
Olyan szeretettel és örömmel fogadtak min-
ket Borsiban, hogy elmondani nem lehet- 
mesélte egy diák, aki kitartóan és elszántan 
végig futotta a távot. A 21 fős futó csapatot az 
önkormányzat és az iskola dolgozói ünnep-
séggel várták Hajdúsámson határában, pont 
ott, ahol 1703. július 23 - án II. Rákóczi Ferenc 
táborozott seregével tiszántúli hadjárata so-
rán. A legenda szerint egyik vitéz akkor sza-
lonnasütés közben leszúrta nyársát, melyből 
később gyönyörű nyárfa nőtt. Sajnos a későb-
biekben villámcsapás által a fa kipusztult.
Az önkormányzat és az iskola szívügyének 
tartotta, hogy a fejedelem emlékére, a tábo-
rozás helyszínén emlékhelyet alakítsanak ki. 
Így jött az ötlet közös összefogással - Rákóczi 

BORSITÓL HAJDÚSÁMSONIG, MINTEGY 
30 TELEPÜLÉST ÉRINTVE ÖSSZESEN 164 
KILOMÉTEREN ZAJLOTT LE A RÁKÓCZI 
EMLÉKFUTÁS MÁRCIUS 25 ÉS 26-ÁN A 
HAJDÚSÁMSONI II. RÁKÓCZI FERENC 
ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS AMI 
PEDAGÓGUSAIBÓL, DOLGOZÓIBÓL ÉS 
DIÁKJAIBÓL ÖSSZEÁLLT 21 FŐS CSAPATTAL.

Emlékfutással, kopjafa állítással és nyárfa ültetéssel emlékeztek

A TeSzedd szemétgyűjtési akcióhoz csat-
lakoztak az óvodások, diákok, képviselők, 
intézményeink dolgozói, civilszervezetek, 
nyugdíjas klubok tagjai és magánszemé-
lyek. Sajnálattal érzékeltük, településünk 
egyre szemetesebb, az idei szemétszedésen 
rengeteg hulladék gyűlt össze, főleg az erdők 
mentén.
Minden kedves önkéntest megvendégeltünk 
egy ebéddel a Sportpályán.

Ezúton köszönjük minden résztvevő, segítő 
és szemétszedő munkáját valamint pol-
gárőreinknek a folyamatos jelenlétüket! 

Jó érzés volt ennyi embert látni egy jó ügy 
érdekében!

Antal Szabolcs polgármester
Sikeres volt a TeSzedd

TÖBB, MINT 300 ÖNKÉNTES SZEDTE VÁRO-
SUNKBAN A SZEMETET MÁRCIUS 30-ÁN 
SZOMBATON.

évéhez kapcsolódóan, a Rákóczi emlékfutó-
kat is méltóan fogadva, valamint 20 éve vet-
te fel az iskola a nevét – hogy március 26-án 
kopjafa avatással és nyárfa ültetéssel tiszte-
legjenek és emlékezzenek a magyarság egyik 
legnagyobb történelmi személyiségére.
A futókat köszöntötte és az ünnepséget 
megnyitotta Antal Szabolcs polgármester, 
aki nagyon büszke arra, hogy Hajdúsámson-
ban él magyar történelmünk ápolása, hogy 
az összefogás évről évre erősebb, ami ismé-
telten megmutatkozott az Emlékfutással és 
az Emlékhely avatásával.

Bujdosó Tibor az iskola igazgatója is végig 
futotta a 164 kilométeres távot, aki természe-
tesen megosztotta gondolatait az ünnepség 
során: „Megtiszteltetés és öröm számunk-
ra, hogy Hajdúsámson életének részesei 
lehetünk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
magyar történelmünket, értékeinket elmé-
lyítsük és megértessük diákjainkkal. Ezért is 
örültünk nagyon, amikor tanulóink is vállal-
koztak az emlékfutásra, hiszen személyesen 
is átélhették nagy fejedelmünk eszméjét.”

Dandé Lászlóné alpolgármester 
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SÁMSONKERTBEN AZ EGÉSZSÉGHÁZ MEGÉPÍTÉSE LASSAN A VÉGÉHEZ ÉR, MŰSZAKI ÁTADÁSÁRA 

HAMAROSAN SOR KERÜL. HELYET KAP BENNE EGY FELNŐTT, GYERMEKORVOSI RENDELŐ, VALAMINT 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT.

Egészségház Sámsonkertben

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

A város külterületein egyre több az illegálisan lerakott szemét, 
építési törmelék. Hetente több konténernyi hulladék kerül be-
gyűjtésre – régebben hetente egyszer elég volt üríteni a 10 
m3-es konténerünket - az erdőszélekről, Martinka határában, 
Sámsonkert területén, a kivezető földutak mentén.

Az Epreskerti rendezvénytéren a sorompót feltörve szállítottak 
nagyobb mennyiségű építési törmeléket. Kérjük a tisztelt lakosokat, 
hogy a Nagyszőlőskert utca végén található zöld hulladéklerakó 
nem szemétgyűjtő.  

A gyakoribb illegális szemétlerakó helyekhez táblákat raktunk ki, 
a jövőben pedig kamerákat fogunk kihelyezni és komoly bünte-
tésre számíthat az, akit tetten érünk. Két ügyben már felderítettük 
az elkövetőt, ellene eljárást indítottunk. 

Megkérjük a lakosságot, hogy fokozott figyelemmel vigyázzanak 
környezetükre. Az önkormányzat a jövőben élni fog azzal a jogával, 
hogy akit tetten érnek, komoly bírságban részesüljön.

Antal Szabolcs polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

Martinkán a Debreceni út, Nyugati és Kastély 
utcák közötti szakaszán, mintegy 500 méter 
hosszú járda építésére került sor. Ezzel is 
hozzájárulunk ahhoz, hogy biztonságosabb 
legyen a gyalogos közlekedés! 

Antal Szabolcs polgármester

TÖBB ÉVE VÁRT BERUHÁZÁSUNK JÖTT LÉTRE, 

MELYET SA JÁT ÖNERŐBŐL, AZ ÖNKORMÁNYZAT 

VALÓSÍTOTT MEG.

Járda építésére
került sor

Így összesen 2100 négyzetméteren, Martinkán a Bojtorján utcán 
90 facsemete - 5 fajta kajszibarack - elültetésére került sor március 
hónapban. A pályázat keretében a Bojtorján utcát zúzott kővel 
láttuk el, a gyümölcsös megközelítése érdekében.

