
Biztonságosabban 
és gyorsabban 
közlekedhetünk

Új középiskolai épületben kezdhetik 
meg a tanévet

ÜNNEPÉLYESEN ÁTADÁSRA KERÜLT A 471-ES 
SZÁMÚ FŐÚT DEBRECEN-HAJDÚSÁMSON KÖZÖTTI 
NÉGYSÁVOS SZAKASZA, ÖSSZESEN 4,6 KILOMÉTER 
HOSSZÚ ÚTSZAKASZ SZERVÍZ- ÉS KERÉKPÁRÚTTAL.

A HAJDÚSÁMSONI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ 
ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AUGUSZTUS 31-ÉN TARTOTTA ISKOLAAVATÓ 
ÉS TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGÉT, MELYEN SOR KERÜLT AZ ÚJ, 2000 NÉGYZETMÉTERES 
KÖZÉPISKOLAI ÉPÜLET ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA. A KÖZÉPISKOLÁSOK ÚJ, MODERN 
ÉPÜLETBEN KEZDHETIK EL AZ IDEI TANÉVET. A FENNTARTÓ, A HIT GYÜLEKEZETE 
FINANSZÍROZTA A BERUHÁZÁST, MELY 900 MILLIÓ FORINTBA KERÜLT.

Hajdúsámson jövőjét és fejlődését meg- 
határozó ez a 2x2 sávos út, mely biztonsá- 
gosabbá és gyorsabbá teszi a közlekedést. A 
megyeszékhelyet a környező településekről 
a legbiztonságosabban és a legmodernebb 
közúton most már Hajdúsámson irányából 
lehet megközelíteni. 
Az átadót megtisztelte Szijjártó Péter kül- 
gazdasági és külügyminiszter, aki kijelentette, 
hogy tovább fog épülni a főút Debrecen 
belüli bevezető szakasza is.
Ezúton is szeretném megköszönni Magyar- 

„Néhány évvel ezelőtt a szülők és a város vezetése által megfogalmazott 
igények alapján az intézmény vezetősége elhatározta, hogy az általános 
iskolai nevelés-oktatás és az alapfokú művészetoktatás mellett középfokú 
képzésekkel bővíti a Rákóczi-iskola tevékenységét” – tájékoztatta az 
átadón megjelenteket Bujdosó Tibor az intézmény igazgatója.
Az avatót köszöntötte Tasó László országgyűlési képviselő is, aki 
köszöntőjében kiemelte, a település megtartóerejét erősíti a középiskola, 
hiszen helyben maradásra ösztönzi a fiatalokat.
„Városunk egy modern, több mint 2000 négyzetméteres épülettel, 
gyönyörű aulával lett gazdagabb a Hit Gyülekezete beruházásának 
köszönhetően. Így diákjainknak helyben van lehetőségük nappali 
tagozatos középiskolai oktatásra” – hangzott el Antal Szabolcs 
polgármester beszédében.
Az építkezés első üteme fejeződött be három tanteremmel, informatikai, 
nyelvi laborral, természettudományos szaktanteremmel, tanműhellyel, 

olyan multifunkcionális, mobilfallal több részre osztható 
aulával, amely az iskolai programokon kívül lehetőséget ad a 
városi és közösségi rendezvények lebonyolítására is.
A következő ütemben további hét tantermet, több 
csoportszobát és kiszolgáló egységet, belső udvart, illetve 
látványos díszparkot fognak kialakítani.
A gimnáziumi képzés mellett gépészeti és szociális szakok 
indultak összesen 73 tanulóval. 

ország Kormányának, Tasó László országgyű- 
lési képviselő úrnak, hogy kitartó munkájának 
köszönhetően megvalósult a főút négy-
sávosítása, Debrecen polgármesterének Papp 
Lászlónak a támogatását. 

Kívánok Mindenkinek balesetmentes, bizton- 
ságos közlekedést!

Antal Szabolcs polgármester



Négy időpontban, négy helyszínre lehetett a lakosoknak 
kivinniük a már nem használt elektromos eszközüket, így 
lehetőséget biztosítottunk arra, hogy szabályosan váljanak meg 
ezektől a hulladékoktól.
Pozitívan tapasztaltuk, sokan éltek a lehetőséggel, nagy 
mennyiségű elektronikai hulladék gyűlt össze szinte minden 
alkalommal, melyet több körrel tudtak elszállítani a szövetkezet 
dolgozói és kollégáink.
Örömmel tájékoztatom Önöket, lesz folytatás, hiszen mindenki 
számára fontos, hogy környezetünket óvjuk, védjük a hulladé-
koktól, azokat a megfelelő helyre juttassuk el.

Antal Szabolcs polgármester

Elektronikai
hulladékgyűjtés

SIKERESEN ZAJLOTT ÖNKORMÁNYZATUNK ÉS A HAJDÚDOROGI  

START MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 

ÁLTAL SZERVEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK 

GYŰJTÉSE VÁROSUNKBAN.
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Sámsonkert településrészünk lakosságszáma folyamatosan 

emelkedik, ezért vált szükségessé az újabb orvosi körzet 

kialakítása.

Az épület a megfelelő eszközökkel felszerelt, így már a 

gyermekorvosi és védőnői szolgálat mellett felnőtt háziorvosi 

rendelés is működik.

Antal Szabolcs polgármester

ELKEZDŐDÖTT A SÁMSONKERTI ORVOSI RENDELŐBEN AZ ÚJONNAN 

LÉTREHOZOTT 5. SZÁMÚ FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET RENDELÉSE 

DR. VADÁSZ GYÖRGYI DOK TORNŐ SZEMÉLYÉVEL JÚLIUS 2-TÓL.

