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Rákóczi-hét az iskolában

Névadónk, II. Rákóczi Ferenc tiszteletére megrendezett Rákóczi-hét 2012.
március 26-án a nyitó ünnepséggel vette kezdetét iskolánkban.

Az osztályok képviseletében
tanulóink, az iskola dolgozói,
a meghívott vendégek, egy
színvonalas, szívet melengető
emlékezés résztvevői lehettek.
Emelte ünnepségünk fényét
a 4. évfolyam műsora, amely

a kuruc korszak viszontagságait, a haza szeretetét egy
mondán keresztül mutatta be.
Köszönet a műsorban résztvevő tanulóknak, a felkészítő
tanároknak, tanítóknak.
Folytatás a 7. oldalon

Újabb tűzeset
2012. április elsején a Veres Péter utcában, Seres László családi házában tűz ütött ki, melynek
oltásában a környéken lakók
segítettek a tűzoltók megérkezéséig.
Az eset után a család segítséget
kért az önkormányzattól és a helyi képviselőtől a bontással kapcsolatos munkálatokban. Megpróbáltunk minél több közcélú
munkát végző embert bevonni és
segítséget nyújtani a család részére. Kérem a körzetemben lévő
lakosokat, hogy forduljanak hozzám bizalommal a problémák mihamarabbi megoldása érdekében.

Balogh Józsefné
IV. körzet képviselője

A Rákóczi hét nyitóünnepsége március 26-án

A hősökre emlékeztünk
Idén április 22-én, vasárnap
tartottunk megemlékezést a
világháborús emlékműnél.

Dr. Boda József dandártábornok és Hamza Gábor polgármester is megemlékezett
a sámsoni katonákról és áldozatokról

„Emlékezzünk azokra a katonákra, hősökre, akik megtették
azt, amit megkövetelt a haza:
hősi halált haltak. Hajtsunk
fejet a Hazánkért folytatott
harcok során hősi halált haltak és áldozatok emléke előtt.
A Hősök napja ma a kegyeletadás mellett a béke jelentőségére hívja fel a figyelmet. Azt
sugallja, a mai kor emberének,
becsülje meg, hogy közvetlen
háborútól mentes korban és
helyen élhet.” - hangzott el az
ünnepi beszédben.

A debreceni 24. Bornemissza Zászlóalj biztosította a díszőrséget az emlékműnél
Folytatás a 2. oldalon
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A hősökre emlékeztünk

2012. április 22-én, vasárnap
18. alkalommal rendeztünk
megemlékezést a világháborús emlékműnél.

kezhessen be, míg ember él a
földön.”
Az ünnepségen részt vett a
Debreceni Zsidó Hitközség
elnöke és főrabbija is, aki ezt
követően egy zsoltárt olvasott
fel az áldozatok emlékére.

Az ünnepség, ahogyan 1995
óta minden évben, a református templomban kezdődött
emlék-istentisztelettel, amelyet Lovász Krisztián református lelkész tartott.
Az ünneplő gyülekezet ezután
kivonult az emlékműhöz, ahol
egy perces néma megállással emlékeztünk meg Vitéz
Bakó Istvánról, az ünnepség
alapítójáról, aki 2011 nyarán
hunyt el. „Elszorult szívvel
készültünk nélküle a mai megemlékezésre, hiányolva útmutatását, gondos odafigyelését.
Hiányozni fognak őszinte,
tanulságos szavai is erről a
mai alkalomról. Kérem, hogy
egy perces néma megállással
emlékezzünk meg a magyar
katonai ejtőernyőzés jeles
alakjáról, Hajdúsámson díszpolgáráról, a mi kedves Pista
bácsinkról.” - mondta az ünnepség szervezője, Tarné Hajdú Judit.
Ezután Hamza Gábor polgármester mondta el ünnepi
beszédét, kiemelve, hogy ez
az ünnepség egyaránt szól a
katonai és polgári áldozatoknak. Utalt arra, hogy a szo-

bor, amelynél tiszteletünket
tesszük, eredetileg az I. világháború 273 hajdúsámsoni
áldozatának állított emléket,
de 1998-ban márványtáblára
vésve felkerült rá a II. világháború áldozatainak, 122 elesett
katonának és 188 elhurcolt
zsidó lakosnak a névsora is.
A Holokauszttal kapcsolatban
szólt a közelmúltban megtartott emléknap jelentőségéről
és hangsúlyozta: „A mindenkori kormányok és a politikai
hatalmak kötelessége, hogy
emlékeztessék a nemzedékeket erre a szörnyű, aljas tettre,
melyet ember-ember ellen elkövetett, hogy soha ne követ-

A közelmúltban elhunyt Vitéz Bakó Istvánról a Magyar
Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége nevében Dr. Boda
József dandártábornok emlékezett meg. Beszédében
felidézte az 1941. április 12-i
tragédiát, amelynek utolsó
túlélője volt a hajdúsámsoni
nyugalmazott ejtőernyős, akit
éppen a katasztrófa helyszínén Veszprém-Jutaspusztán
kísértek utolsó útjára katonai
tiszteletadással 2011. július
19-én. A dandártábornok megemlékezett a szintén sámsoni
születésű vitéz Kerekes Imre
ejtőernyős szakaszvezetőről
is, aki nem élte túl az 1941-es
katasztrófát és nevét emléktábla őrzi az emlékművön.
A beszédek után koszorúzásra került sor, melynek során a
helyi intézmények, civil szervezetek, a debreceni, szolnoki,
budapesti ejtőernyős alakulatok, tagszervezetek, valamint
az egyházak képviselői és az
áldozatok hozzátartozói is lerótták kegyeletüket.

A Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány felhívásai
1 %-os felajánlás
Kérjük támogassa alapítványunkat adója 1 %-ával.
Adószám: 18548743-1-09
Legyen szebb a városunk!
A közterületek parkosításához a tavaszi időszakra
is szívesen fogadunk bármilyen virágot, bokrot, fát, örökzöld növényt!
Tankönyvgyűjtés
Már a következő tanévre gondolva, folyamatosan gyűjtjük a feleslegessé vált tankönyveket,
könyveket
a hátrányos helyzetű tanulóknak és az iskolai könyvtárnak.
Várjuk felajánlásaikat!
Szegediné Páll Rita elnök
06-30-498-9562 vagy forduljon bizalommal a kuratórium tagjaihoz:
Szabó Attiláné (Sebők Magdolna), Tarné Hajdú Judit, Láyer József, Pistai János.