Antal Szabolcs polgármester

HA JDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNY Z ATA PÁLYÁ Z ATOT NYÚJTOT T BE  

A Z AGR ÁRMINISZ TÉRIUMNAK Z ÁRTKERTI PROGR AMON BELÜL, MELYET  

SIKERESEN MEGNYERTÜNK.

Gyümölcsfákat telepítettünk
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MÁRCIUSBAN TELEPÜLÉSÜNK TÖBB ÚTJÁT, UTCÁJÁT KARBANTARTOTTUK. JAVÍTOTTUK AZ ÚTALAPOKAT, 

VALAMINT KÁTYÚZÁSRA KERÜLT SOR. A FÖLD UTAKAT – AHOL KELLETT - FÜGGESZTETT GRÉDERREL 

EGYENGETTÜK. A MUNKÁLATOKAT FOLYAMATOSAN VÉGEZNI FOGJUK AHOL SZÜKSÉGESEK.

KÉT NYERTES PÁLYÁZATUNKNAK 
KÖSZÖNHETŐEN AZ ALKOTMÁNY  
ÉS VERES PÉTER UTCÁK SZILÁRD 
ÚTBURKOLATOT FOGNAK KAPNI.  
A MUNKÁLATOK HAMAROSAN  
ELKEZDŐDNEK, LEGKÉSŐBB  
NYÁR VÉGÉIG SZERETNÉNK AZ  
ASZFALTOZÁSOKKAL KÉSZ LENNI.

Antal Szabolcs polgármester

Tavaszi útkarbantartások

Hamarosan 
két utcánk is
aszfaltot kap

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

A kerékpárút mentén kanna virágokat he-
lyeztünk ki, a fóliasátrakban nevelkedő egy-
nyári növényekkel színesítjük a központ terét.
Kérjük a lakosságot, hogy saját portájuk,  
utcafrontjuk virágosításával járuljanak hozzá 
a város szépítéséhez. 

Felhívnánk a =gyelmet arra, hogy védjük, óvjuk 
környezetünket, ne okozzunk kárt a meglévő 
értékeinkben, becsüljük meg azokat. Ha kár-
okozót látunk, szólítsuk meg, =gyelmeztessük 
cselekedetének következményére.

Dandé Lászlóné alpolgármester

Tekintettel arra, hogy a Csokonai utca kiépí-
tettsége (útszélesség, teherbírás, peron hossz, 
vasúti átjáró problémája) nem teszi lehetővé a 
csuklós buszok teljes körű biztonságos közle-
kedését a KTI és a Észak Magyarországi Közle-
kedési Központ Zrt. véleménye alapján csakis 
szóló járatok közlekedését javasolják, melyek 
hivatalosan, jelenleg is közlekednek.
Az úton jelenleg 8 pár járat közlekedik. A KTI 
ígérete alapján ez év tavaszán a járatok sűríté-
sének lehetőségét felülvizsgálják. Fontosnak 
tartjuk annak elérését, hogy valamennyi busz-
járat a Csokonai úti buszfordulóból induljon.
Tájékoztatjuk továbbá önöket, hogy a Csoko-
nai utcán a buszmegállók zárttá tételét üzem-
terv szerint végeztetjük.

Bihari Lajosné képviselő

EZEN A TAVASZON IS TOVÁBB FOLYTATJUK A VÁROS 

KÖZPONTJÁNAK VIRÁGOSÍTÁSÁT. ÚJABB 250 TŐ 

RÓZSÁT ÜLTETTÜNK EL. ÚJ, SZÉP ESZTÉTIKUMÚ 

VIRÁGLÁDÁKRA CSERÉLJÜK A RÉGIEKET.

EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, 

HOGY A CSOKONAI BUSZFORDULÓBA KÖZLEKEDŐ 

JÁRATOK SŰRÍTÉSÉT FOLYAMATOSAN KÉREL-

MEZZÜK AZ ILLETÉKES KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI 

INTÉZETTŐL (KTI).

Városunk szépítése

Csokonai úti busz-
fordulóról híreink

Veres Péter utca

Alkotmány utca
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Az ünneplés nem maradhatott el a fi-
nom farsangi fánk, a jókedv és a nótá-

A HELYI ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁVAL ÉS TÁMOGATÁSÁVAL 
KAPCSOLATBAN HOZOTT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEKRŐLTÁJÉKOZTATÓ

A 2018. évre kapott támogatásokkal valamennyi, a Képviselő-testü-
let által támogatott önszerveződő közösség sikeresen elszámolt. A 
támogatás célja a működési és általános költségek támogatása volt. 
A következő szervezetek támogatási elszámolása került elfogadásra: 

• a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület,
• a Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület,
• a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és I)úsági Szabadidős 

Egyesület,
• a 3-D Sportegyesület,
• a Martinka Lakosokért Egyesület,
• a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület,
• a Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub Egyesület,
• az Iskolánkért Alapítvány,
• a Csapókerti Iskolánkért Alapítvány,
• a Sámson Erejével a Romákért Alapítvány, 
• a Martinkáért Egyesület,
• a Lépéselőny Közhasznú Egyesület,
• a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni „Élet” Gyülekezete,
• a Hajdúsámsoni Görögkatolikus Szervezőlelkészség,
• a HIT Gyülekezete hajdúsámsoni közössége, 
• a Hajdúsámsoni Református Egyházközség,
• a Hajdúsámsoni Baptista Gyülekezet,
• a Szent Család Plébánia,

A fejlesztési céltartalék terhére az Iskolánkért Alapítvány részére iskola-
busz vásárlására nyújtott támogatás elszámolása is elfogadásra került.

A Képviselő-testület 2019. évre az alábbi önszerveződő közössé-
gek részére nyújtott támogatást működési és általános költségek 
támogatására:

• a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület
• a Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület 
• a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és I)úsági Szabadidős   

Egyesület 
• a 3-D Sportegyesület 
• a Martinkai Lakosokért Egyesület
• a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület
• a Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub Egyesület 
• az Iskolánkért Alapítvány 
• a Csapókerti Iskoláért Alapítvány 
• a Sámson Erejével a Romákért Alapítvány 
• a Martinkáért Egyesület 
• a Lépéselőny Közhasznú Egyesület 
• a Mentődolgozók Kulturális és Szabadidős Egyesülete 
• a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 
• a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni „Élet” Gyülekezete 
• a Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia 
• a HIT Gyülekezete hajdúsámsoni közössége 
• a Hajdúsámsoni Református Egyházközség 
• a Hajdúsámsoni Baptista Gyülekezet 
• a Szent Család Plébánia 
• a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sajá-

tos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása 

A Képviselő-testület a következő eredményes sportolóknak nyújtott 
2019. évre szponzori támogatást:

• Bertalan Zoltán íjász 
• Lőrinczi Réka Margit íjász 
• Kenéz Boldizsár íjász 
• Tóth-Markos Szabolcs Dávid versenytáncos

GYERMEKVÉDŐ HÍVÓSZÁM
06 80 212 021

A NAP 24 ÓRÁJÁBAN INGYENESEN HÍVHATÓ

A szolgáltatás célja bármilyen, a gyermek veszélyeztetettségét 
jelző hívásra történő szakszerű, hatékony és időbeni reagálás 
biztosítása és elősegítése, függetlenül a jelzést tevő személytől 
és annak jelzési kötelezettségétől. 

