Megújult
a Városi Piacunk
ÚJ VÁROSI PIACUNK ÜNNEPÉLYES ÁTADÓJÁRA
KERÜLT SOR SZEPTEMBERBEN.
MODERN, KULTÚRÁLT, ESZTÉTIKUS KÖRNYEZETBEN TUDNAK VÁSÁROLNI A PIACON VÁROSUNK
SZÍVÉBEN.
Hajdúsámson életének egyik legnagyobb
beruházása történt, mely nyertes pályázatunknak köszönhetően, a „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban” projekt keretében
valósult meg.
Piacunk nyitott és fedett piactérrel várja a
kedves lakosokat keddi és szombati napokon,
parkosított résszel, ami egy kellemes beszélgetésre is jó helyszínt adhat.

Az átadót megtisztelte Tasó László országgyűlési képviselő, Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar
Megyei Közgyűlés elnöke és alelnöke Tasi
Sándor, valamint szomszédos településeink
polgármesterei is.
Köszönöm kollégáim, a tervező és kivitelező

Új kisbusz városunknak
NAGY ÖRÖMMEL VETTÜK ÁT OKTÓBER 19-ÉN ÚJ KISBUSZUNKAT, EGY 17+1
SZEMÉLYES FORD TRANSITOT, MELLYEL BIZTONSÁGOSABBAN ÉS KÉNYELMESEBBEN TUDJUK ELLÁTNI A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
FELADATOKAT VÁROSUNKBAN.
Az új kisbuszt önkormányzatunk önerőből vásárolta, amire már
nagyon nagy szükség volt.
Ezúton is szeretném megköszönni a nyíradonyi társulás igazgatójának
Terdik Jánosnak és a helyi szolgálatunk vezetőjének, Csőszné Szilágyi
Erzsébetnek az eredményes együttműködést önkormányzatunkkal.
Antal Szabolcs polgármester

munkáját a sikeres pályázatban, valamint
Magyarország Kormányának a lehetőséget
és a 100% európai uniós támogatást.
Jó vásárlást és időtöltést kívánok Mindenkinek az új Városi Piacon!
Antal Szabolcs polgármester
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Díszsírhelyet adományoztunk

ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTÜNK

A VALAMIKORI HAJDÚSÁMSONI LAKOS VITÉZ OLÁH SÁNDOR TÖRZSŐRMESTER
LESZÁRMAZOTTAI ÉS A MH 2. VITÉZ VATTAY ANTAL TERÜLETVÉDELMI EZRED 3. OLÁH
SÁNDOR TERÜLETVÉDELMI ZÁSZLÓALJA MEGKERESTE ÖNKORMÁNYZATUNKAT
AZZAL A KÉRÉSSEL, HOGY AZ I. VILÁGHÁBORÚS HŐSNEK ÉS HOZZÁTARTOZÓINAK
DÍSZSÍRHELYET ADOMÁNYOZZUNK.

Örömmel értesítjük a tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzatunk Idősbarát
Önkormányzati Díjban részesült.
A Belügyminisztérium által meghirdetett cím elnyerésére mi is pályázatot
nyújtottunk be, amelyben bemutattuk városunk idősbarát intézkedéseit, a
jó gyakorlatokat. A felhívásra 70 pályamű érkezett, amelyek között a díjra
érdemesnek méltatták településünket az idősekért vállalt munkánkért.

Október 29-én a Városi Temetőben katonai tiszteletadás mellett
újratemetésre került sor, így méltó helyre helyezték át a régi
református temetőből a sírhelyét.
Oláh Sándor őrmester az I. Világháborúban a Debrecen székhelyű
3. honvéd gyalogezredben szolgált. 1915. májusában halálmegvető
bátorsággal küzdött az oroszokkal szemben szakaszával, valamint
1916-ban sorozatos vitézi haditetteket hajtott végre. Ezért kétszeresen
is kiérdemelte az Arany Vitézségi Érmet, így vált kétszeres kitüntetetté.
A MH. 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred Területvédelmi
Zászlóalja az Ő nevét viseli. Vitéz Oláh Sándor hazánk védelmében
kiemelkedő hőstetteket vitt véghez, melyre Hajdúsámson is örökké
emlékezni fog.
Antal Szabolcs polgármester