KÖZÖSSÉG

Segítség
rászorulóknak
A Polgármesteri Hivatal ezúton tájékoztatja a rászorulókat, hogy 50 zsák használt
cipő szétosztására van lehetősége a Hadházi úti telephelyen. Az adományt ezúton is
köszönik Pistai János úrnak.
Érdeklődni lehet: Balogh
Józsefné képviselőnél a Polgármesteri Hivatalban.

Tájékoztatás a
szemétszállításról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a Képviselő-testület 7/2005. (II. 28.) rendeletének 15. § (10) bekezdése
szerint 2012. május 1-től:
Két önálló, 50 m-es körzetben elhelyezkedő lakóingatlan esetében, a háztartási
hulladékkal
kapcsolatos
közszolgáltatás közösen is
igénybe vehető. Ilyenkor az
érintetteknek írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a
gyűjtőedényt melyik ingatlanon tárolják és adják át ürítésre, valamint arról, hogy a szolgáltatás díját milyen arányban
fizetik, és a díjat melyik tulajdonosnak kell kiszámlázni.
A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy
- mindkét ingatlanon egyedül
élő személy lakjon, vagy
- az egyik ingatlanon egyedül
élő személy, a másikon gyermekét (gyermekeit) egyedül
nevelő szülő, vagy
- mindkét ingatlanon gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő lakjon.
A bejelentett lakcím a lakcímkártyával igazolható.
A kedvezmény nem vonható
össze más kedvezménnyel.
A közös használat feltétele,
hogy egyik félnek sem lehet
az A.K.S.D. Kft. felé fennálló díjtartozása. A lemondott
tárolóedényt az esedékes díj
kiegyenlítését követően vissza
kell szolgáltatni a Polgármesteri Hivatal részére.
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TISZTELT LAKOSSÁG!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy az önkormányzat számlavezető pénzintézete 2012.
január 01. napjától a HajdúTakarék Takarékszövetkezet.
Az önkormányzat számlaszámai ennek következtében
megváltoztak. Kérjük Önöket, hogy lakossági befizetéseiket – különös tekintettel a
helyi adókra – az alábbiakban
feltüntetett
számlaszámokra szíveskedjenek befizetni.
Tekintettel arra, hogy a számlavezető
Hajdúsámsonban
kirendeltséggel
rendelkezik, kérjük, hogy a pénzintézetnél történő közvetlen
befizetéssel tegyenek eleget

fizetési kötelezettségeiknek!
Ebben az esetben szíveskedjenek a befizetéskor az önkormányzat által megküldött
határozatot, vagy értesítőt,
vagy befizetési bizonylatot magukkal vinni annak
érdekében, hogy a befizető
azonosítót a takarékszövetkezet feltüntethesse a befizetés azonosítása érdekében.
Ezen túlmenően lehetőség van
átutalással történő befizetésre is az alábbiakban felsorolt
számlaszámokra a közlemény
rovatban az adóazonosító
jel, (vállalkozás esetén: adószám) vagy befizető azonosító (mutató) feltüntetésével.

Költségvetési elszámolási számla:
Építményadó beszedési számla:
Magánszemélyek kommunális
adója:
Vállalkozók kommunális adója:
Eljárási illeték beszedési számla:
Iparűzési adó beszedési számla:
Bírság számla:
Késedelmi pótlék számla:
Idegen bevételek elszámolási
számla:
Bérlakások értékesítése
elszámolási számla:
Letéti számla:
Termőföld bérbeadás jöv.adó
beszedési számla:
Egyéb bevételek elszámolási
számla:
Gépjárműadó beszedési számla:

60600101-11079484
60600101-11079491
60600101-11079518
60600101-11079525
60600101-11079532
60600101-11079549
60600101-11079556
60600101-11079563
60600101-11079587
60600101-11079594
60600101-11079611
60600101-11079635
60600101-11079642
60600101-11079666

Hajdúsámson településen a lakosok a következő időpontokban
intézhetik a helyi Hajdú-Takarék Takarékszövetkezetben (4251
Hajdúsámson, Rákóczi u. 6.) befizetéseiket:
Hétfő		
Kedd, szerda, csütörtök
Péntek

8:00 – 16:30
7:30 – 15:30
7:30 – 12:30

Amennyiben a kedves lakosok Debrecenben kívánják ügyeiket
intézni, úgy azt a fenti időpontokban megtehetik a következő
címeken:
Hajdú-Takarék Takarékszövetkezet
4025 Debrecen, Bethlen u. 10-12 A. I/6.
Hajdú-Takarék Takarékszövetkezet
4033 Debrecen, Mátyás k. u. 25-27. szám alatti fiókokban.
Bagolyné Szűcs Mariann jegyző
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VÁLTOZTAK A HELYI ADÓK
Tájékoztató az építményadó és
a magánszemélyek kommunális adójának változásairól, bevallásáról
A helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény (Htv.) 2012. január
1-jétől hatályos módosítása
értelmében az adókötelezettség kiszélesedett a magánszemélyek kommunális adója
tekintetében. (A Htv. korábbi
rendelkezései értelmében az
adókötelezettség hatálya telkek esetében csak a beépítetlen belterületi földrészletekre
terjedt ki.)
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő- testülete
a helyi adókról szóló 32/2011.
(XII. 28.) önkormányzati rendeletében a következők szerint
szabályozza a kommunális és
vagyoni tipusú adónemeket:
Adóköteles vagyontárgy a
város illetékességi területén
lévő épület, épületrész (továbbiakban: építmény), valamint
telek.
- Építményadót kell fizetni
a nem lakás céljára szolgáló
építmények után (vállalkozási
célt szolgáló épületek, gazdasági épületek).
Az adó mértéke az építmény
hasznos alapterületére számítva 150,- Ft/m2.
- Magánszemélyek kommunális adó fizetési kötelezettség
terheli
- a lakás céljára szolgáló építmények (lakóházak) tulajdonosait,
- a város közigazgatási területén lévő telkek, külterületen
ténylegesen nem mezőgazdasági művelés alatt lévő ingatlanokat (zártkert) tulajdonosait, továbbá
- a város illetékességi területén
nem magánszemély tulajdonában álló ingatlanok bérlőit.
A magánszemélyek kommunális adójának mértéke az előzőekben meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti

jogonként 7000,- Ft/év. Egy
meghatározott adótárgy után
csak egyféle adó fizetendő.
Az adót annak kell megfizetni (adóalany) aki a naptári év
első napján az építmény, telek,
tulajdonosa (tulajdoni hányada arányában tulajdonostársa).
Amennyiben azonban az építményt, telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (haszonélvezet,
bérleti jog) terheli, az annak
gyakorlására jogosult az adó
alanya.
Az adóköteles ingatlanok után
az adóbevallások benyújtása az adózók kötelezettsége!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy amennyiben a
bejelentési és adóbevallási kötelezettségüknek nem tesznek
eleget, úgy az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény
172. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt szabályok szerint
magánszemély adózók 200
ezer forintig, más adózók 500
ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatók.
Amennyiben fenti változásokkal adókötelessé vált ingatlanuk, vagy tájékoztatónkkal
kapcsolatban kérdésük, észrevételük merül fel, kérjük,
keressenek fel bennünket az
alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Levelezési cím: Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási és Hatósági
Iroda
4251 Hajdúsámson,
Szabadság tér 5.
Telefon: 52/590-599, vagy az
52/590-590 (15-ös mellék),
Fax.: 52/590-591
e-mail
cím:
adoiroda.
hajdusamson@t-online.hu
Ügyfélfogadási időben személyesen:
Hétfő, Kedd, Péntek: 8.00 12.00
Szerda: 8.00 - 18.00
(Csütörtökön nincs ügyfélfogadás)

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
2012. évben kihelyezett ügyfélszolgálat következő időpontja
Hajdúsámsonban: 2012. május 14. (hétfő).
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HÚSVÉT AZ ÓVODÁBAN
Az Óvodában színes programokkal hangolódtunk a
húsvétra. Április 5-én húsvéti
alkotónap volt, ahol a gyermekek képeslapot készíthettek
ujjnyomattal, tojást díszítettek
zsírkrétával, festéssel, illetve
mozaik technikával.
Papírtojásra
ragasztottunk
különböző motívumokat, pl:
tulipánt, nyuszit, pillangót…
stb. Majd satírozással elővarázsoltunk különböző húsvéti
szimbólumokat.
Április 6-án játszónapot tartottunk. Reggel feldíszítettünk
az udvaron egy fát a csoportok

által festett, díszített tojásokkal. Minden csoport elénekelte
az indulóját (csoportindulót)
és az általuk megtanult locsolóverset. Majd különböző
versenyjátékok következtek:
volt kosárfoglaló, nyuszifarok
gyűjtő és tojáskereső verseny.
A mozgalmas napot közös
nyuszi-bugi zenés táncos mulatsággal zártuk.
A gyermekek kipirult mosolygós arca elárulta, hogy élményekkel gazdagodva sikerült
ráhangolódnunk húsvétra.
Süvöltősné Terdik Katalin
óvodavezető-helyettes

PAPÍRGYŰJTÉS

TISZTELT SZÜLŐK!
Az AKSD által meghirdetett tavaszi hulladékgyűjtési versenyben Óvodánk is részt vesz. Ennek keretében 2012. május 22én (kedden) 7 órától – 16-ig Papírgyűjtési versenyt rendezünk
a csoportok között. Kérjük a szülőket, hogy járuljanak hozzá
a meghirdetett akciónk sikerességéhez. Gyűjthető:vegyes újságpapír, kartonpapír, régi füzetek, könyvek, stb.
A Környezet Munkaközösség

KÖZÖSSÉG

Húsvét a múzeumban
A kulturális intézményben
az év elején meghirdetett
„Népi kalendárium” című
programsorozatban került
sor a húsvéti készülődésre.
A programok április 5-én délelőtt tojáskereső versennyel
kezdődtek, amelyen gyalogos
és kerékpáros csapatok indultak el, hogy megkeressék a
városszerte elrejtett tojásokat.
A megmérettetésre 20 csapat nevezett, a négy évestől a
nyugdíjas nagymamáig minden korosztály képviseltette
magát. A szép tavaszi időben
több kilométert tettek meg
gyalog vagy kétkeréken, hogy
a nyolc helyszínen elrejtett tojásokat összegyűjtsék.
A visszaérkezők a kézműves
foglalkozások keretében kipróbálhattak többféle tojásfestési technikát, készíthettek
papírnyuszit vagy akár maguk

A kerékpárosok között a Piros Edina és Koncz Nikolett
páros lett az első
is nyuszivá változhattak az
arcfestés által.
Reméljük mindenki jól érezte
magát és jövőre is találkozunk.
A programsorozat következő
rendezvénye a „Pünkösdölő
gyereknap” lesz május végén.