A szolgáltatás tartalma ennek megfelelően a jelzéshez igazodó 
információnyújtás, szolgáltatásközvetítés, és utánkövetés.  
Krízishelyzet kezelése vonatkozásában alaptámogatást tud 
nyújtani, amely szakszerű krízisjelzés fogadását és szakértőhöz 
való irányítást foglal magában. 

A szolgáltatás célcsoportja: szakemberek, veszélyeztetett gyer- 
mekek, veszélyeztetést észlelő állampolgárok. A hívószámot a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság működteti. 

Hajdúsámsoni Család – és Gyermekjóléti Szolgálat

Díjmentesen házhoz megyünk, azonnal  
<zetünk! Lehet idős autó is!
 Tel: 06-70-773-1138

Beépíthető telek eladó Hajdúsámson, 

Bezerédi u. 51. Érdeklődni:  
06-30-302-3105 Tel: 06-70-773-1138

AUTÓFELVÁSÁRLÁS BEÉPÍTHETŐ TELEK

Nyertes pályázatunknak köszönhetően 830 méteren  
burkolat megerősítésére kerül sor, valamint aszfaltozásra. 
A lakosokat szórólapon tájékoztattuk a beruházásról, hogy 
időben értesüljenek az esetleges kellemetlenségekről, 
melyet kérem türelemmel és megértéssel fogadjanak!

Antal Szabolcs polgármester

MINT MÁR ÉRTESÜLHETTEK A MÉDIÁBÓL, HAJDÚSÁMSON-SÁMSONKERT 

SZŰCS UTCA ASZFALTOZÁSÁNAK MUNKÁLATAI MOST INDULNAK.

Szűcs utca munkálatairól
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A pénzügyi csoportok kezében egyre 
koncentrálódó tőke folyamatosan nyit 
frontokat a világgazdasági erőtér határ-
területein, így az általában tízévente je-
lentkező összehangolt pénzügyi manő-
ver a „világgazdasági válság” nem más, 
mint egy újraelosztási kísérlet. 

A nyugat-európai országok gazdaságaik 
a gyengülő versenyképességüket olcsó 
munkaerő „beszerzésével” akarják meg-
erősíteni, mert egyre kisebb annak az 
esélye, hogy közép-, kelet-, és dél-Európa 
munkaerőbázisa továbbra is hajlandó a 
hazai bérek feléért, harmadáért dolgozni. 

A XVI. századtól az észak és nyugat-európai 
gyarmatosítók, konkrétan a rabszolga-
tartó államok, mint Nagy-Britannia, Fran-
ciaország, Hollandia, Dánia, Belgium, 
Svédország, Norvégia, Németország a 
korábbi recept szerint, újra korábbi gyar-
mataikról várják a jóval olcsóbb munkás-
kezeket. Néhány évszázad alatt kihord-
ták a leigázott országok ásványi kincseit 
és kiválogatták a számunkra valamilyen 
stratégiai szempontból értékes embere-
ket, most a 2.0 verzió következik.

Amikor a világgazdasági erőtér felosztására 
összeálló pénzügyi erők meghirdették a 
III. Évezred első betelepítési akcióját és 
felépítették hozzá a közreműködő civil, 
illetve szakosodott más csempész szer-
vezeteket könnyen meglehet, hogy nem 
csak az európai nemzetek, hanem a ke-
resztény világ sírját is megásták.

Az elmúlt legalább egy évszázadban 
ugyanis világossá vált, hogy a betelepített 
egykori rabszolgák, a leszármazottaik és 
az utánuk érkező kései rokonok, amikor 
megtehetik, akkor igenis a saját életüket 
akarják élni és eszük ágába sincs alkal-
mazkodni a befogadó ország értékrendjé-
hez, szokásaihoz, de főleg nem a vallásához.

Az elmúlt 4-5 év tragédiái világították rá 
erre a kibékíthetetlen ellentétre, amit a 
nyugat-európai korábbi rabszolgatartók 
eddig is jól tudtak.

Magyarország miniszterelnöke Orbán 
Viktor világossá tette a magyar nép 
álláspontját, a keresztény magyar nem-
zet tagjainak véleményét és egyben el-
tökéltségünket arra vonatkozóan, hogy 
Szent István országában csak a magyarok 
dönthetnek arról, hogy kivel, milyen nép 
szülöttével és milyen életfelfogású em-
berekkel élnek együtt. 

A május 26-án esedékes Európai Parla-
menti Választás tétje egyértelműen az, 
hogy Magyarországot milyen felfogású 
emberek képviselik az ország és Európa 
sorsát eldöntő kérdésekben és intézke-
dések elfogadásánál. 

A magyar emberek előtt ismert, hogy a 
Fidesz és a KDNP Frakciószövetségen 
kívüli parlamenti ellenzéki pártok meg-
választásra kerülő Európa Parlamenti 
képviselői, a működésüket finanszírozó 
pénzügyi csoportok elvárásainak és a 
brüsszeli utasításoknak megfelelően fog-
nak szavazni. 

A kormányzó pártok gyengítése érdeké-

ben képesek lennének feláldozni az ország 
még meglévő és sokak által irigyelt biz-
tonságát, feladva ezeréves történelmünk 
során a nemzetet összetartó értékeinket, a 
hazánkat, történelmi örökségünket.

Európa válaszút elé érkezett. 

Egészen biztos, hogy a május 26-ával 
kezdődő ciklusban minden fontos döntés 
megszületik, ami nem csak a következő 
évtizedeket, hanem egyértelműen Európa 
sorsát és helyét határozza meg a meg-
kezdett XXI. században.

Magyarország miniszterelnöke 7 pont-
ban foglalta össze azt a programot, ami 
megállítja a bevándorlást, megtartja az 
államoknak saját országuk feletti ön-
rendelkezésük jogát és egyben megvédi 
a kontinens meghatározó értékrendjét, 
magát a keresztény civilizációt.

A választás tétje nagy és pontosan tudjuk, 
hogy nem tartozunk a legnagyobb és 
legerősebb országok közé, akik eldönt-
hetnék Európa jövőjét.

