Hírlap
Sámsoni

Folytatódott
az ünnepi
rendezvénysorozat
7. oldal

Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja. Alapítva 1995-ben.

XIX. évf. 2. szám
2013. FEBRUÁR

KÖSZÖNTŐ
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Hajdúsámson, Sámsonkert, Martin-

ka és Ligettanya minden kedves lakóját abból az alkalomból, hogy 2013ban a 800 éves Hajdúsámsont ünnepelhetjük!

Településünkről az első írott adat 1213-ból való, a Váradi Regestrum

Hajdúsámson is kitűzte
a székely zászlót
2. oldal

bejegyzése bizonyítja, hogy Túrámson néven már akkoriban létezett. De
régészeti kutatások során kora vaskori és szarmata leletek is előkerültek,
bizonyítva, hogy már a honfoglalást megelőzően lakott volt ez a terület.
A debreceni Déri Múzeumban őrzik a bronzkorban elásott tizenkét harci
csákányból és egy szépen díszített kardból álló páratlan értékű fegyverleletet is, ami az ie. II. évezredből való.

Egész éves színvonalas rendezvénysorozat keretében szeretnénk meg-

ismertetni Önökkel és családtagjaikkal a történelmi múltat, azokat az
eseményeket, amelyek településünkhöz kötődnek. Ennek keretében, a már
hagyományosan megrendezendő ünnepségek mellett Rákóczi emléktúrát,
Harangi emlékkiállítást, a jelképek megismertetése érdekében címerpályázatot hirdetünk, felkeressük azokat, „akikre büszkék vagyunk”, próbáljuk
feleleveníteni a közelmúltat „Retró” Majálissal.
Népművészeti kiállítás
nyílt a Magyar Kultúra
Napján
7. oldal

Újabb helytörténeti kötet, helyi fotókat megjelenítő képeskönyv és Buday
Péter mesterszakács ajánlásával receptkönyv kiadását tervezzük.

R endezvényeinkről a Sámsoni Hírlapban, plakátokon, a város honlapján

folyamatosan tájékoztatást adunk.

K ívánjuk, hogy aktívan vegyenek részt kedvük, érdeklődésük szerint

ezeken és érezzék jól magukat itthon, Hajdúsámsonban!

Programjainkra szeretettel hívjuk és várjuk településünk minden kedves
lakóját!

Dr. Joób Árpád is
köszöntötte a tíz éves a
Muskátli Népdalkört
9. oldal
Képek a 12. oldalon

Az Önkormányzat és a szervezők nevében:
Hamza Gábor,
polgármester

Tóth János
alpolgármester
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Hajdúsámson is kitűzte a székely zászlót
Hajdúsámson Város Önkormányzata az elsők között
csatlakozott Szabolcs Attila
Budafok-Tétény, XXII. kerület polgármestere és Németh Zoltán országgyűlési
képviselő felhívásához, szolidaritást vállalva az erdélyi
települések polgármestereinek és az egész ott élő magyarság ősi szimbólumainak
küzdelme mellett, ezzel is
erősítve a magyarság összetartozásának érzését.

Mivel az első csatlakozók
közé tartozunk, február 14én 14 órakor Budafok-Tétény
Városházán ünnepélyes keretek között vettem át a Hajdúsámsont megillető székely
lobogót. Városunk testvér települése az erdélyi Csíkrákos.
Mindkét település Képviselőtestülete határozatban fejezte
ki testvér települési és együttműködési szándékát. Császár
Attila Csíkrákos polgármestere és a vele együtt Hajdúsám-

sonba érkező négytagú küldöttség a közelmúltban tette
tiszteletét a városban.
A kék alapon aranysárgával
metszett – a Nap, valamint
a Hold ősi szimbólumaival
díszített székely lobogó kitűzésre került a hajdúsámsoni
Városháza épületére a szolidaritás és az összetartozás jeleként.
Hamza Gábor
polgármester

Szolidaritás a jogfosztottakkal
Írta: Szabolcs Attila Budafok-Tétény polgármestere

Romániában
beperelték
Uzon önkormányzatát, mert
a polgármesteri hivatalra kitűzte a székely zászlót. Első
fokon elmarasztalták az önkormányzatot, és arra kötelezték, hogy távolítsa el a
zászlót. A Codrin Munteanu
vezette Kovászna megyei
kormányhivatal még az ős�szel fordult a bírósághoz
ez ügyben. Munteanu a keresetben úgy fogalmazott,
hogy ezzel az erővel akár egy
sportklub vagy autógyártó
zászlaját is ki lehet tűzni.
Szerinte a kisebbségek jelképei csak a nem hivatalos rendezvényeken használhatók
szabadon.

Budafok-Tétény kitűzi polgármesteri hivatalára a székelyek lobogóját. Nem csak
a nemzeti szolidaritás kötelez bennünket erre, hanem
az is, hogy kerületünk egyik
testvérvárosa, Barót, a Székelyföld szívében található.
Az önkormányzat felhívást
intézett a magyar önkormányzatokhoz, és ebben kimondja:
„Az Európai Unió alapvető értéke az identitás szabad
vállalása. A települések, a
kistérségek, a régiók, és valamennyi európai nemzet
polgárai egyaránt méltán
büszkék történelmi hagyományaikra. A polgárok a hagyományaik ápolását számos
formában gyakorolják, és
ehhez zászlaikat, címerüket
a legtermészetesebb formában használják.
Az Európai Unióban nem
lehet kérdés, hogy szabad-e
egy régió szimbólumait a helyi közösségek falvai, városai polgármesteri hivatalának
épületére kitűzni.
Most azonban a székelyföldi önkormányzatok vezetőit
pénzbírság fenyegeti, ha az
ősi jelképeikből született
lobogót kitűzik, ezért Bu-

