Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozása
DEBRECEN POLGÁRMESTERE, PAPP LÁSZLÓ BEJELENTETTE: A VÁROS VEZETÉSE KEZDEMÉNYEZI A DEBRECENI AGGLOMERÁCIÓ FEJLESZTÉSI TANÁCSÁNAK LÉTREHOZÁSÁT.

teres közelségében vannak.
Azt ajánljuk a velünk együttműködő önkormányzatoknak, hogy az EDC irányításával segítünk felkészülni ezekre a befektetési lehetőségekre, annak érdekében, hogy a régiónk még
jobb eredményeket tudjon elérni – mutatott rá
Papp László.
Hozzátette: az a cél, hogy a következő években Kelet-Magyarországot Európa egyik legversenyképesebb régiójává tegyék. Ehhez a
települések részéről összehangolt együttműködésre van szükség. Debrecen városa ebben
ajánl segítséget.
A tanácskozáson Debrecen Megyei Jogú Város
vezetése mellett a térség húsz településének
polgármesterei, hét országgyűlési képviselője,
valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
elnöke szándéknyilatkozatot fogadott el teljes
egyetértésben a Debreceni Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásáról.
Forrás: www.dehir.hu

A BMW beruházása Debrecen számára új távlatokat nyit a gazdasági fejlődés területén. A
cívisváros vezetése azt szeretné, hogy a befektetés teremtette előnyökből a város környezete
is részesüljön. Ennek érdekében számos település vezetőjével kezdeményez tárgyalásokat
az együttműködés kialakításáról.
Debrecen 2014 és 2018 között példátlan gazdasági sikert ért el, négy év alatt csaknem 600
milliárd forint befektetés és több mint 6 ezer új
munkahely létrejöttét jelentették be a városban.
A gazdasági fejlődés nem csak Debrecen, hanem az agglomerációjába tartozó települések
számára is rendkívüli lehetőséget teremthet az
előre lépésre. Ehhez szükséges összehangolni a
térség településeinek fejlesztési elképzeléseit.
Papp László, Debrecen polgármestere sajtótájékoztatón jelentette be, olyan kezdeményezéssel élnek, amilyenre hazánkban még nem
volt példa. Szeretnék ugyanis létrehozni a meghívott önkormányzatokkal a Debreceni Agglomeráció Fejlesztési Tanácsát.
A polgármester közölte: Debrecen erős régióközpont jellege egy erős régióval együtt értelmezhető igazán.
Ezért a város vezetése, gazdasági centrum jellegéből fakadóan, megszólítja az agglomeráció-

ban élő települések vezetőit.
-Olyan együttműködést kezdeményezünk, amely
átgondolt struktúrát és folyamatot irányoz elő a
gazdaságban, az oktatásban, a turisztikában, de
egyéb lehetőségek is elképzelhetőek – hangsúlyozta Papp László.
A polgármester hozzátette: annak a folyamatnak, amit az elmúlt években Debrecen megélt,
lesz újabb hulláma. Nem minden befektetés
fogja ugyanis Debrecent célozni, lesznek befektetők, akik olyan lehetőségeket keresnek,
amelyek a város húsz, ötven, vagy száz kilomé-

A 4 sávos út megépülése létfontosságú Hajdúsámson fejlődésében, városunk jövőképét
illetően. Így még szorosabban fogunk kötődni
Debrecen szárnyalásához. Ezért fontos, hogy
az Agglomerációs Tanács létrejött, mert Debrecen mellett a környező települések is lehetőségekhez fognak jutni. Debrecenhez legközelebb eső, legnagyobb város Hajdúsámson, a
cívisváros fejlődése így érezhető lesz nálunk is.
A Fejlesztési Tanács rendszeres ülésein lehetőségük lesz a csatlakozóknak több célterületen
– gazdaság,közlekedésfejlesztés, turizmus – fejlődnie Debrecen és régió fejlődése által.

Antal Szabolcs polgármester
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

2019. évi közfoglalkoztatási program
EZÚTON SZERETNÉNK TÁJÉKOZTATÁST
ADNI A KEDVES LAKOSOKNAK A 2019-ES
KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMRÓL,
A VÁLTOZÁSOKRÓL.
A pénzügyminisztérium elindított egy
programot kísérleti jelleggel, amelynek
célja, hogy másfél év alatt országosan 50
ezer új munkavállaló jelenjen meg az elsődleges munkaerőpiacon – a megyei cél
5000 fő – lehetőség szerint tartósan ott is
maradjon. Ezért elvárás a járási hivatalok
részéről, hogy a települések olyan létszámban határozzák meg a START programban
és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban lévők számát, amellyel a feladat
ellátható.
Elmondható, hogy ezáltal országosan
csökkentette a kormány a közfoglalkoztatottak létszámát. Hajdúsámson Város
Önkormányzatát is érinti a változás, mely a
következőképpen érinti a közmunkaprogramot:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban a foglalkoztatottak létszáma 100 főről
2019-ben 90 fő.
A START programban foglalkoztatottak
száma 198 főről 164 fő 2019-ben.
Antal Szabolcs polgármester

Tisztelt Lakosság!
ÚJABB JÓ HÍR A MARTINKAI LAKOSOKNAK. AZ
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
ZRT.-VEL HOSSZAS TÁRGYALÁSOK, MEGKERESÉSEK
UTÁN VÉGRE 2019. MÁRCIUS 1-TŐL KEZDŐDŐEN
MENETREND MÓDOSÍTÁST TERVEZ BEVEZETNI A
HELYKÖZI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZ KÖZLEKEDÉSBEN, EZZEL MEGKÖNNYÍTVE AZ OTT LAKÓ
EMBEREK BUSZKÖZLEKEDÉSÉT.
Az év minden napján Debrecenből 22.40
órakor Martinkára induló járat 23.00 órára
érkezik Martinka autóbusz-forduló elnevezésű
megállóhelyre, ahol 2 perc állásidőt követően
23.02 órakor tovább indul Hajdúsámson,
városháza elnevezésű megállóhelyre.
A módosítás elsősorban a Martinka településrészen, valamint a Hajdúsámson, Vámospércsi
út környékén lakókat érinti.
Szabó Kálmán képviselő

HAJDÚSÁMSON IS RÉSZESE LEHETETT
Hajdúsámson is részese lehetett ama jeles kezdeményezésnek,
amely egyedülálló volt Magyarországon. 400 állami gondozott,
nélkülöző családokban felnövő gyereket ültettek fel január végén a
Debrecen Kossuth terén található óriáskerékre a Bihari Állami Gondozottak és a Kör Dáma Egyesületek szervezésében. Városunkból

közel 25 gyerek élhette át ezt a csodálatos élményt, a Hajdúsámsoni
Családsegítő Szolgálat szervezésében. Mindig örömteli boldog gyerekek arcát látni. A hajdúsámsoni résztvevő gyerekeket köszöntötte
Papp László, Debrecen polgármestere is.
Antal Szabolcs polgármester

3

KÖZÉRDEKŰ

Lehetőségek a seregben, avagy „seregnyi lehetőség”
ÁTFOGÓ SZERVEZETI ÉS TECHNIKAI FEJLESZTÉSEK, ÚJ, MODERN ESZKÖZÖK, NÖVEKVŐ ILLETMÉNY.
EZEKKEL A SZAVAKKAL JELLEMEZTE NEMRÉGIBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG JÖVŐJÉT DR. BENKŐ
TIBOR HONVÉDELMI MINISZTER.
A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program célkitűzése egy szellemiségében, kiképzettségében és eszközeiben is megújult, hatékony, ütőképes
haderő létrehozása. A program része a
katonai életpályamodell megújítása és a
honvédség létszámának növelésével öszszefüggő toborzó tevékenység erősítése
is. A honvédség számtalan lehetőséget és
átjárható szolgálati formákat kínál a katonai pálya iránt érdeklődőknek. Nagy Zoltán alezredestől, az MH Katonai Igazgatási
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2.
Katonai Igazgatási Központ parancsnokától
kérdeztük, hogy a „honvédség kapujában”,
azaz a toborzóirodáknál mit tudnak ajánlani
az érdeklődőknek.
Alezredes Úr, az Ön által vezetett szervezet felelős a katonai toborzás sikeres megvalósításáért a megyében. Mi a toborzók fő feladata?
Idén lesz 15 éve annak, hogy a Magyar Honvédség önkéntes haderővé vált, így a honvédség beosztásainak feltöltése, az utánpótlás
biztosítása toborzás útján történik. A katonai
szolgálat ma már nem kötelező, hanem önként választott szolgálat és hivatás. Nekünk,
toborzóknak egyik elsődleges feladatunk,
hogy minél szélesebb körben megismertessük azokat a lehetőségeket, amelyeket a
haderő kínál a hivatásos, a szerződéses vagy
a tartalékos szolgálat kapcsán.
Amennyiben valaki szeretne katona lenni,
mit tud kínálni a sereg a leendő munkavállalóinak?
A haderőfejlesztési programnak köszönhetően, annak fokozatos megvalósulásával,
minőségi körülményeket, korszerű technikai
eszközöket és versenyképes jövedelmet ígér
a honvédség a katonáinak, honvédelmi alkalmazottainak. Jelenleg a szerződéses szolgálatot vállalók esetében az érettségivel rendelkező katonák kezdő fizetése havonta bruttó
277.000 forint, de az alapfokú végzettséggel
rendelkezők is mintegy bruttó 234.000 forintot vihetnek haza. Ez az összeg pedig a
seregben eltöltött évek folyamán növekszik.
Az alapfizetés mellett a katonák étkezési és
utazási támogatásban is részesülnek, illetve
számos plusz juttatás valamint az esetleges
többletmunkáért járó kifizetés is tovább növelheti ezt az összeget.
Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők,