Felnőtt háziorvosi körzet 
rendelése Sámsonkertben

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ



3

A 11 éves Zsombor sajnos súlyos betegség-
ben szenved. Jelenleg Miskolcon kezelik, 
édesapja és testvére is vele vannak, hogy 
ápolják és mellette legyenek. Tragikus és 
nehéz élete van a családnak. 
Jóleső érzés tapasztalni, hogy helyi 
üzleteink is helyeztek ki adománygyűjtő 
dobozokat és más település is csatlakozott 
a gyűjtéshez. 
A központunkban kihelyezett kupakgyűjtő 
szívbe érkező kupakokat jelenleg Zsombor 
kezelésére gyűjtjük.

Zsombornak csontvelő transzplantációja 
lesz október elején.
Rendszeresen kell vért kapnia, amiből 
most sajnos hiány van!
Arra kérünk mindenkit, aki teheti, irá-
nyított véradással Zsombornak adjon vért!
Irányított véradás esetén, az adatfelvétel 
során kell jelezni, hogy irányított véradás 
formájában szeretne vért adni. Ehhez egy 
rendelkező nyilatkozatot kell kitölteni, 
amelyhez az alábbi adatokra lesz szükség:

Betegadatok:
• beteg neve:   Papp Zsombor
• születési ideje: 2009.01.22
• TAJ száma:  128 261 677
• vércsoportja:  A- 

Beteget ellátó egészségügyi intézmény 
adatai:

• város: Miskolc
• intézmény és betegellátó osztály neve:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi 
Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Gyermek Onkohematológiai és Csontvelő-
transzplantációs Osztály
A hiánytalanul kitöltött Rendelkező Nyilat-

kozat az irányított véradás előfeltétele.
Irányított véradásra minden véradási hely- 
színen lehetőséget biztosítanak, Debrecen- 
ben a Bem tér 19. szám alatt. 
Ezt követően a véradás a hagyományos 
véradáshoz hasonlóan zajlik.

Jó szívvel biztatok mindenkit, fogjunk össze 
Zsomborért!

Köszönettel:
Antal Szabolcs polgármester

HAJDÚSÁMSONI KISFIÚNAK, PAPP ZSOMBOR-

NAK KEZDETT ADOMÁNYGYŰJTÉSBE 

VÁROSUNK JÚLIUS HÓNAPBAN. A KOSZT YU 

ÁDÁM EMLÉKÉRE ALAPÍTVÁNY ELKÜLÖNÍTETT 

SZÁMLÁJÁRA LEHET UTALNI ÖSSZEGET, MELYRE 

FOLYAMATOSAN ÉRKEZNEK A FELAJÁNLÁSOK.

Adománygyűjtés!

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Legfontosabb feladatának önkormányzatunk az utak és járdák 
folyamatos újítását, rendbetételét tartja. 
A fejlesztéseket folytatjuk tovább!

Antal Szabolcs polgármester

Ezúton is szeretném megköszönni a nemes adományt Bajnok 
Zsoltnak a Kft. tulajdonosának.

Antal Szabolcs polgármester

Újabb utca kapott aszfaltot Köszönetnyilvánítás

VÁROSUNKBAN ÚJABB FEJLESZTÉSRE KERÜLT SOR. A BELÜGYMINISZ- 

TÉRIUM ÁLTAL KIÍRT NYERTES PÁLYÁZATUNKNAK KÖSZÖNHETŐEN 

EGYIK FONTOS GYŰJTŐÚT, A SZABÓ PÁL UTCA TEL JES HOSSZÁBAN, 

AZAZ 389 MÉTEREN ÉS 4,75 MÉTER SZÉLESEN ASZFALTBURKOLATOT 

KAPOTT, MELY BIZTONSÁGOSABBÁ TESZI AZ OTT LAKÓK KÖZLEKEDÉSÉT.

A VETPONT –DEBRECEN KFT. ÖNKORMÁNYZATUNK EBRENDÉSZETI 
TELEPÉN LÉVŐ KUTYÁKNAK TÖBB TÍZEZER FORINT ÉRTÉKBEN AJÁNLOTT 
FEL FERTŐTLENÍTŐ SZEREKET, VÉDŐFELSZERELÉSEKET (GUMIKESZTYŰ, 
LÁBZSÁK), VITAMINOKAT, SZŐR ÉS BŐRÁPOLÓ SZEREKET.

FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosok! Számos bejelentés érkezik önkormányza- 
tunkhoz arról, hogy az ingatlanok udvarán háztartási hulladékot 
égetnek, mely szigorúan tilos!
Ezen hulladékok égetése veszélyes és káros a környezetre, 
számos betegség okozója. A médiában is tájékozódhatnak erről, 
hiszen sajnos folyamatos probléma.
Szeretnénk felhívni a figyelmüket, a háztartási hulladékot a 
megfelelő helyre juttassák el, tartsák be a szabályokat, ezzel 
is védve környezetünket és egészségünket!

Hajdúsámson Város Önkormányzata



A közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat 
tulajdonában álló területeket, közparkokat, 
játszótereket, buszmegállókat áll módunkban 
kaszálni, rendben tartani.

Az önkormányzat rendelete alapján: 
Az önkormányzat tulajdonában lévő köz- 
területek – közutak, járdák, sétányok, gyalog-
járdák, lépcsők, terek, gépjárműparkolók 
stb., azokon elhelyezett műtárgyak – tisztán- 
tartásáról az ott keletkezett szemét össze- 
gyűjtéséről, elszállításáról a város önkor-
mányzata köteles gondoskodni.

Az önkormányzat tulajdonába, kezelésébe nem 
tartozó ingatlanok tisztántartásáról az ingatlant 
ténylegesen használó köteles gondoskodni. 