dafok-Tétény arra biztatja a
magyarországi településeket,
hogy vállaljanak szolidaritást a székelyföldi polgármesterekkel és valamennyi
erdélyi magyarral.”
Eredetileg még a trianoni
diktátum is jogokat biztosít nekik, nem beszélve az
Európai Unió alapelveiről.
Mégis, a hatóságok sok esetben nehézségeket gördítenek
az anyanyelven történő oktatás, a hivatalos ügyintézés,
kultúrájuk, hagyományaik
őrzése elé is.
A székelység a legnagyobb
létszámú egy tömbben, a
szülőföldjén megmaradt magyar kisebbség. A mellettük
való kiállás a többi, elszakított területen élőnek is szól,
éljenek akár a Felvidéken
(most Szlovákia), Kárpátalján (most Ukrajna), Erdélyben és Partiumban (most Románia), vagy a Vajdaságban
(most Szerbia). Horvátországot, Szlovéniát és Ausztriát
azért nem említem, mert onnan nem jönnek riasztó hírek
az oda csatolt magyarokkal
kapcsolatban.
Nekünk, e csonka hazában
élőknek kötelességünk kiáll-

ni azon honfitársaink mellett,
akiket származásuk miatt
hátrányok érnek. Kötelességünk felhívni az ország, – és
lehetőségeink szerint – Európa és a világ figyelmét az
igazságtalanságokra és jogtalanságokra.
A zászló kihelyezése egy
eszköz csupán, de ha sok önkormányzat követi példánkat, hatásos eszköz lehet.
Magyarországon tiszteletben
tartják a nemzetiségek jogait.
13 elismert nemzetiség alakíthat választás útján önkormányzatot, ezek állami és – a
helyi adottságok figyelembevételével – önkormányzati
támogatásban részesülnek.
Szimbólumaikat szabadon
használhatják.
Senkit nem ér hátrány azért,
mert pl. sváb, örmény, lengyel, bolgár, stb. ősöktől
származik.
Számtalan településen működik nemzetiségi nyelvű
iskola. Nálunk az Árpád utcai általános iskola a német
nemzetiségi. Ezért is várhatjuk el, hogy így tegyenek
honfitársainkkal is más országokban.

ÖNKORMÁNYZAT
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FELHÍVÁS A FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS
FELTÉTELEIRŐL!
Tájékoztatjuk a foglalkoztatási támogatásban részesülő lakosokat, hogy a
jogosultság fennállását a jelenleg hatályos jogszabályok szerint továbbra is
felül kell vizsgálni. Nem folyósítható tovább a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, annak aki az éves felülvizsgálata során nem igazolja, hogy a
felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben, a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap
időtartamban
- közfoglalkoztatásban vett részt, vagy
- keresőtevékenységet - ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló
törvény szerint
létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a
háztartási munkát - folytatott vagy
- munkaerő-piaci programban vett részt, vagy
- az Flt. szerinti, és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben
vett részt, vagy ilyen képzésben való részvétele folyamatban van, meg
kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát.
A 30 napos időtartam számításakor fenti tevékenységek felülvizsgálat
időpontját megelőző évben teljesített időtartamát kell összeszámítani.
Amennyiben a közölt feltételeket így sem tudja teljesíteni, a 30 nap
számításánál a közérdekű önkéntes tevékenységének időtartamát is
figyelembe kell venni. Háztartási munka esetében a munkaadónak a
NAV-nál kell bejelentkezni.
Városunkban korlátozott számban ugyan, de van lehetőség önkéntes
tevékenység végzésére a Szivárványházban (Kossuth u. 43. sz.), a Roma
Nemzetiségi Önkormányzatnál ( Petőfi u. 2. régi orvosi rendelő emelete)
és a Polgármesteri Hivatalban.
Az „Esély” Alapítványi Tanoda (Kossuth u. 10. régi posta) közreműködik
a munkára jelentkezők kiközvetítésénél. Debrecenben is sok civil szervezet
rendelkezik regisztrációval, mellyel jogosultságot szereznek arra, hogy
önkéntes munkásokat foglalkoztassanak.
Ezen munkavégzésért fizetés nem jár, azonban meg lehet szerezni a
jogosultságot a foglalkoztatást helyettesítő támogatás tovább folyósításához.
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Ülésezett a Képviselő-testület
Tájékoztató a 2013. január
31-én, és február 14-én tartott Képviselő-testületi üléseken hozott fontosabb döntésekről.
A 2013. január 31-én tartott
ülésén :
− a Képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
− a „Sámsonkertért” Közalapítvány Kuratóriuma tagjává választotta Csigéné Zsadányi Mariann HajdúsámsonSámsonkerti lakost, illetve az
alábbiak szerint módosította
a „Sámsonkertért” Közalapítvány Alapító Okiratát:
„11.) Az alapítvány szervezete:
Az alapítvány kezelője az Alapítványi Kuratórium. Az alapító az alábbi – köztiszteletben
álló – személyeket kérte fel a
kuratóriumi tagságra: Elnöki tisztségre Czeglédi Sándor
Hajdúsámson-Sámsonkerti lakost, tagjaivá Nagy Erzsébet
Edit, Pallósné Bodnár Erika,
Vas János, Csigéné Zsadányi
Mariann sámsonkerti lakosokat.”

- A Képviselő-testület egyetértett a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás 2012.
december 31. napjával történő, jogutód nélküli megszüntetésével.
- Elhatározta, hogy a 45-65
éves kor közötti hajdúsámsoni
hölgyek 2013. évi mammográfiás szűrővizsgálatra történő
szállításáról - igény szerint –
gondoskodik autóbusz biztosításával.
- Döntött arról, hogy a „Funkcióbővítő integrált települési
fejlesztések” című pályázati
felhívásra pályázatot kíván
benyújtani, ennek érdekében
az Integrált Városfejlesztési
Stratégiát és az Akcióterületi
tervet elkészítteti.
A 2013. február 14-i rendkívüli ülésén:
- A Képviselő-testület elhatározta, hogy a 2013. évi költségvetésének elfogadásáig az
intézményekben létszámstopot rendel el, továbbá a költségvetési rendelet elfogadása
előtt az intézményeknél lehetőség nyíljon a rehabilitációs
hozzájárulásra
jóváhagyott
előirányzat terhére történő