továbbtanulási szándék esetén jelentkezhetnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán
indított szakokra és az MH Altiszti Akadémia
új, Acélkocka elnevezésű altisztképzésére. A
tanfolyamrendszerű, 1 év időtartamú altisztképzésre minden 18. életévet betöltött, érettségizett személy jelentkezhet, aki megfelel az
előírt egészségügyi, pszichikai és fizikai követelményeknek. A rendszer előnye, hogy már a
tanulmányok alatt is havi jövedelmet folyósít
a honvédség, amely a már említett, érettségivel rendelkező katonák kezdő alapfizetésével
megegyező összeg. A képzés befejezését követően, a választott szakterületen, hivatásos
őrmesterként kezdhetik meg pályafutásukat
a végzettek. Az illetményük ekkortól pedig
már bruttó 310.000 forint lesz.
Szintén sokat hallott téma napjainkban az
önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat, melyre ugyancsak várják a jelentkezőket.
Igen, erre a szolgálati formára is várjuk a honvédelem ügye iránt érdeklődő, elhivatott
állampolgárokat. Ez a lehetőség elsősorban
azoknak szól, akik tanulmányaik vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt
vállalni a lakóhelyük, lakókörnyezetük védelmi feladataiban. Ők az évi húsz napos kiképzés mellett veszély- és katasztrófahelyzet
(pl. árvízi védekezés) elhárításában, rendezvénybiztosítási, toborzási, illetve különböző

díszelgési feladatokban vehetnek részt. A tartalékosok felkészítése és alkalmazása alapvetően a lakóhelyhez tartozó járásban, megyében történik. A szolgálatért természetesen
a területvédelmi tartalékosok is különböző
juttatásokban részesülnek, mint például szerződéskötési díj, rendelkezésre állási díj, illetve
a tényleges szolgálatuk ideje alatt beosztásuknak megfelelő fizetést kapnak.
Már csak egy utolsó, ám annál fontosabb
kérdés maradt hátra: hol lehet jelentkezni
katonának?
A toborzó irodák várják a katonai pálya iránt
érdeklődőket a megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálatokon. Debrecenben személyesen
a Péterfia u. 58/a szám alatt lehet velünk találkozni. Jelentkezni a Kormányablakoknál kijelölt ügyintézőknél vagy akár online, a www.
iranyasereg.hu és a www.hadkiegeszites.hu
internetes oldalakon is lehet. Az Irány a sereg
weboldal a Magyar Honvédség karrieroldala,
ahol mindenki választ kaphat a katonai szolgálati formákkal kapcsolatos kérdésére.
Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2.
Katonai Igazgatási Központ
Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 58/a;
Telefon: +36 (52) 314-200;
mobil: +36 (30) 815-0998;
E-mail: hajdu.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadás rendje:
hétfő - csütörtök: 08:00-15:30
péntek: 08:00-12:00
Smidróczki Róbert
fotó: Csehiné Sárkány Beáta hadnagy

Tisztelt Lakosság!
Tűzgyújtási tilalom lépett életbe 2019.
február 28-tól visszavonásig kül - és
belterületre egyaránt. A szabadtéri
tüzekre vonatkozó jogszabályokat
honlapunkon tudják megtekinteni,
www.hajdusamson.hu.
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Tájékoztatás a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara falugazdász hálózatának
átszervezéséről
Hajdúsámsont hogyan is érinti az említett szervezeti
átalakítás?
Országosan egységes falugazdász körzetek kerültek kialakításra, a megyei falugazdász körzetek összevonásra
kerültek. Hajdúsámson település a Nyíradonyi székhellyel
működő körzethez tartozik.
A körzetközpont címe: 4254 Nyíradony, Árpád utca 6.
A körzetvezető elérhetőségei: Derzsi Tamás,
+36 70 489 3793
Hajdúsámson település rendszeres ügyfélfogadása
2019. február 4-től továbbra is heti rendszeres kitelepüléssel történik. Hajdúsámson település falugazdász
ügyfélfogadását Derzsi Tamás (+36 70 489 3793) látja el,
heti 2 alkalommal rendszeres kitelepüléssel biztosítja
az ügyfélfogadást az következőek szerint: Szerda 8:0016:30, csütörtök 8:00-16:30.
Tisztelettel: Szólláth Tibor Zoltán Megyei elnök

EBOLTÁSOK IDŐPONTJA

KÖZÉRDEKŰ

2019. évi kötelező veszettségoltás. Minden 3 hónapot betöltött eb oltása
kötelező. Csak mikro-chippel ellátott ebek kaphatják meg a védőoltást!
(van lehetőség az oltásnál a microchip beültetésére)

HAJDÚSÁMSON TERÜLETÉN
04.13.-án 8-10-ig
04.13.-án 11-13-ig
04.14.-én 08-10-ig
04.14-én 13-14:30-ig
Pót oltások:
05.11.-én 8-9-ig
05.11-én 10-11-ig
05.12.-án 8-9-ig
05.12.-án 10-11-ig

Jókai utcai iskola
Radnóti utca (játszótérnél)
Gépállomás
Szatmári-Kinizsi u. sarok
Gépállomás
Szatmári-Kinizsi u. sarok
Jókai utcai iskola
Radnóti u. (játszótérnél)

SÁMSONKERT:
04.13.-án 14-15:30-ig
Pót oltás: 05.11-én 12-13-ig

Sámsonkert-Iskola
Sámsonkert-Iskola

MARTINKA:
04.14.-én 11-12-ig
Pótoltás: 05.12-án 12-13-ig

Buszforduló
Buszforduló

AKCIÓS oltás ára csak a meghirdetett helyeken : 4500 ft/eb.
Az oltás ára az állatorvosi irodában 5000ft/eb • Háznál 6000ft/eb.
Az oltási könyv pótlása 1000ft/db. Az oltási könyvet hozzák magukkal!
Ügyfélfogadási időben folyamatosan igényelhető a védőoltás.
Az oltás díja tartalmazza a féregtelenítést is! 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 06-703761169
telefonszámot. Kövessen minket a Facebookon: www.facebook.com/zsolt.vajna.5

HÍREINK

Értékes tárlatot hagyott maga után
A HAJDÚSÁMSONI MUZEÁLIS KÁLYHAGYŰJTEMÉNY ALAPÍTÓJA, BARDI JÁNOS 86 ÉVES KORÁBAN CSENDESEN MEGPIHENT. TÖBB, MINT 30
ÉVEN ÁT GYŰJTÖTTE AZ ÖNTÖTTVAS TÁRGYAKAT.
Bardi János építőiparban dolgozott, egy
régi ház bontásánál látta meg az első
kályhát. Sajnálta, hogy a szeméttelepre
szállítják, ezért hazatolta kerékpáron Hajdúsámsonig. 300 kályhát gyűjtött össze,
melyből közel 200 darab látható állandó
kiállítással a helyi Muzeális Intézményben a 2007-ben a Magyar Kultúra Napján
átadott kiállító teremben. A tárlat kiegészül még a több száz vasalót, mozsarat,
függőlámpát, faliképet és még sok mást
is tartalmazó gyűjteményével, melynek
külön érdekessége, hogy a történelmi
Magyarország szinte minden vasműves
központjára kiterjed.
Az „Öntöttvas tárgyak gyűjteménye” 2016.
március 30-án a Települési értéktárba került.
Bardi János rendkívül értékes tárlatot hagyott maga után nem csak Hajdúsámsonnak, hanem az egész nemzetnek.
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Megkezdték idén is a munkát

HÍREINK

A HAJDÚSÁMSONI POLGÁRŐR EGYESÜLET JELENLEG 44 FŐVEL DOLGOZIK A KÖZBIZTONSÁG,
KÖZREND FENNTARTÁSÁÉRT, A LAKOSOK BIZTONSÁGÉRZETÉNEK NÖVELÉSÉÉRT.
FOLYAMATOSAN JELEN VANNAK A TELEPÜLÉSEN, VALAMINT A KÉT TELEPÜLÉSRÉSZEN,
SÁMSONKERTBEN ÉS MARTINKÁN.
Nagyon jól működő SZEM, vagyis Szomszédok Egymásért Mozgalmuk van, a civil
lakosság van bevonva figyelem szempontjából a közbiztonsági munkába.
Kiemelt törődést fordítanak az idősekre,

betegekre, főleg az egyedülállókra. Figyelemmel kísérik a „három hás” családokat,
azon belül pl. a gyermekek iskolai előmenetelét. Önálló szolgálataik mellett, igény
szerint segítenek felkérésre más egyesületeknek pl. rendezvénybiztosításban.

