
A Szűcs utca a meglévő aszfalthoz 400 
méteren további aszfaltot kapott, 430 
méteren pedig bitumen emulziós útsta-
bilizálás történt. 

Antal Szabolcs polgármester

KÉT NYERTES PÁLYÁZATUNK – „HAJDÚ-

SÁMSON, SZŰCS UTCA ÚTÉPÍTÉSE ÉS STABILI-

ZÁLÁSA” VALAMINT „EGÉSZSÉGÜGYI ALAP-

ELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE, 

SÁMSONKERTI ORVOSI RENDELŐ” - ÜNNEPÉ-

LYES ÁTADÁSÁRA KERÜLT SOR SZEPTEMBER 

19-ÉN SÁMSONKERTBEN.

Ünnepélyes 
átadók

A rendelő – mely a szükséges eszközök-
kel teljesen felszerelt - biztosít egy felnőtt 
háziorvosi, egy gyermekorvosi és védőnői 
szolgálatot. A pályázatokat kihirdettük a 
feladatok ellátására, így idén december-
ben a rendelés meg fog kezdődni.
Az ünnepélyes átadókat megtisztelte Tasó 
László országgyűlési képviselő és Pajna 
Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 
elnöke is, akiknek ezúton is köszönöm a 
folyamatos támogatást, a bizalmat, hogy 
városunk a fejlődés útjára lépett.

Antal Szabolcs polgármester

Új orvosi körzet 
valósul meg

AZ ORVOSI RENDELŐ MEGÉPÜLÉSÉVEL 
RÉGI ÁLOM VÁLT VALÓRA, HISZEN EGY 
ÚJ ORVOSI KÖRZET IS – AZ 5. SZÁMÚ - 
KERÜL KIALAKÍTÁSRA A SÁMSONKERTI 
LAKOSOK SZÁMÁRA.
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Városunkban a Szeder, Radnóti, Csokonai utcai játszóterek  
felújítására fog sor kerülni hamarosan.
Különböző, több korosztály számára is használható játszóesz-
közökkel bővülnek majd a terek, a régieket, melyeknél szükséges, 
pedig javítjuk.

A Szabadság téri régi Tűzoltószertár épületére vonatkozóan 
pályázatot nyertünk el, a látványtervnek megfelelően építjük 
újjá közösségi térré, hiszen régóta szükség van már egy olyan 
helyiségre, mely a közösségi életet szolgálja. Így lehetőség lesz 
különböző foglalkozások, találkozók, kisebb rendezvények 
megtartására.

Antal Szabolcs polgármester

Tisztelt Lakosaink!
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

A feladatok ellátásához 8 különálló iro-
da, mosdó-zuhanyzó, váróterem, előtér, 
teakonyha, közlekedő, társalgó, étkező- 
tárgyaló helyiségek lettek kialakítva.
A központ megközelítéséhez a Hunyadi 
utcából nyíló útszakasz szilárd útburkolat-

tal való ellátása is megvalósul, 9 parkoló 
kialakításával, valamint kerítés is épül. Az 
előzőekre az önkormányzat saját erőből 
biztosított anyagi forrást, a kivitelezésük 
jelenleg folyamatban van.   

Az aszfaltút nemcsak az új épület, hanem 
a Hársfa utcai Egészségház megközelítését 
is szolgálja, ezáltal egy kedvezőbb forgalmi 
rend kialakításának a lehetőségét is meg-
valósítjuk.

A „HAJDÚSÁMSON SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁ-
SOK FEJLESZTÉSE” CÍMŰ NYERTES PÁLYÁZATUNK 
KERETÉBEN ÖNKORMÁNYZATUNK FELÚJÍTOTTA 
ÉS BŐVÍTETTE A RÁKÓCZI 9. SZÁM ALATTI (VOLT 
BÖLCSŐDE) ÉPÜLETÉT, ÁTADÁSA UTÁN A NYÍR-
ADONYI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 
HAJDÚSÁMSONI TELEPHELYE ITT ÉRHETŐ EL.

Új épületet kapott a 
Család – és Gyermek-
jóléti Szolgálat

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

471 főút-Csokonai utca kereszteződés, 
471 főút-Árpád út- Hajnal utca kereszte-
ződés, 471 főút Árpád út vége autóbusz 
forduló, Csokonai utca – Láng utca ke-
reszteződés, Csokonai utca – Bethlen utca 
kereszteződés, Csokonai utca – Alkotmány 
utca, Csokonai utca – Kazinczy utca. A ki-
épített rendszer távolról is elérhető lesz 
– internet szolgáltatás esetén - így akár 
egy járőrautóból is nyomon követhető a 
kamerák képei.

Antal Szabolcs polgármester

Az előző számunkban írtunk a Piaccsar-
nok épüléséről.

A többi kivitelezés is folyamatban van. 
Hangulatos park építésére kerül sor a 
Rákóczi utca 4. szám alatt, a Református 
Templom mellett. Így belvárosunk tovább 
szépül, lakosaink egy kis pihenés mellett 
intézhetik a mindennapi teendőjüket.

Szintén ennek a pályázatnak köszönhetően 
újul meg az Epreskerti Rendezvénytér, 

mely rendezvényeinknek ad otthont. 
Saját áramforrásra lesz lehetőség a te-
rületen, továbbá vizesblookok, színpad, 
parkolók is kialakításra kerülnek.

Antal Szabolcs polgármester

A Jókai utca – Malom utcától a Hunyadi  
utcáig - szakasza pedig aszfalttal lett ellátva.

