
Városunkban hagyomány, hogy zászló-
bevonulással kezdődik a megemlékezés, 
majd az ünnepség végén koszorúzásra 
kerül sor a Pető( szobornál, melyet ponto-

„MI MAGYAROK VAGYUNK ÉS MAGYAR-
ORSZÁG A MI HAZÁNK. MI MAGYAROK 
MAGYARKÉNT, KERESZTÉNY EMBERKÉNT 
AKARUNK ITT ÉLNI TOVÁBBRA IS ÉS AB-
BAN A SZELLEMBEN, AMIT 1848 ÜZEN NE-
KÜNK”- KÖSZÖNTÖTTE E SOROKKAL ANTAL 
SZABOLCS HAJDÚSÁMSON POLGÁRMES-
TERE AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE MEGREN-
DEZETT ÜNNEPSÉGEN A TISZTELT MEG-
JELENTEKET.

Ki kell állni magyarságunkért

Szabolcs polgármester büszke arra, hogy 
népdalkörük már 15 éve öregbíti a telepü-
lés hírnevét, minden helyi rendezvényen 
szerepelnek, továbbá számos megyei és 
országos megmérettetésről szép ered-
ménnyel térnek haza.

Az ünnepséget megtisztelte Tasó László, 
a Miniszterelnökség államtitkára, ország-
gyűlési képviselő is, aki köszöntőjében 
hangsúlyozta: „Mi, magyarok nemcsak ápol-
juk, hanem meg is éljük a hagyományainkat. 
Jó érzés azt látni, hogy Hajdúsámsonnak 
olyan kincse van, mint a Muskátli Népdalkör.”

Forrás: www.haon.hu

Tarné Hajdú Judit, a városi könyvtár igaz-
gatója elmondta, hogy a rendezvényt  
„A kulturális évnyitó és a 15 éves népdalkör 
köszöntése” címmel hirdették meg. Antal 

Műsorral jubilált a  
Muskátli Népdalkör

A KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL PROG- 
RAMSOROZAT MEGNYITÓJÁVAL EGYBE-
KÖTVE KÖSZÖNTÖTTE HAJDÚSÁMSON  
VÁROS A 15 ÉVES MUSKÁTLI NÉPDALKÖRT.

san 20 éve avattak fel a szabadságharc 150. 
évfordulójára. E nemes alkalomból katonai 
díszfalsort álltak egyenruhásaink és puska-
lövés dördült el a Márciusi i/ak tiszteletére.
Az ünnepséget megtisztelte Tasó László 
a Miniszterelnökség államtitkára, ország-

gyűlési képviselő, aki kiemelte, mi jó örökösei 
vagyunk a Márciusi i/aknak, akik egekbe 
repítették szívünket, hiszen kiállunk a ma-
gyarságért, készen vagyunk megvédeni 
Magyarországot.
A Március 15-i megemlékezés ünnepi mű-
sorát a város iskoláinak gyerekei, óvoda 
pedagógusai és helyi tehetségei adták elő.

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET 
KÍVÁN HAJDÚSÁMSON VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
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A 2018. február 13. napján kelt vállalkozási szerződés alapján, a munkaterület átadá-
sa után a kivitelezési munkálatok várhatóan 2018. március végén kezdődnek meg, 
melyről az érintett ingatlanok tulajdonosait külön értesített a kivitelező. A beruhá-
zás tervezett befejezési határideje 2018. április vége.

Antal Szabolcs polgármester

„HAJDÚSÁMSON TOLDI UTCA (BOCSKAI ÉS ÁRPÁD UTCÁK KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK) SZILÁRD 

BURKOLATTAL VALÓ ELLÁTÁSA” ELNEVEZÉSŰ ÖNKORMÁNYZATI – SAJÁT ÖNERŐBŐL - BERUHÁZÁS 

KERETÉBEN A TOLDI UTCA BOCSKAI ÉS ÁRPÁD UTCÁK KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK ASZFALTBURKOLATTAL 

VALÓ ELLÁTÁSA TÖRTÉNIK MEG.

Toldi utca aszfaltozása

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

A Minisztérium döntése alapján 1 db D 
típusú sportpark megépítését támogató 
döntést hozott. Így Hajdúsámsonban a 
Radnóti úti játszótéren valósulhat meg 
a sportpark, mely alapterülete 150 m2. 
A sportpark által biztosított sportolási 
lehetőségek a  következőek: húzódzko-
dás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom 
erősítés, hátizom erősítése, létramászás, 

lépcsőzés, függeszkedés, párhuzamos 
korlát. Az előállított sportparkok ellenér-
ték nélkül az önkormányzat tulajdonába 
kerülnek. A beruházás lebonyolításával 
megbízott szervezet a Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbe-
szerzési Zrt. 

Antal Szabolcs
polgármester

Kondi park a Radnóti utcán

ÖNKORMÁNYZATUNK 2016. AUGUSZTUSÁBAN PÁLYÁZATOT NYÚJTOTT BE A NEMZETI 
FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ÁLTAL KIÍRT NEMZETI SZABADIDŐS – EGÉSZSÉG SPORTPARK 
PROGRAM CÍMŰ PÁLYÁZATRA.

Március 1. óta Hajdúsámson falugazdásza 
Nagy Edina.

Ügyfélfogadási idő csütörtökön 8:00-15:30 
és pénteken 8:00-13:00 van, a helyszíne 
nem változott.

Az elérhetőségei:
Nagy Edina falugazdász
Mobil: +36 70 198-0876
E-mail:  nagy.edina2@nak.hu   

A területalapú támogatás beadási idő- 
szaka várhatóan április 5-től lesz. 
A szankciómentes beadás határideje  
május 15.
A támogatás beadásához regisztrációs 
szám és jelszó szükséges.

Megkönnyítené a munkát - valamint a 
sorban állás elkerülése érdekében - ha 
a gazdálkodók előzetesen telefonon 
egyeztetnének időpontot.

Antal Szabolcs polgármester

Falugazdászunkról

NÉMETI SÁNDOR FALUGAZDÁSZUNK AZ 

AGR ÁRK AMAR A SZAK TANÁCSADÓ MUNK A-

KÖRÉBEN FOLY TATJA TOVÁBB SZAKMAI  

TEVÉKENYSÉGÉT. KÖTETLEN MUNKAIDŐBEN 

DOLGOZIK, ELÉRHETŐSÉGE NEM VÁLTOZOTT 

06/70 490 6299 - LEHET TOVÁBBR A IS 

SÁNDORHOZ FORDULNI SEGÍTSÉGÉRT.

A DEBRECENI RENDŐRKAPITÁNYSÁG MŰKÖDÉSI KÖRZETÉNEK VÁLTOZÁSÁT KÖVETŐEN 2015. 

JÚLIUS 1-TŐL HAJDÚSÁMSON VÁROSA, ILLETVE CSATOLT TELEPÜLÉS RÉSZEI HAJDÚSÁMSON- 

SÁMSONKERT, ILLETVE MARTINKA A DEBRECENI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ILLETÉKESSÉGI  

TERÜLETÉHEZ KERÜLT.

