
Ismét csendesen 
emlékeztünk

MÁRCIUS 15-ÉN CSENDES FŐHA JTÁSSAL 

TISZ TELEGTÜNK HŐSEINK ELŐT T 

ALPOLGÁRME STEREINKKEL É S A 

MŰVELŐDÉ SI HÁ Z VE ZE TŐJÉ VEL.

173 évvel ezelőtt, ezen a napon a Márciusi 
ifjak kiálltak Magyarország szabadságáért, 
mely örök példa a magyar nemzedéknek.

„A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem 
vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabad- 
ság ünnepe: ezerek meg ezerek csoportoztak 
össze Isten ege alá, ezerek meg ezerek emelték 
égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal mondták 
Petőfi Sándor után az eskű szavait.”  

Arany János

A haza minden előtt!

 Antal Szabolcs polgármester

„SZERETET” PARKUNK A HÚSVÉTI ÜNNEPEKRE IS DÍSZBE ÖLTÖZÖTT, 
TERMÉSZETESEN TOJÁSFÁNK IDÉN SEM MARADHATOTT EL. 

Köszönjük a szokásos kis csapatnak, a Martinkai Közösségi Ház dolgozóinak  
az aranyos nyuszikat, tyúkokat, tojásokat.

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!
Antal Szabolcs polgármester
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Köszönjük és gratulálunk eddigi munkájához, amit településünkért 
tett és tesz, kívánunk számára további sikeres éveket, egészséget, 
jó munkát!

Antal Szabolcs polgármester

TARNÉ HA JDÚ JUDITOT, A VÁROS KULTURÁLIS VEZETŐJÉT SZEMÉLYESEN IS 
KÖSZÖNTÖTTÜK ÖNKORMÁNYZATUNK NEVÉBEN, UGYANIS PONTOSAN 20 ÉVE, 
HOGY HA JDÚSÁMSON KULTUR ÁLIS ÉLETÉT VE ZETI, IR ÁNYÍTJA RENDÍT-
HETETLENÜL ÉS HŰEN A HOSSZÚ ÉVEK AL AT T.

Köszöntöttük a kulturális vezetőt LÁTOGATÁST TETTÜNK

Az elmúlt hetekben jegyző úrral látogatást tettünk felnőtt házi-

orvosainknál. Dr. Forgó Klára és Dr. Borus László tudott minket fogadni 

délutáni rendelésük alatt. 

A lakosság koronavírus elleni oltása zavartalanul folyik városunkban. A vakcinát 

azok kaphatják meg, akik előzetesen regisztráltak, annak beadásának időpontjáról a 

regisztráltakat a háziorvos értesíti.

Látogatásunk célja az volt, hogy felajánljuk önkormányzatunk segítségét a 

védőoltással kapcsolatos adminisztrációs és telefonos feladatok ellátásában, hogy 

településünkön minél hamarabb és minél többen megkapják a védőoltást.

Antal Szabolcs polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

VÁROSUNK JÁTSZÓTEREI

Elkezdődtek városunk játszótereinek felújítási munkálatai, melyek 
már nagyon időszerűek voltak, hiszen a játékok a tereken elöregedtek, 
elkoptak, rongálódtak, amit már az elmúlt időszakban többen is 
jeleztek felénk. 
A Helyi Közösségfejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában 
elnevezésű nyertes pályázatunknak köszönhetően a településen lévő – Csokonai 
úti Huncutka, Szeder utcai Futrinka és a Radnóti úti - játszóterek fejlesztésére 
kerül sor. A munkálatok mind a három helyszínen elkezdődtek.
A régi játékelemek mellett – melyeket szintén felújítunk és minőségi tanúsít-
ványt is fognak kapni - újakkal is bővülnek a játszóterek, mint például két 
tornyú vár lengőhíddal és mászófallal, rugós játék, lépegető egyensúlyozóval, 
hintaállvány, mérleghinta, homokozó.

Antal Szabolcs polgármester

Meg kellett várnunk, hogy az időjárás jobbra forduljon és így tudtuk 
elkezdeni az utak karbantartását, a kátyúk feltöltését mindenhol, 
ahol szükséges a város teljes területén.
A munkálatok folyamatosak, elvégzésükhöz türelmüket kérjük!

Antal Szabolcs polgármester

AZ ELŐZŐ ÉVEKHEZ KÉPEST SOKKAL CSAPADÉKOSABB VOLT EZ A TÉLI IDŐSZAK, 
AMELY NAGYON MEGVISELTE AZ UTAKAT A TELEPÜLÉSÜNKÖN.

Útkarbantartás

Malom utca
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Így elmondható, hogy a város buszmegállói mindenhol fel lettek 
újítva vagy újakat készítettünk, melyekre kérjük vigyázzanak, 
hiszen Önökért vannak! 

Antal Szabolcs polgármester

ÖNKORMÁNYZATUNK SÁMSONKERTBEN, A FŐ UTCÁN LÉVŐ KÉT BUSZVÁRÓT 
IS TELJESEN FELÚJÍTOTTA, MELYEK A HELYI SAJÁTOSSÁGOKRA ÉPÜLŐ KÖZ-
FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM KERETÉBEN, A KÖZFOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT-
BAN KÉSZÜLTEK EL.

Buszváróink

BARTA ÉVÁT, A HA JDÚSÁMSONI POLGÁR EGYE- 
SÜLET KOORDINÁTORÁT AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR 
SZÖVETSÉG KITÜNTETTE A „POLGÁRŐR ÉRDEM-
KERESZT” EZÜST FOKOZATÁVAL POLGÁRŐRKÉNT 
VÉGZETT KIMAGASLÓ MUNKÁ JÁÉRT.

Polgárőr Érdem- 
keresztet kapott

MEGÚJULT A VOLT SÁMSONKERTI ISKOLA

Kitüntetéséhez gratulálunk és köszönjük 

áldozatos munkáját!

HÍREINK

MIVEL AZ IDEI ÉVBEN VÁROS SZINTEN ISMÉT NEM TUDTUNK CSAK SZŰK 
KÖRBEN MEGEMLÉKEZNI AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRÓL, 
EZÉRT EGY FELHÍVÁST TETTEM KÖZZÉ.

Március 15.  
a településrészen

A sámsonkerti parkba vártuk a kézzel készült nemzeti színű 
zászlókat. Március 15-re 11 gyermek helyezte el lobogóját, 
melyért kis ajándékcsomag volt a jutalmuk.
 

Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester

SÁMSONKERTI HÍRADÓ

Az elmúlt hetekben az Önkormányzat 
támogatásával kifestésre került a volt 
sámsonkerti iskola, amit közösségi ház-
ként fogunk használni a Pető* Sándor 
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és 
Kiállítóhellyel közösen.
A két hátsó tanteremben a Polgárőrség 
kapott helyet, de lesz közösségi tér is, 
ahol baba-mama klub, idősek klubja, s 
különböző programok megtartására lesz 
lehetőség. 
1969-1999 között működött a településen 

a Sámsonkerti Dinó Bábcsoport. A meg-
őrzött báboknak szeretnénk - az egyik 
teremben - méltó helyet biztosítani, egy 
állandó kiállítás keretein belül.
Régi álom valósul meg a Közösségi ház 
kialakításával, hiszen nagyon fontos – főleg 
a mostani nehéz élethelyzetben – hogy 
legyen egy közösségi tér, ahol tudunk 
találkozni, beszélgetni egy jót egymással, 
valamint kisebb rendezvényeket is tart-
hatunk. 

Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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Köszöntötte városunk nevében Dandé 
Lászlóné alpolgármester, aki átadta Orbán 
Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét, vala-
mint önkormányzatunk ajándékcsomagját.
Julika néni 4 lány édesanyja, 10 unoka és 14 
dédunoka nagymamája.
Az ünnepelt boldogságban éli minden-
napjait Marika lányánál, mesélt a régmúltról 
–még a kórházban is jól éreztem magam– 
mondta vidáman Julika néni. Kívánunk neki további szép napokat, nagyon jó egészséget!

SZIJGYÁRTÓ ISTVÁNNÉ, JULIK A NÉNI 1931. 
FEBRUÁR 8-ÁN SZÜLETETT DEBRECENBEN, 
PONTOSAN 90 ÉVE. SZÉPKORÚ LETT.

Boldogságban éli 
idősebb éveit

HÍREINK

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük Hajdúsámson Tisztelt 
lakosságát és a jogi személyeket, 

hogy 2021. április 05-én (hétfőn) 
a hulladékszállítás az ünnepre való 

tekintettel ELMARAD!

