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Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja. Alapítva 1995-ben.
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November 30-án
17 órától
Díszkivilágítás
felkapcsolása
ünnepi műsorral a
Szabadság téri parkban

Adventi köszöntő

„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”
Wass Albert
Az Adventi ünnepkörben karácsonyhoz
közeledve sok szeretettel köszöntjük városunk valamennyi lakóját.
Már csak 4 vasárnap és ismét beköszönt karácsony szent ünnepe.
Addig is a várakozás időszakában töltsük
fel szívünket szeretettel. Meg kell tanulnunk
tiszta szívvel, szeretettel élni és örülni. Igazi
öröm, csak akkor születhet szívünkben, ha
mi magunk teszünk érte saját magunkért és
embertársainkért. Az ember életében sajnos
gyakran kerül keserűség, bánat és gyász is,
de ezeket a nehéz pillanatokat is felül tudja írni a szeretet, a mindennapok varázsa,

a tenni akarás. Advent idején különösen
hatalmába kell kerítenie szívünket e nemes
érzéseknek.
Örömteli várakozással töltődünk fel. Várjuk
a szép estét, a tündöklő fát, az ajándékokat,
a hazatérő családtagokat. A karácsony a
keresztény világban Jézus Krisztus születésének, a Megváltónak az ünnepe. Jézus az,
aki Isten fiaként karácsonykor is szívünkbe
hozza a szeretetet. Azt a szeretetet, amit családtagjainknak, fele barátainknak ajándékozunk. Hiszen azokban a tárgyakban, amiket
már hetekkel karácsony előtt elkészítünk,
vagy megvásárolunk, a szeretetünket raktározzuk el, és hogy örömet szerezzünk azoknak, akik közel állnak hozzánk.
Mi is szeretnénk a város minden LAKÓJÁNAK adni szeretetünkből. Az adventi
hetekben az alkalomhoz illő színes programokkal várjuk a város apraját, nagyját.
Szívből reméljük, hogy minél többen eljönnek ezekre a rendezvényekre. Nézegessék
Adventi naptárunkat, amelyből megtudhatják intézményeink és önkormányzatunk
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mikor milyen programokkal várják Önöket.
Az advent, a karácsony legyen városunk
életében is az elcsendesedés, a meghitt
örömteli pillanatok forrása, amit tovább tudunk őrizni a szívünkben az év többi napján
is.
„ Tudod karácsonykor az ember midig hisz
egy kissé a csodában,
nemcsak te és én, hanem az egész világ, az
emberiség, amint mondják,
hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet
csoda nélkül élni.”
Márai Sándor
Kívánjuk mindenkinek, hogy a szeretet, a
békesség, tegye széppé az ünnepet.
Áldott , békés , boldog karácsonyi ünnepeket kíván:
Antal Szabolcs polgármester
Dandé Lászlóné alpolgármester
és a körzetes képviselők: Bodóné Őri Gyöngyi, Urbánszki Károlyné, Balogh Józsefné,
Bihari Józsefné, Rákos Tamás, Csigéné
Zsadányi Mariann

Elkészült a Szatmári utcai új bölcsőde
Az új bölcsőde épületének 2014. november 26-ai átadási ünnepségét Antal Szabolcs polgármester nyitotta meg, előre
vetítve, hogy a későbbiekben lesz még
egy olyan megnyitó, amikor a szülők, a
gyermekek és a dolgozók együtt örülhetnek a jelenlegi bölcsőde fejlesztésnek és
birtokba vehetik a szép, modern épületet. Beszédében kiemelte, hogy a szülők
és az intézmény dolgozóinak régi vágya
vált valóra azzal, hogy a Szatmári utca
16. szám alatt egy 40 férőhelye, minden
igényt kielégítő környezetben és nagyobb létszámban tudják a gyermekek
ellátását biztosítani. Hajdúsámson lakosságszáma évek óta folyamatosan gyarapszik, az utóbbi években nagyon kevésnek
bizonyult a Rákóczi utcai épületben lévő
20 férőhely, az új bölcsőde megnyitásával
lehetővé válik, hogy a kisgyermekével
otthon lévő anyuka visszatérjen a munka
világába.
folytatás a 3. oldalon

Az új bölcsőde átadásának ünnepélyes pillanata. A képen balról jobbra: Mező Ferenc
az ÉARFÜ igazgatója, Terdik János a Nyíradonyi Szociális Központ igazgatója,
Zavaczki Éva bölcsődevezető, Antal Szabolcs polgármester és Tasó László államtitkár.
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Ülésezett a Képviselő-testület
Tájékoztató a 2014. november 5-én tartott rendkívüli
ülésen hozott fontosabb döntésekről.

•
Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta,
hogy a debreceni ingatlannyilvántartásban 0498, 0500,
0501/3, 0499/23, 0499/34,
0499/61, 0499/66, 0501/27
és 0499/67 hrsz-ú ingatlanokat érintő, bruttó 5.714.200
Ft értékű víziközmű hálózat
(ivóvízvezeték) tulajdonjogát Hajdúsámson Város Önkormányzata a beruházóktól
térítésmentesen tulajdonba
átveszi.
•
Elhatározta,
hogy
az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodását – átfogó ellenőrzés
keretében – szakértőkkel
megvizsgáltatja. A vizsgálat
2011-2014 évek gazdálkodási időszakára terjed ki. A
szükséges pénzügyi fedezetet
– bruttó 2.800.000 Ft összegben – az önkormányzat 2014.
évi költségvetésében a dologi
kiadások előirányzat terhére
biztosítja.
•
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy 2015. január 1. napjától létrehozásra
kerülő Polgármesteri Kabinethez 4 álláshelyet biztosít
az alábbiak szerint az önkormányzatnál:
•
egy 8 órás önkormányzati tanácsadói köztisztviselői álláshely, a polgármester megbízatásának idejére,
•
egy 8 órás Munka
Törvénykönyve hatálya alá
tartozó álláshely, határozott
időre, 2019. szeptember 30.
napjáig,
•
két részmunkaidős
(4 órás) Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó

álláshely, határozott időre,
2019. szeptember 30. napjáig,

Tag:
Tag:

Az álláshelyek betöltéséhez a
szükséges pénzügyi fedezetet
a 2015. évi költségvetésében
biztosítja az önkormányzat.