Szilveszterkor nagyon fontosnak tartják az
ebek védelmét, 2018 utolsó napján is sikerült hazajuttatniuk egy elkóborolt kutyust
a petárdázások miatt.
Hatékonyan dolgoznak együtt a tűzoltókkal, rendőrökkel. Évek óta részt vesznek a
szeptemberben induló, kifejezetten az iskolák környékére irányuló, országos szintű
programokon a balesetek megelőzése érdekében.
Kiemelten kezelt időszakok: Minden Szentek,
Karácsony, rendkívüli időjárás, ilyenkor fokozottan, nagyobb létszámmal adnak szolgálatot. Ennek köszönhetően a téli időszakban
négy család került a látókörükbe, akiknek
tüzelőt juttattak pl. családi felajánlásából,
élelmiszert és ruhát tartalmazó csomagokat
szintén felajánlásból, valamint a polgárőrség
is állított össze adományt a rászorulóknak.
Részletes beszámoló a 2018-as munkájukról:
• 20 rendezvény 160 órában 145 fővel
• Balesetnél 4 esetben 9 órában 8 fővel
• Tűzoltóknak 3 esetben 3 órában 10 fővel
• Kiemelt szolgálatok 7 alkalom 70 órában
59 fővel
• Gyalogátkelőnél leadott szolgálat 31
alkalommal 65 órában 31 fővel
Rendőrséggel közösen leadott szolgálatok:
• 48 alkalom 382 óra 106 fő
• Lakossági bejelentés: 179 alkalom
• Önálló szolgálat 311 alkalom 2134 óra
1005 fővel
Balogh József elnök

Idősek is farsangoztak

A HAJDÚSÁMSONI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT MUNKATÁRSAI ÉS A SZOLGÁLAT
IDŐSEK KLUBJA FARSANGOZTAK FEBRUÁR 12-ÉN, VALAMINT JULIANNA NAPOT TARTOTTAK.

Az ünneplés nem maradhatott el a finom farsangi fánk, a jókedv és a nótázás nélkül. Jó látni, milyen összetartó csapat!
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Rákóczi hagyományok Hajdúsámsonban
SÁMSONBAN A KÖVETKEZŐ MONDA MARADT
FENN A FEJEDELEMRŐL:
1703. július 26-án a tiszántúli hadjárat során
Sámson határában táborozott le seregével.
Debrecen szenátoraival, majd másnap főbírájával találkozott a hadisarcot illetően.
Katonái a táborozás alatt tüzet raktak és
szalonnát sütöttek nyárson. Az egyik vitéz,
akit Bényeinek hívtak, leszúrta nyársát a

földbe, amelyből szép nagy nyárfa nőtt. A
sámsoni emberek elnevezték Bényei nyárfának, Rákóczi fájának. Az évek, évtizedek
alatt hatalmas fává terebélyesedett, s hűsítő árnyat nyújtott az arra járó embereknek.
Sajnos villámcsapás érte és az 1970-es évek
elején kipusztult.
1980-ban Mocsár Gábor A város és a fejedelem címmel regényt írt, melynek egyik
fejezete A sámsoni találkozás. A történet
Debrecen és a kurucok viszonyának, Dobozi
István főbíró és II. Rákóczi Ferenc sámsoni
táborban zajló fontos tárgyalásának állít
emléket.
2004-ben az iskola falára Rákóczi emléktáblát helyeztek el, mely a fenti mondához
kapcsolódó valós történelmi eseményre
hívja fel a figyelmet, azaz hogy Rákóczi
1703. július 26-án valóban Sámson alá érkezett táborával. Ugyanitt egy fiatal nyárfa
is lett ültetve, a Bényei nyárfa emlékére.
2013-ban a fa helyét megjelölték, a fa egy
darabja bekerült a muzeális intézménybe,
ahol tovább örökítik a hagyományt a felnövekvő generációknak.
1998-ban az első Rákóczi hét keretében
volt az iskola névadó ünnepsége. (Előzményként meg kell említeni, hogy korábban is viselte e nevet évtizedekig az iskola
úttörő csapata.) Az ünnepélyes műsort
gazdagította a Rákóczi emlékkiállítás, szoboravatás, az önkormányzat ajándéka – az
intézmény új zászlajának átadása és a II.
Rákóczi Ferenc emléktársaság emlékzászlajának adományozása. A névadó tiszteletére, születésének évfordulóján minden
év márciusában Rákóczi hetet szerveznek.
A heti projektben minden évben gazdag,

AZ ÉV ELSŐ SZÜLÖTTE
Eltelt egy újabb év, és ismételten köszöntötte Hajdúsámson az
év első újszülöttjét. Varga Alexander Eduárdó Debrecenben,
2019. január 9-én jött a világra szülei - Varga Sándor és Ábri
Irma - nagy boldogságára. Alexander nagyon jó egészségnek
örvend, boldog kisbaba 3 testvére mellett. A körzet képviselője,
Szabó Kálmán, valamint a hivatal szociális osztály vezetője,
Mászlé Tiborné is gratuláltak az örömszülőknek, városunk és
önkormányzatunk nevében is.
Antal Szabolcs polgármester

színes programokkal várják a tanulókat. Az
események szervezését, lebonyolítását
a DÖK végzi.
Rendszeres programok:
• sportvetélkedők,
• a Rákóczi kupa elnyerése,
• történelmi vetélkedő,
• képzőművészeti pályázat,
• ének, vers és prózamondó versenyek,
• nyitó és záró ünnepség.
A nyitó ünnepség keretében megszólal a
fejedelem kedvenc hangszere, a tárogató.
A tanulók színvonalas műsorral készülnek
e jeles napra. Koszorúkat, virágokat helyeznek el az iskola és a város társadalmi szervezeteinek képviselői a fejedelem szobránál.
A hét utolsó napján iskolagyűlés keretében
kerülnek átadásra az oklevelek, jutalmak a
versenyek győzteseinek. „Rákóczi nyomában” címmel rendszeresen kirándulásokat
is szerveznek az életútját bemutató helyszínekre. Jártak már a tanulók Borsiban,
Vaján, Diósgyőrben, Ónodon, Szerencsen.
Ilyenkor 10-15 busz sorakozik az iskola előtt
és útra kelnek a diákok, hogy megismerjék
a múlt örökségét. 2007-ben Rákóczi díjat
alapítottak, amelynek átadására a Rákóczi
hét nyitó ünnepségén kerül sor. A Rákóczi
szobrot vagy plakettet olyan személyeknek ítéli oda az iskola vezetősége, akik
nagyban hozzájárultak az intézmény hírnevének öregbítéséhez, a tanulók testi-lelki
fejlődéséhez. 2010-ben egy újabb színfolttal gazdagodott a Rákóczi hét. Ekkor került
sor az iskolai harang felszentelésére, amely
Rákóczi harangja néven szólal meg minden
nemes iskolai rendezvényen.
Tarné Hajdú Judit
és Tóthné Szathmáry Irén

7

Táncosaink hirei
NÉHÁNY SORBAN SZERETNÉM ÖSSZEFOGLALNI SZABOLCS ÉS SOPHIA TAVALYI ÉVÉT,
MELY EREDMÉNYES HAZAI ÉS KÜLFÖLDI
VERSENYZÉSSEL, FELLÉPÉSEKKEL TELT.