Tojásfestés a múzeumban

A csapatok gyalog vagy kerékpárral indultak a tojások keresésére

ÖNKORMÁNYZAT
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Ülésezett a Képviselő-testület
Tájékoztató a 2012. március 23. és április 16. közötti
képviselő-testületi
üléseken
hozott fontosabb döntésekről.
- A képviselő-testület elhatározta,
hogy 2012. évben pályázatot nyújt
be a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális
Intézmény technikai, műszaki
eszközállományának, berendezési
tárgyainak gyarapítására.
- Elhatározta, hogy pályázatot ír
ki a 4. sz. felnőtt háziorvosi feladatok , valamint a 3. sz. vegyes
fogorvosi körzetben fogorvosi
feladatok ellátására.
- A Képviselő-testület Czeglédiné
Dr. Szilágyi Irént Hajdúsámson
Város Önkormányzata aljegyzőjévé nevezte ki 2012. április 1.
napjától.
- Elfogadta a helyi önszerveződő
közösségek és egyéb szervezetek
2011. évi támogatásának elszámolását.
- Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
alábbi civilszervezetek részére
biztosít támogatást 2012. évben:
- a Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub Egyesület részére 200.000
Ft.,
∙a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére 4.400.000 Ft.,
∙a 3-D Sportegyesület részére
2.000.000 Ft.,
∙a
Hajdúsámson
Fejlődéséért
Közalapítvány
részére
400.000 Ft.,
∙az Iskolánkért Alapítvány részére
500.000 Ft.,
∙a Hajdúsámsoni Sporthorgászok
Egyesülete részére :200.000 Ft.,
∙az S-O2 Postagalambsport Egyesület részére 100.000 Ft.,
∙a Martinkai Lakosokért Egyesület és az egyesület
keretein belül működő Őszirózsa
Idősek Klubja részére 200.000
Ft.,
∙a Harangi Imre Sportegyesület
részére 5.900.000 Ft.,
∙a Hajdúsámsoni Polgárőrség részére 1.900.000 Ft.,
∙a Családok a Családokért Egyesület részére
200.000 Ft.
∙a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni „Élet” gyülekezete részére 300.000 Ft.,
∙a Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére 130.000 Ft.,
∙a Szent Család Plébánia részére
300.000 Ft.,

∙a HIT Gyülekezete hajdú-sámsoni közössége részére 300.000 Ft.,
∙a Hajdúsámsoni Görögka-tolikus
Szervezőlelkészség
részére
300.000 Ft.
∙a Hajdúsámsoni Református
Egyházközség részére 500.000 Ft.
- A képviselő-testület elhatározta,
hogy 2012. évi költségvetési rendeletében az eredeti előirányzaton
felül további 7.178 eFt előirányzatot biztosít az önszerveződő
közösségek támogatására az alábbiak szerint:
- működési hiány egyidejű növelésével 6.728 eFt-ot
- a felhalmozási hiány egyidejű
növelésével 450 eFt-ot
- Elfogadta a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság
Hajdúsámson
Város 2011. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről készített
beszámolóját.
- Módosította Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát.
- Jóváhagyta a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény módosított pedagógiai programját
2012. szeptember 1-jei hatállyal.
- A II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított
szervezeti és működési szabályzatát, valamint módosított házirendjét 2012. április 1-jével
jóváhagyja. A módosítások nem
érintik a 2011/2012-es tanévet.
- Elfogadta a Hajdúsámsoni
Mikrotérségi Szociális szolgálat
2011. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját.
- hozzájáruló nyilatkozatot adott
a Segítők Innovatív Közössége
Közhasznú Egyesület Rubin Szociális Szolgálat II. néven működő
személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmény részére, hogy
50 fő számára nappali ellátást, 81
fő számára házi segítség nyújtást
végezzen.
- A képviselő-testület elhatározta,
hogy a 45-65 éves kor közötti hajdúsámsoni nők 2012. évi
mammográfiás szűrővizsgálatra történő szállításáról - igény
szerint – gondoskodik az önkormányzat tulajdonában lévő autóbusz biztosításával.
- a Hajdúsámsoni Víziközmű
Társulat működését illetően az
alábbiak szerint határozott:
Tekintettel arra, hogy az ISPA beruházás műszaki átadás-átvételi
eljárása 2010. december 17. nap-

ján lezárult, a Képviselő-testület
kezdeményezi, hogy az elnök
gondoskodjon - a Hajdúsámsoni
Víziközmű Társulat a vízgazdálkodási társulatokról szóló
160/1995. (XII.26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően
- a tagnyilvántartás aktualizálásáról a határozat kézhezvételétől
számított 30 napon belül, és az elszámolási eljárás megindításához
szükséges lépéseket ezen időpontig tegye meg. Ezt követően az elszámolási eljárást haladéktalanul
indítsa meg és a Társulat megszűnéséhez kapcsolódó intézkedéseket tegye meg. A Társulat megszűnéséig további kötelezettséget
a Társulat ne vállaljon, illetve a
fennálló feleslegessé vált kötelezettségvállalásokat haladéktalanul szüntesse meg.
- A Képviselő-testület elhatározta, hogy pályázatot nyújt be az
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújításra a
Hajdúsámson, Kossuth utca 14.
sz. alatti Sportöltöző felújítása,
korszerűsítése, bővítése céljából
bruttó 20 millió Ft összegű támogatásra. A pályázathoz szükséges
önerő 2 222 222 Ft-os összegét a
2012. évi költségvetésben felhalmozási forráshiány egyidejű növelésével biztosítja.
- Elhatározta, hogy a Református
Egyház 543/2 hrsz-ú ingatlanára
vonatkozó módosítási kérelmének helyt adva – a Helyi Építési
Szabályzat és Szabályozási Tervet, Településszerkezeti tervet
módosítja, amennyiben annak
költségeit a kérelmező vállalja.
- Hajdúsámson Város Önkormányzata Varga Miklós felnőtt
válogatott ökölvívó részére 2012.
május 1. napjától 2012. december
31. napjáig terjedő időre 100.000
Ft/hó összegű, Ungvári István
ökölvívó sportoló részére 50.000
Ft/hó, Máté Attila ifjúsági válogatott ökölvívó sportoló részére
20.000 Ft/hó összegű pénzügyi
támogatást nyújt szponzori
szerződés keretében.
- Felhatalmazta a polgármestert,
hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és az
Eszterlánc Óvoda 2012. szeptember 1-jével egyházi fenntartásba
történő átadásának lehetőségével levélben keresse meg a Hajdúsámsonban jelenlévő egyházak
képviselőit és kérje írásos nyilatkozatukat az esetleges fenntartói