Dandé Lászlóné alpolgármester

Száraztésztával kedveskedtünk

Sok családnak tudtunk segíteni
A COVID 19 VÍRUS MEGJELENÉSE UTÁN KERESTÜK A LEHETŐSÉGÉT
ANNAK, HOGYAN TUDJUK LAKOSAINKAT SEGÍTENI. ÍGY SZÜLETETT
MEG A DÖNTÉS ARRÓL, HOGY VETŐBURGONYÁVAL ÉS DUGHAGYMÁVAL
IS TÁMOGATJUK ÖNÖKET.
Április hónapban több mint 100 család élt ezzel a lehetőséggel,
ugyanakkor az Önkormányzat földjein másfél hektár területen
a közmunkaprogram keretében magunk is ültettünk krumplit,
ahogy erről korábban tájékoztatással is voltunk. Az általunk vetett
burgonya betakarítása október hónapban megtörtént, kizsákoltuk,
majd több alkalommal nyílt lehetőség háztartásonként egy zsák
burgonya átvételére. Örömmel tölt el, hogy közel 1100 családnak
tudtunk segíteni a kialakult nehéz élethelyzetben.
Antal Szabolcs polgármester

ÖNKORMÁNYZATUNK A KÖZMUNKAPROGRAM KERETÉBEN ELŐÁLLÍTOTT
SZÁRAZTÉSZTÁBÓL – 100, 100 KILOGRAMMOT – AJÁNLOTT FEL
A CSALÁD – ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNAK, VALAMINT A
SZIVÁRVÁNYHÁZNAK, HOGY AZ ARRA RÁSZORULÓKNAK JUTTASSÁK EL.
KÖSZÖNÖM A KÖZREMŰKÖDÉST URBÁNSZKI KÁROLY CSOPORTVEZETŐNEK.
Antal Szabolcs polgármester
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Lakossági tájékoztató
CSAPADÉKOS IDŐJÁRÁS ESETÉN SOK PANASZ ÉRKEZIK HIVATALUNKHOZ AZ UTAK JÁRHATATLANSÁGÁVAL,
A NAGY MENNYISÉGŰ ESŐ OKOZTA PROBLÉMÁKKAL KAPCSOLATOSAN. HAJDÚSÁMSON VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA – KÜLÖNÖSEN 2014 ÓTA – MINDENT MEGTESZ ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A
TELEPÜLÉS UTCÁIN CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉST, ASZFALT UTAT ÉPÍTSEN.
Példa erre az elmúlt évek önerőből történő
útépítései, a Toldi utca, Bartók Béla utca,
Harmathy utca, továbbá a sikeres pályázati
tevékenységünk nyomán többek között a
Damjanich utca, Veres Péter utca, Szabó Pál
utca, Jókai utca, Malom utca, Szűcs utca is
aszfaltozásra került.
Az Önkormányzat továbbá folyamatosan
útstabilizálást végez az utak járhatóvá tétele
érdekében a tulajdonában lévő munkagépekkel, a közfoglalkoztatottak bevonásával. Az
útstabilizálás előtt, vagy azzal egyidejűleg
a csapadékvíz elvezetése elengedhetetlen,
melynek legegyszerűbb módja a szikkasztó
árkok létesítése.
Szeretnénk néhány szabályra felhívni a
lakosság figyelmét, melyek betartása közös
érdekünk.
Hajdúsámson-Martinka és Sámsonkert településrészek zártkerti területekből fejlődte
ki magát beépítésre szánt területté. Ennek
jellemzőit – keskeny, homokos úthálózat –
mind a mai napig hordozza és látható is az
ingatlant vásárolni szándékozók számára.
Ezeken a településrészeken az Önkormányzat
elsősorban a gyűjtő utakat igyekszik kiépíteni.
A csapadékvíz elvezetést és az útstabilizálást,

