
A piac gépjárművel való megközelítése a 
Hunyadi utca felől lesz, az ingatlanon 39 db 
parkolóhely áll majd rendelkezésre, melyből 
2 db akadálymentesített is.  
A Béke utca felől kizárólag gyalogosfor-
galom lesz. A Piaccsarnok úgy kerül az 

HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
„ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA HAJDÚSÁM-
SONBAN” ELNYERT PÁLYÁZATA KERETÉBEN, 
MEGFELELŐ, KORSZERŰ VÁROSI PIACCSAR-
NOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FOG SOR KERÜLNI, 
SZÜKSÉGES PARKOLÓKKAL ÉS PARKOSÍ-
TOTT ZÖLDTERÜLET KIALAKÍTÁSÁVAL.

Elkezdődött a
piaccsarnok építése

Az erős ember világbajnok, Fekete László 
volt a házigazdája a „Sámson ereje” Nem-
zetközi Erős emberek csapatversenyén. 
Három ország mérte össze erejét a megmé-
rettetésen, Románia, Szlováki és Magyar- 
ország. Tavalyi évben városnapunkon már 
üdvözölhettük Fekete Lászlót és +at, i/. 
Fekete Lászlót és Miklóst, akik bemutatót 
tartottak akkor a nézőknek a különböző 
súlyok emeléséről. Idén színesíteni szeret-
tük volna nyári rendezvényeinket, így jött 
az ötlet, hogy most egy legyen egy nemzet-
közi verseny is velük. 
A nap folyamán 5 versenyszámban kellett a 
versenyzőknek összemérni tudásukat – gólya-
rakás, sziklacipelés, vegyes – gúla és ko0er- 
cipelés, farönk nyomás, súlyok lépcsőn  

cipelése – öt csapat tíz versenyzője küzdött, 
az I. helyezést a magyar csapat hozta el, 
i/. Fekete László és Miklós, hiszen a lelkes 
tömeg is természetesen a hazai csapatnak 
szurkolt. A versenyről felvételt készített 
a Tv2 Spiler, hamarosan adásban is lesz, 
melyről tájékoztatni fogjuk Önöket. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a támo-
gatókat - Szib-Ép Kft., Terra-General Kft., 
Adix - Trade Kft., TVP Gabonakereskedőház 
Kft. – hogy együttműködésükkel még szín-
vonalasabbá tették rendezvényünket.

Antal Szabolcs polgármester

Magyar csapat hozta 
el az I. helyezést

NEM MINDENNAPI SPORTESEMÉNYNEK ADOTT 
OTTHONT VÁROSUNK AUGUSZTUS 3-ÁN.

ingatlanon elhelyezésre, hogy a szüksé-
ges zöldfelületet a Béke utca felől fogják 
kialakítani, valamint közterületszerűen 
használt, városi terület parkosítása fog 
megtörténni, mely lehetőséget ad kisszá-

mú pihenő részre padokkal. 
A Piaccsarnok épületének fele, részben fe-
dett és zárt épületrész lesz, az épület másik 
fele fedett. A munkálatok elkezdődtek. 

Antal Szabolcs polgármester
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NÉHÁNY ÉVVEL EZELŐTT KERÜLT KIALAKÍTÁSRA 

VÁROSUNKBAN A CSOKONAI UTCAI BUSZFORDULÓ 

ÉS SIKERÜLT ELÉRNÜNK, HOGY ODA KÖZLEKEDJEN 

NÉHÁNY BUSZJÁRAT, FŐKÉNT FORGALMASABB 

IDŐSZAKOKBAN.

Buszközlekedésről

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

1920-ban, pont ezen a napon született 
Surányi Ferenc, Feri bácsi, akit Dandé 
Lászlóné alpolgármesterrel leptünk meg 
születésnapja alkalmából az önkormányzat 
nevében. E nem mindennapi alkalomra 
Feri bácsi fia, Csaba is hazalátogatott 
külföldről.

Beszélgetés közben derült ki, hogy a 
Nyugdíjas Otthonnak van még két 99 
éves nénije, Sztancs Sándorné Erzsike 
néni, aki augusztusban tölti a 99. évet 
és Boros Irénke néni, ő pedig november-
ben. Természetesen így nekik is szólt az 
ünneplés.

