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FIDESZ SIKER 66%
Június 7-én, akárcsak az
ország más településein is,
Hajdúsámsonban is a FIDESZKDNP közös listája kapta a
többségi szavazatot, pontosan a
szavazatok 66%-át.
Így, nagy tisztelettel köszönöm a Fidesz Hajdúsámsoni
Csoportjának a nevében, hogy

támogattak bennünket kedves
hajdúsámsoniak. Az Önök józan
belátása nélkül nem sikerülhetett
volna ezt az eredményt elérni.
A siker nem a miénk, hanem
az Önöké, mint már oly sokszor,
megint mellénk álltak.
Több mint 2000 db kopogtató
cédulát kaptunk Önöktől, és bár-

merre is jártak, a Fidesz-es aktivistáink mindenütt kedvesen és
jó szívvel fogadták őket.
A választási eredményből látszik, hogy elegük van az MSZP
7 éve tartó sikertelen kormányzásából, elegük van a folyamatos
megszorításokból, komoly változásokat akarnak látni a magyar
politikában.
Én hiszem, hogy komoly
következménye lesz az EP
választás eredményének hazánkra nézve.
Hiszen a kormánypárt hatalmas kudarca ez a választás, nem
kétséges, hogy komoly belpolitikai változások fognak bekövetkezni. Jól látható, hogy az
SZDSZ szinte megsemmisült,
az MSZP Hajdúsámsonban
6%-ot kapott, míg egy új párt a
Jobbik megerősödött, és az előre jelzésektől eltérően sokk szavazatot elszívott a szocialistáktól, nos ez-az igazi meglepetése
ennek a választásnak.
Így bizony a szocialistáknak,
van is mitől fájjon a fejük.
Remélem, hogy a Bajnai -kormány még ebben az évben megbukik., vannak jelek arra, hogy
talán mégiscsak lesznek előre
hozott választások.
Minél később következik be
a választás, annál nehezebb dolga lesz a Fidesznek, mint leendő
kormánypártnak, bár lehet, hogy

a szocialistáknak épp ez a céljuk,
mindegy nekik, hogy mi lesz az
országgal, csak a hatalom számit.
Mindent kisajtolnak belőlünk,
amit csak tudnak.
Ne feledjük, mindannyiunk
érdeke egy előrehozott választás. A Bajnai -kormány válságkezelés helyett újabb megszorításokkal áll elő, ami tovább fogja mélyíteni a jelenlegi válságot.
És nem csak az állampolgárokat sarcolják meg újra, hanem az
önkormányzatokat is.
Megint több milliárd forintot
akarnak kivenni az önkormányzati rendszerből, aminek következtében a feladataikat nem fogják tudni ellátni.
Legvégül pedig azt üzenem
kedves hajdúsámsoni barátaim,
hogy még egy kicsit tartsunk ki.
Mert el fog jönni hamarosan
az idő, (talán ez év őszén), amikor
össze kell fognunk azért, hogy
tényleg bekövetkezzenek azok a
változások, melyek jobbá tehetik
családunk, barátaink, embertársaink életét úgy Magyarországon, mint kicsiny városunkban,
Hajdúsámsonban is.

Hajrá Magyarország!
Hajrá Magyarok!
Máthé Attila
Fidesz Hajdúsámsoni
Csoportjának elnöke

Fórumot tartott a
Sámsonkerti Részönkormányzat
Június 19-én részt vettem a
Sámsonkerti Részönkormányzat fórumán, amit Pinkovai Elek
képviselő, elnök úr tartott.
A mostani fórum eléggé családias hangvételűre sikerült, mivel
igen kevesen jöttek el.
Mint a legtöbb fórumon, itt
is a település rész aktuális problémái, azok okai és megoldásának lehetőségei voltak a középpontban.

A képviselő úr felvezetője után, melyben részletesen
ismertette az elmúlt évben végzett munkáját a település rész
fejlesztése érdekében, számtalan lakossági kérdés hangzott el.
A kérdések elsősorban az utak
állapotáról illetve annak javításának lehetőségeiről szóltak.
Természetesen szóba került a
szennyvízberuházás, valamint az
ivóvízfejlesztés is.