burkolt út kiépítését segíti elő az a szabályozás,
melyet Hajdúsámson Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Hajdúsámson Város
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási
Tervéről szóló 24/2004. (VI. 3.) önkormányzati
rendelet (HÉSZ) tartalmaz, miszerint az utcákat
útszélesítés érinti.
A HÉSZ 4. § (17) bekezdése 2004. év óta
tartalmazza a következő szabályozást: „Utcai
kerítés újonnan csak a szabályozási terv
szerinti szabályozási vonalon építhető”.
A tervezett útszélesítések hosszú távú célja,
hogy az utcában a szilárd burkolat, a
csapadékvíz elvezetés, a járda, a közművek
megfelelő védőtávolságot tartva elférjenek,
összhangban az országos jogszabályokkal.
Mindaddig, amíg a lakosok egy utcában
valamennyien nem tesznek eleget a fenti
szabályozásnak, addig Önkormányzatunk nem
tudja ezeket az utcákat – amennyiben rendelkezésre áll pénzügyi fedezet – kiépíteni.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy közterületen,
közúton az út tulajdonosának és az út
kezelőjének hozzájárulása nélkül munkát
végezni nem lehet. A központi belterületen és
Sámsonkertben is több helyen tapasztaltuk,

hogy az ingatlanok tulajdonosai betemették
a korábban már kialakított árkot az ingatlanuk
előtt. A Polgármesteri Hivatalba kérelmet
kell benyújtani az árok esetleges lefedésével
kapcsolatosan. Az árok betemetésével nemcsak jogszabályt sértenek, de kárt is okoznak
azáltal, hogy elzárják a csapadékvíz elől a
földbe jutás lehetőségét, ennek következtében a burkolt úton, földúton fog összegyűlni
az esővíz.
Nagyon sok esetben látható, hogy a lakosok
az ingatlanaik előtt teljes szélességben leburkolják az úttest és a kerítés közötti területet,
holott az közterület, az út része. A fenti szabály
alapján ez is csak az út tulajdonosának és
kezelőjének hozzájárulása alapján lehetséges.
Amennyiben a térburkolat csapadékvíz
elvezetése nem megoldott, vagy az úttestre
vezeti a vizet, az szintén az úttest, földút
járhatatlanságához vezet. Ezt tovább fokozza
a háztetőkről lezúduló csapadékvíz abban az
esetben, ha a lefolyócsatorna az utcára vezeti
a vizet.
Az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (OTÉK) 47. §-a szerint a telekről
csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető
árokba csak zártszelvényű vezetékben és
az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni.
Amennyiben a vízelvezető árok a közút
tartozéka, úgy abba a környezetéből - a
telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út
kezelőjének hozzájárulásával történhet.
Városfejlesztési és Műszaki Osztály

Szeretnénk felhívni a figyelmet egy fontos szabályozásra

• Hűtik az utca meleg levegőjét és nyári
hőségben árnyékot adnak.

A HÉSZ SZERINT SZABÁLYOZVA VAN A TELKEK ZÖLDFELÜLETÉNEK LEGKISEBB MÉRTÉKE, EZ ÉPÍTÉSI
ÖVEZETENKÉNT ELTÉRŐ LEHET, DE TÖBBNYIRE A TELEKTERÜLET 40- 50 %-A. SAJNOS SOK HELYEN
VÍZZÁRÓ BURKOLATOT KÉSZÍTENEK AZ INGATLANOK UDVARÁN, A KAPUBEJÁRÓKBAN, A TELKEK
TELJES SZÉLESSÉGÉBEN, NEM HAGYVA HELYETT A ZÖLDFELÜLETEK SZÁMÁRA.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy közterületen
fakivágáshoz minden esetben a jegyző
hozzájárulása szükséges a fás szárú növények
védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm.
rendelet alapján. Kérjük csak abban az esetben éljenek ezzel a lehetőséggel, ha valóban
indokolt a fa kivágása, ha veszélyezteti a
környezetét. A közterületen lévő fás szárú
növények kivágását követő 1 éven belül a
használó köteles gondoskodni a növény
helyben történő szakszerű pótlásáról.

A városi növényzetnek, az utcákon lévő
fáknak pedig nemcsak esztétikai értéke van,
de kedvező hatásai talán nem mindenki
számára közismertek:
• A közfigyelem általában a fák oxigéntermelő képességére irányul. Ennél azonban
nagyobb szerepet játszik a szén-dioxid
feldolgozó képességük.
• A cserjék, fák levélfelületén jelentős mennyiségű (gyakran toxikus nehézfémeket is
tartalmazó) por kötődik meg. Megakadályozzák a porrészecskék bejutását a lakásokba, épületekbe. Éjszaka megkötik a lefelé
áramló hűvös levegőből kiülepedő port.
• A városi növények tompítják a zajt.
• A növényzettel borított felszín hatására
csökken a talajfelszínen a direkt sugárzás,
nő a diffúz sugárzás aránya.