 Megtisztelő számomra, hogy Hajdúsámson életében polgármesterként vehetek részt. 
Azt gondolom, eredményes öt évet tudhatunk magunk mögött, annak köszönhető-
en, hogy egyetértésben, közös gondolkodással tudtunk együtt dolgozni a képviselő- 
testület tagjainak többségével és a hivatal dolgozóival.
Nem a széthúzásról, a vitákról szóltak a testületi ülések döntései, hanem a város előre-
haladásáról, problémáinak megoldásáról. 
Eredményességünk mögött sok munka áll, elindultunk egy úton 2014-ben és ígéretet 
tettem arra, hogy Magyarország kormányával összhangban, támogatásával együtt 
szeretnénk fejlődni. Az elmúlt 5 év bizonyította, ígéreteinket teljesítettük. Minden 
benyújtott pályázatunk sikeres elbírálásban részesült, mely pályázatok összhangban 
voltak a város hiányosságaival. Ezt a támogatást a jövőben is szeretnénk megkapni! 
Tudjuk, van még teendőnk továbbra is bőven!
Remélem, nem rég kiadott városi kiadványunk összesítette Önök számára, hogy milyen 
sok területen, mennyit fejlődött Hajdúsámson. Célunk, folytatni a munkát!  
Én ezúton szeretném megköszönni minden hivatali, önkormányzati dolgozó munkáját 
ezért a sikeres öt évért! Külön köszönetet szeretnék mondani a lakosságnak az építőjellegű 
észrevételekért, a türelmükért és az aktivitásukért a város életében!   
Ezen a héten önkormányzati választásra fog sor kerülni. Polgármesterként arra kérem 
választó polgárainkat, éljenek szavazati jogukkal, hiszen a városunk jövője a tét!

Antal Szabolcs polgármester

SZINTÉN A „ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA” NYERTES 
PÁLYÁZATNAK KÖSZÖNHETŐEN AZ ONCSA TELEPÜ-
LÉSRÉSZEN, KÖZTERÜLETEIN BIZTONSÁGTECHNIKAI, 
TÉRFIGYELŐ RENDSZER TELEPÍTÉSÉT VÉGEZZÜK EL A 
KÖVETKEZŐ HETEKBEN, AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN:

„ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA” NYERTES PÁLYÁZATUNK 
MUNKÁLATAI IS ELKEZDŐDTEK TÖBB HELYSZÍNEN.

NYERTES PÁLYÁ Z ATUNKNAK KÖSZÖNHETŐEN A Z ALKOTMÁNY UTC A 

SZIL ÁRD ÚTBURKOL ATOT K AP TEL JES ÚTHOSSZÚSÁGÁBAN  

400 MÉTEREN, VAL AMINT A KIVITELE ZÉS SOR ÁN A C SAPADÉK  

VÍZELVE ZETÉSE IS MEGVALÓSUL.

Térfigyelő rendszer 
kialakítása

Szépül belvárosunk
Újabb utca kap aszfaltotMegújulnak játszótereink
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A rendezvényt megtisztelte Antal Szabolcs 
polgármester, aki köszöntőjében kiemelte, 
örömmel látja, mennyire jól működik a vá-
rosban a szolgálat az arra rászorulóknak, 
hiszen a mai világban nagyon fontos a  
segítségnyújtás, az összefogás.

Lovász Krisztián református lelkipásztor is 
köszöntötte az ünneplőket, kiemelve két 
testvérintézményük – a Debreceni Széchényi 
Kerti Idősek Nappali Ellátás és a Nagy-
templomi Nyitott Ajtó Szociális Központ 
Idősek Nappali Ellátás – megjelent tagjait, 
legutóbbinak pedig az intézményi lelké-
szét, Molnár Szabolcsot. 

Az évfordulót a szolgálat tagjainak ünnepi 
műsora, valamint szeretetvendégség zárta.

9 éves a Házi segítség-
nyújtás Hajdúsámsonban

CSALÁDIAS HANGULATBAN ÉS ÜNNEPSÉGGEL 
EGYBEKÖTVE ÜNNEPELTE A HAJDÚSÁMSONI 
REFORMÁTUS EGYHÁZ NAPPALI ELLÁTÁS ÉS 
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZOLGÁLATÁNAK 
9. ÉVFORDULÓJÁT SZEPTEMBER VÉGÉN.

Ismét országos elismerést kapott Hajdúsámson

Az ő kérésére láttam el a helyi koordinátori 
feladatokat. A jelentkezők számának növe-
kedésével 2016-tól már Dandé Melinda is 
részt vett a munkában. Évről évre látogattuk 
a kerteket, fotóztuk, végeztük az admi-
nisztrációt s minden évben az oklevél mel-
lett ajándékkal is kedveskedtünk minden 
kedves résztvevőnek. Ünnepélyes keretek 
között az Ízek fesztiválján kerültek átadásra 
a díjak, s ott derült ki kategóriánként ki az a 
személy vagy közösség, akit országos díjra 
tudunk indítani. Ez minden évben nagyon 
nehéz döntés, mivel minden kert csodás, 
így szívünk szerint mindenkit indítanánk, 
de sajnos kategóriánként csak egy kertet 
lehet jelölni. Idén mini kategóriában Éles 
Piroska, normál kategóriában Veres Miklós 
és Veres Olivér, míg közösségi kategóriá-
ban az Eszterlánc Óvoda Katica csoportja 
indult az országos díjért.

