Tisztelt Lakosaink!
VÉGET ÉRT AZ ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁS. A MEGKEZDETT UTAT AZ
ÖNÖK BIZALMÁNAK KÖSZÖNHETŐEN
FOLYTATNI TUDJUK VÁROSUNKBAN.
HAJDÚSÁMSON TOVÁBB ÉPÜL, FEJLŐDIK.
Megalakult a képviselő-testület is, megválasztottuk alpolgármestereinket, Dandé Lászlónét
és Csigéné Zsadányi Mariannt.

Hálaadó istentiszteletet
tartottak a Református
Templomban

Képviselőink körzetenként:
• 1. számú körzet: Bodóné Őri Gyöngyi
• 2. sz. k.: Urbánszki Károlyné
• 3. sz. k.: Balogh Józsefné
• 4. sz. k.: Dandé Lászlóné
• 5. sz. k.: Bihari Lajosné
• 6. sz. k.: Szabó Kálmán
• 7. sz. k.: Rákos Tamás
• 8. sz. k.: Csigéné Zsadányi Mariann
Kompenzációs listáról képviselők lettek:
Kincsesné Kirtyán Mária, Szegediné Pál Rita,
Montlika Zoltán.
Alakuló ülésünket október 24-én tartottuk meg
a Nagytanács teremben, melyet megtisztelt
Tasó László országgyűlési képviselő és Tasi Sándor
a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke.
Személyemet ismételten megválasztották a

Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés tagjának, így
továbbra is tudom képviselni Hajdúsámson
érdekeit a megyei közgyűléseken.
Fontosnak tartottuk és azon igyekeztünk a jövőt tekintve, hogy az egységet képviselőinkkel
megtartsuk, hiszen a közös cél a város épüléséhez elengedhetetlen és ehhez egy stabil, jól
együttműködő képviselő-testületre van szükség.
Azt gondolom ez sikerült.
Továbbra is egy cél vezérel polgármesterként,
Hajdúsámsont méltóan képviselni, a megkezdett
munkát folytatni önkormányzatunk, hivatalunk
dolgozóival együtt, valamint a kitűzött célokat a
következő 5 évben megvalósítani.
Mégegyszer köszönöm, köszönjük a bizalmukat,
hogy továbbra is képviselhetjük, fejleszthetjük,
építhetjük Hajdúsámsont!
Antal Szabolcs polgármester

A HAJDÚSÁMSONI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
HÁLAADÓ ISTENTISZTELETET TARTOTT A TEMPLOMHAJÓ TETEJÉNEK FELÚJÍTÁSÁÉRT ÉS A GYÜLEKEZET FENNÁLLÁSÁNAK 470. ÉVFORDULÓJÁÉRT
NOVEMBER 23-ÁN A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN.

Igét hirdetett és áldást adott főtiszteletű Dr. Fekete
Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Lovász Krisztián a Hajdúsámsoni Református
Egyházközség lelkipásztora köszöntötte a kedves
testvéreket, a meghívott testvér lelkipásztorok
igéjükkel áldásukat adták az elkészült templomhajóra és a gyülekezetre.
A város nevében Dandé Lászlóné alpolgármester
olvasta fel Antal Szabolcs polgármester köszöntőlevelét, majd saját gondolait ő is megosztotta.
Lovász Krisztián lelkipásztor a Református
Templomról készített képmontázzsal kedveskedett az istentisztelet végén mindazoknak, akik
részesei voltak a felújításnak, az önkormányzat
képviseletében Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester vette át a képet.
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Több utcát is aszfaltoztunk
VÁROSUNKBAN, HÁROM UTCÁBAN IS ASZFALTOZÁS TÖRTÉNT PÁRHUZAMOSAN AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN.
Martinkán a Harmathy utca teljes hosszában kapott szilárd útburkolatot, a csapadékvíz
elvezetését pedig szikkasztó kutakkal biztosítottuk. A beruházást az önkormányzat
önerőből valósította meg.
Oncsa településrészen az Alkotmány utca teljes hosszában aszfaltozott út lett - szelvényezés
szerinti bal oldalon szikkasztó árokkal, parkolásgátló pollerekkel - valamint lakó-pihenő övezet.
Befejeződött a Jókai utca-Hunyadi utcától a Malom utcáig-lévő szakaszának aszfaltozása,
valamint szilárd útburkolatot kapott a Malom utca eleje a Jókai utcáig.
Antal Szabolcs polgármester

Jókai utca

Buszmegállók
ÖNKORMÁNYZATUNK FONTOSNAK TARJA, HOGY
VÁROSUNKBAN A BUSZMEGÁLLÓK FOLYAMATOSAN
KARBAN LEGYENEK TARTVA.

Malom utca

Alkotmány utca

Több helyen is felújításra vagy új megépítésére volt szükség az elmúlt időszakban. Martinkán kettő, Sámsonkertben
négy, Árpád utcán egy, Vámospércsi utcán
két új buszmegállót építettünk. Így elmondható, hogy a településen szinte
mindenhol fedett, az elvárásnak megfelelő buszmegállók létesültek.
Antal Szabolcs polgármester

Harmathy utca

Útkarbantartás,
útstabilizálás
ÖNKORMÁNYZATUNK SAJÁT ÖNERŐBŐL ÚTKARBANTARTÁST, ÚTSTABILIZÁLÁST HAJTOTT VÉGRE
AZ ARANY JÁNOS UTCA TELJES HOSSZÁBAN.
A kivitelezés során, darált beton alapra
mart aszfalt kerül terítéssel, gépi bedolgozással, figyelemmel a vízelvezetésre.
Antal Szabolcs polgármester

3

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Megemlékezés Dr. Seres
Géza főorvos úrról, díszpolgárunkról
DR. SERES GÉZA FŐORVOS ÚR, „GÉZA BÁCSI”
A GYERMEKEINK LÁTÁSÁNAK MEGMENTŐJE,
VÉDELMEZŐJE, GYÓGYÍTÓJA VOLT.

szeretete, ma is példaként állítható minden
ember elé.
2004. évben Hajdúsámson Képviselőtestülete „Díszpolgári címmel” ismerte el
és fejezte ki köszönetét a kiemelkedő munkájáért, példamutató emberi magatartásáért, a település jó hírnevének öregbítéséért
végzett tevékenységéért.
Hálás szívvel búcsúzunk Géza bácsitól.