A Nyugdíjas Otthon vezetője, Tóthné 
Papp Zsuzsa elárulta, hogy kis időseik 
családias hangulatban érzik itt magukat, 
együtt főzik az ebédet és a kinti munká-
ban is segítenek. Mint kiderült, Erzsike 
néni és Feri bácsi osztálytársak voltak 
általános iskolában.

Antal Szabolcs polgármester

Ennek ügyében kezdeményeztünk újra 
tárgyalásokat, hogy még több buszjárat 
menjen ki a Csokonai utcai fordulóig, az 
Árpád utcai fordulóra történő közleke-
désük pedig minimalizálódjon.

Sámsonkert vonatkozásában folyamato-
san növekszik a lakosságszám és ezzel a 
busszal közlekedők létszáma is. Ezért is 
válik szükségszerűvé, hogy minél több 
buszjárat forduljon be a Szűcs utca vo-
nalán a buszfordulóig. 

Martinkán is egy-két buszjárattal szeret-
nénk bővíteni a buszközlekedést.

Az ÉMKK és a KTI vezetőitől ígéretet kaptunk, 
hogy a jövőévtől kéréseink meg tudnak 
valósulni.

Antal Szabolcs polgármester

HÁROM 99 ÉVES SZÉP KORÚT IS KÖSZÖNTÖT T  

HAJDÚSÁMSON A NYUGDÍJASOK OTTHONÁBAN  

JÚLIUS 11-ÉN.

Nem mindennapi
köszöntés(ek)
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RÉGÓTA IGÉNY VÁROSUNKBAN ORTOPÉD 

SZAKRENDELÉS MEGVALÓSÍTÁSA, 

MELYRE HAMAROSAN SOR KERÜL. 

A SZAKRENDELÉS A HÁRSFA UTCAI 

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTBAN LESZ, 

MELYRŐL RÉSZLETESEBBEN A KÖVETKEZŐ 

SZÁMUNKBAN FOGUNK ÍRNI.

Antal Szabolcs polgármester

Városunk önkormányzata is részt 
vett szomszédos településünkön, 
Nyíradonyban megtartott Ligetaljai 
Kulturális Napokon és Kézműves 
Vásáron.  Sakk szakosztályunk, Dandé 
László vezetésével képviselte Haj-
dúsámsont a Sportnapon. Harmadik 
napon kiállításra kerültek száraz-
tésztáink és savanyú uborkánk. 
Ügyes főzőcsapatunk II. helyezést 
hozott el az üstben készült csülök-
pörkölttel, Muskátli Népdalkörünk 
pedig ismételten jó kedvvel és 
hangulattal lépett fel a kulturális 
programokon. Önkormányzatunk 
helyszínét személyesen is meg-
tisztelte Tasó László, országgyűlési 
képviselő. 

Antal Szabolcs polgármester

Ortopéd
szakrendelés lesz
Hajdúsámsonban

Vásárszövetségeztünk

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Augusztus 3-án a VI. Hajdúk Világtalálkozóján Hajdúnánáson képviseltettük magunkat ismételten száraz-
tésztáinkkal és savanyú uborkánkkal.



ANTAL SZABOLCS  polgármester DANDÉ LÁSZLÓNÉ  alpolgármester BIHARI LA JOSNÉ  képviselő

BODÓNÉ ŐRI GYÖNGYI  képviselő URBÁNSZKI K ÁROLYNÉ  képviselő SZABÓ K ÁLMÁN  képviselő

CSIGÉNÉ ZSADÁNYI MARIANN  képviselő RÁKOS TAMÁS  képviselő TÓTH JÁNOS  képviselő

ANDÓ LÁSZLÓNÉ  képviselő KINCSESNÉ KIRT YÁN MÁRIA  képviselő BALOGH ERIK A  képviselő
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Képviselő-testület 2019, Hajdúsámson

VÁLTOZÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLETBEN

Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény kimondja, hogy annak az 
önkormányzati képviselőnek a mandá-
tuma megszűnik, aki egy éven át nem 
vesz részt a képviselő-testület ülésén.