jog átvételével kapcsolatos szándékukról.
- Elhatározta, hogy az ÉAOP3.1.4/A-09-2010-0007 jelű „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és
vonzáskörzetében” című projekt
megvalósításához
kapcsolódó
kiviteli terv elkészítésének bruttó 2.500.000 Ft-os összegét nem
elszámolható költségként a 2012.
évi költségvetésében biztosítja a
felhalmozási hiány egyidejű növelésével.
- Elhatározta, hogy az ÉAOP3.1.4/A-09-2010-0007 jelű „Korszerű közösségi közlekedés
létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” című
projekt megvalósításához kapcsolódó kiviteli terv elkészítésének
bruttó 2.500.000 Ft-os összegét
nem elszámolható költségként a
2012. évi költségvetésében biztosítja a felhalmozási hiány egyidejű növelésével.
- Elhatározta, hogy az ÉAOP3.1.4/A-09-2010-0007
jelű
„Korszerű közösségi közlekedés
létrehozása
Hajdúsámsonban
és vonzáskörzetében” projekthez kapcsolódó Magyar Közút
Zrt-vel megkötött konzorciumi
szerződést módosítja és az ÁFA
törvény változásával járó 792 132
Ft-os többletköltséget az Önkormányzat biztosítja a saját megítélt
támogatásának csökkentésével.
- elhatározta, hogy az ÉAOP3.1.4/A-09-2010-0007
jelű
„Korszerű közösségi közlekedés
létrehozása Hajdúsámsonban és
vonzáskörzetében” című projekthez kapcsolódó Magyar Közút
Zrt-vel megkötött konzorciumi
szerződés módosítását abban az
esetben írja alá, ha a módosítás
szövegében szerepel, hogy Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyilatkozza, hogy a projekt teljes
megvalósítása alatt esetlegesen
felmerülő bármely további többlet költséget saját forrásból biztosítja.
- Elhatározta, hogy a 3 projekt
(ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007,
AOP-3.1.3/A-09-2009-0020,
AOP-5.1.2/D_2-09-2009-0045)
közbeszerzési eljárásának lefolytatására további bruttó 1
000 000 Ft-ot biztosít nem elszámolható költségként a 2012. évi
költségvetési felhalmozási hiány
egyidejű növelésével, amely a
projektek között egyenlő arányban kerül felosztásra.
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A bölcsődei felvétel rendje
Kedves Szülők!
Bölcsődénk már több mint tíz
éve szeretettel neveli-gondozza a ránk bízott gyermekeket,
szüleik nagy megelégedésére.
A 2011. évi nevelési évtől új
eljárást vezettünk be a felvételek rendszerében a korábbi
egy-másfél éves sorban állás
helyett. Ettől az évtől az óvodai beíratások után hirdetem
meg a jelentkezéseket, mert
így a szülő és a munkáltató
is jobban tud tervezni, a szülő munkába állását illetően.
Mindenki tudja, hogy a jelentkezők száma minden évben
meghaladja a felvehető gyermekek számát.
I.) Milyen indokokkal kérhetik a szülők a gyermeknek
bölcsődei felvételét?
1.) a szülők munkavégzése,
2.) a gyermeknek a fejlődése
érdekében állandó napközbeni
ellátásra van szüksége,
3.) a gyermeket egyedülálló
vagy időskorú személy neveli,
4.) a gyermekkel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt,
akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,
5.) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt
a gyermek ellátásról nem tud
gondoskodni.
1. Amennyiben a szülők
munkavégzés miatt kérik
gyermekük bölcsődei elhelyezését, mind az anya, mind
az apa részéről egy hónapnál
nem régebbi munkáltatói
igazolásokat kell benyújtaniuk a jelentkezési lappal
egy időben. A munkáltatói
igazolásokon az alábbiak
szerepeljenek:
1.) A munkavállaló/vállalkozó
természetes személyazonosító
adatait, ( név, születési név,
anyja neve, születési helye és

ideje, lakcíme) foglalkozása.
2.) A pontos év hó nap megjelölése, amely időponttól a
munkavállaló/vállalkozó az
adott munkahelyen dolgozik,
vállalkozást folytat.
3.) A pontos év hó nap megjelölése, amely időponttól a
munkavállaló/vállalkozó
a
munkáltatóhoz
visszatérni
szándékozik (újból munkát kíván végezni) a gyed megszakítását, a gyed lejártát követően.
4) Felmondás alatt áll-e a
munkavállaló?
5.) Esetleges próbaidő lejáratának napja.
6.) A munkavállaló munkaszerződése határozott idejű (a
határozott idő lejáratának napja.) vagy határozatlan idejű?
7.) Gyes melletti munkavégzés esetében a napi munkaidő
mértéke.
8.) A munkáltató cégszerű aláírása, dátum, pecsét.
2. A felvételi jelentkezéskor
még csatolandó dokumentumok másolata, amennyiben
ezek a család rendelkezésére
állnak:
- Szükség van a gyermek lakcímkártyájának bemutatására.
- Jegyzői határozat arról, ha
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak.
- A Magyar Államkincstár
határozata, ha a bölcsődébe
jelentkező gyermek tartósan
beteg.
- Magyar Államkincstár egy
hónapnál nem régebbi határozatát/igazolását a folyósított
Családi pótlékról mennyiben
a szülők saját háztartásukban
3 vagy több gyermeket nevelnek. Ebben az esetben szükségesek még óvodalátogatási/
iskolalátogatási igazolások is.
- Egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár határozatát/igazolását a folyósított
Családi pótlékról.
3. Amennyiben nem munkavégzés miatt kérik a gyer-

mek felvételét, úgy a felvételi
kérelmet megalapozó igazolásokat (pl.:orvosi igazolást,
gyermekjóléti szolgálat javaslatát) kell a jelentkezéssel
együtt még benyújtani.
V.) A Bölcsődei felvételi kérelmeket beadási időpontjai:
A Bölcsődébe a 2012-2013-as
nevelési évre (2012. szeptember 01. - 2013. augusztus 31.)
a felvételi kérelmeket az alábbi időpontokban lehet beadni a
Bölcsődevezetőnél, a Bölcsődében.
2012. május 7. napján (hétfő) 8.30 órától 13.00 óráig.
2012. május 8. napján (kedd)
8.30 órától 15.00 óráig.
2012. május 9. napján (szerda) 8.30 órától 13.00 óráig.
A felvétellel kapcsolatos minden tudnivaló megtekinthető
és a felvételi adatlapok letölthetőek a www. e-tarsulas.
hu/hajdusamson.hu oldalról
a Hírek,/Bölcsőde hírei illetve a www. hajdusamson.hu/
intézmények/bölcsőde menüpont alatt is. A felvétellel
kapcsolatos minden tudnivaló megjelenik a Sámsoni
Hírlapban. A felvételi lapok
a megadott napokon átvehetőek a Bölcsődében is.