Igyekeztünk megnyugtató
választ adni a kérdésekre, mely
szerint a szennyvízberuházást még ebben az évben befejezik, ahol megépült az ivóvíz gerinc és amint rendeződik
a jogi viszony a Sámsonkerti
Vízíközmű Társulat az Önkormányzat, és a Hajdú-Bihari
Vízmű Zrt. között. Akkor azonnal megindul az ivóvíz szolgáltatás.

Természetesen ez a rendezvény se volt rosszindulatú hangoskodóktól mentes, (már ezt
megszokhattuk), de úgy vélem,
kellően kezeltük a feltörő indulatokat.
Alapjába véve jól sikerült
fórum volt, melyet az ősz folyamán mindenképp megismétlésre javaslok.
Máthé Attila
alpolgármester
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Hajdúsámsoni mozgáskorlátozottak
kirándulása

A
mozgáskorlátozottak
helyi egyesülete május 9-én,
Füzérradványba tett látogatást. Nagy élmény volt részünkre ez a nap. Úgy érzem, hogy
a résztvevők nevében is köszönettel lehetek Hajdúsámson
Önkormányzat Képviselő testületének, hogy lehetővé tette
számunkra a gyönyörű táj és az
ott lévő nevezetességek megismerését.
Meglátogattuk a Károlyi
kastélyt, amely a füzérradványi

erdőben helyezkedik el. Termeiben valódi itáliai reneszánsz
művek fogadják a látogatókat.
Területe, park része látványos.
Pálháza a Zempléni- hegység legészakibb részének keleti oldalán helyezkedik el, ezért
kellemesen érezhető volt a mikroklímája a tájegységnek.
Mozgásunkhoz
mérten
sétálgattunk, pihentünk, gyönyörködtünk a tájban, és megnéztük a vadászati kiállítást is.
A Vadászati Múzeum falain,

nagyon sok értékes trófeát láthattunk.
Csoportosan felültünk az
erdei kisvasútra és 3o perces
utazással a Kemence-patak völgyébe haladva megérkeztünk a
Kőkapu völgyébe.
Nagyon sok látnivalót
mögöttünk hagyva, visszavonatoztunk Pálházára, ahol
buszra szállva, hazautaztunk
Hajdúsámsonba.
A kirándulásunk nagyon kellemes és barátságos volt.

Köszönet illeti mindazokat a
férfiakat, akik egész nap segítették a kerekes székkel közlekedő mozgássérülteket, így velünk
együtt jól érezhették magukat.
Külön köszönetet érdemel
Erzsike, a Mozgáskorlátozott
Egyesület vezetője, aki e nagyszerű és szép helyre szervezte
meg ezt a kirándulást.
Köszönjük:
Nagy Sándor

Sámsoni Kerékpár Klub
Szeretném megosztani a lakossággal, hogy megalakítottam
2009. április 29-én a Sám
soni Kerékpár Klubot, melynek keretén belül, a Gyerek és
Család napon, kipróbálhatták a
kerékpár ügyességi versenyt, ami
nagyon jól sikerült. Június 6-án,
az eső és az óvodai ballagó ellenére, többen eljöttek túrázni. Az
útvonal Martinka – Panoráma
út volt. A Fancsikai rétre érkezve, a gyerekeket és felnőtteket
egy-egy nyalókával ajándékoz-

tam meg, majd szalonnát sütöttünk. Fociztunk, beszélgettünk,
délután pedig a kilátóhoz kerékpároztunk el. Remek hangulatban telt el ez a nap, mindenki jól érezte magát, kicsit el is
fáradtunk, de friss levegőn voltunk, ami egészséges. Kérdezték,
lesz-e folytatás? Mindenképpen!
Az időpontról a későbbiekben fogom tájékoztatni a kedves lakosságot, melyre sok sze
retettel várok kicsiket, nagyokat, családokat. Köszönet illeti a polgárőröket, akik biztosí
tották számunkra a biztonságos
közlekedést.
Itt szeretnék említést tenni
még arról is, hogy a közeljövőben elindul a járdaépítés a Bethlen és Alkotmány utcán. A 8-as
számú választókörzetben a buszjárat ügye is folyamatban van. A
közmunkások folyamatosan tisztítják az árkokat, rendben tartják a játszóteret, az utak karbantartását is Ők végzik. Köszönöm a részvételt mindazoknak,
akik június 7-én elmentek, és a
FIDESZ-re szavaztak, mert úgy
gondolom, ez közös érdekünk.
Bihari Lajosné
8. sz. választókörzet
képviselője
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Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény hírei
2009. június
KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Könyvtár július 13-tól július 31-ig ZÁRVA lesz.
Nyitás augusztus 3-án, hétfőn reggel 8 órakor.
Az internetfolyosó ez idő alatt is látogatható!