Tóth János képviselőnek megszűnt, mi- 
vel utoljára 2017. augusztus 31-én jelent 
meg a képviselő-testület ülésén, ez 

majdnem két év. A Pénzügyi valamint a 
Szociális, Családügyi és Köznevelési Bi-
zottság tagjaként pedig utoljára 2018. jú-
nius 26-án vett részt, tehát több, mint egy 
évig. A képviselő ez idő alatt egyszer sem 
jelezte távolmaradásának okát.

Képviselői beiktatásánál esküt kellett 
tenni arról, hogy képviselőként feladatait 

ellátja az adott ciklusban, amit az el-
múlt majdnem 2 évben nem teljesített. 
A képviselői díjat végig felvette, csaknem 
havi 100 ezer, azaz két évre 2,4 millió forintot.

A törvény szerint a jelölő szervezet listá-
ján, a soron következő személynek kell 
betöltenie az üresen maradt képviselői 
mandátumot.

KÖZÉRDEKŰ
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Vidámság, móka, kacagás a  Sámsonkerti táborban

A gyerekeket idén is változatos programok 
várták. Többek között rendőrségi bemu-
tató bilincs próbával, könyvtár látogatás, 
terápiás kutyával való találkozás, játszótér, 
kalandpark, katonai bemutató foglalkozás-
sal. Egy délután „elfoglalták az Önkormány-
zatot” és megalakították a saját képviselő 
testületüket, ahol napirendi pontként tár-
gyalták meg a Nyári tábor élményeit. Nagy 
szeretettel fogadta őket a város első embe-
re, Antal Szabolcs polgármester. Hatalmas 
érdeklődéssel jelentkeztek idén is a helyi 
családok gyerekei a táborba, mely szinte 
azonnal megtelt. Öröm ezt tapasztalni, ter-
mészetesen jövőre is folytatjuk.

Itt is szeretném megköszönni a támogatók 
segítségét, a Sámsonkerti Lakosokért Egye-
sületnek, Hajdúsámson Város Sámsonkerti 

Részönkormányzatának. Csőszné Szilágyi 
Erzsébetnek – a Család – és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetőjének - a résztvevők egész 

napos koordinálását, a családsegítő szol-
gálat dolgozóinak, valamint mindenkinek, 
aki részt vett a heti programokban.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselőnő

HARMADIK ALKALOMMAL KERÜLT MEGRENDEZÉSRE AZ EGY HETES SÁMSONKERTI GYEREKTÁBOR 
AUGUSZTUS 5-ÉN HAJDÚSÁMSONBAN.

A nyár a kertszemlék időszaka volt, az idei 
évben 19 csodálatos kertet szemléztünk 
koordinátor társammal Dandé Melindával. 
Minden kert különleges volt, nem talál-
koztunk két egyformával. Külön öröm szá-
momra, hogy közösségi kategóriában a 
Sámsonkertben található Csapókerti Álta-
lános Iskola Hajdúsámsoni tagintézménye 
s az Eszterlánc Óvoda Katica csoportja is 
csatlakozott. Fantasztikus volt látni a gye-
rekeket, mind az óvodai kiscsoportosokat 

mind a felső tagozatos általános iskolá-
sokat, ahogyan gondozzák kis kertjüket. 
Fontosnak tartom, hogy minél kisebb korban 
megtanulják szeretni a földet. Egyéniben 
a leg+atalabb kertművelő az idén 4 éves.  
Buzdítani szeretnék minden szülőt, hisz ez 
főként a mi faladatunk s jövőre nyugodtan 
nevezzenek be egy-két négyzetméteres 
kis kerttel is.  

Csigéné Zsadányi Mariann képviselőnő

Lezajlottak a  
kertszemlék

AMINT ARRÓL MÁR KOR ÁBBAN TUDÓSÍ-

TOT TUNK, AZ IDÉN 5. ALK ALOMMAL  

CSATL AKOZOT T HA JDÚSÁMSON A  

LEGSZEBB KONYHAKERTEK PROGRAMHOZ.

SÁMSONKERTI HÍRADÓ

Katica csoport
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A kikapcsolódást támogatta az önkormány-

zat valamint elkísérte a kis csapatot a körzet 

képviselője is, Bihari Lajosné. A kirándulók a 

túra után kipróbálhatták a várjátékokat, majd 

közös fagyizás következett a nap végén.