Először 2017-ben érte a megtiszteltetés 
a települést, hiszen az Önkormányzat 
„kertje”, melyet szorgos kezek művelnek 
országos díjat nyert. 2018-ban közönség 

kategóriában lettünk elsők Veres Miklós és 
fia Veres Olivér által művelt kerttel. Majd el-
érkezett a 2019 s ismét meghívót kaptunk 
az OMÉK-ra: az idén 3. alkalommal miénk 
az egyik országos díj a Hajdúsámson-Mar-
tinkán lakó Veres családnak köszönhetően. 
Kertjükben több mint száz féle paradicsom 
mellett több tucat fajtájú kukoricát termel-

nek, s mindenféle finomság megterem a 
kertjükben, legyen az gyümölcs vagy zöld-
ségféle. Gratulálunk, s további sok sikert 
kívánunk nekik!

Hamarosan indul a közönség szavazás 
a facebookon, ahol a mini és közösségi 
kategóriás kertünk még versenyben lesz, 
számítunk a lakosság segítségére.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselőnő

2015-BEN CSATLAKOZOTT HAJDÚSÁMSON ELŐSZÖR A LEGSZEBB KONYHAKERTEK PROGRAMHOZ 
ANTAL SZABOLCS POLGÁRMESTER JAVASLATÁRA.

HÍREINK

Látogatást tettünk a Piac térre is, majd ün-
nepi műsorral folytatódott a rendezvény a 
Martinkai Közösségi Háznál, melyet meg-
tisztelt Tasó László országgyűlési képviselő.
A nap zárásaként Szüreti koncert fogadta 
az érdeklődőket a Kossuth utcán.
Én ezúton is szeretném megköszönni 
mindenkinek a munkáját, akik részt vet-
tek a szervezésben – Petőfi Sándor Városi 

Könyvtár és Muzeális Intézmény, Martinkai 
Közösségi Ház dolgozói, Polgárőrség - a 
Muskátli Népdalkör, a Főnix Néptánccso-
port és a Sáfián család közreműködését, a 

szakács néniknek a finom gulyáslevest és 
természetesen az összes fogathajtónak a 
felvonuláson való részvételét!

Antal Szabolcs polgármester

HARMADIK ÉVE, HOGY ÚJRA ÉLESZTETTÜK 
VÁROSUNKBAN ŐSSZEL A SZÜRETI MULATSÁGOT. 
ÉVRŐL ÉVRE TÖBB FOGATHAJTÓS CSATLAKOZIK 
HAGYOMÁNYUNKHOZ, IDÉN KÖZEL TIZENÖTEN 
HINTÓJUKKAL VAGY SZEKERÜKKEL.

Szüreti mulatság

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Sikeres Családi nap Mindenki nyertes volt

Az oda látogatókat színes programok várták, mint autó-motor 
szimulátor, exatlon/ninja pálya, extrém labda, gólyalábasok, 
lufi bohóc, részegszemüveg, Roma kultúra társasjáték, arcfestés, 
továbbtanulási és álláskeresési tanácsadás.  Az Aqua Manó Party 
egész nap mozgásban tartotta a gyerekeket, volt ott táncver-
seny, vonatozás, limbó láz, közös torna. Aki megéhezett, nem 
maradt éhen, 5 üstben készültek a finomabbnál finomabb ételek.
Az est zárásaként Papp Zoli és zenekara, Lion és Tánku gondos-
kodtak a jó hangulatról.
A rendezvényre közel kétszázan látogattak ki, sikeres Roma 
Családi Napot tudhat maga mögött Hajdúsámson.

Közel 20 nevező szebbnél szebb és vidámabbnál vidámabb 
meséit hallgathatta a közönség, a mesemondók között üdvö-
zölhették Csigéné Zsadányi Mariann képviselőnőt is, aki kedvenc 
történetével készült.
A délelőttöt megnyitotta és köszöntötte Antal Szabolcs pol-
gármester, valamint Csőszné Szilágyi Erzsébet a Szolgálat ve-
zetője.
Bátori Nándor cukrász, aki az év város díjazottja volt, ismételten 
meglepte a jelenlévőket gyönyörű tortájával. A mesemondó 
verseny minden résztvevője nyertes volt, akik átvehették az 
önkormányzat ajándékát.

ROMA CSALÁDI NAPOT SZERVEZETT OKTÓBER 6-ÁN AZ  
ÉKE – MAGYARORSZÁG NEMZETI ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉRDEKVÉDELMI 
EGYESÜLETE – ELNÖKE HORVÁTH SÁNDOR ÉS AZ EGYESÜLET TAGJA 
ZÁMBÓ ZSUZSANNA A SPORTPÁLYÁN.

IDÉN IS MEGRENDEZÉSRE KERÜLT AZ IDŐSEK NAPJÁN A  
MESEMONDÓ VERSENY A MUZEÁLIS INTÉZMÉNYBEN, MELYET  
A HAJDÚSÁMSONI CSALÁD – ÉS GYERMEK JÓLÉTI SZOLGÁLAT 
SZERVEZETT FELNŐTTEKNEK.

HÍREINK
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Bemelegítésként a nyíradonyi „kollégákkal” 
közös kerékpártúrát szerveztünk, majd pén-
teken egész napos program várta az érdek-
lődőket az óvoda előtti lezárt útszakaszon.
Az óvodások körében most is nagy sikere 
volt a kisvonatnak, a rendőrségi bemutatók-
nak, a tűzoltó és mentő autóknak, a nemrégen 

átadott KRESZ pályát pedig elektromos kis-
autókkal és kerékpárokkal vehették birtokba 
a gyerekek.
A délutáni programban rollerezés, zenés in-
teraktív műsor, triál bemutató szórakoztatta 
a kicsiket, nagyokat. Az idei „Sétálj velünk!” 
szlogen jegyében vendég volt a Nyíradonyi 

Nordic Walking Klub.
Párhuzamosan zajlott a Csapókerti Általános 
Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye és a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium 
és AMI felső tagozatosainak közreműkö-
désével a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által 
szervezett szemétszedési akció, valamint 
előzetesen meghirdetésre kerülő elektronikus 
hulladékok gyűjtése. 