• A növények párolgásukkal hőt vonnak el
a környezetből, és kedvező légáramlást
okoznak. A városok növényzettel fedett
részei csökkentik a hősziget intenzitását.
Akár 4-5°C-kal is hűvösebb a levegő a
növényzettel fedett felszínek környezetében a vízzáró burkolatú felületekhez
képest. A cserjék, fák ágai miatt a csapadék
hosszabb időn keresztül szivárog a talajba,
ezért a növényzettel fedett felszínek alatt
a talaj vízháztartása is kedvezőbb.
• Védelem a rázkódások, rezgések hatásai ellen
• A városi utak forgalma rázkódásokkal,
rezgésekkel jár, amelyek a kemény
burkolatú utak esetén átterjednek a
házakra, és azok vakolatát, majd falát
megrepesztik. Az utak melletti fák gyökérzete a burkolat folytonosságát megszakítja,
ezáltal csökkentve a házak állagromlását.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a szebb
utcaképp és a fentebb leírt környezeti hatások
miatt minél több növényt, cserjét és főként fát
ültessenek otthonaik udvarára, házaik elé az
utcára. Az önkormányzat is indított fásítási
programot, kérjük ezeket a fákat is ki-ki vegye
gondozásba maga előtt.
Városunk környezetének minősége a városlakók
felelősségteljes és tudatos környezettel kapcsolatos gondolkodásától és viselkedésétől függ.
Városfejlesztési és Műszaki Osztály
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Az Önkormányzat segít a rászorulókon!
HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A COVID-19 JÁRVÁNYÜGYI
HELYZETRE TEKINTETTEL A HAJDÚSÁMSONI NYUGDÍJAS, IDŐSKORÚ LAKOSSÁG ÉS A SZOCIÁLISAN
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKES CSALÁDOK VÉDELMÉNEK ÉRDEKÉBEN KÉT ÚJ TÁMOGATÁSI
FORMA BEVEZETÉSÉRŐL DÖNTÖTT:
• időskorúaknak tüzelő támogatást,
• valamint rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő családok
részére pénzbeli támogatást nyújt
a Polgármester előterjesztése alapján.
Tüzelő támogatás: pénzbeli támogatásként
annak a személynek nyújtható, aki
• nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, feltéve, hogy
• a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot,
egyedül élő esetén a 114 000 Ft-ot és
lakhatási támogatásban nem részesül.
• A támogatás összege 15 000 Ft, mely egy
fűtési szezonban egyszer adható.
• A tüzelő támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától.

Felújításra került
a nagy füves pálya

• Amennyiben egy ingatlanról több kérelem
érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
• A kérelmeket 2020. október 1. napjától
lehet benyújtani a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi
Osztályán az erre rendszeresített formanyomtatványon.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő családok pénzbeli támogatása:
• Képviselő-testület pénzbeli támogatást
nyújt annak
• a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek
tárgyév december 01. napján rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága áll fenn.
• A támogatás a tárgyév december hónapjában egyszeri, 5 000 Ft összegben kerül
megállapításra.

HÍREK

• A pénzbeli támogatás minden év
december 18. napjáig a Hajdúsámsoni
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és
Gazdasági Osztálya házipénztárából
kerül kifizetésre.
A támogatások részleteiről kérjük, érdeklődjenek a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Szociális és Gyámügyi Osztályán.

JÁRVÁNYÜGYI
TÁJÉKOZTATÓ
A járványhelyzetre való tekintettel
Hajdúsámson Város Önkormányzata
folyamatosan fertőtleníti a város közterületeit.
Kérnénk a lakosság együttműködését a piac, a
kereskedelmi egységek területén a maszk viselésére.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatala az ügyfélfogadási rendnek megfelelően
működik, figyelemmel a biztonsági előírásokra.
Személyes ügyintézésre telefonon előre egyeztetett
időpontban van lehetőség. Telefonszám: +36 52 590 590
Antal Szabolcs polgármester