foglalkoztatásra.
- A Nyíradonyi Mikrotérségi
Szociális Szolgáltató Központnál a Hajdúsámson területén működő Bölcsőde vonatkozásában a gyermekétkeztetési feladatokat továbbra is
a Bölcsőde konyháján kívánja
biztosítani. A képviselő-testület kezdeményezi a fenntartónál, hogy a Bölcsőde technikai
létszámából egy álláshelyet
szüntessen meg.
- Elhatározta, hogy a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálatnál a Hajdúsámson területén ellátott szociális
étkeztetést az óvodai konyhák
kapacitásának jobb kihasználása érdekében az óvoda
konyhájáról kívánja biztosítani.
- Kezdeményezte a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulásnál, mint
a Nyíradonyi Mikrotérségi
Szociális Szolgáltató Központ és a Hajdúsámsoni
Mikrotérségi Szociális Szolgálat fenntartójánál, hogy
Hajdúsámson területén történő
szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása vonatkozásá-

ban –Bölcsőde kivételével - a
jogszabály által megkövetelt
létszámokat alakítsa ki, mivel
a Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében jelentkező forráshiány miatt ezen a szinten tudja
finanszírozni a feladatellátást.
- Támogatta, hogy a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás - az
általa fenntartott Nyíradonyi
Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központnál és a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálatnál - szervezeti
integrációt hajt végre egybeolvadással, melynek keretében a hajdúsámsoni intézmény
székhelye megszűnik, az telephelyként működik tovább
2013. július 1. napjától.
- Támogatta Hamza Gábor
polgármester azon kezdeményezését, hogy Hajdúsámson
Város Önkormányzata csatlakozzon Szabolcs Attila polgármester és Németh Zoltán
országgyűlési képviselő felhívásához, hogy vállaljanak
szolidaritást a székelyföldi
települések szimbólumainak
szabad használatáért folytatott küzdelmükben.

Eboltások időpontja
2013. évi kötelező veszettségoltás minden 3 hónapot betöltött eb oltása kötelező. Csak mikrochippel ellátott ebek kaphatják meg
a védőoltást! A macskák oltása ajánlott.
Hajdúsámson területén
04.06-án 12-15-ig Gépállomás
04.07-én 8-11-ig Jókai utcai iskola
04.07-én 12-14-ig Szatmári-Kinizsi u. sarok
04.13-án 8-11-ig Radnóti u. (játszótérnél)
Pótoltások:
04.20-án 08-10-ig Gépállomás
04.21-én 8-10-ig Jókai utcai iskola
04.21-én 11-12-ig Szatmári-Kinizsi u. sarok
04.21-én 13-14-ig Radnóti u. (játszótérnél)

Martinka
04.06-án 08-11-ig Buszforduló
Pótoltás: 04.20-án 11-13-ig Buszforduló
Szikigyakor-Dombostanya
04.14-én 8-10-ig Méhészkert
04.14-én 11-13-ig Dombostanya
04.14-én 14-16-ig Útkaparóház
04.27-én 8-9-ig Útkaparóház pótoltás
04.27-én 10-11-ig Dombostanya pótoltás
04.27-én 12-13-ig Méhészkert pótoltás

Sámsonkert
04.13-án 12-15-ig Sámsonkert - Iskola
Pótoltás: 04.20-án 14-16-ig Sámsonkert - Iskola

VÁLTOZÁS ETTŐL AZ ÉVTŐL!
- Csak mikrochippel elátott eb kaphat veszettség elleni
oltást!
- Az oltási helyen lehetőség lesz a mikrochippel történő
megjelölésre térítés ellenében!
Dr. Vajna Zsolt
állatorvos

KÖZÖSSÉG
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Felhívás helytörténeti gyűjtésre
A 800 éves évforduló alkalmából tisztelettel kérjük a
lakosságot, hogy akinek van
birtokában bármilyen régi
fénykép, képeslap, egyéb dokumentum, térkép, korabeli
újságcikk, bocsássa azokat
a múzeum rendelkezésére.
Ha a dokumentumokat azok
tulajdonosa nem szeretné az
intézménynek adományozni,
feldolgozás, másolás után
természetesen visszaadjuk.
A téma nincs meghatározva,
de kifejezetten keresünk dokumentációt például a Bényei

nyárfáról, régi kastélyokról,
kúriaépületekről (pl. Gődény
kastély, a Szolgabíró kastély, a
Láng kastély, Csernusz tanya,
Ludmány-ház stb), egykori
mészárszékekről, csapszékekről, régi gőzmalom, régi vasútállomás épülete, pokoli kerti
présház, Gődény présház, régi
csendőr laktanya, régi zsidó
templom.
Segítségüket előre is köszönjük:
Hamza Gábor polgármester
és Tarné Hajdú Judit igazgató
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Felhívás adománygyűjtésre
Kedves Sámsoniak!
Segítsünk!
Egy 3 gyermekes, 28 éves
sámsoni fiatalember került
olyan helyzetbe, hogy össze
kell fognunk érte!
Önhibáján kívül egy infarktus
miatt olyan súlyos állapotban van, hogy szívátültetésre
van szüksége. Dolgos, rendes
családról van szó, nem alapítványnak, hanem közvetlenül nekik gyűjtünk adományt
Magyari Marietta háziorvos
rendelőjében.
Kérjük, aki tud, segítsen!
Nagyházi Jánosné
az adománygyűjtés szervezője