A tulajdonos köteles gondoskodni továbbá:
• az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiá-

nyában 1 m széles területsáv, illetőleg ha 
a járda mellett zöldsáv is van az úttestig 
terjedő teljes terület, a járdaszakasz melletti 

nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá 
a tömbtelken a külön tulajdonban álló 
egyes épületek gyalogos megközelítésére 
és körüljárására szolgáló területek tisztán- 
tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról,

• kapubejárók szilárdjellegű burkolattal való 
ellátásáról és azok tisztántartásáról,

• a lakossági hulladékgyűjtők helyének és 
környezetének tisztántartásáról, a hulladék-
gyűjtő edény kijelölt helyen történő tárolásáról,

• az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára 
való csorgásának, illetve a hó lecsúszásának 
megakadályozásáról,

• az ingatlanon keletkező csapadékvíz, hólé 
saját területen való elvezetéséről, elhelye-
zéséről, illetve kiépített csapadékcsatorna 
esetén az abba történő bevezetésről,

• a gyalogosjárdára kinyúló ágak, bokrok 
megfelelő nyeséséről, az épület előtt 
lévő fák lehullott lombjának takarításáról, 
illetve az épület tetőcsatornájának 
tisztántartásáról.  

Amennyiben az ingatlant a tulajdonoson kívül 
mások is használják, úgy a kötelezettségek a 
tulajdonost terhelik. 

A szomszédos ingatlanok közötti területsávok, 
vagy átjárók esetén a tisztántartási kötele-
zettség a tulajdonosok között egyenlő 
arányban oszlik meg. 

A közterületek használata során mindenki 
köteles olyan magatartást tanúsítani, hogy az 
a környezetet ne szennyezze. 

Így különösen tilos:
• az oly módon való szállítás, tárolás, stb., mely 

során közterületre szennyeződés, hulladék kerül,
• közterületen lévő felszerelési tárgyak, épít- 

mények szennyezése mázolással, falragasszal,
• közterületnek emberi és állati ürülékkel 

vagy vizelettel való szennyezése,
• szemét felhalmozása, nyitott tartályban való 

tárolása,
• eldugulás, vagy rongálódás okozására 

alkalmas anyagot (szemetet, törmeléket, 
iszapot, hulladékot, papírost, tűz- vagy 
robbanásveszélyes anyagot, stb.) közcsa-
tornába, annak víznyelő aknájába elhelyezni.                                                         

Együttműködésüket és segítségüket köszönjük!

Dr. Danku József jegyző

Felhívás
AZ ÖNKORMÁNYZAT FELHÍVJA A TISZ TELT L AKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY AZ INGATL ANOK 
ELŐT TI UTC AFRONTI TERÜLETEK – JÁRDA, VIZESÁROK, STB. – K ARBANTARTÁSA, A FŰ 
NYÍR ÁSA, FÁK GALLYAZÁSA AZ INGATL AN TUL A JDONOSOK FELELŐSSÉGE.
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EBRENDÉSZETI
FELADATELLÁTÁS

Önkormányzatunk ebrendészeti feladatait augusztus 15-től 
Fekete Róbert ebrendész látja el. Fekete Róbert közel 20 éve 
foglalkozik kutyakiképzéssel, 6 éve terápiás kutyák képzésével 
és alkalmazásával is. A Martinkai Ebnevelde – Családi Kutyasuli 
vezetője, valamint a Mancsok és Paták Terápiás Egyesület elnöke.

Kóbor ebekkel kapcsolatban az alábbi telefonszámon 

érhető el: 06 30 483 1410

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÁS

A Sámsonkerti Iskola megszűnésével kapcsolatban 
szeretném Önöket tájékoztatni.

A Debreceni Tankerületi Központtól június 18-án kaptuk 
meg a hivatalos értesítést az iskola ügyében.

Mint köztudott, az általános iskolai oktatást 2012-ben 
a KLIK vette át az önkormányzatoktól.

A Debreceni Tankerületi Központ által felterjesztett 
átszervezési javaslatokat az oktatásért felelős miniszter, 
valamint a Klebersberg Központ elnöke határozták 
el. Az átszervezés eredményeként megszüntetésre 
került a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni 
Tagintézménye Hajdúsámson-Sámsonkert Fő utca 
41.szám alatti feladatellátási helye. 

A négy évfolyamon hiányoztak a mai kor oktatási 
ellátásaihoz szükséges feltételek, mint szaktantermek, 
tornaterem, ebédlő. Ezek fontos tényezői egy iskolának 
ahhoz, hogy a gyerekek tanulmányaikat sikeresen 
elvégezzék.

Jó hír, hogy debreceni általános iskolát választott 
tanulóknak a KLIK buszjáratot biztosít a biztonságos 
bejáráshoz.

Antal Szabolcs polgármester
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KÖZÉRDEKŰ HÍREINK

TÁJÉKOZTATÓ
A RENDELÉSI IDŐRŐL

2020. SZEPTEMBER 1-TŐL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET:

Páros héten:  Hárs Patika Hunyadi utca 2. 

Hétköznap  16.30-18.00 óráig
Hétvégén  8.00-10.00 óráig

Páratlan héten:  Sámson Patika Petőfi utca 6. 

Hétköznap  17.00-18.00 óráig 
Hétvégén  8.00-10.00 óráig

Az Árpád Patika megszűnt!

DR. JAKAB ÉVA

RENDELÉSI IDEJE:

DR. PÁL ILONA

RENDELÉSI IDEJE:

Helyszín: Hajdúsámson, Sámsonkert, Szűcs u. 33.

Hétfő: 11.00-12.30, Szerda: 11.00-12.00, Tanácsadás: 12.00-12.30, 

Csütörtök: 8.00-9.30

Helyszín: Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5.

Hétfő: 13.00-16.00, Kedd: 8.00-12.00, Tanácsadás: 12.30-14.00, 

Szerda: 13.00-16.00, Csütörtök: 10.00-12.30,

Péntek (páratlan héten): 8.00-12.00, (páros héten): 12.00-16.00

Betegeim ellátására mindkét orvosi rendelőben van lehetőség. 

Telefon: 06 30 769 4680, Hársfa u.: 06/52 200 585

Hétfő, Szerda: 8.00-12.00, Kedd, Csütörtök: 12.00-16.00, 

Péntek (páratlan héten): 12.00-16.00, (páros héten): 8.00-12.00

Telefon: 06/52 200-057

A járványhelyzetre való tekintettel telefonon keressenek 

bennünket. Vizsgálatra szükség esetén időpontot adunk.  