A közterületi szolgálatot ellátó 
rendőri állomány tevékenységéről

Ettől az időponttól kezdve Hajdúsámson 
településen 3 fő körzeti megbízott lá-
tott el közterületi szolgálatot. Érzékelve 
Hajdúsámson és település részei lakos-
ságának létszám viszonyait, továbbá a 
település vonatkozásában jelentkező infra-
strukturális fejlesztéseket a háromfős 
körzeti megbízotti létszám 2016. májusától 
5 főre került bővítésre. 

Jelentős energiát fektetünk abba, hogy 
a településen szolgálatot ellátó körzeti 

megbízottak lehetőleg a legnagyobb 
időszakot öleljenek át a szolgálat ellátá-
sukkal, illetve szükség esetén intézkedést 
teszünk a körzeti megbízotti szolgálat 
szükséges mértékű megerősítésére. 

A város területén 2018.február 28-tól 
folyamatosan, Non-Stop, a nap huszon-
négy órájában vannak jelen a rendőrök, 
akik biztosítják a lakosság vonatkozá-
sában jelentkező rendőri beavatkozást 
igénylő esetekben a reagálást.  

Ezúton szeretném megköszönni a 
hajdúsámsoni polgárőröknek, illetve a 
mezőőri szolgálatnak a tevékenységét, 
mellyel segítették a körzeti megbízottak 
szolgálat ellátását, munkáját, továbbá 
azt, hogy ezen tevékenységükkel jelen-
tősen hozzájárulnak az állampolgárok 
biztonságérzetének megteremtéséhez, 
javításához. 

A lakosság szubjektív biztonságérzeté-
nek megteremtése érdekében továbbra 
is törekvéseket teszünk, hogy Hajdúsámson 
városában, illetve településrészein a jö-
vőben is megvalósuljon - a várost érintő 
jelentős infrastrukturális beruházások 
szem előtt tartása mellett – a 24 órás 
közterületi rendőri jelenlét, ezen tevé-
kenységünk során továbbra is számítunk 
a polgárőrség illetve a mezőőrség támo-
gatására és kölcsönös együttműködésére.

Debreceni Rendőrkapitányság



A 2017. évre kapott támogatásokkal vala-
mennyi, a Képviselő-testület által támo-
gatott önszerveződő közösség sikeresen 
elszámolt. A támogatás célja a működési 
és általános költségek támogatása volt. A 
következő szervezetek támogatása került 
elfogadásra:

• Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és 
I/úsági Szabadidős Egyesület,

• 3-D Sportegyesület,
• Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület,
• Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület,
• Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub 

Egyesület,
• Martinka Lakosokért Egyesület,
• Sámsonkerti Lakosokért Egyesület,
• Iskolánkért Alapítvány,
• Csapókerti Iskolánkért Alapítvány,
• Sámson Erejével a Romákért Alapítvány, 
• Lépéselőny Közhasznú Egyesület,
• Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei 

Egyesülete,
• Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni 

Élet Gyülekezete,
• Szent Család Plébánia,
• HIT Gyülekezete, 
• Hajdúsámsoni Református Egyházközség,
• Hajdúsámsoni Görögkatolikus Szervező-

lelkészség,
• Hajdúsámsoni Baptista Gyülekezet

A Képviselő-testület 2018. évre az alábbi 
önszerveződő közösségek részére nyúj-
tott támogatást működési és általános 
költségek támogatására:

• Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület 
• Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület 
• Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és 

I/úsági Szabadidős Egyesület 
• 3-D Sportegyesület 
• Martinkai Lakosokért Egyesület 
• Sámsonkerti Lakosokért Egyesület 
• Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub 

Egyesület 

• Iskolánkért Alapítvány 
• Csapókerti Iskoláért Alapítvány 
• Sámson Erejével a Romákért Alapítvány 
• Martinkáért Egyesület 
• Lépéselőny Közhasznú Egyesület 
• Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni 

„Élet” Gyülekezete 
• Hajdúsámsoni Görögkatolikus Szervező-

lelkészség 
• HIT Gyülekezete hajdúsámsoni közössége
• Hajdúsámsoni Református Egyházközség 
• Hajdúsámsoni Baptista Gyülekezet 
• Szent Család Plébánia 
• II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola sajátos nevelési 
igényű tanulók tanulmányi kirándulásának 
támogatása 

A Képviselő-testület 2018. évre az alábbi 
önszerveződő közösségek részére nyúj-
tott támogatást a fejlesztési céltartalék 
terhére:

• az Iskolánkért Alapítvány részére iskola-
busz vásárlása céljából 

• a Martinkáért Egyesület részére a Non-
pro(t szervezetek kis értékű eszközbe-
szerzése (kódszáma: VP6-19.2.1.-23-1-17) 
című pályázat önerejének biztosítása 
céljából 

• a Martinkai Lakosokért Egyesület részére 
a Nonpro(t szervezetek kis értékű esz-
közbeszerzése (kódszáma: VP6-19.2.1.-
23-1-17) című pályázat önerejének bizto-
sítása céljából 

A Képviselő-testület a következő ered-
ményes sportolóknak nyújtott 2018. évre 
szponzori támogatást:
• Bertalan Zoltán íjász 
• Lőrinczi Réka Margit íjász 
• Molnár Anna Éva és Molnár István íjászok 
• Tóth-Markos Szabolcs Dávid versenytáncos 
• Varga Miklós felnőtt válogatott ökölvívó 

 
Antal Szabolcs polgármester

VÁROSUNK EGYIK LEGFONTOSABB FELADATÁNAK TARTJA A KÖZÖSSÉG ÉPÍTÉSÉT, MELYNEK 

SZERVES RÉSZE AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK. NAGY ÖRÖM SZÁMUNKRA, HOGY SOK AKTÍV 

CIVILSZERVEZET MŰKÖDIK TELEPÜLÉSÜNKÖN, AKIKKEL ÉVRŐL ÉVRE SZOROSABB A KAPCSO-

LATUNK. TERMÉSZETESEN NAGYON FONTOSNAK TARTJUK EGYHÁZAINK TÁMOGATÁSÁT IS.

TÁJÉKOZTATÓ
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi elszámolásával és  
támogatásával kapcsolatban hozott Képviselő-testületi döntésekről

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

VÁLTOZÁS A 
KÖZMUNKA-
PROGRAMBAN
A 2018. évben a járási startmunka 
programok alapvető célja az elmúlt 
években kialakított kapacitások fenn-
tartása és működtetése. Tekintettel a 
hazai munkaerőpiacon tapasztalható 
folyamatokra, a - már a közfoglalkoz-
tatásban is erőteljesen jelentkező - 
munkaerőhiányra, további fejlesztési 
célú, beruházás jellegű közfoglalkoz-
tatási támogatások nyújtását nem 
tudja támogatni a Belügyminisztérium. 

A programok létszámának meghatá-
rozáskor, tekintettel a közfoglalkoz-
tatásba bevonhatók körének egyre 
korlátozottabb létszámára, minden 
esetben figyelembe kellett venni a 
2017. évi startmunka programok 2017. 
március 1. és november 30. közötti 
átlaglétszámát, illetve a tervezett 
tevékenységek optimális létszámigé-
nyét. Előzőek figyelembevételével a 
Belügyminisztérium megküldte az 
önkormányzat számára a javasolt lét-
számkereteket az egyes programok-
hoz, amely az elmúlt évhez képest 
csökkenést mutatott.

