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Tájékoztató az iskoláról

A Világgazdaság c. lap 2012.
május 12-én közölte, hogy
„Egyre több önkormányzat
menekítené az iskoláit az
egyházakhoz a közelgő államosítás elől”. Az egyházak
képesek a jelenlegi, vagy magasabb szinten működtetni
az iskolákat, ami nem vallási, felekezeti, hanem tisztán
gazdasági kérdés.
Hajdúsámsonban is gazdasági
kérdés, mert az előző vezetés
500 millió Ft értékű kötvényt
bocsátott ki, vagyis 20 éves
futamidejű svájci frank alapú
hitelt vett fel, amely azt jelenti, hogy most kb. 850 millió Ft-ot kell visszafizetni. Ez

László Vilmos önkormányzati képviselő a Berettyóújfalui
Református Iskola Igazgatója
2012. február 6-án az alábbiakat nyilatkozta a berettyóújfalui lapnak:

2013. június 1-jétől a kamat
+ az alaptőke visszafizetéssel
több mint 50 millió Ft éves
terhet jelent 20 éven keresztül. Ez a gazdasági teher is
oka, hogy biztosítani akarjuk
a szép, modern iskola, óvoda magas szintű működését a
gyermekek érdekében.

„Az a szülői háttér, mely a
Diószegiben (iskola neve) működik, példa értékű, nemcsak
a település, hanem a megye
szintjén is; az egyházi iskola
szellemisége, bensőséges léte
össze nem hasonlítható az
állami iskolában tapasztalhatókkal! Az egyházi iskola a
maximumot nyújtja az odajáró
diákoknak.”
Folytatás a 2. oldalon

TeSzedd, azaz mi is felvettük a kesztyűt

2012. június 2-án, szombaton vedd fel a kesztyűt újra!
Fogjunk össze a tiszta Magyarországért, és a TeSzedd!
hulladékszedési nap keretében mutassuk példát: tegyünk együtt a gazdátlan,
elhagyott hulladékkupacok
eltüntetéséért.
Így szólt az országos felhívás,
amelyhez a tavalyi sikeres ak-

ció után Hajdúsámson idén is
csatlakozott. Az önkormányzat felhívására ott voltak és a
szebb városért összefogtak a
közintézmények dolgozói, a
sportegyesületek, a civil szervezetek tagsága, valamint magánszemélyek korhatár nélkül,
hiszen az óvodástól a nyugdíjasig minden korcsoport képviseltette magát.
Összesen kettőszázharminc-

hatan húztak kesztyűt, hogy
a város belterületét, illetve a
külterületi bekötő utakat megtisztítsák. 143 zsák szemetet
gyűjtöttek, ami közel 5 tonnát
nyomott elszállításkor. Az akcióban egy nagyobb illegális
lerakóra is rátaláltak, amely
szintén felszámolásra került
- mondta el Bagolyné Szűcs
Mariann jegyző, az akció helyi
koordinátora.

RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK:
1. Polgármesteri Hivatal
2. Roma Nemzetiségi
Önkományzat
3. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI
4. Petőfi Sándor Városi
Könyvtár Közművelődési és
Muzeális Intézmény
5. Mikrotérségi Szociális
Szolgálat
6. Gyermekjóléti Szolgálat
7. Bölcsőde
8. Technikai Tömegsport és
Szabadidős Egyesület
9. 3D Sportegyesület
10. SO-2 Postagalamb Sportegyesület
11. Polgárőr Egyesület
12. Életfa Nyugdíjas Klub
Egyesület
13. Martinkai Lakosokért
Egyesület
14. Hajdúsámson Fejlődéséért
Közalapítvány
15. Sámsonkertért Közalapítvány
16. Pünkösdi Gyülekezet
További képek a 6. oldalon.
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Folytatás az első oldalról:

Ezek után nem értem, hogy a
2012. május 30. napján tartott
Hajdúsámsoni testületi ülésen
önmagából kifordulva – mint
egyházi pedagógus, uszított,
lázított és gyalázott engem és
több képviselőt, amiért mi is
az Ő általa kinyilatkozottak
miatt szándékozunk egyházi
fenntartásba adni az iskolát.
Az aláírásgyűjtők félrevezették az aláírók egy jelentős részét, ezt tükrözte a televízió
nyilvánossága előtt véleményüknek hangot adva durván
kritizálták a képviselő-testület
döntését. Sajnálatos módon
az iskola egyik pedagógusa is
minősíthetetlenül viselkedett,
sajnos az egész megye láthatta
ezt a TV-ben.
Sajnálattal hallgattam Lovász
Krisztián református lelkész
úr felolvasott véleménynyilvánítását is, melyet 6 ezer református nevében tett, - azok
véleményének kikérése nélkül
-.teljesen alaptalanul. Akkor
miért nem tiltakoztak, mikor
az előző vezetés egy külterületre való Penny Marketet
akart építeni a Református
Templomunk mellé, hogy azt
és környezetét elcsúfítsa. Több
mint 30 gyerek várta a hittanórát, biblia ismertetést az iskolában. Miért szűnt meg?
Hajdúsámson
Városának
13.500 lakosa van ebből a
rendkívüli testületi ülésen
résztvevő kb. 30-35 főből 6-8
sajnálatos módon félrevezetett
lakos, Máthé Attila, valamint
László Vilmos diktatórikus és
utasító magatartása nem meghatározó. Ők 10-15-en nem
képviselhetik a 13.500 tisztességes, becsületes Sámsoni
lakosnak a véleményét, főleg
törvénysértően! Ez számokban is 0,1%!!!
Néhányan politikai hisztéria

keltés céljából uralkodni akarnak az iskolán és a 13.500 lakosú fejlődő városon.
Elfelejtették, hogy 22 éve demokráciában élünk és a többség akarata a döntő, a kisebbségnek tudomásul kell venni,
nem pedig rombolni!

