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2010. XVIII. évfolyam, 3. szám Megjelenik havonta

A 1848-as forradalom-
ból nem engedünk, a 
ma gyar ságunk legszen-
tebb és legnagyobb ünne-
pe, mert a legtisztább 
re mé nyünket a szabadság, 
egyen lőség, testvériség, az 
ön rendelkezés vágyát feje-
zi ki.

Sokan meghaltak ezért 
az eszményért, mi legalább 
élni tudjunk értük.

Élni hasznosan, értelme-
sen, hűséggel a nemzetért.

Büszke magyarként 
adóznunk kell honatyáink 
erőfeszítésének eredmé-
nyén, melyért sok magyar 
névtelen hős adta életét.

Kedves Hajdúsámsoniak!
Ebben az évben162-ik évfor-

dulója van annak, hogy a márci-
usi ifjak kirobbantották a forra-
dalmat. 

Nagy idő ez a magyar nem-
zet életében, sok megpróbáltatást 
éltünk át, de soha sem feledtük 
1848 szellemét a határtalan sza-
badság vágyunkat és nemzetünk 
hőseinek önfeláldozását.

Vajon ezek a hősök tényleg 
ilyen Magyarországot képzeltek 
el mint amilyen a mostani, ahol 
a Magyar Magyart gyaláz, és ahol 
már alig fellelhető a hazaszeretett 
honfitársainkban.

Vajon mit szólna Kossuth vagy 
Széchényi ahhoz a gyalázathoz 
ami ma Magyarországon folyik, 
mit szólnának hőseink ahhoz, 
hogy az ország vezetői semmi-
be veszik a Magyar nép szen-

vedését, mit szólnának ahhoz, 
hogy az ország volt miniszterel-
nöke Gyurcsány Ferenc ciniku-
san külföldre tanácsolja honfi-
társainkat.

Mit szólnának ahhoz, hogy 
amiért vérüket adták azt az 
MSZP-SZDSZ egyszerűen 
kiáru sította az elmúlt 8 évben.

Biztos vagyok benne, hogy 
kardot rántanának és elkerget-
nék ezeket a népnyúzó trónbi-
torlókat, ahogy tették azt V. Fer-
dinánd Habsburg uralkodóval 
1848-ban.

Március 15-e egy korszak 
végét és egy másik kor kezdetét 
jelenti számunkra, mert március 
15-e végetvetett az önkényural-
mi rendszernek, és felvillantotta 
a magyar nemzet előtt a szabad-
ság és önrendelkezés lehetőségét

1848. április 11-én V. Ferdi-

nánd akkori Habsburg uralkodó 
a magyar nemzet nyomására alá-
írásával szentesítette az Áprilisi 
törvényeket, mely Magyarország 
függetlenségét jelentette.

Most mi magyarok dönthet-
jük el, 2010. április 11–én sorsun-
kat, jövőnket.

Eldönthetjük, hogy melyik 
utat választjuk, azt ami konzer-
válja a jelenlegi állapotokat, amit 
a szocialisták kínálnak nekünk, 
vagy azt ami megriaszt minden 
józan gondolkodású becsületes 
magyar állampolgárt. Vajon tény-
leg a szélsőjobb fenyegető öklét 
akarjuk, ahol az ökölbe szorított 
kéz lesz a törvény és a puskatus 
az alkotmány. Biztosan ezt sze-
retnénk?

Mert én nem! Én nem kívá-
nom sem szegénységben sem 
félelemben felnevelni gyerme-

keimet.
Én hiszek a demokrá-

ciában, ahol igenis béké-
ben és biztonságban élhe-
tünk és dolgozhatunk csa-
ládunk gyarapodása érde-
kében. És ez a lehetőség 
minden Magyarnak meg 
kell, hogy adassék. Hiszem, 
hogy ezt a Fidesz-KDNP 
szövetség meg tudja terem-
teni, amennyiben megkap-
ja tőlünk választó állampol-
gároktól a felhatalmazást az 
ország kormányzására.

Mert „Jó magyarnak 
lenni, Igen nehéz, De nem 
lehetetlen”

Legyen ez minden sám-
soni honfitársamnak jel-

mondata és Április 11-én sza-
vazzon a Fidesz-KDNP szövet-
ségre, mert ez az egyetlen poli-
tikai erő képes csak vissza adni 
hazánk méltóságát, és becsületét, 
mert hazánknak nem csak nagy-
szerű múltja, de nagyszerű jövője 
is lehet, csak össze kell fognunk 
és hinnünk kell benne. 

Április 11-én gondoljunk a 
márciusi ifjakra és vezessen ben-
nünket az 1848-as szabadság-
harc szelleme. Szavazzunk, mert 
Itt az idő!  

Hajrá Magyarország! 
Hajrá Magyarok! 

Hajrá Hajdúsámson!

Máthé Attila
Hajdúsámson Város  

Önkormányzatának
alpolgármestere

Ne csak múltunk, Jövőnk is legyen!
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Hajdúsámsoni nők részvételével valósul meg a „Hátrányos helyzetben 
lévő nők egyéni és csoportos munkaerő-piaci felkészítése Hajdúsámson 

és környékén” című projekt
A Lépéselőny Egyesület sike-

res pályázata révén, a „Hátrányos 
helyzetben lévő nők egyéni és cso-
portos munkaerő-piaci felkészí-
tése Hajdúsámson és környékén” 
című, TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-
0103 azonosító számú projekt kere-
tén belül 2010. február 26. napján 
sikeres „Családi Nap” lebonyolítá-
sára került sor Hajdúsámsonban. 