Tarné Hajdú Judit intézményvezető

Mobilitási hetet és Autómentes Napot tartottunk

HA JDÚSÁMSON IDÉN 12. ALK ALOMMAL C SATL AKOZOT T A Z EURÓPAI MOBILITÁ SI HÉ T 
É S AUTÓMENTE S NAP RENDE Z VÉNYSOROZ ATHOZ, MELYNEK MEGRENDE ZÉ SÉHE Z A Z 
INNOVÁCIÓS É S TECHNOLÓGIAI MINISZ TÉRIUM EGYEDI TÁMOGATÁ SÁBAN RÉ SZE SÜLT.

,,HÍMZÉS -HAGYOMÁNY-ÖRÖK SÉG” 
ELNEVEZÉSSEL KERÜLT MEGRENDEZÉSRE 
A HAJDÚSÁMSONI ÖLTÖGETŐK KLUBJÁNAK 
KIÁLLÍTÁSA CIGÁNDON, A XIV. BÉLES 
FESZTIVÁLON.

Öltögetők klubja is  
fesztiválozott

A  szakkör az elmúlt 12 év hímzéseiből válo-
gatta ki a tárlat anyagát. Az egyik cél az volt, 
hogy olyan tájegységi tematikus kiállítást 
mutassunk be, melyen az ismert hímzések 
mellet kevésbé ismert hímzések is láthatóak 
legyenek (például: erdélyi varrottasok, és 
csornai,gömöri hímzések).
A másik célunk, hogy a látogatók megis-
merhessék Hajdú Bihar megye  gyönyörű 
hímzéseit,úgymint  a komádi, furtai, szűr és 
a női  kis bundák valamint az úri hímzéseket.
A kiállítást a Hajdú Bihar Megyei Népmű-
vészeti Egyesület elnöke Hubert Erzsébet  
nyitotta meg.
A szakkör tagjai a megnyitóra a ,,Kitesszük a 
szűrét”pályázatra benyújtott szűrhímzéssel 

készített pelerinjeiket viselték. Nagyszerű 
vendéglátásban volt részünk, ezúton is kö-
szönjük a Cigándi Múzeum Porta meghívását. 
Reméljük, hogy a kiállítással közelebb vittük 
a hímzés varázslatos világát, ez azért is érdekes 

lehetőség, mert ezen a környéken inkább a 
szövés volt jellemző.
Örömmel ajánljuk a múzeumot családi és 
osztálykiránduláshoz.

Dobosné Hajdu Anikó Hímző Népi Iparművész

A CSALÁD ÉS KARRIERPONTOK ORSZÁGOS 
HÁLÓZATÁBA TARTOZÓ HELYI INTÉZMÉNY 
EGY ÉVE NYÍLT MEG A TELEPÜLÉSEN AZ 
„ESÉLY A NŐKNEK! KOMPLEX SZAKMAI 
PROGRAM HAJDÚSÁMSON TÉRSÉGÉBEN” 
CÍMMEL HÁROM ÉVEN KERESZTÜL MEG-
VALÓSULÓ PROJEKT KERETÉBEN.

Egy éves a Hajdúsámsoni 
Család és Karrierpont

A feltételek kialakításakor baba- és család-
barát fejlesztések történtek, pelenkázó, 
gyermeksarok és kültéri játékok kerültek 
beszerzésre. A projekt nagy hangsúlyt he-
lyez a képzésre, fejlesztésre, elsősorban a 
kisgyermekes anyák tekintetében, akik a 
képzések alatt gyermekfelügyeletet igé-
nyelhetnek. A folyamatosan induló tanfo-
lyamokhoz korszerű oktatóterem és infor-
matikai eszközök állnak rendelkezésre.

Az egy éves évforduló alkalmából augusz-
tus 29-én tájékoztató napot, augusztus 
30-án pedig családi programot szervez-
tünk, ahol tájékoztatást adtunk a projekt 
eredményeiről és most induló új szolgálta-
tásokról. Az elmúlt egy év alatt több mint 
500 főt vontunk be a projektbe, akik közül 
300 fő már képzésen is részt vett. Antal 
Szabolcs polgármester köszöntőjében az 
eddigi eredményeken túl az ősszel induló 

új ingyenes tanácsadási szolgáltatásokra 
hívta fel a figyelmet, melynek keretében 
szakemberek segítségét kérhetik az ügyfelek 
életviteli, családsegítési, pszichológiai, 
jogi és pénzügyi témákban. A rendezvény 

végén zenés gyermekprogrammal búcsúz-
tatták el a szünidőt a részt vevő családok, va-
lamint minden óvodásnak és kisiskolásnak a 
tanévkezdést segítő ajándékokat adtunk át.

Tarné Hajdú Judit a CSAKPONT vezetője

Mi is káposztásnapoztunk Hajdúsámson is ott volt
Városunk is képviseltette magát a Hajdúhadházi Káposztás  
napokon szeptember 15-én. Kiállításra került száraztésztánk 
és a főzőversenyen is megmérettettük magunkat.
Köszönjük Hajduné Vera néninek és csapatának a finom 
ebédet! Főzősátrunkat meglátogatta a zsűri elnöke, Lázár 
chef is!