A jelenlegi eljárásrend szerint e-receptet írni nem tudunk  

14 év alattiak részére. 

Dr. Jakab Éva házi gyermekorvos,

Dr. Pál Ilona házi gyermekorvos

A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat megWzető, és tartozással 
nem rendelkező ingatlanhasználó által, Társaságunkkal előre 
egyeztetett napon (csak a megadott lomtalanítási időpontban, 
szállítási napon, max. évi 1 alkalommal), egyedi megrendeléssel 
kért, házhoz menő jelleggel történik. A jelentkezés során 
szükséges megadni a hulladék várható mennyiségét és fajtáját 
is, amely legfeljebb 1 m3 lehet. 
A lakótelepi övezetekben a közös képviselő kérheti a lakókkal 
előzetesen egyeztetett időpontban a lomtalanítást.

Lomtalanítás kérése:
Az intézéséhez a következő adatok szükségesek:

• név, cím, a számlán található vevő azonosító,
• elszállítandó lom mennyisége (m3) és fajtája
• elérhetőség (vezetékes, vagy mobil telefonszám)

A további információk és jelentkezés a HHG Nonprofit Kft. 
Ügyfélszolgálati irodájában, az alábbi elérhetőségeken:
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 12.
Tel.: +36 20 518 2709
E-mail: lomtalanitas@hhgkft.hu
Lomhulladék: olyan -  a háztartásokban keletkező – kommunális 
hulladék, amely mérete miatt a 120 l-es kukába nem fér bele pl. 
matrac, sérült bútor (szétszedve és kötegelve) sérült vagy feleslegessé 
vált (nagyobb) gyerekjáték stb.

Nem kerül elszállításra:
• elbontott gépjármű karosszéria
• építésből – bontásból származó hulladék, nyílászáró
• veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, képcsöves TV stb.)
• elektronikai hulladékok
• ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
• személyautó-, teherautó-, és traktor gumiabroncs
• háztartási hulladék
• csomagolási karton-, papír-, és műanyag hulladék
• üveghulladék
• kézi erővel nem rakodható, túlsúlyos, vagy túl méretes hulladék

A mindennapokban keletkező nagydarabos lomhulladék, amely 
a kukába nem fér bele, a HHG NonproWt Kft. hulladéklerakójába 
adható le, nyitvatartási időben (hétfőtől-péntekig 8:00-15:30), 
térítés ellenében.
Évente 1 alkalommal kommunális vagy lomhulladékot szállíthat 
ki 100 kg mennyiségben díjtalanul. A 100 kg feletti súly 
elhelyezési díja: 22.86,- Ft/kg.
Hulladéklerakó címe: 4220 Hajdúböszörmény, Czégényi útfél 
01329/4 hrsz., (Hajdúvid és Hajdúhadház közötti úton), 
telefonszám: +36 52 710 613

Lomtalanítási időpontok Hajdúsámson 2020.
Időpont:   2020. 09. 07.-2020. 09. 24.
Szállítási napok:  H-K-SZ-CS
Alkalom (db):   3-3
Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét!

Segítő közreműködésükben bízva:
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2018. ÉVTŐL CSAK A TELEFONON, VAGY E-MAIL-BEN 
MEGRENDELT, ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN 
KÉRHETŐ A LOMTALANÍTÁS.

KÖZÉRDEKŰ
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A Muskátli Népdalkör a nyár folyamán tartotta meg a karantén 
időszak utáni első próbáját, amely egyben a tanév lezárása is volt. 

Nagy öröm volt újra találkozni, mindannyian vártuk már ezt a 
pillanatot – árulta el a népdalkör vezetője, Hajduné Hőgye ZsóWa.  
A találkozót megtisztelte Antal Szabolcs polgármester és Tarné 
Hajdú Judit kulturális vezető. Az éneklés mellett a szorgos kezek 
egy finom slambucot is készítettek, desszertként polgármester úr 
bőséges gyümölcstálja, igazgató asszony hűsítő jégkrémjei, valamint 
a csoporttagok által készített Wnomságok kerültek még az asztalra. 
Ezen a kötetlen napon természetesen a jókedv és a nótázás sem 
maradhatott el.

Újra találkozott a 
hajdúsámsoni népdalkör

Sztancs Sándorné, Fekete Erzsébet pontosan 2020. augusztus 
26-án töltötte 100. életévét. 

Ritka ez egy emberöltőben. Erzsike néni vérnyomás csökkentőn 
kívül nem szed más gyógyszert, egészséges, nem fáj semmije. 
Elmondása szerint nem feküdt kórházban, nem volt beteg soha.
Hogy mi a titok? Szerinte egyszerű. Jónak kell lenni. Szegények 
voltak mindig, de szerették egymást, a szeretet a legfontosabb.
Szemüveg nélkül olvas, mai napig varr, egy 8 éves kislányt Ő 
tanított meg varrni. Két gyermeke van, 3 unokája, 4 dédunokája 
és már egy ükunokával is gazdagabb az élete.

E nem mindennapi alkalmon köszöntötte városunk nevében az 
ünnepeltet Dandé Lászlóné alpolgármester és Feketéné Fábián 
Andrea anyakönyvvezető, akik átadták önkormányzatunk emlék-
lapját és ajándékait.

Egy évszázad élete

Emléktáblát avattak a múlt emlékének

Emléktábla avató ünnepséget tartott a Magyar Pünkösdi 

Egyház Hajdúsámsoni „Élet” Gyülekezete augusztus 2-án, 

emléket állítva az 1944-ig, azon a helyen működő Izraelita 

iskolának, tanítóinak, diákjainak. Az emléktáblát a Gyüle-

kezeti terem épületének falára helyezték ki.