Tekintettel a fent leírtakra
tisztelettel kérek minden Hajdúsámsoni Kedves Szülőt,
hogy gyermekét továbbra is
ebbe a szép modern iskolába
járassa. Itt vannak a pedagógusok, az osztálytársak, iskolatársak és barátok, akikkel
minden nap együtt játszanak,
beszélgetnek.
Az általános iskolai évek emlékeit viszik a felsőbb iskolákba. Ezektől ne fosszák meg
szeretett gyermekeiket és egy
másik iskolába átíratással ne
terheljék az amúgy is leterhelt
gyermekeket azért, mert 4-5
felelőtlen ember igyekezett
önöket becsapni, félrevezetni
hiteltelenül és rosszindulatból
Annyi változás várható,
hogy (amennyiben a Kormányhivatal ellenőrzi a
Képviselő-testület döntését
és azt jóváhagyja, úgy) nem
az önkormányzat fizeti az iskolában felhasznált áramot,
gázt, vizet, a pedagógusok
bérét, hanem a HIT Gyülekezete. Minden más maradhat. A
pedagógusok még magasabb
színvonalon taníthatnak, hogy
a gyermekek közül minél többen kapjanak jó eredményű
bizonyítványokat, maradhat és
bővülhet a művészeti oktatás.
Példa értékűvé válhat az iskola
szereteten, egymás tiszteletén
alapuló szellemisége. A törvény által előírt kötelező oktatáson túl a szülők által kért
felekezet hitoktatója tart hittanórát.
Bízok benne, hogy azt a szülők
is támogatják, hogy az iskolában nem lehet dohányozni,
szigorúan tilos minden kábító-

ÖNKORMÁNYZAT

FELHÍVÁS

szer! Nem lehet szétrugdosni
a WC-t, nem lehet szétverni
vandál módra a mosdóban a
tükröket, vízcsapokat, nem lehet minősíthetetlenül beszélni
a pedagógusokkal. Tisztelni
kell a Himnuszt, a nemzeti
imádságunkat, szeretni és tisztelni kell a szülőt, a pedagógust, a hazát, mert ezekről van
szó, semmi másról.

A 2011-2012-es téli hónapok
sok gondot, szenvedést okoztak több családnál. Ezért
felhívom a lakosság szíves figyelmét, hogy már kezdjék el
a téli tüzelő (fa, szén) beszerzését, hogy a téli hónapokra
biztosítva legyen a házak
fűtése.
Hamza Gábor
polgármester

Azt a mindenféle alaptalan,
primitív, félrevezető rémhírt,
amit néhány ember rosszindulatból terjesztett, vagy még 1-2
terjeszt, el kell utasítani.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATJA
A TISZTELT LAKOSSÁGOT,
HOGY
A POLGÁRMESTERI
HIVATAL
IGAZGATÁSI SZÜNET
MIATT

A Parlament által hozott törvények és a kötött szerződések
biztosítják, hogy a megérdemelt szünidő után szeptember
1-jétől gyermekeink békében
és jókedvvel kezdjék az új
tanévet kedves iskolájukban
és szeretett pedagógusaikkal.
A képviselő-testület többségi
tagjaival folytatjuk a település
fejlesztését,pályázaton nyert
157.621.100 Ft összköltséggel és 95% támogatással új
bölcsődét építünk és pályázunk egyéb fejlesztésekre.
Visszavettük a régi posta épületét, ahová a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot és a közmunkákat végző és irányító
csoportot helyezzük. További
tervekről később tájékoztatást
adok.

2012. JÚLIUS 16-TÓL
JÚLIUS 27-IG
ZÁRVA TART.

A jegyzői titkárságon („B”
épület, 3. sz. iroda) csak a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás (szociális segély) és
a köztemetés 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.
KÉRJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY ÜGYINTÉZÉSÜKET
SZÍVESKEDJENEK
2012. JÚLIUS 13. NAPJÁIG
IDŐZÍTENI, ILLETVE 2012.
JÚLIUS 30-TÓL FELKERESNI
HIVATALUNKAT.

A szünidőre ismételten jó pihenést, kikapcsolódást, nyugalmat kívánok a szülőknek,
gyermekeknek, pedagógusok- Szíves megértésüket előre is
nak. Bízom benne, hogy győz köszönjük.
a józan ész, a szeretet, mert a
gyermekek jövője a legfontosabb. 2012. szeptember 1-jén
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
szeretettel várok minden taHajdú-Bihar Megyei
nulót, pedagógust, dolgozót az
Kormányhivatal Munkaévnyitó ünnepségére.
ügyi Központ 2012. évben
				kihelyezett ügyfélszolgálat
következő időpontja
Hamza Gábor
Hajdúsámsonban:
polgármester
2012.július 23. hétfő
2012. augusztus 27.
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Ülésezett a Képviselő-testület
Az alábbiakban a 2012. május 30. és június 14. között
tartott
Képviselő-testületi
üléseken hozott fontosabb
döntésekről tájékoztatjuk a
Tisztelt Lakosságot.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2012-2015-ig terjedő időtartamra szóló közoktatási
feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervét elfogadta.
A Képviselő-testület elhatározta, hogy a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Martinka, Török utca 46. szám alatti,
Sámsonkert, Fő u. 41. szám
alatti, valamint a Szatmári utca 16. szám telephelye
oktatási célú hasznosítását
2012. július 1-jével megszünteti. Az épület a továbbiakban
önkormányzati feladatellátást
szolgál. A martinkai tanulók
elhelyezését 2012. szeptember
1-jétől a Kossuth u. 2-8. szám
alatti központi iskolaépületben
biztosítja, ahol az iskola által
nyújtott közoktatási szolgáltatásokhoz való azonos hozzáféréssel biztosítja a tanulók
esélyegyenlőségét.
Módosította a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát.
Elhatározta,
hogy
az
Eszterlánc Óvodát (4251
Hajdúsámson, Kossuth u. 1115.) nem kívánja a HIT Gyülekezete részére egyházi fenntartásba átadni.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elhatározta, hogy 2012. szeptember 1-jével a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási
Intézményt megszünteti és
fenntartói jogát az általa ellátott feladatokkal a Hit Gyülekezete egyháznak adja át.