www.tudasodajovod.hu
A kormány 2012 decemberében hirdette meg uniós forrásból finanszírozott képzési programját
Tudásod a jövőd! címmel, többek között azzal a céllal, hogy támogassa a hátrányosabb helyzetben élők képzését, különösen a munkanélkülieket, a kismamákat, a legszegényebb környezetben
élőket és a 45 év felettieket. A kormány bruttó 90 ezer forintos keretösszeggel támogatja a magánszemélyek idegen nyelvi és informatikai képzését 95-98%-os mértékben. A hátrányos helyzetű
kistérségekből jelentkezőknek – így Hajdúsámsonban is - csak 2% önrészt kell befizetniük, máshol 5%-ot. Jelentkezhet:
• aki elmúlt 18 éves,
• nincs nappali tagozatos államilag finanszírozott középiskolai és felsőoktatási
hallgatói jogviszonya,
• nem vesz igénybe más, azonos témájú európai uniós képzési támogatást.
Az élethosszig tartó tanulás jegyében a képzéseknek nincs felső korhatára.
A program iránt érdeklődőket és képzésben részvevőket - az eMagyarország Pontokon elérhető
- eTanácsadói, mentori hálózat segíti a regisztrációban és a jelentkezésben, valamint a képzések
során felmerülő problémák kezelésében.
Hajdúsámsonban a Városi Könyvtárban működik a segítséget nyújtó eMagyarország Pont, ahol
Tarné Hajdú Judit és Plés Mihályné eTanácsadók várják az érdeklődőket. Forduljon hozzájuk bizalommal, akár idegennyelvi, akár informatikai képzéseken szeretne részt venni. Februárban egy
német és két angol képzés már elindult, márciusban további képzések meghirdetése várható. A
program 2014. augusztus 31-ig tart, így nemcsak akkor érdemes regisztrálnia, ha azonnal szeretné
elkezdeni a tanfolyamokat, hanem akkor is, ha ősszel vagy jövőre szeretne a képzéseken részt
venni.
További információk: Honlap: www.tudasodajovod.hu, Email: kepzes.samson@freemail.hu, Telefon: 06-52-200-026, 06-52-590-013.

ÉRTESÍTÉS
2013. évi szociális
juttatások kifizetése a következő
hónapokban 10-14 óráig az
alábbi napokon történik:
Március havi: április 3-án,
Április havi: május 2-án,
Május havi: június 5-én,
Június havi: július 3-án.

Megjelent a
városnapi DVD
Megjelent a 2012-es városnap
DVD felvétele. Megrendelhető és kölcsönözhető a városi
Könyvtárban!
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Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Petőfi Sándor Városi könyvtár,
Közművelődési és Muzeális Intézmény
tisztelettel meghívja Önt

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
165. évfordulója alkalmából tartandó

ünnepi megemlékezésre.
Ideje: 2013. március 15. 15.00 órai kezdettel
Helye: kiállítóterem és Petőfi szobor

Program:
Ünnepi beszédet mond: Hamza Gábor polgármester
A műsorban közreműködnek:
Zoltai Sándor (ének),
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tanulói
Koszorúzás a Petőfi szobornál
A rendezvény előtt 1 órával
családi programok a múzeumban!

Látogatás Hajdúhadházon
A hajdúsámsoni II. Rákóczi
Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 24 fős 1.
c osztálya a „Nemzeti hagyományok, helytörténet” specializációt választotta. Heti
két alkalommal tehetséggondozó órák keretein belül
foglalkoznak
célirányukkal, bár mindennapjainkat
is átjárja ez a szellemiség.
Tanítók: Tóthné Szathmáry
Irén és Csécseiné Mihályi
Edina. Küldetésüknek érzik
tanítványaikkal megismertetni, tisztelni múltjukat,
hogy élni tudják jelenüket
és tervezni jövőjüket! Mindkét pedagógus részt vett az
Iskolák és Múzeumok partnersége
továbbképzésen.
A helyi múzeummal együtt
élnek, munkájuk közös egységgé olvadt. Minden foglalkozáson részt vesznek,
amiben tudják színesítik,
támogatják azokat. Most
kilépve a helyi környezetből
Hajdúhadházra látogattak,
melyről az alábbi élménybeszámolóval tértek haza.
„Szükségesnek éreztük, hogy
közvetlen környezetünk mellett a környező települések
múzeumaival is felvegyük
a kapcsolatot. Nyissunk a
világra. Első állomásként
Hajdúhadházat választottuk.
Fantasztikus élményben részesültünk, amikor részt vehettünk a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi
Galéria „Népi hangszerek”

című kiállításán. Különlegesebbnél különlegesebb népi
hangszerek szólaltak meg
énekléseink, játékain és táncaink közben. Ámulatunkból még fel sem ocsúdtunk,
amikor a könyvtár vezetője
Szabó Margit, egy óriási meglepetéssel ajándékozott meg
bennünket. Ez nem volt más,
mint a helyi néprajzi kiállítás
megtekintése, tárlatvezetéssel. Igazi mesebeli birodalomba érkeztünk, ahol dr. Hadházi Jenő kalauzolt bennünket a
pásztoroktól a falusi házakon,
a mezőgazdasági munkákon
át a régi mesterségek műhelyeibe. Minden területen megismerkedtünk a helyszínekkel,
eszközökkel,
funkciókkal.
Nagyon hálásak vagyunk a
segítő támogatásért, a kedves
fogadtatásért és egy csodálatos nap minden élményéért!

Táncolva, szórakozva tanultunk, dolgoztunk! Diákjaink
gondolatai
megerősítenek
bennünket, hogy folytatnunk
kell a megkezdett munkát az
osztály indításával megfogalmazott nemes célokért.”
Csécseiné Mihályi Edina és
Tóthné Szathmáry Irén pedagógusok
„A múzeumban régi hangszereket láttunk, nagybőgő, duda,
citera, tekerőlant. Nagyon tetszett, amikor megszólaltatta a
dudát!” (Káplár Gergő)
„Árpi bácsi megmutatta, hogyan készíthetünk sípot. Nagyon tetszett, ahogy összerakta és megszólaltatta a sípot.
Rengeteg hangszer volt ott,
vonós, fúvós, pengetős. A másik múzeumban nagyon sok
régi tárgyat láthattunk, amit a

A csodálatosan összeállított tárlat megtekintése mellett Dr.
Joób Árpád népzenekutató, egyetemi docens tartott nekünk
egy mesés foglalkozást.