De abban egészen biztosak vagyunk, 
hogy a helyes úton járunk és amit kép-
viselünk az országunknak, a magyar 
nemzet minden tagjának és Európa ke-
resztény értékek szerint élő népeinek a 
biztonságot, az esélyt és a lehetőséget 
teremtheti meg.

A május 26-i Európai Parlamenti Vá-
lasztásra készülő a magyar emberek 93 
%-os többségének álláspontja az, hogy 
mi dönthessünk a sorsunkról, mi dönt-
hessünk a hazánkról, a törvényeinkről, a 
szokásainkról, mindig mi dönthessünk 
az életünkről.

Azonban ennek a határozott véleménynek 
meg kell jelennie a szavazás napján is, 
ezért rendkívül fontos a választópolgárok 
részvétele!

Bármennyire is ködösítenek itthon, vagy 
határainkon kívül, a májusi döntés nem 
pártpolitikai kérdés, hanem NEMZETI ÜGY!

„A haza minden előtt, Isten mindenki felett”

Tasó László
Hajdú-Bihar Megyei 3. sz. EOVK

Országgyűlési Képviselője

AZ ELŐZŐ ÉVEZRED KÖZEPÉTŐL A JÓLÉTI ÁLLAMOKNAK NEVEZETT ORSZÁGOKBAN AZ ÉLETSZÍNVONAL 

FOLYAMATOS JAVULÁSÁVAL JÁRÓ MAGAS ÁTLAGÉLETKOR HOSSZÚ ÉVEK ÓTA EGYRE NAGYOBB 

TERHET JELENT. AZ INFORMÁCIÓS VILÁGHÁLÓK LÉTREHOZÁSÁVAL ELTERJESZTETT FOGYASZTÁSI 

SZOKÁSOK ÉS A KÖRÉJÜK RAJZOLT SZÍNES ÉRTÉK KAVALKÁD, EZZEL PÁRHUZAMOSAN MEGÁGYAZOTT 

AZ INDIVIDUALISTA ÉLETFILOZÓFIA ERŐTELJESEBB, „MAI KOR - SZERŰ” MEGJELENÉSÉNEK. 

 EZ GYENGÍTI A KÖZÖSSÉGI FELELŐSSÉG FELVÁLLALÁSÁT ÉS MAGÁT AZ ÉVEZREDEK, ÉVSZÁZADOK 

ÓTA KIALAKULT NEMZETI AZONOSSÁGTUDATOT, AZ ÖSSZETARTOZÁS ÉRZÉSÉT.

Európa válaszút elé érkezett
KÖZÉRDEKŰ
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Róza néni e jeles nap alkalmából átvehette 
Antal Szabolcs polgármester úrtól az ön-
kormányzat ajándékát valamint a Minisz-
terelnök, Orbán Viktor köszöntőlevelét. 
A körzet képviselője Rákos Tamás és az 
anyakönyvvezető Feketéné Fábián Andrea 
is jókívánságukat fejezték ki a város nevé-
ben. További szép éveket és jó egészséget 
kívánunk Róza néninek!

ÚJABB SZÉP KORÚT KÖSZÖNTÖTT HAJDÚSÁMSON. 

SZOBOSZLAI ISTVÁNNÉ, SZÁNTÓ RÓZA  

1929. 03. 07-ÉN SZÜLETETT DEBRECENBEN,  

AKI JELENLEG SÁMSONKERTBEN ÉL FIÁVAL.

Róza néni 90 éves

A megye 9 városából, több, mint 20 szerve-
zet képviselte magát azon a rendezvényen, 
melyen a résztvevők előadásokat hallgat-
hattak meg. „Hajdú-Bihar megyében létezik, 
jelen van a kábítószer probléma. Bármelyik 
társadalmi réteget érinti. A térség közepes 
mértékben fertőzött, éves szinten 200 bün-
tetőeljárás indul a megyében kereskedelem 
és birtoklás miatt” – árulta el Juhász Zoltán 
alezredes.

A prezentációk tartalmaztak információt a 
megye kábítószerhelyzetéről a rendőrségi 
lefoglalások, illetve a szegregátumokban 
végzett kutatások adatai alapján. A Szo-
ciális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
osztályvezetőjétől tájékoztatást kaptak a 
kormány drogpolitikai terveiről, és volt elő-
adás a helyi KEF-ek szerepéről. 

„Sajnos nálunk is jelen van a drog, de próbál-
juk kordában tartani a fogyasztását. Meg-
teszünk mindent, hogy felhívjuk a 4atalok 
4gyelmét a veszélyekre” – nyilatkozta Antal 
Szabolcs polgármester, a helyi KEF elnöke.

A délutáni work shopok keretében a KEF-ek 
együttműködési lehetőségeiről, a hatéko-
nyabb működés feltételeiről oszthatták 
meg egymással nézeteiket.

A Hajdú-Bihar Megyei Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórumok Szakmai Napja rendezvény 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma tá-
mogatásával, a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság lebonyolításában valósult 
meg.

Kiss József szakmai elnök

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Szakmai Napja

A HA JDÚSÁMSONI K ÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZ TETŐ FÓRUM SZERVEZÉSÉBEN MEGYEI SZINTŰ 

SZAKMAI NAPR A KERÜLT SOR MÁRCIUS 1-ÉN HA JDÚSÁMSONBAN.

HÍREINK

Programajánló

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNY VTÁR,  
KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

• Május 1. szerda Sportnap – egész napos 
családi programok a sportpályán,  a helyi 
sportegyesületek és a kulturális  
intézmény közös szervezésében

• Május 6-12. Közösségek hete

AZ IDŐSEKNEK IS 
FONTOS

„Baleset megelőzési előadást” tartott Martinkán a Közös-
ségi Házban Kovács Mihály r. százados az Életfa, a Martin-
kai Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjainak, valamint a Hajdú-
sámsoni Család – és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóinak. 
Az előadás-sorozatot a százados úr először a Hajdú-Bihar 
Megyei Nyugdíjas Szövetség elnökénél, Molnár Ferencné-
nél ajánlotta fel, aki támogatta a kezdeményezést, mivel 
az elmúlt időszakban két idős személy halálos balesete is 
történt Debrecenben.
A Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti 
Osztálya kiemelt feladatának tekinti a baleset megelőzést, 
ezért is tartja fontosnak, hogy erről előadásokat tartsanak 
az idősebbeknek is.
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Mint hiányszakma merült fel a tervezéskor 
az élelmiszer és vegyi áru eladó képzés, 
melyből a jelentkezők igényei alapján nap-
pali és esti csoportokat is indítottunk, így 
összesen 34 fő kezdhette meg tanulmá-
nyait. Gyakorlati oktatásukat együttműkö-
dés keretében helyi boltokban biztosítjuk. 
Májusban zöldség-gyümölcs feldolgozó 
tanfolyamot szervezünk, melyre már szintén 
magas a jelentkezők száma.
Kétnapos (20 órás) tréning keretében az 
alábbi képzéseket tudjuk ajánlani folyamatos 
jelentkezési lehetőséggel: 

• munka és magánélet összehangolása,
• munkaerő-piaci reintegrációs képzés,
• munkáltatók képzése,
• társadalmi partnerképzés.