HÍREINK

Az avató ünnepséget Lukinic György pünkösdi lelkipásztor 

nyitotta meg, aki bemutatta a sámsoni zsidóság és az iskola 

történetét. A megjelenteket köszöntötte Antal Szabolcs 

polgármester is, beszédében méltóképpen emlékezett az 

akkori helyi zsidóság életéről.

Dr. professzor Hunyadi László, az Izráel állam tiszteletbeli 

konzulja és Lukinic György közösen leplezték le az emléktáblát. 

Nyíregyházáról Kurucz Ákos rabbi idézte fel a régmúltat, 

Hajdúsámsonból Hajdúné Nagy Ibolya gyülekezeti tag tárta fel 

megható kutatásait, történeteit a jelenlévőknek.

Az ünnepség végén Hunyadi László professzor úr kisfilmjét 

tekinthették meg a zsidóság zenei világáról kronológiailag 

felfűzve, majd Nógrádi Gergely Európa díjas Kántor gyönyörű 

dalai zárták a meghitt pillanatokat.

Fontos megemlíteni, hogy néhai Balogh György hajdúsámsoni 

pünkösdi lelkipásztor 1948-ban megvásárolta az Izraelita 

Hitközség iskolájának az épületét, majd 1958-ban felújította. 

A lelkipásztor az épület tulajdonjogát átadta a Pünkösdi 

gyülekezetnek.

A megemlékezés során közös imádságra is sor került a hívekkel 

az emléktábla előtt, valamint együtt kilátogattak a még 

fennmaradt zsidó temetőbe, ahol Kurucz Ákos rabbi felolvasta 

a 10 zsoltárt.
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A HA JDÚSÁMSONI

GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 

SZEPTEMBER 26-ÁN

10 ÓRAKOR KEZDŐDŐ

KOCSIS FÜLÖP
ÉRSEK METROPOLITA

ÁLTAL TARTOT T
SZENT LITURGIÁR A

SZERETET TEL HÍVJA A LAKOSSÁGOT!  

EZT KÖVETŐEN AZ ÁRPÁD UTCAI 

KÖZÖSSÉGI HÁZAT  MEGSZENTELI  

ÉS MEGÁLDJA!

MeghívóIKONFESTÉS

SZERETETTEL HÍVOM A KEDVES 
LAKOSSÁGOT IKONFESTÉSRE AZ 
ÁRPÁD UTCAI KÖZÖSSÉGI HÁZBA.  

(volt görögkatolikus iskola)

Időpont: október 5. 18.00 óra

Érdeklődni a részletekről és feliratkozni 
a következő telefonszámon lehet: 

06/30 4829-450
Várom szeretettel Önöket!

Zolcsák Miklós Görögkatolikus parókus

HAJDÚSÁMSONI
POLGÁRŐR
EGYESÜLET

Nagyon nehéz féléven vagyunk túl. 
Az eddig hozzánk érkezett több mint 50 
lakossági bejelentés zöme, az év első két 
hónapjában a környező településekről 
ide gyűlő különböző illegális szereket 
fogyasztó csoportok felszámolása volt 
a rendőrséggel, közös akciókkal, mely 
sikeresen zárult. Aztán elkezdődött a 
Korona vírus járvány időszaka. 
Márciustól - Június végéig éjjel-nappal 
több váltásban folyamatosan adtuk a 
szolgálatot. Az emberi élet, a vagyon-
védelem, a közbiztonság védelme a fő 
tevékenységünk. A járvány miatt kialakult 
helyzetben viszont kibővült ez a kör. A 
játszóterek, parkok folyamatos ellen- 
őrzése, csoportosulások megakadályozása, 
biztonsági előírások betartása a lakosság 
részéről. A piacon is folyamatosan jelen 
voltunk. A veszélyeztetett korosztályra 
fokozottan figyeltünk /receptírás, 
gyógyszer kiváltás, vásárlás, ebéd 
befizetés, postai befizetések intézése/. 
Egyfajta lelki támaszok is voltunk, 
szívesen osztották meg velünk minden 
napjaik „kis”történeteiket, amit szeretettel 
hallgattunk meg. Az év eleje óta meg-
közelítőleg 200 szolgálatot adtunk, 
aminek 80%-a a járvány idejére tevődik. 
A rendőrségnek 30 alkalommal, a tűz-
oltóságnak 3 esetben segítettünk.
Ezúton szeretném megköszönni a 
lakosságnak, hogy az elmúlt időszakban 
fegyelmezetten viselte a járvány által 
kialakult helyzetet, és a szabályokat 
betartotta. Ezzel sokat segítettek a polgár-
őröknek napi feladataik végzésében.
Kérünk mindenkit, hogy az év további 
részében is vigyázzunk magunkra, vigyáz-
zunk egymásra.

Balogh József Polgárőr Egyesület elnöke

2020. év első féléves 
összefoglalója

Az első nyári tábor a Martinkai Közös-
ségi Házban került megrendezésre 
Fekete Róbert a Martinkai EB Nevelde 
vezetőjének szervezésében.

A táborozó gyerekek terápiás, rendőr-
ségi kutyákkal ismerkedhettetek meg, 
előadásokat, bemutatókat láthattak, 
kutyajátékokat készíthettek, de volt 
szekerezés és lovaglás is.  -  A célom a 
tábor ideje alatt, hogy minél több gyer- 
mekhez eljusson a felelős állattartás 

fogalma, az itt elsajátított tudást otthon 
a saját kutyáikon is alkalmazni tudják  
- árulta el Fekete Róbert. 

A negyedik napon látogatást tett a 
város polgármestere Antal Szabolcs és 
alpolgármestere Dandé Lászlóné, akik 
szerettek volna találkozni a gyerekekkel. 
Nem érkeztek üres kézzel, édességgel 
és dinnyével kedveskedtek a tábor 
lakóinak.