A Hajdúsámsoni Mozgáskorlátozottak Egyesületének tagjai is 
képviseltették magukat kis műsorukkal a szeptember 27-én 
megrendezett „Kerek a káposzta csipkés a levele” Káposztás él-
mények napján Újlétán, melyet a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar 
Megyei Egyesülete szervezett. A rendezvényt önkormányzatunk 
nevében meglátogatta Dandé Lászlóné alpolgármester is.

HÍREINK

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI
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HA JDÚSÁMSON IS CSATL AKOZOT T A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. ÁLTAL SZEPTEMBER 
20-ÁN AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK MENTÉN, A TELEPÜLÉSEK BELTERÜLETI ÁT VEZETÉSI  
SZAK ASZAIR A ÉS A KÜLTERÜLETEKRE MEGHIRDETET T SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓHOZ.

Jobb lenne, ha el sem dobnák

A külterületi szakaszt Sámsonkertig az önkormányzat közfoglalkoztatott dolgozói 
tisztították meg, míg a belterületi szakaszokon az iskolák mintegy 100 felső tagozatos 
tanulója gyűjtötte össze az utak mellett eldobált hulladékot. A társaság minden csat-
lakozó számára térítés nélkül kesztyűt, láthatósági mellényt és zsákokat biztosított, 
valamint gondoskodott az összegyűjtött hulladék maradéktalan elszállításáról is.
A „Jobb ha el sem dobod!” tavaszi akciónappal már felhívták a figyelmet arra, hogy 
évente átlagosan mintegy 12,5 millió kilogramm illegálisan kihelyezett és eldobált 
szemetet gyűjtenek össze az országos közutak mellől. 
Az őszi szemléletformáló akciót mind a helyi szervezők, mind a koordináló pedagógusok
fontosnak és hasznosnak ítélték és máskor is szívesen csatlakoznak majd hasonló  
felhívásokhoz.

Tarné Hajdú Judit intézményvezető

Büszke vagyok rá, hogy kitartó szorgalmával 
elkészítette. Ezzel a gyönyörű viselettel 
gazdagodott a ruhatára. A szakkör nevében 
is gratulálok, és további örömteli alkotó 
kedvet kívánok.

Dobosné Hajdu Anikó Hímző Népi Iparművész

Legfiatalabb alkotó

XIII. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES 
PÁLYÁZAT ÉSZAK - ALFÖLDI REGIONÁLIS 
PÁLYÁZATÁRA MI IS KÉSZÜLTÜNK, A HAJDÚ-
SÁMSONI ÖLTÖGETŐK KLUBJA LEGFIATALABB 
ALKOTÓJÁVAL, PIROS EDINA (EGYETEMI 
HALLGATÓ) SZŰRHÍMZÉSŰ PELERINJÉVEL.

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

TIZENKILENC FŐ TETT SIKERES VIZSGÁT SZEP-
TEMBER 20-ÁN A HAJDÚSÁMSONI CSALÁD  
ÉS KARRIERPONT ÁLTAL MEGHIRDETETT,  
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS FELDOLGOZÓ OKJ TA-
NÚSÍTVÁNYT ADÓ TANFOLYAM ZÁRÓNAPJÁN.

Újabb sikeres  
képzést zártunk 
Hajdúsámsonban

A projektben helyi igényen alapuló képzésként 
biztosították az ingyenes  lehetőséget, amely-
nek hasznosulása azonnal mérhető, hiszen az 
együttműködő helyi munkáltató partner ál-
láslehetőséget is kínál majd a résztvevőknek.

A január óta folyamatosan szervezett, ingyenes, 
támogatott tanfolyamokon már több mint 
300 fő vett részt a város által elnyert EFOP-
1.2.9-17-2017-00070. számú, „Esély a nőknek! 
Komplex szakmai program Hajdúsámson tér-
ségében” című projekt keretében.

Tarné Hajdú Judit vezető

ESEMÉNYNAPTÁRUNKNAK MEGFELELŐEN, EBBEN A NEVELÉSI ÉVBEN IS BETERVEZTÜK AZ ÉVSZA-
KONKÉNTI EGÉSZSÉGHETEK MEGSZERVEZÉSÉT ÓVODÁNKBAN. MÁR „JÓ GYAKORLATKÉNT” ÉVEK ÓTA 
RENDSZERESEN AZ ŐSZ BEKÖSZÖNTÉVEL OKTÓBER HÓNAPBAN TARTJUK AZ ŐSZI EGÉSZSÉGHETET.

„Itt van az ősz itt van újra” –és az őszi 
Egészséghét az Eszterlánc Óvodában

Ebben az évben ez a heti színes és gazdag 
programunk szeptember 30-október 4-ig 
zajlott. Igyekeztünk a gyerekek számára 
az egészséges életmód és a mozgás terü-
leteiből kiválasztani néhány témát, amivel 
ezen a héten kiemelten foglalkoztunk. 

Mivel tavasszal örömmel vették birtokba 
a gyerekek az óvoda udvarán elkészült 
közlekedési parkot, így a mozgást ide 
terveztük, de igyekeztünk a Zöld Óvoda 
kritériumának is megfelelni tervezett 
programjainkkal. Hisz az egészséges fejlő-
déshez és életvitelhez elengedhetetlen a 
megfelelő környezet és a környezet szere-
tetére, környezetvédelmére nevelés.

Ezért hétfőn indításként az óvoda udvar- 
részein közösen fát ültettünk a gyerekekkel. 
Szorgalmasan ásták az ültető gödröt, majd 
betemették a fákat, végül jól belocsolták 
hogy megmaradjanak. Ezzel  a „ Zöldítsük 
vissza a környezetünket”kezdeményezéshez 
is kapcsolódtunk.