Elhatározta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
58 ha. gyep, legelő művelési
ágú területet használatba adja
legeltetés céljára 2012. június
1. napjától 2012. december 31.
napjáig.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete
„Hajdúsámson Város Önkormányzata
Pedagógiai
Díját” adományozta Szilágyi
Erzsébet, Zachar Zoltánné pedagógus és Wittmann
Ádámné óvodapedagógus részére.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete
azon gyermekek tekintetében,
akiknek a szülei nem akarják
2012. szeptember 1-től a Hit
Gyülekezete fenntartásába kerülő II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe
járatni a gyermeküket, a feladat ellátási kötelezettségének
az alábbiak szerint kíván eleget tenni:
Hajdúsámson Város Önkormányzata és Bocskaikert Község Önkormányzata megállapodást köt a hajdúsámsoni
lakóhelyű 1-8. osztályos tanköteles tanulók felvételének
biztosítására az önkormányzati fenntartású, vallásilag vagy
világnézetileg nem elkötelezett közoktatási intézményébe. Amennyiben a Bocskaikert Község Önkormányzata
által biztosított iskolai férőhely kapacitása - a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási
Intézménybe járni nem akaró és ezt tényleges igényként
bejelentő szülők gyermekeinek a létszáma miatt - nem
elegendő, úgy Hajdúsámson
Város Önkormányzata a többletigény vonatkozásában más
vallásilag vagy világnézetileg
el nem kötelezett közoktatási
intézmény fenntartóval köt
megállapodást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete
vállalja, hogy a megállapodással érintett másik fenntartó
részére a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményből átjelentkező tanulókkal
kapcsolatban felmerülő többletköltségeket megtéríti, és
annak érdekében, hogy ezekre
a szülőkre, gyermekekre, illetve tanulókra az intézményváltás miatt aránytalan teher
ne háruljon, a szállításukat és
annak költségeit a másik intézménybe a Hit Gyülekezete a
közoktatási megállapodás 10.
pontjában Hajdúsámson Város Önkormányzatától magára
vállalta.
A Képviselő-testület a helyi
önkormányzat gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról, a Helyi Hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról, valamint a 2011.
évi közbeszerzésekről szóló
beszámolót elfogadta.
A Hajdúsámson belterületi
kerékpárút építéshez kapcsolódó csapadékvíz-elvezető létesítmények vízjogi létesítési
engedély meghosszabbítása
érdekében 70.000 forint szolgáltatási díj és 315 forint postaköltség fedezetéül szolgáló
összeget, belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető
rendszer-építéshez kapcsolódó vízjogi létesítési engedély
meghosszabbítása érdekében
180.000 forint szolgáltatási
díj és 315 forint postaköltség
fedezetéül szolgáló összeget,
a belterületi csapadékvíz-elvezetés II-VI. sz. vízgyűjtő terület vízjogi létesítési engedély
kiadása érdekében 720.000
forint szolgáltatási díj és 315
forint postaköltség fedezetéül szolgáló összeget biztosít
Hajdúsámson Város 2012. évi
költségvetésében, a felhalmozási hiány egyidejű növelésével.

A Varga Miklós felnőtt válogatott ökölvívó szponzori támogatásáról szóló 141/2012.
(IV.02.) öh.sz. határozatot kiegészítve Hajdúsámson Város
Önkormányzata Varga Miklós
felnőtt válogatott ökölvívó részére egyszeri 400.000 Ft ös�szegű támogatást nyújt.
A Képviselő-testület elhatározta, hogy Máté Boglárkát
(4251 Hajdúsámson, Malom u.
19. szám alatti lakos), a Debreceni Flex – HD egyesület
aerobic versenyzőjét a 2012.
május 26-június 2. között Szófiában megrendezésre került
Aerobic
Világbajnokságon
való eredményes részvételéért
200.000 Ft összegű egyszeri
támogatásban részesíti.
Elhatározta, hogy az ÉAOP4.1.3/B-11 számú, „B” KOMPONENS – Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények
infrastrukturális fejlesztése
és kapacitásának bővítése”
elnevezésű pályázatban, a korábban biztosított önerőn túl
120.650 Ft-ot biztosít a Hajdúsámson, Szathmári út 16. szám
alatti, 1397 hrsz-ú ingatlan
bontási engedélyes tervdokumentációjának elkészíttetésére, a 2012. évi költségvetésben
a felhalmozási hiány egyidejű
növelésével.
Döntött arról, hogy a Hajdúsámson, Hársfa utca 3-5.
sz. alatti Egészségház új építésű, bővítmény részében, a
földszinten és emeleten lévő
várókban és orvosi rendelőkben klímaberendezéseket
szereltet fel.
A képviselő-testület a 2012.
évi
munkatervéről
szóló
388/2011. (XII. 28.) öh. sz. határozatát akként módosította,
hogy 2012. június 30. napján
a Martinkai Közösségi Házban lakossági fórumot tart.
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A Hajdúsámson
Fejlődéséért
Közalapítvány
közleményei
Alapítványunk idén is
elhelyezte a főút menti
oszlopokra a virágokat.
Kérjük a Tisztelt Lakosokat,
hogy a közelükben lévő
növények ápolásában, locsolásában szíveskedjenek segíteni annak érdekében, hogy
a virágokban nyár végéig
tudjunk gyönyörködni!
Legyen szebb a városunk!
című felhívásunkra több felajánlás is érkezett, melyeket
ezúton is köszönünk
Gargya Jánosné Arany J.
utcai, Báthori Imréné Árpád
utcai, Fábián Istvánné Edit
Rákóczi utcai, Kanalasné
Éva pokolikerti lakosoknak.
A közterületek parkosításához folyamatosan,
szívesen fogadunk bármilyen
virágot, bokrot, fát, örökzöld
növényt!
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KÖZÖSSÉG

Városnapi felhívások
FŐZŐVERSENY

A városnapot szervező munkacsoport FŐZŐVERSENYT hirdet
2012. augusztus 25-én.
Nevezni lehet augusztus 1-től a Polgármesteri Hivatalban.
Előzetes jelentkezés küldhető a varosnap@freemail.hu címre!
Feltételek:

Kétféle étel (pörkölt és egy másik szabadtűzön elkészíthető étel)
elkészítése és szépen kidolgozott recept leadása!
A legjobb recepteket a 800 éves évfordulóra készülő kiadványban megjelentetjük.
A szervezők a tavalyi évhez hasonlóan a pörkölthöz való húst
és a készlet erejéig sátort biztosítanak.

HELYI ZENEKAROK BEMUTATKOZÁSA
A városnapot szervező munkacsoport várja helyi zenészek, zenekarok
jelentkezését, akik szeretnének bemutatkozni a városnapon.
Jelentkezni csak írásban lehet, bemutatkozó anyag mellékelésével
a varosnap@freemail.hu címen.

SÜTIFESZTIVÁL

A Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány
SÜTIFESZTIVÁL szervezésével
csatlakozik a városnapi programhoz.
Nevezni lehet augusztus 1-től.
Feltételek:
bármilyen sós vagy édes sütemény elkészítése és a recept leadása.

A legjobb recepteket a 800 éves évfordulóra készülő kiadványban megjelentetjük.
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.

Előzetes jelentkezés küldhető a varosnap@freemail.hu címre.