Április és május hónapokban a képzéseken 
túl a munkáltatóknak tervezünk még közös 
műhelymunkákat, valamint az anyukákkal, 
kisgyermekes családokkal szeretnénk több- 
ször találkozni a helyi rendezvényeken.

Szolgáltatásainkkal kapcsolatban munka-
társaink szeretettel várnak mindenkit a 
Könyvtár épületében található Család és 
Karrierpont ügyfélszolgálaton.

Hajdúsámsoni Család- és KarrierPONT
4251 Hajdúsámson Szabadság tér 7.
Tel.: 06-30-3270232
csakpont-hajdusamson.hu/

Tarné Judit igazgatónő

CSAKPONT hírek

„ESÉLY A NŐKNEK! KOMPLE X SZAKMAI PROGR AM HA JDÚSÁMSON TÉRSÉGÉBEN” CÍMŰ 
EFOP-1.2.9-17-2017-00070 SZÁMÚ PÁLYÁZATUNK KERETÉBEN A CSALÁD ÉS KARRIERPONT 
OK TATÓTERMÉBEN MEGKEZDŐDTEK AZ OK J-S TANFOLYAMOK. 

HÍREINK

Kocsis Fülöp metropolita 
parókia rangra emelte a 
hajdúsámsoni görögkato-
likus szervezőlelkészséget

2019. Február 17-én vasárnap Kocsis Fülöp érsek-metropolita 
atya a 11 órakor kezdődő Szent Liturgiában felolvasta azt az 
oklevelet, amellyel hivatalosan is parókiai rangra emelte a 
Hajdúsámsoni Görögkatolikus Szervezőlelkészséget. Több 
mint negyven év fáradhatatlan imádsága és áldozatos mun-
kája előzte meg ezen ünnepi pillanat elérkeztét. 
1976-ban Soltész József segédlelkész kezdte el a kápolna 
kialakítását, látva a hívek saját liturgikus tér iránti vágyát, 
majd 1978-ban Dr. Bacsóka Béla püspöki irodaigazgató a 
szükséges átalakítások után, fel is szentelte a kápolnát 
az ekkor még leányegyházként működő közösség számára. 
A jelenlegi állapotot folyamatos munka során érték el elő-
deink, amelyeket ma a közösség Dr. Szarka Gergely – immár 
parókiai kormányzó atya – irányításával a liturgikus tér kor-
szerűsítésével és a régi hajdúsámsoni görögkatolikus iskola 
felújításával szeretne folytatni. Öröm volt számunkra, hogy 
tavaly szeptemberben, a kápolna 40 éves felszentelésének 
jubileuma, Szent Kereszt felmagasztalása alkalmából 2 db 
új vörös bársonyból készült nagyméretű lobogóval tudtuk 
díszíteni, amelyek, külön felajánlás által kerültek kápolnánk-
ba. Most már ezek a lobogók köszöntik a templomba érkező 
híveket. Ezt követően, két hónap múlva kapta közösségünk a 
csodálatos és szinte hihetetlennek tűnő hírt, miszerint paró-
kiaként folytatjuk tovább életünket, új lehetőségek elé nézve 
ezáltal. Illetve ígéretet kaptunk a régi görögkatolikus iskola 
közösségi térként való felújításának támogatására is, amely 
segítségével reményeink szerint, minél hamarabb elkezdőd-
hetnek a nagyobb munkálatok. 
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, 
akik imádsága, hite, anyagi és más természetű adománya, <-
zikai erőfeszítése nélkül ez a történelmi pillanat nem jöhetett 
volna el közösségünk életében. Kívánjuk, hogy a növekedés 
és fejlődés által, parókiánk a város életében is oszlopos közös-
séggé tudjon válni, Isten szeretetét és kegyelmét közvetítve.
Szertartási rend:  Szent Liturgia minden vasárnap 11.00 órától, 
melyet 10.30-tól Rózsafüzér imádkozása előz meg. Hétköz-
napra eső ünnepi szertartások rendjéről aktuálisan a hirdető 
tábláról lehet tájékozódni.
Görögkatolikus kápolna Hajdúsámson Rákóczi út 7.



8

A HAJDÚSÁMSONI TECHNIKAI TÖMEGSPORT ÉS IFJÚSÁGI SZABADIDŐS EGYESÜLET KERETEIN BELÜL, 

BŐVÍTÉSRE KERÜLT A VÁROSI SPORTPÁLYA EGY 200 FŐS LELÁTÓVAL ÉS EGY DIGITÁLIS KIJELZŐVEL. 

ÍGY MÁR AZ ÚJONNAN KIALAKÍTOTT FOCIPÁLYÁNÁL IS KÉNYELMESEN TUDJÁK A NÉZŐK VÉGIGNÉZNI 

A MECCSEKET, VALAMINT JÓL LÁTNI AZ EREDMÉNYEKET.

Bővített a sportegyesület

Egy jó nap

Barátságos, jó hangulatban fociztak Hajdúsámsonban április 6-án a polgárőrség elnöke, Balogh József 
által szervezett csoportmérkőzésen. A nevezők között szerepelt a rendőrség, polgárőrség, az önkormányzat 
és a Szalóki Gold Fc csapata. A győztes csapat – a Szalóki Gold Fc. – vihette el a vándorkupát.  
A napot köszöntötte, valamint a játékosok között volt Antal Szabolcs polgármester is, mely <nom ebéddel 
és jó beszélgetésekkel zárult le.

MEGYE 1 LABDARÚGÓ 
OSZTÁLY MÉRKŐZÉSEI

MEGYE 3 LABDARÚGÓ 
OSZTÁLY MÉRKŐZÉSEI

HÍREINK

2019. 04. 27. (16.00 óra)

HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. - KABAI METEORIT SE

2019. 05. 04. (16.30 óra)

BERETTYÓÚJFALUI SE - HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E.

2019. 05. 11. (16.30 óra)

HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. - SÁRRÉTUDVARI KSE

2019. 05. 18. (17.00 óra)

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE - HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E.