Kedden, szerdán a közlekedési pályán, 
életkorúknak megfelelő kis motorokkal, 
rollerekkel, futóbiciklikkel és két kerekű 
biciklikkel tekertek az ovisaink. Nagyon 
sokan ismerik már a kresz táblákat és 
betartották a közlekedési szabályokat 
is a kerékpározás, futóbiciklizés alatt. 
Párhuzamosan a tekerés mellett a több 
csoport ügyességi versenyeken vett 
részt, óvónénik irányításával. Tökgurítás 
szlalonozva, kukorica hordás talicskával, 

célba dobás gesztenyével,toronyépítés 
csutkából, kukorica kirakás-mindegyik já-
tékos feladat nagy koncentrációt, fejlett 
mozgáskoordinációt, gyorsaságot, ügyes-
séget igényelt a gyerekektől. A verseny-
szellem, a szurkolás közösségépítő hatása 
és közösség kovácsolása is sikerült a ver-
sengés alatt.

Csütörtökön a jól ismert vendégeké a 
Teddy doktoroké volt a főszerep. Szívesen 
jöttek el hozzánk ismét, mint minden őszi 
egészséghetünkre. Az óvodások játszva 
tapasztalhatták meg, hogyan zajlik egy 
orvosi vizsgálat. Emellett közvetlen kap-
csolatba kerültek a gyermeki szemmel talán 
félelmetesnek tűnő orvosi eszközökkel, ki-
próbálhatták, felvehették azokat, orvosi 
köpenybe bújva gyógyíthatták meg plüss 
állatkáikat, mialatt az egészség-betegség 
fogalmát is megértették játékuk során. 

Heti programunk zárásaként az egész-
séges életmód másik fontos területét, az 
egészséges táplálkozást hangsúlyoztuk a 
csoportonként közösen elkészített ízletes 
gyümölcs salátákkal. A gyerekek segítettek 
az őszi gyümölcsök aprításában, darabo-
lásában, szeletelésében majd az ízesítésé-
ben is, amihez kizárólag mézet használtunk. 
A közös munka öröme meghozta „ gyümöl-
csét”mert a gyerekek együtt jóízűen  
elfogyasztották a gyümölcs salátát cso-
portjaikban.

Weidnerné Puskás Mária 

ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

ÖRÖKÖS BOLDOG 
ÓVODA LETTÜNK!
Intézményünk 2018 őszén csatlakozott a „Boldog-
ságóra Program”-hoz, melynek célja, hogy a pozitív 
pszichológia eredményeire építve segítse a gyermekek 
erkölcsi- és érzelmi fejlesztését, kibontakoztassa  
életszeretetüket, boldogságra való képességüket.

A Prof. Dr. Bagdy Emőke fővédnökségével és a „Jobb 
veled a világ” Alapítvány támogatásával megvaló-
suló program olyan témák feldolgozásában segíti a 
gyermekeket és a pedagógusokat egyaránt, melyek 
a mindennapjaink elmaradhatatlan részei, mint pl. a 
hála, a megbocsájtás, az optimuzmus, vagy a társas 
kapcsolatok ápolása.

Az 2018-19-es nevelési évben 8 óvodai csoportunk 
vett részt ebben a programban, melynek eredmé-
nyeként 2019. szeptember 18-án átvehettük a meg-
tisztelő „Örökös Boldog Óvoda” címet.

Reméljük, hogy ebben a nevelési évben még több 
óvodai csoportunk csatlakoznak a kezdeményezéshez.

Farkas Marianna óvodapedagógus

KINCSES 
KULTÚRÓVODA 
PÁLYÁZATUNK

Óvodánk Eszterlánc neve is tükrözi intézményünk 
legfőbb irányvonalát, a helyi óvodai nevelési progra-
munkban pedig megfogalmazzuk a hagyományőrzés 
fontosságát. 

Nevelésünk egyik sajátos eszközének tekintjük a jól 
előkészített és szervezett kultúra közvetítő tevé-
kenységeket, mely pedagógia szempontból változatos 
lehetőséget kínál számunkra, és a térségre vonatkozó 
kulturális koncepcióval megegyező.

Fontosnak tartjuk megismertetni gyermekeinkkel a 
magyar népi életet, szokásokat, ünnepeket, szűkebb 
és tágabb környezetünk hagyományait. 

Az esztétikai, művészeti tevékenységeink kiemelkedő 
szerepet játszanak az óvodai életünkben, minden-
napjainkban, és a gyermekek harmonikus személyi-
ségfejlesztő tevékenységeiben. Folytatni szeretnénk 
a hagyományápolást, színvonalasabb programok 
szervezésével, hogy óvodásaink minél több élményben 
részesüljenek. Ezért döntött úgy az óvoda vezetősége és 
a nevelőtestület, megírjuk pályázatunkat a „Kincses 
Kultúróvoda 2019”cím elnyerésére. Sikeres elbírálásban 
részesültünk.  Fekete Péter államtitkár úr  döntése 
alapján a tárca 1.300.000.-Ft összegű támogatást 
nyújtott programunk megvalósításához.

 Tóth Gáborné
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Áttekintettük a pályázatban megvásárolt 
eszközöket, azok elérhetőségét, felhasz-
nálási alkalmazási területeiket. Az eszkö-
zöket egyre szélesebb körben kívánjuk 
használni, így igény szerint biztosítjuk a 
kollégák számára azok elérését és útba-
igazítást kapnak a használatukhoz. A Lego 
eszközök megismerését bemutatókkal  
támogatjuk.
A pályázat során megvalósult továbbkép-
zések módszertani, szakmai ismereteit a 
képzésben résztvevő kollégák már eddig 
is igyekeztek felhasználni a tanítási folya-
matban és továbbadni a pedagógusok 
számára. 