2017   
PROGRAM NEVE
Belterületi utak karbantartása

Belvízelvezetés

Helyi sajátosságokra épülő

Illegális hulladéklerakó- helyek  

felszámolása

Mezőgazdasági földutak  

karbantartása

Mezőgazdaság

Hosszabb időtartamú I.

Hosszabb időtartamú II.

Mindösszesen:

   

2018   
Program neve
Belterületi utak karbantartása

Belvízelvezetés

Helyi sajátosságokra épülő

Illegális hulladéklerakó- helyek 

felszámolása

Mezőgazdasági földutak  

karbantartása

Mezőgazdaság

Hosszabb

Mindösszesen:

LÉTSZÁM
35
22
40

40

35
111

1
233
517

LÉTSZÁM
18
15
28

31

15
91

175
373
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40 fogathajtós találkozott, akiket Nagy 
János a sámsoni fogathajtó szakosztály 
elnöke is köszöntött. A megbeszélés 
nem maradhatott el (nom vacsora nélkül, 
amely különleges, gímszarvas pörkölt volt.

Antal Szabolcs 

polgármester

IDÉN HAJDÚSÁMSON ADOTT OTTHONT A 

MEGYEI FOGATHAJTÓK VERSENYNAPTÁR 

IDŐPONTJAINAK EGYEZTETÉSÉRŐL.

Megyei fogathajtó- 
versenyek időpontjairól
döntöttek

Az előadás - melynek alkotói: Scherer 
Péter és Kovács Krisztián színészek, Gyulai 
Eszter dramaturg és Surányi Judit addik-
tológiai konzultáns - nagy sikert aratott 
a zömében pedagógus és szociális szak-
emberekből álló nézők körében. A darab 
mondanivalója és előadásmódja látha-
tóan mélyen megérintette a közönséget, 
melyet az előadás utáni beszélgetésben 
kifejezésre is juttattak. A darab bemu-
tatása - ahogyan azt Antal Szabolcs 
polgármester, a KEF társadalmi elnöke 
megfogalmazta - mérföldkő a helyi Ká-
bítószerügyi Egyeztető Fórum életében. 
Azért is tekinthető mérföldkőnek az ese-
mény, mert a darab kapcsán kialakult 
érzelmi megnyilvánulásokból az is le-
szűrhető volt, hogy a területen dolgozó 
szakemberek mennyire elkötelezettek a 
drogellenes segítés terén, ami jó alapot 
ad a további együttműködésre - ezt már 
Kiss József a KEF szakmai elnöke fogal-
mazta meg.

A Hajdúsámsoni Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórum további programokat szervez 
a városban, a terület iránti társadalmi 
érzékenyítés céljából, melynek követ-
kező programeleme dr. Zacher Gábor 
toxikológus főorvos előadása lesz.

A „Hajdúsámson Város Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum működési feltételeinek 
biztosítása” című program az Emberi Erő-
források Minisztériuma támogatásával, a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
lebonyolításában (pályázati azonosító: 
KAB-KEF-17-A-25991) valósul meg.

A „Gyáva” című előadás Hajdúsámsonban

FEBRUÁR 19-ÉN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE A HAJDÚSÁMSONI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ 
FÓRUM SZERVEZÉSÉBEN A „GYÁVA” CÍMŰ ELŐADÁS, MELY SZERVES RÉSZÉT KÉPEZTE A 
HAJDÚSÁMSONBAN FOLYÓ DROGELLENES MUNKÁNAK.

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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A mai rohanó info- és médiakultúrával 
terhelt világunkban nagyon fontos a gyer-
mekek személyiségének és képességeinek 
tudatos és sokoldalú fejlesztése. Ebből a 
célból vezette be iskolánk a 2017/18-as 
tanévtől a Komplex Instrukciós Programot 
(KIP). A program lényege, hogy a hagyomá-
nyos tanítási formák mellett az órák bizonyos 

Célunk a természet szeretetére, tiszte-
letére való nevelés, melynek megvaló-
sítása során környezetünk minél jobb 
megismerésére, szeretetére tanítjuk a 
gyerekeket. Ennek első lépcsőfoka a saját 
testünk és a közvetlen környezetünk tisz-
tán tartása, ápolása. 
Az egészséges életmód, a helyes táplál-
kozás, a rendszeres testmozgás fontos-

százaléka csoportmunkával szerveződik, 
melyek pozitív hatása a gyermek egész 
személyiségén megmutatkozik. Nő az 
önértélése, a bátorsága, az önbizalma, fej-
lődik a kreativitása, a logikus gondolkodá-
sa, a térbeli tájékozódása, esztétikai érzéke, 
problémamegoldó képessége, a kifejező-
készsége. Nő egymás elfogadásának a ké-
pessége is, hiszen a csoportmunkában ezt 
segítő speciális feladatokkal is találkoznak. 
Már a tanév elején szociometriai és egyéb 
speciális mérésekkel feltérképezzük a gye-
rekek közösségben elfoglalt helyét, illetve 
erősségeiket és esetleges gyengeségeiket, 
hátrányaikat, így tudatosabban tehetünk a 
kiközösítések ellen, és személyre szabott 
fejlesztésben tudjuk részesíteni. Zárásként 
álljon itt néhány mondat jelenlegi első osz-
tályosoktól, akik elmondták, hogy miért 
szeretik a KIP-et: 
„Azért, mert ezek a legizgalmasabb órák.”
„Mert csoportban dolgozunk. Az jobb, mint 
egyedül.”
„Mert ma is én voltam a beszámoló, és már 
sokkal bátrabb voltam, mint a múltkor.”

ságát állandóan hangsúlyozzuk. A tan-
termet is igyekszünk majd minél több 
növénnyel díszíteni, ehhez a szülők se-
gítségét is kérni fogjuk. Ugyanakkor a 
szelektív hulladékgyűjtést is szeretnénk 
bevezetni az osztályban. 
Második lépcsőfok a tágabb környezet 
megismerése. Ennek megvalósításának 
érdekében az adott keretek között minél 
több foglalkozást szeretnénk a termé-
szetben megtartani, kirándulásokat, ta-
nulmányi sétákat szervezni. Felkeressük 
majd a környéken található tájvédelmi 
körzetet, a tanösvények bejárása során 
egyre több ismeretre teszünk szert. A 
harmadik lépcsőfok a környezetünkben 
élő szoba- és háziállatok életmódjának 
megfigyelése, gondozásuk, tartásuk 
fontosabb elemei. Ebben is a szülők  
segítségét kérjük majd, hogy a családok-
nál betekintést nyerjenek a gyerekek az 
állatgondozás rejtelmeibe.

A 2018 szeptemberében induló első  
osztályaink irányultságai

KIP - KOMPLEX INSTRUKCIÓS PROGRAM

BARÁTUNK A TERMÉSZET

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI

Kedves Szülők!