•
A Képviselő-testület
elhatározta, hogy a Technikai Tömegsport és Ifjúsági
Szabadidő Egyesület részére
Hajdúsámson-Sámsonkert,
Fő utca 41. sz. alatti, 0511/2
hrsz.-ú ingatlanon sportpálya
létesítéséhez elnyert pályázati összeg megérkezéséig
3.000.000 Ft visszatérítendő
támogatást nyújt azzal a feltétellel, hogy a támogatást az
egyesület a pályázati összeg
megérkezését követően, legkésőbb 2015. január 31-ig az
önkormányzat részére visszafizeti.
A 3.000.000 Ft visszatérítendő támogatás fedezetének
biztosítására a T.T.I.SZ.E. részére a Hajdúsámson Kossuth
u. 14. alatti sportpálya felújításra, illetve egy új edzőpálya
építésére elnyert pályázati
önerő átcsoportosításával van
lehetőség.

•
A Képviselő-testület
megválasztotta a bizottságokat az alábbiak szerint:
Jogi – Ügyrendi Bizottság
Elnök: Balogh Józsefné
Tag:
Bodóné Őri Gyöngyi
Tag:
Andó Lászlóné
Tag:
Csigéné Zsadányi
Mariann
Tag:
Rákos Tamás
Műszaki és Városfejlesztési
Bizottság:
Elnök:
Tag:
Tag:
Tag:
Mária
Tag:

Szabó Kálmán
Balogh Józsefné
Bodóné Őri Gyöngyi
Kincsesné Kirtyán

•

Pénzügyi Bizottság:

Rákos Tamás

Elnök: Bihari Lajosné
Tag:
Kincsesné Kirtyán
Mária
Tag:
Csigéné Zsadányi
Mariann
Tag:
Urbánszki Károlyné
Tag:
Tóth János
•
Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság:
Elnök:
Tag:
Tag:
Tag:
Tag:

Urbánszki Károlyné
Tóth János
Bihari Lajosné
Szabó Kálmán
Andó Lászlóné

•
Közbeszerzési
zottság:
Elnök: Rákos Tamás
Tag:
Balogh Józsefné
Tag:
Bihari Lajosné

Bi-

Szabó Kálmán
Urbánszki Károlyné

•
A Képviselő-testület - mint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű
Zrt. részvényese - elhatározta, hogy a Zrt. közgyűléseire
vonatkozóan, a tulajdonosi
jogok gyakorlását átruházza
a polgármesterre és egyúttal
meghatalmazza, hogy az önkormányzat állandó képviseletét gyakorolja a Zrt. közgyűlésein.
•
A Képviselő-testület
- mint a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási nonprofit Kft.
résztulajdonosa - elhatározza, hogy a Kft. taggyűléseire
vonatkozóan, a tulajdonosi
jogok gyakorlását átruházza
a polgármesterre és egyúttal
meghatalmazza, hogy az önkormányzat állandó képviseletét gyakorolja a Kft. taggyűlésein.
•

Hajdúsámson Város

Önkormányzata Képviselőtestülete - mint a Platinum
Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat résztulajdonosa - elhatározza, hogy Vállalat
taggyűléseire vonatkozóan, a
tulajdonosi jogok gyakorlását
átruházza a polgármesterre
és egyúttal meghatalmazza,
hogy az önkormányzat állandó képviseletét gyakorolja a
Vállalat taggyűlésein.
•
Döntött arról, hogy
Antal Szabolcs polgármester
részére személyes használatra rendelkezésre bocsájtja az
önkormányzat tulajdonában
lévő JVG-208 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat
típusú személygépkocsit. A
gépkocsi hivatali és magáncélra egyaránt igénybe vehető, melyhez menetlevelet nem
kell vezetni, viszont havonta
a megtett kilométerről elszámoló lapot szükséges leadni a
Pénzügyi-Gazdasági Irodára.
•
Elhatározta, hogy a
többször módosított szerkezeti tervének és többször módosított hatályos Helyi Építési
Szabályzata és Szabályozási
tervének a 2903-2950 hrsz-ú
ingatlanokat és környezetüket
érintő módosítása tervdokumentációjának eredményes
államigazgatási és partnerségi egyeztetését, az egyeztetés
dokumentumait tudomásul
veszi és felhatalmazza a polgármestert a módosítási eljárás folytatására.
•
A Képviselő-testület
elhatározta, hogy a Debreceni Vízmű Zrt-vel megkötésre
kerülő üzemeltetési szerződéshez szükséges szennyvíz
elvezető rendszer vagyonértékeléséhez szükséges fedezetet
az önkormányzat költségvetésében a vízgazdálkodási fejlesztési forrás terhére bruttó
7.620.000 Ft összegben biztosítja.
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folytatás az első oldalról: Elkészült
A jövőről való gondoskodás
egyik szép példájaként említette
a legfiatalabbak ellátása érdekében most elkészült beruházást.
Elmondta, hogy az új bölcsőde
januárban nyitja meg kapuit, a
használatbavételi engedély és a
működési engedély megszerzését követően.
Hajdúsámson Város Önkormányzata nevében megköszönte a projekt megvalósításában
résztvevő szakemberek, kivitelezők színvonalas munkáját.
Tasó László államtitkár úr ünne-

a Szatmári utcai új bölcsőde

3.

pi köszöntőjében kiemelte, hogy
a Kormány nagy hangsúlyt fektet a családok támogatására, valamint a gazdaság fejlesztésére.
A bölcsődei fejlesztésre nagy
szükség volt Hajdúsámsonban,
mert az édesanyák hamarabb
munkába tudnak állni, keresetükkel hozzájárulhatnak a
családi költségvetéshez, ezáltal
jobb színvonalú megélhetést
biztosítva szeretteiknek.
Ezt követően Terdik János a
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ igazgatója köszöntötte a
vendégeket, elmondta, hogy a
nyíradonyi intézmény 2. számú
telephelyeként működik a sámsoni bölcsőde, amely a társulási
fenntartásnak köszönhetően jóval több költségvetési forráshoz
jut. Az elkövetkező években a
férőhely bővítés lehetőséget ad
arra, hogy jó néhány hátrányos
helyzetű gyermeket is tudjanak
fogadni.
Zavaczki Éva bölcsődevezető
mondott köszönetet a fejlesztésért az intézmény nevében, kiemelve, hogy igyekezni fognak
szeretettel, lélekkel „megtölteni” a helyiségeket és továbbra
is színvonalas szakmai munkával szeretnék végezni fejlesztő
tevékenységüket a szülők és a
fenntartó megelégedésére. Rövid projektoros vetítésen bepillantást nyerhettek a résztvevők
a bölcsődések mindennapjaiba.
A rendezvény kedves színfoltja volt az Eszterlánc Óvoda
Méhecske csoportjának és a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola első osztályos tanulóinak
műsora.
A nemzeti színű szalag átvágását követően a vendégek megtekintették a bölcsőde helyiségeit,
majd a rendezvény állófogadással zárult.
A 40 férőhelyes bölcsőde beruházás összköltsége172 244
674 forint volt, mely 95%-os
Európai Uniós támogatásból és
5% önerővel valósult meg. Az
új épületet várhatóan a jövő év
elején veszik birtokba a gyermekek és a dolgozók.
Tóth Valéria
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Meghívó közmeghallgatásra
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2014. december 1-jén (hétfőn) 14,00 órára
összehívom, melyen kérem, hogy szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület tanácsterme
Napirend:

1.) Közmeghallgatás települési hulladék elkülönített gyűjtésével kapcsolatban

A napirend fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok
								

Antal Szabolcs
polgármester

Szépkorú polgárainkat köszöntöttük
Évek óta tartó hagyomány
városunkban szépkorú lakóink köszöntése 90. születésnapjuk alkalmából. Novemberben három alkalommal
tehettünk eleget ennek a hálás feladatnak.
Hajdúsámson Város Önkormányzata nevében Antal Szabolcs polgármester úr, Dandé
Lászlóné alpolgármester as�szony és Pogoriszky-Koszta
Mariann
anyakönyvvezető

adta át Magyarország Miniszterelnöke díszoklevelét és Hajdúsámson Városa virágcsokrát
és ajándék kosarát e neves
születésnapok alkalmával.
Nagy öröm volt azt tapasztalni
minden alkalommal, hogy milyen tisztelet, szeretet és gondoskodás veszi körül ezen szép
kort megélt polgárainkat.
Ezúton is kívánunk nekik még
sok nyugodt, békés, boldog évet
az emberi kor végső határáig.

Szentmiklósi Sándorné Juliska nénit, Sámsonkert, Méhes
utcai lakost Dandé Lászlóné alpolgármester és PogoriszkyKoszta Mariann anyakönyvvezető mellett Csigéné Zsadányi
Mariann képviselő is köszöntötte.

Sándor Gyula bácsi, Szigligeti utcai lakos családja körében
ünnepelt. Városunkat Dandé Lászlóné alpolgármester és
Pogoriszky-Koszta Marianna anyakönyvvezető képviselte.

Szabó Mihályné Róza nénit, Dózsa György utcai lakost Antal Szabolcs polgármester, Bodóné Őri Gyöngyi képviselő
és Pogoriszky-Koszta Marianna anyakönyvvezető köszöntötte.
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Szép karácsonyt mindenkinek!
Közeleg karácsony, a szeretet ünnepe. Ezen alkalomból képviselőtársammal – Rákos Tamással – úgy gondoltuk, megpróbáljuk
szebbé tenni a karácsonyát a nehéz sorsú sámsonkerti lakosoknak. Természetesen mindez nem valósulhat meg lakossági összefogás
nélkül. Kérünk minden sámsonkerti lakost, akinek van felesleges ruhaneműje – felnőtt, gyerek ruha egyaránt -, játékok, könyvek
hozza el a sámsonkerti iskolába december 19-én 17.00 – 19.00 között, valamint december 20-án 10.00 – 17.00 között.
Az összegyűlt adományok december 21-én 14.00 órától kerülnek kiosztásra ünnepélyes keretek között, egy-egy tartós élelmiszercsomaggal együtt. A ruha adományok és a csomag átvételéhez szükséges egy elő regisztráció, melyeket az alábbi pontokon tehetnek
meg december 17. 17.00-ig: Géresi ABC, Szűcs utca 104., Szűcs ABC, Szűcs utca 96., Mester ABC, Dombos utca 24., Mami ABC,
Fő utca 1., Élelmiszer Vegyesbolt, Szűcs utca 30.
Amennyiben nem talál minden adomány gazdára azok továbbításra kerülnek a Családsegítő Szolgálathoz.
Békés Karácsonyi Ünnepeket kívánunk minden kedves lakosnak!
Csigéné Zsadányi Mariann
képviselő

Felhívás

Karácsonykor várjuk...
Tisztelt Lakosság!

Karácsonykor várjuk az örök csodát,
Amikor az égi ködfátyolon át
Egy igazi ünnep köszönt le ránk
És ismét átélhetjük mindennap a várakozást.

Először is szeretném megköszönni a bizalmat, hogy
képviselője lehetek az 1-es
számú körzetnek.
Többek közt szívügyemnek
tartom az idős emberekre
való odafigyelést, segítésüket. Azt tapasztaltam, hogy
körzetemben sok idős egyedülálló ember él.

Felgördül a függöny és mint egy színes álomkép,
Úgy tárul elénk a világ.
Eljött, végre újra eljött a karácsony,
Színével és varázsával mint egy csodálatos álom!
Az élet színpadán, a kicsiny házban, melegszobában
Együtt a család, a pompázó fenyőfa tündöklő fénye,
A kívánság most valóra vált végre,
Együtt a szeretet és a béke.
Kint nagypelyhű hópihék szállnak,
Az emberek a zsoltárok könyvéből énekelve, -megváltásra várnak
Hálát rebegnek a magasságos égnek,
A mennynek és földnek Teremtőjének.
Bethlehemben is várakozással ünnepelnek,
Ott a kis Jézus születésére figyelnek.
Az atyaságos jó Isten egyetlen fiára;
Akit a földre küldött Ő, megváltónak - nem hiába.
Életében sokfelé megfordult a világban,
Megannyi bölcseletet mondott Feljegyezték ezt az igaz próféták,
Ezzel életünkre örök érvényűt alkotott.
Karácsonykor, amikor a fenyőfa mellett állunk,
Ne felejtsünk el gondolni az égi jelre, Szánkkal hozsannát énekelve,
Jézus Krisztus nevét hálával, őszintén, bátran kiejtve!
Csire Imre