A szemészeti program 1978-ban kezdődött
az általános iskolában, 1981-től a helyi
óvoda is bekapcsolódott, 1989-ben pedig
nyolc község összefogásával létrejött a
Gyermekszem Gondozási Alapítvány, melynek Hajdúsámson lett a központja. Az alapítvány létrehozásában kiemelkedő és
önzetlen munkát végzett főorvos úr. Neki
köszönhető a mai aktív szakmai munka, a
gyermekek látásvédelme. Géza bácsi kiemelkedő emberi és szakmai érdemeket
szerzett Hajdúsámsonnak. A településsel
szembeni tisztelete, szeretete, gyermek-

Antal Szabolcs polgármester

ELKEZDŐDÖTT
AZ ORTOPÉD
SZAKRENDELÉS
ORTOMEDICAL KFT.
Orvos: Dr. Huszanyik Gergely István
Ortopédia és traumatológia szakorvosa
Rendelés: Minden hónap utolsó szerdáján
10-14-ig
Előjegyzés kérhető:
06-30-155-9071 telefonszámon.
Ha valaki nem kér előjegyzést akkor is részt
vehet a szakrendelésen, de akkor érkezési
sorrendet tudjuk figyelembe venni és az
előjegyzett betegeket előnyben részesitjük.
Decemberben a rendelés
a Karácsony ünnep miatt elmarad.
Januárban 29-én rendelünk.

Mi is emlékeztünk
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 63. ÉVFORDULÓJÁRA
EMLÉKEZTÜNK VÁROSUNKBAN OKTÓBER 22-ÉN. MINDEN ÉVBEN
FEJET HAJTUNK AZOK ELŐTT A HŐSÖK ELŐTT, AKIK BÁTORSÁGGAL,
ELSZÁNTSÁGGAL, FÉLELEM NÉLKÜL VÍVTÁK KI SZABADSÁGUNKAT.

A forradalom és szabadságharc eseményeit állami és egyházi
iskoláink tanulói idézték fel, majd tiszteletünk jeléül koszorút
helyeztünk el az 1956-os Emlékműnél.
„Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak.”
Antal Szabolcs polgármester
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Mese délelőttel
ünnepelték az időseket

HÍREINK

IDÉN IS MEGRENDEZÉSRE KERÜLT AZ IDŐSEK NAPJÁN A MESEMONDÓ
VERSENY A MUZEÁLIS INTÉZMÉNYBEN, MELYET A HAJDÚSÁMSONI
CSALÁD – ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZERVEZETT FELNŐTTEKNEK.
Közel 20 nevező szebbnél szebb és vidámabbnál vidámabb
meséit hallgathatta a közönség. A délelőttöt megnyitotta és
köszöntötte Antal Szabolcs polgármester, valamint Csőszné
Szilágyi Erzsébet a Szolgálat vezetője.
Bátori Nándor cukrász, aki az év város díjazottja lett, ismételten
meglepte a jelenlévőket gyönyörű tortájával. A mesemondók
között üdvözölhették Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármestert
is, aki kedvenc történetével készült.
A verseny minden résztvevője nyertes volt, akik átvehették az
önkormányzat ajándékát.

Tájékoztatás I Hulladékégetés
A tél közeledtével egyre többen égetik el a háztartási, ház körüli hulladékot (PVC,
textilhulladék, különböző műanyag flakonok, gumiabroncs, festékkel kezelt fa stb.)
fűtőanyagként felhasználva azokat. Ez alól a háztartásokban keletkező papír és
kezeletlen fa elégetése kivételt jelent. Az illegális hulladékégetés negatív következményei rendkívül kiterjedtek.
Élettani károsító hatásai: a légkörbe jutó mérgező gázok többek között szív- és érrendszeri (infarktus, trombózis), valamint légzőszervi megbetegedést (tüdődaganat,
asztma), immunrendszer károsodást, fejlődési rendellenességet és emésztőszervi
problémát is okozhatnak.
Környezetet károsító hatásai: a házi szemét égetésekor nemcsak a belélegzett
szennyezőanyagok veszélyeztetik az ember egészségét, hanem a talajba bejutva a
növényeken és állatokon keresztül a táplálékláncba bekerülve és ott felhalmozódva
is kifejtik káros hatásaikat.
Az illegális hulladékégetés – a környezetvédelmi és egészségügyi mellett – súlyos
épületgépészeti kockázatokkal is jár. A kazánoknál nemcsak a meghibásodástól kell
fokozottabban tartani hanem, mivel a műanyagok égetésének melléktermékei oldják
a meszet is, úgy a falazat és a kémény instabilitásához is vezethet.
A hulladék illegális égetésének rendkívül súlyos büntetőjogi jogkövetkezményei vannak!
A Btk. 248.§ rendelkezik a hulladékgazdálkodás rendjének megsértéséről, amelyben
benne foglaltatik a háztartási hulladék engedély nélküli hasznosítása, így az égetés is.
Amennyiben nem veszélyes hulladék vonatkozásában követik el a bűncselekményt,
három évig terjedő, veszélyes hulladékra elkövetett cselekmény esetében öt
évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés szabható ki az elkövetőre.
Emellett az illegális hulladékégetés környezetkárosítás és a természetkárosítás miatt
is szankcionálható. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bejelentés esetén rendőri intézkedés során halaszthatatlan nyomozati cselekményként házkutatásra is sor kerülhet,
melynek során mintavétel történik az elégetett anyagból – egyidejűleg a felhasználó
személlyel szemben büntetőeljárás indul.
Fentiekre tekintettel nyomatékosan felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy tartózkodjanak a saját és a környezetükben élők védelme érdekében
a háztartási hulladék illegális elégetésétől!
Városfejlesztési és Műszaki Osztály