Tisztelettel ajánlom az Önök és leendő elsős gyer-
mekük 3gyelmébe a következő tanévben induló, 
különböző irányultságú elsős osztályainkat.  
Bízom benne, hogy eddigi információik, tapasz-
talataik alapján meggyőződtek az oktató-nevelő 
munka iránti elkötelezettségünkről, pedagógu-
saink tanulóink iránti elhivatottságáról.
Nagyon büszkék vagyunk a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és AMI múltjára, hagyománya-
ira, bátran építkezünk az előttünk lefektetett 
szilárd alapokra, ugyanakkor fontosnak tartjuk 
a folyamatos fejlődést, gyarapodást, hogy intéz-
ményünk lépést tarthasson a környezetünk által 
megfogalmazott egyre magasabb elvárásokkal. 
Ennek érdekében az elmúlt években nagymérté-
kű fejlesztés történt az iskola infrastruktúrájának, 
felszereltségének tekintetében, kellemesebb, 
igényesebb munkakörülményeket alakítottunk 
ki, ezzel jó feltételeket biztosítottunk a színvo-
nalasabb szakmai munkához, az iskola stabil  
működéséhez.
Nagy hangsúlyt helyezünk az eredményességre 
mint az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb 
jellemzőjére. Alapvető célkitűzésünk a tanulmá-
nyi munka javítása, valamint mellőzhetetlen 
feladatunk a tanulók erkölcsi nevelése az egye-
temes emberi és polgári értékek közvetítésével, 
a kulturált, udvarias viselkedés elsajátíttatásával, 
továbbá a közösségi normákhoz való alkalmaz-
kodási képesség kialakításával. 
Alapvető feladatnak tartjuk a biztonságos, nyu-
godt környezet biztosítását tanulóink részére, 
ennek eszközének tekintjük az iskolai fegyelem 
javítását, a házirend következetes betartatását.
Az iskolánkban végzett munkánk kiemelt terüle-
tei közé tartozik az első osztálytól minden tanuló 
részére biztosított idegennyelv-oktatás, az infor-
matika- és robotikaképzés, a kommunikációs 
képességek fejlesztése és a gyakorlati ismeretek 
oktatásának bővítése. Emellett valamennyi elsős 
és ötödikes diákunk számára ingyenes úszás- 
oktatást indítunk.
Biztos vagyok abban, hogy nevelőtestületünk 
rendelkezik azzal a szakmai tudással és tapasz-
talattal, amely garanciát jelent célkitűzéseink 
eredményes végrehajtásához. Pedagógusaink 
a tőlük telhető módon segítik diákjainkat, hogy 
következetes, állhatatos munkával elérjék jól 
meghatározott és megvalósítható céljaikat, 
s ezáltal városunk, nemzetünk megbecsült  
tagjaivá váljanak. 

Bujdosó Tibor igazgató
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola

„Hívogat az iskola”

A RÁKÓCZI-ISKOLA BEISKOLÁZÁSI  
PROGRAMJA

Oszter-Barcsay Laura, Kunsági Zsuzsa

Üveges Anita, Tóth-Laboncz Attila



Napjainkban elengedhetetlen, hogy a 
gyerekek informatikai ismeretekkel gaz-
dagodjanak. Fontosnak tartjuk, hogy már 
első osztálytól kezdve játékos formában 
megismerkedjenek az informatika alapjaival. 

Kezdetben játékos formában, „Robotmé-
hecske” (BEE-BOT) segítségével vezetjük 
be a gyerekeket e varázslatos világba, 
később magasabb évfolyamokon okta-
tóprogramok segítségével fejleszthetik 
képességeiket (LEGO WEDO), melyek 

„Engedd, hogy boldog gyerek legyen,  
engedd játszani!”

Ezt a mondatot a (nnektől vettük kölcsön, 
ahol a világon a legsikeresebb az oktatás.
Célunk a játékos tanulás, a játékokon ke-
resztül a szép magyar beszédre nevelés, 
hogy tudjanak egymással élő beszélge-
tést folytatni.
Az élő beszéd, a kommunikáció fejleszti a 
képzelőerőt, érzelmi gazdagságot, ami a 
boldogság érzéséhez vezet.
Heti egy délutánt az iskola játszószobájában 
fogunk tölteni, ahol közösségi játékokat 
játszunk majd, hagyatkozva a gyerekek 
fantáziájára, kreativitására, engedve min-
den gyermek kibontakozását a mi irányí-
tásunkkal.

Hét éve alkotunk egy párost teljes össz-
hangban és egyetértésben. Miközben 
minden odafigyelésünkkel és szerete-
tünkkel egyengetjük a lassan tőlünk 
búcsúzó negyedikeseink útját, egyre 
többször beszélgetéseink tárgya: „Vajon 
milyenek lesznek az elsőseink?” Hisszük, 
hogy ez nagyban függ majd tőlünk is! 
Szeretnénk egy nyugodt, érdeklődő, 
szeretetteljes kis osztályt kialakítani! Így 
látjuk biztosítottnak, hogy képesek le-
gyenek az új élmények, sok-sok ismeret, 
még meg nem tapasztalt érzések 
befogadására, feldolgozására. Hogy ezt 
mivel szeretnénk elérni?
• Változatos mozgásformákkal és sportjá-

tékokkal, amelyek oldják és levezetik a  

segítik őket a tanulmányaikban. A cél az, 
hogy a gyerekek megszerezzék az IKT 
kompetenciához szükséges ismereteket, 
eredményesen vegyenek részt informati-
kai, matematikai versenyeken. 

Elengedhetetlen eközben a tanulók 
informatikai ismereteinek bővítése, 
a résztvevők értelmi képességeinek 
fejlesztése a számítógép, programo-
zás nyújtotta lehetőségek kihasználá-
sával.

Szeretettel várunk minden olyan gyermeket, 
aki boldog gyerek szeretne lenni.

feszültséget.
• Táncos koreográfiával, zenés mozgás-

sal, mert együtt mindent jobb csinálni,  
mint egyedül. 

• Relaxációs alkalmakkal, hogy a görcsös-
ség ne legyen akadálya az ismeretek 
befogadásának.

• Az egészségmegőrzés, egészséges élet- 
mód megismerésével.

• Rengeteg beszélgetéssel, nevetéssel, 
humorral (néha sírással), mert szerintünk 
így működik egy osztály!

Mottónk:  Ép testben ép lélek!

A 2018 szeptemberében induló első osztályaink irányultságai

INFORMATIKA-ROBOTIKA ALAPJAI JÁTÉKOSAN

JÁTÉKOS KOMMUNIKÁCIÓ

EGÉSZSÉGŐR

ESEMÉNYNAPTÁR
A BEIRATKOZÁSIG

A nagy érdeklődéssel kísért tájékoztató 
szülői értekezleten sok hasznos informá-
ciót hallhattak a résztvevők intézmé-
nyünkkel és a beiratkozással kapcso-
latosan. Bemutatkoztak a leendő első 
osztályos tanítók, akik tájékoztatást 
adtak a jelenlévőknek az irányultságokról.

A beiskolázási program további rendezvé-
nyeire szeretettel várjuk az érdeklődőket!