A karácsonyi ünnepek közeledtével sokunkban erősödik az a gondolat hogyan
tudnánk segíteni embertársainkon, ezért szeretném
felhívni a körzetben élők figyelmét arra, hogy ne csak
az ünnepek közeledtével
legyünk figyelmesek egymással, hanem az év többi
napjain is.
Ha módunkban áll és lehetőségünk van - bármilyen
apró figyelmességgel, segítséggel - támogassuk idős
lakosainkat. Amennyiben
tudomásuk van olyan idős
emberekről, akik segítségre, támogatásra szorulnak,
kérem jelezzék felém a
06206172299-es telefon-

számon, hogy a szociális
gondozói hálózaton keresztül hosszútávra is segítséget nyújthassunk részükre
életminőségük megtartása,
javítása érdekében. Odafigyelésüket és jelzéseiket
előre is köszönöm.
“Élni annyi mint szeretni.
Szeretni látni és megmutatni, érezni és érzékeltetni,
meghallani és meghallgatni, magasba szállni és felröpíteni, kinyílni és felnyitni,
megérteni és megértetni,
együtt érezni és eggyé olvadni – és tudni, hogy a
szeretet a legmagasabb rendű alkotás.”
(Tatiosz: Életbölcsességek)
Ennek jegyében kívánok
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
minden Kedves Hajdúsámsoni Lakosnak!
Tisztelettel:
Bodóné Őri Gyöngyi
képviselő
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Óvodások az iskolánkban
Szeptemberben indult a Rákóczi iskolában a Leskelődő
Játszóház, melynek elsődleges célja az óvoda - iskola
közötti átmenet megkönnyítése. Összesen 30 kis óvodás
vesz részt a heti egy, egész
délutánt kitöltő, iskola-előkészítő, játékos foglalkozásokon.

Örömmel tapasztaljuk, hogy
a kicsik lelkesen, vidáman
érkeznek a foglalkozásokra,
szinte már iskolásnak érzik
magukat, így még nagyobb
várakozással és tudásvággyal
tekintenek leendő tanévükre.
Biztosak vagyunk abban, hogy
a jövőben még több élmén�nyel gazdagodnak. Kitartást

Zenés szüreti
mulatság
Régen a szüret társas eseménynek számított, amelyre
egy egész éven át emlékeztek és készültek a családok.
Akkoriban ez egy egész közösség - falvak, szőlőhegyek
- közös ünnepe volt, amelyet
a nap végén mulatságok zártak.
Hagyományokhoz hűen az
idén ősszel is megrendezésre került a szüreti mulatság a
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában. Gyönyörű, napsütéses időre ébredtünk a várva
várt nap reggelén.

A gyerekek megismerkednek
az iskolai környezettel, szokásrendszerrel; a kézműves
feladatokkal, a sorversenyekkel; felkészülnek a számok és
betűk birodalmára. Folyamatosan fejlődnek képességeik,
alakulnak készségeik, melyben nagy segítségünkre van
a felfedezés és rácsodálkozás
eszköztárát nyújtó interaktív
tábla.

és örömteli órákat kívánunk a
csöppségeknek és szüleiknek!

KÖZÖSSÉG

Ebéd után az előzetesen elkészített beosztásoknak megfelelően vehettek részt a csoportok a rendezvényen. Beugró
minden gyereknek egy fürt
szőlő volt, amit a karbantartó
bácsi és Tóth Krisztina néni
segítségével a darálóban ledaráltak, kipréseltek és meg
is kóstolhatták a finom édes
mustot. A díszudvaron több
helyszín is rendelkezésünkre állt, mindenki érdeklődési
körének megfelelően vehetett
részt ezeken a programokon.
Akinek volt kedve, Zita néni
irányításával szürettel kapcsolatos rajzokat készíthetett színes krétával az aszfaltra. Tamás bácsi segítségével zsákba
ugrálhattak a vállalkozó ked-

vű gyerekek. Bea néni, Jutka
néni és Attila bácsi gyönyörű
szőlőfürtté varázsolta a diákok
arcát. A nagyon erős gyerekek
kötélhúzásban mérték össze
erejüket Mónika néni vezetésével.
Anikó néninél nem csak szőlőszemekkel lehetett célba
dobni, hanem kislabdával is.
Az alkotó kedvűek Viki néni
és Laura néni segítségével
kézműves foglalkozáson vehettek részt.
A városi könyvtár a régi idők
játékait mutatta be számunkra,
ezeket ki is lehetett próbálni.
A gyerekek kiállítást tekinthettek meg saját munkáikból,
illetve a városi könyvár által
kirakott tárgyakból. Érdekes
bábelőadást tekinthettünk meg
kétszer is a délután folyamán.
Rögtönzött kívánság műsor
keretében táncra is perdültünk
és egy nagyon jó hangulatú
délutánt zártunk, minden gyermek megtalálta a saját érdeklődésének megfelelő foglalkozásokat. Köszönöm minden
segítő kollegám lelkiismeretes
munkáját!

Lovagolni tanulnak a Rákóczis diákok
Régóta várt lehetőség nyílt
meg diákjaink számára, alsósok és felsősök egyaránt
részt vehetnek az iskola által
szervezett lovas oktatáson
melynek helyszíne a festői
környezetben elhelyezkedő
Nevada Farm Debrecenben.
A gyerekek a szakképzett oktatók segítségével elsajátíthatják
a lovaglás alapjait, a tanfolyam
végére mindannyian megtanul-

nak szépen, biztonságosan ülni a lovon, de
emellett megismerkedhetnek a lóápolás
alapvető feladataival
is.
A lovaglás rendkívül
népszerű a diákok
körében, eddig már
több mint százan
vettek részt az oktatáson.

Andó Emese
mk. vezető

KÖZÖSSÉG
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Rendhagyó irodalom óra
Magyar Nyelv napján napján
került megrendezésre iskolánkban a versmondó verseny,
majd azt követte a rendhagyó
irodalom óra.