A projektben résztvevő nők 
és családjuk részére a műsor a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Isko-
la és Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézményben került megren-
dezésre. A „Kuckó” Művésztanya 
közreműködésével zenés, táncos, 
verses, mesés összeállítást láthat-
tak a jelenlévő felnőttek és gyere-
kek. A „Télbúcsúztató” rendezvény 
vidám, játékos hangulatban telt el, 
melynek zárultával a Mithra Ala-
pítvány jóvoltából ajándékcsomag-
gal távozhattak a résztvevők.

Sajnálatos módon a nők gyakran 
szembesülnek azzal a helyzettel, hogy 
sokkal nehezebb megtalálni helyü-
ket a munkaerőpiacon, mint a férfi-
aknak. Azoknak a nőknek, akik ala-
csony iskolai végzettséggel rendel-
keznek még kevesebb esélyük van 
a munkavállalásra. A nők azok, akik 
kiesnek a munkából a gyermekválla-
lás, gyermeknevelés miatt. Nehéz az 
elhelyezkedés a pályakezdő, tapasz-
talattal nem rendelkező fiataloknak 
is. Őket kívánjuk segíteni az uniós 
projekt révén.

A Lépéselőny Egyesület ugyan-
is a nők munkába állásának segíté-
sét, a munkára, tanulásra felkészíté-
sét kínálja fel a TÁMOP 5.3.1. pályá-
zati programjában. 

Az egyesület kiemelt célcsoport-
jai a nők, az ő élethelyzetükön kíván 
javítani.  Az első lépés megtétele a 
változtatásra ugyanis mindig nehéz! 
Ebben kívánunk segítséget nyújta-

ni szakmai programunk által. Jelen 
projekt a Hajdúhadházi Kistérség-
ben kerül megvalósításra, elsősorban 
a Hajdúsámson és környékén, vala-
mint Vámospércsen élő nőket kíván-
juk segíteni. Mit kínálunk fel a prog-
ramra jelentkező nőknek?

A Lépéselőny Egyesület a nők 
munkaerő piaci felkészítését vállal-
ta fel.

A programba bekerülhettek:
• 8 osztályos általános iskolát 

végzettek
• nem regisztrált munkanélkü-

liek
• pályakezdők
• szakképesítéssel, szakmával 

nem rendelkező nők 
• jövedelemmel nem rendelkező 

nők 54 éves korig. 
Segítjük őket egyéni tanácsadással, 

és csoportos felkészítéssel. Motiváci-
ós és életvezetési klubot tartunk szá-
mukra. A program része egy OKJ-s 

szakképzettséget adó számítógépes 
képzés is. 

Célunk, hogy a program által sok 
hasznos ismerethez jussanak, men-
tálisan, szakmailag megerősödjenek, 
hogy kiegyensúlyozottabbak, maga-
biztosabbak legyenek, felkészülteb-
ben jelentkezzenek a munkalehető-
ségekre.

A kiscsoportos foglalkozások 
képezik az alapját annak, hogy a 
későbbiekben sikeresen részt vegye-
nek egy szakma elsajátításában, 
továbbképzéseken, illetve magabiz-
tosabbak lehessenek a munkaválla-
lásban.

A projekt az Európai Unió támo-
gatásával és az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

Faragó Zoltán és Váradi Jánosné 
a program esetmenedzserei

Lépéselőny Egyesület

Gyakran szembesülnek a nők 
azzal a helyzettel, hogy sokkal nehe-
zebb megtalálni helyüket a munka-
erőpiacon, mint a férfiaknak. Azok-
nak a nőknek, akik alacsony isko-
lai végzettséggel rendelkeznek, még 
kevesebb esélyük van a munkavál-
lalásra. A nők azok, akik kiesnek a 
munkából a gyermekvállalás, gyer-
meknevelés miatt. Nehéz az elhe-
lyezkedés a pályakezdő, tapaszta-
lattal nem rendelkező fiataloknak 
is. Őket kívánjuk segíteni az uniós 
projekt által.

A Lépéselőny Egyesület a NŐK 
munkába állásának segítését, a 
munkára felkészítést kínálja fel a 
TÁMOP 2.4.3. /A-09/1-2009-0009 
számú pályázati programjában. 

A programba bekerülhetnek:
• legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők,
• a projektbe való bevonás idő-

pontjában 50. életévét betöltöttek,
• 25. életévét be nem töltött, 

legfeljebb középfokú végzettséggel 
rendelkező pályakezdő,

• saját háztartásában legalább 
egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket 
egyedül nevelő,

• akit Állami Foglalkoztatási 
Szolgálat legalább 3 hónapja állás-
keresőként nyilvántart 

• a projektbe való bevonását 
megelőző 12 hónapon belül gyer-
mekgondozási segélyben, gyer-
meknevelési támogatásban, illető-
leg terhességi-gyermekágyi segély-
ben, gyermekgondozási díjban vagy 
ápolási díjban részesült.

A célcsoport foglalkoztatása 7.5 
hónap foglalkoztatási időtartamban 
történik.

A  projektbe olyan személy von-
ható be, aki más támogatott projekt-
ben egyidejűleg nem vesz részt. (ez 

alól kivételt képez a TÁMOP 1.2.1 
START program.)

Dolgozók által ellátandó munka-
kör bemutatása

• Munkakör: sori dolgozó 
(válogató, csomagoló, hűtő-raktá-
ros.) 