Internetfolyosó nyitva tartása a nyári szünidőben
Nyitva tartás:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

8-12 (!), 13-17 óráig
8-12, 13-17
8-12, 13-16
13-17 óráig
8-12, 13-17
9-12 óráig

Az eMagyarország Pontban igénybe vehető
szolgáltatások:
Ingyenes Internet használat
Irodai programok használata
Nyomtatás, faxküldés
EÜgyintézés

KEDVEZMÉNYES SZÁMÍTÓGÉPES KÉPZÉS
A KÖNYVTÁRBAN!
A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény pályázati támogatással
1000.- Ft-os jelképes részvételi díjjal lehetőséget nyújt
20 órás ALAPFOKÚ DIGITÁLIS ISMERETEK C.
tanfolyamon való részvételre.
A részvételi díj az oktatási anyagok árát is tartalmazza!

A tanfolyamokat 2009. júliustól-decemberig folyamatosan szervezzük, a jelentkezőknek legmegfelelőbb időpontokban.
A képzés alapszintű, semmilyen előképzettséget nem igényel!

Várjuk mindazokat, akiknek eddig még nem volt lehetősége megismerkedni a számítógéppel, illetve szeretné kiegészíteni eddigi ismereteit vagy szeretne felzárkózni a gyorsan fejlődő digitális világhoz!
A jelentkezésnél a nyugdíjasok, munkanélküliek előnyt élveznek!
Jelentkezés: a Városi Könyvtárban
Tel.: 06-52-200-026, 06-20-2757-504
A programot támogatja:

Indul a záhonyi uniós megaprojekt
Csaknem 26,3 milliárd forintos európai uniós beruházással 2011 év végéig komplex gazdaság- és infrastruktúrafejlesztési program valósul meg Záhonyban. A programmal a még hátrányos helyzetű térségben a kis- és
középvállalkozások támogatásával, valamint a munkaerő felkészítésével lehetőség nyílhat nemzetközi áruelosztó központok kialakítására. A vasúti nagyprojekt és a közúti kiemelt projekt támogatási szerződését június
10-én írták alá a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északkeleti szegletében található településen. Az eseményen
részt vett Hónig Péter közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter és Suchman Tamás kormánybiztos.

Hirdetések
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Kedves Sámsoniak, Testvérek!

Nagy öröm számunkra, hogy Hajdúsámson reformátusai naponta tapasztalják az Isten Szentlelkének erősítő, óvó és
életet adó jelenlétét. Jelzi ezt a gyülekezet létszámának a megnövekedése, az istentiszteleteken való részvétel, a fiatalok, közöttük sok gyerek érdeklődése és az, hogy egyre többen indulnak el szívbeli meggyőződésből a hit útján.
Ez utóbbi mindentől fontosabb. Elindulni a hit útján. Nem megtorpanni, nem megijedni, hanem haladni, mégpedig annak a jelenlétében, aki az egyház Ura. A haladás útján azonban gyümölcsöket kell teremni, melyre magunktól
nem igen vagyunk képesek. De ami „Az embereknek lehetetlen, az Istennek nem.” /Márk 10, 27/
Bármennyire is nagy az érdeklődés, és bármennyire aktuális a hit útjának keresése többek irányából, a lelki válság országunkban mély sebeket okoz. Mint a tenger, úgy akar elnyelni minket. Nagyon sokan, - talán még közülünk
is – megfáradnak, sőt már arra gondolnak, hogy el is vesznek. Az egyház feladata, hogy e kihívás közben is és éppen
ennek ellenére, felvállalja és elvégezze küldetését, mely az emberek megszólítását, lelki felrázását és Isten elé történő
vezetését jelenti.
Az embereket ebből a tengerből, melynek habjai a korszellemmel, a betegségekkel, széthúzásokkal, ármánykodásokkal, házasság-, gyermek- és életellenes furfangokkal vannak telítve, ki kell menekíteni! Egy szigetre, azaz egy stabil, biztonságos, és „alapos” helyre kell vezetni. Kell egy SZIGET… ezért