2019. 05. 25. (17.00 óra)

HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. - DERECSKEI LSE

2019. 06. 01. (17.00 óra)

DEBRECENI EAC - HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E.

2019. 04. 28. (16.00 óra)

HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. - DERECSKEI LSE

2019. 05. 04. (16.30 óra)

HOSSZÚPÁLYI SE-II - HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E.

2019. 05. 12. (16.30 óra)

HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. - HORTOBÁGYI LSE

2019. 05. 19. (17.00 óra)

SÁRÁNDI SE - HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E.

2019. 05. 26. (17.00 óra)

HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. - HAJDÚBAGOSI SE

2019. 06. 02. (17.00 óra)

HAJDÚSZOVÁTI SE - HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E.

2019. 06. 08. (17.00 óra)

HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E. - DELKE SE

Szegedi Szabolcs TTISZE elnök

A korosztály kicsiségére való tekintettel nálunk 
az év első ünnepe a farsang volt, ami szinte 
egész februárban végig kísérte a napjainkat. A 
gyermekek gyönyörű jelmezeket hoztak és egy 
héten akár többször is beöltözhettek „tündér-
nek, cicának, vagy akár Zorrónak” is. Táncoltak 
énekeltek, mondókáztak, miközben nagyokat 
nevettek magukon és egymáson is. Ők így te-
mették el a telet várva a kikeletet.
Március 11-14.-ig Tavaszváró Ünnepi hetet ren-
deztünk, amikor is a hét minden napjára jutott 
egy program. Az első nap kézműves foglalko-
zás keretében a kislányok pártát készíthettek, a 
kis=úk pedig csákót a fejükre. Papír huszárokat 
is festhettek a gyerekek, és a kisgyermekneve-
lők segítségével, papír lovacskák is készültek, 
amit minden kisgyermek szívesen kipróbált. Az 

egyik nap az óvodások látogattak el hozzánk, 
akik mondókákkal és dalokkal kedveskedtek 
nekünk, majd az utolsó nap délelőttjén Földes 
településről jött hozzánk egy népzenekar, akik 
gyermekdalokat adtak elő és egy kis tánchá-
zat is rögtönöztek mindenki örömére. (Itt is 
szeretném megköszönni az Eszterlánc óvo-
dának és azon belül a Katica csoportnak és az 
óvónéniknek a munkáját, a zenekar résztvevői-
nek szereplését, és Farkas Lajosné kisgyermek-
nevelőnek az ünnepi hét szervezését.) 
A hét zárásaként, a gyerekek, az általuk készített 
nemzeti színű huszárokat tűzték ki a Bölcsőde 
parkjába, így tisztelegve az 1848-as forradalom 
és szabadságharc emléke előtt. 

Szabó Sándorné Bölcsődevezető

Egy kis bölcsődei visszatekintés
az elmúlt negyedévre

ALIG KEZDŐDÖT T EL A 2019-ES ÉV, MÁR ÁPRILIST ÍRUNK.

BÖLCSŐDEI HÍREK
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Alapítványi bál

Az estét óvodásaink műsoraival kezdtük. 
Ötletes kis tavaszi tánccal kedveskedtek 
vendégeinknek a Nyuszi csoportba járó 
ügyes gyerekek, és szüleik, a Hangyaboly 
csoport nagycsoportosai pedig egy igazán 
ritmusos zenére ropták a táncot. Köszönet 
jár érte nekik, és az őket betanító pedagó-
gusoknak egyaránt. Váradi Lászlónénak, 
Bodáné Serestyén Tündének, Jaskó Editnek, 
és Balogh Anettnek.
Az est kezdetén óvodavezetőnk , Deméné 
Tóth Ágnes köszöntötte a megjelent ven-
dégeket, köszönetet mondott támoga-
tóinknak. Ünnepi beszédet mondott Tasi 
Sándor, a Megyei Közgyűlés Alelnöke, vala-
mint Antal Szabolcs, városunk polgármes-
tere, aki egyben bálunk védnöke is volt.
Ez alkalommal a hagyományőrzést, ha-
gyományápolást tűztük ki célul, amikor az 
óvónénik táncában gondolkodtunk, annál 
is inkább, mivel ebben a nevelési évben 
részt veszünk az Erasmus+  program straté-

giai, partnerségi pályázatán, aminek most 
a hagyományápolás áll a középpontjában. 
Mi óvodapedagógusok palotást, és a Hajdú- 
Bihar megyei tájegységre jellemző néptáncot 
táncoltunk.
A jó hangulatot megteremtő zenéről a Slack 
zenekar gondoskodott, a =nom vacsorát 

pedig óvodánk szakácsa, konyhai dolgozói 
főzték. Tombolasorsolásunkon, nagyon sok 
szép ajándékot sorsoltunk, gratulálunk a 
nyerteseknek, köszönjük a felajánlóknak. 
Az alapítvány számlájára befolyt összegből, 
udvari játék eszközeinket kívánjuk gyarapítani.
Reméljük minden kedves vendégünk jól 
érezte magát rendezvényünkön, várjuk 
önöket jövőre is szeretettel.

Süvöltős Szilvia óvodapedagógus

„Hajdúsámsoni Óvodásokért Alapítvány” tagja

MÁRCIUS 9-ÉN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE AZ ESZTERLÁNC ÓVODA ALAPÍTVÁNYI BÁL JA.

ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

Megbeszéltük a gyermekekkel, hogy miért is 
foglal el nélkülözhetetlen helyet a víz az éle-
tünkben.
Óvodapedagógusaink szemléltették a víz 
körforgását, közvetlen tapasztalatszerzést 
biztosítva, kísérleteket végeztek a vízzel,  
űrtartalom és folyadék mennyiséget mértek. 
A csoportok különleges, színes, ötletes tablókat 
készítettek a víz felhasználásával kapcsolatosan.
Az aulában ügyességi játékokat szerveztünk, 
melynek lebonyolításában Jaskó Edit és 
Berde Barbara óvodapedagógusok segítet-
ték a munkát. Az óvodások kipróbálhatták 
a horgászos játékot, átkelhettek hidakon, 
lépőköveken, alagutakon, körbejárhatták a 

kötelekből rögzített tavat, ugrálhattak spe-
ciális gumitalpakon, célba dobhattak színes 
vizes ]akonokat, valamint cikk-cakk alakzaton 
súlyzó formájú ásványvizes ]akonokat vezet-
hettek.
Ezeket a mozgásos játékokat nagyon él-
vezték, fejlődött közben =gyelmük, moz-
gáskoordinációjuk, térérzékelésük, =nom 
motorikájuk.
A programokhoz kapcsolódóan két nagycso-
portunk, a Ficánka és a Hangyaboly csoport 
üzemlátogatáson is részt vett Darabos János 
helyi vállalkozó szóda és ásványvizet előállító 
és palackozó üzemében. Kis ovisaink nagy 
érdeklődéssel tekintették meg a különböző 

gyártási folyamatokat és hallgatták Darabos 
úr előadását. A látogatás végén mindenki egy 
]akon ásványvizet kapott ajándékba, aminek 
nagyon örültek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Darabos Já-
nosnak ezt az érdekes, emlékezetes délelőttöt.