• Munkaidő: 3 műszakos mun-
karend

• Munkakörülmények: A gép-
sor folyamatosan megy, ehhez kell 
igazítani a munkavégzést. Hőmér-
séklet és a nedvességtartalom fizikai 
terhelést jelenthet. Étkezde, öltöző, 
ahol éjjel-nappal van meleg és hideg 
víz. Orvosi ügyelet. Iroda.

• Fejlődési és előrelépési lehe-
tőségek: OKJ-s képzés lehetősége, 
Belső előrelépési lehetőség

• Jövedelem és juttatások: mun-
karuha, felelősségbiztosítás, orvos 
biztosítása. Fizetés: minimálbérnek 
megfelelő juttatás

Szolgáltatásaink: Élelmiszerlánc-
higiéniai oktatás; Egyéni segítség-
nyújtás; Motivációs klub; Gyer-
mek-és idős felügyelet megszerve-
zése; Útiköltség-térítés; Beillesz-
kedési tréning; Komplex munka és 
pályaalkalmassági vizsgálat. 

Fenti szolgáltatásainkat a képzés 
és foglalkoztatás alatt is nyújtjuk!!!
Elérhetőségeink:

Lépéselőny Egyesület:
Iroda: 

Debrecen, Petőfi tér 12. 1/150
Hajdúsámson, Dózsa György u.1.
Tel.: 52/ 321-666
mobil: 06-20/414-0407
triodebrecen@gmail.com
www.jobbanoknek.hu

Várjuk a jelentkezéseket
a programba!

Kovácsné Varju Henriett
Projektvezető

„TRIÓ” – Rugalmas munkahely-bővítés a feldolgozó-csomagoló 
sormunkás foglalkoztatásban”
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy az Eszterlánc Óvodában a 
gyermekek beíratása 2010. április 20-tól április 22-ig történik.

04.20-án (kedden) 800-1700-ig
04. 21. és 04. 22. (szerda–csütörtök) 800-1600-ig

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a 2006. május 31-ig született 
gyermekeknek kötelező az óvodai beiratkozás.
Beiratkozáshoz szükséges:

- Születési anyakönyvi kivonat
- TAJ kártya
- lakcím azonosító

A SEGÍTSÉG HATÁROK NÉLKÜL 
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

köszönetet mond mindazoknak, akik az előző esztendőben 
adójuk 1 %-ával támogatták segítő szolgálatunkat!

Az alapítvány a hajdúsámsoni óvodás és általános iskolás 
gyermekek karácsonyi ajándékozási ünnepségével, egész esz-

tendőben pedig melegétkeztetéssel, ruha és élelmiszer adomá-
nyokkal csökkenti a rászorulók terheit.

Amennyiben szolgálatunkat érdemesnek találja támogatására,
- és még nem kötelezte el magát, - 

az adóbevallásban 1 %-ról rendelkező nyilatkozatot 
az alábbiak szerint szíveskedjék kitölteni, 

melyet támogatottjaink nevében is hálásan megköszönünk:

A kedvezményezett adószáma:  18560839-1-09

Tisztelettel:
a közhasznú alapítvány kuratóriuma

Első osztályosoK 
bEíratása

Értesítjük a Kedves Szülőket,
hogy az 1. osztályosok beírására

2010. április 19-20-21-én kerül sor az általános 
iskola I. emeletén található titkársági irodában, a 

következő időpontokban:

■ Április 19. (hétfő) 800-1500 óráig
■ Április 20. (kedd) 800-1300 óráig
■ Április 21. (szerda) 1300-1700 óráig

A beíratáshoz a következők szükségesek:
• óvodai szakvélemény
• a tanuló születési anyakönyvi kivonata
• a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája, melyben 

hajdúsámsoni bejelentett lakcím szerepeljen
• ha a gyermeket nevelési tanácsadó, vagy egyéb szakszol-

gálat vizsgálta, annak véleménye
• 550 Ft és 1 db fénykép a diákigazolvány igényléséhez

Tanköteles korú az a gyerek, aki 2010. május 31-ig hatodik élet-
évét betölti.
Kérjük azokat a szülőket, akik más iskolába viszik gyermeküket, 
feltétlenül jelezzék iskolánk felé!
A felmentett gyerekeket is be kell íratni!
2010. április 14-én 1600 órától összevont szülői értekezletet tar-
tunk az iskola aulájában!!!

Szeretettel várjuk Önöket, 
és kérjük az időpontok betartását!

László Vilmos
igazgató

MARTINKAI LAKOSOK 
FIGYELMÉBE!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2010. március 22-től 
ügyintézésük megkönnyítése érdekében a Polgármesteri Hiva-
talnál beszerezhető nyomtatványok:

pl. szociális ügyekhez, gyermekvédelmi kérelemhez, lakásfenn-
tartási támogatáshoz stb.

a Közösségi Ház gondnokánál kérhetőek.(Iskola u. 13.sz.)
Érdeklődni és felvilágosítást kérni a 06-30-319-4446 telefon-
számon lehet, vagy kedden és csütörtökön 17.00-19.00 óráig 
személyesen a Közösségi Házban.