Helyette: 2021. április 03-án, 
szombaton történik a 

hulladékszállítás.
A megszokott helyen az elszállítani 

kívánt hulladékot kérjük  
reggel 6 óráig helyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

A város nevében köszöntötte az ünnepeltet Dandé Lászlóné 
alpolgármester, aki átadta Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját, 
valamint az önkormányzat ajándékcsomagját.
Erzsike néni földművelésből kereste kenyerét fiatalabb korában, 
öten voltak testvérek. A hosszú évek során 3 gyermek édesanyja, öt 
unoka és öt dédunoka nagymamája lett.
Mai napig aktív, kertészkedik, bibliát olvas és szemüveg nélkül köti 
kis szőnyegeit. Imádja a családját, unokáit, dédunokáit, sok mindent 
megélt élete során, de a szeretet, a mély hite mindenben segítette 
őt. Kívánunk számára további nagyon jó egészséget és boldogságot!

„A szeretet mindent elfed, mindent eltűr”
„A SZERETET SOHA EL NEM FOGY. HA SZERETET NINCS BENNEM, SEMMI 
VAGYOK.” E SZAVAKKAL FOGADTA A HAJDÚSÁMSONI 90 ÉVES ERZSIKE NÉNI A 
VENDÉGEIT, AKI 1931. FEBRUÁR 23-ÁN SZÜLETETT NYÍRACSÁDON. SZÉPKORÚ 
ÉVEIBE LÉPETT SZABÓ ANDRÁSNÉ, LEÁNYKORI NEVÉN ANTAL ERZSÉBET.

A HELYI ÖNSZERVE ZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK PÉNZÜGYI EL SZ ÁMOL Á SÁVAL É S  

TÁMOGATÁ SÁVAL K APC SOL ATBAN HOZOT T POLGÁRME STERI DÖNTÉ SEKRŐL

Tájékoztató

A 2020. évre kapott támogatásokkal valamennyi, a Képviselő-testület által támogatott önszerveződő 
közösség sikeresen elszámolt. A támogatás célja a működési és általános költségek támogatása volt.  
A következő szervezetek támogatási elszámolása került elfogadásra:

• a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület,
• a Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület,
• a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület,
• a 3-D Sportegyesület,
• a Mentődolgozók Kulturális és Szabadidős Egyesülete.

Az Önkormányzat Polgármesteri hatáskörben 2021. évben az alábbi önszerveződő közösségek 
részére nyújtott támogatást működési és általános költségek támogatására:

• a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület 
• a Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület 
• a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület 
• a 3-D Sportegyesület 

Hajdúsámson Város Önkormányzata

KÖZÉRDEKŰ
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Az egyház a közösségek közössége, ahol  
különböző csoportok  Isten dicsőségét és az 
emberek szolgálatát közösségek által valósít-
ják meg. Ezáltal tervezem, szervezem, erősítem 
a városban  élő görögkatolikus híveket – osz-
totta meg gondolatait Zolcsák Miklós parókus.   
Nyolc kiscsoportot, ikonfestő-kört hozott létre, 
valamint kapcsolattartó személyeket bízott 
meg a feladatokra.
A kihívások és elvárások végett Miklós atya 
úgy gondolja, hogy ezzel a szervezési mun-
kával, az önkormányzattal, művelődési házzal, 
egyházakkal  való kapcsolattal megerősítheti 
az egyházi közösséget és jele lehet  minden 
embernek, nem utolsó sorban a városnak.

A keresztény hit alapigazsága, Krisztus feltámadása.
Húsvét ünnepe, Jézus Krisztus feltámadásának az 
ünnepe. Ha egyáltalán lehet az ünnepeket rangsorolni, 
akkor azt mondhatom, hogy a katolikus egyház 
legfőbb ünnepe.
Zsidó testvéreink az Egyiptomból való kiszabadulást 
ünneplték, hogy Isten csodálatos módon kiszabadította 
őket a fáraó fogságából. Jézus is erre az ünnepre 
ment föl Jeruzsálembe, ahol az akkori vallási vezetők 
a római hatalommal összefogva, kereszthalálra 
ítélték, de ahogyan előre megmondta, harmadnapra 

feltámadt a halálból. Tanításával, szenvedésével 
és kereszthalálával megváltotta az emberiséget. 
Meghozta az örömhírt, hogy a Mennyei Atya szereti 
az embert, nem akarja a bűnös halálát, hanem, hogy 
megtérjen és éljen. Erről a szeretetről szólt egész 
tanítása, erről tett bizonyságot szenvedésével és 
halálával, és a Mennyei Atya megpecsételte azzal, 
hogy feltámasztotta Őt a halálból. Halála előtt arról 
beszélt övéinek, hogy elmegy, hogy helyet készítsen 
nekik, hogy ott legyenek vele, ahol Ő van - ez az alapja 
a mi feltámadás hitünknek, hogy számunkra is van 
feltámadás, hogy testi halálunk után Vele lehetünk az 
örök életben.
A világ, a húsvétból is, mint a karácsonyból - űzletet 
csinált. A nyuszinak, a tojásnak és a locsolkodásnak csak 
nagyon áttételes kapcsolata van a húsvéttal - mind-
egyikben rejtve van az élet győzelme a halál felett.
Az eredeti húsvéti szimbólum a bárány. Amint a zsidók 
szabadulás történetében a bárány vérével megkent 

ajtófélfának jelentős szerepe volt, úgy a keresztény 
húsvétban, Jézusnak, az Isten Bárányának kereszten 
kiontott vérére tekintünk úgy, mint váltságdíjunkra.
Ma az eddigi legveszedelmesebb világjárvány 
fogságában vagyunk. Szabadulni szeretnénk, várjuk a 
védettséget biztosító vakcinát, mert félünk a haláltól. 
Ha valaha, ma különösen szükségünk van húsvét 
üzenetére. Nem a halálé az utolsó szó, hanem az ÉLETÉ!

Fodor András római katolikus püspöki helynök

A HAJDÚSÁMSONI GÖRÖGKATOLIKUS PARÓKIA VASÁRNAPI LITURGIA KERETÉBEN MEGÁLDOTTA ÉS MEGBÍZTA 
AZOKAT A MEGJELENT SZEMÉLYEKET, AKIK AZ EGYHÁZI KÖZÖSSÉGI  ÉLET MEGÚJULÁSÁÉRT, MEGERŐSÍTÉSÉÉRT 
ÉS A CSOPORTOS KÖZÖSSÉGI  MUNKÁÉRT TENNI AKARNAK.

SZENT PÁL APOSTOL A KORINTUSIAKHOZ ÍRT ELSŐ 
LEVELÉBEN EZT ÍRTA: “HA PEDIG KRISZTUS NEM 
TÁMADT FEL, HIÁBAVALÓ A MI IGEHIRDETÉSÜNK,  
S HIÁBAVALÓ A TI HITETEK.” (1KOR 15,14)

Az egyház a közösségek közössége

Húsvétra készülve

GÖRÖGKATOLIKUS 
EGYHÁZ HÚSVÉTI ÜNNEPI 

ALKALMAI

Nagycsütörtök (április 1), nagypéntek 
(április 2) és nagyszombaton (április 3) 

17:00-kor lesz liturgia, ezeken a napokon 
emlékezünk meg az utolsó vacsoráról,  

Jézus Krisztus kereszthaláláról.

 
Húsvét vasárnap (április 4)  

pászkaszentelés lesz 8:30-tól,  
hétfőn (április 5) 11:00 órától lesz a 

liturgia, amikor is Jézus föltámadását 
ünnepeljük.