2018. április 5.
„JÁTÉKOSAN SPORTOLUNK”- ÓVODÁSOK  
AZ ISKOLÁBAN.
Várjuk a leendő első osztályos  
gyermekeket szüleikkel együtt.

2018. április 10.
A MŰVÉSZETI TAGOZAT SZABADTÉRI 
KONCERTJE
A leendő első osztályos gyerekek és 
szüleik számára.

Tóthné Tencler Judit, Forgácsné Király Ottilia

Bacskainé Czap Ildikó, Máté Adrienn

Barát Endréné, Taricska Zsolt
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A kollekciót tervezte: Dobosné Hajdu 
Anikó hímző népi iparművész, kivite-
lezték: Havasi Istvánné, Tóth Sándorné, 
Tóthné Szathmáry Irén, Ujj Sándorné, 
Urbin Józsefné, Varga Isvánné klubtagok. 
A látogatók népi textíliákat láthattak a 
Kárpát-medencéből, mely országos pá-
lyázat és kiállítás volt. A pályázat célja 
az, hogy az alkotók - akár egyénileg vagy 
csoportosan - a mai elvárásoknak megfe-
lelően tervezzenek textíliákat, használati 
és viseleti darabokat. Hajdú-Bihar me-
gyéből több szakkör és egyéni alkotó is 
pályázott.

A rendezvényt a megyénkből ajándék-
csomaggal támogatta Tasó László a 
Miniszterelnökség államtitkára, ország-
gyűlési képviselő - amit csoportos kate-
góriában a II. helyezést elért, ifjú kézmű-
vesek, rendkívül ügyes alkotói kapták, 
akik a Berettyóújfalui Szakképzési Cent-
rum, Nádudvari Népi Kézműves Szakkö-
zépiskolájának szövői és viseletet készí-
tői, csoportvezetőjük: Galánfiné Schmidt 
Teréz/szövő, a Népművészet Mestere - 
valamint Hajdúsámsonból az Atisani Kft.

Dobosné Hajdu Anikó

Hímző Népi Iparművész

XVI. Országos Textiles Konferencia

A HAJDÚSÁMSONI ÖLTÖGETŐK KLUBJA ERDÉLYI, PARAJDI, SÓVIDÉKI, KIS KÜKÜLLŐI HÍMZÉSI 

MINTA KOLLEKCIÓJÁVAL (DÍSZPÁRNÁKKAL, FÜGGÖNY GARNITÚRÁVAL) KÉPVISELTETTE MAGÁT 

A XVI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIÁN.

A CSALÁDOK-OK ORSZÁGOS KONCERTJÉNEK OKLEVÉLÁTADÓ  
ÜNNEPSÉGÉN DEBRECENBEN, A MODEMBEN.

Dandé Lászlóné alpolgármester, Farkas Valéria és Ibolya, Farkas Antalné és Farkas Antal

HÍREINK

2018-AS TAVASZI FOCI  
BAJNOKSÁG MÉRKŐZÉSEI

Nagy Gergely egyedül élt sámsonkerti 

otthonában. Nyugdíjasként ideje legtöbb 

részét szeretet kertjében töltötte, ápolta, 

gondozta. A szemlék során már a jövő 

évi terveiről beszélt, mit hova fog ültetni. 

Teraszáról káprázatos panoráma nyílt 

Sámsonkertre.

  

A kert különlegessége a lépcsőzetes 

megművelésben rejlett, ilyet még nem 

láttunk Hajdúsámsonban. Ezen pár sor-

ral szeretnénk elköszönni tőle, hisz ő 

már az égi kertet műveli, nyugodjon bé-

kében.

Csigéné Zsadányi Mariann

és Dandé Melinda koordinátorok

NAGY SZÍVFÁJDALOMMAL TUDATJUK,  

HOGY A 2017-ES LEGSZEBB  

KONYHAKERTEK PROGRAM  

KERTMŰVELŐJÉT, NAGY GERGELYT 

2018. 02. 20-ÁN ÖRÖK NYUGALOMBA 

HELYEZTÉK.

Búcsúzás
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Tekintettel arra, hogy különböző bűnözői csoportoknak sűrűn célpontjaivá válnak. Sikere-

sen működik a SZ.E.M. Mozgalom (lakosok (gyelő szolgálatban, „(gyelő szemek”), amely 

a település egész területén történő eseményre rálátást biztosít. Évek óta szeptember 1-től 

október 15-ig az iskolák környékén fokozottan vagyunk jelen, az év többi részében visz-

szatérő jelleggel végezzük ezt a feladatot. Az elmúlt év folyamán 156 alkalommal kaptunk 

lakossági jelzést, melyeket szükség esetén továbbítottunk az illetékes szerveknek. Irányí-

tottunk forgalmat tűzesetnél és halálesetnél. Több alkalommal járműszolgálatot láttunk el 

a rendőrség munkatársaival és velük együtt 22 rendezvény biztonságos lebonyolításában 

segítettük a szervezők munkáját, összesen 3300 órában az elmúlt év folyamán.

Balogh József elnök

EGYESÜLETÜNK 2017-BEN 42 FŐVEL MŰKÖDÖT T. TEVÉKENYSÉGÜNK FŐ IR ÁNY VONAL A A 

KÖZBIZ TONSÁG JAVÍTÁSA. FONTOSNAK TARTJUK A FIATALOKK AL, ISKOL ÁSOKK AL ÉS AZ 

IDŐSEKKEL VALÓ K APCSOL AT TARTÁST.

Polgárőr Egyesület hírei
HÍREINK

Hirdetmény

Hajdúsámson Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) be-

kezdés 1. pontjában megállapított 

feladatkörében eljárva, a telepü-

léskép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény előírásai alapján a 

Hajdúsámson Város közigazgatási 

területére vonatkozó Településkép 

védelméről szóló rendeletét a 2018. 

január 25. napján összehívott ülésén 

a 2/2018. (I. 25.) önkormányzati ren-

deletével az abban foglaltak szerint 

elfogadta. 

Az elfogadott Településkép védel-

méről szóló rendelet jelen hirdet-

mény mellékletét képezi, melyet 

minden érdeklődő a város honlapján 

és a Polgármesteri Hivatal Városfej-

lesztési és Műszaki Osztályán - ügy-

félfogadási időben - megtekinthet!

Felhívjuk Tisztelt lakosság figyelmét, 

hogy az elfogadott rendelet 2018. 

február 1. napjától hatályba lépett. 

A rendeletben foglaltakra való te-

kintettel minden érintettet (épít-

tetőt) kérünk arra, hogy az építési 

szándékát megelőzően szíveskedjen 

tájékozódni, érdeklődni a rendelet-

ben foglaltak szabályszerű betartása 

érdekében, a jogsértések elkerülése 

miatt.

A rendeletben foglaltak értelmezé-

sével és az abban foglalt előírások 

betarthatóságával kapcsolatosan 

felmerülő kérdésekkel forduljanak 

a Hajdúsámson Város Polgármesteri 

Hivatal Városfejlesztési és Műszaki 

Osztályához, Hajdúsámson, Szabadság 

tér 5. „A” épület 9. szoba. 