Varga Mónika
gondnok

Tisztelt Szülők!
Az Eszterlánc Óvoda ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik a 
személyi jövedelemadójuk 1%-os felajánlásával támogatták óvodánk 
alapítványát. 
Intézményünk továbbra is a kedvezményezett szervezetek közé tarto-
zik. Ön az éves adójának 1%-ról ismét rendelkezhet úgy, hogy azt az 
Eszterlánc Óvoda kapja meg.
Ha még nem kötelezte el magát, akkor kérjük, hogy kedvezményezett-
ként óvodánk alapítványát jelölje meg.
Alapítványunk neve: Hajdúsámsoni Óvodásokért  Alapítvány
Adószám: 18551587-1-09
Amennyiben támogatni kívánja intézményünket, az ehhez szükséges 
nyilatkozatot  az óvodapedagógusoktól megkapja.
Ha Ön úgy dönt, hogy hozzájárul óvodánk színvonalasabb működé-
séhez, felajánlását köszönettel elfogadjuk.
Ebben az évben az óvoda játszóudvarait szeretnénk fejleszteni az ala-
pítványi hozzájárulások segítségével.

Tisztelettel:
Lakatos Attiláné

óvodavezető

Ajánlja fel adója 1%-át
Az 1% felajánlása nem kerül semmibe, de nagyon sokat 

segít! 
Segítsen Ön is a hajdúsámsoni Alapítványoknak!

Iskolánkért Alapítvány Adószáma: 18542321-1-09
Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány

Adószáma: 18548743-1-09
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Óvodabál 2010.
Hagyományainkhoz híven 2010. 

február 27-én, ismét megrendeztük 
az óvodabált. Rendezvényünkre az 
óvoda minden dolgozója nagy lel-
kesedéssel készült. Mindannyiunkat 
az a cél vezérelt, hogy a bevételt az 
óvodás gyermekek komfortérzetének 
javítására, illetve az udvari játékok 
bővítésére fogjuk fordítani. Ennek 
érdekében törekedtünk minél színvo-
nalasabb produkciók megvalósítására.

A vendégeket Lakatos Attiláné 
az óvoda vezetője köszöntötte, majd 
átadta a szót Tasó László országgyű-
lési képviselő úrnak, aki megnyitot-
ta a bált. A műsor az óvodás gyer-
mekek néptáncos szereplésével kez-
dődött. Ezután az óvónénik előadá-
sa következett, Tiszalöki népdalcsok-
rot énekeltek Hajdúné Hőgye Zsó-

fia és csoportja citerakíséretével, majd 
ugrós táncot táncoltak. 

Idén is a kellemes, szórakoztatót 
zenét a Club 67 együttes biztosította. 
A jó hangulatot fokozta sztárvendé-
günk a Desperado együttes.

Éjfélkor az óvónők meglepetésmű-
sora aratott nagy sikert. Ezután a ven-
dégek izgatottan várták a sok tombola 
nyereménysorsolását. Ezúton is sze-
retnénk köszönetet mondani mind-
azoknak, akik jelenlétükkel, illetve 
felajánlásaikkal támogatták rendez-
vényünket.

Bízunk abban, hogy a hajnalig tar-
tó mulatozás minden résztvevő szá-
mára emlékezetes élmény marad.

Képek a 8. oldalon
Nagy Ernőné, Végh Sándorné

óvodapedagógusok

Horváth Diana, 4. a osztályos tanuló az Apáczai Könyvkiadó 
által szervezett országos mesemondó versenyen 23 versenyző 

közül a 9-dik helyezést érte el.
Felkészítő tanára Bacskainé Czap Ildikó tanítónő volt.

Gratulálunk nekik!

Területi felolvasó verseny 
Hajdúsámsonban

A Rákóczi-hét keretén belül 2010. 
március 26-án került megrendezés-
re a Nyilas Misi elnevezésű felolva-
só verseny. A rendezvény magas szín-
vonalú volt, melyet a résztvevők visz-
szajelzése is igazolt. A verseny ideje 
alatt alternatív programokra is volt 
lehetőség, melynek keretében a ven-
dégek megtekintették városunk neve-
zetességeit. Különös tetszést aratott a 
Kályhamúzeum.

Díjazottak:
3. évfolyam

I. helyezés Csonka Szabina,
Hajdúsámson

II. helyezés
Hadházi Zoltán, Hajdúsámson

III. helyezés
Fábián Szabina,

Debrecen Csapókert
Különdíj:
Szabó Balázs, Hajdúhadház

4. évfolyam
I. helyezés Koszta Éva,

Nyíradony
II. helyezés Nagy Nóra Ildikó

Vámospércs
III. helyezés Szabó Rebeka

Hajdúsámson
Különdíj:
Fekete Judit Hajdúsámson

Gratulálunk a sikeres tanulóknak és 
a felkészítő tanároknak!

Dr. Kovács Tamásné
munkaközösség-vezető

Iskolánkban több éve hagyomány, 
hogy névadónk II. Rákóczi Ferenc 
születésének évfordulóján minden 
évben március végén Rákóczi-hetet 
rendezünk.

A hét eseményei 2010. március 
22-én megrendezett nyitó ünnep-
séggel vette kezdetét. A színvona-
las ünnepség keretében – László 
Vilmos Igazgató Úr köszöntő sza-
vai és nyitó beszéde után – került 

sor az iskolai harang felszentelésére, 
melyet református lelkészünk Lovász 
Krisztián és görög katolikus lelké-
szünk, Pásztor István tartottak, mely 
Rákóczi harangja néven szólal majd 
meg minden nemes iskolai rendez-
vényen. A mi harangunk hanga szól-
jon az itt felnövekvő nemzedékhez, 
emlékeztessen Rákóczi születésére, 
életére, a haza szeretetére, elődeink 
emlékére, az összetartozás erejére, s 
hívó szava legyen ünnepeink fénye. 
Ezt követően a három éve alapított 
Rákóczi-díjak átadása következett, 
amelyet ebben az évben dr. Pál Ilo-
na gyermekorvos, dr. Jakab Éva gyer-
mekorvos, id. Kórász Sándor peda-
gógus, Mányi István építész és Tasó 
László országgyűlési képviselő kap-
tak, az iskolás gyerekekért, az isko-
lánkért végzett kimagasló tevékeny-
ségükért.