A közbiztonságé volt a
főszerep Sámsonkertben
KÖZBIZTONSÁGI FÓRUMOT TARTOTTAK NOVEMBER
18-ÁN HAJDÚSÁMSON- SÁMSONKERTBEN, MELYET
A TELEPÜLÉSRÉSZ KÉPVISELŐI, CSIGÉNÉ ZSADÁNYI
MARIANN - AKI A VÁROS ALPOLGÁRMESTERE IS - ÉS
RÁKOS TAMÁS SZERVEZTEK.
A szervezők fontosnak tartották, hogy az érdeklődök betekintést, információt kapjanak
a településen működő polgárőr egyesületről,
milyen kapcsolatban állnak a rendőrséggel.
A Megyei Polgárőrszövetség Baleset megelőzési és Közlekedésbiztonsági tagozatától
Both János tartott előadást, akitől megtudhatták a jelenlévők, mi a feladata és kötelessége a polgárőrnek, ki lehet polgárőr
és hogyan lehet az egyesület tagja. A fórumon jelen volt a Hajdúsámsoni Polgárőr
Egyesület elnöke Balogh József is, aki egy
mondatban összefoglalta – egy polgárőr

járőrözik, figyel és jelent.
A rendőrség is képviseltette magát a rendezvényen, Papp Mihály rendőr főtörzszászlós, aki a városban teljesít körzeti megbízotti szolgálatot, valamint Kádár László
rendőr őrnagy, a Debreceni Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Alosztályának

a vezetője, aki kiemelte – a polgárőrség
stratégiai partnere a rendőrségnek, továbbá
ismertette, mi a teendő akkor, ha valaki
bűnesetet észlel.
Az est családiasan telt, a fórum végén a rendőrök és polgárőrök készségesen válaszoltak a
lakosság részéről feltett kérdésekre.
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15 éve önkéntesen
2004. NOVEMBER 3-ÁN EGY 136 ÉVE VÁGOTT
CENTI VÉGSŐ DARABJÁT VÁGTÁK LE AZ
AKKOR – ÉS MINDEZIDÁIG UTOLSÓKÉNT –
LESZERELŐ SORKATONÁK HAZÁNKBAN.
Az 1868-ban bevezetett általános hadkötelezettséget felváltotta az önkéntes alapon történő szolgálatvállalás, a
sorállományt a szerződéses katonák, a tömeghadsereget a
professzionális haderő. A mai magyar haderőben szolgálók
kizárólag toborzás útján kerülnek be a seregbe, amiért a
megyei toborzóirodák felelősek országszerte. Debrecenben
a Péterfia utcán lévő toborzó irodában évente közel 2000 fő
fordul meg, ami azt jelzi, van érdeklődés a katonai szolgálat
iránt. Erről beszélgettünk Nagy Zoltán alezredessel, az MH
Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
2. Katonai Igazgatási Központ parancsnokával.
Alezredes úr, ön szolgált a kötelező sorkatonai szolgálat idején is, illetve testközelből élte át a 15 évvel
ezelőtti időszakot egyaránt. Mekkora változást
jelentett a honvédségnek az önkéntességre való
átállás?
Mivel ez az átalakulás nem egyik pillanatról a másikra történt meg, a folyamat – ha szabad így fogalmaznom – zökkenőmentesen zajlott le. Az 1950-es években kb. 200.000
fős sorozott hadsereg működött, az 1990-es évek elején már
csak mintegy 100.000 főt soroztak évente, 2004-ben pedig
ez már alig volt több mint 12.000 fő. A létszám csökkenésével fokozatosan csökkent a kötelező szolgálat időtartama
is, ugyanakkor ezzel párhuzamosan a honvédség technikai
eszközei egyre modernebbek lettek, a szakszerű kezelésükre
való felkészítés akár több évet is igénybe vehet. Az átállást
szintén megkönnyítette, hogy az 1990-es évek végétől
megjelent a szerződéses katonai szolgálat vállalásának lehetősége, és 2004-ig párhuzamosan működött a két rendszer. Másfél évtizede pedig már csak önkéntes alapon működő, professzionális, hölgyeket és férfiakat egyaránt soraiban
tudó hadseregről beszélhetünk, a katonák pedig folyamatosan bizonyítják rátermettségüket mind a hazai, mind a
nemzetközi feladatok, külföldi missziók végrehajtása során.
Ahogy említette, nem egyik napról a másikra kellett
pótolni a „kieső” sorállományt. Ennek ellenére a toborzó rendszer számára bizonyára nem kis kihívást
jelentett és jelent napjainkban sem a megfelelő
utánpótlás folyamatos biztosítása.
Az önkéntességre való átállás óta a haderőnek nemcsak a
kiképzéseken, hanem a munkaerőpiacon is helyt kell állnia,
munkáltatóként reagálnia kell az egyre érzékenyebb társadalmi igényekre és a munkaerőpiac változásaira, amely komoly kihívást támaszt felénk. Ezen kihívásoknak megfelelve
a toborzó katonák folyamatosan keresik az új eszközöket,
igyekeznek minden lehetőséget és fórumot kihasználni
arra, hogy a lakosságot minél szélesebb körben tudják informálni a Magyar Honvédségben vállalható szolgálati lehetőségekről. Büszkén mondhatom, hogy a debreceni Toborzó
Iroda megnyitása óta 22 katonai alakulathoz közel 2500 fő
szerződéses katona bevonulására és több mint 1000 fő önkéntes tartalékos katona szerződéskötésére került sor megyénkből, a honvédtiszti, az altiszti, illetve a pilótaképzési
programra pedig összesen több mint 1200 fő jelentkezett.
Ha csak az elmúlt éveket nézzük, akkor is azt látjuk, hogy
évről-évre nő a katonai szolgálatot vállalók létszáma, az idei