Egy jó kis nap Füzérradványon
A HA JDÚSÁMSONI C SAL ÁD – É S GYERMEK JÓLÉ TI SZOLGÁL AT SZERVE ZÉ SÉBEN HA JDÚ-
SÁMSON-LIGE TDŰLŐN L AKÓ GYEREKEK KIR ÁNDUL Á SON VEHE T TEK RÉ SZ T TEL JE SEN 
INGYEN FÜZÉRR ADVÁNYON, JÚNIUS KÖZEPÉN.

HÍREINK

IMMÁR MÁSODIK ALKALOMMAL LEHETETT 
IDÉN JELENTKEZNI A MARTINKAI KUTYÁS 
ISMERETTERJESZTŐ ÉS ÉLMÉNY TÁBORBA 
HAJDÚSÁMSONBAN.

Terápiás kutyáké volt  
a főszerep

A tábor megálmodója és szervezője Fekete 
Róbert, aki a Martinkai Eb Nevelde tulaj-
donosa, 3 turnust indított el június 17-vel.

- A terápiás kutyáké volt a főszerep a hetek 

alatt, karöltve a Mancsok és Paták Terápiás 

Egyesületével, ahol elnök is vagyok. A kutyu-

sokkal megtudták tanulni a kisebbek, nagy-

obbak, hogyan tartsák otthon a kutyákat, de 

szó esett az állatvédelemről is – válaszolta 
kérdésünkre Róbert.

A 2. hét különlegesebb volt a többinél két 
okból is. A szervező erre a hétre gyógyult 
leukémiás gyerekeket hívott meg a tábor-
ba és vendégük volt a Debreceni Rendőr-

kapitányság Biztosítási és Szakszolgálati 
Alosztálya, akik szolgálati járőrkutyákkal 
engedelmességi és őrző, védő bemutatót 
tartottak. - Nagyon szívesen, örömmel vesz-

szük ezeket a felkéréseket, hiszen számunkra 

is fontos, hogy bemutatóinkkal kedvesked-

jünk a gyerekeknek – árulta el Sántha Dávid 
törzsőrmester, kiképző kutyavezető.
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„Fontos számunkra, hogy a hátrányos helyzetben 

lévő gyerekek előadásokat kapjanak a biztonság-

ról, egészségről, tartozzanak egy közösséghez, 

ezekhez pedig természetesen szakértőket, szak-

mabelieket hívtunk meg. Közel 50 gyerekkel fog-

lalkozunk” – árulta Kiss József a tábor vezetője.

A hét rajzversennyel kezdődött a biztonságról, 

majd a második napon a Debreceni Rendőrka-

pitányság bűnmegelőzési foglalkozást tartott, 

a Hajdú-Bihar Megyei Vöröskereszt Debreceni 

Szervezete pedig életmentésről, a véradás 

fontosságáról, egészséges életmódról tartott 

előadást, valamint drogprevenciós délelőttre 

is sor került. De nem csak a komoly dolgoké 

volt a főszerep, a szórakozás és a közösségépítés 

is hangsúlyt kapott. Így a programok között 

szerepelt strandolás, sportvetélkedők, rajzverseny 

eredményhirdetése, kötetlen beszélgetések, 

játékok.

Biztonság, egészség, közösség
E Z ZEL A CÉLL AL INDÍTOT T TÁBORT KÖZÖSEN A LÉPÉ SELŐNY EGYE SÜLE T, A SÁMSON 
GRUND INTÉ ZMÉNYE É S A I I. R ÁKÓC ZI FERENC ÁLTAL ÁNOS ISKOL A, GIMNÁ ZIUM É S AMI 
HA JDÚSÁMSONBAN A HÁTR ÁNYOS HELY ZE TŰ GYEREKEK SZ ÁMÁR A JÚLIUS 1-JÉN.

HÍREINK

A HAJDÚSÁMSONI CSALÁD – ÉS GYERMEK- 
JÓLÉTI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉBEN 
GYERMEKTÁBOR VETTE KEZDETÉT JÚLIUS 
29-VEL A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ, DOLGOZÓ 
SZÜLŐK GYEREKEI SZÁMÁRA.