Az aulát többek között alsós tanu-
lóink kuruc korhoz kötődő rajzai és 
Daku Anikó 8. osztályos tanuló kerá-
mia alkotásai díszítettek. Alsó-fel-
ső tagozaton egyaránt versenyek, 

programok sokasága várta a tanu-
lókat, amelyekbe mindenki a képes-
ségének, érdeklődésének megfelelő-
en kapcsolódhatott be. Alsó tagoza-
ton: rajz, foci, kiütő, sorverseny, ének, 
versíró, kódfejtő csapatverseny; fel-
ső tagozatban: foci, „Ki, mit tud?”, 
komplex versenyek, filmvetítés.

Az eredmények az iskolagyűlésen 
kerültek kihirdetésre, amelyet felső-
ben a „Rákóczi diákbál” követett.

Az alsó tagozat a tavaly elkez-
dett „Rákóczi nyomában” kirán-
dulást folytatva most Vaján, a Vay 
Ádám kastélyt kereste fel. 360 tanu-
ló 8 busszal kelt útra, hogy megis-
merkedjen a fejedelem udvari kapi-
tányának szülőhelyével és a kastély-
ban berendezett Rákóczi szabadság-
harc emlékkiállítással.

Dandé Lászlóné
igazgatóhelyettes

Rákóczi-hét az iskolában

Farkas Valéria, 4. c osztályos tanuló az Apáczai Kiadó által 
szervezett országos népdaléneklési versenyen 2. helyezést ért el.

Felkészítő tanára Hajduné Hőgye Zsófia tanárnő volt.

Gratulálunk nekik!
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A Nemzeti Tehetségsegí-
tő Tanács 2010. február 22-ik 
döntése alapján a hajdúsámsoni 
II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolát TEHETSÉGPONT-
TÁ nyilvánította. 

Hajdú-Bihar Megye egyik 
legnagyobb iskolájaként nagy 
hangsúlyt fektetünk a tehetség-
gondozásra. Intézményünkben 
évtizedek óta folyik tanórai és 
tanórán kívüli keretek között is 
tehetséggondozás, melyet elért 
eredményeink, megrendezett 
versenyeink méltán bizonyíta-
nak.

2008-ban vezettük be a 
CÉLIRÁNYOS TEHETSÉG-
GONDOZÓ PROGRAMOT. 
Ennek keretében már első osz-
tálytól magyar, matematika-
informatika és angol irányultsá-
gú tehetséggondozó osztályok-
ban jelzett irányultságnak meg-
felelő tantárgyból emelt óra-
számban tanulhatnak a tanulók. 

Évfolyamonként 6-7 párhuza-
mos osztályban folyik oktatás, 
melyek között az átjárhatósá-
got negyedik évfolyam végén, 
ötödik évfolyamra lépés során 
biztosítjuk az elért eredmények 
figyelembevételével.

A 2-ik osztálytól 7-ig fél-
évente belső függetlenített 
mérést végzünk, mellyel a tanu-
lók egyéni fejlődését a szöve-
ges értékelés és az érdemjegye-
ken túlmenően is figyelemmel 
tudunk kísérni. Ezeket az ada-
tokat számítógépes rendszer 
dolgozza fel.

Negyedik évfolyamtól kezdő-
dően évente intelligencia, krea-
tivitás és motivációs tesztet töl-
tenek ki tanulóink, melyet kiér-
tékelve még nagyobb hatékony-
sággal tudunk összpontosítani a 
tehetséggondozásra.

Művészeti tagozaton zon-
gora, hegedű, fuvola, gitár, cite-
ra, festészet, néptánc szakokon 
képezzük a tanulókat, számta-
lan díjjal, sikerrel gazdagítva 
intézményünk hírnevét. Mun-
kánk során jelenleg is együtt-
működünk sportszervezetekkel, 
művészeti képzést folytató isko-
lákkal, helyi civil szervezetekkel.

Együttműködünk továbbá a 
Debreceni Egyetem pedagógi-
ai és pszichológia tanszékeivel. 

A már kialakított és jól 
működő kapcsolatainkat sze-
retnénk megőrizni és ápolni a 
város többi oktatási és kulturá-
lis intézményével. Szeretnénk 
bővíteni kapcsolatrendszerün-
ket civil szervezetekkel, illetve 
további versenyek, rendezvé-
nyek, gálaműsorok révén más 
iskolákkal.

A hajdúhadházi kistérség első 
TEHETSÉGPONTJÁVÁ vál-
tunk, és központi szerepet kívá-
nunk betölteni ilyen téren is a 
kistérségben.

Iskolánk, mint Tehetségpont 
specifikus és konkrét programjai 

- Tehetségkutatás, a 
tehetségek azonosítása, kivá-
lasztása.