Szeretném Önöket tájékozatni, hogy a korábban beadott jelentkezési lapok a
felvételi kérelmek elbírálása
során nem kerülnek figyelembevételre.
VI.) A felvételek elbírálásának határideje, a felvételt
nyertek névsora, az elutasítottak értesítése
1.) A felvételek elbírálásának
határideje: 2012.május 25.
2.) A felvételt nyert gyermekek névsorának közzététele:
2012. május 30.
(www. hajdusamson.hu, /
intézmények/bölcsőde,)
3.) Az elutasított családokat
levélben értesítjük 2012. május 30-tól.
VII.) Kell-e a hajdúsámsoni
bölcsődében gondozási díjat
fizetni?
Bölcsődénkben csak a gyermekek étkezéséért kell fizetni a szülőknek, gondozási díjat senkinek nem kell fizetni.
Remélem a segítségükre tudtam lenni a nagy döntés előtt.
Szeretettel várjuk Önöket és
gyermekeiket a Bölcsődében.
Zavaczki Éva
bölcsődevezető
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Rákóczi-hét az iskolában
Folytatás az 1. oldalról
A hét folyamán tanulóinkra események sokasága várt.
Sportversenyek, akadályversenyek, kódfejtő verseny, tanár-diák focimeccs, történelmi
vetélkedők. Sportnapunkhoz
még az óvodások is csatlakoztak, akik találkozhattak a leendő 1. osztályos tanító nénikkel, ismerkedtek az épülettel,
tantermekkel. Köszönjük az
óvó nénik segítségét.
A már hagyománnyá vált „Rákóczi nyomában” kirándulás-

sorozatunk idei állomása Szerencs volt, melyen közel 300
tanuló vett részt. A vár megtekintése mellett lehetőségünk
nyílt a Szerenccsel összefonódó cukorgyártás történetébe is
betekintést nyernünk.
A hét utolsó eseménye szintén
hagyományaink részét képezi. A Nyilas Misi kistérségi
felolvasó versenyt harmadik
alkalommal rendeztük meg,
nyolc iskola tanulóinak részvételével. A versenyen résztvevő tanulók és kísérőik nagy

Óvodások sportvetélkedője, találkozás a leendő osztályfőnökökkel

7.

Sikereink

élménnyel távoztak és vitték
Immár második alkalommal
iskolánk, városunk jó hírét.
került megrendezésre a MuA Rákóczi-hetet rendhagyó
zsikáló Egészség Alapítványi
iskolagyűlésen zártuk le, ahol
Művészeti Iskola és a Józsai
az eredmények kihirdetésére,
Közösségi Ház által meghiraz oklevelek, jutalmak átadádetett Megyei népdaléneklésára került sor.
si verseny március 30-án.
Köszönjük a szervezésben,
lebonyolításban résztvevő peA helyszínt a Józsai Közösdagógusok munkáját, gratuségi Ház biztosította. A nagy
lálunk az eredményeket elért
érdeklődésre való tekintettel
osztályoknak, tanulóknak.
két csoportban zajlott a meg				
mérettetés az alsó és felső
Sándorné Sas Ildikó
tagozatos gyerekek részére.
igazgató
A magas színvonalú versenyt
Joób Árpád zsűri elnök zárta
Kodály szavait idézve:
˝Az éneklés a lélek légzése.˝
Sámsoni tanulók eredményei:
Szóló ének:
Szabó Lídia
3.helyezés
(3-4. korcsoport)
Farkas Valéria 2.helyezés
(5-6. korcsoport)
Csoportos ének:
Szabó Lídia – Farkas Valéria
2. helyezés (felső tagozat)
Felkészítő tanáruk:
Hajduné Hőgye Zsófia
A felolvasó verseny eredmény hirdetése
A művészeti iskola Kisködmön néptánccsoportja március 24-én a Mikepércsi Csilroma származású tanulóknak, lagokra lépsz összművészeti
hogy olyan kérdéseket tehes- fesztiválon különdíjat nyert.
senek fel előadónknak, amely- Felkészítő tanáruk: Törökné
ből jobban megismerhetik a Csécs Lenke
roma emberek életvitelét.

A roma önkormányzat hírei
2012. 03. 29. (csütörtök) II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Diákönkormányzata kérelemmel fordul a
Hajdúsámson Roma Nemzetiség Önkormányzatához, melyben segítségünket kérte, hogy
a roma és hátrányos helyzetű
alsó tagozatos diákjainak kirándulását támogassuk. Ezen
a napon 40 gyermek utazását
és ellátását biztosítottuk.
2012.04.13. (péntek) Az iskola aulájában a felső tagozatos
diákok és tanáraik részére egy
előadást szerveztünk, melyet
Aba Horváth István a HajdúBihar megyei Területi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
vezetője tartott meg. Ennek
a rendezvénynek fő témái:
a roma kultúra értékei és hagyományai voltak. Fontosnak
tartottuk, hogy a települé-

sünkön tanuló roma és nem
roma tanulók megismerhessék
egymás értékeit, kultúránkat.
Ezen belül olyan híres roma
emberek életpályáját ismerhették meg, melyek példaértékűek mindnyájunk számára.
Ezen a rendezvényen lehetőséget biztosítottunk a nem