évben például már közel van a 400 főhöz azok száma, akik
valamelyik szolgálati forma kapcsán szerződést kötöttek a
Magyar Honvédséggel.
Kik jelentkezhetnek katonának, milyen feltételekkel vállalhat manapság valaki katonai szolgálatot?
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 függően alkalmassági vizsgálaton kell részt
venniük.
Ezek szerint többféle szolgálatformára is lehet Önöknél jelentkezni?
A Magyar Honvédség jelen pillanatban hivatásos, szerződéses és tartalékos katonákból, valamint honvédelmi alkalmazottakból tevődik össze. A katonai szolgálatformák közül a
hivatásos és a szerződéses katonai jogviszony jelenti nálunk
az állandó, napi munkaviszonyt, amikor a katona a Magyar
Honvédség valamelyik alakulatánál, egy meghatározott
munkakört lát el havi fizetésért. Szükség esetén gyakorlatokon vesznek részt, határvédelmi feladatokat látnak el, illetve külföldi misszióban szolgálnak. 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 szolgálat például
azoknak jelenthet nagyon jó megoldást, akik bár érdeklődnek a honvédség iránt, de még nem biztosak abban, hogy
számukra megfelelő ez a hivatás, vagy esetleg vonakodnak
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. A tartalékos
rendszer kapcsán mindenképpen szeretném kiemelni, hogy
a megyéből eddig szolgálatot vállalóknak körülbelül a fele
iskolai tanulmányokat folytató középiskolás vagy egyetemi
hallgató volt a szerződéskötésük idején.
Az talán nyugodtan kijelenthető, hogy a katonai pálya izgalmat és kihívást nyújt, ami már önmagában
is kellő vonzerőt jelenthet a nem hétköznapi munkát

keresőknek. De másért is megéri felvenni az egyenruhát?
A fentieken túl véleményem szerint az egyik legfontosabb
tényező, hogy a Magyar Honvédség az ország egyik legnagyobb munkáltatója, amely kiszámítható jövőt és biztos
megélhetést kínál, ahol az egyén tehetségétől, hozzáállásától és kitartásától függ, hogyan alakul a pályafutása. A
hivatásos és szerződéses katonák havi juttatása az elmúlt
években folyamatosan növekedett, ma már egy érettségivel rendelkező legénységi katona kezdő alapilletménye
meghaladja a bruttó 275.000 forintot. Magasabb iskolai
végzettséggel, nyelvtudással további kiegészítésekre számíthat a katona, az évek előrehaladtával pedig elismerjük
a seregben eltöltött éveket. Erre épül rá az igen kedvező,
kibővített lakhatási támogatás, az ingyenes katona-egészségügyi (csapatorvosi-, fogorvosi- és szakorvosi) ellátás, a
kedvezményes üdülési lehetőség, a sport- és kulturális szolgáltatások, a családalapítási támogatás, a kedvezményes
étkeztetés és az utazási költségtérítés. Emellett a – megfelelő kiképzéseket követően – a katonák részt vehetnek
a Magyar Honvédség külszolgálati feladatainak végrehajtásában, melynek révén extra jövedelemre tehetnek szert.
Kiemelném még, hogy kevés olyan munkahely létezik, ahol
a munkavállalók fizikai és egészségügyi helyzetével, életminőségével olyan magas szinten foglalkoznának, mint a honvédségnél, hiszen a sereg rendszeres ingyenes egészségügyi
szűrésekkel kiemelt figyelmet fordít a katonák egészségi
állapotára. A tartalékos katonáink rendelkezésre állási díjban, illetve tényleges szolgálatuk utáni illetményben részesülnek, valamint a tanulmányokat folytató tartalékosok
ösztöndíjra is pályázhatnak.
Már csak egy utolsó, ám annál fontosabb kérdés maradt hátra. Hol lehet jelentkezni katonának?
- A toborzó irodák folyamatosan várják a katonai pálya iránt
érdeklődőket a megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálatokon. Debrecenben személyesen a Péterfia u. 58/a szám alatt
vagyunk megtalálhatók. Jelentkezni a Kormányablakoknál
kijelölt ügyintézőknél vagy akár online, a www.iranyasereg.hu
és a www.hadkiegeszites.hu internetes oldalakon is lehet. Az
Irány a sereg weboldal, a Magyar Honvédség karrieroldala,
ahol mindenki választ kaphat a katonai szolgálati formákkal
kapcsolatos kérdésére.
Smidróczki Róbert főhadnagy
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Csokigyűjtés

HÍREINK

Szép korúak városunkban

IDÉN IS CSATLAKOZOTT A CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT VALAMINT
HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A CSOKIGYŰJTŐ AKCIÓHOZ.
A KIHELYEZETT DOBOZOKBA VÁRJÁK A FELAJÁNLOTT CSOKIKAT!

Hajdúsámson Város Önkormányzata szép korút köszöntött a nyár
végén. Abai Sándorné, leánykori nevén Gondon Mária, Marika
néni 1929. augusztus 13-án született Balkányban.
A város nevében köszöntötte Antal Szabolcs polgármester, a körzet képviselője Bihari Lajosné. A születésnapos szerettei körében
ünnepelt, aki nagyon jó egészségnek örvend és a mai napig nagy
szeretet veszi körül.

Sándor Gyula bácsi 1924. november 21-én született Nyírmihálydiban, 95. életévét töltötte idén.

KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM NYITVA TARTÁSA
Értesítjük kedves Látogatóinkat, hogy a Petőfi Sándor Városi Könyvtár
és Muzeális Intézményünk téli zárása 2019. december 23-tól (hétfő)
- 2020. január 3-ig (péntek) tart. Nyitás: 2020. január 6-án, hétfőn.
Ez idő alatt Hajdúsámson Szabadság tér 7. és Martinka Iskola u. 13. szám
alatt minden intézmény egységünk szolgáltatásai szünetelnek.
Tarné Hajdú Judit intézményvezető

Születése napján köszöntötte az önkormányzat nevében Dandé
Lászlóné alpolgármester, aki átadta Orbán Viktor miniszterelnök
köszöntőlevelét és hivatal ajándékcsomagját, Feketéné Fábián
Andrea anyakönyvvezető pedig verssel kedveskedett.
Gyula Bácsi feleségével, Erzsike nénivel - aki 88 éves - 66 év boldog,
kitartó házasságban él, lányuknak 2 gyereke született és már
dédunoka is van a családban, Lilike.
Gyula bácsi sok mindenen ment keresztül, de életkedve vidám,
nagyon szereti unokáit, dédunokáját, elmereng a régmúltban és
mesél róla, de akár segít piskótát is sütni.
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Mintha most ballagtak volna

HÍREINK

ÖTVEN ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓT TARTOTTAK NOVEMBER 23-ÁN A HAJDÚSÁMSONI
II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN.
A 8. c osztály 50 év után találkozott először, de mintha most lett volna,hogy leballagtak.
A találkozót orosz-magyar tanáruk is megtisztelte, Kondor Istvánné Jutka néni. A Club Étteremben
folytatták a „diákok” a nosztalgiázást, a kötetlen beszélgetést egy finom ebéd mellett.