- Tehetségfejlesztő foglalko-
zások 

- Célirányos tehetséggondo-
zás alsó és felső tagozaton 

- Kommunikációs készség 
fejlesztése idegen nyelven 

- Második idegen nyelv beve-
zetése

- Sport tevékenység, mozgás-
kultúra fejlesztése 

- Művészeti oktatás /néptánc, 

hegedű, zongora, fuvola, citera, 
képzőművészet/

- Versenyszervezés, verse-
nyeztetés, 

- Táboroztatás

Az iskolánkban folyó nevelő-
oktató munka céljainak elérése 
érdekében évről évre tökélete-
sítjük a megismert és használt 
módszertani eljárásokat, nyi-
tottak vagyunk új módszerek, 
programok kipróbálására. Isko-
lánk fő profilja a művészeti kép-
zés, a tehetséggondozás.

Személyi és tárgyi feltétele-
ink adottak ahhoz, hogy a tár-
sadalmi környezet változásainak 
megfeleljünk.

Fontosnak tartjuk, hogy diák-
jaink jól tájékozódjanak az őket 
körülvevő világban, és annak 
kihívásai ne érjék felkészület-
lenül őket. Igyekszünk tudato-
sítani bennük, hogy a felelős-
ségérzet, együttműködés, becsü-
let és őszinteség mind értékek. 
Méltányoljuk a nyitottságot, a 
tanulmányi, művészi, kulturális 
és sportteljesítményeket. Sokol-
dalú, harmonikus személyiségek 
fejlesztésére törekszünk.

László Vilmos
igazgató

Tehetségponttá vált iskolánk

Babszem Jankó mesemondó verseny Tégláson
Iskolánkat nagyon szépen képviselték a következő tanulók:

Pintér Zoltán 1. f  felkészítő tanár: Nagy Zsuzsa
Répási Gergő 2. f  felkészítő tanár: Nagy Nándorné
Hadházi Zoltán 3.a  felkészítő tanár: Dandé Melinda
Tar Viktor 3. e   felkészítő tanár: Sándorné Sas Ildikó
Simon Fanni 4. f   felkészítő tanár: Bakk Zoltánné

Hadházi Zoltán különdíjban részesült. 
Gratulálunk neki és a többieknek is!

Dandé Melinda
tanítőnő

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium újabb pályázatán elnyert 
támogatással az iskolás és az óvodás korú gyerekek részére első körben 2010. 

április 7-től a tanév végéig mindennap biztosítjuk a fejlődésükhöz nélkülözhe-
tetlen tejet.

Dandé Lászlóné  
igazgatóhelyettes

Tejprogram Kedvezményes tanfolyam indul!!!

Hajdú-Bihar megye legeredményesebb autósiskolája a  
Roys 96 AUTÓSISKOLA

Tanfolyamkezdés minden kategóriában
Az április 13-án 17 órától induló tanfolyamra lehet 

jelentkezni!!!

• „B” kategóriás tanfolyam:
• segédmotoros oktatás és vizsgáztatás helyben 
• részletfizetési lehetőség
• hitellehetőség
•  számítógép-használat a tanfolyam ideje alatt korlátlan mennyi-

ségben KFF programmal 
• a tanfolyam idejére tankönyvhasználat biztosítása

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Roys 96 KFT.
Máté Attila oktató 

Hajdúsámson, Radnóti u 2.
Tel: 20/ 9788 508 vagy 06 52 201 063
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Érmekért 
utazunk 
Pécsre

Máté Attila vezetőedző nyolc 
hajdúsámsoni ökölvívót indít a 2010. 
március 31. és április 3. között Pécsett 
megrendezésre kerülő országos ser-
dülő és junior utánpótlás olimpi-
án. Szakvezetőnk szerint tudása és 
tehetsége alapján minden bunyósunk 
odaérhet a dobogóra, de négy érem 
megszerzésével már elégedett lenne.

Akár mindegyik versenyzőm 
odaérhet a dobogóra, jó forma ese-
tén négy éremmel elégedett lennék. 
Sűrű a mezőny, Pécsett a korosztály 
legjobbjai lépnek szorítóba. Az után-
pótlás olimpia mindig remek szint-
felmérő, az év első felének legran-
gosabb versenye. Itt már lehet lát-
ni, kik azok az ökölvívók, akik az év 
végi magyar bajnokságon harcol-
hatnak majd a dobogós helyekért – 
mondta Máté Attila vezetőedző, aki-
nek a pécsi viadalon segítője a HISE 
felnőtt ökölvívója, Rácsai Attila lesz. 

Indulók névsora: 
Serdülők: 
37-38,5kg: Telegdi Dávid 
40kg: Telegdi Artúr
40kg: Horváth Ferenc
41,5kg: Horváth László
48-50kg: Jarkó Ferenc
68-72kg: Telegdi Richárd

Miki aranyérmes a Bocskain!
Nagyon boldog vagyok, Miki fan-

tasztikus teljesítményt nyújtott a Bocs-
kai-emlékverseny mind a négy napja 
alatt - mondta Máté Attila vezetőedző. 
– Kemény volt a 60 kiló, kubai és orosz 
versenyző is a vert mezőnyben végzett, 
Miki egy jó litvánt, egy kemény fran-
ciát és fehéroroszt, valamint egy takti-
kus lengyelt győzött le. Mindig tudtam, 
hogy Miki nagyon tehetséges, de ezzel a 
győzelemmel nagyot nőtt a szememben, 
hiszen fáradtan, sérülésekkel küszköd-
ve szerzett aranyat. Ő az a sportolóm, 
aki minden körülmények között kihozza 
magából a maximumot, soha nem oko-

zott csalódást. Mikire úgy tekintek, mint 
a fiamra, nagyon büszke vagyok rá. Ha 
továbbra is ezzel az elszántsággal dol-
gozik, világversenyen is eséllyel pályáz-
hat egy jó eredmény elérésére.