Gajdos Mihályné
RNÖ elnök

Aba Horváth István előadása az iskola aulájában

PROGRAMAJÁNLÓ
- A Helyi alkotók sorozatban
megrendezett, hagyományos
„Kézimunka kiállítás” megnyitóját május 7-én hétfőn 16
órakor tartjuk a múzeumban.
- „Múzeumi muzsika” címmel gitárkoncertet rendezünk
az iskola művészeti tagozatával közösen 2012. május 11én pénteken délután.
A fenti programokkal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Petőfi Sándor Városi
Könyvtár, Közművelődési
és Muzeális Intézmény
Szabadság tér 7.
Tel.: 06-52-590-013
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Ilyen a boksz! - A Harangi SE hírei
Varga
Miklós
WSBcsapata, az olasz Milano
Thunder hazai ringben
5:0 arányban verte a Baku
Fires gárdáját a félprofi
világliga
elődöntőjében,
így az azeriek hiába nyerték
3:2-re a visszavágót, a talján
gárda került a fináléba. Miki
respektjét jelzi, hogy a milánóiak dzsókerként jelölték
a bakui visszavágóra, szereplésére akkor került volna
sor, ha az azeri csapat 5:0-ra
nyeri a derbit. Sportolónkra a Thunder a május 2-án,
Londonban
megrendezésre kerülő döntőn is számít.
Sajnos
Ungvári
István
nem utazhat Varga Miklóssal a londoni olimpiára,

papírsúlyú versenyzőnk a
trabzoni olimpiai kvalifikációs
viadalon a nyolc közé jutásért
vívott mérkőzésen alulmaradt
az olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok ír Paddy Barnes
ellen. Ungi nem ijedt meg
nagy nevű ellenfelétől, remek
bunyóval, 4:2 arányban hozta az első menetet, ügyesen
mozgott el, rendszerint jókor verte keresztbe a monoton tempóban araszoló írt. A
második felvonás elképesztő
fordulatot hozott, a menet közepén a vezetőbíró váratlanul
leléptette sportolónkat. Kiderült, azért, mert legalább fél
percig nem ütött egyet sem.
Bár mindez nem ellenkezik a
szabálykönyvvel, ilyesmire a
legöregebb ringrókák sem em-

MLSZ Hajdú- Bihar megyei Igazgatóság
megyei I. osztály felnőtt és ifjúsági
labdarúgó bajnokság
2011/2012 – tavaszi forduló

lékeznek.
- Lehet, hogy akkor is elvesztette volna Ungi ezt a mérkőzést, ha ott állok a sarkában,
de nem lehettem ott a trabzoni
viadalon, a szövetség nem delegált az edzők közé – mondta
Máté Attila, a HISE vezetőedzője. – Sajnálom sportolómat, mert a hírek szerint jól
bokszolt, biztos vagyok benne,
a kritikus második menetben
tudtam volna olyan tanácsokat
adni neki, melyek segítségére
lehettek volna. Ennyit jelent,
ha nem az egyesületi edzője áll
a sarokban. Szomorú vagyok,
Ungi nagyon sokat és tisztességgel dolgozott a felkészülés
során, jó formában utazott ki
Törökországba.

Serdülő és junior versenyzőink a sárospataki utánpótlás
olimpián léptek szorítóba, s
három bronzéremmel gyarapították az egyesület eredménylistáját. Máté Attila szerint
sportolóinkat több téves bírói
ítélet is sújtotta, ezért ugyanolyan büszke érmeseinkre,
mintha bajnoki címet nyertek
volna.
Telegdi Dávid (junior 48kg),
Horváth Ferenc (junior
52kg) és Telegdi Richárd
(junior 80kg) állhatott fel a
dobogó harmadik fokára.
A fiúk a májusi, Egerben
megrendezésre kerülő Dobó-emlékversenyen
bizonyíthatják, helyük van a
korosztályos válogatottban.

Köszönet a
támogatóknak

Eredmények					
						
2012.04.01. Püspökladány – Hajdúsámson 0:5
2012.04.08. Hajdúnánási GB.FK – Hajdúsámson 2:3
2012.04.15. Derecskei LSE – Hajdúsámson 0:6
2012.04.21. Hajdúsámson – Berettyóújfalui SE 0:2

Soron következő mérkőzések
Az ifjúsági mérkőzések 2 órával korábban kezdődnek

2012.04.28. szombat 16:00
Hajdúsámson – Sárrétudvari
2012.05.05. szombat 16:30
Józsa SE - Hajdúsámson
2012.05.12. szombat 16:30
Hajdúsámson - Téglási VSE
2012.05.20. vasárnap 17:00
Pentafrost Nyírmártonfalva SE - Hajdúsámson
2012.05.26. szombat 17.00
Hajdúsámson- Nagyhegyes KSE
2012.06.03. vasárnap 17.00
Ebesi KKSE - Hajdúsámson

U13-15 ös csapatainknak, támogatóink átadták az
új felszerelést, köszönjük a felajánlásukat.
Támogatók :
Deczki Lajos
Szabó Lajos
Holovácska György
Gajdos Zoltán
Berki Imre
Szegedi László
Veres László
Piroska Sándor
Sós Ferenc
Kaplonyi István

Kerekes Zoltán (HFE)
Szabó Lajos
Sipos Róbert
Kerekes Szabolcs
Ozsváth Gágor
Sándor István
Szabó Sándor
Győrfi János
Hajdú Sándor
Kovács Mihály
Belényesi Imre
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Kedves Hajdúsámsoniak!
Tisztelettel szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy a Demokratikus Koalíció, amely egy új, nyugatos polgári balközép párt, a
demokraták sokszínű táborában közös küzdelemre hív mindenkit,
aki tenni szeretne egy szabad Magyarországért!
Szűkebb közösségünk, városunk is úgy gyarapodik, ha teszünk
is érte. Ezért hoztuk létre a Demokratikus Koalíció hajdúsámsoni
csoportját, hogy megbeszélhessük a helyi közös életünket, feladatainkat.
Hívunk és várunk mindenkit, a közös ügy szolgálatára egy szabadabb önkormányzatért, városunkért gyermekeink jövőjéért, Magyarországért!
Települési csoportunk nevében a Demokratikus Koalíció támogató
tagja :
Csákó Erzsébet
elérhetőség : honlap :dkp.hu
e-mail : b.c.news @freemail.hu
tel.: 06-30-7180537