KUTYÁS TÁBORRAL KEZDŐDÖTT  
A NYÁRI TÁBOROZÁS HAJDÚSÁMSONBAN

HÍREINK
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TANFOLYAMOK

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00070  „Esély a Nőknek! 
Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében” 
című projekt keretében 20 órás (2 napos) időtartamban

• Munka és magánélet összehangolása
• Munkaerőpiaci reintegrációs képzés
• Munkáltatók képzése. 

Együttműködő partnerrel közösen megvalósított, az 
„Aktívan a tudásért” elnevezésű EFOP-3.7.1-17-2017-
00001 kódszámú kiemelt projekt keretében 

• szociális gondozó segítője   
• kiskerti növénytermesztő.

A képzések indulása függ a megfelelő számú 
jelentkezéstől és az aktuális járványügyi helyzettől.

A jelenkezés feltételeiről, részleteiről személyesen 
lehet érdeklődni a könyvtár épületében, a Szabadság 
tér 7. szám alatt.

A Hajdúsámsoni Család és Karrierpont 
2020 őszén az alábbi ingyenes, támogatott 

tanfolyamokra várja a jelentkezőket.

Fogadják szeretettel a hajdúsámsoni  
RIGÓ ANDREA PILLANAT CÍMŰ VERSÉT!

AUGUSZTUS 15-ÉN, SZOMBATON AZ ISKOLA DÍSZUDVARÁN ÚJRA HAJDÚSÁMSONBAN VENDÉG-

SZEREPELT A KÖRÚTI SZÍNHÁZ TÁRSULATA. A BUTASÁGOM TÖRTÉNETE CÍMŰ ÚJ ROMANTIKUS 

VÍGJÁTÉK MODERN SZÍNPADKÉPPEL, DALOKKAL ÉS KIVÁLÓ ALAKÍTÁSOKKAL  

GYÖNYÖRKÖDTETTE A KÖZÖNSÉGET.

AUGUSZTUS 3-ÁN ÉS 4-ÉN HÍMZŐS TOVÁBBKÉPZŐ NAPOKAT TARTOTTUNK A HAJDÚSÁMSONI 

ÖLTÖGETŐK KLUB ÉS A NYÍR ADONYI TŰFORGATÓK TAGJAIVAL NYÍR ADONYBAN, A DÓZSA 

GYÖRGY UTC AI NÉPR A JZI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN. 

Egy csodálatos este a Körúti Színházzal

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY HÍREI

Az azonos című Wlm (1965) ismerős jelenetei 
sem maradtak el, Kiss Manyi legendás szerepét 
Esztergályos Cecília alakította, Básti Lajos és 
Ruttkai Éva felejthetetlen karaktereit Janklovics 
Péter és Karaivanov Lilla játszották, Forbáth 
György szerepébe Szabó Kristóf ugrott be. 
A hangulatos nyári estéről több bejegyzés 
született a közösségi oldalakon, ezekből 
idézünk néhányat a Sámsoni Hírlap olvasóinak:
„Csupa jó dolog történt: nem esett az eső, 
rengeteg nézőnk volt és egy újabb sikeres 
előadást tudhattunk magunk mögött. 

A továbbképzést a Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház támogatásával tudtuk 
megvalósítani.

Első nap a megfelelő alapanyagot válasz-
tottuk ki a tanulandó hímzéshez, majd 
a paplan sarkos szegést készítette el 
mindenki a mintakendőjén. Lehetőség volt 
az azsúrozást is megkezdeni.
Délután előadást hallgatunk meg a 
Trencsényi hímzésről, Molnár Tiborné 
Magdika hímző népi iparművésztől, a 
néprajzi és gyakorlati bemutatás után 
már az általa készített darabokat is 
megtekinthettük.

Második nap a kiválasztott minták rajzolása 
és a ,,kiszúrása” következett, majd a 
szúrt sablon alapján mindenki önállóan 

Köszönjük, hogy velünk és ilyen jól szórakoztak.” 
(Körúti Színház)
„Szuper előadás volt!” „Köszönjük a lehetőséget!” 
„Nagyon jó előadás volt, köszönjük!” 
„Fantasztikus volt! Köszönjük!” (a közönség)

A pozitív visszajelzések alapján, a több éves 
hagyományt folytatva, reméljük jövő nyáron is 
együtt tölthetünk egy kellemes nyár végi estét!

Köszönettel: 

Tarné Hajdu Judit szervező

nyomtatta a már leszegett alapanyagra. 
Elkezdődhetett a hímzés öltéstechnikájának 
elemzése és a minta varrása, hímzése.

Köszönöm a résztvevők jó hangulatát és 
aktív közreműködését. Csoportvezetőként 
sikeresnek éreztem a szakmai tovább-
képzést, mindenki ügyesen oldotta meg 
a feladatokat, várom az elkészült hímzett 
alkotásokat. Akik most a csoportjaimból 
nem tudtak jelen lenni, ne csüggedjenek, 
mert szeretnénk folytatni, újabb hímzés fajta 
megismerésével, hasonló megvalósításban.

Továbbra is várjuk a hímezni szeretők és 
tanulni vágyók csatlakozását (mindkét 
városban), mert hímezni jó!

Dobosné Hajdu Anikó  vezető

Tovább képezték az Öltögetők Klubját

Andreának belülről jön az indíttatás a versíráshoz, kiírja 
magából érzéseit, fájdalmait. Sok alkotása vallási szellemű. 
Imádja a természetet, mely szintén megjelenik műveiben.

Pillanat

Meseszép ezer trombitával
A folyondár a házfalán,

Ragyog mint a lemenő nap
Egy késő nyári délután

Meg-meg rezdülnek a szirmok,
Egy szellő jár erre, úgy hiszem

Illatáradat zúdul le rám
És elenyészik a semmiben

Közeleg lassan az árnyék,
Szöknek előle a méhek

és a sűrűsödő félhomályba,
Szétfoszlanak a nyári képek

R. Andrea
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Nyári Táborok a Család – és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében

A NAGY ÉRDEKLŐDÉSRE VALÓ TEKINTETTEL JÚLIUSBAN HA JDÚSÁMSON VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZÉSÉVEL A TELEPÜLÉSEN  

ÉLŐ ÉS DOLGOZÓ SZÜLŐK GYERMEKEI SZÁMÁRA 2. ALKALOMMAL KERÜLT MEGRENDEZÉSRE  

A GYERMEK JÓLÉTIS NAPKÖZIS TÁBOR.