Zolcsák Miklós parókus

Biztos rosszul esett a tanítványoknak, és történtek 
is próbálkozások arra, hogy a végsőkig mellette 
legyenek, de végül szinte mindenki magára hagyta.
Nincs annál mélyebb fájdalom, amikor átélem, 
hogy egyedül vagyok. Senki sem tud, vagy senki 
sem akar segíteni rajtam, mindenki el van a maga 
dolgával foglalva, mindenkinek fontosabb valami 

más, mint én. S ezt a tehetetlen állapotot nehezíti 
meg az, amikor a félelem választ el egymástól, 
jelentkezzen ez féltésből vagy aggódásból.
Rengetegen éltük át az utóbbi időben az elszi- 
geteltségből adódóan az egyedüllét nyomorúságát. 
Hányan számolnak be arról, hogy a kapuba el- 
helyezett ételdobozok, a messziről integetve közölt 
üdvözlés, milyen teherrel nehezedett rájuk. 
Megfosztva az alapvető családi kapcsolatok 
megélésétől, a gyermekek, unokák hiányában 
érezték a magukra maradás szörnyűségét. Hiszen 
kapcsolatokban élünk, kapcsolatokban adjuk és 
kapjuk a szeretetet, s a kapcsolatok gyakorlásának 
hiánya a szeretet igazi közlésének a hiányát ered-
ményezi. A magányban a megélt szeretethiány az, 
ami igazán pusztít.
Jézus szembenéz az elhagyatottsággal. Annak 
ellenére, hogy mindenki elfordul tőle, magabiz-

tosan jelenti ki, hogy az Atya velem van.
Az emberi kapcsolatok minimalizálásának az 
idején igazi örömhír, hogy maximalizálhatom 
az Istennel való kapcsolatomat, már ha van Vele 
kapcsolatom. S ha nincs, akkor lehet. Hiszen Jézus 
révén az Úristen nekem is Atyámmá lett. S egyedül 
Ő az, aki sohasem hagy magamra, nem tagad 
meg, hűséges és szeret. Vele minden körülmények 
között lehet érintkezni, s az ő jelenlétében igazán 
feltöltekezhetem szeretettel.
Ha Isten az én Atyám, az egyedüllét nem magá-
nyosság, hanem Vele töltött idő. Ha Vele töltöm az 
időmet, akkor nem lemerülök, s nem is elmerülök 
az önsajnálatban, hanem feltöltekezem és felsza-
badulok arra, hogy visszaragyogjam Őt magát.
Így mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.

Ima: Édes Atyám, légy magányomban társam, 
elszigeteltségemben barátom, zavarodottságomban 
biztos menedékem, betegségemben gyógyítóm, 
gyászomban vigasztalóm. Egyszerűen maradj velem 
mindörökké! Ámen.

Szanyi György, református lelkipásztor

JÉZUS MEGDÖBBENTŐ MÓDON ŐSZINTE TANÍTVÁNYAIHOZ. ELFOGATÁSA ÉS HALÁLA ELŐTT 

SZEMBESÍTI ŐKET AZZAL, HOGY EL FOGNAK SZÉLEDNI MELLŐLE, MAGÁRA FOGJÁK HAGYNI ŐT.

„...de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.” (Ján 16, 32;)

LÉLEKSZER  I  Egyházaink hírei, gondolatai
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Óvodai beiratkozás
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) 
pontja alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről  
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere a 48/2021. (II. 25.) 
polgármesteri határozatával az Eszterlánc Óvodában a 2021/2022. nevelési évre a beíratás 
időpontját 2021. április 26–27–28. napjaiban állapította meg. 

BEIRATKOZNI AZ ESZTERLÁNC ÓVODA 
TITKÁRSÁGÁN LEHET 
2021. április 26-án (hétfő)  8.00-17.00 óráig
2021. április 27-én (kedd)  8.00-16.00 óráig
2021. április 28-án (szerda) 8.00-16.00 óráig.

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSKOR 
SZÜKSÉGES BEMUTATNI A GYERMEK 
• lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 
• születési anyakönyvi kivonatát és 
• TAJ kártyáját, továbbá 
• a szülő (törvényes képviselő) személyi 

azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványát.

Az Eszterlánc Óvoda felvételi körzete: 
Hajdúsámson közigazgatási területe 
(Hajdúsámson, Sámsonkert, Martinka,  
Liget-tanya településrészek).
Az Eszterlánc Óvoda nyitva tartása: 
heti 57,5 óra időtartamban, hétfőtől 
péntekig, naponta 06.00 órától 17.30 óráig.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott 
döntés közlésének határnapja:  
2021. május 28.

Jogszabályi tájékoztatás:
Nkt. 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves 
korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, 
de különösen az utolsó évében az iskolai 
nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda 
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 
életévét a felvételétől számított fél éven 
belül betölti, feltéve, hogy minden, a 
településen, fővárosi kerületben, vagy ha a 
felvételi körzet több településen található, 
az érintett településeken lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető. 
(2) A gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz 
részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig 
benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az 
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek 
a negyedik életévét betölti, a Kormány 
rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: 
felmentést engedélyező szerv) felmentheti 

az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, 
ha a gyermek családi körülményei, sajátos 
helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt 
kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy 
a védőnő rendelhető ki.
Nkt. 49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel 
jelentkezés alapján történik. Az óvodába a 
gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - 
harmadik életévének betöltése után vehető 
fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, 
átvételét bármikor kérheti, a gyermekek 
felvétele folyamatos.
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába 
kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében 
lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, 
átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a 
jelentkezők száma meghaladja a felvehető 
gyermekek számát, az óvodavezető, amennyi-
ben az óvoda fenntartója több óvodát tart 
fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, 
amely javaslatot tesz a felvételre.
(3) A települési önkormányzat közzéteszi 
az óvoda felvételi körzetét, valamint az 
óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda 
köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki 
életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik 
(a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító 
óvoda).

Jogorvoslati eljárás: 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet
83. § (1) A nevelési-oktatási intézmény köteles  
a tanulót, valamint a gyermek, a kiskorú 
tanuló szülőjét írásban értesíteni gyermeke 
óvodai, iskolai, kollégiumi felvételével, az 
óvodai, tanulói jogviszony és a kollégiumi 
tagsági viszony megszűnésével, a gyermek, 
tanuló fejlődésével, tanulmányi előmenetelével 
kapcsolatos döntéséről, az intézmény műkö- 
désének rendjéről, továbbá minden olyan 
intézkedésről, amelyre vonatkozóan jogszabály 
az értesítést előírja.
(2) A tanuló, a gyermek, a kiskorú tanuló szülő-
jének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni
a) minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi 
döntéshez, amelyből a tanulóra, gyermek, 
kiskorú tanuló esetén a szülőre Fzetési 
kötelezettség hárul,
b) a kiskorú tanuló esetén a tanulói jogviszony, 
kollégiumi tagsági viszony keletkezésével, 
megszűnésével, a tanulói jogviszony szüne- 
telésével, a tanórai foglalkozáson való részvétel 

alóli felmentéssel, az egyes tantárgyak alóli 
mentesítéssel, a tanulmányi idő rövidítésével 
kapcsolatos ügyekben, és
c) minden olyan kérdésről, amelyre vonatko-
zóan jogszabály a nyilatkozat beszerzését 
előírja.
(3) Az óvodai, iskolai, kollégiumi felvételről 
hozott döntést írásba kell foglalni. Az óvoda, 
iskola, kollégium írásban értesíti a szülőt, 
ha a gyermeket, a kiskorú tanulót törölte a 
nyilvántartásából.
(4) A nevelési-oktatási intézmény a döntését 
határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a 
kérelmet részben vagy egészben elutasítja, 
vagy kérelem hiányában hoz a gyermekre, 
tanulóra hátrányos döntést, vagy a tanuló, 
kiskorú tanuló esetén a szülő kéri a döntés 
határozatba foglalását.
(5) A jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a 
kiskorú tanulót szülője képviselheti.
(6) A nevelési-oktatási intézmény döntése 
végleges, ha az Nkt.-ben meghatározott 
határidőn belül nem nyújtottak be eljárást 
megindító kérelmet, vagy az eljárást meg-
indító kérelem benyújtásáról lemondtak.

Hajdúsámson, 2021. február 25.  
   
Hajdúsámson Város Önkormányzata 
Polgármestere

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
határozata értelmében a 2021/22. nevelési 
évre történő beiratkozás a szokásos rendben 
és ütemezésben történhet meg, azonban 
szülőnek/gondviselőnek nem szükséges 
feltétlenül személyesen megjelennie az 
intézményben, hanem elektronikus úton is 
eljárhat. 

Az a szülő, aki élni szeretne az elektronikus 
beiratkozás lehetőségével, a titkarsag@
eszterlancovi.hu email-címen vegye fel 
velünk a kapcsolatot 2021.április 26-28-ig!

ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI
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BALOGH K ATALIN (K ATIK A NÉNI)  óvodapedagógus
BERDE BARBARA (BARBI NÉNI)  óvodapedagógus
VARGÁNÉ FARKAS EDINA ( EDINA NÉNI)  dajka néni

„Ha a Margaréta csoport színre lép, csodálkozik rajtuk a felnőtt nép.
  Oly vidámak, boldogok és okosak, hogy nem is hinnék.
  A Margarétát felnőttek ápolják, csoportunkat óvónénik gondozzák.
  Csínytevésben jók vagyunk, gézengúz a csapatunk, jelszavunk a vidámság.”

Csiga csoport bemutatkozása

Margaréta csoport bemutatkozása

ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

Szeretettel várjuk a Csiga csoportba érkező 
gyerekeket. Célunk érzelmi biztonságot nyújtó, 
családias hangulatú, kiegyensúlyozott óvodai 
élettér biztosítása, ahol a gyermekek harmonikus 
személyiségfejlődése megvalósulhat.