 

Részletesebben informálódhatnak a 

rendeletről a www.hajdusamson.hu/ 

Önkormányzat/ Rendelettár menü-

pontban.

Antal Szabolcs

polgármester

Jól kezdték az évet a 3-D 
Sport Egyesület Íjászai!

LŐRINCZI RÉKA JANUÁRBAN MEGNYERTE 

A WA BUDAPEST BAJNOKSÁGOT. AZ IFAA 

TEREM MAGYAR BAJNOKSÁGON MÁR AZ  

ÚJ KORCSOPORTJÁBAN.

A17 évesek között versenyezve 13 évesen 

ezüstérmet szerzett. A teremszezon fő 

versenyén az IFAA Terem Európa baj-

nokságon sem maradtunk érem nél-

kül, hiszen a három fős csigás Magyar 

csapat tagjaként Bertalan Zoltán arany 

érmet szerzett. Réka a ”nagyok” között 

versenyezve itt sem vallott szégyent 

mert korosztálya legfiatalabb tagja-

ként alig három ponttal maradt le a 

dobogóról. Szerencsi Imre a legnépe-

sebb (37 fős) berbow kategóriában ha-

todik helyezést ért el. Márciusba még 

előttünk a WA Országos Bajnokság, 

aztán jöhet a szabadtéri szezon. Ilyen 

előzmények után reméljük ott sem lesz 

gond az eredményekkel.

Bertalan Zoltán



A Martinkai Közösségi Ház kezdeményezésére bűnmegelőzési előadást tartottak a deb-
receni rendőrök a helyi idősek klubjában 2018. március 6-án.
A Debreceni Rendőrkapitányság munkatársai az időseket a sérelmükre leggyakrabban 
elkövetett bűncselekményekről tájékoztatták és prevenciós tanácsokkal látták el őket 
a betöréses lopások, zseblopások, besurranásos lopások, rablások, trükkös lopások  
megelőzése érdekében.
A találkozón a rendőrök irányításával egy interaktív beszélgetésre is sor került a klubta-
gokkal, akik a bűnmegelőzési kis(lmek levetítése után feltehették kérdéseiket, elmond-
hatták észrevételeiket, tapasztalataikat. forrás: www.haon.hu

police.hu

Több, mint 30 kisgyerek mutatta meg farsangi jelmezét. Volt közöttük szellem, Hófehérke, 
szakács, favágó. Peti bohóc kápráztatta el a kicsiket, nagyokat, miközben sült a (nom 
farsangi fánk a Martinkai Baráti Társaság jóvoltából. Az első 15 legjobb jelmezt jutalmazták 
is, az I. helyezett egy tortát kapott Varga Istvánné, Borika néni felajánlásából. A zsűri 
között köszönthettük Csigéné Zsadányi Mariann képviselőnőt is.

A DEBRECENI RENDŐRK APITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI MUNK ATÁRSA ÉS KÖR ZETI  
MEGBÍZOT TJAI ELŐADÁST TARTOT TAK MARTINK ÁN.

MARTINKAI GYEREKFARSANGOT TARTOTTUNK FEBRUÁR 24-ÉN A MARTINKAI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN.

Trükkösökről, bűnözőkről
tartottak felvilágosítást az időseknek

Martinkai gyerekfarsang

HÍREINK

Katasztrófavédelmi 
munkájáért

Öröm süti felajánlása

Nagyházi Gábor önkormányzatunk ka-
tasztrófavédelmi referense a Polgári 
Védelem Napja alkalmából – a katasztró-
favédelem munkájának segítése, támo-
gatása érdekében kifejtett kiemelkedő 
tevékenysége elismeréseként – a Belügy- 
minisztérium Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság ajándéktárgyát  
vehette át Budapesten. Gratulálunk!

Hajdúsámsonban 2016.03.01.- én kezdte 
meg működését a Mentési Pont.
A havi esetszám megközelíti a 150-et. 
Számtalan balesethez, újraélesztéshez 
és rosszulléthez riasztanak bennünket. 
Rendkívül nagy előnyt jelent, hogy nem 
Debrecenből kell indítani a mentőt. 
2. „születésnapunkra”  Bátori Nándor 
tehetséges sámsoni cukrásztól Öröm 
sütit és egy Mentési Pont tortát kaptunk.  
Nagyon jól esett, hogy így gondolt ránk. 
Ez úton is köszönjük!

Kenéz László mentős
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A bölcsődében, a farsangi időszak hosszabb, 
mint általában más intézményekben.  A gye- 
rekek otthonról hozott, vagy a bölcsődében 
is megtalálható jelmezekbe öltöznek fel, 
ha van kedvük hozzá. Jelmezt öltenek 
magukra ilyenkor a kisgyermeknevelők is. 
Táncmulatság, léggömb-dobálás, vidám 
móka, kacagás jellemzi a több napon át 
tartó farsangot. A szülők ilyenkor egy kis 
édességgel, gyümölccsel és gyümölcslével 

kedveskednek gyermekeiknek, amit tízóra-
ira fogyasztanak el.  
A nagyobbak papírból szemüveget, álarcot, 
bohóc sapkát is készítenek. Alkalomhoz illő, 
rövid mondókákat, dalokat, verseket tanul-
nak meg. Amelyik gyereknek nincs kedve 
beöltözni, az is részt vehet a mulatságban. 
Így töltjük mi vidáman ezt a farsangi idő-
szakot.

Szabó Sándorné bölcsődevezető

Farsang a Bölcsiben

A FARSANG A VÍZKERESZTTŐL (JANUÁR 6.) HÚSHAGYÓKEDDIG, MÁS MEGFOGALMAZÁS SZE-
RINT A MÁSNAPI HAMVAZÓSZERDÁIG, A NAGYBÖJT KEZDETÉIG TARTÓ IDŐSZAK ELNEVEZÉSE. 
HAGYOMÁNYOSAN A VIDÁM LAKOMÁK, BÁLOK, MULATSÁGOK, NÉPÜNNEPÉLYEK JELLEMZIK.
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BÖLCSŐDEI HÍREK

Beiratkozni az Eszterlánc Óvoda titkár-
ságán lehet 

2018. április 23-án (hétfőn) 8.00-17.00 óráig

2018. április 24-én (kedden) 8.00-16.00 óráig

2018. április 25-én (szerdán) 8.00-16.00 óráig.

Az óvodai beiratkozáskor szükséges be-
mutatni a gyermek 
• lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 
• születési anyakönyvi kivonatát és 
• TAJ kártyáját, továbbá 
• a szülő (törvényes képviselő) személyi 

azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványát.

Az Eszterlánc Óvoda felvételi körzete:  
Hajdúsámson közigazgatási területe (Haj-
dúsámson, Sámsonkert, Martinka, Liget-tanya 
településrészek).

Az Eszterlánc Óvoda nyitva tartása:  
heti 55 óra időtartamban, hétfőtől péntekig, 
naponta 06.00 órától 17.00 óráig.