Gábor Ibolya óvodapedagógus

A víz világnapja az óvodában

AZ IDÉN IS MÉLTÓKÉPPEN EMLÉKEZ TÜNK MEG MÁRCIUS 22-ÉN A VÍZ VIL ÁGNAPJÁRÓL AZ 
ESZ TERL ÁNC ÓVODÁBAN.

Az Eszterlánc Óvoda is csatlakozott a 

TeSzedd szemétgyűjtési akcióhoz március 

29-én. 160 kis óvodás szedte közösen a 

város központjában a szemetet, ezzel is 

nevelve arra őket, milyen fontos  

környezetünk tisztán tartása.

Óvoda pedagógusai

Mi is szedtük a szemetet
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MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK!

A DEBRECENI ÉS NYÍRSÉGI 

GÖRÖGKATOLIKUS

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

NEVELŐSZÜLŐKET KERES.

A nevelőszülők foglalkoztatási  

jogviszonnyal rendelkeznek, de 

a már meglévő munka mellett is 

végezhető ez a hivatás.

A képzést ingyenesen biztosítjuk.

Teljes körű  

felvilágosítás:  

30/555-68-16  

vagy 52/249-667

Cím: 4025 Debrecen,  

Pető= tér 9. I. emelet

en, 

Ezután rendkívüli vendégek érkeztek hoz-
zánk. A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar 
Megyei Egyesületének képviselői tisztelték 
meg iskolánkat, hogy bemutassák munká-
jukat, életüket. Volt, aki járókerettel, volt aki 
segítő kutyával érkezett. 
A Tolerancia program első részében bemu-
tatkozók, elmondták fogyatékosságuk okát, 
ennek kezelését, életmódjukat. A gyerekek 
nagy érdeklődést és empátiát mutattak a =-
atalon megvakult lány és vakvezető kutyája 
iránt. A másik vendégünk egy hallássérült 
=atalember a jelbeszéddel ismertette meg 
tanulóinkat. 
A program második részében a tanulók ki-
próbálhatták a tolószékkel történő közle-
kedést akadálypályán, és az akadálymentes 
udvaron is. Gyakorolhatták a jelbeszédet.  
A személyes találkozás és megtapasztalás 
nagyon megérintett mindenkit. 
A mottó, hogy „Fogadj el!” ezen a napon 
megvalósult, sőt ennél sokkal többet 
kaptunk általuk.

AZ „ÉRZÉKENYÍTŐ NAP” 2019. FEBRUÁR 22-ÉN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE SÁMSONKERTBEN. 

ELŐSZÖR ISKOLÁNK FELSŐS DIÁK JAI ÉS TANÁRAI FILMNÉZÉSSEL SZEREZTEK ISMERETEKET 

A SÉRÜLT EMBEREK ÉLETÉRŐL, NEHÉZSÉGEIRŐL.

Magyar Parasport Napja

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNY HÍREI
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A pedagógiai intézetből érkező Bakos Ka-
talin pályaválasztási tanácsokkal látta el a 
diákokat. Az aulában, a tornatermekben a 
meghívott intézmények különböző szak-
mákat mutattak be a csoportoknak, az ud-
varon a mentősök munkájába is betekintést 
nyerhettek az érdeklődők, a Rákóczi-terem-
ben a honvédség képviselői tartottak =lm-
vetítést és előadást a katonai életről.

A délelőtt folyamán valamennyi osztály 
az osztályfőnök irányításával egy órán ke-
resztül szakmaismereti játékokat játszott, 
különböző szakmákkal ismerkedett, majd a 
gyerekek választ kaptak a kérdéseikre.
Tanulóink élményekkel gazdagon tértek 
haza ezen a napon.

Ignáth Ildikó pedagógus

Erre az alkalomra iskolánk nagyszabású 
rendezvénysorozattal emlékezett sok-sok 
programmal, a hagyományteremtő és je-
lentős sajtóvisszhangot kiváltó Rákóczi Em-
lékfutással – Borsi és Hajdúsámson között 
164 km-t tettek meg futóink –, valamint a 
záróünnepséggel.

A Rákóczi-héten számtalan programmal 
tisztelegtünk névadónk előtt. Alsósaink 
könyvtárórákon ismerkedhettek a Rákóczi- 
korral, P. Szalay Emőke nyugalmazott fő-
muzeológus a felsősöknek előadásokat 
tartott a témával kapcsolatosan. Lezajlottak 
a hagyományos Rákóczi-kupa selejtezői, a 
sorversenyek, csapatjátékok, történelmi 
vetélkedők, iskolagyűlések. A fejedelem és 
Hajdúsámson címmel kiállítás nyílt az aulában.

Névadónk születésének 343. évfordulóján, 
2019. március 27-én szerveztük a Rákóczi-
hét záróünnepségét a teltházas aulában. 
Ünnepségünket megtisztelték jelenlétük-
kel Antal Szabolcs polgármester úr, Dandé 
Lászlóné alpolgármester asszony, Varga 
Anna Tünde borsi polgármester asszony, 
Laczkó Zsuzsanna, a borsi alapiskola igaz-
gatója, Prezsmer Fülöp, a Tatrospart Nép-
tánccsoport tagja, a Gyimes-völgyi gye-
rekek néptánccsoportja, Andó Lászlóné, 
iskolánk egykori igazgatója, a város kép-
viselői, az intézmények vezetői, Rákóczi-
díjasaink, városunk lakói, intézményünk 
dolgozói, diákjai.

A rendezvény nyitányaként megtekintet-
tünk egy kis=lmet a Rákóczi-futásról, majd 

Bujdosó Tibor igazgató úr köszöntötte az 
egybegyűlteket. Antal Szabolcs polgármes-
ter úr beszédét követően Illés Imre klarinét 
művésztanár XVII-XVIII. századi dalokat és 
kuruc nótákat játszott. A záróünnepséget 
megelőző hétvégén a borsi Rákóczi-ünnep-
ségen a helyiek vendégszeretetét élvezhet-
tük, ezért nagy öröm volt számunkra, hogy 
Varga Anna Tünde borsi polgármester asz-
szony elfogadta meghívásunkat, és beszé-
det mondott a jelenlévőknek.