Igen sok lelkes gyerekkel találkoztunk, összesen 70 tanuló
mérte össze tudását, nagyon
Díjazottak:
1. évfolyam:
1. helyezett: Gál Attila Péter 1. B
2. helyezett: Gerő Ramóna Dóra 1.B
3. helyezett: Balogh Boglárka 1.E
4. helyezett: Kincses Marcell 1.E
5. helyezett: Szabó Jázmin 1.D

ügyesen felkészültek, ezért nehéz dolga volt a zsűrinek: kit jutalmazzon a sok szépen szavaló
diák közül?
A legügyesebbek rendhagyó

7.

színesítette iskolánk furulya
szakköre Nagy Zsuzsa tanító
vezetésével.Örömmel énekeltünk Hajduné Hőgye Zsófia
tanárnő irányátásával a citerásokkal. Nagyon hangulatos volt
a dráma szakkör Dandé Melinda
tanító szervezésében , akik által
a „Muzsika hangjában” gyö-

nyörködtünk. Köszönjük Tóth
István kolléga előadásában a
megzenésített verseket. A szép
színpadkép
kivitelezésében
Nagy Krisztina tanítónak jár köszönet.

3. évfolyam:
1. helyezett: Bihari Orsolya 3.D
2. helyezett: Puskás Noémi 3.D
3. helyezett: Kerekes Szilvia 3.B
4. helyezett: Balog János 3.A
5. helyezett: Nagy Szabolcs 3.E

4. évfolyam:
1. helyezett: Demeter Vivien 4.A
2. helyezett: Szegedi László 4.E
3. helyezett: Szilágyi Judit 4.D
4. helyezett: Császár Imre 4.F
5. helyezett: Kovács Andrea 4.E

A szervezők nevében:
Márkusné Lévai Eszter

irodalom órán mutatták meg
tehetségüket. A rendezvényt
2. évfolyam:
1. helyezett: Bereczki Zalán 2.F
2. helyezett: Szegedi Petra 2.C
3. helyezett: Petrohai Panna 2.A
4. helyezett: Benei Panni 2.B
5. helyezett: Filep Doloresz 2.F

Tanulmányi kirándulás Erdélybe
A Csapókerti Általános Iskola
Hajdúsámsoni Tagintézményének tanulói négy napos
kiránduláson vettek részt Erdélyben, a Határtalanul! pályázat keretében.
2014. október végén 11 hetedik
osztályos diák és 2 kísérő tanár
utazhatott el. A pályázat önköltségét Hajdúsámson Város
Önkormányzata fedezte, így a
tanulmányi kiránduláson ingyenesen vehettek részt tanulóink.
Segítségüket a szülők és diákok
nevében ez úton is köszönjük.
Lehetősége volt kedvezményes
áron a többi évfolyam tanulóinak is az utazáson részt venni.
Végül húsz felső tagozatos diákkal készülődtünk a nagy útra.
Előzetesen megismerkedtek a
gyerekek Erdély rövid történelmével, földrajzi adottságaival, a
tervezett útvonallal.
Utunk első állomása Nagyvá-

rad volt, ahol felkerestük az
Ady Endre Emlékmúzeumot,
és a székesegyházat. Elámultunk a püspöki kincstár gazdag
gyűjteményét látva. Bánffyhunyad roma palotáit a buszból,
református templomát közelről
csodáltuk meg. Hosszú utazásunkat a Székelyföldre, Csíkszeredába csak rövid pihenők
szakították meg. A következő
napok is bővelkedtek programokban: megnéztük Csíkszeredán a Mikó- várat, Csíksomlyón a kegytemplomot,
felgyalogoltunk a Kissomlyóhegyre, túráztunk a Kőkapuhoz,
vásárolgattunk a Békás-szoros
kirakodó vásárában, fagyoskodtunk a Gyilkos-tónál és finom
kürtős kalácsot ettünk. Nagy
élmény volt, hogy elzarándokoltunk Erdély legkeletibb
pontjához, a hajdani magyar
határhoz. Negyednapon hazafelé vettük az irányt, de izgalmak

itt is akadtak. Alászálltunk a
mélységbe, a tordai sóbányába,
ahová hosszú lépcsősor vezetett, melyet nem felejtünk el
egyhamar. Akinek maradt még
néhány forintja Korondon gyönyörű kerámiákat vásárolhatott.
Élményekkel és ajándékokkal

megrakodva indultunk haza, a
buszból csodálva a gyönyörű
tájat. Nagyszerű utazáson vehettünk részt, ami felejthetetlen
számunkra.
Csontosné Ozsváth Éva
kísérő tanár
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„Legyen a zene mindenkié!”

A Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményében október 1-jén
a zene világnapját ünnepeltük. Különleges programokon vehettek részt a
gyerekek, akik rajzokkal,
idézetekkel nyitották meg a
rendezvényt.

tanulói és tanárai, valamint
vendégművészek léptek fel.
Volt hangszeres előadás, tánc,
pop-rock, néptánc, musical is.
A műsort a Zene Theatrum
művésze, Mező Kriszta zárta.

Vele énekelték a gyerekek is
"A zene az kell, mert körülölel
és nem veszünk majd el." Igazán emlékezetes, maradandó
zenei élményben volt részünk
ezen a napon.

Közös éneklés, "Ki nyer ma?"
vetélkedő, zenei totó, karaoke,
örömzenélés és hangszerkiállítás is szerepelt a délelőtti
programban. A hangulat remek volt. A napot délutáni
koncert zárta, melyen iskolánk

KÖZÖSSÉG

Tök-jó nap
Hagyománnyá vált a Csapókerti Általános Iskola
Hajdúsámsoni Tagintézményének alsó tagozatában a
Tök-jó nap megrendezése,
melyet mindig nagy előkészület övez. Ebben az évben
október 18-án került sor
erre a várva-várt eseményre, melyen minden a tökről
szólt.

10 éves a nyugdíjas klub Martinkán

A Tök-jó induló eléneklése
után tökös sorversenyeken
mérték össze erejüket a csapatok, majd ici-pici eldugott
tököket kellett megkeresni a
fűben.