Táncosaink az elmúlt években számos
hazai és külföldi versenyen és fellépésen
vettek részt közösen, a versenyeken szinte
minden esetben a döntőben táncolhattak.
Több kiemelkedő eredményt értek el
együtt, néhányat kiemelve a Kelet-Magyarország Területi Bajnokai lettek, formációs Magyarbajnokságon két alkalommal
bronzérmet kaptak, formációs ranglista
versenyeken kétszeres ezüstérmmel gazdagodtak és számos egyéni versenyen állhattak a dobogón, táncolhattak a döntőben. Kitartásuknak köszönhetően a hazai
ranglistán is szerepelnek standard táncokkal. A 2017-es évben elsőbálozók voltak a
Balatonfüredi Anna-bálon. A Magyar Idők
július 04-ei számában a 2018 évi Annabál
beharangózó cikkjében a címlapon szerepeltek táncosaink.
2018-as évben Hajdúsámson Város Önkormányzatának Sport Díjával jutalmazta
Szabolcs eddigi munkáját, ami élete legnagyobb elismerése volt, melyet ezúton is
szeretne megköszönni a város vezetésének és a képviselő testületnek.
A tavalyi évben is számos fellépésen
vettek részt, de a legnagyobb megtiszteltetés számukra mindig az, amikor a
Város rendezvényein léphetnek fel. Így
részt vettek a Farsangi mulatságon, a

sámsonkerti Családi Napon, a Hajdúsági
Ízek Fesztiválján és egyéb városi rendezvényen, ahol magát a rendezvényt palotás
tánccal nyitották meg.
Ezekre a fellépésekre mindig külön egyedi
koreográfiakkal készülnek táncospárjával,
és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptak.
A tavalyi év főleg a B osztályra való felkészüléssel telt, mindemelett Sophia felvételt nyert Budapestre az ELTE-re, így tanulmányai folytatása miatt felköltözött a
fővárosba. Nehéz időszak kezdődött számukra, hiszen a közös edzéseket Debrecen-Budapest távolsággal kellett megoldaniuk. Mindent megpróbáltak, de sajnos
a távolság túl nagy ahhoz, hogy napi szinten együtt tudjanak edzeni, mely a sikeres
versenyzés alapja. Így az év végén életünk
legnehezebb döntését hozták meg, külön kell válniuk, hogy mind a ketten teljes
erővel a táncra tudjanak összpontosítani,
azzal az intenzivitással, ami ezen a szinten szükséges. A 2019-es év egy új kihívás
Szabolcs számára, hiszen egy új párral
kezdi az évet, nagyon sok edzés, kitartás
vár rájuk, hogy sikeres versenyzőként képviselhessék városunkat. Kívánjuk, hogy a
kitartó munka meghozza gyümölcsét és
sikeres versenyeredményeket hozzon
számukra.

SÁMSONKERTI HÍRADÓ

Húsvéti Bringatúra
Az idei évben is terveink között szerepel
a Húsvéti Bringatúra megszervezése
az ünnepek előtt. Bővebb tájékoztatással március végén-április elején
leszünk. Szervezők a Sámsonkerti és
Martinkai Részönkormányzatok és
Egyesületek.

Buszváró épült
A körforgalom s elkerülő építésekor a
Sámsonkerti 471-es számú főúton található két buszmegállóból elbontásra
kerültek a fedett buszvárók. Ezek pótlásáról gondoskodtunk, így két szép új
buszvárót kapott a településrész két új
hulladéktárolóval.
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Vera néni, Hajdúsámson „szakács nénije”
HAJDU IMRÉNÉ, VERA NÉNI HAJDÚSÁMSONBAN TÖBB, MINT 30 ÉVIG, 600 GYEREKNEK
FŐZÖTT AZ ISKOLA KONYHÁJÁN FŐSZAKÁCSKÉNT, MAI NAPIG IS DOLGOZIK A CSALÁDI
VÁLLALKOZÁS ÉTTERMÉBEN NYUGDÍJASKÉNT, SZAKÁCS NÉNIKÉNT.
Vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszakban vagyunk, ezért Vera néni Naplónk
kérésére elárulta az Ő bevált farsangi fánk
receptjét, miként készíti el. Mindeközben
mesélt életéről, szakács „művészetének”
kezdetéről, milyen volt gyermek, felnőttkora.
Nagycsaládból származik.

konyháján. Ott figyeltek fel tehetségére, és
kérték végezze el a szakácsiskolát. Ott közel 10 évig dolgozott, majd Hajdúsámsonba került párja által, aki a helyi óvodában
helyezkedett el. Ott tudták meg, hogy a
hajdúsámsoni iskola szakácsnőt keres, Vera
néni így lett 32 évig oszlopos dolgozója az
intézménynek.

A mai napig aktív Hajdúsámson „szakács
nénije”, a családi vállalkozás által üzemeltetett étteremben főszakács hétköznaponként, tavaly pedig 4. alkalommal zsűrizett a
város legnagyobb rendezvényén, a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválján, a főzőversenyen.
Imádja a családját, 2 lánya, vejei és 5 unokája élteti mindennapjait, a vasárnapi ebéd
pedig nem telhet el úgy, hogy ne Vera néni
készítené el számukra. Szabadidejében
szeret tévézni, és nagyon fontos számára,
hogy munkatársaival szeretetben, jókedvvel
teljen el a munkaidő.

FARSANGI FÁNK HOZZÁVALÓI:
(szalagos és csavart fánk)

1951. június 20-án született Debrecenben.
Összesen tízen voltak testvérek, Ő az első
szülött gyermek, ezért már korán el kellett
kezdenie dolgozni, mindenben segített
édesanyjának, a házkörüli munkában is.
Hogyan is lett szakács?
16 évesen konyhai kisegítőként kezdte az
akkori debreceni Orvostudományi Egyetem

Családja is volt munkahelye.
A tanári kar családtagként kezelte Vera
nénit, tantestületi kirándulások, táborok,
összejövetelek, ünnepségek, bálok nem
jöhettek létre finom főztje nélkül, valamint
a falusi lakodalmak. Kedvence a táboroztató
gyerekeknek a túros csusza volt. Meghatottan emlékezik vissza ezekre az évekre, a
kialakult örökre szóló barátságokra.

Hozzávalók:
• 1 kg liszt
• 6 db tojás
• 20 dkg porcukor
• 1 késhegynyi só – ízlés szerint
• 5 dkg élesztő
• 10 dkg vaj – olvasztott
• 1 liter tej
Elkészítése:
6 db tojássárgájához hozzáadjuk a lisztet,
sót, élesztőt, olvasztott vajat, tejet, majd
fakanállal a masszát jól kikeverjük. (Csak fakanállal, a farsangi fánkot csak azzal keverhetjük). A massza akkor lesz szép sima, ha
úgynevezett hólyagosra keverjük. 40 percig lefedve kelni hagyjuk. Lisztezett terítőt
készítünk elő, amelyen kézzel kinyújtuk a
tésztát, majd elkezdjük késsel szaggatni és
formázni. A tűzhelyen előkészítjük az olajat
melegíteni 150 fokon, megpróbáljuk úgy
sütni, hogy szalagja legyen, (középen fehér
csík a szalag). Szép barnára sütjük, porcukorral majd lekvárral ízesítjük.

Ezúton szeretnénk pótolni egy szép korú köszöntést
még a tavalyi évről technikai okok miatt.

Manyika néni szép
korú lett
BARNA IMRÉNÉ, MANYIKA NÉNI MARTINKAI
LAKOSUNK 2018.JÚNIUS 6-ÁN TÖLTÖTTE
90. ÉLETÉVÉT, SZÉP KORÚ LETT.
E nemes alkalomból köszöntötte Dandé
Lászlóné alpolgármester asszony – aki
felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelét és átadta önkormányzatunk
ajándékát – Szabó Kálmán a körzet képviselője és Dán Mónika anyakönyvvezető.
Isten Éltesse Nagyon Sokáig Manyika nénit.
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„Olimpiai bajnok szeretnék lenni”

HÍREINK

AZ ALIG 15 ÉVES HAJDÚSÁMSONI SZÁRMAZÁSÚ BUJDOSÓ ZSOMBOR 2018 JÚLIUSÁBAN
ORSZÁGOS BAJNOKI CÍMET NYERT 200 MÉTER GYORSÚSZÁSON.
Hajdúsámson ismételten büszkélkedhet
egy ifjú tehetséggel, Bujdosó Zsomborral.
Zsombor jelenleg a budapesti Duna Arénában edz naponta 5 órát Hosszú Katinka
klubjában, az Iron Swim-ben, ahonnan
eredményei alapján a serdülő válogatott
tagja lett. Hogyan is kezdődött pályafutása,
erről kérdeztem édesapját, Bujdosó Dánielt,
mivel az ifjú sportoló az interjú alatt Budapesten tartózkodott az edzésén.
Zsombor 6 éves korától a debreceni Hunyadi János Általános Iskola úszó osztályába
járt. Az úszás mellett 4 évig vízilabdázott is a
debreceni uszodában töltött évek alatt. Már
akkor látható volt tehetsége, gyorsasága, kitartása. Az edzései a Debreceni Aquasport
Egyesületben zajlottak. Edzői: Molnár Szilvia, Moravecz János.

kiválasztották, így Pestre költözött édesanyjával. Shane és Katinka leültek a fiúnkkal
beszélgetni és megkérdezték: Mi a célod
az úszással Zsombor? „Olimpiai bajnok szeretnék lenni” – válaszolta. Shane szűk fél
évig volt az edzője, óriási lendületet, erőt
és magabiztosságot adott Zsombornak.
A Katinkáék magánéleti válsága miatt nem
folytatták együtt az edzéseket. De egy kiváló új edzőt kapott, Shane segédedzőjét, Kiss
Dórát, akivel 2018-ban Országos Bajnoki
címet szereztek és aki jelenleg is mindent
megtesz a közös célok megvalósításáért.
A hajdúsámsoni fiúból pesti diák lett, magántanulóként tudja végezni tanulmányait.