Arra törekszünk, hogy az óvodában töltött idő 
kielégítse az óvodáskorú gyermekek testi és lelki 
szükségleteit, érzelmi biztonságot nyújtson, ezen 
belül ellássa a következő feladatokat:

• az egészséges életmód alakítását, a mozgás-
fejlesztést

• az érzelmi nevelést, a szocializáció biztosítását
• az értelmi fejlesztés megvalósítását, hogy 

éretté válhassanak az iskolai élet befogadására.

Mindezt a családi neveléssel összhangban, a 
szülők együttműködésével igyekszünk a legopti-
málisabban megvalósítani.
A csoportunkban a legtöbb időt a gyermekek 
legfontosabb tevékenysége a játék kapja, de 
párhuzamosan, játékba integráltan az egyéni 

Mi Margaréták hűek vagyunk a nevünkhöz, egy-
formák vagyunk, de mégis egyediek, különlegesek, 
színesek és sokfélék vagyunk. Óvónéniként törek-
szünk arra, hogy minden gyerek jól érezze magát, 
szeretetben, elfogadásban, mosolyogva, vidáman 
teljenek pörgős napjaink. Itt senki sem unatkozik, 
hisz a móka, játék, kacagás, alkotás, tevékenykedés 
mindennap jelen van csoportunkban. Rengeteget 
játszunk, mondókázunk, mozgunk, énekelünk, 
táncolunk, verselünk, mesélünk és játszva tanu- 
lunk Folyamatos napirendünk biztosítja a 
párhuzamos tevékenységek által a gyermekek 
szabad választását az elmélyült játékhoz, tanulási 
folyamathoz, ismeretszerzéshez.
Csoport proFlunk az egészséges életmód, mozgás, 
a környezettudatosság- természetvédelem szem-
léletének, gondolkodásának megalapozása. A „Zöld 
nevelés” és a mozgás áthatja mindennapjainkat. 
A Zöld lét megjelenik az élet tiszteletében, a 
növények, állatok, természet védelmében, a tiszta 
rendezett környezet igényének megteremtésében, 
és a természettel harmonizáló magatartás 
kialakításában. Lehetőségeinkhez mérten többször 
kirándulunk, sétálunk, hogy természetes közeg-
ben csodálkozzunk rá a természet szépségeire, 
értékeire.

igényeknek és szükségletnek megfelelően biz-
tosítjuk az időt a különféle tevékenységekre, az 
önmegvalósításra, a tehetségek kibontakoztatására, 
az egyéni fejlesztésekre, a kommunikációra, az 
anyanyelvi kultúra fejlesztésére.
Rugalmas napi és heti renddel és bátorító neveléssel 
a gyermekek számára nyugodt, kiegyensúlyozott 
óvodai életet, a kiszámíthatóságot biztosítva 
lehetőséget biztosítunk a tevékeny önkifejezésre, 
az egyéni igények megvalósítására. Fontosnak 
tartjuk, hogy sok-sok pozitív élményben legyen 
részünk, ahol a közös élmények és tevékenységek 
által gazdagodik az érzelmi életük, bővül ismeretük, 
és a gyermekek megtanulják elfogadni, segíteni 
egymást, kialakul az együttműködés, mely a 
társas kapcsolatok alapja. Mindeközben Fgyelünk 
a környezetünkre, óvjuk-védjük a természetet, 
óvodánk külső és belső környezetét.
Katika néni mondókákkal, versekkel, és logikus 
gondolkodást fejlesztő játékokkal,
Barbi néni sok-sok új  népi dalos játékkal, tánccal, 
énekszóval várja a kicsiket.

Csoportszobánk kialakításában Fgyelembe vesszük 
a gyermek alapvető tevékenységét, a játékot. 
Törekszünk az otthonosságra, családiasságra, a 
derűs, biztonságot nyújtó légkörre. Játékkuckó-
inkban különböző játékfajták segítségével a gyerekek 
felidézhetik élményeiket vagy konstruktívan, 
kreativitásuk által alkothatnak. Gazdag játék-
készlettel rendelkezünk és mi magunk is készítünk 
fejlesztő játékokat újrahasznosított anyagokból.
A mozgásfejlesztésre nagy hangsúlyt fektetünk. 
Gazdag eszközkészlettel, sokféle tornaszerrel 
változatos mozgásformák kipróbálásával szervezett 
formában heti 2 alkalommal tornateremben tor- 
názunk. De a csoportszoba keretei közé is 
 becsempésszük az új, érdekes mozgáslehetőségeket. 

Sokféle színes  élménygazdag  programjainkról és 
tevékenységeinkről zárt facebook csoportunkban, 
heti szinten tájékoztatást adunk a szülőknek fotók, 
videók által. Így lehetőségük van betekinteni közös 
élményeinkbe, örömeinkbe, kalandozásainkba, 
játékainkba, óvodai életünkbe.

Óvodapedagógusok:
Szabó Nikolett és Weidnerné Puskás Mária
Dajka néni: Bartha Zoltánné (Borika néni)
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„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben!
Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül!
Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más! Mindegyik különleges! Mindegyik gyönyörű!”

Pillangó csoport bemutatkozása

Pihe- puha nyuszi odúnk, az óvoda legújabb szárnyában található. Barátságos, meleg légkörben várjuk a 
leendő kis nyuszikat. Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag óvodai életet teremtve 
segítjük a gyermekek közösségbe illeszkedését, a társas életre való felkészítését.

Nyuszi csoport bemutatkozása
ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

Csoportszobánk berendezése a gyermekek élet- 
kori sajátosságainak és játékigényeinek meg-
felelően lett kialakítva. A kislány nyuszikat várja 
a jól felszerelt babaszoba és konyha, míg a fiú 
nyuszik szerelhetnek, építhetnek, a szabadjáték 
fontosságát szem előtt tartva.

A meseréten sok mesével, drámajátékkal alakít-
juk a kicsinyek szókincsét, a kifejező beszéd 
alakulását. A néphagyományok ápolásával a 
művészeteken keresztül (mese, ének-zene, drama- 
tikus játék, ábrázolás) hatunk a gyermekekre. 
Humorral teli, szabad, alkotó légkörben, sok szép 
élményt biztosítva (Pl.: Szüreti mulatság, Márton 
nap, Mikulás várás, Farsang stb.– valamint színház, 
múzeum, könyvtár, Botanikus kert, Vadaspark 
látogatások stb.).

Célunk, hogy a gyerekekkel megszerettessük 
az óvodát, megkönnyítsük számukra az óvodai 
közösségbe való beilleszkedést. Ezt szeretettel, 
megértő pedagógusi attitűddel szeretnénk 
elérni, hogy a csoportból igazi közösséget tudjunk 
varázsolni.

Csoportunk tágas, világos, az esztétikus dekorá-
cióknak köszönhetően családias hangulatú. Tárgyi 
felszereltsége gazdag, adottak a nyugodt játék 
feltételei, az érdeklődést felkeltő képességfejlesztő 
játékszerek. 

Mi felnőttek mindent megteszünk azért, hogy 
a gyermekeket az életkoruknak és egyéni 
fejlettségüknek megfelelően, minél több inger 
érje és pozitív szemléletű, a világra nyitott 
emberekké váljanak. Rugalmas napi és heti 
renddel és bátorító neveléssel a gyermekek 
számára nyugodt, kiegyensúlyozott óvodai 
életet, illetve lehetőséget biztosítunk a tevékeny 
önkifejezésre, az egyéni igények megvalósítására. 
Sok játékos tevékenységgel, mozgással, zenével, 
dalos játékkal, verssel, mesével színesítjük az 
óvodai mindennapokat. A gyermekeknek játék 

„Van itt nálunk hajcihő, kitűnő hangulat, olyan, 
mint a vadnyugat, zene-bona, ricsaj.”

A felmerülő problémákat, konXiktusokat, dráma- 
játékok segítségével oldjuk fel. A boldogság 
program keretén belül boldogabb, kiegyen-
súlyozottabb gyermekeket nevelhetünk a szabad-
játék adta lehetőségekkel.

Mottónk: Minden gyermek a saját képességei 
szerint, annak figyelembe vételével nevelhető, 
fejleszthető.