A „CSALÁD-SZIGET 2009” elnevezésű nyári evangélizációnk mindenkit, korhatár nélkül vár programjaira!
MI LESZ OTT? Éneklés, dicsőítés, előadások, koncertek…
KIK AZ ELŐADÓK? Pálhegyi Ferenc pszichológus, Csókay András Prima Primisszima díjas idegsebész, Balogh
Klára családterapeuta, Balczó András olimpiai bajnok öttusázó, 12 gyerekes édesapa, Bölcskei
Gusztáv református püspök.
KIK ZENÉLNEK A KONCERTEKEN? Pintér Béla, Tűzveszély, Amnesztia, Éden, Continental Singers.
MI LESZ A GYEREKEKKEL? Számukra ezalatt „JÁTSZÓHÁZ” lesz berendezve a parókián.
MI LESZ VASÁRNAP? Istentisztelet, ahol megünnepeljük gyülekezetünk fennállásának 460. és Kálvin János születésének 500. évfordulóját; illetve lelkészek és helyi vállalkozók kispályás focimeccse… és
egyéb meglepetések…
MENNYIBE KERÜL A BELÉPŐ? INGYENES! Ha valaki azonban bármilyen adományt felajánl, köszönettel
elfogadjuk…
MIKOR? 2009. július 15-19. Szerdától szombatig 16.00 és 21.00 óra között, és vasárnap egész nap…
HOL? A református templomban.
A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE Dr. Bölcskei Gusztáv püspök.
VÉDNÖKEI Rácz Róbert és Tasó László országgyűlési képviselők.
Éljük át együtt a csodát! Testvéri köszöntéssel:
Lovász Krisztián
lelkipásztor

Répási István
főgondnok

Kedvezményes tanfolyam indul!!!

Hajdú-Bihar megye legeredményesebb autósiskolája a
Roys 96 AUTÓSISKOLA
Tanfolyamkezdés minden kategóriában

2009. július 3-án 17 órától
• „B” kategóriás tanfolyam: e lméleti oktatási díja 10 000 Ft
gyakorlati oktatás 2500 Ft/óra
• segédmotoros oktatás és vizsgáztatás helyben
• részletfizetési lehetőség
• hitellehetőség

• számítógép-használat a tanfolyam ideje alatt korlátlan mennyiségben
KFF programmal
• a tanfolyam idejére tankönyvhasználat biztosítása
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Roys 96 KFT.
Máté Attila oktató
Hajdúsámson, Radnóti u 2.
Tel: 20/ 9788 508 vagy 06 52 201 063

Hajdúsámsontól 2 km-re lévő Nyestekertben 1746m2-es gyümölcsöskert, villannyal, fúrott kúttal, szerszámtárolóval eladó.
Kisebb értékű autót beszámítok. Telefon: 06/30 252 00 84

Híreink
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Kitüntettjeink
A város Pedagógiai díját Pedagógus nap alkalmából iskolánkban
több éve itt dolgozó, magas színvonalú oktató-nevelő munkát végző
két pedagógus vehette át, Maksáné
Papp Antónia és Vastagné Szűcs
Gabriella. Az ünnepségen került

átadásra az Év pedagógusa díja is,
amelyeket Baráth Endréné, Katona Tünde, Murányiné Őri Anikó
és Szabó Sándorné kapták, az egész
éves, kitartó, közösségi munkájukért. Gratulálunk!
Az iskola dolgozói