dédszüleink használtak, ilyen
például: eke, teknő, répadaráló, tejeskanna. Nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen
a kiránduláson, ahol ennyi érdekes dologgal ismerkedhettem meg.” (Sas Dorina)
„Bográcsot is láttam, abban
főzték a finom ebédet. Meg a
nagy zsírosbödönt is láttam,
gondolom régen abban tartották a zsírt és egész télen volt
belőle. Én nagyon jól éreztem magam és nagyon szeretnék még múzeumba menni,
mert nagyon jó élmény volt!
(Verényi Kitti)
„A könyvtárban nagyon sok
könyvet láttunk, a polcokról
le is vehettük őket és olvasgathattuk is azokat. Az emeleten egy kedves bácsi régi
hangszereket mutatott és meg
is szólaltatta azokat. Mi erre
közösen énekelni és táncolni
kezdtünk, nagyon jól éreztük
magunkat. A helyi múzeumban régi használati tárgyakat
láttunk, régi gyerek bölcsőt,
fonáshoz, szövéshez szükséges gépi és kézi eszközöket,
cipész mester szerszámait,
kukoricamorzsolót és még
sok-sok érdekességet. Nekem
legjobban a régi hímzett terítők tetszettek. Otthon mikor
hazamentem, interneten megkerestem a települést és anyukámnak képeket mutattam
róla. Szívesen részt vennék ismét egy ilyen kiránduláson!”
(Kun Barbara)
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A Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2013. január
22-én
tartottunk
kiállításmegnyitóval egybekötött ünnepi rendezvényt a
Petőfi Sándor Városi Könyvtár Közművelődési és Muzeális Intézményben.

renc véglegesítette a Himnusz
kéziratát 190 évvel ezelőtt.

Elsőként Hamza Gábor polgármester úr köszöntötte a
kiállítóteremben
megjelenteket, megemlékezve a jeles
napról, melyen Kölcsey Fe-

,,Az éneklő madárka motívum
a népművészetben”című tárlatot Hubert Erzsébet, a HajdúBihar megyei Népművészeti
Egyesület elnöke nyitotta meg.
A kiállítás érdekessége, hogy a
tárgyalkotó népművészet azon
darabjait mutatja be, melyeken
a madárka motívum látható.
Több mint száz alkotás mutatja be a megyében működő
nemezelő, csipkeverő, hímző,
fazekas, mézeskalácsos, fafaragó alkotók míves tárgyait.
Az intézményben működő
„Öltögetők klubja” tagjainak
munkái is láthatók kiállítás
darabjai között. Ők a csoport-

A tárlatot Hubert Erzsébet,
a megyei népművészeti egyesület elnöke nyitotta meg.

A jelenlévők ezt követően
rendhagyó módon, versben,
Sinkovics Imre előadásában
hallgatták meg a teljes költeményt.

vezető tervezései alapján, a
motívumokat praktikusan, táskákra öltögették fel. Helyi
alkotóink névsora: Dobosné
Hajdu Anikó, Báthori Imréné,
Havasi Istvánné, Kórász Sándorné, Király Jánosné, Madar
Jánosné, Sándor Lászlóné,
Szabó Jánosné, Szilágyi Kálmánné, Tóth Sándorné, Urbin
Józsefné, Újj Sándorné, Varga
Istvánné, Vári Ferencné.
Az ünnepi műsorban közreműködtek a Muskátli népdalkör
tagjai, citerán kísért Hajduné
Hőgye Zsófia csoportvezető,
szólót énekelt Nagy Tamara.
Zárszóként Tarné Hajdú Judit
igazgató a jeles nap alkalmából köszöntötte a nyugdíjas
és a jelenlegi közművelődési
dolgozókat, akik sokat tettek
és tesznek a város kulturális életéért. Az előttünk álló
jubileumi évre vonatkozóan
kiemelte a 800 éves évfor-

Farsang az óvodában
Az Eszterlánc Óvodában
2013. február 14-én tartottuk meg hagyományainkhoz híven farsangi mulatságunkat, amelyre már nagy
izgalommal,
várakozással
készültek a gyermekek. A
farsangi hangulatot fokozták
a színesen, ötletesen feldíszített csoportszobák is.
Sokszínű, ötletes jelmezről
gondoskodtak a szülők, hogy a
gyermekek igazán jól érezzék
magukat. A délelőtt a csoportokban vidám hangulatban telt.

Rendeztek játékos versenyeket, amiben minden gyermek
nagyon szívesen részt vett.
Ilyen volt pl. tejszínhab - csoki
evő verseny, lufi fújás, székfoglaló, stb. A mulatozáshoz
hozzátartozott a tánc, az evésivás, melyek ezen a napon sem
maradhattak el. Ezt a napot a
jókedv, a vidámság hatotta
át, amellyel reméljük sikerült
minden gyermeknek maradandó élményt nyújtani.
Nagyné Fülep Henrietta
óvodapedagógus

duló alkalmából megrendezésre kerülő programokat, a
népdalkör fennállásának 10.
évfordulóját. Nagy örömmel
jelentette be, hogy a kultúra
fejlesztését idén egy 21 milliós közművelődési és egy közel
8 milliós könyvtári pályázat is
segíti majd Hajdúsámsonban,
melyek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
Ezekről később részletes tájékoztatást közlünk. A népi
kultúra hagyományait felvonultató tárlatot a ,,800 éves
Hajdúsámson” című rendezvénysorozatban tekinthették
meg az érdeklődők 2013. február végéig. Erre utal a meghívón szereplő logó, melyen
látható a Váradi Regisztrum
eredeti latin szövege, melyben elsőnek említették írásban
a településünket Túrsámson
(Tumsamsuna) néven 1213ban.
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Báloztak az Életfa Nyugdíjas Klub tagjai

Az Életfa Nyugdíjas klub
is részt vett a februári rendezvény sorozatban, amely
alkalmából február 16-án
Farsangi Bált szervezetünk.
A tagok nagyon színvonalas
műsort varázsoltak a vendégek elé. Igen változatos ötletes
jelmezeket válogattak össze.
A talpalávalót Vili és Laci
húzta, akik nagyon jó hangulatot teremtettek a vendégeknek
és hajnalig ropták a táncot.
A vacsora finomra sikerült,
mindenkinek nagyon ízlett.
Szeretnénk megköszönni Tar
Zoltánnak és csapatának, hogy

segített ennek a megvalósításában. A rendezvényünket
Zoltai Sándor csodálatos dalai tette színesebbé és ismét
elvarázsolta a közönséget. A
vendégek családias hangulatban együtt énekeltek vele.
Hálásak vagyunk neki ezért
a szép estéért. Az éltben vannak olyan pillanatok mikor a
szavaknál is többet mond egy
kis figyelmesség.Itt szeretném
megragadni az alkalmat, hogy
köszönetet mondjunk Tasó
László országgyűlési képviselőnek, hogy nem tudott eljönni a rendezvényünkre, de egy
csodálatos
ajándékkosárral

járult hozzá és anyagilag is
támogatta a nyugdíjas klubot.
Valamint köszönjük Máthé Attila képviselő Úrnak,hogy Ő is
ajándék csomaggal támogatta
a rendezvényünket. Én nagyon
örülök, hogy ennek a közös-

ségnek tagja és részese lehetek és kívánok mindenkinek
jó egészséget, összetartást és
hosszú boldog nyugdíjas éveket ebben a rohanó világban.
Sándor Lászlóné
Egyesület elnöke