Az elért eredmények - eszközök beszerzése, 
továbbképzések, tananyagfejlesztések, 
digitális környezet tanórai megvalósítása 

- után a megvalósítandó célokról kaptak 
részletes tájékoztatót a kollégák.

Zachar Zoltánné pedagógus
Szakmai tájékoztató

2019. SZEPTEMBER 18-ÁN TÁJÉKOZTATÓT 
TARTOTTUNK AZ EFOP 3.2.3-17-2017 SZÁMÚ 
PÁLYÁZATRÓL A TANTESTÜLET SZÁMÁRA.

Eladó Nyestekertben jól termő otelló 

lugas szőlő 1270 m2. Villany az út szélén.  

Érdeklődni: 06-30-463-6527

OTELLÓ LUGAS SZŐLŐ

Eladó 8100 m2 szántóföld Oncsa tulsó részén 

az út mellett. Gáz,villany a föld szélén. 

Érdeklődni: 06-70-391-8985

SZÁNTÓFÖLD ELADÓ

Építkezési telek eladó Hajdúsámson, Beze-

rédi u. 51. sz.  

Érdeklődni: 06-30-302-3105

ÉPÍTKEZÉSI TELEK

A kirándulás érintette Székely-, és Csángó-
föld, Gyimes és Moldva legjellegzetesebb 
vidékeit: Körösfő, Torda, Marosvásárhely, 
Kőrispatak, Farkaslaka, Gyimesközéplok, 
Hidegség, Gyimesbükk – Ezer éves határ, 
Madarasi-Hargita, Klézse-Somoska (Bákó-
megye), Gyilkosvölgyi-telep térségét, Csík- 
somlyó, Segesvár, Csucsa.

A pályázat programjai a népzenegyűjtés 
köré épültek. A gyerekeknek lehetőségük 
volt saját környezetükben megismerkedni 
olyan emberekkel, akik még őrzik és ápolják 
elődeik népdalait, táncait, hagyományait. 
Elsőként Kőrispatakon az egyedülálló 
Szalmakalap múzeum megtekintése után 
kaptunk lehetőséget, hogy otthonában 
látogassuk meg Nagy Andrást és feleségét. 
András bácsi sokat mesélt nekünk a gyer-
mekkoráról, a katonaságról, és „elmondta” 
nekünk a legkedvesebb dalait, amiket 
még a „nagytatájá”-tól tanult. Meghatottan 
hallgattuk a szívből jövő dallamokat. A 
szállásunk Hidegségben volt. Vasárnap 
Csángó Puliszka Fesztivált rendezett a 
település. Egész napos népzenei forgatag 
vette kezdetét, ahol iskolánk diákjai és 

tanárai is bemutathatták kis műsorukat. 
A közönség elismerő tapssal jutalmazott 
minket! Ezen a napon lehetőségünk volt 
meghallgatni a környékbeli és helyi tánc-
csoportokat. Megismertük viseleteiket, 
táncaik, zenéjük sokféleségét. Találkoz-
hattunk helyi diákokkal, akik büszkén vi-
selik a viseletet, éneklik a csángó dalokat, 
tartják a táncokat, és ápolják hagyomá-
nyaikat. Rengeteg hangfelvétel és fotó ké-
szült ezen a napon is. Kedden az Ezeréves 
határt elhagyva utunkat Moldva felé vet-
tük. Egy olyan világba csöppentünk, ami 
azt hiszem mindannyiunk számára egy 
„időutazás” volt. Úgy éreztük magunkat, 
mint akik visszatértek a gyökereikhez. Na-
gyon megható volt az a szeretet és fogad-
tatás, amiben részünk volt. A finom ebéd 
után nagy meglepetés ért bennünket! 
Meglátogatott bennünket Hodorog András 
bácsi Klézséről, aki a moldvai furulyamu-
zsika jeles képviselője. Ahogy András bácsi 
furulyázott, egyszer csak bekapcsolódott 
a dob, egy doromb és egy nagy közös 
táncházzal ért véget a délután!

Egyéb programjaink során sétát tettünk 

Marosvásárhelyen, koszorút helyeztünk el 
a vár mellett. Kőrispatakon a Szalmakalap 
Múzeumban megismerhettük a szalma-
kalapok készítésének módját, és a kalap 
„titkait” Szőcs Lajos tolmácsolásában. 
Traktorral, majd gyalogolva felmentünk 
a magyarok szent hegyére, a Madarasi 
Hargita 1801 méteres csúcsára. Megko-
szorúztuk Farkaslakán Tamási Áron sírját, 
leróttuk tiszteletünket a segesvári csata 
színhelyén az elesett hősök előtt, köztük 
Petőfi Sándor emlékművénél. Megtekin-
tettük a segesvári várat, Csíksomlyón a 
Kegytemplomot. Láttuk a tordai sóbányát 
és a hasadékot. Csucsán Adyra és Csinsz-
kára emlékeztünk. A Hidegségben lovas-
szekerekkel látogatást tettünk egy csángó 
esztenában, ahol beavattak minket a sajt- 
és túrókészítés rejtelmeibe. Az Ezeréves 
határnál megtekintettük, hol ért véget a 
történelmi Magyarország, megemlékez-
tünk a nagy háborúkban részt vett hősök-
ről. Terepjárókkal kirándulást tettünk a 
Gyilkos-tóhoz, a Nagyhagymás gerincén, 
völgyén átvágva, érintve Háromkút területét.