Új Sportegyesület alakult
A sámsoniak nagy örömére,
megalakult a 3-D Sportegyesület, Bertalan Zoltán vezetésével, aki maga az elnök is, továbbá
Bodóné Őri Gyöngyi és Tanka
István
vezetésével,elnökségi
tagokkal.
Az egyesület, idén március közepétől tevékenykedik, 3
sportágat megcélozva. Női kézilabda csapat kialakítása, 4-es osztálytól kezdve, íjászat, mint sportág megismertetése, és végezetül a
kispályás football, (amely tömegsport szintű, városbajnokság szervezése).– Nyitottak vagyunk bármilyen új sportág kezdeményezésére is. Számunkra a sport a
lényeg, hogy a gyerekek, alkatuktól és tehetségüktől függetlenül, mozgásban tartsák testüket,
egészségüket - nyilatkozta Bertalan Zoltán.
A kézilabdaedzések szeptembertől júniusig, heti 3, a nyári időszakban heti 2 alkalommal vannak megtartva. Évek óta nincs női
kézilabda csapata városunknak,
ezért szinte a nulláról kell kezdeni a játék oktatását. A cél az, hogy
4. osztálytól, évről évre felmenően egészen 8-ik, tehát 5 korosztálynak, évfolyamonként legyen
csapata. A végső cél, hogy a 8-ik
osztály után lehetőség legyen egy
felnőtt női csapat szerepeltetésére a megyei bajnokságban. Már
pozitív visszajelzéseket is kap-

tak a vezetők a szülőktől, hiszen
elindult egy olyan sportág Sámsonban, amely nemcsak a fiúkról
(nem rossz értelemben), hanem a
lányokról is szól.
Az íjászatot 10 éves kortól
érdemes elkezdeni, kipróbálni.
A tervek szerint ez a szakosztály
július közepétől fog kezdődni,
heti két alkalommal, 2 féle ágazatban: a pálya és a vadászíjászatban. Az íjak típusai a követezőek:
tradicionális (ősmagyar), olimpiai (reflex) és csigás. Jövő januártól,
folyamatos versenylehetőségek is
lesznek a tagoknak, területi illetve a MISZ (Magyar Íjász Szövetség) által szervezett versenyeken (diákolimpia, más egyesületek versenyei).
Mi is kell ahhoz, hogy Ön is,
Te is tagja legyél az egyesületnek?
Tagdíjat kell fizetni, melynek
ára 500Ft/ hó és ezért az összegért bármelyik szakosztály részese lehetsz. Az íjászat 2500Ft/hó,
de ezért cserébe az íjak használata
díjmentes, megvásárlására nincs
szükség.
Elérhetőség a következő számon, címen és e-mail címen
lehetséges:
06-30 239- 57- 07
Bertalan Zoltán
Hajdúsámson, Ág utca 10.
Ezúton szeretné megköszönni az egyesület az önkormányzat
és az iskola segítséget!

Miki volt a legharcosabb
A debreceni Hódos Imre
sportcsarnokban, május 29-én
megrendezett
Kelet-Nyugat elnevezésű ökölvívógálát
az utóbbi csapat nyerte, de a
hajdúsámsoni bunyósok teljesítményére nem lehetett panasz.

Varga Miklós nagy kedvvel
bunyózva győzte le a kaposvári Laufer Krisztiánt, a szervezők értékelték teljesítményét,
neki ítélték a „gála legharcosabb bokszolója” címet.
Gratulálunk!

„Hirtelen halálod megtörte szívünket,
Örökké őrizzük drága emléked.
Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,
Találd meg odafenn az örök boldogságod.
Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tőlünk,
De mi gondolatban mindig veled élünk.
Nélküled szomorú, üres szívünk, házunk,
Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.”

Megemlékezés
Mély fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb
napjára 2008. június 16-ra,

MADAR JÁNOS
(1943-2008)
halálának 1. éves évfordulóján.
Soha el nem múló szeretettel: gyászoló családja.

A
POLGÁRMESTERI
HIVATAL

IGAZGATÁSI SZÜNET MIATT

2009. JÚLIUS 20-tól 2009. JÚLIUS 31-ig

ZÁRVA TART.

A jegyzői titkárságon a „B” épület 3. sz. irodájában csak a
rendszeres szociális segély, köztemetés és a közgyógyellátás
iránti kérelmek benyújtására lesz lehetőség.
A halaszthatatlan ügyek (halálozás, anyakönyvezés, katasztrófa helyzet stb.) intézése ügyeleti rendszerben történik, a jegyzői titkárságon keresztül.
Kérjük, hogy kérelmeiket az igazgatási szünet ideje alatt postai úton juttassák el hivatalunkba.

Szíves megértésüket előre is köszönjük.