Farsang a SNIT tagozaton
Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét megszerveztük
a Snit-tagozaton ( a sajátos nevelési igényű tanulók tagozatán) a szokásos
"farsangi
mulatságot".
Hagyományainkhoz híven
tanulóink nagyobb része ötletes jelmezekbe bújt, nagy
örömöt szerezve egymásnak
és többieknek. A színes forgatag során igen jól érezték
magukat a gyerekek.
Több, változatos játékban
is nagy örömmel vettek
részt. Díjazásban részesült a
legötletesebb jelmez, illetve
mindenki, aki beöltözött, hiszen ez igen nagy dolog a mi
tanulóinktól.
Tombola-sorsolás fűszerezte a nap végét,
melyen minden gyermekünk,
aki szelvényt vásárolt, nyert
is. Nem volt olyan, aki ne részesült volna azokból az ajándékokból, melyeket támogatóink ajánlottak fel, így egyik
gyermek sem térhetett haza
üres kézzel.
A nyereményeket és az ajándékokat szponzorainknak, valamint a szervező tanároknak
is köszönhetjük. Továbbá ez
úton szeretnénk megköszönni
a támogatását Kerekes Zoltán-

nak (Kerekes 96 Kft.), Dudás
Imrének, (100 Ft-os Kereskedő ház), Szegedi Szabolcsnak,
(Stop Presszó).
Igen nagy dolog mai világban,
hogy vannak még önzetlen
emberek, vállalkozók, akik a
hátrányos helyzetű, és fogyatékkel élő emberek, (tanulók)
megsegítésén
fáradoznak!
Nagyon-nagyon köszönjük!
Itt szeretném megemlíteni,
hogy tanulóink az őszi megyei
futballtornán, tíz résztvevő
csapatból kemény küzdelem
során, az országos bajnokságra történő továbbjutáshoz
szükséges első helyezést, valamint a megyei, Fogyatékkal Élők Atlétikai Tornáján,
két harmadik (100 m) és egy
első helyezést (400 m) értek
el, ami igen nagy dolog ezen
kategóriákban.
Továbbra is várjuk minden
érzékeny társunk támogatását,
jelentkezését,
amennyiben
szívükön viselik fogyatékos
társaik sorsát. Köszönjük a
szervezők állhatatos munkáját, és a segítők támogatását!
A gyerekek nevében:
Jakubecz Sándor
igazgató helyettes

A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete
“Desszertek a Húsvét jegyében” címmel
sütifesztivált rendez
2013. március 22-én 14 órától
HAJDÚSÁMSONBAN
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény aulájában.
A Sütifesztiválra, édes és sós sütik készítésével, bárki
benevezhet az alábbi kategóriákban: édes sütemények, sós
sütemények, tortakülönlegességek
A felhozott sütikből berendezett kiállítást a rendezvény
idején folyamatosan meg lehet tekinteni. A legfinomabb,
legkülönlegesebb sütik minden kategóriában zsűri által
díjazva lesznek.
A rendezvényt a szervezők a Húsvét hangulatának
megteremtésével igyekeznek különlegessé tenni.
Nagy szeretettel várunk mindenkit, hogy kicsik és nagyok,
sérültek és egészségesek, együtt eltölthessenek egy kellemes
napot!
A sütiversenyhez a nevezési lapokat a szervezőknél lehet
beszerezni
Nevezési lapok leadásának határideje: 2013. március 19.
A szervezők
Érdeklődni: Mozgáskorlátozottak H-Bm-i Egyesülete,
Debrecen, Széchenyi u. 35-37., tel :52/527-176
Dánné Molnár Erzsébet, 06/20-621-73-69

KULTÚRA

SÁMSONI HÍRLAP 2013. FEBRUÁR

Felhívás címerpályázatra

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár Közművelődési és Muzeális
Intézmény pályázatot hirdet a város címerének feldolgozására
bármilyen kézműves technikával.
Pályázati feltételek:
- Pályázni díjmentesen lehet.
- Egy pályázó maximum 3 db pályaművet nyújthat be.
- A beadott pályaműveket az értékeléstől a kiállítás végéig
biztosítani kell a pályázat kiírója részére.
-A címer alakjának, színeinek, alkotó elemeinek teljes
mértékben megegyezőnek kell lennie a jelenleg hivatalosan
használt települési címerrel. Méretét arányosan lehet kicsinyíteni
és nagyítani, az alkalmazandó kézműves technikához igazodva.
Hiteles címer másolatokat az intézményben lehet kérni színes
vagy fekete körvonalas rajz formájában.
-A pályaművet kiállításra alkalmas formában és állapotban kell
benyújtani ( pl. bekeretezve)
-A pályaművek szabadon választott technikával készülhetnek,
méretbeli korlátozás nincs.
Beadási határidő: 2013. június 30. Eredményhirdetés
és kiállítás megnyitó a Szent István napi ünnepségen
augusztusban.
A pályázat elbírálása: a beérkezett pályaműveket szakmai
bizottság fogja értékelni, illetve közönség díj is meghirdetésre
kerül.
Díjazás: a legjobb alkotókat oklevéllel, tárgyjutalommal és
szakmai támogatással jutalmazzuk.
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Tízéves a Muskátli
Népdalkör
2003. februárjában alakult
meg településünkön a Muskátli Népdalkör, mely idén
ünnepli fennállásának 10.
évfordulóját.

mi díszoklevélben részesítette
mind a Magyar Kórusok és
Zenekarok Országos Szövetsége (KÓTA), mind a Vass Lajos Népzenei Szövetség.