Első napon a helyi rendőröknek köszön-
hetően a táborozók testközelből láthattak 
gumibotot, bevetési pajzsot, „csíkos autóba” 
is ülhettek, valamint ismeretet kaptak a 

segélyhívószám fontosságáról, helyes 
használatáról.
A hét programjai közé tartozott hely-
történeti előadás a könyvtárban, katonai 

bemutató, kirándulás Martinkára, utazás 
az önkormányzat tulajdonában lévő 
üdülőhelyre, Boldogkőváraljára, mely 
természetesen nem maradhatott el a vár 
megmászása nélkül.
A hét vége felé a testmozgás is hangsúlyt 
kapott, kondi parkban lehetett kicsit 
sportolni majd látogatást tettek a Pol-
gármesteri Hivatal tanácstermeibe, ahol 
Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester 
várta a gyerekeket, aki egy kis előadást is 
tartott arról, hogyan zajlik egy testületi 
ülés, mi a polgármester feladata, hogyan 
épül fel a hivatal. A kicsik nagy örömére 
még a szavazógombot is megnyomhatták.   
Az elmúlt időszak kihívásokkal volt teli 
egyaránt a szülőknek és a gyermekeknek 
is, így még inkább fontos szerepe van a 
társas közösségben eltöltött időnek, az 
együttlétnek, a szociális készségek újra 
építésének-fejlesztésének. A táborban, 
a közösségben átélt élmények jótékony 
hatással vannak a gyerekekre, hiszen az 
eltérő környezetben tanult minták jobban 
elmélyülnek a gyerekek személyiségében.

Csőszné Szilágyi Erzsébet vezető

CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI
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Első alkalommal Erzsébet tábor 
Hajdúsámsonban
AMA SZERENCSÉS TELEPÜLÉSEK KÖZÉ ESETT HAJDÚSÁMSON IDÉN, HOGY ELSŐ ALKALOMMAL 

SZERVEZHETET T ER ZSÉBET TÁBORT AZ IT T ÉLŐ GYEREKEKNEK.

A pályázatot a Nyíradonyi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 
Hajdúsámsoni Család –és Gyermekjóléti 
Szolgálata adta be, mely sikeres elbírá-
lásban részesült. A tábor július 27-31. 
tartott az intézmény új épületében. Fő 
célja az élményekkel teli szabadlevegőn 
eltöltött sportolással- mozgással egybe-
kötött foglalkozások voltak, valamint 
a sport rekreáción kívül a kultúra, mint 
értékteremtő szabadidő eltöltése.
Hajdúsámson településrészeiről - Martinka, 
Sámsonkert, Ligetdűlő - is érkeztek gye-
rekek. 
Széles skálájú programok között szerepelt 
Bereczki Dóra rendőr zászlós és Szilágyi 
Nóra rendőr főtörzsőrmester által tartott 
„Mentsétek meg Gordont” című bűn-
megelőzési interaktív játék, Faludi Gabi 
egyedi üvegékszer készítővel újrahasz-
nosítás, Judo bemutató, Regéc várához 
kirándulás és túra, Déri Múzeumban 
régészet megismerése, Nagyhegyesi 
tájház és túra a Kráter-tóhoz. 
Kompetenciafej lesz tés- önismeret , 
közösségépítés, művészeti nevelés, kul- 
turális örökségeink hagyományőrzés, 
sport és egészségtudatos életmód 
valamint a környezet tudatosság is 
fontos szerepet kapott.

Csőszné Szilágyi Erzsébet vezető

CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI

A vészhelyzet idején a Hajdú-Bihar Megyei Élelmiszerbank Egyesülettől - és a Vígvándor Alapítvány 

közreműködésével - kapott pékárut, zöldséget és gyümölcsöt tudtunk adományozni a szolgálatunknál 

gondozásban lévő közel 80 rászoruló családnak.Ezúton is köszönjük segítségüket!
Csőszné Szilágyi Erzsébet vezető

ÉLELMISZEROSZTÁS



11

„Kertész leszek, fát nevelek, kelő nappal én is kelek”
Bálint gazda emlékére faültetéssel csatlakoztunk az országos kezdeményezéshez

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KLÍMANÓCSK ÁK KÖRNYEZET VÉDELMI ÓVODAI CSOPORT ORSZÁGOS NÖVÉNYÜLTETÉSI MOZGALMAT HIRDET TEK 

A NEMRÉG ELHUNY T BÁLINT GAZDA EMLÉKÉRE. ARR A KÉRTÉK AZ ÓVODÁK AT, ISKOL ÁK AT, CSAL ÁDOK AT, HOGY ÜLTESSENEK FÁT, BOKROT, 

VIR ÁGOT, GYÓGYNÖVÉNY T, ÍGY EMLÉKEZZENEK A KÖZISMERT KERTÉSZRE.

Ehhez a megható kezdeményezéshez 
Óvodánk is csatlakozott, mely annyira 
népszerű lett az óvodák között országosan 
is, hogy egy széles mozgalommá vált.

Zöld Óvoda címet nyert intézményként 
fontosnak tartjuk a környezettudatos 
nevelés megalapozását már óvodáskorban. 
Kiemelt helyet foglal el pedagógiai prog- 
ramunkban a külső világ tevékeny meg- 
ismerése, olyan szokások, szokásrendszerek, 
viselkedésformák megalapozásával a gyer- 
mekekben, amelyek elősegítik a termé-
szetes és mesterséges környezettel való 
harmonikus kapcsolatuk kialakítását életkori 
sajátosságaiknak megfelelően. A környezet 
szeretetére, gondozására, óvására nevelés 
az élménypedagógia módszereivel, áthatja 
az egész óvodai életet. Fontosnak tartjuk 
a természeti és társadalmi környezethez 
való pozitív viselkedési formák és 
magatartásmódok kialakítását, a környezeti 
kultúra iránti igény megalapozását.  
A komplex témafeldolgozások során tevé- 
kenykedtetés és közvetlen tapasztalatszerzés 
által jutnak a gyermekek élményekhez és 
ismeretekhez.