Gazdálkodók figyelem!
Várhatóan 2012. június 22től Hajdúszoboszlón – heti
rendszerességgel,
péntek
délutánonként – Gazdálkodói Piac működése kezdődik
meg.
A piacon kizárólagosan saját
terméssel, valamint a saját
termés illetve produktum feldogozott eredményeivel lehet megjelenni. Így zöldséggyümölcs termesztők, illetve
ezen termékek feldolgozói,
tejtermékek és füstölt áruk
előállítói valamint pékáruval, virággal és kézműves

termékekkel. Friss hússal is
megjelenhetnek az előállítók,
de ebben az esetben a hűtő
háttérről és állategészségügyi
engedélyről gondoskodniuk
kell.
A cél a köztes kereskedői lépcső kihagyása, termelő - fogyasztó közvetlen kapcsolatának erősítése.
A fentiekkel kapcsolatban
Tóth Márta szervezőnél lehet
érdeklődni (06/70/453-7070).
Takács Erzsébet
falugazdász

Gyermekorvosi
rendelés
Tájékoztatjuk a
Tisztelt Szülőket, hogy
2012. június 18-tól
a gyermekorvosi
rendelési ideje:
hétköznapokon
08,00-12,00 óráig tart!
Dr. Pál Ilona
és
Dr. Jakab Éva

KÖZÖSSÉG
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Sikeres papírgyűjtés
Ebben a tanévben 2012.
május 22-én másodjára rendeztük meg az Eszterlánc
Óvodában a papírgyűjtést az
AKSD Kft felhívására.
Várakozásunkat
felülmúlva
összesen 7820 kg vegyes papírt gyűjtöttünk, ami majdnem
1.
2.
3.

kétszerese az őszi eredményünknek. A szülők és gyermekek lelkesedésének köszönhetően már délelőtt megtelt
az első 30 m3-es konténer. A
csoportok között versenyt hirdettünk, melynek eredménye a
következő lett:

helyezett: Süni csoport
helyezett: Tigris csoport
helyezett: Pillangó csoport

Az első három csoport jutalmul homokozó játékokat
kapott. Óvodai szinten a legtöbb papírt gyűjtött gyermeket
egyénileg is jutalmaztuk.

1733 kg
1337 kg
732 kg

Mindenkinek köszönjük a lelkesedését és hozzájárulását
akciónk sikeréhez.
Lukácsné Széles Anita
Környezet munkaközösség vezető

Intézmények nyári zárása

5.

Ballagás az iskolában
Búcsút vettek az iskolától és
elballagtak az általános iskola tanulói. Június 16-án 6
osztályközösség 128 tanulója
köszönt el tanáraitól, diáktársaitól.
Az utolsó csengőszó után a
gyönyörű virágokkal díszített
termekből – osztályfőnökükkel - a munkatársaink által
ékesített udvarra vonultak. A
látványos ünnepséget a gyerekek elköszönő szavai, versei
és dalai tették meghitté. Igazgatónő búcsúzóul még néhány
jó tanáccsal látta el őket, boldogulást, sikereket kívánt nekik, majd a legkiválóbb tanulókat könyvekkel jutalmazta.

Ezután a szülők és az iskola
együttes szerepét hangsúlyozva – jelképesen néhány anyukának virágot átadva – köszönte meg a szülőknek a sokéves
együttműködést. Ezt követően
a nyolcadikosok aláírásaikkal
ellátott szalagot tűztek az iskola zászlójára, majd minden
résztvevő örömére elengedték
a kezükben lévő léggömböket.
Ezzel fejezték ki, hogy elengedik életük ezen szakaszát, és
felkészülten várják a további
kihívásokat, eseményeket.
Kedves ballagó gyerekek!
Kellemes szünidőt, és sikeres
középiskolai éveket kívánunk
nektek:
az iskola vezetősége

Az Eszterlánc Óvodában a nyári zárás időpontja 2012. július
30. és augusztus 24. között lesz. Nyitás: 2012. augusztus 27.
A Bölcsőde 2012. július 19-től augusztus 17-ig lesz zárva,
nyitás augusztus 21-én.
Megértésüket köszönjük!

Pedagógus nap
Az idei Pedagógus napot
a Mókus csoport a „Túró
Rudi” című tánccal nyitotta, majd Hamza Gábor
polgármester úr méltatta és
köszöntötte a közösséget.
A Szülői Szervezet nevében
Szegediné Páll Rita, a szervezet elnöke adta át a csokrot Váradi Lászlónénak az
óvoda vezetőjének, majd az
óvodai énekkar kis műsora
következett.
Ebben az évben a Városi
Pedagógiai Díjat Wittmann
Ádámné vehette át a polgármester úrtól.
Az óvodában évek óta a dolgozók is szavazhatnak arról,
hogy ki kapja az „Év pedagógusa” és a „Év technikai dolgozója” díjat. Idén a legtöbb
szavazatot Váradi Lászlóné, illetve Sas László kapta.
Gratulálunk nekik! Váradi
Lászlóné köszöntötte az intézményben több évtizede

dolgozó kollégákat is.
Törzsgárda jutalomban részesült:
Nyitrai Ilona 20 éve, Filep
Katalin, Németh Pálné, Tóth
Gáborné, Tóth Lajosné, Szabó Sándorné 30 éve dolgozik
intézményünkben.
Lukácsné Széles Anita „vizes
poharakon” előadta a Tavaszi
szél vizet áraszt című dalt.
Ezt követően Daru Istvánné kolléganőnk búcsúzott
tőlünk, akit a kollektíva nevében Vincze Lajosné köszöntött nyugdíjba vonulása
alkalmából. Az ünnep fényét
emelte, hogy a meghívásunkat elfogadták a már korábban nyugdíjba vonult kollégáink is.
Hangulatos délutánt töltöttünk együtt. Jövőre is szeretettel várunk mindenkit.
Süvöltősné Terdik Katalin
óvodavezető-helyettes

Nyári játszóház
Tisztelt Szülő!
Tájékoztatom, hogy az általános iskolában 2012. július 2-től
2012. augusztus 7-ig minden héten, hétfőtől-péntekig 8.00 –
13.00 óra között nyári játszóház működik.
A tanuló bármely napon igénybe veheti a játszóházat, igény szerinti időtartamban. Minden tanulót szeretettel várunk!
Sándorné Sas Ildikó
igazgató
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Gyermeknap az óvodában

Az Eszterlánc Óvodában
minden évben megünnepeljük a gyermeknapot. Május
25-én reggel vidám zenével,
színes lufikkal feldíszített
virágkapuval vártuk a gyermekeket.
Lelkes bohócok minden gyermeket megajándékoztak egyegy finom csokival. Öröm volt
látni, hogy milyen izgalommal, csodálkozással, élmén�nyel érkeztek be a csoportba.
A napot reggeli zenés tornával kezdtük, majd tízórai után
megtekintették az óvónénik
mesedramatizálását, a „Nagytakarítás a napnál” című
mesét. Ezután a gyermekek
személyesen is együtt énekelhettek, verselhettek a mese
szereplőivel.