Idősek napja és a fennállás
10. évfordulójának alkalmából köszöntötték a Martinkai Őszirózsa Nyugdíjas
Klub tagjait 2014. november
6-án a Közösségi Házban.
A rendezvényen elsőként
egyperces néma felállással
emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt Dalmi Istvánné
Balogh Erzsébet klubtagra és
mindazokra, akik már nem
ünnepelhettek velük.
Az önkormányzat képviseletében Dandé Lászlóné alpolgármester asszony szólt
a megjelentekhez, majd egy
szép történet felolvasásával és
ajándékcsomaggal is kedveskedett a martinkai szépkorú
lakosoknak. Az eseményen

a Megyei Nyugdíjas Szövetség részéről Molnár Ferencné elnök és Bodnár Antalné
alelnök vett részt, akik egy
serleggel gratuláltak a klub
eddigi tevékenységéhez. Az
elnök asszony és a nyugdíjas
klub tagjai külön is megköszönték Kiss Sándorné Margó
vezető munkáját, aki meghatódottan vette át a meglepetés
ajándékokat. A klubtagok nem
feledkeztek el Varga Mónikáról sem, aki a közösségi ház
gondnokaként folyamatosan
segíti a csoport működését.
Az estén a klub eltelt egy évtizedének szép és néha nehéz
pillanatait Kiss Sándorné a
klub vezetője idézte fel, a jó
hangulatról a beszédek között

a Napsugár Népdalkör gondoskodott vidám nyugdíjas
dalokkal.
Az interjúkat közzé tevő kéziratot Nagy Sándor ismertette,
majd Tóth János volt alpolgármester a leköszönő önkormányzat nevében gratulált a
klubtagoknak az évfordulóhoz
és emléklapokat adott át az interjúkban résztvevő időskorú
martinkai lakosoknak.
A fiatalabb generáció képviseletében Dalmi Viktória
és Nagy Julianna tanulók is
köszöntötték egy-egy rövid
előadással az időseket, akik
közös beszélgetéssel, finom
vendéglátással zárták az emlékezetes, tartalmas estét.
T.H.J.

Ezt követően a bátrabbak
előadhatták tök-jó dalaikat, verseiket. A tök-jó ebéd
elfogyasztása után a gyerekek
tököt
faraghattak,
kézműveskedhettek, lufiból
tököt készíthettek, valamint
töklevet, sült tököt kóstolhattak.
A nap zárásaként marcipánból
készült tök sütit kapott jutalmul az alsó tagozat aprajanagyja.
Mindannyiunk számára tökjól ért véget ez a nap.

KÖZÖSSÉG
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Martinka története „az őslakosok” szemével
80 év feletti martinkai lakosok voltak az alanyai annak
az interjúkon alapuló, kéziratban közzétett kutatásnak, amely a közelmúltban
jelent meg Molnár Erika és
Nagy Sándor munkájának
köszönhetően. A kiadvány
gépelésében Ozsváth Józsefné a hivatal munkatársa, a
sokszorosításban az önkormányzat nyújtott segítséget.
Az interjúkban Barna Imréné
Rácz Mária, Dalmi Istvánné

Balogh Erzsébet, Orosz Imréné Dalmi Piroska, Rácz Sándor és özv. Szőke Sándorné
Galla Julianna nyilatkoztak
Martinka történetéről, különös
tekintettel a régi hegyközségi
rendszer működésére. A vis�szaemlékezéseket
olvasva
megelevenedik előttünk a régi
Martinka, amikor még a megélhetés alapvető forrása volt a
szőlőművelés, bortermelés, a
szegényebbek cselédként dolgoztak a nagyságos urak és úr-

Tartalmas, eredményes évet
zár az Öltögetők klubja
A Városi Könyvtár hagyományőrző hímző kézműves
klubja ebben az évben eredményes zsűrizéseken, több tanulmányúton és szakmai napon
vett részt.
Márciusban Budapesten szerepeltek a munkáink a Hagyományok házában az ,,Éneklő
madárka” elnevezésű kiállítás
sorozattal, majd ősszel Nagyváradon is kiállításra került. Még
márciusban az Országos Textiles
konferencián, Békéscsabán hallgathattuk meg a szakma neves
előadóit. A konferencia fő témaköre a népi kézművesség jövője,
azaz hogyan alkalmazzuk a mai
lakás kultúrában és a viseleti
darabokon a hímzéseket. A megyei Nyitott műhely elnevezésű
szakmai továbbképzésen több alkalommal is részt vettünk, mely
a megyénk hímző kultúrájával
foglakozik. A csoport vezetőjeként úgy érzem, a folyamatos
szakmai képzéseken való részvétel a klub következetes munkájához nagyon fontosak, hiszen az
eredményeink is ezt bizonyítják.
A szakkör munkáját időnként pályázatokon és az éves zsűrizésen
mérettetjük meg. Nincs könnyű
helyzetben ez a szakkör, hiszen a
mai kor elvárásainak, is meg kell
felelni, de egyben a tradicionális
alapokat is be kell tudni tartani
egy-egy darab tervezésekor és
kivitelezésénél. A klub idén már
hét éves múlttal rendelkezik, az
alkotásaink egyre nagyobbak
és egyre szebbek. Októberben

a Hajdú Bihar megyei Önkormányzat által meghirdetett Hajdú
Bihar Minőségi Termék pályázatára beküldött keresztelő garnitúrával a Minőségi Termék címet
kapott alkotásunk. Az éves zsűrizés most novemberben is számos
eredményt hozott a csoportnak. A
Városi Könyvtár támogatásával
idén 12 darabot nyújtottunk be
,,mustrára”. A zsűri bírálása lehet
kiváló azaz ,A’, vagy ,B’ és a sokszorosításra alkalmas darabokat
ajándéktárgyként minősítheti.
A mostani zsűrizést 6 darab ,A’
minősítésű, 1 darab ,B’ minősítésű és 5 darab ajándéktárgy minősítésű alkotással zárhattuk.
,A’ kategóriás alkotók: Báthori
Imréné (1), Urbin Józsefné (4),
Varga Istvánné(1) ,B’ kategóriás
alkotó: Urbin Józsefné (1) Ajándéktárgyas alkotók: Dobosné
Hajdu Anikó (2), Újj Sándorné
(2), Varga Istvánné (1)
A szépen gyarapodó, minőségében is elismert munkáinkat
szeretnénk majd a jövőben bemutatni, hogy jó példával járjunk
az egyéni alkotóknak és csoportoknak. Továbbra is várjuk az
érdeklődőket, hímezni vágyókat
a szakköri foglalkozásainkra hétfőnként.
Kívánok a csoport tagjainak a további munkánkhoz jó egészséget
és legalább ilyen eredményes újesztendőt.
Dobosné Hajdu Anikó
Klubvezető

nők birtokán, a gyermekek kevesebbet jártak iskolába és 20
fillérért dolgoztak egész nap.
Megtudhatjuk, hogy ebben
az időben Martinkát első, középső és hátsó kertre tagolták,
ennek megfelelően alakult ki a
három temető helye is. A zárt
kert elnevezés is igazi értelmet
kap az olvasás után, hiszen a
be- és kilépés szigorúan őrzött
kapukon át történt, a csősz pedig szigorúan ügyelt a lopások
megakadályozására.