A 3. c osztály kiváló előadásában A sámsoni 
találkozás címmel színpadi művet láthat-
tunk Mocsár Gábor A város és a fejedelem 
című könyve, valamint a helyi népmonda 
feldolgozása alapján. A forgatókönyvet 

Csécseiné Mihályi Edina írta, felkészítő 
pedagógusok Csécseiné Mihályi Edina és 
Ivánku Szilvia voltak. A remek díszlet elké-
szítésében, valamint a felkészítésben köz-
reműködtek Hajduné Hőgye Zsó=a, Alexa 
Lajos, Illés Sándor.

Andó Lászlóné több mint húsz évig volt in-
tézményünk igazgatója, az ő vezetése alatt 
vette fel iskolánk a nagyságos fejedelem 
nevét, illetve az ő személyéhez fűződik a 
Rákóczi-hét indítása. Visszaemlékezésében 
felidézte az elmúlt évtizedek értékteremtő 
történéseit, bemutatta, milyen nagyszerű 
kezdeményezések, összefogások jellemez-
ték és jellemzik az iskolai közösséget.

Hagyomány intézményünkben, hogy min-
den évben Rákóczi-díjat adományozunk 
azoknak a személyeknek, akik tevékenysé-
gükkel sokat tettek az iskoláért. Idén elis-
merésünk és nagyrabecsülésünk jeleként 
Rákóczi-díjat kapott Dandé Lászlóné alpol-
gármester asszony, iskolánk egykori peda-
gógusa, valamint Tarné Hajdú Judit, a Pető= 
Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és 
Muzeális Intézmény vezetője.

A díjak átadása után Prezsmer Fülöp, a 
Tatrospart Néptánccsoport tagjának ízes 
köszöntőjét hallgathattuk meg, majd a 
Gyimes-völgyi gyerekek különleges és em-
lékezetes néptáncműsora következett. Pe-
dagógusaink Rákóczi-kort idéző dalcsokrát 
követően a programot a fejedelem mell-
szobra előtti koszorúzással fejeztük be.

Ünnepi rendezvényünk méltó zárása volt a 
jubileumi Rákóczi-hétnek, s külön öröm szá-
munkra, hogy az eseményről a Debreceni 
Televízió felvételt készített. Ez utóbbiról és 
a Rákóczi Emlékfutásról készült felvételeket 
iskolánk weboldalán és Facebook oldalán 
megtekinthetik.

Nábrádi Mihály igazgatóhelyettes

2019. MÁRCIUS 6-ÁN ISKOLÁNK FELSŐ TAGOZATOS DIÁKJAI PÁLYAVÁLASZTÁSI NAPON VETTEK RÉSZT.  

A TANULÓK CSOPORTONKÉNT, EGYMÁST VÁLTVA LÁTOGATTÁK A KÜLÖNBÖZŐ FOGLALKOZÁSOKAT.

II. RÁKÓCZI FERENC ERDÉLYI FEJEDELEMMÉ VÁLASZTÁSÁNAK 315. ÉVFORDULÓJÁN A MAGYAR 

ORSZÁGGYŰLÉS A 2019-ES ESZTENDŐT RÁKÓCZI-EMLÉKÉVNEK NYILVÁNÍTOTTA, INTÉZMÉNYÜNK 

PEDIG IDÉN ÜNNEPELTE A RÁKÓCZI-HÉT SZERVEZÉSÉNEK 20. ÉVFORDULÓJÁT.

Pályaválasztási nap (2019)

A Rákóczi - hét záróünnepsége

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS AMI HÍREI
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Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
 

Immár hagyománnyá alakult Hajdúsámsonban, hogy a Martinkai 
Részönkormányzat, a martinkai és sámsonkerti civilszervezetek 
bringázni hívják a sámsoniakat a „nyulakkal” minden évben 
Húsvét előtt. Reggel már a szokásos borús, esős idő várta a 
tekerőket április 13-án, de ez sem szegte kedvét a bringá-
soknak. A polgárőrök és rendőrök kíséretében tekertek ki 
Martinkára a sportpályára, ahol az Őszirózsa Nyugdíjasklub 
tagjai énekszóval lepték meg az érkezőket. A gyerekek nagy 

örömére volt tojáskeresés, arcfestés, lu=bohóc, kézműves foglalko-
zás, szekerezés és állatsimogató. Az idei évben több új programra 
is sor került, hiszen külön jutalmazták a feldíszített kerékpárosokat, 
húsvéti locsolkodó versmondó versenyt rendeztek, valamint ha-
gyományos locsolkodást is láthattak a résztvevők.
A program szervezői:  
Martinkai Lakosokért Egyesület · Martinkáért Egyesület · 
Sámsonkerti Lakosokért Egyesület · Martinkai Részönkormányzat
Támogatónk A Pető= Sándor Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény · Védnök: Antal Szabolcs Polgármester Úr

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő

KEREKEZZ A NYULAKK AL

Húsvét jegyében süti fesztiváloztak

Színvonalas, szívhez szóló műsorokkal, jó hangulatban és beszélgetéssel telt idén 
is a Sütemény Fesztivál március 26-án Hajdúsámsonban a Húsvét jegyében, melyet a 
Hajdúsámsoni Család – és Gyermekjóléti Szolgálat szervezett. Több, mint 30 süte-
ménnyel neveztek a versenyre a városból, édes, sós és torta kategóriában. A rendez-
vényt köszöntötte Antal Szabolcs polgármester. Zsűri között köszönthettük Dandé 

Lászlóné alpolgármester asszonyt, Deméné 
Tóth Ágnes óvoda vezető asszonyt valamint 
a tehetséges cukrászt Bátori Nándort.
Minden nevező átvehette az önkormányzat 
ajándékcsomagját, kategóriánként pedig 
I-III. helyezést hirdettek ki, valamint külön-
díjakat, melyek a következőek:

Sós Kategória:
I.   Dr. Pál Lajosné káposztás pogácsa
II.  Szegedi Lászlóné réteges tepertős pogácsa
III. Szabó Sándorné sajtos pogácsa

Édes Kategória:
I.   Piros Józsefné diós, rumos, kávés kocka
II.  Urbin Józsefné gesztenyés marcipános
III. Molnár Erzsébet karamellás szelet

Torta Kategória:
I.   Lakatos Jánosné vakondtúrás
II.  Eszterlánc Óvoda
III. Pikó Zsigmondné diótorta

Különdíjak:
Balogh Lászlóné Kossuth ki]i
Jenei Lajosné rakott bébi
Varga János mákálom