Tejautómata üzemel friss házi tejjel Hajdúsámsonban a Bartók Béla út 27 szám alatt.

BÖLCSŐDEI HÍREK

Szüreti mulatság

ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

OKTÓBER 4-ÉN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT AZ ESZTERLÁNC ÓVODÁBAN A SZÜRETI
MULATSÁG. A HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM KERETÉBEN AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI IDÉN
IS MINDENT MEGTETTEK AZÉRT, HOGY ÉLMÉNYBEN GAZDAG DÉLUTÁNON VEGYENEK
RÉSZT A GYEREKEK ÉS CSALÁDJAIK.
A frissen sült pogácsa és gofri illata sok vendéget odacsalogatott a büfé asztalokhoz.
Mellé forró citromos teát és helyben préselt
mustot kóstolhattak az érdeklődők. Mindezek
mellett, a gyerekek zsákbamacskák, cukorkanyakláncok és lufik közül is választhattak.
Az óvodapedagógusok egy rendhagyó meseelőadással kedveskedtek. A kresz parkban
ügyességi játékokban vehettek részt a gyerekek, valamint kreativitásukat is kibontakoztathatták a kézműves asztaloknál.
Madárbarát óvoda vagyunk, ezért minden

csoport a rendezvényre egy-egy madáretetőt készített. A vigasság keretében, díjazásra
kerültek a csoportok, és a szülők által előzetesen elkészített madáretetők. Minden
csoport, az intézmény vezetőségének és az
Esélyteremtő programnak köszönhetően értékes ajándékcsomagot vehetett át, amely
homokozó játékokat, képességfejlesztő és
társasjátékokat tartalmazott. A jó hangulatú
délután és a résztvevők száma is mutatja a
program népszerűségét és sikerességét.
Páll Petra Óvodapedagógus

November végére befejeződött a bölcsődében is a
beszoktatás. Mondhatnánk, hogy milyen hosszú időt
vesz igénybe ez a folyamat. Igen. Hiszen a bölcsőde
a fokozatos beszoktatás elvéhez ragaszkodva figyelembe veszi a gyermek korát, tűrőképességét, rugalmasságát. Így aztán van, akinek hamarabb, van, akinek
később sikerült adaptálódnia. Ez az időszak a mi életünkben egy „advent”, a türelmes várakozás ideje.
Türelemmel, szeretettel szokatjuk a gyermekeket
első kis közösségükhöz. Ennek ez a módja, így születik meg életükben az első leválás az édesanyáról.
Nagyon nehéz nekik. Gondoljunk csak bele. Az a gyermek, aki eddig csak szűk családi körben élte a mindennapjait, idegen gyerekek és felnőttek között kell,
hogy jól érezze magát. Ez nem megy egyik napról a
másikra. Sok-sok türelem, szeretet és szakértelem
kell hozzá. Hála Istennek a mi kisgyermeknevelőink
szakértők ebben.
Együtt támogattuk az édesanyákat, akik már-már
feladni készültek „Az én gyerekem úgy sem fog beszokni.” Mára mondhatom, hogy minden gyermek
beszokott, és ismét telt házzal működünk. Nálunk
bölcsiseknél erről szól az ősz.
Aztán a tél közeledtével megváltozik minden. A
beszokott gyermekeknek most már szervezhetünk
programokat, rendezvényeket. December 6-án a
Mikulás látogat el hozzánk, a karácsony közeledtével
pedig az utolsó héten már minden napra tervezünk
valamilyen programot a kicsiknek. Mézeskalácsot sütünk, kézműves foglalkozást tartunk, zenés délutánt
tervezünk, diafilmet nézünk. Így készítjük fel az Ő kis
lelküket is a karácsonyra.
Kívánom mindenkinek, hogy mi is kezdjünk el „beszokni”, a karácsony ünnepébe. Készítsük fel mi is
lelkünket, vértezzük fel magunkat szeretettel, türelemmel, jósággal, egymásra való odafigyeléssel. Ha
ezeknek a kicsiknek sikerült, nekünk is fog.
Szabóné Gyöngyi bölcsődevezető
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ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