Az értékes helytörténeti adalékok levéltári kutatással kiegészítve válhatnak igazán majd
hasznossá, mindenki számára
közérthetővé, így reméljük,
hogy a kutató munka folytatódik és Martinka története
hamarosan tudományos igén�nyel is feldolgozásra kerül.
A megjelent kézirat a városi
könyvtár helyismereti gyűjteményébe is bekerült, így az
érdeklődők számára elérhető.
T.H.J.

Múzeumi kincskereső
program Hajdúsámsonban
Hajdúsámson Város Önkormányzata, mint pályázó
és a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár, Közművelődési
és Muzeális Intézmény, mint
megvalósító
TÁMOP3.2.8.B-12/1-2012-0041 azonosító számmal, Múzeumi
kincskereső program Hajdúsámsonban címmel pályázati
támogatást nyert, melynek
keretében ősszel elkezdődtek
a múzeumpedagógiai foglalkozások.
A projektnek köszönhetően a
"Hajdúsámsoni kincs" néven
ismert bronzkori leletből intézményünkben megtekinthető egy kard műtárgymásolat,
melyet Morgós András restaurátor kivitelezett. Tapasztalataink szerint a helyi lakosság
többsége az 1907-ben előkerült, majd Déri Múzeumban
őrzött, régészek által nagyra
becsült leletet még nem láthatta. Bízunk benne, hogy a
kardmásolat által bővíteni tudjuk a helyi fiatalok régészeti és
helytörténeti ismereteit.

A kard mellett egyéb "kincsekkel", helyi értékekkel is
szeretnénk megismertetni a
tanulókat. Terveink szerint
múzeumi nap, múzeumi óra,
tematikus sorozat, speciális
foglalkozás és szabadegyetem
tevékenységeinken 30 tanulócsoportban csaknem 600
diákot fogadunk majd, évente
több alkalommal.
A pályázathoz kapcsolódóan
elkezdődött egy régi konyha
és szoba berendezés összeállítása is azzal a céllal, hogy a
gyerekek megismerhessék a
régi már-már feledésbe merült
tárgyakat, "dédanyáink háztartását". A berendezések többségét Bardi János helyi gyűjtőtől
kaptuk, melyet ezúton is köszönünk. Kérjük a lakosságot,
hogy amennyiben tudják segíteni munkánkat további régi
tárgyak, fotók felajánlásával,
jelezzék intézményünk felé.
Az adományozók nevét rendszeresen közzé tesszük.
Tarné Hajdú Judit
igazgató
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A Megye I. őszi bajnoka Hajdúsámson
Első helyen zárta az őszi
szezont a TTISZE felnőtt
labdarúgó csapata. A tavalyi
év bajnoka így az élről
várhatja a tavaszi fordulót.
Az U15-ös csapat kimagasló
eredménnyel lett harmadik
és a “Bozsikos” csapatok
is
kiváló
teljesítményt
mutattak az őszi fordulók
folyamán.
Teljesítményükhöz minden
csapatnak gratulálunk.

Hajrá Sámson!

Az ország legjobbjai közt
a hazai táncos
2014. november 16-án rendezték meg Mohácson az Országos Bajnokságot. TóthMarkos Szabolcs és Benefi
Nikolett kitartó munkájuknak köszönhetően, ebben a
rangos erős mezőnyben az
Ifjúsági D Standard kategória ezüst érmesei lettek. Ezzel az eredménnyel a saját
versenykategóriájukban az
ország II. legjobb standard
táncosai. Az idei évben további két versenyen van még
betervezve, melyhez sikeres
felkészülést kívánunk nekik.

2014. november 16-án rendeztek Debrecenben pofonpartit, amelyen a HARANGI
IMRE
SPORTEGYESÜLET 12 versenyzővel indult.
Számunkra nagyon kedvező
eredmények születek, hisz 10
versenyző győztesen hagyta
el a szorítót.
Két lány is erősítette csapatot.
A lányok közül Simon Evelin
egy igen erős és technikailag jó képzet ökölvívót tudott
megverni három menetben. A
másik hölgy Montlika Renáta
az első menetben döntő fö-

Sámsoni a harmatsúly bajnoka

Debrecenben rendezték meg
Ifjúsági Ökölvívó Magyar
Bajnokságot. A Harangi
Imre Sportegyesület 3 fővel
indult el ezen a rangos versenyen Siroki János/56kg/,
Telekdi
Dávid/56kg/
és
Jarkó Ferenc/69kg/.
Mindegyik versenyző az első
napon bemutatkozott,de csak
Siroki János harcolta ki a tovább jutás lehetőségét. Nem is
akár hogyan hisz első menetben döntő fölénnyel győzött.
Majd következett egy pesti
gyerek Császár Máté, akit 4:1re vert. A dötőben pedig egy
nyíregyházi sráccal bokszolt

Lepofozták ellenfeleiket
a sámsoni bunyósok

akit 3:2 vert. Így Hajdúsámsonnak Siroki János az 56kgos Magyar Bajnoka. Edzők.:
Máté Attila, Salánki Zoltán

Salánki Zoltán edző és Siroki János Magyar Bajnok

lénnyel diadalmaskodott. A fiúknál Balogh László és Varga
Jenő idő előtt tudták befejezni a mérkőzésüket. A további
győztesek: Siroki Tamás, Siroki Róbert, Kanalas Dániel,
Veres Tibor, Baktai Szabolcs,
Pallai Kevin. Megjegyezném,
Veres Tibor ellenfele a mérkőzés előtt feladta a meccset.
Sajnos két versenyzőnek nem
sikerült nyerni pedig ők is derekasan helytálltak: Balogh
István , Kanalas Norbert. Felkészítő edzők: Máté Attila,
Dél István, Salánki Zoltán

KÖZLEMÉNY - HIRDETÉS
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Tisztelt Ebtulajdonosok!