Varga Miklós a tornagyőzelem után 
boldogan, de rendkívül fáradtan nyilat-
kozott portálunknak.

- Nagyon örülök, hogy ebben az erős 
mezőnyben sikerült eljutnom a dobogó 
tetejéig – mondta Varga Miklós. – Nem 
akarom sajnáltatni magam, de a döntő-
re már kéz- és orrsérüléssel álltam ki, 
kemény volt eljutni a fináléig. De eszem-

be sem jutott, hogy hazai pályán ne lép-
jek ringbe a döntőben. A lengyelt jól 
feltérképeztük, taktikusan kellett bok-
szolnom, s ezt be is tartottam egész két 
menetig. Aztán már nem fogtam visz-
sza magam, láttam, hogy elfáradt, gya-
korlatilag azt csináltam, amit akartam. 
A jobb hüvelykujjam bedagadt, valószí-
nűleg kis pihenőre lesz szükségem, amíg 
helyre jövök. Remélem, az orvosi vizsgá-
laton nem derül fény komolyabb prob-
lémára. Most már a moszkvai Európa-
bajnokság van a célkeresztben, ám jós-
lásokba, ígérgetésekbe nem bocsátkoz-
nék, mert sok idő van még addig. 

Hulladéklerakót visszaadni a természetnek

A Debreceni Agglomeráció Hulla-
dékgazdálkodási Társulást (DAHUT) 
alkotó települések részt vettek az Euró-
pai Unió ISPA Programjának támogatá-
sával létrejött, Hajdú-Bihar megyei Hulla-
dékgazdálkodási Rendszer (Projekt szám: 
2000/HU/16/P/PE/002) megvalósításá-
ban. Ebben a megye 78 önkormányza-
ta működött közre, amelynek kereté-
ben kötelezettséget vállaltak valamennyi 
település hulladéklerakójának rekultivá-
ciójára (A terület újrahasznosításra való 
alkalmassá tétele). A Hulladékgazdálko-
dási Program alultervezett költségveté-
se miatt, csupán tíz megvalósításra volt 
lehetőség, ezért az ISPA projekt módo-
sításra került. A végső kifizetések feltétel-

rendszere, a fennmaradó hulladéklerakók 
rekultivációja a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően. 

Így a Társulás az előírásoknak ele-
get téve 2008. júliusában nyújtotta be a 
pályázatot „A Debreceni Agglomeráció 
Hulladékgazdálkodási Társulás települési 
szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja„ 
címen (Azonosítószám: KEOP-7.2.3.0-
2008-0027). A projekt célja a Társulás 
22 településén lévő 21 (Vámospércsnek 
és Újlétának közös telep van) már bezárt 
hulladéklerakó telepének rekultivációja, a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően. A 
tender, kettő fordulós pályázat segítségével 
valósul meg, amelyből az első 2008. októ-
berében támogatást nyert. Ez a fázis az 
előkészítő munkák megvalósítását célozza 
meg, amelynek az összköltsége 88 132 000 
Ft. Ebből a támogatás 85 százalék, a saját 
erő pedig 15 százalék. Ebben a fázisban 

elkészülnek az engedélyes tervek, a köz-
beszerzési eljárások dokumentációs anya-
gi és a második fordulós pályázati csomag. 

Az előkészítési munkák 2010. szep-
tember 30-án fejeződnek be. A 21 db 
lerakó közül az előzetes vizsgálatok alap-
ján 7 db kerül felszámolásra, 9 db együte-
mű rekultivációra és 5 db pedig kétüte-
mű rekultivációra. A tervek több mint 3,5  
milliárd forint értékben a sikeres második 
forduló esetében száz százalékos pályázati 
támogatással valósulhatnak meg. 

A nyitott, nem rekultivált hulladék-
lerakók lezárásával a környezetvédelmi, 
gazdasági eredményeken túl a lakosságra 
nézve komoly egészségügyi, kockázatok is 
megszűnnek. A projekt megvalósulása az 
érintett területeken  293 955 lakos élet-
körülményeit fogják jelentősen javítani.

Királyné Kormányos Szilvia
DAHUT projektmenedzser

Közlemény!
A Hajdúsámsoni FIDESZ elnöksége 

sajnálattal értesült arról, hogy az elnök-
ség egy tagjáról, Dobránszky Sándor-
ról a Jobbik lejárató anyagot tett közzé 
különböző hírportálokon.

Dobránszky Sándor a Hajdúsámsoni 
FIDESZ elnökségének vizsgálatát meg-
előzve lemondott alelnöki tisztségéről és 
azonnali hatállyal felfüggesztette tagsá-
gi viszonyát a vizsgálat idejére.

Dobránszky Sándor cáfolja a megje-
lenteket és ezt hiteles dokumentumok-
kal alátámasztva fogja igazolni.