Dániába utaztak
20 ország 123 öklözőjének
részvételével a dániai Odensében
június 14 és 21 között zajlott le
az Európai Uniós Országok Bajnoksága, ahol a magyar válogatottak közül két hajdúsámsoni
sportoló is ringbe lépett, Ungvári István (48 kg) és Varga Mik
lós (60kg). Ungvári kategóriájában a III. helyet szerezte, Miki
pedig az V. helyen végzett.

Gratulálunk
Megszületett a klubelnök, Tóth János és felesége,
Ildikó kislánya! A csöppség, aki a Lina nevet kapta, 49 centiméterrel és 3 310
grammal látta meg a napvilágot. A baba és a mama
jól vannak. A hajdúsámsoni
ökölvívó csapat minden tagja nagy szeretettel gratulál a
Tóth családnak!

2009. június

Óvoda, iskola

Óvodai ballagás az
Eszterlánc Óvodában

Az Eszterlánc Óvoda ballagása 2009. június 6-án 9 órától
a kedvezőtlen időjárás miatt az
Iskola Aulájában került lebonyolításra. Ezen a napon 20
csoportból 151 gyermek búcsúzott az óvodából. A nagycsoportos óvodások már hetekkel előtte készültek a várvavárt eseményre. Az ünneplőbe öltözött gyermekek az óvodai élet hagyományainak megfelelően vidám táncokkal, ballagó versekkel köszöntek el az
óvodától. A szülők és a hozzátartozók tetszésüket és megelégedésüket fejezték ki, sokuknak

könny szökött a szemébe. Tudják jól, hogy ősszel már új környezetben – a II. Rákóczi Ferenc
AMI – folytatódik gyermekük
nevelése, hiszen az önfeledt játékot felváltja a tanulás.
Andó Lászlóné Polgármester
Asszony köszöntőjében megköszönte az óvodapedagógusok
munkáját és hasznos útravalót
adott az iskolába készülő gyermekek és szüleik számára.
Kedves búcsúzó nagycsoportos gyermekek! Kívánjuk, hogy
a nyári szünetet töltsétek vidáman, önfeledt játékkal. Az óvodában dolgozók szeretettel gondolnak Rátok, reméljük az ovis
évek szép emlékként maradnak
meg számotokra és mindig szeretettel gondoltok vissza Ránk és
az itt maradt csoporttársaitokra.
Váradi Lászlóné
óvodavezető-helyettes
Nagyné Fülep Henrietta
óvodapedagógus

7. oldal

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy az Eszterlánc Óvoda
2009. július 27-től 2009. augusztus 19-ig zárva tart.

Nyitás 2009. augusztus 24-én (hétfőn) lesz.

Nyári játszóház
Nyári játszóházat indítunk
az iskolában 2009. június 22. és
augusztus 19. között, hétköznaponként 8-13 óra között. Iskolánk tanulói díjmentesen vehetnek részt a programokon. ( Lesz
természetjárás, kerékpározás,
foci, kézműves és számítógépes
foglalkozás, pin-pong, csocsó).

Jelentkezni folyamatosa lehet!
A gyerekek részvételi szándékát
a felügyelő kollégáknál tudják
megtenni az iskolában, 8.00 és
13.00 óra között.
Az iskola pedagógusai és az
iskola vezetősége kellemes pihenést és tartalmas nyarat kíván
mindenki számára!

Gratulálunk
Az országos Lázár Ervin Prózamondó Verseny döntőse lett
(12 legjobb között szerepelt)
iskolánk 4. c osztályos tanulója,
Sólyom Anna! Felkészítő tanára Keserű Józsefné.
Gratulálunk!

Pedagógusnap az
Eszterlánc Óvodában
Ebben az évben az Eszterlánc
Óvodában 2009. június 5-én
került megrendezésre a Pedagógus napi ünnepségünk.
Nagy örömünkre, erre a napra eljöttek óvodánkba nyugdíjasaink és a Gyed-en lévő dolgozóink. A megjelent vendégek
köszöntése után a „Buci Maci”
csoport színvonalas előadásában láthattuk „ A tyúkanyó” című
mesét, mely nagy sikert aratott a
vendégek és dolgozók körében.
Óvodavezetőnk Pásti Marianna
köszöntötte a megjelent vendégeket, kollektívánkat, majd Andó
Lászlóné Polgármester Asszony
elismerő szavai után került sor a
díjak átadására.
Hajdúsámson Város Önkormányzatának Pedagógiai díját