Módszertani központtá
és bázisintézménnyé vált óvodánk

ÖRÖMMEL SZÁMOLUNK BE ARRÓL, HOGY INTÉZMÉNYÜNK, AZ ESZTERLÁNC ÓVODA FELKÉRÉST
KAPOTT AZ OKTATÁSI HIVATALTÓL, HOGY LEGYEN AZ ESÉLYTEREMTŐ ÓVODAIHÁLÓZAT
BÁZISINTÉZMÉNYE, VALAMINT AZ OKTATÁSI HIVATAL MÓDSZERTANI KÖZPONTJA.
Olyan intézmények kapnak felkérést erre a szerepre, amelyek járási, megyei, vagy országos
szinten elismert szakmai hagyományokkal rendelkeznek, a feladatellátáshoz megfelelő infrastruktúrával vannak felszerelve. Működésükben más óvodák számára is példaértékű, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani kultúrával, innovációval
rendelkeznek, ennél fogva alkalmasak a magas színvonalú tudásmegosztásra. 2017 óta szoros
kapcsolatot ápolunk a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karával,
hisz minden évben több óvodapedagógus hallgató tölti nálunk szakmai gyakorlatát és teszi le
gyakorlati záróvizsgáját a diploma megszerzése előtt. A hallgatók közül többen hajdúsámsoni
lakosok. Pedagógusaink szakmailag jól felkészültek, közülük többen szakértőként is tevékenykednek, munkájuk elismert az Oktatási Hivatal és az egyetem részéről is. Kapcsolatunkat
több szálon is igyekszünk szorosabbra fűzni. A két új felkérés újabb elismerés számunkra,
hiszen nemcsak a modern rendszerünket ismerhetik meg az idelátogatók, hanem lehetőségünk
van arra, hogy átadjuk eredményesen működő jógyakorlatainkat, helyet adjunk szakmai fórumoknak, továbbképzéseknek ezzel is öregbítve óvodánk és városunk hírnevét. Büszkén vállaljuk a megtisztelő feladatot. November 14-én már sikeresen bonyolítottunk le egy Oktatási
Hivatal által szervezett előadást, Orbán Edina logopédus közreműködésével, amelynek témája:
A tanulási zavarok korai felismerése, prevenciós lehetőségei. 3 és 5 éves korig logopédiai szűrésre
alapozottfejlesztés lehetősége. Ezen a rendezvényen 20 óvodapedagógus bővíthette szakmai
tudását. Lelkesen keressük és várjuk az újabb felkéréseket, együttműködési lehetőségeket.

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNY HÍREI

Terápiás
kutyabemutató
OKTÓBER 3-ÁN TAGINTÉZMÉNYÜNK IS MEGEMLÉKEZETT AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁRÓL.
EBBŐL AZ ALKALOMBÓL A JÓKAI UTCÁRA
LÁTOGATOTT MICI A GOLDEN RETRIEVER
TERÁPIÁS KUTYA.

Deméné Tóth Ágnes, Berde Barbara

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNY HÍREI

Pályaorientációs nap a Derecskei Gyümölcsösben
A CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN OKTÓBER 11-ÉN ZAJLOTTAK A TANÍTÁSMENTES
PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP PROGRAMJAI.
Ezen a napon az iskola osztályai, kisebb közösségei más-más iskolán kívüli helyszínen ismerkedhettek meg a különböző foglalkozásokkal, munkafolyamatokkal. Ebből az alkalomból a
tagintézmény alsós tanulói gyümölcsös kalandokra indultak a Derecskei Gyümölcsösbe. Egy
órányi utazás után már az almáskerti állomásokon teljesítették a feladatokat.
A Golden állomásnál szénabálákat kellett megmászni, a Topáz megállónál színes labdákat kellett összegyűjteni. Majd rövid tájékoztatást kaptak arról, hogy miért van szükség „süngarázsra”,
„rovarhotelre” és „darázsgarázsra”. Megtudták azt is, hogy miért van több ezer madáretető kihelyezve a cinegéknek. E fontos információk után traktor húzta almásládákba ültek, így „vonatozták” körbe a gyümölcsöst. A „vonatozás” végén megkezdődött az almaszüret, minden
gyermek annyi almát szedhetett, amennyit csak bírt. A tagintézmény alsós tanulói búcsúzóul
két láda almát kaptak ajándékba, amelyet az iskolában fogyasztottak el.
Nagyon sokat tapasztalattal, sok új ismerettel és élménnyel gazdagodva tértek haza tanulóink.
Hernádi Csaba Zoltánné tanító

Fekete Róbert martinkai lakos a Mancsok és
Paták Terápiás Egyesület tagja vidám délutánt
varázsolt a kisiskolásoknak. Mici nagyon jól
tűrte a gyerekek hangos üdvrivalgását,
ölelését, szeretgetését, látszott, hogy megszokta már az efféle viselkedést. A diákok nagy
örömmel végezték a feladatokat, a végén jutalomfalatokkal ajándékozták meg a kutyust.
A Jókai utcáról a Fő utcára vezetett Mici és
gazdája útja. Felsős tanulóink is nagy szeretettel fogadták őket. A kutyus fáradhatatlanul
végezte a kiszabott feladatokat, mindenki
legnagyobb örömére. Természetesen a jutalomfalatok itt sem maradtak el.
A foglalkozások kiváló alkalmat biztosítottak
arra, hogy a gyerekek megismerjék és „munka”
közben láthassák a fogyatékkal élő emberek
legfontosabb segítőit, a terápiás kutyákat.
Arra törekszünk, hogy folytatása legyen ennek a kezdeményezésnek, mert fontos, hogy
tanulóink nyitottak legyenek a fogyatékkal
élők problémáira, segítsék őket mindennapjaikban, érzékenyebbek legyenek az őket
körülvevő világra.
Hernádi Csaba Zoltánné tanító
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II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS AMI HÍREI

Jelentkezés a Rákóczi-iskola
középfokú képzéseire
A 2020/2021-ES TANÉVBEN TOVÁBB BŐVÜL ISKOLÁNK KÖZÉPFOKÚ KÉPZÉSI PALETTÁJA,
A GIMNÁZIUMI OSZTÁLY MELLETT SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉST IS BIZTOSÍTUNK ISKOLÁNK
ÉS A KÖRNYÉKBELI TELEPÜLÉSEK DIÁKJAI SZÁMÁRA.
Képzési ajánlatunk:
4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés (kódszáma: 0001)
3 évfolyamos szakképző iskolai képzés:
• gépi és CNC forgácsoló szakképesíté
(kódszáma: 0021)
• épület- és szerkezetlakatos szakképesítés (kódszáma: 0022)
• hegesztő szakképesítés (kódszáma:
0023)
• szociális ápoló és gondozó szakképesítés (kódszáma: 0024)

folyamon induló képzéseken. A felvételről
a nevelőtestület dönt. A jelentkezés elfogadása esetén a tanulóknak nem kell részt
venniük a külső felvételi eljárásban.
Rákóczis középiskolásnak lenni előnyt jelent, hiszen a sámsoni tanulóknak nem kell
utazniuk, a megszokott környezetben folytathatják tanulmányaikat, s olyan pedagógusok tanítják őket, akikkel felső tagozaton