APRÓHIRDETÉSEK
Vízvezeték szerelés, fürdőszobák felújítása, szerelvények
cseréje, csőtörések javítása,
fűtésszerelés, fűtéskorszerűsítés, rejtett fűtés, padlófűtés,
kazánok cseréje, gázszerelés,
készülékek cseréje, karbantartása, teljes anyagbeszerzéssel,
garanciával. Tel.:06-30-9279180
(3x)
Építési telek eladó Bezerédi u.
51. szám alatt. Érdeklődni: 0630-302-3105
Csokonai utcai összközműves
ház 800 négyszögöl telekkel,
beköltözhetően, szinte féláron
eladó! Irányár:5,5-9,5 M Ft-ig
Tel:20-2262-943, 20-4579344
(3x)
Vámospércsi utcán családi
ház megosztható telekkel eladó. tel: 06-30-858-7444

Sámsoni

1db hűtőszekrény 40l-es
mélyhűtővel, 1db villanytűzhely (új 3 lapos főzőlappal)
1db házi WC, 1db szőlőprés
100l-es, 1db szőlődaráló, bútorok és ruhák stb. Tel:06-30503-2675

Autójavítás magas színvonalon,
alacsony árakon!

Számunkra az a legfontosabb, hogy Ön elégedett legyen!
Reméljük a jövőben megtisztel bizalmával!
Sipos Zoltán
autószerelő mester
Elérhetőségeink:
Cím: 4251, Hajdúsámson, Garai u. 1.
Tel/fax: 52/202-333
mobil: 30/998-2968
E-mail: sipos.zoli@t-online.hu
Web: www.japanautoszerviz.hu

Gáztűzhely, gázzsámoly, hűtő,
fagyasztó, éttermi berendezések, (tányérok, evőeszközök,
poharak, vizeskancsók) eladó.
Érd: 30-469-5714 este 18:00
óra után

közlemény

Hirdetések felvétele minden hónap
20. napjáig a Polgármesteri Hivatal
pénztárában

Hírlap

Hajdúsámson Város ingyenes havilapja
Megjelenik 4000 példányban
Szerkesztőség: Hajdúsámson Szabadság tér 5.
Főszerkesztő: Tarné Hajdú Judit
Tel.: 06-20-2757-504
E-mail: samsonihirlap@gmail.com , samsonihirlap@freemail.hu
Honlap: www.hajdusamson.hu
Nyomda: Center-Print Kft, Debrecen ISSN: 1789-0381

VILLÁS KERTÉSZETI
ÁRUDA

Sámsoni úton, a fóliaház mellett!
Tuják, díszfák, örökzöldek, cserjék
nagy választékban,mérsékelt áron!
Florimo virágföldek, szarvasmarhatrágya, fenyőhéj, tőzeg kapható!
Rózsák érkeztek!

H-P: 8-17

Villásné Kati: 20/9942-345 SZO.:8-16
Kovács Árpád: 20/3573-513

VAS.:8-14
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Országos
Mazsorett
Verseny
A Magyar Mazsorett Szövetség és a Valcer Táncstúdió
„A” és „B” kategóriás országos mazsorett versenyt rendezett Nyíradonyban március 31-én.
A Harangi Imre Rendezvénycsarnokban az óvodástól az
egyetemista korosztályig közel 400 versenyző vett részt az
ország minden részéből, Szegedtől Mezőberényig.
Az erős mezőnyben az Erdei
Melinda vezetésével működő,
hajdúsámsoni csoportok is
szépen szerepeltek.

A Ficánka csoport új ruhával
készült a megmérettetésre

A Pillangó Csoport először
vett részt versenyen és III.
helyezést ért el! Gratulálunk!
Tájékoztató a Valcer Táncstúdió TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0012
számú A fejlődés (Val)ceremóniája című projektjének haladásáról

TÁMOP - 3. 2. 11/10-1-2010-0129 „Én táncolnék veled…”
Valcer AMI
4029 Debrecen, Monti ezredes u. 3.
06-52/419-113; 06-30/279-07-22
valcer1@freemail.hu , www.valcer.hu

Társadalmi Megújulás Operatív Program „Építő közösségek”, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1. kör: Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére
A fenti pályázat keretében az Európai Unió és a Magyar Állam a Valcer Táncstúdió TÁMOP 3.2.309/1-2009-0012 számú A fejlődés (Val)ceremóniája című projektjének megvalósításához 28 588 100
Ft támogatás nyújt.
A pályázat eddigi szakaszában sikeresen lezártuk a Társastánc csoportvezetői és a 180 órás ECDL tanfolyamot, s végéhez közeledik a Személyes ügyfélszolgálati asszisztens 600 órás támogatott képzés.
A projekt végére összesen 45 hátrányos helyzetű munkavállaló képzése valósul meg.
„Építő közösségek” Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért című pályázat keretében megvalósuló programot az Európai Unió és a Magyar Állam támogatja.

Tájékoztató a Valcer Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.2.11/10/1 -2010-0129 kódszámú „Én táncolnék veled, …” című projektjének zárásáról.
Végéhez közeledik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Program a Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című
pályázatának megvalósulása a Valcer Alapfokú Művészetoktatási Intézményben.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 32 284 276 Ft
A pályázat megvalósításának időtartalma: 2011. április 13 – 2012. június 12.
A projekt időtartalma alatt óvodákban, általános és középiskolákban a tánc témakörében tanórai, tanórán kívüli táncos-kézműves programokat valósítunk meg azzal a céllal, hogy a gyerekekkel megkedveltessük a tánc többféle műfaját.
A projekt zárására 2012. június 2-án kerül sor Debrecenben az Oláh Gábor úti Sportcsarnokban, ahol
ezen a napon a Magyar Táncsport Szövetség felnőtt-ifjúsági standard, junior latin ranglista versenyébe
nyerhetnek betekintést projekt résztvevői.

Valcer Táncstúdió
www.valcer.hu

