - közel 600 helyi
lakosnak - nevét kőbe véste az utókor. A díszőrséget a debreceni 24. Bornemissza Gergely
Felderítő Ezred biztosította.

Programelőzetes
JÚNIUS 18-TÓL JÚNIUS 29-IG
minden hétköznap reggel 8-tól délután
16 óráig felügyeletet biztosítunk 6-12
éves korú általános iskolás tanulóknak
(max. 20 fő részére), hogy megkönnyítsük
a nyári szünet indulását. A gyerekeknek
kézműves programokat, társasjátékokat,
szabadidős lehetőségeket biztosítunk.
Érdeklődni lehet a Városi Könyvtárban,
tel.: 06-52-200-026.
JÚNIUS 22. PÉNTEK 20.30
Kell egy színház!
A Körúti Színház szabadtéri előadása az
iskola díszudvarán
Jegyek kaphatók a Városi Könyvtárban.
JÚNIUS 23. SZOMBAT 18-22 ÓRÁIG
Múzeumok éjszakája
Programok:
Kiállítások ingyenes megtekintése, tárlatvezetés. - A Mátyás király emlékév
alkalmából reneszánsz udvar az intézmény parkolójában: könyvbemutató,
mese előadás, középkori bemutatók,
játékok, zene, kézműves foglalkozások,
tűzgyújtás.
Közreműködik: MiaManó Színház, AULE
Lovagok Egyesülete, Álompengetők
Középkori Együttes
JÚNIUS 30. SZOMBAT 20,30 ÓRAKOR
A Névtelen Színjátszókör szabadtéri
kabaré estje az iskola díszudvarán.

HÍREINK
ARANY JÁNOS KIÁLLÍTÁS
„Gyertek elő, szép regém van” címmel kiállításmegnyitót és a múzeumi információs napot
tartottunk 2018. április 16-án a kiállítóteremben.
Intézményünk köszöntője után a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ kiemelt projektjeit, honlapját és a
Múzeumi A’la carte felületét mutatta be Kállai
Irén Hajdú-Bihar megyei múzeumi koordinátor.
Az Arany-emlékkiállítást és a hozzá kapcsolódó
múzeumpedagógiai és közművelődési lehetőségeket Szémánné Veres Gabriella, a kiállítás
kurátora ismertette. A költő születésének 200.
évfordulójára készült, a balladaköltészetet középpontba állító vándorkiállítást május közepéig tekinthették meg az érdeklődők ezen a
helyszínen. A témához kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokon felső tagozatos
osztályok vettek részt.
RÉGI KABARÉK ÚJRATÖLTVE
A Névtelen Színjátszókör újabb előadását április

21-én ismét telt ház előtt láthatták az érdeklődők, immár új helyszínen, az iskola aulájában.
A klasszikus jeleneteket Szarkáné Kun Szilvia,
Csontos Mária, Szép Judit Anita, Nyisztor Zsuzsanna, Barta Lilla, Gábor Tamás, Marton Roland,
Módis Tamás, Veres Levente, Káplár Balázs,
Nagy Balázs előadásában láthattuk, új tagként
közre működött Farkas Vivien, Hutka Dóra és
Papp Erika. Az est házi gazdája Szarka Zoltán
volt, a hangosítást pedig most is Süvöltős Péter
kezelte. A társulattal legközelebb június végén
találkozhat a közönség a meghirdetetett szabadtéri előadáson.
KÖRÚTI SZÍNHÁZ HAJDÚSÁMSONBAN
Április 26-án egy újabb felejthetetlen estét
töltöttünk a Körúti Színházzal. Az Üvegcipő
című darabban Kautzky Armand, Mérai Katalin,
Maronka Csilla és a társulat állandó tagjai mellett gyerekszereplőként a hajdúsámsoni Barta
Lilla is fellépett. A több éves együttműködésünk újabb állomásaként május 28-án hétfőn
premier előtti filmvetítésen élhettük át újra a
Spanyolul tudni kell c. darab jeleneteit. Bérletes
sorozatunk az iskola díszudvarán folytatódik június 22-én és augusztus 11-én nyári szabadtéri
előadásokkal. Jegyek kaphatók a Városi Könyv-

tárban, mindenkit szeretettel várunk!