Élménnyel gazdag  
tábor Hajdúsámsonban

Az első napon a Debreceni Rendőrkapi-
tányság nyomozói tartottak előadást az 
internet és a közösségi oldalak veszélyei-
ről – kipróbálhatták egymáson a bilincset 
- majd zenei foglalkozást tartott egy meg-
hívott énektanár a gyerekeknek, az arra 
kedvet kapók pedig furulyázhattak is. 
Az elkövetkezendő napok programjai kö-
zött szerepelt a felelős állattartásról szóló 
előadás - amit Fekete Róbert a Martinkai 
Eb Nevelde tulajdonosa ajánlott fel - kato-
nai bemutató Debrecenből a MH 5.Bocskai 
István Lövészdandár hivatásos katonái ál-
tal, könyvtárlátogatás a helyi könyvtárban 
Tarné Hajdú Judit vezetésével. A táborozás 

fénypontja volt, két nap Boldogkőváralján 
az önkormányzat által fenntartott vendég-
házban.
A fentiekben felsorolt események is  bizo-

nyították, hogy a táborban résztvevők egy 
tartalmas, élmény dús hétnek voltak a ré-
szesei a nyári szünidő alatt, akik már a leg-
első napon nagyon jól érezték magukat.
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A 2019. SZEPTEMBER 2-ÁN 8.00 ÓR ÁTÓL KEZDŐDŐ TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGGEL INDUL A  

2019-2020-AS TANÉV. A TANÉVNYITÓR A MINDENKIT SZERETET TEL VÁRUNK!

Hamarosan kezdődik az új tanév!
SIKERES PÁLYÁZATOK 

AZ INTÉZMÉNYBEN

Ezen a napon a város lakosságának 
egy régi igénye is megvalósul, ugyan-
is intézményünkben kezdetét veszi a 
4 évfolyamos általános tantervű gim-
náziumi képzés. Az új középiskolai 
épület építése a terveknek megfele-
lően, jó ütemben halad, így 2020-ban 
már ebben a modern létesítményben 
kezdhetik tanulmányaikat középisko-
lás diákjaink.

Iskolánk a 2018/19-es tanévben négy 
sikeresen lebonyolított pályázatban 
vett részt. A Határtalanul! program 
keretében két alkalommal 40-40 tanu-
lónk járt Erdélyben, egyik alkalommal 
az ezeréves határnál, másik alkalom-
mal Brassó és a Szórvány területén. A 
Csoóri Sándor Alap által kiírt Táncház 
és Népzene pályázatunk keretében 
pedig népzenei együttesünk szakmai 
fejlődését céloztuk meg, és a nép-
zenei oktatás kiterjesztése, illetve a 
táncházmozgalom újjáélesztése volt a 
fő célunk. 

Jakubecz Sándor igazgatóhelyettes

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS AMI HÍREI

Mi van a falon?

De talán kezdjem az elejéről. Herczeg 

Csaba tanár úrnak volt az ötlete, hogy 

a csupasz falakat értékes díszítéssel 

kellene ellátni. Egy jó ötlet aranyat ér. 

Az ötletet, tett követte. Az akkori iskola 

vezetése úgy döntött, mivel települé-

sünk határában találtak honfoglalás kori 

sírokat és hogy ezen emlékek ne merül-

jenek feledésbe, legyen honfoglalás kori 

díszítés a falakon. Megbízták Matl Péter 

szobrászművészt a mű megtervezésével. 

A szobrászművész, őseink kincses tárá-

ból választott. Pontosabban, a Turáni 

magyar ornamentika alapján tervezte 

meg a művet, a terv elkészült, a megálmo-

dott kompozíciót, Galánfi András nép-

művészet mestere faragta ki hársfából. 

Kompozíció=műalkotás felépítése és je-

lentése a következőként érthető. Szélről 

közép irányba haladva válik egységessé 

a mű. Két szélen egy-egy lófej látható. 