Óvodapedagógus: Bodáné Serestyén Tünde
Pedagógiai asszisztens: Farkas Ibolya
Dajka néni: Szombati Tímea

közben komplex lehetőségeket kínálunk, hogy 
ismereteiket, tapasztalataik útján bővíthessék. Az 
évszakokhoz, aktuális eseményekhez kapcsoljuk a 
feldolgozandó anyagokat. A gyermekek készségeit, 
kézügyességét sokféle tevékenységgel fejlesztjük. 
A zenei nevelésnél törekszünk a hagyományok 
és az ünnepek megőrzésére. Fontosnak tartjuk, 
hogy sok-sok pozitív élményben legyen részünk, 
ahol a közös élmények és tevékenységek által 
gazdagodik az érzelmi életük, bővül ismeretük 
és a gyermekek megtanulják elfogadni, segíteni 
egymást, kialakul az együttműködés, mely a társas 
kapcsolatok alapja.

Gyakran sétálunk a településen. Sétánk alkalmával 
a gyermekeink megismerkedhetnek a város 
nevezetességeivel, az őket körülvevő környezettel, 
a természettel. Így járulunk hozzá, hogy meg-
szokják és megértsék, hogy a természetet óvni, 
védeni kell.

Imreh Viktória és Árokszállási-Major Enikő 
óvodapedagógusok
Gyarmatiné Babik Ilona dajka néni
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Mi vagyunk a Százszorszépek,
Kis kerteknek ékessége.
Szeretnek minket a méhek
Megporoznak, döngicsélnek.

Csoportunkban a gyermekek,
Vidámságban, vígan élnek.
Kacagásuk messze hallik,
Nézz be hozzánk felvidulni.

Bemutatkozik a Százszorszép csoport
ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

Mivel is telik egy nap a Százszorszép csoportban?
Amint hozzánk belépsz, érezheted a családias 
meghitt hangulatot és láthatod, hogy a mi 
csoportunkban a legmeghatározóbb a szabad 
játék, melyhez nagyon sok, színes eszközt bizto- 
sítunk. Minden nap van mese, sokat énekelünk, 
verselünk, rajzolunk és gyurmázunk.  Lehetőséget 
adunk az önálló felfedező tanulásra, a kapcso-
latépítő kommunikáció gyakorlására, az érzelmek 
megértésére, kifejezésére. Mindezeket a játék-
központú életmód természetes helyzeteiben 
valósítjuk meg. A barátságos nyugodt légkör 
mellett fontosnak tartjuk a személyes bánásmódot 
és a diYerenciált fejlődést, fejlesztést.
Fontosnak tekintjük a gyermekek és a felnőttek 
sokszínű együttműködéseit, a játék elsődleges-
ségét. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek 
mozgásigényének kielégítésére, egészségük 
védelmére, ezért sokat mozgunk, és ha csak 
tehetjük, kinn tartózkodunk a szabad levegőn. A 
sokszínű, változatos programok mellett gyerme-
keink számára séták, kirándulások alkalmával sok 
élmény- és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítunk. 
Kedvelt tevékenységeink közé tartozik a rajzolás, 

festés, mintázás, kézi munka. 
A gyermekek kézügyességét, a kreativitást sokféle, 
változatos tevékenységgel fejlesztjük. Újszerű tech-
nikákkal ismerkedünk meg (szövés, fonás, batikolás 
stb.) Gyakran barkácsolunk újrahasznosítható, 
természetes anyagokból.
Arról, hogy a gyermekek jól érezzék magukat és 
vidáman teljenek napjaik a Százszorszép csoport-
ban, gondoskodik: Helga néni (Nagyné Ilyés 
Helga), Ramóna néni (Erdeiné Terhes Ramóna), és 
Andi néni (Kovács Imréné).

A csoportban dolgozó felnőttek legjellemzőbb 
tulajdonságai:
• gyermekszeretet, tolerancia, empátia, kreativitás
• kiegyensúlyozottság, jó kapcsolatteremtő 

képesség
• szakmai felkészültség, folyamatos önképzés
• igényesség önmagunk és környezetünk iránt
• őszinteség, nyitottság és elfogadás

Célunk, hogy a hozzánk járó gyermekeknek derűs, 
vidám, szeretetben és közösségi élményekben 
gazdag óvodás éveket biztosítsunk. Érzelmi 
nevelésünkben fontos szerepe van a szeretet, 
a megértés gyakorlásának, az egymáshoz való 
alkalmazkodás fontosságának, melyek elősegítik 
feladattudatuk, helytállásuk, kitartásuk, türelmük 
fejlesztését. 
Hisszük, hogy nyugodt, derűs, szeretetteljes, vidám 
légkörben felnövő gyermekből válik boldog, 
kiegyensúlyozott, nyitott, másokat megértő, 
segítőkész, aktív és kreatív kisiskolás.
Óvodapedagógusok: Nagyné Ilyés Helga és 
Erdeiné Terhes Ramóna
Dajka néni: Kovács Imréné (Andi néni)

453 gyerek lufival 
űzhette el a telet
AZ ESZ TERL ÁNC ÓVODA ELŰZ TE A TELET, 

DE NEM IS AK ÁRHOGY.

Az Ovibölcsibolt a facebookon keresztül 
játékra hívta a magyarországi óvodákat. A 
legtöbb szavazatott összegyűjtő ovi annyi 
ingyen lufit kaphatott, ahány gyermek jár 
az intézménybe. Az Eszterlánc Óvoda kapta 
a legtöbbet, így a farsangi mulatságon 453 
kis ovis kezében lehetett lufi.
A felhívást elsőként Csigéné Zsadányi Mariann 
alpolgármester asszony fedezte fel, aki 
azonnal be is nevezte a játékba az óvodát. 
Ezúton is szeretnénk neki megköszönni.
Az Ovibölcsibolt felajánlásával hozzájárult 
gyermekeink öröméhez, farsangi ünnep-
ségünk sikeréhez. Egy csodálatos napon 
vagyunk megint túl.

Deméné Tóth Ágnes óvodavezető
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Egészséghét az Eszterlánc Óvodában
PEDAGÓGIAI PROGR AMUNK FONTOS ELEME AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDR A NEVELÉS, 
AZ EGÉSZSÉGES ÉLET VITEL IGÉNYEINEK MEGAL APOZÁSA, AZ EGÉSZSÉG, MINT ÉRTÉK 
HANGSÚLYOZÁSA AZ ÓVODAI ÉLETBEN.

A koronavírus járvány miatt úgy szerveztük 
meg az Egészséghetet, hogy az óvoda-
pedagógusok az ovisokkal csoporton belül, 
kis létszámmal élhettek át. A témánk most is az 
egészségmegőrzés, egészséges táplálkozás 
volt, amit az óvó nénik saját ötleteikkel, egyéni 
módszereikkel és eszközökkel közvetítettek, 
életkori sajátosságokat Fgyelembe véve. 
A feladatokat diYerenciáltan terveztük meg. 
A 3-4 évesek montázst készítettek az egész-
séges-egészségtelen ételekről fogmanó segít- 
ségével, az 5-6 évesek rajzban , különböző 
technikák alkalmazásával fejezték ki ismere-
teiket  egészség témakörben. Élő társasjáték 
pályát alakítottunk ki a csoportszoba keretei 
között, ahol a gyerekek lehettek az élő 
bábuk és igaz-hamis állítások kitalálásával, 
vagy mozgásos feladatok teljesítésével 
haladhattak tovább. Egészséges ételeket 
készítettünk gyümölcsökből, zöldségekből, 
esztétikusan megkomponált szobrok, deko-
rációk kialakításával. Született banán kutya, 
banán pálmafa, narancs-mandarin kiwi 
bagoly, pillangó és nagyon sok más, ötletes 
gyümölcs, zöldség kép is. Táplálék piramist 

építettünk és ragasztottunk, csoportosítva az 
élelmiszerek fajtáit, egészséges minőségük 
szerint. A tornateremben sor-váltó versenye-
ken mérhették össze gyorsaságukat, ügyes- 
ségüket, ahol az eszközök most speciálisan 
gyümölcsök, zöldségek voltak. Részt vehettek 

jógamókán, játékos jóga gyakorlatokkal 
vagy lábtornán, volt kéz-ujj torna és láb-
kéz masszázs, amit a gyerekek önmagukon 
végeztek testápolóval. Heti programunk 
zárását gyógytea készítés, ízesítés, fogyasztás 
adta. A csoportok puzzle-t készítettek 
gyümölcsökről, mozgásformákról, amivel 
a hét bármelyik napján játszhattak és 
versenyezhettek, összemérve képességeiket.
A különböző tevékenységek megvalósulása 
színes, változatos képet mutatott, mert az 
óvónénik saját egyéniségükkel, ötleteikkel 
gazdagították az egészséghét témáját.