NÉPZENEI DÉLUTÁN KODÁLY SZELLEMÉBEN
Hajdúsámson kulturális intézménye sikeresen
pályázott a Nemzeti Művelődési Intézet 135+1=
A jövő zenéje címmel meghirdetett Ifjúsági közösségfejlesztő projektjére, egy Kodály ihlette
zenei produkció létrehozására.
A bemutatót a Közösségek hetére időzítettük,
hiszen az idén második alkalommal meghirdetett egy hetes országos programsorozat középpontjában is a közösségi akció, a közös tervezés
és cselekvés áll. A meghirdetett rendezvények
az együttműködő, értékközpontú társadalmat
ünneplik, és felhívják a figyelmet a közösségi
kezdeményezésekre, az „Együtt lenni, együtt
tenni jó!” szlogen jegyében.
A népzenei délutánba bevontuk a település
apraját-nagyját: fellépett a Kicsinyek kórusa,
a Pengető citera zenekar és a művészeti iskola
népi együttese a hegedű tanszak növendékeivel. A műsort a Kodály programban részt vevő
Vígkedvű citera zenekar Kállai kettős népdalait
feldolgozó bemutatója zárta, a tagok ügyes
pengetésével és a felkészítő pedagógus, Hajduné
Hőgye Zsófia gyönyörű szóló éneklésével.
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SPORT

Sportnap
IDÉN MÁJUS ELSEJÉN IS SPORTNAPOT SZERVEZTÜNK, MELYEN MINDEN TELEPÜLÉSEN MŰKÖDŐ
EGYESÜLET RÉSZT VETT VERSENYEKKEL, BEMUTATÓKKAL. A SPORTBARÁTOKON KÍVÜL A
KÍSÉRŐ RENDEZVÉNYEKKEL GONDOLTUNK A KISGYERMEKESEKRE, CSALÁDOKRA IS.

A HAJDÚSÁMSONI MUSKÁTLI NÉPDALKÖR ISMÉT SIKERREL MÉRETTE MEG
MAGÁT A KÓRUSOK ÉS ZENEKAROK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÁLTAL MÁJUS
VÉGÉN DEBRECEN-JÓZSÁN MEGRENDEZETT MINŐSÍTŐ VERSENYEN.

A 2017-ben elnyert térségi kiváló minősítés után továbbjutottak az idei országos fordulóba,
ahonnan Hajduné Hőgye Zsófia vezetésével arany oklevéllel tértek haza. A régi és új
tagokból álló jelenleg 16 fős csoportot most is a 3 fős Vígkedvű Citerazenekar kísérte.
Eredményükhöz gratulálunk és további sikereket kívánunk!
Tarné Hajdú Judit

KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük Látogatóinkat, hogy a városi könyvtár nyitva tartása az alábbiak szerint változott:
Hétfő:
de.: zárva
du.: 12,30 - 17,00
Kedd:
de.: 8 - 12-ig
du.: 12,30 - 16,00
du.: 12,30 - 16,00
Szerda:
de.: 8 - 12-ig
Csütörtök:
de.: zárva
du.: 12,30 - 17,00
Péntek:
de.: 8 - 12-ig
du.: 12,30 - 16,00
Szombat:
minden hónap első két hétvégéjén 8,00 - 11,00 óráig
Vasárnap:
zárva
Új folyóiratok és könyvek folyamatosan érkeznek. Július 7-én szombaton délelőtt még várjuk Olvasóinkat, hogy beszerezzék a nyári olvasmányokat! A nyári zárás 2018. július 9-től július 20-ig tart. Nyitás július 23-án hétfőn. Ez idő alatt a
Szabadság tér 7. szám alatti épületünk minden intézményegysége és a Martinkai Közösségi Ház is zárva tart.