A hátsó kertrészben megmozgattuk a gyermekeket egy kis
körjátékkal, majd zenevonatba
beálltunk, és bejártuk az óvoda területét. Ezután került sor
a felnőttek versenyjátékára,
melyen a gyermekek lelkesen
szurkoltak.
Kézműves foglalkozás keretében a felnőttek és gyermekek
hajót, békát, halacskát hajtogattak, melyeket izgalommal
és örömmel úszkáltattak az
előre vízzel megtöltött medencékbe. Akiknek kedvük volt,
vidám táncot is rophattak a
teraszon.
Reméljük mindenki jól érezte
magát ezen a tartalmas, vidám
délelőttön.
Galla Sándorné
Ének-zene
munkaközösség vezető

Pótgyereknap Martinkán

Június 9-én játszani hívtuk
a martinkai gyerekeket a
Közösségi Ház udvarán lévő
játszótérre.
Arcfestés, kézműves foglalkozás, játékos feladatokból álló
tízpróbás vetélkedő, íjászat,
majd este közös szalonnasütés
szerepelt a programok között.

KÖZÖSSÉG

TeSzedd akció

A résztvevőket vendégül látták egy tányér babgulyásra, melyet Deczki Lajos és Kerekes Zoltán képviselők felajánlása,
valamint a Dózsa Diszkont támogatása tett lehetővé

Az idei évi Te szedd akcióban sámsonkerti vonatkozásban a www.samsonkert.
hu oldal szervezte a szemét
szedési akciót.

A szervezők sikeresnek tartják az idei gyűjtést, tavalyhoz
képest megduplázódott a létszám, 22-en voltak.
Csigéné Zsadányi Mariann
Czeglédi Sándor

Ismét arany a Muskátlinak

A Muskátli Népdalkör előző
évi sikeres szereplésével bejutott a IX. Vass Lajos Népzenei Verseny Középdöntőjébe, melyet térségünkben
június 2-án rendeztek meg
Derecskén.
A csoport megőrizte az Arany
fokozatát, de egyben célként
tűzte ki a Kiemelt Arany elérését, ami ezen a versenyen a
legmagasabb elismerés és to-

vábbjutást jelent a Kárpát-medencei Döntőbe. Köszönjük
a csoport és Hajduné Hőgye
Zsófia vezető kitartó, csaknem
tíz éves munkáját és további
sikereket kívánunk.
A népdalkör június 23-án Józsán képviseli városunkat,
majd rövid nyári szabadság
után augusztusban újra elkezdődnek a próbák, melyekre
szeretettel várnak új tagokat
is!

KÖZÖSSÉG
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A Hajdúsámsoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat
tájékoztatója az elmúlt két hónap eseményeiről
2012. május 1. A Pacsirtás
Horgásztónál megrendezett
Majálison a Hajdúsámsoni
Roma Nemzetiségi Önkormányzat az oda érkező roma
és hátrányos helyzetű emberek gyerekei számára ingyenes ugráló várat biztosított.
Ezen kívül a jelenlévőknek

2012. június 2-án a Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői részt vettek az Országosan
meghirdetett „Te Szedd” hulladékgyűjtő akción.
A szegregátum és környékén

A II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógusinak kérése alapján a roma
és hátrányos helyzetű gyerekek
osztálykirándulásainak
támogatására 170.000 forinttal

egy ebéddel kedveskedett.
Közösségünk számára fontos,
hogy a roma kultúrát és hagyományt ápoljuk, éppen ezért
a Makulabend 2011 zenekarral kívántuk a rendezvényt színesíteni, ezúton is köszönjük a
részvételüket.

tevékenykedtünk első sorban,
ahol a körzetben lakók és
gyermekeik is lelkesen csatlakoztak a szemétszedéshez.
Az önkénteseink számára süteményt, csokit és üdítőt biztosítottunk.

járultunk hozzá., amellyel egy
felejthetetlen élményt okoztunk azoknak a gyerekeknek,
akik a segítségünk nélkül nem
tudtak volna részt venni az
osztálytársaikkal, ezeken a kirándulásokon.

Hajdúsámson Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
az Autonómia Alapítvány által meghirdetett EU forrásokkal a Romák integrációjáért
kisadományi pályázatán sikeresen részt vett, amelynek köszönhetően 3 hónapon keresztül 20 fő hátrányos helyzetű
nő vehet részt minden héten
egy alkalommal a három órás
képzésen . A képzés során
közösségfejlesztő tréningen,
szülői klubban és zumbán
(táncos torna) vehetnek részt
a programba bevont nők és
gyermekeik, hogy minden-

ki számára elérhető legyen a
képzés, így gyerekfelügyeletet
is biztosítunk, ahol a gyermekekkel külön program keretein belül foglalkozunk. Természetesen minden alkalommal
biztosítunk a jelenlévők számára enni- és innivalót. Motivációként minden hónapban
szervezünk a résztvevők számára egy kirándulást, ezért
a képzésre rendszeresen járó
szülőket és gyermekeiket már
elvittük a Nyíregyházi Vadasparkba 2012. június 3- án, ös�szesen 103 fő vett részt ezen a
kiránduláson.

Tehetségkutató rendezvényt
hirdettünk meg a tehetséges
gyermekek között 2012. június 10-én, ahol kiválogattuk
azokat a gyerekeket, akiket
tovább szeretnénk fejleszteni
tánc-zene területén, hiszen a
rendezvények és egyéb felkérések során szeretnénk bemutatni a hagyományainkat, és
csak jó képességű gyermekek
tudják a hírünket tovább vinni. A rendezvényen mindenkit

megvendégeltünk, és a gyerekeknek ajándékokkal jutalmaztuk az előadásaikat.
Ezúton is köszönjük a városvezetésnek a támogatását,
mert az ő segítségünk nélkül
mi sem tudnánk ennyi programot biztosítani a rászoruló
gyerekeknek.
Üdvözlettel:

Gajdos Mihályné
elnök
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Barátunk a könyv
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 33. alkalommal rendezte meg a „Barátunk a könyv” olvasónapló
pályázatot, amelyen városunkból idén három csapat
indult.
Alsó tagozatból Vastaghné
Szűcs Gabriella felkészítő pedagógus irányításával:
- „Észbook” csapat (3.osztály)
Bársony Vanessza, Káplár
Gergő, Holicza Ágnes, Szabó
Vanda;