Alap értelemben, lehet kapudísz, ami 

őrzi a bent lakókat, de ha fekete ló, akkor 

a halált is jelenti. Ősi hitvilágunk szerint, 

akinek az udvarába fekete ló ugrik be, ott 

hamarosan valaki meghal. De ha fehér 

lónak látjuk, akkor az, mai értelemben 

valutát jelent, hisz egy egész országot 

lehet vásárolni vele. (Fehér ló mondája) 

Alul középen egy életfa faragvány lát-

ható, ami a fény felé mutat. Önmagában 

az életfa, világunk hármas szintjére utal. 

Alul vannak a gyökerek, ahol is a rossz 

szellemek laknak. Középen a törzs, ahol 

lakunk, vagyis a látó világ. Fent a lombo-

zat, ami a felső világ, itt láthatjuk a fényt, 

ami ránk ragyog. Tovább haladva, a tűz 

jelképet a pávát látjuk. Tűz körül a hét 

törzsfőt, amint a jószág pontosabban az 

ország sorsáról tanácskoznak. A tanács-

kozó törzsfők között, balról is jobbról is 

van egy-egy kettős alak. Jobb oldali ket-

tős alak, táltosok harcát ábrázolja. Bal-

oldali kettős alak, Ady Endre, Héja-nász 

az avaron, versére utalt. Szobrászművé-

szünk ezzel kívánta igazolni a folytonos-

ságot. A mű összeállítását nézve az egész 

egy koronát ábrázol. Itt a XXI. században 

kötelességünk, hogy a mi gyerekeink is 

tudják olvasni múltunk üzeneteit. Aki a 

múltját nem tudja, jövőt nem építhet. 

Kosztolányi Dezső örök becsű mondá-

sa késztetett ezen írásra. „Azt a nyelvet 

és kultúrát, melyet kis időre elődeinktől 

kaptunk, új fénnyel gazdagítva, mara-

déktalanul át kell adnunk utódainknak. 

Ez a mi küldetésünk.”

Piroska János hagyományőrző

AZ ISKOLÁNK AULÁJÁNAK FALÁN, FA FARAG-
VÁNYOK LÁTHATÓK. (AULA=DÍSZTEREM) MIT 
IS JELKÉPEZ, MI A JELENTÉSE.
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Ez év február 17-én Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya a szent liturgiában felolvasta 
azt az oklevelet, amellyel hivatalosan is parókiai rangra emelte a Hajdúsámsoni 
Görögkatolikus Szervezőlelkészséget. Így vált teljes jogú egyházközséggé, és ezután 
minden hivatalos ügyben önállóan fog tudni eljárni.

„Az egyházközség liturgikus életét szeretném még teljesebbé tenni, valamint a szent-
misén kívül más szertartásokkal is megismertetni a híveket. Kitűzött célom a közösségi 
ház rendbetétele, programok elindítása, melyeket az egyházközség és a város javára 
fogok fordítani” – árulta el Zolcsák Miklós.

A parókus további tervei között szerepel a templombelső terének felújítása, szépíté-
se, egy Máriapócsi ikonkép elhelyezése, fölszentelése, ikonosztázion megvalósítása.  
Fontosnak tarja az önkormányzattal, a helyi történelmi egyházakkal, iskolákkal, műve-
lődési házzal az aktív együttműködést, a jó kapcsolatot. 

Antal Szabolcs polgármester személyesen is megtisztelte az új parókus bemutatkozó 
liturgiáját, bizonyítva ezzel a város támogatását.

Zolcsák Miklós Isten áldását kérte a településre, a közösségre, és azon fog munkálkodni, 
hogy tudásával és képességével az itt élőket szolgálja.

Görögkatolikus parókusa lett Hajdúsámsonnak

HA JDÚSÁMSONBAN AUGUSZ TUS 4-ÉN HIVATALOSAN IS SOR KERÜLT ZOLCSÁK MIKLÓS 
GÖRÖGK ATOLIKUS PARÓKUS BEIK TATÁSÁR A ÉS BEMUTATKOZÁSÁR A A  
GÖRÖGK ATOLIKUS TEMPLOMBAN.