Mivel telik szabadideje, hogyan tud kicsit
kikapcsolni Zsombi?
Jó baráti kapcsolat alakult ki edzőtársaival,
valamint Katinkával, akivel, a beszélgetések
mellett, akár hamburgerezni is elmennek,
de Hajdúsámson a pihenés számára azokon
a hétvégeken, mikor hazalátogathat a
szombat délelőtti edzés után. A régi utcabeli barátokkal és volt osztáytársakkal a mai
napig tartja a kapcsolatot. A ritkán látott
nagyszülőket is csak ilyenkor van alkalma
meglátogatni. Az idő nagyon kevés hétfőn
reggel újra a medence várja hiszen Zsombor
számára minden az úszás.
Zsombor 2019-ben Nemzetközi Versenyre
készül, júliusban Európai Ifjúsági Olimpia /
EYOF / Bakuban. Előtte júniusban lesz a
korosztályos Országos Bajnokság, melyen
szintén megméretteti magát. Sok sikert
kívánunk a hajdúsámsoni tehetségnek, reméljük még sokat hallunk róla.

Mikor kezdett el versenyezni?
A minimum vizsgák megszerzése után
azonnal rajtkőre állhatott. A vízilabdázást
ezzel egyidejűleg kezdte. A Magyar Úszó
Szövetség Jövő Bajnokai Programjának
Zsombor 2014-ben lett tagja. Kiemelkedő
eredményei alapján a régióból 2015-ben
Dubai edzőtáborban vehetett részt , amely
nagyon nagy élmény volt számára. Ez alatt
az időszak alatt többnyire dobogós helyezéseket ért el a versenyeken. Ez a program
kapuja lett a jövőjének.
2016-ban felköltöztek Budapestre. Miért
kellett ezt a döntést meghozni?
Hosszú Katinkáék – akkor még Shaneel –
hirdettek egy új klubot, az Iron Aquatics-t.
Jelentkezett Zsombor a Klubba, a válogatón

Jelzőrendszeri
tanácskozás

A HAJDÚSÁMSONI CSALÁD - ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI

A HAJDÚSÁMSONI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT FEBRUÁR 19-ÉN TARTOTTA MEG A 2018-AS ÉVRE VONATKOZÓ
JELZŐRENDSZERI SZAKMAI TANÁCSKOZÁSÁT.
A Tanácskozáson az elmúlt év gyermekvédelmi tevékenysége, a főbb probléma
típusok, a településen élő kiskorúak veszélyeztetettségeinek legjellemzőbb okai
hangzottak el továbbá a jelzőrendszeri
tagok ismertették éves gyermekvédelmi
tapasztalataikat.
Csőszné Szilágyi Erzsébet helyi vezető

TÁJÉKOZTATÁS
A Hajdúsámsoni Család - és Gyermekjóléti Szolgálatnál minden
hónap első keddjén a délelőtti órákban fogyatékosságügyi
tanácsadók várják az érintetteket és családjaikat.
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ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

Jótékonysági hangverseny az óvodában
2019. JANUÁR 21.-ÉN IMMÁR 5. ALKALOMMAL RENDEZTÜK MEG „JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENYÜNKET,” MELYNEK BEVÉTELÉT AZ ÓVODA UDVARI JÁTÉKAINAK FEJLESZTÉSÉRE KÍVÁNJUK FORDÍTANI.
Először Tóth Gáborné óvodavezetőhelyettes köszöntötte a jelenlévőket, majd
a kicsik néptánc csoportjának és zeneóvodásainknak a bemutatóját láthattuk. Mindkét csoport igazán színvonalas produkcióval szórakoztatta a lelkes közönséget. A
gyermekcsoportok felkészítő pedagógusai
Farkas Marianna, Tar Imréné és Sebők Zoltánné voltak.
Ezek után az óvodapedagógusok kórusától hallhattunk két musical-részletet, mely
szintén nagy sikert aratott.
Rendezvényünk második részében olyan
művészek, énekesek szórakoztatták a jelenlévőket, akik már évek óta visszatérő
vendégeink.
Donkó Annamária, Kuczmog Klaudia és
Antóni Norbert a debreceni Csokonai Színház
énekesei, míg a zongorán közreműködő
Gyülvészi Péter ugyanitt karigazgatóként
tevékenykedi.

Az olasz származású operaénekes hölgy,
Francesca Provvisionato jelenleg a debreceni Zeneművészeti Egyetem oktatója, valamint szülőhazájában is rendszeresen tanít.
Vendégünk volt még Vince János is, aki évek
óta szervezője ennek a hangversenynek, és

Téli egészséghét
ESEMÉNYNAPTÁRUNKNAK MEGFELELŐEN 2019. FEBRUÁR 4.-8. KÖZÖTT TARTOTTUK MEG
ÓVODÁNKBAN A MÁR HAGYOMÁNYNAK SZÁMÍTÓ TÉLI EGÉSZSÉGHETET.
A hét folyamán megjelent programként- a
betegség megelőzés, a prevenció hangsúlyozása, a betegségfajták, az orvos gyógyító
munkája, és az egészségvédő vitaminok,
gyógynövények, gyógyteák fogyasztásának
fontossága.
Szerepjátékként orvosi rendelőt, kórházat
alakítottunk ki, ahol a gyerekek beöltözhettek orvosi zöld köpenybe és különböző orvosi

műszerekkel / injekció, spatula, géz, fásli, lázmérő, kémcsövek, infúziós csövek, szájmaszk
/ tették sikeressé a „gyógyítást”.
Hangsúlyozva a vitaminok szerepét és a gyümölcsök- zöldségek egészséges hatását a
szervezetünkre, vitaminsalátát készítettünk
közösen. A szülők támogatása által olyan sok
gyümölcsöt kaptunk erre a hétre, hogy nemcsak egy alkalommal tudtuk elfogyasztani a
„vitaminbombákat”.
A gyógyteákat a gyerekekkel közösen készítettük el citrommal, mézzel ízesítve. Fogyasztás közben megbeszéltük gyógyító hatásukat, a tea és folyadék bevitel fontosságát a téli
influenzás, megfázásos időszakban. Ilyenkor
a gyerekek körében is sokkal gyakoribbak a
betegségek előfordulása, ezért folyamatosan
gyakoroljuk és rögzítjük a gyakori kézmosás
és zsebkendő használat helyes technikáját.
Csoportonként zenés gimnasztika formájában mozgattuk meg testrészeinket.
Az óvodapedagógusok személyisége, színes
egyénisége, kreativitása a héten a programok megtervezésében, lebonyolításában is
megmutatkozott. Az egészséghét nemcsak
a gyermekek, de a csoportokban dolgozó felnőttek számára is sok élményt adott.
Weidnerné Puskás Mária
Egészségnevelési munkaközösség vezető

jelenleg a budapesti Operaház tagja, valamint Major György domokos- rendi atya, aki
zongorajátékával segítette az énekeseket.
Műsorunkban népszerű és vidám operett
dallamok és olasz canzonetták hangzottak
el, a közösség nagy örömére. Zárásként
felcsendültek a Pezsgő-ária dallamai Verdi
Traviata című operájából, melyet együtt
dúdolt a közönség a művészekkel.
Felejthetetlen élményekkel gazdagodhatott minden lévő ezen a délutánon.
Találkozzunk jövőre is!
Farkas Marianna óvodapedagógus