A természetvédelem, a természetszeretet, 
a környezetért felelős életvitel, a 
környezettudatos magatartás ma már egy 
életmód. Ezt valljuk mi is, minden óvodai  
„Zöldítő” programunkkal. 

Óvodánk udvarán eleget téve a felhívásnak, 
a gyerekekkel közösen ezüstfa vesszőket 
ültettünk el júliusban, melynek minden 
egyes mozzanatát a gyerekek végezték 
óvodapedagógusok irányításával. Kijelöltük 
a növények helyét, aztán gödröt ástunk, 
belocsoltuk, elültettük a kis vesszőket. 
Folyamatosan minden nap gondoskodtunk 
az öntözésről is. 

A kezdeményezést elindító óvoda webol-
dalán köszönetüket fejezték ki az Eszterlánc 
Óvoda csapatának, hogy csatlakoztunk 
kezdeményezésükhöz a természetvédő, 
zöldítő faültetési programunkkal.

„Nyugalmukban gyönyörűek, csendjükben 
bölcsek. Tanítanak minket, és mi gondozzuk 
őket”

Weidnerné Puskás Mária óvodapedagógus

ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

KIEMELKEDŐ JOGI 

SZOLGÁLTATÁST KÍNÁLOK 

HAJDÚSÁMSONBAN ÉS 

VONZÁSKÖRZETÉBEN.

Amennyiben jogi tanácsadásra 
van szüksége, forduljon 
hozzám bizalommal.

Elérhetőségem:
06-30/358-7448,
4024 Debrecen, Piac u. 34. 5/13. 

DR. HAJNAL KRISZTINA
ÜGYVÉD

HAJDÚSÁMSONI MUNKATÁRSAT KERES AZ LTRADE KFT. MIKÓTELEK 
IRODÁJÁBA. ADMINISZTRÁCIÓS, TITKÁRI MUNKAKÖR 6-8 ÓRÁBAN. 
ELVÁRÁS A SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATA, WORD, EXCEL. A FÉNYKÉPES 
ÖNÉLETRA JZOKAT AZ ALÁBBI EMAIL CÍMRE VÁR JÁK:  
titkarsag.ltradekft@gmail.com

EL ADÓ ÁRPA 6000 Ft/q, TRITIK ÁLÉ 5000 Ft/q, 
ROZ S 4500 Ft/q. Z SÁKBA FEL SZEDVE. 
ÉRDEKLŐDNI 06-30 -267-2713

KÖLTÖZÉS MIATT JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ FENYŐ BÚTOROK 
(ÁGY, KOMÓD) KÖNY VES POLC, SZEKRÉNY (ÉJJELI, 
KÉTAJTÓS, TV) ELADÓ. ÉRDEKLŐDNI: 06-70-389-7478-AS 
TELEFONSZÁMON EGÉSZ NAP.
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Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
 

Szent István államalapítónk mindenki 
számára követendő példa lehet. Nélkü-
lözött mindenfajta öncélúságot, bizton- 
ságot, hitet, jövőképet adott országunknak.

A rendezvényt megtisztelte Tasi Sándor 
a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke,  
Dr. Uzonyi Attila Debrecen rendőrkapi-
tánya és Konkoly József tűzoltó őrnagy.

Történelmi egyházaink képviselői megál-
dották az új kenyeret majd imádkoztak 
nemzetünkért és Hajdúsámsonért.

A Legszebb Konyhakertek Országos Prog- 
ram és a Virágos Udvar Rendezett Ház 

helyi programunk ünnepélyes eredmény- 
hirdetésére is sor került. Örömmel tölt el, 
hogy a két meghirdetésre közel 50 
jelentkező volt, szebbnél szebb konyha-
kertekkel és portákkal. A legfiatalabb 
nevezőink az 5 éves Csige Máté és a 8 
éves Veres Olivér voltak, legidősebb a 85 
éves Varga Sándorné Juci néni. Reméljük, 
jövőre gyarapodik a nevezők száma, 
hiszen célunk, minél több lakosunk 
szépítse, ápolja kertjét, udvarát.

Szeretném megköszönni Dandé Lászlóné 
és Csigéné Zsadányi Mariann alpolgár-
mestereknek, a programok szervezőinek, 
hogy ilyen eredményesen, sikeresen 
megszervezték a versenyeket, valamint 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatását vendégénekesünk, Szekeres 
Adrien fellépéséhez.

Antal Szabolcs
  polgármester

Szent István királyunkra, a keresztény 

magyar államalapításra emlékezett 

városunk augusztus 19-én.

Díjak átadására 
is sor került a 
Szent István napi 
ünnepségünkön

Alpolgármester asszonnyal Dandé Lászlónéval bedobtuk az 
első kupakokat a szívbe és reméljük, hogy mindig tele lesz. Az 
ebből származó pénzösszeget jótékony célra fogjuk fordítani 
Hajdúsámsonban.

A szívet az asztalos üzemünk dolgozói készítették el, melyet 
ezúton is szeretnék megköszönni.

Antal Szabolcs polgármester

Szívecskébe gyűjthetjük a kupakokat

VÁROSUNK KÖZPONTJÁBAN KIHELYEZÉSRE KERÜLT A RÉGÓTA VÁRT 

KUPAKGYŰJTŐ SZÍV, MELY SZIMBOLIZÁL JA A SZERETET, AZ ÖSSZE-

TARTOZÁS ÉS A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS EREJÉT.