HAJDÚSÁMSON IS
KÉPVISELTETTE MAGÁT
LAKITELKEN

A HAJDÚSÁMSONI TTISZE ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT ADTA ÁT A FELÚJÍTOTT
NAGY FÜVES PÁLYÁT OKTÓBER 3-ÁN, MELYRE NYERTES PÁLYÁZATÁNAK - MLSZ TAO
PÁLYA FELÚJÍTÁSI PROGRAM - KÖSZÖNHETŐEN KERÜLT SOR.
Az önkormányzat 30%-kal támogatta a megvalósított beruházást.
Az ünnepélyes átadót megtisztelte és köszöntötte Tasó László
országgyűlési képviselő, majd az önkormányzat nevében Csigéné
Zsadányi Mariann alpolgármester osztotta meg gondolatait.
A nap folyamán Hajdúböszörmény ellen játszott az U19 és felnőtt
hazai csapat, mindkét mérkőzést a Hajdúsámson nyerte.
Ezúton is gratulálunk a focistáknak a sikeres meccsekért, valamint
az egyesület minden egyes tagjának a pályafelújításért!

Ünnepélyes keretek között adták át a Nemzeti Művelődési Intézet
székhelyét október 3-án Lakitelken.
Az impozáns épület előtti téren mind a 19 megye felállította
értékasztalát és bemutathatta legjelentősebb helyi értékeit. HajdúBihar megye értékei is megjelentek, többek között Hajdúsámsoné is.
A Hajdú-Bihar megyei igazgatóság munkatársait elkísérte Dobosné
Hajdu Anikó, hajdúsámsoni hímző népi iparművész, aki összeállította
Hajdúsámson értékeit – mint a híres öntöttvas kályhagyűjteményből
egy darabot, az általános iskolásoknak szerkesztett foglalkoztató
füzetet, amely a helyi értékek megismerését segíti - valamint saját
munkáit is, köztük egy gyermek méretű cifraszűrt.
Városunkat Dandé Lászlóné alpolgármester is képviselte.
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Találkoztak a Városi
Idősek Klub tagjai

HÍREK

A VÁROSI IDŐSEK KLUBJÁNAK TAGJAI, IDŐSEK NAPJA ALKALMÁBÓL
RÖVID IDŐRE TALÁLKOZÓT SZERVEZTEK A CSALÁD – ÉS GYERMEKJÓLÉT
SZOLGÁLATNÁL, HISZEN JÓL JÖTT SZÁMUKRA EGY KIS BESZÉLGETÉS
EGYMÁSSAL ÉS TERMÉSZETESEN A NÓTÁZÁS.
Köszöntötte a kedves időseket egy gyönyörű verssel Csőszné
Szilágyi Erzsébet vezető, aki átadta Terdik János igazgató úr és
Antal Szabolcs polgármester úr köszöntő szavait is, valamint
igazgató úr egy - egy szál virágait. Dánné Molnár Erzsébet,
az idősek nappali ellátásának vezetője dalra fakasztotta a
klubtagokat, a végén még táncra is perdültek.

Őszi kompozíció
OKTÓBER AZ ŐSZI BETAKARÍTÁS, A SZÜRET HÓNAPJA.
Ebből az alkalomból az évszakhoz illő kompozíciót állítottunk
össze a Központi Parkban. Reméljük egy jó fotóra, szelfire vagy
mosolyra is alkalmat adhat.
Köszönjük a Művelődési Ház, a Martinkai Közösség Ház dolgozóinak
és munkatársainknak a munkáját.
Dandé Lászlóné alpolgármester