A képzés helyszínéül az újonnan épülő
modern intézmény szolgál, amely végső
állapotában tíz tanteremmel, két szaktanteremmel, egy laboratóriummal és csoportszobákkal fog rendelkezni.
Iskolánk nyolcadik évfolyamos diákjainak
lehetőségük van arra, hogy egy belső eljárás
keretében a meghatározott követelmények
teljesítése esetén intézményünkben folytathassák tanulmányaikat a kilencedik év-

Ruhaadomány gyűjtése
KEDVES VÁROSLAKÓK! A RÁKÓCZI-ISKOLÁBAN A GYERMEKVÉDELEM FONTOS RÉSZÉNEK TARTJUK AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS
SEGÍTÉST, MELYNEK EGYIK LEHETSÉGES FORMÁJA GYŰJTÉSEK
SZERVEZÉSE A RÁSZORULÓ GYEREKEK SZÁMÁRA.
Sajnos több tanulónak rossz állapotú, hiányos, nem
évszaknak vagy alkalomnak megfelelő az öltözéke,
ezért arra kérjük mindazokat, akik segíteni szeretnének, hogy ha otthon (vagy egyéb forrásból szerezve)
találnak már nem használt, de viselhető, jó állapotban
lévő cipőt, ruhát, akkor hozzák be az iskolába, ahol a
portán adhatják le.
Az eddigiekhez hasonlóan az összegyűjtött ruhaadományokat egy erre a célra kialakított helyiségben
helyezzük el, és a rászoruló gyerekeknek ott fogjuk
átadni.
Fáradozásukat és jótevő szándékukat előre is köszönjük!

már megismerkedhettek. Ezen kívül nevelőtestületünk rendelkezik azzal a szakmai
tudással és tapasztalattal, amely garanciát
jelent a színvonalas oktató-nevelő munkára,
a diákok célkitűzéseinek megvalósítására.
Mindehhez megfelelő hátteret biztosít
a kiemelkedő technikai feltételrendszer
és a minden igényt kielégítő eszközellátottság is.
Azok a tanulók, akik a belső eljárás keretében nem jelentkeztek az intézményen
belüli képzésekre, és a középfokú felvételi
eljárás során nem nyertek felvételt a kívánt
intézményekbe, pótlólag jelentkezhetnek
középfokú képzéseinkre 2020. május 21-ig.
A környékbeli települések nyolcadik évfolyamos diákjainak 2020. február 19-ig lehet jelentkezni a központi felvételi eljárás keretében.
Szeretettel várjuk a leendő kilencedikeseket
a Rákóczi-iskolában!
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Gondolatok a tanévről
A RÁKÓCZI-ISKOLÁBAN AZ ELŐZŐ ÉVEKHEZ HASONLÓAN MINDANNYIAN ELKÖTELEZETTEK
VAGYUNK ABBAN, HOGY SZÍNVONALAS MUNKÁVAL RÉSZT VÁLLALJUNK TANULÓINK SIKERES
JÖVŐJÉNEK MEGALAPOZÁSÁBAN. EZ MOTIVÁL BENNÜNKET MINDENNAPI MUNKÁNKBAN, ÉS
BÍZUNK BENNE, HOGY ÚJRA SZÉP EREDMÉNYEKET ÉRÜNK MAJD EL. TOVÁBBRA IS ÖRÜLÜNK ANNAK,
HOGY TANULÓINK MEGFELELŐ FELKÉSZÜLTSÉGGEL, TUDÁSSAL KERÜLNEK KI ISKOLÁNKBÓL.
Az idei tanévben bátorítást és reménységet merítettünk tavalyi eredményeinkből,
melyekre igencsak büszkék vagyunk, hiszen nagyban javultak az intézményünk
munkáját jellemző mutatók, növekedtek
a tanulmányi átlagok, valamint csökkent a
bukások száma. Nagyszerű sikereket értek
és érnek el tanulóink megyei és országos
tanulmányi és sportversenyeken. Kiemelt
figyelmet fordítunk a tehetséges diákokra, ezért nagy öröm a kitűnő és a jeles tanulóink számának emelkedése. Köszönet
illeti pedagógusainkat, akik áldozatos
munkát végeznek nap mint nap diákjaink
érdekében.
Más szempontból is különleges az idei
tanév, hiszen egy régi álom megvalósulásaként egy gimnáziumi osztály indításával középfokú oktatás vette kezdetét
intézményünkben, jövőre pedig szakképző iskolai képzést biztosítunk iskolánk és
a környékbeli települések diákjai számára.

Alapítványi bál a
Rákóczi-iskolában
AZ ISKOLÁNKÉRT ALAPÍTVÁNY NOVEMBER
16-ÁN, SZOMBATON ALAPÍTVÁNYI BÁLT
RENDEZETT A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS
ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS AMI AULÁJÁBAN.
A bál célja, hogy a gyerekek közösségi
terét, a szabadidő kellemesebb eltöltését
tudjuk biztosítani zöldövezetben egy játszótérrel. Ez már régi vágya a gyerekeknek
és a pedagógusoknak is.
A bál fővédnöke Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere volt. A műsort
köszöntőkkel kezdtük, majd a kicsinyek
nyitótánca varázsolta el a vendégeket. A
műsor további részében is a zenéé volt a
főszerep, melyben a művészeti iskola tanárai mellett tehetséges tanítványok mutatkoztak be. Az est folyamán a Mixolid
Trió és a Bálint Band is játszott. A hangulatot Csézy fokozta egy fergeteges zenei
bemutatóval.

Itt külső cég bevonásával piacképes szakmai végzettséget szerezhetnek a tanulók.
Meggyőződésünk szerint ez nem csak nekünk fontos, Hajdúsámson fejlődésében is
meghatározó jelentőséggel bír az a tény,
hogy immár középfokú oktatási intézménnyel rendelkezik a város. Fontosnak
tartjuk, hogy diákjaink megszokott környezetükben folytathassák tanulmányaikat, erősödjön a városhoz való kötődésük,
nagyobb eséllyel tervezhessék jövőjüket.
Megfelelő ütemben zajlik a középfokú
oktatásnak helyet adó intézmény építése, a 2020/2021-es tanévben jelenlegi
gimnazistáink és az újonnan felvételizők
már birtokba vehetik a modern, magas
felszereltségű épületet.

hogy tanulóink fegyelmezett keretek
között, biztonságos környezetben tanulhassanak. Az előrehaladást támogató
pedagógiai-szakmai módszerek alkalmazásával lehetőséget kívánunk biztosítani
minden tanulónak, hogy képességeikhez
mérten a legjobb eredményeket érhessék el.