FELAJÁNLÁS AZ
ÓVODÁNAK

A gyerekek a játék által ismerkednek a környezetükkel,
a világban zajló eseményekkel, a tárgyak különféle
tulajdonságaival és a közösségi élettel. Segítségével észrevétlenül tanulnak és fejlődnek, miközben
élményt is nyújt számukra.
A különböző fejlődési szakokban a gyerekeknek
különböző játékokra van szükségük, ehhez járult
hozzá Hamar István bútorasztalos, aki bútorlapból
különböző méretű fakockákat készített, majd a szükséges munkálatok után felajánlotta a hajdúsámsoni
Eszterlánc Óvoda csoportjainak.
Ezekből a fakockákból jutott mind a 20 csoportnak,
mely segítségével a gyerekek által megálmodott várakat, kastélyokat…..elevenítették meg. Az együtt
játszás hatalmas örömforrást is jelent a gyerekeknek.
Az óvoda és a gyerekek nevében is köszönjük szépen
a felajánlást!
Süvöltősné Terdik Katalin óvodapedagógus
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Zöld Óvoda pályázat
ÓVODÁNK AZ ESZTERLÁNC ÓVODA 2018. SZEPTEMBER 5.-ÉN PÁLYÁZATOT NYÚJTOTT BE A
„ZÖLD ÓVODA” CÍM ELNYERÉSÉRE, MELYET 2019. JANUÁR 21.-ÉN BUDAPESTEN A VÁROSLIGETBEN
ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT MEGKAPTUNK.
Így 3 évig viselhetjük a „Zöld Óvoda” címet, amikor majd ismételten pályázunk.
Óvodánk célkitűzésében és a pedagógiai
programunkban is prioritásnak tekintjük a
környezeti és egészségnevelést. Erre építjük
a fejlődést elősegítő tevékenységeket, a helyi környezeti értékek megismerését, védelmét, megőrzését. Nagyon fontosnak tarjuk,
hogy az óvoda felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív
mintát nyújtson a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra,
az egészséges életmód szokásainak megalapozására, az egészséges életvitelre. Éves
eseménynaptárunkban a zöld jeles napok
kiemelt helyet kapnak. Programokkal, tevé-

kenységekkel élményszerűen dolgozzuk fel
a zöld jeles témákat: A madarak és fák napja,
Víz Világnap, Föld napja, Takarítás Világnap.
Bízunk abban, hogy a környezettudatosság,
a környezetbarát magatartásforma /szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, energiatakarékosság vízzel, árammal/ a „zöld”
gondolkodás és tudatosság óvodásainkban
megmarad és a gyerekeken keresztül a szülőket is megérinti. Csoportszobáinkban a
természetsarkok kialakításával a gyerekek
közelébe visszük a természet szépségeit.
Elkezdtük a csoportok kiskertjeinek kialakítását, ahol a növénygondozást, a növények
fejlődésének nyomon követését biztosítjuk
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Tisztelt Lakosság! Kedves Vén Diákok!
ISKOLÁNK, A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS AMI ÁLLANDÓ
ISKOLATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS MEGALKOTÁSÁT TERVEZI.
Tisztelettel kérjük Önöket, családjukat,
amennyiben olyan tárgyi és fotóemlékekkel
rendelkeznek, melyek a régi iskolás évekből
származnak, s tudják ezekkel gazdagítani
kulturális örökségünket, bocsássák azokat
rendelkezésünkre!
Kérjük Önöket, továbbítsák ezt a kérésünket
azon ismerőseik számára is, akik iskolánk egykori diákjai voltak, vagy akikről tudják, hogy
rendelkezhetnek ilyen tárgyakkal, képekkel!
AMIT VÁRUNK:
Tárgyak: régi iskolai öltözet, iskolatáska, iskolai felszerelés, taneszköz, tolltartó, tintatartó,

tintás üveg, emléktárgy, jelvény, úttörő, kisdobos kendő, ruha és fölszerelés, iskolaköpeny stb.
Dokumentumok: iskolai tankönyv, térkép,
jutalomkönyv, értesítő, bizonyítvány, oklevél,
rajz, levél, füzetek, ellenőrzők stb.
Képek és fényképek: rajzok, festmények, albumok, képes levelezőlapok, tablóképek, régi
fényképek, az iskolai élet, a régi ünnepségek,
a kirándulások és az úttörőélet fényképei,
melyek itteni eseményeket, versenyeket, iskolai összejöveteleket örökítettek meg
Minden tárgyi és írásos emlék, ami a
hajdúsámsoni általános iskolához, jeles tanárokhoz és diákokhoz kapcsolható (akár az
50-es, 60-as évekből, de korábbi évekből is).
A begyűjtött anyagot minden hétköznap az
iskola könyvtárában reggel 800 órától délután 1400 óráig Tóthné Szathmáry Irén nyugdíjas könyvtárosnak hozhatják be.
A behozott tárgyakkal kapcsolatosan a következőkre kérjük Önöket:
• A tárgyakhoz a következő adatokat legyenek szívesek egy papíron mellékelni:
• név, pontos cím, telefonszám
• Ha úgy dönt, hogy az iskolának ajándékozza a tárgyat, legyen szíves, a mellékelt papíron a kért adatokon kívül azt is jelezze!
Természetesen az örökbe adományozott tárgyakat biztonságosan tároljuk.
A leadási határidő folyamatos, viszont szeret-

gyermekméretű szerszámok használatával.
Kiskertjeinket folyamatosan bővítjük óvodai
konyhakertekkel, fűszer és gyógynövények
telepítésével. Kirándulásokat szervezünk állatkertekbe, természetvédelmi területekre
és nemzeti parkokba. Természet és környezetvédelemmel foglalkozó szakemberekkel
és szervezetekkel szoros együttműködést
kötöttünk, hogy környezeti nevelési tevékenységünket sikeresen végezzük gyermekeink körében: méhész, vadász, erdész, madarász, állatorvos. Évente két alkalommal
papírgyűjtést szervezünk. Szeretnénk bővíteni ezt a tevékenységünket műanyag palackok és italos kartondobozok gyűjtésével.
Zöld Óvoda címünk megszerzésével elindultunk egy hosszú úton, amely tudatosságot feltételez, hogy óvodásainkba elültessük a természet iránt érzett szeretetet,
megóvását, és környezetünk védelmét.
Weidnerné Puskás Mária
Egészségnevelési munkaközösség vezető

nénk még ebben az évben weboldalunkra
feltölteni a kapott anyagokat, ezért nagy
örömmel vennénk, ha februárban és márciusban minél több anyagot kaphatnánk.
Kedves lakosok, elszármazott hajdúsámsoni
iskolatársak! Előre is köszönjük az aktív részvételt és a segítséget, hiszen a múltat dicsőség felkutatni, kötelesség ápolni, s felemelő
érzés őrizni.
Hajdúsámson, 2019. 01. 27.
Köszönettel: Iskolavezetés

ISMÉT ÚJ KÖNYVEK
ÉRKEZTEK A
KÖNYVTÁRBA!
Iskolai könyvtárunk az Iskolánkért
Alapítványnak köszönhetően 563 000
forint értékben rendelhetett közel 300
kiadványt, s így jelentős mértékben
bővíthette állományát. A gyerekeknek
szóló könyvek, képregények, folyóiratok megérkeztek, az intézmény könyvtárában olvashatók és kölcsönözhetők.
Köszönjük szépen az alapítvány támogatóinak, hogy a személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával
lehetővé tették a könyvek beszerzését, tanulóinkat pedig arra biztatjuk,
hogy látogassák könyvtárunkat, és
olvassanak sokat!
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Példamutató összefogás a Rákóczi-iskolában
PÉLDAMUTATÓ ÖSSZEFOGÁSRÓL TETT TANÚBIZONYSÁGOT HAJDÚSÁMSONBAN A II. RÁKÓCZI FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ZENEMŰVÉSZETI TAGOZATÁNAK SZÜLŐI
KÖZÖSSÉGE, A HOZZÁTARTOZÓK, VALAMINT ISKOLÁNK TANÁRAI, DOLGOZÓI ÉS A TELEPÜLÉSEN ÉLŐK.
A művészeti iskola tanárainak kezdeményezésére koncertet szerveztünk B. Sz. tanulónk orvosi kezelésének támogatására.
Az intézmény zsúfolásig megtelt aulájában

a másfél órás koncertet nagy érdeklődéssel hallgatták a jelenlévők. Az iskola zenei
tagozatának tanárai és növendékei nagy
lelkesedéssel és izgalommal készültek a

fellépésre, mindannyian segíteni szerették
volna tanulótársuk gyógyulását. A hívó szóra
azonnal és önként jelentkeztek diákjaink
a koncerten való szereplésre. Volt növendékeink közül is többen jelezték fellépési
szándékukat, majd részt is vettek a műsorban. A művészeti iskola növendékein kívül
az általános iskola Kicsinyek kórusa is szerepelt a programban, a műsor végén két
egyházi dicséretet adtak elő.
A nagyvonalú támogatásnak köszönhetően
231 500 Ft-ot adhattunk át a koncert befejeztével tanulónk édesanyjának. Rendkívüli,
szívet melengető boldogsággal és szeretettel töltött el bennünket a tudat, hogy
segíthetünk, a magunk módján hozzájárulhatunk diákunk felépüléséhez. Személy
szerint is nagyon köszönöm vendégeinknek és a támogatóknak adományaikat,
kollegáimnak a felkészítést, a részvételt és
a szervezésben közreműködők segítségét.
Egy magasztos cél érdekében nem fáradság a segítség!
Jakubecz Sándor igazgatóhelyettes