Köszönjük a támogatást és a lehetőséget 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek.
Jakubecz Sándor igazgatóhelyettes

Jakubecz Sándor igazgatóhelyettes

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DIÁKJAI 
A HAT-19-01-0865 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN NYOLCNAPOS TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSON 
VEHETTEK RÉSZT 2019. AUGUSZTUS 29-TŐL SZEPTEMBER 05-IG TERJEDŐ IDŐSZAKBAN.

Határtalanul!-program Erdélyben

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI

Horvátországi körutazás a Határtalanul! 
pályázat keretében

Az élményekkel teli öt nap alatt Eszék, 
Zágráb, Abbázia, Fiume, Lovran, Varasd, 
Csáktornya magyar vonatkozású emlék-
helyeit keresték fel. A rengeteg tartalmas 
kirándulást követően Crikvenica csodálatos 
mediterrán tengerpartján pihenhettek, 
fürödhettek a gyerekek. 

Zachar Zoltánné pedagógus

AUGUSZTUS UTOLSÓ HETÉBEN 46 TANULÓNK VEHETETT RÉSZT EGY HORVÁTORSZÁGI KÖRUTAZÁSON  
A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT KERETÉBEN.
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Méltóan ünnepeltük Hajdúsámson várossá 
válásának 15. évfordulóját
AMA MEGTISZTELTETÉSBEN RÉSZESÜLTÜNK, HOGY A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TELEPÜ-
LÉSÜNKET VÁLASZTOTTA KI IDÉN A „HELYI ÉRTÉKEK STARTJA” MEGYEI KÖZFOGLALKOZTATÁS KIÁLLÍTÁS 
HÁZIGAZDÁJÁNAK KÖZEL 40 KIÁLLÍTÓVAL A MEGYÉBŐL, ÍGY A FESZTIVÁLRA LÁTOGATÓK SZEBBNÉL SZEBB 
STANDOKKAL ÉS HELYI ÉRTÉKEKKEL TALÁLKOZHATTAK.

VÁROS DÍJAZOTTJAI:
Év vállalkozója díj:  
Balogh Zoltán egyéni vállalkozó 
Közművelődési díj:  
Martinkai Őszirózsa Idősek Klubja 
Közszolgálati díj:  
Ráczné Marton Irén köztisztviselő
Közbiztonsági díj:  
Kukola Zsolt  rendőr főtörzs zászlós
Sport díj: Deák Szabolcs ultrafutó sportoló 
Év közéleti személyisége díj:  
Bátori Nándor cukrász  
Egészségügyi díj:  
Herczku Ferencné gyógyszerész

Can C póni: 1. Dobó Imre 2. Balogh Viktor 3. Soltész Márkó Zoltán
Can-C Nagy Kettes Fogat: 1. Antal Máté 2. Hamar Ferenc 3. Molnár Lajos
Kettes Fogat Can-D: 1. Futó András 2. Nagy Ildikó 3. Felhősi Sándora

A kiállítást megnyitotta Hoffman Imre közfoglalkoztatási és vízügyi 
helyettes államtitkár, köszöntőt mondott Tasó László országgyűlési 
képviselő, Rácz Róbert kormánymegbízott és Tasi Sándor a Hajdú-Bihar 
Megyei Közgyűlés alelnöke.
A fesztivál második pillére volt maga a városnap köszöntése, melyet 
megtisztelt Dr. Papp László Debrecen polgármestere, Tasó László or-
szággyűlési képviselő és Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 
elnöke. Városdíjaink átadása következett, idén is 7 elismerést tudtunk 
kiosztani azoknak, akik városunk életében kiemelkedően részt vesznek. 
Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak!
Antal Szabolcs polgármester és Dandé Lászlóné alpolgármester együtt 
ünnepélyesen átadták a Hársfaligetet a rendezvénytéren, a hársfák ül-
tetésére a település 15 éveseit kértük fel a város 15. „születésnapjának” 
megemlékezésére, akiknek neveit meg is örökítettük egy emléktáblán, 
valamint a Legszebb konyhakertek nevezőinek eredményhirdetése is 
megtörtént.
Természetesen nem maradhatott el a Kettes fogathajtó és a főzőverseny 
sem, a napot színvonalas műsorokkal, nagyszabású koncertekkel és 
tűzijátékkal lett tetőzve.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a munkáját, aki 
bármivel is hozzásegítette városnapunk, fesztiválunk és a megyei  
vásárunk sikerességét, valamint szponzorainknak a támogatást.

Főzőverseny nyertesei:

Megyei: I. Görbeháza  Kapros túros csusza 
    Szürkemarha pörkölt
 II. Egyek   Babgulyás
 III. Balmazújváros  Hortobágyi Puszta étel

Leves: I. Szent-Bazil Kanálforgatói Civis pulyka leves
 II. Vagány Srácok  Kecske babgulyás
 III. Parkosok csapata  Babgulyás

Pörkölt: I. Született Dajkák Óvoda Körömpörkölt
 II. Sáfiánék és barátai Birkapörkölt
 III. Motoros Cukrászok Pörkölt

Egyéb:  I. Hajdúsámsoni Életfa  Bacon-ös töltött
 Nyugdíjas Klub  káposzta
 II. Sámsoni segítők  Csülkös bab
 III. Legényfogók  Legényfogó káposzta
    menyecske babbal

Legszebb Sátor: I. Sáfiánék és barátai    
Különdíj:  I. Töltött Kolbász Team BBQ Nyúl