Ez évi célkitűzéseinkben, feladatainkban
a színvonalas oktató-nevelő munkára irányuló törekvéseink folytatása jelenik meg,
elengedhetetlen számunkra továbbra is,

Törekvéseink megvalósításában számítunk
az Önök támogatására is!

Itt szeretnénk megköszönni az Iskolánkért
Alapítvány nevében mindazoknak a vendégeknek, felajánlóknak, szervezőknek,
akik részvételükkel, felajánlásaikkal, támogatásukkal és fáradhatatlan munkájukkal

hozzájárultak az alapítványi bál sikeres
lebonyolításához.

Bujdosó Tibor igazgató

Vastagné Szűcs Gabriella
Iskolánkért Alapítvány elnöke

11

Napraforgó és Hattyútoll
a fejedelem süvegén
A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2019 JANUÁRJÁBAN
ISMÉT IGÉNY TÁMADT ISKOLAÚJSÁG MEGJELENTETÉSÉRE.
Hasonló kezdeményezés már a korábbi években is jelen volt
az iskolai életben. Például 2014-ben Suliháló néven az alsó és a
felső tagozat közös újságja jelent meg több ízben is. Akkor az
iskola híreivel találkozhattak leginkább a gyerekek a kiadványban. Amikor idén felmerült az ötlet az újjáélesztésre, a szerkesztők úgy gondolták, hogy az olvasóvá nevelés hangsúlyos
programjának jegyében az iskola hírei helyett irodalmi igényű
újságot készítenek. Hiszen a hírekről a honlapon és a facebook
oldalon is lehet tájékozódni, de kifejezetten a tanulóknak
szánt és válogatott, érdekes, ám rövidebb szövegek nehezebben
kerülnek a diákok elé. Annak érdekében, hogy a különböző
korosztályokhoz illő szövegekkel találkozzanak a gyerekek, az
alsó és a felső tagozat külön iskolaújságot jelentetett meg.
Alsó tagozaton Napraforgó néven forog közkézen az újság.
Tartalmáról szerkesztője, Tóthné Szathmáry Irén így nyilatkozott:
„Az alsó tagozatos tanulók az első oldalon az aktuális hónap
köszöntésével, és a hónap híres szülötteivel találkoznak. A belső oldalon hazánk gyönyörű nevezetességeit mutatjuk meg
nekik. Majd zárásként mesét olvashatnak, és szórakoztató
keresztrejtvényt fejthetnek meg.” Tehát nem a gyerekekről,
de teljes mértékben a gyerekeknek, a gyerekekért vannak az
kiadványban a szórakoztató, fejlesztő és érdeklődésüket felkeltő témák.
Felső tagozaton Hattyútoll elnevezéssel kelt ki hamvaiból
a periodika. Az, hogy miért ezt az elnevezés kapta, a kedves
olvasó fantáziájára bíznám, de annyit cinkosan elárulhatok,
hogy köze van az iskola emblémájához. Ha a szülő elé kerül,
ebben az újságban már diákok írásaival, munkáival is találkozhatnak az érdeklődők. Szabóné Kozma Zsuzsa szerkesztésében diákok versei, írásai, könyvajánlói, tanulók által készített
fényképek jelennek meg a hónaphoz illő oldalakon a felnőttek
munkái mellett. Büszkék lehetünk azokra a gyerekekre, akiknek
a munkája megjelenik ebben az igényes kiadványban. Hiszen
a gyerekeknek is szükségük van rá, hogy büszkék legyenek
magukra, és mi, felnőttek is büszkék legyünk rájuk. Erre is jó
lehetőség ez az új szemléletű kezdeményezés.
Tehát immár Napraforgó és Hattyútoll is díszeleg a híres fejedelem süvegén. A kiadványok elérhetőek az iskolában, és
reméljük, hogy egyre több példány fog a kíváncsi szülők elé
kerülni akár papíralapon, akár elektronikusan az iskola honlapján.
Dr. Szabóné Kozma Zsuzsa
pedagógus
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Városunk karácsonyi díszkivilágításban
ÖRÖMTELI VOLT LÁTNI, HOGY SOKAN ELJÖTTEK A VÁROS KARÁCSONYI DÍSZKIVILÁGÍTÁSÁNAK KÖZÖS FELKAPCSOLÁSÁRA,
HOGY EGYÜTT ÜNNEPELHETTÜK ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJÁT.
Hagyomány minden évben, hogy egyházaink vezetői megosztják
gondolataikat az Adventről, a szeretet ünnepéről. Kis bölcsiseink
is felakasztották díszüket a karácsonyfára, tehetséges helyi énekeseink gyönyörű dalokkal kedveskedtek számunkra, az egyházi
iskola pedig karácsonyi fényshow-val lepett meg minket.
Szeretném itt is megköszönni Dandé Lászlóné alpolgármesternek

a gyönyörű fenyőfa felajánlást a városnak, valamint mindenkinek,
akik szintén ajánlottak fel fenyőfát településrészeinknek, intézményeinknek.
Áldott, békés Adventet kívánok mindenkinek, teljen szeretetteljesen a várakozás ünnepe!
Antal Szabolcs polgármester

Városi karácsonyi ünnepség
Fellépők:

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és AMI tanulói
Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni
Tagintézmény tanulói
Eszterlánc Óvoda pedagógusainak éneke

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet
Kíván Hajdúsámson Város
:7;>9:EF-@:-77§<B5?18Ď @1?@¹81@1
nevében Antal Szabolcs polgármester!

Helyszín: iskola aula
Időpont: december 20. péntek 16 óra

Várunk mindenkit szeretettel!

Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
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