„Tizenhárom évvel ezelőtt 23-24 gyermekkel 

kezdtük a Bibliahetet, napi 2-3 óra foglal-

kozással. Mára több mint 100 óvodást, is-

kolást fogadtunk templomunkban és közel 

40 önkéntest. A középponti téma idén a „…

légy példa a beszédben, a magaviseletben, 

a szeretetben, a hitben, a tisztaságban 

volt.” - árulta el Lovász Krisztián református 
lelkész, aki a vakációs hét megálmodója, 
alapítója és természetesen aktív tagja.
A reggelt közös dicsőítő énekléssel és 
imával kezdték, majd Bibliai történeteket 
mutattak be fiatalok, amiket kis csopor-
tokban, sátrakban is átbeszéltek a foglal-
koztatókkal, ehhez kapcsolódóan pedig 
kézműves foglakozásokkal folytatatták a 
napot. A délelőtté a szellemi, lelki prog-
ram volt.
A közös ebéd után délután szabadidős 
tevékenységeké lett a főszerep - foci, 

sakkverseny, tanuljunk játékosan angolul, 
kézműves foglalkozások – melyek közül 
lehetett választani. Egyedi programokkal 
és készültek a szervezők, mint pónigolás, 
motoros, rendőrkutya bemutató, barát-
ság karkötő készítése. Az aktív napok 
zárásaként az Őrállók Zenekar koncert-
jét hallgathatták meg a résztvevők, a 
Bibliahét elköszönése képpen Családi 

Istentiszteletre hívták a szülőket vasár-
nap, amikor is a gyerekek bemutatták mit 
tanultak, valamint színdarabbal is készültek.

A rendezvény második napját Dandé 
Lászlóné alpolgármester is köszöntötte, 
hiszen a város mindenben támogatta e 
nemes hetet.

Vakációs Bibliahét 
Hajdúsámsonban

JÉZUS MONDJA: ”KÖVESS ENGEM” ISTEN 

HOZOTT – FELIRATTAL KÖSZÖNTÖTTE 

A GYEREKEKET, FELNŐTTEKET A TIZEN-

HARMADIK VAKÁCIÓS BIBLIAHÉT HAJDÚ-

SÁMSONBAN, AMELY JÚLIUS 1-JÉN VETTE 

KEZDETÉT A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN.
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A maroknyi kis csapat, akik el tudtak menni 
a találkozóra köszöntötték osztályfőnök 
helyettesüket, valamint magyar-orosz ta-

nárukat, Kondor Istvánnét, Jutka nénit. A 
délután kötetlen beszélgetéssel folytató-
dott a helyi étteremben.

55 éves osztálytalálkozó

55 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓJÁT TARTOTTA AZ 

1964-BEN ELBALLAGOTT 8. B OSZTÁLY HAJ-

DÚSÁMSONBAN, MELYNEK OSZTÁLYFŐNÖKE 

SZENTKIRÁLY GYŐZŐNÉ, TUDOSZE ALÍZ VOLT.
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A muzeális intézmény kiállítótermében a 
várossá válás 15. évfordulója alkalmából 
helytörténeti érdekességeket mutattak 
be, a bronzkortól napjainkig. A rendez-
vényt Dandé Lászlóné alpolgármester 
nyitotta meg, majd Tarné Hajdú Judit az 
intézmény vezetője tartott tárlatvezetést, 
a település múltját megidéző tárgyi és 
írott források között.

Párhuzamosan mesterségek bemutatói 
zajlottak a múzeum parkolójában, melyek 
keretében a Sá+án család a pásztorkodás, 
a helyi Öltögetők klubja a szövés-varrás, 
Baranyi Balázs tanuló pedig a bőrművesség 
világába kalauzolta el az érdeklődőket. 

Két másik helyszínen a kenyérsütés és a 
hagyományos slambuc készítést mutatták 
be ételkóstolóval egybekötve.

A hangulatot a művészeti iskola peda-
gógusaiból álló Reni és bandája zenekar, 
valamint néptáncosok fokozták, a közön-
séget is alaposan megmozgató táncházzal. 
Végül meggyúltak a fáklyák és a Szent 
Iván éji tűz is, melyet zene és tánc övezett 
a fáradhatatlan résztvevők lelkesedésének 
köszönhetően egészen a program zárásáig.