Hajdúsámson fiatal
táncosai láthatóvá
teszik a zenét
A 2018-as év eleje a Magyar Bajnokságokkal kezdődött, ahol Szabolcs
és Sophia is részt vett. Teljesítményükkel és eredményükkel tanáraik
elégedettek voltak, óriási élmény
volt egy ilyen közegbe táncolni. Ezután a Kelet-Magyarország Területi
Bajnokságon vettek részt, nagyon
erős a mezőny, melyben ismételten nem vallottak szégyent, nagyon
kevés hiányzott a döntőbe való bejutáshoz, mindössze 4 pont. A versenyek mellett természetesen részt
vettek Balogh Józsefné képviselő
asszony felkérésére az iskolai farsangon, ahol nagy szeretettel fogadták
táncosainkat. Szabolcs és Sophia az
év első felében elsősorban vizsgáikra
és a továbbtanulási felvételre koncentrálnak, ezért a továbbiakban is
idejük nagy részét a táncban is a felkészülésre szánják, hogy minél jobban
el tudják sajátítani a B osztályos sorokat és versenyzéseik kapcsán minél
jobb eredményt érjenek el.
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A sakkcsapat hírei
A SAKKCSAPAT TAGJAI MÁR SZÁMOS VERSENYEN VANNAK TÚL A TAVASZI FORDULÓK UTÁN.
Többek között játszottak Nyíradonyban, Nyíracsádon, Nyírmártonfalván, Érmihályfalván,
Pócspetriben. A legjobb eredményt Pócspetriben érték el, csapatban a 3. helyezést.
Áprilisban mély fájdalommal búcsúztak a rövid betegségben elhunyt kedves sporttársuktól KOCSIS IMRÉTŐL, aki oszlopos tagja és legjobb sakkozója volt a csapatnak.
Dandé László sakkcsapat elnöke
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JOGOSÍTVÁNY!
VIZSGÁZZON
HELYBEN!!
A ROYS-96
AUTÓSISKOLA
június végén, július elején
KRESZ-TANFOLYAMOT INDÍT
MINDEN KATEGÓRIÁBAN, ÉS
GÉPJÁRMŰ SZAKTANFOLYAMRA
LEHET JELENTKEZNI
KEDVEZMÉNYESEN!

Helye: Hajdúsámson, Radnóti utca 2.
ÉRDEKLŐDNI ÉS JELENTKEZNI LEHET:

Máté Attila szakoktató:
Tel.: 06-30-956-4509, 06-20-978-8508
június 16-ig!

50 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
AZ 1968 JÚNIUSÁBAN VÉGZETT
8.C OSZTÁLY 50 ÉVES TALÁLKOZÓT SZERVEZ.
IDŐPONT: 2018. AUGUSZTUS 30,
DÉLELŐTT 11 ÓRA.
JELENTKEZNI LEHET A KÖVETKEZŐ
TELEFONSZÁMOK EGYIKÉN:
30 368-3738 ÉS 20 228-3288.

APRÓHIRDETÉSEK

H I R D E T É S F E LV É T E L :
E-MAIL: DANDEMELINDA@HAJDUSAMSON.HU • TEL.: 06-52-590-592
KISBÁLÁS LUCERNA ELADÓ
KISBÁLÁS LUCERNA ELADÓ. ESŐMENTES, ZÖLDRE SZÁRADT, NAGY, TÖMÖR BÁLÁK.
IDEI: 800 FT/BÁLA • TAVALYI: 600 FT/BÁLA • TEL.: 06-30-607-6148
KETTŐ SZOBA ÖSSZKOMFORTOS, GÁZ ÉS SZILÁRD TÜZELÉSŰ CSALÁDI HÁZ
MELLÉKÉPÜLETEKKEL ELADÓ! ÉRD: 52/201-214 TELEFON.

SÁMSONKERT HANGYÁS UTCÁN 864 M2-ES SZÁNTÓ ELADÓ. VILLANY VAN.
ÉRDEKLŐDNI: 52/640-848

BEÉPÍTHETŐ TELEK ELADÓ. HAJDÚSÁMSON, BEZERÉDI U. 51. 1024 M2.
ÉRDEKLŐDNI: 06-30-302-3105
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Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
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