- „Huncutkák” csapat (3.osztály) Pinkovai Bítia, Tarkó
Bernadett, Mikó Balázs, Horváth Elizabet.
Felső tagozatból Cseri-Csokai
Tímea felkészítő pedagógus
irányításával:
„Csillámpóni csapat” (5. osztály) Elek Péter, Kucskár Dániel, Tar Viktor, Bota Márk.
Mindenkinek köszönjük a
részvételt, nyáron is olvassatok sokat!
Plés Mihályné
könyvtáros

KÖZÖSSÉG

Múltidéző
Tisztelt Olvasók!
Korábban elindított helytörténeti rovatunkat most három kép
közlésével folytatjuk. Hasonló képek megtekinthetők a múzeum
galériáján a „Hajdúsámson régi fényképeken” című kiállításon
is. Ha Önöknek van még birtokukban régi felvétel a településről
és az itt élő emberekről, kérjük gyarapítsák vele gyűjteményünket! Amennyiben nem szeretnének megválni emlékeiktől, a képeket másolás után természetesen visszaadjuk.

Nyári zárás a könyvtárban
Értesítjük látogatóinkat, hogy a
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális
Intézmény július 9-től július 27-ig ZÁRVA lesz.
Ez idő alatt minden szolgáltatás szünetel.
Nyitás: július 30. hétfő 8 óra.

A Rákóczi u. 20. szám alatt, ahol jelenleg vas-műszaki üzlet
van régen egy ruházati és vegyes bolt működött.

Közlemény
A Martinkai Közösségi Ház bérbe vehető közösségi, családi
rendezvényekre, tanfolyamokra! Ár: 1000.- Ft/óra.
Foglalás: a Városi Könyvtár elérhetőségein vagy Varga Mónikánál a 06-30-319-4446-os telefonszámon.
(2012. július 9-től július 27-ig ZÁRVA tartunk, ez idő alatt
minden szolgáltatás szünetel!)

Focipálya készült

Az Árpád utcán jelenleg Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatnak helyet adó épület Gyógyszertárként üzemelt.

Martinkán a Török utcai régi iskola udvarán a gyerekek
nagy örömére focipálya készült. Köszönet mindenkinek, aki
közreműködött a megvalósításában.

A Kossuth utcai rendőrségi épület a 70-es években, az idősebb lakosoktól azt is tudjuk, hogy a háború előtt a Mágner
lányok laktak itt.

SPORT

SÁMSONI HÍRLAP 2012. JÚNIUS

9.

Labdarúgás - megyei bajnokság
Sporttörténeti sikerként értékelhetjük a Technikai Tömegsport
és Ifjúsági Szabadidős Egyesület teljesítményét, hiszen ilyen
jó eredménnyel nem zártak még a csapatok a forduló végén –
mondta el lapunknak Szegedi Szabolcs vezetőségi tag.
EREDMÉNYEK:
Megye I. felnőtt csapat II. helyezés
Ifjúsági csapat III. helyezés
Megyei III. csapat III. helyezés
A csapat ezúton köszöni az önkormányzat, a támogatók és a
szurkolók támogatását, biztatását.
A június 30-án tartandó sportbálon szeretettel invitálnak mindenkit egy közös ünneplésre, évzárásra, ahol díjátadásra is sor
kerül.
Talán sokan nem tudják, hogy nemcsak a fiúk, de a sámsoni lányok is jól tudnak focizni. Az iskolából két csapat képviselte
megyénket a Bozsik Intézményi Programban. Az 1999-2000-es
korosztályos csapat III. helyezést ért el. Nekik is gratulálunk!
T.H.J.

2012. június 30-án

II. Jótékonysági Sportbál
Helye: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Fiatalos szórakoztató műsorokkal,zenével,tombolával.
Vacsora mellé ital is társul,s ha ez nem elég akkor a
helyszínen büfé is üzemel majd!
Első alkalommal megválasztásra kerül a

„ Sportbál Szépe”!

A fiúk is sorra kerülnek,hiszen átadásra kerülnek az érmek.

A kezdés este 19:00 óra ,

megjelenés alkalomhoz illő öltözékben!

Belépő jegy ára:2500 Ft/fő

A teljes bevételt az egyesület működtetésére fordítjuk.

Jegyek Szegedi Szabolcsnál vagy a Stop-Csemegében
(Bartók B. 12) elővételben június 27-ig válthatóak!

Luxusbörtönből az olimpiára
Beszélgetés Varga Miklós
ökölvívóval. Forrás: haon.hu
A visszaszámlálás már javában tart, bő egy hónap
múlva Londonra figyel a
sportvilág, hiszen július 27én megkezdődik a 30. nyári
olimpia. Hajdú-Bihar megyét több sportoló is képviseli az ötkarikás játékokon,
köztük a hajdúsámsoni
HISE kiválóságának, Varga
Miklósnak is szurkolhatunk,
akinek Peking után ez már a
második olimpiája lesz.
A 24 esztendős bunyósról
azt tartja edzője, Máté Attila,
hogy „óriási szíve van, meg
tud halni a szorítóban”, de a
Napló vendégeként az is kiderült, Miki már igazi példakép
Hajdúsámsonban.
Jó előre le kellett egyeztetnünk az időpontot a beszélgetéshez, hiszen szinte állandóan
a tatai edzőtábor lakója vagy.
Rutinból mennek ezek a dolgos
hétköznapok az edzőközpontban, vagy azért van időszak,
amikor össze kell szorítanod a
fogaidat?
Varga Miklós: Nincs az edzőtáborral semmi problémám,

úgy fogalmaznék, hogy ez egy
önként vállalt rabság. Hétfőtől
péntekig mindent a munkának
rendelünk alá.
Hogyan kell elképzelnünk az
edzőközpontot? Egy fapados
környezet, vagy inkább egy
minden igényt kielégítő komplexum?
Varga Miklós: Az utóbbi,
viccesen azt szoktuk mondani,
hogy egy luxusbörtönben készülünk a versenyekre.
Amikor kiszabadulsz a „luxusbörtönből” hétvégére, mit
szoktál csinálni?
Varga Miklós: Csak pihenek!
Semmilyen megerőltető dolgot nem csinálok, szükségem
van rá, hogy kipihenjem magam a következő hétre.
Véglegessé vált, hogy klubedződ, Máté Attila nem kapott
helyet az olimpiára utazó csapatban.
Köztudomású, hogy mennyire
jól megértitek egymást, éppen
ezért adódik a kérdés, men�nyire jelent majd hátrányt a
hiánya?
Varga Miklós: Az edzőtáborok ideje alatt sincs mindig Tatán Attila, de minden
nap beszélünk telefonon, és
ilyenkor elmondja a tanácsait.