HIRDETMÉNY

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI 

CXC. TÖRVÉNY (A TOVÁBBIAKBAN NKT.) 83. § 

(2) BEKEZDÉS B) PONTJA ALAPJÁN HAJDÚ-

SÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETE A 72/2018. (II. 22.) ÖH. SZÁMÚ 

HATÁROZATÁVAL AZ ESZTERLÁNC ÓVODÁBA 

A 2018/2019. NEVELÉSI ÉVRE A BEÍRATÁS 
IDŐPONTJÁT 2018. ÁPRILIS 23.–24.–25. 
NAPJAIBAN ÁLLAPÍTOTTA MEG.

A verseny többfordulós. A havonta érkező feladatokban óvodásaink számot adhatnak  
matematikai tudásukról és az iskolakezdéshez szükséges képességeikről. Örömmel és  
lelkesen vesznek részt a megmérettetésben. Óvodánkból 20 gyerek oldotta meg hónapról 
hónapra a feladványokat és várta az eredményhirdetést, melyre 2018. január 12-én került sor.
Nagy örömünkre óvodánkból  4 gyermek részesült díjazásban:

I. Deák Levente ( Mazsola csoport)

II. Mányi Cintia (Mazsola csoport)

III. Győri Patrik ( Napsugár csoport)

III. Szlifka Vanda ( Hangyaboly csoport)

Gratulálunk nekik és nagyon büszkék vagyunk rájuk. Köszönjük az óvodapedagógusoknak 
is a felkészítést. Köszönettel tartozunk Fedor Éva, Krizsánné Daskó Magdolna a Benedek 
Elek Ált. Iskola tanítóinak a verseny megszervezését és a lebonyolítását, az iskola vezető-
ségnek pedig azt, hogy esélyt adtak óvodásainknak.
Bízunk abban, hogy jövőre is élhetünk ezzel a lehetőséggel és jó hírről számolhatunk be. 

Tóth Lajosné

A DEBRECENI BENEDEK ELEK ÁLTAL ÁNOS ISKOL A ÉVEK ÓTA MEGRENDEZI A LEVELEZŐS 
VERSENY T NAGYCSOPORTOS ÓVODÁSOK RÉSZÉRE.

„Iskolások leszünk” levelező verseny
CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS

HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZ-
MÉNYÉNEK ÁLTALÁNOS  
ISKOLAI BEIRATKOZÁSA

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 
2018/2019. tanévre a Csapókerti Általános 

Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményébe 
történő általános iskolai beíratásokra 

Hajdúsámson, Jókai u. 61. sz. alatt 
az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. ápr. 12. (csütörtök) 8.00 órától 17.00 óráig
2018. ápr. 13. (péntek) 8.00 órától 17.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a 
választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a 
gyermek személyazonosítására alkalmas,
 a gyermek nevére kiállított személyi azo-
nosító és a lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványt és az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettség elérését tanúsító igazolást kell 

bemutatni.
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JOGOSÍTVÁNY!

VIZSGÁZZON
HELYBEN!!
A ROYS-96

AUTÓSISKOLA
április végén, május elején

KRESZ-TANFOLYAMOT INDÍT 

MINDEN KATEGÓRIÁBAN, ÉS 

GÉPJÁRMŰ SZAKTANFOLYAMRA 

LEHET JELENTKEZNI

KEDVEZMÉNYESEN! 

Helye: Hajdúsámson, Radnóti utca 2.

ÉRDEKLŐDNI ÉS JELENTKEZNI LEHET: 

Máté Attila szakoktató:
Tel.: 06-30-956-4509, 06-20-978-8508

A P R Ó H I R D E T É S E K  H I R D E T É S F E LV É T E L :

E-MAIL: DANDEMELINDA@HA JDUSAMSON.HU • TEL.: 06-52-590-592

KISBÁL Á S LUCERNA EL ADÓ
(ESŐMENTES, TÖMÖR BÁL ÁK) 800 FT/BÁL A. TEL.: 06-30 -607-6148

50. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJUKAT 
ÜNNEPELTÉK 2018. 01.27-ÉN
SZABÓ FERENC ÉS FELESÉGE.

PROGRAMELŐZETES

Március 29-én csütörtökön 9-13 óráig
HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS a muzeális intézményben.
Programok: tojáskereső verseny, közös sütés-főzés, tojásfestés.

Április közepén
a Költészet Napja alkalmából Hajdúsámsonba érkezik a Bihari Múzeum
„Gyertek elő szép regém van” című Arany János emlékkiállítása.
Felsős osztályoknak múzeumpedagógiai foglalkozásokat biztosítunk!

Április 21. szombat 19 óra
Régi kabarék újratöltve
A Névtelen Színjátszókör előadása a muzeális intézményben

Április 22. vasárnap 10 óra
Istentisztelet a Református Templomban, majd megemlékezés és koszorúzás
a Világháborús emlékműnél

Április 26. csütörtök 19 óra
Molnár Ferenc: Üvegcipő
A Körúti Színház előadása az aulában. Főszerepben Kautzky Armand!
Jegyek és bérletek kaphatók a Városi Könyvtárban.

Május 1. kedd
Sport és családi nap a sportpályán

A programokkal kapcsolatban érdeklődni lehet: Pető* Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és  
Muzeális Intézmény (4251 Hajdúsámson Szabadság tér 7., Tel./fax 06-52-590-013, Mobil: 06 30 327 0232
E-mail: muvhazhs@gmail.com

Programelőzetes

ÉRTESÍTJÜK LÁTOGATÓINKAT, HOGY KÖNYVTÁRUNK NYITVA TARTÁSA MÁRCIUSTÓL AZ ALÁBBIAK SZERINT VÁLTOZIK:

HÉ TFŐ:  DE.:  Z ÁRVA  DU.:  12.30  -   17.00
K EDD:  DE.:  8  -   12-IG  DU.:  12.30  -   16.00
SZERDA:  DE.:  8  -   12-IG  DU.:  12.30  -   16.00
C SÜTÖRTÖK: DE.:  Z ÁRVA  DU.:  12.30  -   17.00
PÉNTEK:  DE.:  8  -   12-IG  DU.:  12.30  -   16.00
SZOMBAT:          MINDEN HÓNAP EL S Ő K É T HÉ T VÉGÉ JÉN 8.00  -   11.00 ÓR ÁIG
VA SÁRNAP:         Z ÁRVA

ÁPRILIS 7-ÉN É S 14-ÉN SZOMBATON ING Y ENES BEIR ATKOZ Á SSAL  VÁR JUK OLVA S Ó INK AT!
ÚJ FOLYÓ IR ATOK É S KÖN Y VEK FOLYA M ATOSAN ÉRK E ZNEK.

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI



Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
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Az átadót megtisztelte Tasó László a Mi-
niszterelnökség államtitkára, országgyű-
lési képviselő, aki hangsúlyozta, büszke 
arra, hogy itt Hajdúsámsonban egy ma-
gyar vállalkozás létrehozott egy olyan kor-
szerű gyárat, ami versenyképes tud lenni 
az európai cégekkel is. 
Azt gondolom, szépen kialakult városunk 
Nyugati része ipari területté, övezetté vált 
és van hely további vállalkozásoknak, fej-
lesztéseknek. Elmondható, hogy települé-
sünk az elmúlt 3 évben a fejlesztési támo-
gatások területén túllépte a 10 milliárdos 
nagyságrendet, melyet nagymértékben 
köszönhetünk Tasó László országgyűlési 
képviselőnknek is.