Látogatás a Szabó Magda Emlékházban
VILÁGHÍRŰ MAGYAR ÍRÓNŐNK, SZABÓ MAGDA MUNKÁSSÁGÁNAK MINDIG IS NAGY TISZTELETTEL
ADÓZOTT ISKOLÁNK HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉGE. ÖRÖKÉRVÉNYŰ MONDANIVALÓJA ÉS SZÍNES
STÍLUSA MIATT ÚJRA ÉS ÚJRA TALÁLKOZHATUNK MŰVEIVEL.
Tavaly volt szerencsénk megtekinteni az
Abigél című musicalt a Csokonai Színházban. Tanulóink között osztatlan sikert aratott a történet és a kivitelezés egyaránt.
Ilyen hatásos előzmény után nagy lelkesedéssel vetették bele magukat diákjaink az
írónő munkásságának alaposabb megismerésébe. Többen ezt az Abigél című regénynyel kezdték.
Idén január 31-én tizenegy tanulónkkal látogattuk meg Debrecenben a Szabó Magda
Emlékházat. A programot egy remek kezdeményezés hatására hirdettük meg: az
Emlékház az Ady-év tiszteletére egy héten
át elengedte a belépő díjat azoknak, akik
el tudtak mondani egy Ady-verset. Kapva
kaptunk az alkalmon, és Ady Endre Góg és
Magóg fia vagyok én című versével meg-

váltottuk a lehetőséget egy csodás kiállítás
megtekintésére.
A kiállításon láthattunk korhű szobaberendezést, interaktív módon tanulmányozhattuk az írónő családfáját, meghallgathattuk
hangját egy régi telefonban, csodaszép
idézeteket olvashattunk híres műveiből. Az
ismeretek szerzését QR-kódok tették még
izgalmasabbá. Szabó Magda személyiségének megismerését egy érdekes interjú
vetítésével is segítették számunkra kedves
túravezetőink. Az interjú megnézése után
Zacharné Tünde néni rövid kötetlen beszélgetés keretében osztotta meg velünk Szabó
Magdával kapcsolatos élményeit, amelyhez
hozzáfűzhettem saját személyes tapasztalataimat is. Ezt könyvajánlóval zártuk.
Az alkalom sikerét is bizonyítja, hogy több

tanulónk is elkötelezte magát egy-egy Szabó Magda-regény elolvasására. Három ifjú
hölgy például hamarosan behatóan fogja
ismerni az Álarcosbál című művet.
Természetesen a történetet itt még nem
zárhatjuk le. A Szabó Magda Emlékházba
tett látogatásunkat tervezzük megismételni,
hiszen az odaadó múzeumpedagógusok a
nagy érdeklődésre való tekintettel február
végéig meghosszabbították ötletes akciójukat.
Más terveink is vannak, de ezekről már egy
másik cikkben fogok beszámolni. Addig is
olvasásra fel! Ismerkedjetek bátran Szabó
Magdával!
CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNYÉ

Az iskola felső tagozatos diákjai
is farsanggal űzik el a telet.
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16 közösen töltött év

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

HAJDÚSÁMSON MUSKÁTLI NÉPDALKÖRE
FEBRUÁR HÓNAPBAN ÜNNEPELTE 16.
„SZÜLETÉSNAPJÁT”. „A KÖZÖSEN ELTÖLTÖTT
ÉVEK A TAGOKAT NAGYON ÖSSZEKOVÁCSOLTÁK” - ÁRULTA EL HAJDUNÉ HŐGYE
ZSÓFIA A NÉPDALKÖR VEZETŐJE.
Az éneklés szeretete, a hagyományok
ápolása mellett a csoport közösen jár
színházba, kirándulni, jó hangulatú születésnapokat, főzéseket tartanak. Számos
országos, megyei díjat tudnak a hátuk
mögött. Legszívesebben saját vidékük
dalait éneklik, hiszen ezeket még a szüleiktől, nagyszüleiktől tanulták. Ünneplésüket megtisztelte Antal Szabolcs polgármester is, aki nagyon büszke arra,
hogy 16 éve működik a népdalkör a településen, és akikre mindig lehet számítani
a helyi, megyei, országos rendezvényeken, szabadidejüket és energiájukat „feláldozva”.

Az idei évben is tartalmas, munkával eltöltött próbák várnak a csoportra, hiszen
májusban ismét megmérettetik magukat
a KÓTA Népzenei Szövetség minősítő

rendszerében. Tavaly Arany országos
fokozatot értek el és ezt a célt tűzték ki
maguk elé ezúttal is.

Könyvtári hírek

Kultúrházak éjjel-nappal

KEDVES OLVASÓINK! INTÉZMÉNYÜNK 2019-BEN
IS SZERETETTEL VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ OLVASÓIT.

JÓ HANGULATBAN ZAJLOTT A KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
PROGRAMSOROZATUNK ELSŐ RENDEZVÉNYE FEBRUÁR 15-ÉN.

Helyben olvasható és kölcsönözhető folyóiratok ebben az évben:
Hajdú-Bihari Napló, Nők Lapja, Story, Családi Lap, A Mi Otthonunk,
Praktika, Természetgyógyász Magazin, Kertbarát Magazin, Kiskegyed,
Kiskegyed Konyhája, Kiskegyed Otthona, Kismama, Lakáskultúra,
Szép Házak, Keresztszemes Magazin, Kreatív ötletek, Esküvői Divat,
National Geographic, Auto Bild,
Újak: Blikk Nők, Ezermester, Kiskegyed Extra, Sikeres Nők Lapja
Ezen kívül az NKA által biztosított mintegy 70 féle egyéb folyóirat is
elérhető (Alföld, História, Természetbúvár, Tücsök stb.)
Könyvtárunkba átlagosan havonta két alkalommal érkeznek új
könyvek.
Állományunkról az alábbi linken tájékozódhatnak kedves meglévő
és új olvasóink : http://opac3.hajdusamson.monguz.hu/.
A katalógusban szerző, cím, tárgyszó alapján is lehet keresni.
Beiratkozási díj egy naptári évre:
Felnőtteknek:
1000.- Ft
Kedvezményezettek (50 %):
16 éven felüli diákoknak:
500.- Ft
Nyugdíjasoknak:
500.- Ft
Munkanélkülieknek:
500.- Ft
Köznevelési és önkormányzati intézmények dolgozói: 500.- Ft
Díjmentesség illeti meg:
16 éven aluliakat, 70 éven felülieket.
Ebben az évben több alkalommal biztosítunk ingyenes beiratkozást
az új olvasók részére. Ezeket az időpontokat és az aktuálisan megjelenő híreinket nyomon követhetik Facebookon a Hajdúsámson
Kultúra oldalon (https://www.facebook.com/petofi.konyvtar/).
Ez évben is szeretettel várjuk az olvasni vágyókat!
Plés Mihályné és Vasné Kaponyás Ágnes könyvtárosok

Kolbe Kálmánné Emese oktató egy új mozgásformát mutatott be
Hajdúsámsonban, mely 50 év felett segít a testi-lelki egészség
megőrzésében. A senior örömtánc kedvező fogadtatásra talált,
így a résztvevők elhatározták, hogy ezentúl minden pénteken
délelőtt igénylik majd a foglalkozást. Következő este egy újabb
„kultúrházas” programra hívtuk az érdeklődőket, zenés estünkön
a Trio Harmony Együttes, Gyányi István tehetséges énekes valamint a Valcer Táncstúdió táncosai szórakoztatták a közönséget.
Tarné Hajdú Judit igazgató
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Az alkotás öröme a legfontosabb
A HÍMZŐ HAGYOMÁNY ÁPOLÁSA, AZ ÖLTÖGETŐK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉVEL, 11 ÉVE ÉL
HAJDÚSÁMSONBAN, VEZETŐJÜK DOBOSNÉ HAJDU ANIKÓ - AKI HÍMZŐ NÉPI IPARMŰVÉSZ
CÍMMEL BÜSZKÉLKEDHET.