Azért fontos az ő véleménye,
mert sokkal jobban ismer,
mint mondjuk a szövetségi kapitány, így érthető módon egészen más a viszonyunk. Jelen
állás szerint Attila a saját, illetve a HISE költségén kiutazik
Londonba, s bár nem lehet ott
a ringsarokban, még a nézőtérről is sokat segíthet nekem.
Sokan nem lehetnek ott az
olimpián, akik szurkolnak neked, ugyanis a hírek szerint lényegében egész Hajdúsámson
mögötted áll.
Varga Miklós: Ismernek, szeretnek és nagyon büszkék rám
az emberek a lakóhelyemen, a
gyerekek nagy mosoly kíséretében mondják, hogy én vagyok a példaképük. Rengetegen köszönnek, megállítanak,
s csak azért odajönnek hozzám, hogy elmondják, nagyon
szurkolnak nekem. Ez egy
fantasztikus érzés, ami motivál abban, hogy kihozzam
magamból a maximumot minden egyes versenyen, főleg az
olimpián. A város vezetése is
mögöttem áll, amiben tudnak,
segítenek.
Gondolsz már az olimpiára,
vagy most csakis a munkára
koncentrálsz?

Varga Miklós: Nincs olyan
nap, hogy ne jutna eszembe.
Főleg akkor gondolok rá, amikor az átlagosnál is fáradtabb
vagyok, s ezzel lendülök át a
holtponton, hogy van miért
dolgoznom.
Mekkora a drukk benned, van
akkora, mint Peking előtt?
Varga Miklós: Akkor azért
volt nagyon nagy, mert az első
olimpiám volt, most viszont
az elvárások miatt nagyobb
bennem az izgalom.
Milyen eredménnyel lennél
elégedett Londonban?
Varga Miklós: Fogalmazzunk
úgy, hogy nemcsak ott akarok
lenni, hanem meccseket szeretnék nyerni. Jelenleg a világranglista 5. helyén állok, de ez
igazából nem jelent túl sokat,
hiszen az eredményességet
nagyban befolyásolhatja majd
például a sorsolás. Egy biztos,
mindent elkövetek azért, hogy
a lehető legjobban szerepeljek!
Hogyan alakul a felkészülésed
hajrája, mi vár rád még július
27-ig?
Varga Miklós: Nem túl változatos a program: edzés, edzés,
edzés.
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A kábítószer-fogyasztás
elleni küzdelem napja
Kábítószer-fogyasztás
elleni
küzdelem napja 2012. június
26.
Az ENSZ-közgyűlés 1987. évi
határozata alapján 1988. óta
tartjuk június 26-án a Kábítószer-fogyasztás Elleni Küzdelem
Nemzetközi Napját, hogy ezzel
is felhívjuk a figyelmet a kábítószer-fogyasztás
veszélyeire,
a drogkereskedelem elleni harc
fontosságára.
A kábítószerek az egészségre
fokozottan veszélyesek, szervi és idegrendszeri károsodást
okoznak. Hamar kialakul a velük
szembeni függőség, ami a személy belső és külső leépüléséhez,
személyiségének eltorzulásához
vezet. A kábítószer-élvezők teljesen közönyössé válnak önmagukkal és környezetükkel szemben.
Idővel olyan elmeállapotba kerülnek, amely rendszerint akaratlan
vagy tudatos önpusztítással végződik. Egyetlen céljukká a kábítószer megszerzése válik, amely
nélkül kezelés hiányában nem
képesek élni. Ha a kábítószer-fogyasztás megszakad, súlyos fájdalmakkal járó elvonási rohamok
lépnek fel, amelyet teljes kilátástalanság és elkeseredettség kísér.
A kábítószer rendszeres szedése
vagy túladagolása könnyen halált
is okozhat. A szervezetbe juttatás
módja, az anyag szennyezettsége
vagy hamisítása az ugyancsak
halálos kimenetelű HIV - fertőzés veszélyét idézheti elő. A
jelenlegi drogszabályozás a kábítószerek minden egyes formáját
tiltja, ugyanakkor a segítségre
szoruló kábítószer-fogyasztók védelmében fenntartja az elterelés
intézményét. Ez azt jelenti, hogy
azoknak a fiataloknak, akik nem
függő kábítószer-használók, nem
kell rögtön büntető szankciókkal
szembesülniük. Az illető kap még
egy lehetőséget: egy hat hónapos
programban való részvétellel ki-

MEGEMLÉKEZÉS

Tuza lajosné

válthatja a jogi következményeket.
A világon mintegy 200 millió ember fogyaszt illegális kábítószereket. Míg Európában az elmúlt
években tovább nőtt a legtöbb
kábítószerféleség
fogyasztása,
addig az amerikai tizenévesek
drogfogyasztása csökkent, ugyanakkor az érettségizettek közül
minden második életében legalább egyszer drogozott már. Európában a leggyakrabban használt
kábítószer a kannabisz, az összes
kábítószerrel kapcsolatos halálesetet évente legalább 7-8 ezerre
teszik a kontinensen.
Mi a helyzet Magyarországon?
A fiatalok egyre korábban próbálják ki a kábítószereket, a legveszélyeztetettebb csoport a középiskolás korosztály. Ma a felnőttek
körében 11,4 százalékos, míg a
fiataloknál 20-25 százalékos a
kábítószer-fogyasztók aránya. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy
már az első kipróbálás is veszélyes és hozzájárul a függőség
kialakulásához. Magyarországon
– amellett, hogy az összes klas�szikus kábítószertípus hozzáférhető - az úgynevezett „designer
drogok” kereskedelme, használata rohamosan terjed. A „designer
drogokat” valamely kábítószernek minősülő, ezért szigorúan
ellenőrzött anyag kémiai szerkezetének a módosításával hozzák
létre, hogy azok hatásukban az
eredeti kábítószerhez hasonlóak
maradjanak, de legálisan forgalmazhatók, használhatók legyenek.
Forrás:
www.diagnosys.gportal.hu
www.drogstrategia.hu
www.figyusz.com
		
Dr. Galgóczi Ágnes
kistérségi tisztifőorvos

Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv
Balmazújvárosi,
Derecske-Létavértesi,
Hajdúhadházi Kistérségi
Népegészségügyi Intézete

1938-2008

halálának 4. évfordulójára
„Pihenj te drága szív
Mely megszüntél dobogni
szerető jóságod nem tudjuk feledni.”
Szerető családja

VILLÁS KERTÉSZETI ÁRUDA
(Sámsoni úton, a fóliaház mellett!)