A
jubileum
alkalmából
február 22-én a múzeumi
kiállítóteremben rendeztek ünnepi műsort, melyen az önkormányzat nevében Tóth János
alpolgármester
köszöntötte
szóban és virággal a csoportot.
Beszédében kiemelte, hogy
az éneklésnek milyen régi hagyományai vannak a település
történetében és utalt a népdalkörrel közös élményére a bulgáriai Belenében.
Dr. Joób Árpád népzene kutató, nyugalmazott tanszékvezető szakmailag méltatta a
népdalkör tíz évét, és a jeles
nap alkalmából egy különleges ajándékot adott át. Bartók Béla 1906-os kéziratának
másolatát, melyre az „Ez a
kislány, barna kislány” kezdetű népdalt jegyezték le és a
gyűjtés forrása: egy sámsoni
legény volt! A népdalkört az
évforduló alkalmából jubileu-

Tarné Hajdú Judit igazgató is
szeretettel köszöntötte a régi
és a jelenlegi tagokat, külön is
nagy szeretettel Kirtyán Andrásné Marikát, akinek a Mozgáskorlátozottak helyi szervezete akkori vezetőjeként aktív
szerepe volt az alapításban.
A köszöntőket követő ünnepi műsorban természetesen a
népdalköré volt a fő szerep, de
az iskola népzene tagozata és
a csoport korábbi citerása, Dr.
Borosné Toplenszki Tímea is
színvonalas előadással működött közre. A rendezvény végén képes összefoglalót vetítettek le az eltelt tíz évről, majd
bemutatásra került az együttes
harmadik leme. A rendezvény
végén születésnaphoz illően a
vendégekkel közösen szelték
fel a képviselő-testület külön
ajándékát, a jubileumi tortát.
Képek a 12. oldalon.

Felső tagozatosok és középiskolások figyelem!
Hajdúsámson Város Önkormányzata TÁMOP-3.2.3 /A-11/12012-0111 „Építő közösségek létrehozása, fejlesztése Hajdúsámsonban” című pályázata keretében - a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár Közművelődési és Muzeális Intézmény, mint megvalósító közreműködésével - általános iskola felső tagozatán tanuló gyermekek és középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező
fiatalok jelentkezését várja az alábbi szakkörökön való ingyenes részvételre:
− bábjáték szakkör,
− drámajáték szakkör,
− fotó szakkör,
− kézműves szakkör,
− népi kismesterségek szakkör.

A foglalkozások tanítási időn kívül délutánonként kerülnek
megtartásra. Az elsajátított ismeretek, kompetenciák segítséget
nyújthatnak a kreatív iparban rejlő lehetőségek megismeréséhez, s ezáltal a későbbi pályaválasztáshoz.
Érdeklődni, jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális
Intézmény
4251 Hajdúsámson Szabadság tér 7.
Tel./fax 06-52-590-013
Mobil:06-20-2757-504
E-mail: muvhazhs@t-online.hu
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Ökölvívás - Ezüstös Bocskai
Zsúfolt programja volt a
HISE két bokszklasszisának,
Ungvári Istvánnak (49kg) és
Varga Miklósnak (60kg), a
srácok januárban a válogatott tagjaként Kubában
edzőtáboroztak, februárban
pedig a rangos Bocskai-emlékversenyen léptek szorítóba. Versenyzőink remekül
teljesítettek, Ungi és Miki
egészen a fináléig verekedte
magát.
Varga Miki és Ungvári Pisti
Kubában majd’ 30 fokos melegben töltötte a január egy
részét, azért nem kell túlzottan irigyelni őket, a magyar
válogatott tagjaiként nagyon
kemény edzőtáborozáson vettek részt.
- Szinte mindent együtt csinált
a csapat, mindenhová együtt
mentünk – kezdte Miklós
az úti beszámolót. – Kevés
szabadidőnk volt, akkor pi-

hentünk, edzésre készültünk.
Sokat gyakoroltunk a kubai
ifi válogatottal, de kétszer a
felnőttekkel is tréningeztünk.
Alapozó jellegű vegyes felkészülés, rengeteg zsákolás,
kesztyűzés szerepelt a programban. Kemény volt a tábor,
rengeteget melóztunk.
Sajnos, a karibi táborozáson
mindkét versenyzőnk gyomorfertőzést szedett össze,
nem volt zökkenőmentes a
felkészülésük a 19 ország
121 versenyzőjét felvonultató
57. Bocskai-emlékversenyre.
A srácok azonban nem sokat
foglalkoztak a nehezítő körülményekkel, két ezüstérmet
gyűjtöttek be a világ legnívósabb amatőr ökölvívótornáján.
Miki a nyolc közé jutásért, kicsit csikorogva, 11:10-re verte a kitűnő walesi Cordinát.
Bajnokunk az éremért kínai
Wang Zhimint győzte le magabiztosan, de az elődöntőben

SPORT - Labdarúgás
Felkészülés végéhez ért
egyesületünk csapatai. Sikeresnek mondható az alapozási időszak.
Január első edzésén 4 korosztály vehette át az egyesülettől
kapott edzőmelegítőket, így
már a csapatok edzésen is
egyforma felszerelésben tudnak megjelenni, ami tükrözi
a csapategységet. Utánpótlás
csapataink az edzések mellett
több teremtornán vettek részt
ahol 2. és 3. helyet is sikerült
elhozniuk. Felnőtt csapatunkat
nagy részben sikerült egyben

tartani és erősíteni is tudtunk.
Legnagyobb öröm számunkra, hogy Bartha Zoltánt ismét
hazai pályán láthatják a nézők, miután fél évet Hajdúböszörményben töltött. Szintén nagy reményekkel hoztuk
haza Mertin Lajos ifjú tehetségünket, aki néhány évet a
DVSC-ben erősödött és Béke
Ferencet is a DEAC-ból. Kevés megyei csapatról mondható el, ami számunkra dicsőség,
hogy 95%-ban helyi játékosok
alkotják csapatainkat.
Szegedi Szabolcs