A csoport tagjai hétfőnként találkoznak és
alkotnak a Muzeális Intézmény termében.
Egyéni és közös alkotásaik számtalan sikereket értek már el, megye és országos szinten
is. „Amennyiben nem érjük el a kívánt célt,
nem csüggedünk, hanem még jobbat tervezünk és próbálkozunk legközelebb” – árulta
el az iparművész, Dobosné Hajdu Anikó.
A hímzők részére ez az év nagyon sok pályázati lehetőséget kínál. Az első a Kárpát
medencei ,,Komakendő-komatál”alkotói
pályázat, ami egy régi családi hagyományt
szeretne ismét feleleveníteni, család vagy
beteglátogatás szokását. A pályamunka
az együtt alkotásra és jellegzetes megyei
mintákra fog épülni. Készülnek a VIII. „Kitesszük a szűrét” országos kiírásra szűr,
szűcshímzéssel és nemezkészítéssel, melyeket női pelerinekre, kabátra, viselet
kiegészítőre lehet alkalmazni. Majd jön a
Mezőkövesdi XXIX. Kisjankó Bori hímző, és
a XV: „Virágzó népművészet” pályázat.
A tavalyi évet az erdélyi hímzéseknek
szentelték, ez az év a szűr hímzésé lesz.
Továbbra is örömmel fogadják az újabb
csatlakozókat, mert alkotni jó, hímezni
pedig főképp.
A klub eddigi munkásságait sikerült egy 2019es falinaptárba is összefoglalni, melyeket barátoknak, munkatársaknak ajándékoztak.
„Az alkotás öröme, ami számunkra a legfontosabb, hogy jól érezzük magunkat a
klubba, hogy boldogan fogjunk neki egyegy újabb hímezni valónak” – zárta gondolatait a klubvezető.

Esély a nőknek! – pályázati hírek

és a munkavállalók együttműködésének
javításához, növeléséhez a család és a
munka összeegyeztethetősége érdekében.

„ESÉLY A NŐKNEK! KOMPLEX SZAKMAI PROGRAM HAJDÚSÁMSON TÉRSÉGÉBEN” CÍMŰ
EFOP-1.2.9-17-2017-00070 SZÁMÚ PÁLYÁZATUNK KERETÉBEN JANUÁRBAN ELINDULTAK
A KÉPZÉSEK.

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal
Tarné Hajdú Judit és Maszlag Fanni szakmai munkatársakhoz!

Két napos (20 órás) tréning keretében az
alábbi képzéseket tudjuk ajánlani folyamatos jelentkezési lehetőséggel:
• munka és magánélet összehangolása,
• munkaerő-piaci reintegrációs képzés,
• munkáltatók képzése,
• társadalmi partnerképzés.
Márciusban Bolti eladó (OKJ) tanfolyamok
indulnak nappali és esti rendszerben, melyekre a magas számú jelentkezés miatt új
jelentkezőket már nem tudunk fogadni.
Partnerszervezetünk révén márciustól
nyelvi és informatikai, valamint speciális
szakmai képzéseket is tudunk biztosítani
a hozzánk fordulóknak.
A képzések mellett az alábbi tevékenységeket végezzük a könyvtár épületében
található Család és Karrierpontban:

• személyes tanácsadás, mentorálás,
• álláskeresésés segítése,
• folyamatos kapcsolattartás a munkáltatókkal,
• egyéni fejlesztési tervek készítése,
• rendezvények, műhelymunkák szervezése,
• segítő szolgáltatások ügyfeleink részére
(gyerekfelügyelet, bevásárlás, szállítás stb.)
Segítő szolgáltatásinkhoz várjuk önkéntesek
jelentkezését!
Fentiekkel a projekt fő célját segítjük elő,
bízunk benne, hogy térségünkben is javul
a nők munkaerő-piaci helyzete, a család
és munka összeegyeztethetősége. A projekt hozzá kíván járulni a nők rugalmas
foglalkoztathatóságának javításához, az
atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítéséhez és elterjesztéséhez, a munkáltatók

Elérhetőségek:
Hajdúsámsoni Család és KarrierPONT
CSAK PONT címe, elérhetősége:
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 7.
+36-30/327-0232
Email: csakpont.hajdusamson@gmail.com
Honlap: csakpont.hajdusamson.hu
Nyitva tartás:
Hétfő:
13:00-17:00
Kedd:
08:00-12:00
Szerda:
08:00-12:00
Csütörtök:
13:00-17:00
Péntek:
08:00-12:00
Szombaton előzetes bejelentkezésre.
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Itt a farsang, áll a bál…

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

NEGYEDIK MARTINKAI FARSANG MEGRENDEZÉSÉRE KERÜLT SOR FEBRUÁR 23-ÁN A
MARTINKAI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN HAJDÚSÁMSONBAN.
A mulatságot megnyitotta Dandé Lászlóné
alpolgármester asszony, aki a zsűrizésben
is részt vállalt.

23 kis nevezőt láthattak jelmezben, volt
közöttük rendőr, kalóz, tündér, kis katona, Drakula.

„DIGITALIZÁCIÓ AZ AKTÍV IDŐSEKÉRT”
Intézményünk sikeresen pályázott Digitális Jólét Pont fejlesztésére a
Szabadság tér 7.sz. alatti épületében és a Martinkai Közösségi Házban is.
Az elnyert eszközökkel ingyenes tanfolyamokat szervezünk a 65 év feletti
korosztály számára, melyre várjuk a jelentkezéseket.
Témák: okostelefon, tablet, laptop. Jelentkezni személyesen a
könyvtárban vagy az 52-200-026-os telefonszámon lehet.

SZÁNTÓ ELADÓ
Sámsonkert Hangyás
utcán 864 m2-es
közművesíthető szántó
eladó. Villany van.
Érd.: 52/640-848

A legötletesebb jelmezt egy tortával jutalmazták - melyet a Martinkai Őszirózsa
Nyugdíjas Klub ajánlott fel - amit Karsai
Balázs nyert meg Hook Kapitány kalóz jelmezével. A gyerekek délután Gyuri bohóc
mutatványait élvezhették, lufiból bármit
meghajtogatott számukra, az Őszirózsa
Nyugdíjas Klub pedig farsangi fánkkal is
kedveskedett a jelmezeseknek és a megjelenteknek.

KÖNYVELŐT KERESÜNK!
Gyakorlattal rendelkező könyvelőt keresünk baromfi neveléssel és vágással foglalkozó társaság hajdúsámsoni központi
irodájába.
Állás neve: Könyvelő
Hirdető: Toll96 Kft.
Cím: Hajdú-Bihar megye, Hajdúsámson,
Bodzás telep
Foglalkoztatás jellege: alkalmazott
Szükséges nyelvismeret: nem igényel
idegennyelv-ismeretet
Munkavégzés jellege: 8 órás teljes
munkaidő - főállás
Elvárt végzettség: Szakmai középfok (OKJ)
Jelentkezésként elvárt dokumentumok:
magyar nyelvű fényképes önéletrajz
A fizetés megegyezés alapján történik
Előnyök: Hajdúsámsoni lakóhely
Jelentkezés:
Kérjük, az alábbi e-mail címre küldjék önéletrajzukat: toll96kft@t-online.hu, illetve
ezeken a telefonszámokon érdeklődhetnek: 06-52/200-752, 06-30/581-1291
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GRÁNIT SÍREMLÉK
MEGRENDELHETŐ

2 személyes
450.000 Ft-tól
teljes kivitelezéssel.
Síremlékek megtekinthetők

BALKÁNYBAN
az Adonyi úton,
vagy személyesen
megkeresem.
Érdeklődni:

Máté Zoltán
06-30-271-6970

Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
,JBEÍOFWF)BKEÔT»NTPO7»SPT°OLPSN»OZ[BUBp,JBEÍT[ÃLIFMZF)BKEÔT»NTPO 4[BCBET»HUÃSp,JBE»TÃSUGFMFMåT"OUBM4[BCPMDTQPMH»SNFTUFS
4[FSLFT[UÃTÃSUGFMFMåT%BOEÃ.FMJOEBGåT[FSLFT[Uåp&NBJMEBOEFNFMJOEB!IBKEVTBNTPOIVp5FM p)POMBQXXXIBKEVTBNTPOIV
/ZPNEBJLJWJUFMF[ÃT$FOUFS1SJOU/ZPNEB,GU %FCSFDFO 'ÖSFEJV*44/