Eszterlánc Óvoda vezetősége

ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

Javasoljuk elektronikus csatornán keressék Társaságunkat mérőállás bejelentéseikkel, megrendeléseikkel, 
értesítési cím, illetve a felhasználó személyében történő változás esetén, számlával, folyószámlával, egyéb 
bejelentéssel kapcsolatosan. Megkereséseik során legyenek figyelemmel az ügyintézéshez szükséges alátámasztó 
dokumentumok megküldésére is. Nyomtatványainkat elérhetik honlapunkon: 
https://www.debreceni-vizmu.hu/dokumentumtar
Kérjük, válassza Ön is az egyszerű, kényelmes és gyors online diktálás lehetőségét a pontos elszámolás érdekében 
portálunkon vagy honlapunkon: http://www.debreceni-vizmu.hu/ugyfelszolgalat/vizmeroallas-bejelentes/
E-mail címünk: ugyfelszolgalat@debreceni-vizmu.hu 
Honlapunkon is lehetőséget biztosítunk üzenetküldésre: https://www.debreceni-vizmu.hu/ 
Javasoljuk továbbá, hogy regisztráljanak portálunkra, melynek használatával nyomon követhetik számláikat, 
e-számlát igényelhetnek (melyet a portálon le is tölthetnek), bankkártyás befizetést kezdeményezhetnek, 
mérőállást jelenthetnek be a számláinkon jelzett időpontokban. Elérhetősége: https://zafirportal.hu/ 
Ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetősége: + 36 52 513 506     
Levelezési címünk: Debreceni Vízmű Zrt. 4001 Debrecen, Pf: 88.
Mérőállás bejelenthető továbbá automata telefonos rendszerünkön: +36 52 534-482, +36 52 534-483

Számláit az alábbi módokon fizetheti: átutalással, 
csoportos beszedési megbízással, bankkártyás 
fizetéssel portálunkon, iCsekk alkalmazással (QR kód), 
készpénzátutalási megbízással (csekk). 
Hibabejelentés telefonszáma: +36 52 513 536, e-mail 
címe: diszpecser@debreceni-vizmu.hu 
Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!
                 

Debreceni Vízmű Zrt.

A Debreceni Vízmű Zrt. közleménye
TISZ TELT FELHASZNÁLÓINK, PARTNEREINK!
TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY TEKINTETTEL A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE SZEMÉLYES ÜGYFÉL-
SZOLGÁLATUNK AT, INFORMÁCIÓS IRODÁINK AT IDEIGLENESEN BEZÁR JUK 2021.03.08-TÓL. 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND VÁLTOZÁS!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus járvány 

megelőzése érdekében 2021. március 8. napjától határozatlan ideig 
ügyfélszolgálatunk csak online felületen, illetve telefonon érhető el.

Elérhetőségeink: email: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu, telefon: +36 52/219-489
Megértésüket köszönjük!

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2021. április 1-től, a Volánbusz Zrt. 
Hajdúsámsonban üzemeltetett bérlet-
pénztár új helyre költözik. A bérletek 
árusítása Hajdúsámson, Hunyadi utca 3. szám 
alatt, a Piac tér épületében történik, minden 
hónap elseje és hetedike között.

A VOLÁNBUSZ ZRT. 
HAJDÚSÁMSONI BÉRLET-
PÉNZTÁR ÁTKÖLTÖZIK

Nyitva tartás ideje:
Munkanapokon:  10:00 és 18:00 között
Szombaton:  8:00 és 12:00 között
Vasárnap:   Zárva

Az áprilisi hónapban a következő napokon 
lesz nyitva a bérletpénztárunk:
• április 1.    10:00–18:00
• április 2.  (Nagypéntek) Zárva
• április 3.   08:00–12:00
• április 4–5.  (Húsvét) Zárva
• április 6–7.  10:00–18:00

Volánbusz Zrt.

KÖZÉRDEKŰ
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A hajdúsámsoni
Rákóczi-középiskola felvételi tájékoztatója
A 2021-2022-ES TANÉVBEN AZ ALÁBBI KÖZÉPFOKÚ KÉPZÉSEKRE VÁRJUK MINDAZOKAT, AKIK

• NEM KERÜLTEK BE A KÍVÁNT HELYRE,

• KIMARADTAK MÁS ISKOLÁBÓL,

• SZERETNÉNEK VÁLTOZTATNI,

• 25 ÉV ALATTIAK, ÉS INGYENESEN TANULNÁNAK MÁSODIK SZAKMÁT NAPPALI KÉPZÉSBEN.

4 ÉVFOLYAMOS ÁLTALÁNOS TANTERVŰ GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
Emelt óraszám: angol, informatika, matematika

3 ÉVFOLYAMOS SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS
Gépészet ágazat: gépi és CNC forgácsoló, épület- és szerkezetlakatos, hegesztő
Szociális ágazat: szociális ápoló és gondozó 
Turizmus és vendéglátás ágazat: cukrász, szakács, pincér – vendégtéri szakember
Mezőgazdaság és erdészet ágazat: kertész

SZERETET TEL VÁR JUK A JELENTKEZŐKET!

AZ ELSŐS 
BEIRATKOZÁSSAL 

KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Tisztelt Szülők!

A jelenlegi helyzetben az idei beisko-
lázási programsorozatunkat nem tudjuk 
megtartani, ennek ellenére igyekszünk 
megosztani minden lényeges informá-
ciót az elsősök beiratkozásáról. 
Minden nagycsoportos szülő számára 
összeállítottunk egy információs csoma- 
got, melyet az óvónők adtak át Önöknek.

A könnyebb tájékozódás érdekében egy 
kisFlmet is készítettünk az érdeklődők 
számára. A legfontosabb tudnivalókat 
(osztályfőnökök, irányultságok, kitöl-
tendő nyomtatványok, jelentkezési lap 
online kitöltése, határidők) tartalmazó 
tájékoztatót az alábbi linken tekinthetik 
meg (a tájékoztató videó a link alatti QR 
kóddal is megnyitható):
https://www.youtube.com/
watch?v=nH69_xxo0H0&feature=youtu.be

Szeretettel várjuk  
a leendő első
osztályosokat!

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA,
GIMNÁZIUM,  SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS AMI HÍREI

NAGYSZERŰ EREDMÉNYEK A XVIII. MELEG ISTVÁN 
ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYEN

A RADNÓTI MIKLÓS KÍSÉRLETI GIMNÁZIUM MÁR HAGYOMÁNYOSAN, MINDEN ŐSSZEL  
MEGHIRDETI A MELEG ISTVÁN KÉMIAVERSENYT. AZOKAT SZÓLÍTJÁK MEG, AKIK AZ ÁTLAGOSNÁL 
JOBBAN ÉRDEKLŐDNEK A KÉMIA IRÁNT. 

Erre a versenyre az ország több megyéjéből 
is érkeztek gyerekek. Iskolánkból 5 tanuló 
mérettette meg magát, és a két levelező 
fordulón elért eredményeik alapján jut- 
hattak a középdöntőbe, amit január 9-én 
rendeztek Szegeden, a Radnóti-gimnáziumban.

A hetedikesek mezőnyében 41 fő mérte 
össze tudását. A középdöntő szoros 
mezőnyében szép eredményeket értek el 
tanulóink: Agárdi Balázs, Balogh Boglárka, 
Farkasinszky Csaba, Gál Attila Péter,  
Szilágyi Dorina. Felkészítő pedagógus: 
Elekné Nagy Anikó.

A döntőt február 13-án rendezték meg, 
ahová 16 hetedikes tanuló jutott tovább. 
Kiemelkedő teljesítményükkel Agárdi Balázs 

és Gál Attila Péter 7. b osztályos tanulók 
jutottak be az országos döntőbe, ahol 
Balázs 6., Attila 7. helyezést ért el.

Nagyon örülünk a helyezéseknek és 
szeretettel gratulálunk az eredményekhez.

Elekné Nagy Anikó
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A verseny kiírása már szeptemberben meg-
történik, ahol 4 fős csapatok jelentkezését 
várják. A verseny két részből áll, egy körzeti/
régiós, melyben 5 megye képviseltetheti 
magát, és az országos döntő. Az idén 
iskolánkat a 4. c osztály Természetbúvárok 
csapata képviselte. Ehhez az osztályhoz 
nagyon közel áll a természet szeretete, 
mivel ÖKO irányultságú osztály. 
A gyerekek a körzeti/régiós versenyre még 
együtt tudtak készülni, így nagy izgalommal 
várták ezt a fordulót. Már itt nagy öröm érte 

őket, amikor kiderült, hogy ezt a fordulót 
megnyerték. Hatalmas lelkesedéssel készül-
tek az országos döntőre. Először volt még 
lehetőség rá, hogy közösen készüljenek, 
majd a vírushelyzet miatt ez csak online 
valósulhatott meg. A döntőt 2021. március 
13-án, szombaton rendezték. A verseny 
nehézségét bizonyítja, hogy 60 perces volt. 
A csapat szoros küzdelemben szerezte 
meg a 8. helyet.