Bajnoki mérkőzések:
2013.03.02. Hajdúsámson-Monostorpályi 14.30 órától
2013.03.09. Hajdúdorog-Hajdúsámson
14.30 órától
2013.03.16. Hajdúsámson-Polgár 		
15.00 órától
Az ifjúsági mérkőzések két órával korábban kezdődnek. A tavaszi szezonban a belépés ingyenes!
Szeretnénk, ha minél többen látogatnának ki mérkőzéseinkre és
buzdítanák csapatainkat!

a magyar Fodor sem okozott
gondot számára.
Ungvári a legjobb négy közé
jutásért a tunéziai Jaffelli
Ahmeddet verte 15:12-re, a
finálé jogáért a magyar Sárga
Attilát győzte le 15:13 arányban.
A fináléban mindkét bokszolónkra orosz klasszis várt,
Ungi Belik Galanov, Miki
Dimitrij Poljanszkij ellen küzdött az aranyért. Vereségekkel
végződtek a csaták, ám a srácokat így is óriási dicséret illeti, a Bocskain szerzett ezüstérmek szépen csillognak.
Pisti remek ritmusban ütött
a versenyen, ám a döntőben
ezt nem tudta megmutatni, s
ennek elsősorban a pszichés
feszültség volt az oka. Akart,
neki nem technikailag, fizikálisan, hanem mentálisan kell
előrelépnie, akkor a jövőben
az ilyen meccseket is megnyerheti – értékelt Máté Attila

edző, aki Varga Miklós csatájához a következő kommentárt fűzte. –Miki megmondta,
nem veszi át az érmet, ha őt
érdemtelenül hozzák ki győztesnek, nem szeretné, ha kifütyülné a hazai közönség. Azt
kértem tőle, bokszoljon egy
nagyot, és győzzön a jobbik.
A bírák egy ponttal az oroszt
látták jobbnak, mi ezt elfogadjuk, de szerintem ugyanígy ide
is lehetett volna adni a mec�cset. Poljanszkij világklasszis,
aki ilyen csatát vív vele, mint
Miki, az szintén ebbe a kategóriába tartozik. Versenyzőm
különböző okok miatt nem
tudta elvégezni rendesen a
felkészülést, 60 százalékos
állapotban volt. Ha Miki 80
százalékos formát tud hozni,
reális esélye van arra, hogy a
világon bárkinek méltó ellenfele legyen.
Balogh Zoltán

Úszó siker

A tavaly Százhalombattán
megrendezett rövid pályás
úszó bajnokságon a Debreceni Búvárklubot négy versenyző képviselte. Az ország
legjobbjait felvonultató eseményen a búvárklub különítménye olyan jól szerepelt,
hogy nemcsak hogy számolnak már velük az ellenfelek,
hanem
legeredményesebb
versenyzőjük Szenes Mátyás
hajdúsámsoni lakos, bekerült
a Riói olimpiára készülő válogatottak közé is. Ezúton kívánok sok sikert Szenes Mátyás
kiváló sportolónknak.
Montlika Zoltán
képviselő

Szenes Mátyás sámsoni úszó
bekerült a Riói olimpiára
készülő csapatba

Sámsoni

Hírlap

Hajdúsámson Város ingyenes havilapja
Megjelenik 4000 példányban
Szerkesztőség: Hajdúsámson Szabadság tér 5.
Főszerkesztő: Tarné Hajdú Judit
Tördelés, fotó: Vincze Tamás
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
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Nem kell Debrecenbe ingáznia
Kezdés:
Az elméleti oktatást helyben tartjuk!
2013. MÁRCIUS 12.
Helye:
Hajdúsámson Toldi u. 26.
17 órakor
Érdeklődni:
Hajdú Sándor iskola vezetőnél
Telefonon: 06-30/4140-540
vagy a meghirdetett időpontban
Oktatási díj („B” kategória)
(101.400- 15.600 Ft)= 85.800 Ft
www.autostanoda.hu
Részlefizetési lehetőség!
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Hajdúsámson,
Garai u. 1.
Tel: 30/998-2968
vagy
52/202-333

MOTORKERÉKPÁROK, UTÁNFUTÓK,
SZEMÉLYÉS KISTEHERGÉPKOCSIK

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁSA ITT
A HELYSZÍNEN
SZEMÉLYGÉPKOCSI
MŰSZAKI VIZSGADÍJ:
(ZÖLDKÁRTYÁVAL)

19.900 Ft
Síremlékek készítését,
felújítását
kedvező áron vállalom.

Nagy József
kőfaragó
4251 Hajdúsámson,
Bartók Béla u. 24.
Tel.: 06-30-353-57-12
Email: nagyj77@t-online.hu,
nagyjoco77@gmail.com
Web: http://nagysirko.5mp.eu

APRÓHIRDETÉS
Hajdúsámson, Jókai utca 37.
szám alatti régi típusú családi
ház eladó. Irányár: 6,8 M Ft.
Érdeklődni: +36-30/644-4427
Hajdúsámson központjában
üzlethelyiség kiadó!
Érdeklődni lehet: +36-30/9597730

Hirdetési díjak Hajdúsámson Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 26/2012. (II.09) öh. számú határozata
alapján:
1/1 oldal (18 cm x 25 cm) 40.000 Ft + áfa, bruttó 50.800 Ft
1/2 oldal (18 cm x 12 cm) 20.000 Ft + áfa, bruttó 25.400 Ft
1/4 oldal (9 cm x 12 cm) 10.000 Ft + áfa, bruttó 12.700 Ft
1/8 oldal (9 cm x 6 cm) 5.000 Ft + áfa, bruttó 6.350 Ft
1/16 oldal (4,5 cm x 6 cm) 2.500 Ft + áfa, bruttó 3.175 Ft
Apróhirdetés (max. 2-3 mondat) 500 Ft + áfa, bruttó 635Ft
A hirdetési szelvényt a Polgármesteri Hivatal „A” épület 3.
sz. irodájába (Pénztár) kérjük leadni.
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Tízéves a Muskátli Népdalkör

Az ünnepségről szóló cikkünk a 9. oldalon olvasható