Felhívás adó ügyben!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2014. évi eb összeírás megtörtént
Hajdúsámsonban.
A folyamatos adatfeldolgozás lehetővé teszi annak nyomon követését, hogy kik azok az ebtulajdonosok akik elmulasztották
eboltási kötelezettségüket, ezzel veszélyeztetve az állat, valamint saját és embertársaik egészségét.
Sajnos a még nem beoltott kutyák aránya a településünkön körülbelül 25%-os.
Ezúton ismételten felhívjuk az érintett ebtartók figyelmét, hogy
a 3 hónapos kort elért ebeket 30 napon belül microchippel és
veszettség elleni oltással kötelező ellátni.
A veszettség elleni védőoltást kötelező évente beadatni, hogy a
kutya éven belüli veszettség elleni oltással rendelkezzen.
Ennek elmulasztása szabálysértési bírságot
von maga után!
Az a célunk, hogy ezt minél többen elkerüljék és megfelelően
gondoskodjanak az ebeik kötelező oltásáról.
A veszettség elleni vakcina beadása és a féregtelenítés elvégzése
nem játék, mivel ezek a kórokozók az embereket is megfertőzhetik, akár halálos betegséget okozva.
Fontos megjegyezni, hogy csak microchippel és veszettség elleni oltással rendelkező kutyák kaphatnak állat-egészségügyi
ellátást.
További információért kérjük, hogy keressék fel Állatorvosukat.

Felhívjuk azon lakosok figyelmét, akik 1 ha alatti belterületen
fekvő földterületek tulajdonosai, kizárólag abban az esetben
mentesek a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettség alól, ha az adóévben a teljes terület ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt igazolja a az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv.
Az ügyfelek az erről szóló igazolás kiadását szóban vagy írásban terjeszthetik elő a falugazdásznál, vagy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál, mely 3.000 forintos illetékköteles. A NAK
illetékesei helyszíni szemle keretében állapítják meg azt, hogy
ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll-e a teljes terület.
Ha az ingatlanon bármilyen felépítmény (pl fészer, présház)
egyéb tárgy (téglarakás, vízakna) található, akkor a NAK elutasító határozatot hoz.
Az önkormányzat adóhatósága az ügyfél kérelmére kizárólag a
NAK igazolás birtokában tud mentességet adni!
Bízunk abban, hogy tájékoztatásunkkal segítségükre lehettünk.
Adóiroda munkatársai

Dr Vajna Zsolt állatorvos
Bagolyné Szűcs Mariann jegyző

APRÓHIRDETÉS
Savanyú káposzta eladó.
Érdeklődni: 201-095

Vető és takarmány triticalé,
búza, árpa, kukorica, napraforgó eladó. Tel: 52/640-733,
0630/957-3942

Hajdúsámson központjához
közeli tanyás ingatlan körbekerítve, víz-villany van, nagy Szántóföldet bérelnék Hajföldterülettel eladó. 3747 m2. dúsámson környékén. 06/30456-4873
Érd: 30/753-7021
ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS A MÚZEUMBAN

2014. december 04-én csütörtökön 14-18 óráig.
Kézműves foglalkozás keretében lehetőség lesz adventi
koszorú és dísz elkészítésére. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
D.H.A.

Sámsoni

Hírlap
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Szerkesztésért felelős: Vincze Tamás főszerkesztő
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MOTORKERÉKPÁROK, UTÁNFUTÓK,
SZEMÉLYÉS KISTEHERGÉPKOCSIK
EREDETISÉG VIZSGÁLATA, MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁSA ITT A HELYSZÍNEN
SZEMÉLYGÉPKOCSI
MŰSZAKI VIZSGADÍJ:
(zöldkártyával)

19.900 Ft
CSERÉLJE KÖTELEZŐJÉT,
LAKÁSBIZTOSÍTÁSÁT JOBBRA!
CASCO, KÖTELEZŐ, LAKÁS-, ÉLET-,
UTASBIZTOSÍTÁSOK ITT A HELYSZÍNEN!
A LEGKEDVEZŐBB FELTÉTELEKKEL!
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Meghívó
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete sok szeretettel meghívja
Önt és kedves családját karácsonyi rendezvényére.
A rendezvény időpontja:

A rendezvény helyszíne:

		

2014. december 21-én (vasárnap)
14.00 órától
Református Templom udvara és
a Szabadság téri park
Program:

Karácsonyi melegedő:
14.00 – 17.00 óráig		
				
- Forró magyaros egytálétel fogyasztása
				- Karácsonyi hangulat bejglivel
				
- Melegedés: forró tea vörösborral ízesítve.
Szívet-lelket melengető karácsonyi műsor
			Köszöntő: Antal Szabolcs polgármester

17.00 órától

			Közreműködnek:
Muskátli Népdalkör,
						Eszterlánc Óvoda
						Csapókerti Általános Iskola
						és II. Rákóczi Ferenc Általános
						Iskola tanulói,
				

Rajzpályázat eredményhirdetése. Meglepetés felnőtteknek, gyerekeknek!
Hajdúsámson Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

KARÁCSONYI RAJZPÁLYÁZAT

KÖZÖSSÉG
decemberi
Programajánló:
November 27. 14 óra
Adventi kézműves
foglalkozás
Helye: múzeum
November 30. 17 óra

Díszkivilágítás
felkapcsolása
ünnepi műsorral a
Szabadság téri parkban
December 4. 14 óra
Adventi kézműves
foglalkozás
Helye: múzeum
December 19. 16 óra
II. Rákóczi F. Általános
Iskola karácsonyi műsora
az aulában
December 20. 16 óra
Mindenki karácsonya
Martinkán
Helye: Martinka
Közösségi Ház
December 21. 14 óra
Összefogás karácsonya
Sámsonkertben
Helye: sámsonkerti iskola
December 21. 14-17
„Karácsonyi melegedő”
Helye: református
templom udvara

KEDVES GYEREKEK!
Hajdúsámson Város Önkormányzata KARÁCSONY ÜNNEPE alkalmából az
„Én karácsonyom” címmel rajzpályázatot hirdet. Várjuk a sok, szép, színes rajzot!

December 21. 17 óra
Városi karácsonyi
ünnepség
Helye: Szabadság téri park

A rajzok leadásának határideje:
2014. december 15.
A rajzok leadásának helye: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, 			
				Közművelődési és Muzeális Intézmény
					Hajdúsámson, Szabadság tér 7.
Eredményhirdetés:			
2014. december 21-én 17.00 órától
					a Városi Karácsonyi Ünnepségen

December 31.: Éjfélkor
pezsgős koccintás a
főtéren
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