Vastagné Szűcs Gabriella

A Természetbúvárok csapat tagjai:  
Balog Marcell, Sas Kornélia, Szarka Mónika, 

Szilágyi Gergő

Felkészítő pedagógus:  
Vastagné Szűcs Gabriella

A kimagasló eredményhez szívből 
gratulálunk!

MINDEN ÉVBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜL AZ 

EGYIK LEGRANGOSABB ÉS LEGNEHEZEBB 

VERSENY A BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI 

CSAPATVERSENY.

MAGYAR PARASPORT NAPJA 
A RÁKÓCZI-ISKOLÁBAN

Eme jelentőségteljes és nem mindennapi 
eseményen ismét nagy hangsúlyt fektettünk az 
érzékenyítésre, illetve törekedtünk a változatos 
parasportágakat adaptálni a testnevelésórákba, 
ezzel is közelebb hozni a gyerekek világához a 
parasportolók nem mindennapi küzdelmeit a 
sportos megmérettetéseik során. Kedves kollégánk,
Lőrinczi Tibor vezette be érdekes történeti átte- 
kintőjével a napot. Felsős diákjaink körében kiemelt 
népszerűségnek örvendett a Csörgőlabda nevű 
játék, valamint a Bocsa és az Ülőröplabda is. 
Kipróbálhatták, milyen érzés kerekesszékben ülve 
kosárra dobni. A játékok során tanulóinkban 
felmerültek kérdések, és pillanatnyi nehézségekkel 
is szembesülhettek a megváltozott körülmények 

tapasztalásakor. Egy igen izgalmas napot tudhatunk 
magunk mögött, számos gyermeket sikerült 
mozgásra sarkallnunk. Bízunk abban, hogy célt 
érnek ezek a szuper „megmozdulások”, és a tanulók 
körében is egyre erősödik az empátia, a tolerancia 

és elfogadás a megváltozott cselekvőképességű 
embertársaink mindenkori élethelyzete kapcsán.
Köszönjük Lőrinczi Tibornak az újbóli invitálást, és 
a szervezésben, lebonyolításban való segítségnyújtást.

Borsos Tamás

Közülük Seres Réka került be a döntőbe, 
amire végül a járványhelyzetre való tekin- 
tettel online került sor. Meghatározott 
idő alatt kellett a kötelező és a választ-
ható feladatokat elkészítenie, majd az 
ezekről készült fotókat kellett elküldje 
a zsűrinek. Az ország minden művészeti 
iskolájából érkeztek hozzájuk rajzok, 
festmények. Sok száz gyermek munkáját 
véleményezték a különböző korcsopor-
tokban.

Több hónap telt el, míg végre örömteli 
híreket kaptunk Egerből. Réka kiemel-
kedő munkáját, a döntőben nyújtott 
teljesítményét ajándékcsomaggal (rajz-
eszközökkel) jutalmazták.

Gratulálunk a nagyszerű
teljesítményhez!

Tóthné Kovács Ilona

OKTÓBERBEN OLVASHATTA AZ ÉRDEKLŐDŐ KÖZÖNSÉG, HOGY AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM 
GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS, KÖZÉP-, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS PEDAGÓGIAI INTÉZET ORSZÁGOS 
FESTÉSZETI VERSENY T HIRDETET T, AHOVÁ A Z ISKOL ÁNK TÖBB MŰVÉSZETI TANSZ AKR A JÁRÓ  
TANULÓ MUNK Á JÁT IS ELKÜLDEM.

Friss hírek a  Művészeti Iskola Képzőművészeti Tanszakáról

Hatalmas siker a Bolyai Természettudományi 
Csapatverseny országos döntőjében

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA,
GIMNÁZIUM,  SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS AMI HÍREI
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Veszélyhelyzet idején
A veszélyhelyzet fennállását a Kormány 2021.02.08-ától a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletével megerősítette 
valamint a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.évi I. törvény hatályvesztéséig 
2021. május 23-ig meghosszabbította.
A veszélyhelyzet újabb kihirdetésének, azaz 2020.11.03. napjától a veszélyhelyzet visszavonásáig 
minden igyekezetünkkel azon vagyunk, az ellátottjaink önálló életvitelének fenntartását minden 
rendelkezésre álló eszközünkkel, segítsük. 
Különböző alternatív gondozási formákkal igyekszünk a településen élő lakosság számára szociális 
alapszolgáltatásokat nyújtani, úgymint telefonos kapcsolattartás, elektronikus módon való 
információnyújtás, tanácsadás, segítségnyújtás, szükség esetén családlátogatás, krízis elhárítás.

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

ELJÁRÁSREND

Az ügyfelek csak halaszthatatlan okból keres-
sék fel intézményünket előre egyeztetett 
időpontban a megfelelő járványügyi szabályok 
szigorú betartása mellett az önkormányzati 
rendeletben meghatározottak szerint!

A krízishelyzetek kezelése jelen helyzetben 
sem halasztható el, ezt a szolgálat munka- 
társainak biztosítania kell a megfelelő óv-
intézkedések betartása és védőfelszerelések 
viselése mellett! 

Javasoljuk ügyfeleink számára, hogy a nem 
létfontosságú ügyekben, mérlegeljék az ügyeik 
kivitelezésével járó kockázatokat és annak 
megfelelően döntsenek!

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

• Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, 
hogy az ellátottjaink önálló életvitelének 
fenntartását minden rendelkezésre álló 
eszközünkkel, védő felszerelésben segítsük, 
azért, hogy a szolgáltatás tartalmában, 
módjában bekövetkezett változások, életet, 
testi épséget veszélyeztető helyzet ne 
teremtődjön.

• Ha az igénybevevő igazoltan Covid -19 
fertőzött vagy fennáll nála a vírus gyanúja, 
 akkor a területileg illetékes népegészségügyi 
hatósággal együttműködésben haladékta-
lanul fel kell mérnünk, hogy az otthoni 
elkülönítésre és e mellett a házi segítség-
nyújtásra a feltételek ténylegesen és bizton-
ságosan adottak-e. 

• Amennyiben sem a gondozó, sem a gondozott 
személynél nem merül fel COVID-19 
fertőzöttség gyanúja, ha mindketten tünet- 
mentesek, illetve tudomásuk szerint nem 
érintkeztek COVID-19 fertőzött vagy fertőzés-
re gyanús személlyel, úgy a  gondozás során 
a közösségi távolságtartás alapelvének 
megfelelően, illetve védőfelszerelésben 
(gumikesztyű, szájmaszk) lehetőség szerint 
legalább 1,5 méter távolságot szükséges tartani. 

• Amennyiben a gondozó személy COVID-19 

fertőzésre jellemző tüneteket észlel a 
gondozott személyen a házi segítségnyújtás 
során, akkor haladéktalanul értesítenie 
kell a munkáltatót a gondozott személy 
háziorvosának egyidejű tájékoztatása mellett. 
A háziorvosnak jelezni kell, hogy a gondozott 
házi segítségnyújtásban részesül.

• Amennyiben a háziorvos megítélése alapján 
fennáll a COVID-19 fertőzés gyanúja a 
gondozottnál, a továbbiakban az általa 
jelzett lépéseket kell követni.

• Amennyiben a gondozott személy tünetei 
súlyosak, egyéni kockázati tényezők állnak 
fenn (pl. idős kor, krónikus alapbetegség, 
immunkompromittált állapot) vagy az 
otthoni elkülönítés bármilyen okból nem 
megoldható, az OMSZ a területileg illetékes 
infektológiai osztályra vagy a COVID-19 beteg 
ellátására kijelölt intézménybe/osztályra 
szállítja a beteget, ahol az elkülönítése, az 
ellátása és a COVID-19 irányú mintavételezés 
megtörténik.

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

• Az étkezés biztosítása kizárólag kiszállí-
tással történik.

• Az étel kiszállítás nem jár jelentős fertőzési 
kockázattal, még karanténba került személy- 
nél is lehetséges megfelelő óvintézke-
dések betartásával.

• A befizetések a korábban kiküldött 
értesítésben meghatározott időpontokban 
lehetséges továbbra is az erre kijelölt iroda 
ablakánál.

• Az intézmény udvarára való belépéskor és 
a beFzetés ideje alatt kötelező a maszk viselés.

NAPPALI ELLÁTÁS

• Idősek klubjának működése az intézmény 
épületében továbbra is fel van függesztve!