ebben a tanévben Nagyné Fülep
Henrietta, az Eszterlánc Óvoda
„Év pedagógusa” díját Csiréné
Hajzer Judit, az „Év technikai dolgozója” díját Gajdosné
Zoványi Erika érdemelte ki,
sikeres és eredményes munkájával. Óvodánkban több évet
ledolgozott munkatársaink elismerésként törzsgárda jutalomban részesültek: Szabó Istvánné
35 éve, Bíró Enikő 30 éve, Sas
Jánosné 20 éve dolgozik intézményünkben. Gratulálunk a
díjazottaknak, sok sikert kívánunk további munkájukhoz.
A díjátadó után az Óvodaszék
nevében Molnár Mónika elismerő szavait hallhattuk.
Ettől az évtől került bevezetésre, hogy a Pedagógus Szak-

szervezet Debrecen Városi és
Körzeti Bizottsága is elbúcsúztatta a most nyugdíjba vonuló
kollégánkat. Szabó Istvánné a
szakszervezet nevében köszönte meg Kenéz Lajosné Irénkének
24 évig tartó odaadó munkáját.
Az állófogadás előtt, Pedagógus
napi programunkat az óvó nénik
énekkara zárta, s ekkor vehettük át az Önkormányzat ajándék bonbonját és köszönetüket
kifejező üdvözlőlapjukat.

Kívánjuk, hogy valamennyi
munkatársunk a megérdemelt
nyári szabadsága alatt pihenje ki magát, hogy a következő
tanévben újult erővel végezhesse munkáját az Eszterlánc Óvodában.
Bakóczyné Andrásné
Bontosné
Medgyesi Annamária
óvodapedagógusok

Városunk életéről

8. oldal

2009. június

A Muskátli Népdalkör programja
A Muskátli Népdalkör legközelebb június 28-án, vasárnap látható és hallható Nyíradonyban a Ligetaljai Napok délutáni programjában.
Július 11-én szombaton Újszentmargitára utaznak, ahol
Guiness rekord kísérletben vesznek részt, melynek célja a 48
órás folyamatos népdal és nótaéneklés rekordjának felállítása.
Itthon augusztus 23-án, a városnapon találkozhatunk velük újra.
Közben készül második hanganyaguk, mely hamarosan CD-n
hallható.
Gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Arany oklevél
A Ficánka Mazsorett Csoport arany minősítést ért el show és
pom-pon kategóriában is június 6-án a Nádudvaron megrendezett
Országos Mazsorett Fesztiválon. A csoport vezetője: Labodáné
Fésüs Mónika Gratulálunk és további sikereket kívánunk! A csoport legközelebb július 4-én képviseli településünket a hajdúszoboszlói versenyen.

Töltsd hasznosan a szünidőt,
rajzolj és nyerj!
A Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
a várossá válás 5. évfordulója alkalmából

RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET

„Hajdúsámson gyermekszemmel” címmel
óvodás, alsós és felső tagozatos tanulók
kategóriákban.
A rajzok szabadon választott technikával,
minimum A/4 méretben készüljenek.
Érd.: a Könyvtárban

Beadási határidő:
2009. augusztus 14. péntek 16 óra
Eredményhirdetés:
a városnapon, 2009. augusztus 23-án.

PROGRAMELŐZETES

Rendezvénysorozat a várossá válás 5. évfordulóján
Augusztus 19. és 23. között, az önkormányzat és a Rákóczi Egyesület szervezésében rendezvénysorozattal
készülünk abból az alkalomból, hogy Hajdúsámson 5 éve nyerte el a városi címet.
Színes változatos programokkal várjuk majd a látogatókat:
Augusztus 19.

Augusztus 20.

a Könyvtár névadó ünnepsége,
Augusztus 21-22. motoros találkozó és „SámsonFeszt”
Szent István napi programok
Helye: iskola hátsó udvara
Helye: könyvtár és az iskola bel- Augusztus 23.
a városnap hagyományos és új eleső udvara
mekkel.
Hajdúsámson részvétele a VirágHelye: iskola hátsó udvara
karneválon
Helye: Debrecen
Szeretettel várunk mindenkit a programokra!