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ AKCIÓ

Konténeres smaragd tuja (80cm) 1200 800Ft
gömb tuja 2.000 1.000Ft, levendula 600Ft
rózsa 1.200Ft, rózsafa 3.900Ft
Tudta Ön? A konténeres növényeink nyáron is
biztonsággal ültethetők!

H-P: 8-18

Telefon: 20/9942-345 SZO.:8-16
20/3573-513 VAS.:8-14
www.villaskerteszet.mlap.hu

Hirdetési díjak

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
26/2012. (II.09) öh. sz.határozata alapján 2012. március 1-től:
1/1 oldal (18 cm x 25 cm) 40.000 Ft + áfa,
1/2 oldal (18 cm x 12 cm) 20.000 Ft + áfa,
1/4 oldal (9 cm x 12 cm) 10.000 Ft + áfa,
1/8 oldal (9 cm x 6 cm)
5.000 Ft + áfa,
1/16 oldal (4,5 cm x 6 cm) 2.500 Ft + áfa,
Apróhirdetés (max. 2-3 mondat) 500 Ft + áfa,
Megemlékezés, egyéb családi esemény, mérettől függően:
2.000.- , 4.000.- , 6.000.-Ft (mely az áfát is tartalmazza)
A hirdetési szelvényt a Polgármesteri Hivatal „A” épület 3.
sz. irodájába (Pénztár) kérjük leadni.
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Megnyílt!

Megnyílt!
LURKO
Minőségi Használt
Gyermekruházati Bolt
2 fizet 3-at vihet!
Bodyk, tipegők minden
méretben amíg a
készlet tart.
Folyamatos akciókkal, kedvező
árakkal várjuk vásárlóinkat.

Nyári tini lány és fiú ruháik érkeztek!

APRÓHIRDETÉSEK
Vízvezeték szerelés, fürdőszobák felújítása, szerelvények cseréje, csőtörések
javítása, fűtésszerelés, fűtéskorszerűsítés, rejtett fűtés,
padlófűtés, kazánok cseréje,
gázszerelés, készülékek cseréje, karbantartása, teljes anyagbeszerzéssel,
garanciával.
Tel.:06-30-927-9180
Csokonai utcai összközműves ház 800 négyszögöl telekkel, beköltözhetően, szinte
féláron eladó! Irányár:5,5-9,5
M Ft-ig Tel:06/20-2262-943,
06/20-4579-344

Sámsoni

Hűtő,
fagyasztószekrény,
nagyfazék, lábas, gáztűzhely
palackkal, teatűzhely, asztali
konyha, bútorok, tárcsás mosógép, eladó. Ugyanitt, bálás
széna, kétlovas komplett szerszám, szecskavágó, villanymotor eladó. Tel:30-346-0419
Bartók Béla utcai 2 szobás
lakóház, gazdasági épülettel,
1127 m2-es telken eladó.
Érdeklödni: 06-30/346-0419
Élelmiszer bolt kiadó Hajdúsámsonban 2012. augusztus
1-től. Érd.: 06-30-289-5329.

Szuper minőség-kedvező áron!
H.sámson, Széchenyi u.2/a.
/Optika mellett/
Megnyílt!
Megnyílt!
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közlemény

Július-augusztus
hónapban összevont
lapszámot jelentetünk meg, ezért
lapzárta augusztus
10-én lesz.
Kérjük a hirdetéseket
is eddig az
időpontig leadni!

Új húsüzlet nyílik
Hajdúsámsonban
2012. június 28-án csütörtökön!

Sertéshús, marhahús,
baromfi termékek és
felvágottak bő választéka.

NYITÁSI AKCIÓK

Várjuk kedves vásárlóinkat!

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

VERDES HÚSÜZLET
Szatmári u. 2.
06-30-9781-650
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KÉPES KRÓNIKA
2012. június 4-én 16 órától
a Szabadság téri parkban a
Trianoni Emlékműnél megemlékezést tartottunk a békediktátum 92. évfordulója
alkalmából.Ünnepi
beszédet mondott Hamza Gábor
polgármester, aki felhívta a
figyelmet a nemzeti összetartozás fontosságára. A műsorban Hajduné Hőgye Zsófia
tanárnő és Tóth Bertalan tanár úr énekelt gitár kísérettel,
valamint Szabó Gabriella és
Kanalas Dominika tanulók
mondtak verset.

2012. május 26-án pünkösdölő gyermeknapot tartottunk
a Múzeum parkolójában. A
legkisebbeket
babasarok,
arcfestés,
lufihajtogatás,
ugrálóvár várta, a nagyobbakat kézműves foglalkozás,

régimódi játszótér, bringó
hintó fogadta. A színpadi műsorban közreműködtek: Tar
Henriett (zongora), Szabó
Veronika és Szabó Gabriella
(gitár, ének), valamint a debreceni Musical a Gyermeke-

kért Társulat. A rendezvényt
követően autóbuszt biztosítottunk mindazoknak, akik
az Alma Együttes koncertjét
szerették volna meghallgatni
a nyíradonyi Harangi Imre
Rendezvénycsarnokban.
Június 4-én az oktatási intézményekben is megemlékeztek a Nemzeti Összetartozás Napjáról. Iskolánkban
a pedagógusok, a technikai
dolgozók és a tanulók közösen készültek színvonalas
műsorral.

Június 16-án búcsút vettek
az iskolától és elballagtak
az általános iskola tanulói.
6 osztályközösség 128 tanulója köszönt el tanáraitól,
diáktársaitól.

2012. június 11-én tartottuk meg a
művészeti iskolások tanévzáróját.
262 tanuló vehette át bizonyítványát. Külön elköszöntünk attól a tizenkét 8. osztályos tanulótól, akik
már évek óta öregbítették iskolánk
jó hírét. Két növendékünk már tíz
éve nálunk tanult hangszeren, itt
kezdték, és itt fejezték be művészeti tanulmányaikat. Az évzáró jó
hangulatú hangversennyel zárult.
Jó pihenést és feltöltődést kívánok
tanítványaimmal.
Kádárné Tóth Anna
igazgatóhelyettes