Tarné Hajdú Judit intézményvezető

Múzeumok éjszakája 
Hajdúsámsonban is

IDÉN IS MEGRENDEZTÉK A MÚZEUMOK 

ÉJSZAKÁJÁT HAJDÚSÁMSONBAN, MELYET A 

NYÁRI ESTÉK SOROZAT ELSŐ, NYITÓ PROG-

RAMJAKÉNT HIRDETTEK MEG AZ ÖNKOR-

MÁNYZAT ÁLTAL KIADOTT MŰSORFÜZETBEN.

Lotti nagykerekű elektromos robogó  
új akkumulátorral eladó. Ára: 66.000.- Ft

Maruti 800 műszaki nélkül 66.000.- Ft-ért eladó. 

Érdeklődni: 06-20-980-7821 telefonszámon.

Akác tüzifa (kuglizva) 3500 Ft/q
Akác kerítésléc 100 ft/db
Kukorica 5600 Ft/q nem szárított
Búza 5600 Ft/q nem szárított
Triticalé 5200 Ft/q nem szárított
Napraforgó 100 Ft/kg eladó.
Érd.: 06-30-957-3942, 06-20-916-8156

AKÁC TÜZIFA

LOTTI ELEKTROMOS ROBOGÓ

Egy éve működik a Család és Karrierpont

2018 őszén megismertettük szolgálta-
tásainkat, elkezdtük a toborzást, majd 
2019 januárjában elindultak a képzések. 
Két napos (20 órás) tréning keretében az 
alábbi képzéseket tudjuk folyamatosan 
ajánlani a hozzánk jelentkezőknek: munka 
és magánélet összehangolása, munkaerő- 
piaci reintegrációs képzés, munkáltatók 
képzése, társadalmi partnerképzés.

Tavasszal bolti eladó (OKJ) tanfolyamok 
indultak nappali és esti rendszerben, me-
lyet 33 fő zárt sikeres vizsgával. Augusztus 
elején elindult a zöldség-gyümölcs fel-
dolgozó (OKJ) képzés közel 20 fővel.
Együttműködő partnerünkkel ingyenes 
nyelvi és informatikai, valamint speciális 
szakmai képzéseket is tudunk biztosítani 
a hozzánk fordulóknak. A képzések mel-
lett az alábbi tevékenységeket végezzük 
a könyvtár épületében található Család 
és Karrierpontban (Szabadság tér 7.): 
személyes tanácsadás, mentorálás, állás-
keresés segítése, folyamatos kapcsolat-
tartás a munkáltatókkal, egyéni fejlesztési 
tervek készítése, rendezvények, műhely-
munkák szervezése, segítő szolgáltatások 

ügyfeleink részére (gyerekfelügyelet, be-
vásárlás, személyszállítás stb.)

E tevékenységekhez folyamatosan vár-
juk önkéntesek jelentkezését! Fentiekkel 
a projekt fő célját segítjük, bízva abban, 
hogy térségünkben is javul a nők munkaerő-
piaci helyzete, a család és munka össze- 
egyeztethetősége. A projekt hozzá kíván 
járulni a nők rugalmas foglalkoztatható-
ságának javításához, az atipikus foglal-
koztatási formák népszerűsítéséhez és 
elterjesztéséhez, a munkáltatók és a munka- 
vállalók együttműködésének javításához 
a család és a munka összeegyeztethető-
sége érdekében.
Kérdéseikkel forduljanak bizalommal Tar-
né Hajdú Judit és Maszlag Fanni szakmai 
munkatársakhoz!

További információk: személyesen  
ügyfélfogadási időben és a  
www.csakpont-hajdusamson.hu  
címen található honlapunkon.

AZ „ESÉLY A NŐKNEK! KOMPLEX SZAKMAI PROGRAM HAJDÚSÁMSON TÉRSÉGÉBEN” CÍMŰ 
EFOP-1.2.9-17-2017-00070 SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN EGY ÉVVEL EZELŐTT, 2018 AUGUSZTU-
SÁBAN NYITOTT MEG A CSALÁD ÉS KARRIERPONT HAJDÚSÁMSONBAN. TEVÉKENYSÉGÜNKRŐL 
AZ ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL IS SZERETNÉNK TÁJÉKOZTATÁST ADNI.

 és a 
samson.hu

punkon.

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR

ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI
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Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
 