Antal Szabolcs polgármester

Újabb átadó ünnepség
NEM MINDENNAPOS DOLOG TÖRTÉNT VÁROSUNKBAN MÁRCIUS 6-ÁN. A HAJDÚSÁMSONI 
BETONKEVERŐ ÜZEM ÉS TÉRBURKOLÓ GYÁR ÜNNEPÉLYES ÁTADÓJÁRA KERÜLT SOR.

Közel 30 nevező süteményéből kellett 
döntenie a 4 tagú zsűrinek - Dandé Lészlóné 
alpolgármester, Bihari Lajosné képviselő, 
Deméné Tóth Ágnes óvodavezető és te-

hetséges cukrászunk Bátori Nándor - édes, 
sós és torta kategóriában. A leg(nomabb 
sütik a vendégváró, sajtos-sós pogácsa 
és nyuszi torta lettek. Nem csak az íz volt 
fontos a bírálóknak, hanem a külleme is 
számított a süteménynek. 
A fesztivált a város polgármestere, Antal 
Szabolcs is köszöntötte, aki minden ilyen 

kezdeményezésnek természetesen örül 
és támogat. Az önkormányzat minden 
kedves nevezőnek készült egy kis ajándék- 
csomaggal.
Míg a bírák kóstolgattak és döntöttek, 
addig a helyi idősek klubjai, népdalkörök, 
óvodás csoport, színtársulat szórakoztatta 
a közönséget.

HAGYOMÁNYŐRZŐ CÉLLAL RENDEZTEK 
SÜTEMÉNY FESZTIVÁLT MÁRCIUS 12-ÉN 
VÁROSUNKBAN A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEK-
JÓLÉTI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉBEN.

Fiataloktól az idősekig
Süti Fesztiváloztak



HAJDÚSÁMSON TERÜLETÉN:
                                       
04.14.-én 8-10-ig Jókai utcai iskola
04.14.-én 11-13-ig Radnóti utca (játszótérnél)
04.15.-én 08-10-ig Gépállomás
04.15-én 13-14:30-ig Szatmári-Kinizsi u. sarok
Pót oltások:
05.12.-én 8-9-ig Gépállomás
05.12-én 10-11-ig Szatmári-Kinizsi u. sarok
05.13.-án 8-9-ig Jókai utcai iskola
05.13.-án 10-11-ig Radnóti u. (játszótérnél)
SÁMSONKERT TERÜLETÉN:
                                       
04.14.-én 14-15:30-ig  Sámsonkert-Iskola 
Pót oltás:
05.12-én 12-13-ig Sámsonkert-Iskola

MARTINKA TERÜLETÉN:

04.15.-én 11-12-ig Buszforduló
Pótoltás:
05.13-án 12-13-ig Buszforduló

• AKCIÓS oltás díja csak a meghirdetett 
helyeken: 4000ft/eb!

• Az oltás ára az állatorvosi irodában 
4500ft/eb! 
• Háznál 4500ft/eb + kiszállási költ-
ség
• Az oltási könyv pótlása 1000ft/db 

Az oltási könyvet hozzák magukkal!
Ügyfélfogadási időben folyamatosan 
igényelhető a védőoltás.

Ügyfélfogadási idő az alábbi címen 
érhető el: Hajdúsámson, Széchenyi u. 2
Hétfő, Szerda:   17:00-19:00
Kedd, Csütörtök, Péntek:  08:00-10:00
Ha érdeklődni szeretne, vagy bármilyen 
kérdése van, kérjük, hívja a 06 70 376 1169 
telefonszámot.

Kövessen minket a Facebookon:  
www.facebook.com/zsolt.vajna.5

2018. ÉVI KÖTELEZŐ VESZETTSÉGOLTÁS. 
MINDEN 3 HÓNAPOT BETÖLTÖTT EB OLTÁSA 

KÖTELEZŐ. CSAK MIKROCHIPPEL ELLÁTOTT 

EBEK KAPHATJÁK MEG A VÉDŐOLTÁST! 

(VAN LEHETŐSÉG AZ OLTÁSNÁL A MICROCHIP 

BEÜLTETÉSÉRE)

Eboltások időpontja

KÖZÉRDEKŰ

A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat 
meg?zető, és tartozással nem rendelkező 
ingatlanhasználó által, Társaságunkkal 
előre egyeztetett napon (max. évi 2 al-
kalommal), egyedi megrendeléssel kért, 
házhoz menő jelleggel történik. A jelent-
kezés során szükséges megadni a hulla-
dék várható mennyiségét és fajtáját is, 
amely alkalmanként legfeljebb 1 m3 lehet. 
A ki nem használt alkalmak száma a kö-
vetkező évre nem vihető át!

A lakótelepi övezetekben a közös képviselő 
kérheti a lakókkal előzetesen egyeztetett 
időpontban a lomtalanítást (őszi idő-
pontban).

LOMTALANÍTÁS KÉRÉSE:
Az intézéséhez a következő adatok szük-
ségesek:
• név, cím, a számlán található vevő azonosító,
• elszállítandó lom mennyisége (m3) és fajtája
• elérhetőség (vezetékes, vagy mobil tele-

fonszám)
A további információk és jelentkezés a 
HHG Nonp. Kft Ügyfélszolgálati irodájában, 
az alábbi elérhetőségeken:
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.
Tel.: +36 20 / 518-2709
e-mail: lomtalanitas@hhgkft.hu
NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:
• elbontott gépjármű karosszéria
• építésből – bontásból származó hulladék, 

nyílászáró
• veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumu-

látor, képcsöves TV stb.)
• elektronikai hulladékok
• ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
• személyautó-, teherautó-, és traktor  

gumiabroncs
• háztartási hulladék
• csomagolási karton-, papír-, és műanyag 

hulladék
• üveghulladék
• kézi erővel nem rakodható, túlsúlyos, 

vagy túlméretes hulladék
A mindennapokban keletkező nagyda-
rabos lomhulladék, amely a kukába nem 
fér bele, a HHG Nonp. Kft. hulladéklera-
kójába adható le, nyitvatartási időben, 
térítés ellenében.
Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét!
Segítő közreműködésükben bízva:

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási

Nonprofit Kft.

A HHG NONP. KFT. TÁJÉKOZTATJA A TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOKAT, HOGY A LOMTALANÍTÁS 

RENDSZERE ÁTALAKULT! 2018. ÉVTŐL CSAK A TELEFONON, VAGY E-MAIL-BEN MEGRENDELT, 

ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN KÉRHETŐ A LOMTALANÍTÁS.

Lomtalanítási tájékoztató  I  FELHÍVÁS

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Hajdúsámsoni Lakosok!

Az elmúlt hónapban – technikai 
okok miatt – az Orvosi Központi 
Ügyelet vezetékes vonalát nem 

tudták elérni. Ilyen esetben a  
mobilszámát kell hívni a Központi 

Ügyeletnek, mely a következő:

06/30 605 2072
Megértésüket előre is köszönjük!

Dr. Bíró Lajos
Ügyelet vezető