• Az idősek megfelelő életvitelük fenntartása 
érdekében biztosítjuk a bevásárlást, gyógy-
szerkiváltást, csekkbeFzetést.

• Mentális támogatást, lelki támaszt telefonon 
nyújtunk!

FALU-ÉS TANYAGONDNOKI 
SZOLGÁLTATÁS

Fokozott figyelmet fordítunk a külterületi 
vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi 
lakott helyek intézményhiányából és a 
közösségi közlekedés nehézségéből eredő 
hátrányainak enyhítésére, az alapvető szük- 
ségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 
közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszol-
gáltatásokhoz való hozzájutást folyamatosan 
biztosítjuk a lakosság számára, továbbá közre 
működünk az étkeztetések biztosításban is. 
A szállítás időtartama alatt orrot és szájat 
eltakaró maszk viselése kötelező a szolgál-
tatást nyújtó és az igénybevevő számára is!

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

Az alapvető szükségletek kielégítését segítő 
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való 
hozzájutást továbbra is biztosítjuk.
A köznevelési rendszer részleges digitális 
átállása miatt a szállító szolgáltatásban 
felszabaduló kapacitásokat az intézmény és 
az önkormányzat további feladat ellátására 
fordítjuk.
A személyi segítő szolgáltatás nyújtása során a 
házi segítségnyújtásnál felsoroltak az irányadók.
A szállítás időtartama alatt orrot és szájat 
eltakaró maszk viselése kötelező a szolgál-
tatást nyújtó és az igénybevevő számára is!

Elérhetőségeink: 0652/201-343
  0652/ 201-346 
  0630- 884-5799                

E-mail: csszolgalatsamson@gmail.com

A telefonos kapcsolattartás az alábbiak 
szerint valósul meg:  
Hétfő:   8-16 óráig
 Kedd:   8-16 óráig
Szerda:  8-16 óráig
Csütörtök: 8-16 óráig
Péntek:   8-12 óráig   

Információs vonalak: 06 80 277 455   
                                                            06 80 277 456
koronavirus@bm.gov.hu

Kívánunk kitartást, hitet, jó egészséget 
mindenkinek!

Csőszné Szilágyi Erzsébet vezető

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI
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Az első napon Antal Szabolcs polgármester 
úr köszöntötte a hölgyeket, majd a Körúti 
Színház vidám jeleneteit tekinthettük meg. 
A hét további napjain Magyarosi Marianna 
műsorvezető beszélgetett a Hajdúsámsoni 
Család és Karrierpont „stúdiójában” egy -egy 
témában sikeres helyi szereplőkkel:

• „Női szemmel a városvezetésben” téma-
körben Csigéné Zsadányi Mariann és 
Dandé Lászlóné alpolgármesterekkel,

• „Női szemmel a vidékfejlesztésért” címmel 
Sándor Imréné Ibolyával, a Sándor S+Cs 
Kft vezetőjével,

• „Női szemmel a fenntartható fejlődésért” 

témában pedig Kopócs Évával, a 
Maminvent márka alapítójával.

A nemzeti ünnepre hangolódva, a záró 
előadást Korompai Balázs történész 
tartotta Példaképek, nők az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharcban címmel.
A hároméves projekt zárása alkalmából az 
intézmény március végéig még számos 
online eseményt szervez, melyekről a 
csakpont-hajdusamson.hu oldalon és a 
Hajdúsámsoni Család és Karrierpont 
facebook oldalán lehet tájékozódni. 

Tarné Hajdú Judit vezető

„Esély a nőknek! Komplex  
szakmai program Hajdúsámson térségében”

A HAJDÚSÁMSONI CSALÁD ÉS KARRIERPONTBAN AZ EFOP-1.2.9-17-2017-00070 „ESÉLY A NŐKNEK! 
KOMPLEX SZAKMAI PROGRAM HA JDÚSÁMSON TÉRSÉGÉBEN” CÍMŰ PROJEK T KERETÉBEN 
NŐNAPI ONLINE RENDEZVÉNYSOROZATOT SZERVEZTÜNK.

JELZŐRENDSZERI SZAKMAI 
TANÁCSKOZÁS

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ, mint 
Hajdúsámsoni Telephelyének Család-és Gyermekjóléti Szolgálata február 
18-án  megtartotta a 2020-as évre vonatkozó észlelő-és jelzőrendszerrel 
kapcsolatos szakmai tanácskozását a megfelelő járványügyi intéz-
kedések betartása mellett. A Hajdúsámsonban működő jelzőrendszeri 
tagokkal megbeszélés keretében történt a tanácskozás a felmerűlő 
veszélyeztetettséggel kapcsolatban a 2020-as évet tekintve. „A pandémia 
időszakában eddig sikeresen kezeltük az akadályokat az intézmény 
minden szociális alapellátási területén” – tájékoztatta a jelenlévőket 
Csőszné Szilágyi Erzsébet intézményvezető.

A tanácskozást megnyitotta és levezette a helyi szolgálat vezetője 
Csőszné Szilágyi Erzsébet, megtisztelte a rendőrség részéről Kádár 
László rendőr alezredes, az önkormányzat nevében Dandé Lászlóné 
alpolgármester, valamint az óvoda, iskola, önkormányzat és az 
egészségügy részéről érkeztek további szakemberek.

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR,
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI

Sándor Imréné Ibolya
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Többek között a könyvtár ablakában láthatóak 

voltak PetőF Sándor művei, a forradalom és szabad- 

ságharc eseményeivel foglalkozó könyvek, kiadványok, 

korabeli bankjegyek mint Kossuth-bankó. Online 

kokárdakészítő „foglalkozást” tettünk közzé a 

facebook oldalon és „Így ünnepeltünk…” címmel 

egy videó összeállítást is készítettünk, mely a 2015-

2020-ig megszervezett március 15-i ünnepségek 

legemlékezetesebb pillanatait tartalmazta.

Tarné Hajdú Judit igazgató

Hajdúsámson is
csendesen emlékezett a Bátrakra

ELŐZETESEN MÁR R ÁHANGOLÓDOT T A VÁROS AZ ÜNNEPRE A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI 

KÖNY V TÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZÉSÉBEN.

„ESÉLY A NŐKNEK! KOMPLEX SZAKMAI 
PROGRAM HAJDÚSÁMSON TÉRSÉGÉBEN”

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR,
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

186,79 millió forint európai uniós támogatásból 
Család és Karrierpont létesült Hajdúsámsonban,
valamint három éven keresztül valósult meg 
(elsősorban) nőket segítő szakmai program a
Pető� Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és 
Kiállítóhely vezette konzorcium által. A projekt 
a Széchenyi 2020 program keretében jött létre 
vissza nem térítendő támogatással.

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 program célja volt a 
gyermekvállalási hajlandóság növelése, valamint a 
munkavállalás megkönnyítése és a munkaerőpiacra 
való gyorsabb visszatérés. Hozzá kívánt járulni, hogy 
javuljon a családok anyagi helyzete, illetve a kis-
gyermekes anyák társadalmi presztízse, mentálhigiénés 
állapota és önbecsülése. További célkitűzésként szerepelt 
a nők rugalmas foglalkoztathatóságának javítása, az 
atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése és 
elterjesztése, a munkáltatók és a munkavállalók 
együttműködésének javítása, növelése a család és a 
munka összeegyeztethetősége érdekében.
A projekt az indikátorok és szakmai mutatók 
teljesítésével 2021. március 31-én zárult. A program
eredményeképpen több mint 300 fő hátrányos helyzetű 
személyt vontak be a munkaerő-piaci integráló prog- 
ramokba és 20 fő belépett a program elhagyását 
követően a munkaerőpiacra, vagy munkaerőpiaci
programba. A kommunikációs és szemléletformáló 
rendezvényeket több mint 1200 fő látogatta.
452 fő vett részt adaptált 20 órás, 52 fő OKJ 
végzettséget adó képzéseken, valamint több mint 500 
alkalommal nyújtottak önkéntesek a magánélet és a 
munka összehangolását segítő szolgáltatásokat.

A projektről bővebb információ a  
www.csakpont-hajdusamson.hu 
oldalon olvasható.
További információ kérhető:
Tarné Hajdú Judit
Email: csakpont.hajdusamson@gmail.com

Földet vásárolnék Hajdúhadház,  

Hajdúsámson területén. Telefonszám.: 06-30-402-8777

Eladó triticalé, rozs, árpa, kukorica

(nem szárított). Telefonszám.: 06-30-957-3942 

ELADÓ

FÖLDVÁSÁRLÁS

on@gmail.com
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Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
 