Megdöbbentőnek tartjuk, hogy a 
Jobbik családi ügyeket is felhasználva, 
kegyeletsértő módon próbálja lejáratni 

a FIDESZ tagjait, tisztségviselőit.
Ez egy újabb bizonyíték a képmu-

tatásra arra, hogy a Jobbik a csalá-
dok védelméről beszél, közben annak 
érdekében, hogy ártani tudjon a csalá-
di ügyek kiteregetéséből akar hasznot 
húzni. Lenne mivel törődniük a házuk 
táján is, hiszen elég nehéz megmagya-
rázni Morvai Krisztina 1 milliós „szak-
értői tevékenységét” az MSZP-nél és 
„munkatársi” viszonyát Lévai Katalin-
nal. A mentelmi jog eltörléséről szóno-
kolnak, közben maga Morvai próbált 
kibújni a törvényes eljárás alól Európai 
Parlamenti mentelmi jogát hangoztat-
va. Nem is említve a Jobbik szóvivőjé-

nek homoszexuális viszonyairól, illetve 
Vona Gábor és Pogácsás Mariann ket-
tős életéről.

Jól kivehető, hogy a „megbízatásá-
nak végrehajtása érdekében” a Jobbik 
semmilyen eszköztől nem riad vissza. 
Emlékezhetünk még Montlika Zoltán 
kommunista titkosszolgálati módszere-
ire, aminek során lehallgatásokat és fel-
vételeket készített köztiszteletben álló 
személyekről, melyeket azóta is aljas 
módon, ártó szándékkal felhasznál. 

Mára a Jobbik egy botránypárttá vált, 
melyet remélhetően támogatói rövide-
sen észrevesznek és értékelni fognak.

Hajdúsámsoni FIDESZ elnöksége
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Április 2. péntek 14 óra
Húsvéti készülődés - kézműves foglalkozások az emeleti teremben
Téma: tojásfestés (kukót vagy főtt tojást hozzanak magukkal az 
érdeklődők!)

Április 12. hétfő
Könyvtári órák a Költészet Napja alkalmából 
(délelőtt iskolásoknak, délután a felnőtt közönségnek)
Vendég: Holló Ila költőnő, festőművész
Hazánkban 1964. óta József Attila születésnapján, április 11-én 
ünnepeljük a költészet napját. Ebből az alkalomból országszer-
te irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozók-
kal és versenyekkel tisztelegnek a tragikus sorsú poéta emléke és a 
magyar líra előtt.

Május 1. szombat
Majális – szabadtéri programok az iskola hátsó udvarán és a sport-
pályán

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy pályázati támogatásból 
és az önkormányzat segítségével a múlt év végén mobil színpadot 
vásárolt intézményünk, melynek avató ünnepségére a majális kere-
tében egész napos szabadtéri programokkal kerül sor. Ízelítő a prog-
ramokból: sportversenyek, főzőverseny, májusfamászás, helyi cso-
portok műsora, élőzene, sztárvendégek. 

Tarné Hajdú Judit
igazgató

Mindenkit szeretettel várunk a programokra!

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és 
Muzeális Intézmény hírei – 2010. április

PROGRAMAJÁNLÓ

Az Öltögetők klub tagjai pályáz-
tak a XII. Országos Textiles Kon-
ferenciára, egy fehérhímzéssel varrt 
keresztelői garnitúrával. A pálya-
munka elkészítésében a klub min-
den tagja részt vett. Sajnos díjazás-
ban nem részesültek, de sok hasznos 
tanácsot kaptak a jövőbeni pálya-
munkák elkészítéséhez. Az elké-
szült garnitúra látható lesz a máju-
si kézimunka kiállításon a múzeum-
ban. Ez a pályázás volt az első pró-
bálkozásunk a hímző mesterségünk 
megmérettetésére. A kézműves tevé-
kenységek közül az egyik legössze-
tettebb tevékenység a hímzés, a sike-

rekhez nagyon sok elkészített darab-
ra lesz szükségünk. A kis csapat len-
dületét nem veszítve készül a követ-
kező megmérettetésre, a Regionális 
Népművészeti Kiállításra, melynek 
beadási határideje június vége.

A Textiles Konferenciára meghí-
vást kapott a Muskátli Népdalkör is, 
az előadások záró- műsoraként szó-
rakoztatták a vendégeket, fellépésük 
nagy sikert aratott. 

A hagyományokat ápoló lel-
kes közönség dicsérte a népdalkör 
előadását, hagyományőrző munká-
jukhoz gratuláltak, fellépő ruháju-
kat külön dicséretben részesítették 

a textilekhez értő, hímző és viselet-
varró, népművészet mesterei címmel 
rendelkező neves előadók.

• Továbbra is várjuk hímzést 
kedvelő érdeklődők jelentkezését 
minden hétfőn 16 órától a könyv-
tár emeleti termében.

• Ismételten meg rendezésre 
kerül a helyi alkotók kiállítás soro-
zatában a kézimunka kiállítás, vár-
juk a meghirdetett kategóriákban a 
tárgyakat április végéig.

Dobosné Hajdú Anikó
klbvezető

Szakmai kirándulás Békéscsabára

Képösszeállítás a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, 
Közművelődési és Muzeális Intézmény programjaiból

Január 22-én Sinka István 
irodalmi emlékműsorral emlé-
keztünk meg a Magyar Kultúra 
Napjáról a múzeumban.

Március 6-án az Öltögetők 
Klubja és a Muskátli Népdalkör 
közösen utazott Békéscsabára a 
XII. Országos Textiles Konfe-
renciára.

Március 12-én került sor az 
1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc 162. évfordulójára szer-
vezett városi megemlékezésre és 
ko szorúzásra. 

Március 19-én az alsó tago-
zatosok a Ludas Matyi c. elő-
adást láthatták a Nagyváradi 
Matyi Műhely Bábszínház elő-
adásában.



8. oldal Képek városunk életéből 2010. március-április

Óvodabál 2010

Iskolabál 2010