Tehetséges Rallycross versenyző
LEK LÁSZLÓ, A HAJDÚSÁMSONI RALLYCROSS VERSENYZŐ SZERINT NEM
„AZ EREDMÉNY SZÁMÍT, HANEM MAGA AZ ÉRZÉS A VERSENYEN”.
A VERSENYZŐ ÉLETÉRŐL, MINDENNAPJAIRÓL ÉS SZENVEDÉLYÉRŐL, A
RALLYCROSS VERSENYZÉSRŐL KÉRDEZTEM.
László egy gyermek édesapja, aki párjával éli mindennapjait
Hajdúsámsonban. Fő tevékenysége a villanyszerelés, de emellett az
életét a rallycross egészíti ki teljesen.
Eleinte csak néző volt a megmérettetéseken, akkor még újdonságként
hatott rá, hogy utasként beülhetett egy-egy versenyző mellé.
2015-ben viszont aktívan elkezdte ezt a fajta „sportot”, saját épített
versenyautója lett, egy BMW, amellyel már Kunmadarason, első
versenyén el is hozta az I. helyezést kategóriájában.
Attól az évtől kezdve, a Hajdú-Bihar és Szabolcs–Szatmár–Bereg
megyében kihirdetett futamokra, ahogy csak tud, nevez. Így
elmondható, hogy évente több, mint 12 megmérettetésen vesz részt.
„Ez az a sport, ami teljesen kikapcsol és feltölt. Nem az eredmény számít,
hanem maga az érzés” – emeli ki a beszélgetésben Laci.
Számos futamot tud már maga mögött – Kunmadaras, KZ-Invest
Kupa, Máriapócs, Kecskemét, Szeghalom - a versenyző, rengeteg ered-ménnyel, melyek döntő többségében I. helyezések és kupasorozatok.
Kategóriája felnőtt 1600-2000 cm3, két kerék meghajtás. Autóit saját
maga építi, tartja karban és készíti fel, jelenleg Opel Astra - val és
Peugeot 306-sal áll rajtnak.
„Az 5 év alatt sokat erősödött a technikám. Azt érzem, már vagyok ellenfél
a versenyeken. Máriapócson sok szlovák van, szinte verhetetlenek. És
az érzés, mikor sikerül egy-két előfutamban ellenük először célba érni,
na azért a pillanatért érdemes élni, és azért, hogy magyarként érek be”
– meséli interjúalanyom.
Az évek során egy veszélyes helyzete volt a Tura Ringen, kiégett
az autója menet közben, de lélek jelenlétének és a közönségnek
köszönhetően, időben kiszállt, nem lett nagyobb baj.
A máriapócsi versenyek a legkedvesebbek számára. Ennél a
versenysorozatnál tett ígéretet édesanyjának, aki már sajnos nincs
közöttük, hogy lesz még ott dobogós. Azóta versenyeiben ez
motiválja, hogy küzdeni kell, menni előre.
László mindazon családoknak ajánlja a rallycross versenyeket, akik
a rohanó hétköznapokat élik, hiszen ilyenkor 1-2 napot együtt lehet
tölteni, csak a szeretteikkel foglalkozni.
Kisfia, a 10 éves Lacika már édesapja nyomdokaiba lépett. Autókat
szerel és már futamokon vesz részt. Amatőr zárt pályán a gyerekek is
versenyezhetnek, szülői felügyelettel, Lacika az idei évben megrendezett Nyírturai Rallycrosson junior kategóriában elhozta az I. helyet.
László elmondása szerint az efféle sport kortalan. Ameddig csak lehet
és tud, versenyezni fog.
Célja, hogy amatőr kategóriából profi kategóriába kerüljön,
nemzetközi versenyekre is eljusson. Már ezen az úton jár. „Számomra
a közönség szeretete, az, hogy amikor megnyerek egy futamot, értem
állnak fel és tapsolnak, az leírhatatlan”.
DM
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Egy szuper délután a sámsoni gyerekeknek

Virágosítottunk

A hajdúsámsoni Család– és Gyermekjóléti Szolgálat is meghívást kapott teljes ellátás keretében, a Bihari Állami Gondozottak Egyesületétől és a Kerekerdő Élménypark vezetőségétől
október 15-én a Kerekerdő Élményparkba, Debrecenben.

A Sámsonkerti Orvosi Rendelő udvarán virágosításra került sor, így már
jövő tavasszal gyönyörködhetnek is benne az arra járók. Köszönöm a
segítséget képviselőtársamnak, Rákos Tamásnak és Oláhné Erzsike
részönkormányzati tagnak.
Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester
PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR,
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY
A „Szórakozz velünk” program keretében a sámsoni gyerekek láthattak
bűvészmutatványt, nem mindennapi motoros bemutatót, korlátlanul
kipróbálhatták az élménypark jobbnál, jobb élményelemeit, csillámtetoválást készíthettek, még tevét is simogathattak.
A szuper délutánt megvendégelés zárta a kis csapatnak.
„Köszönet a Kerekerdő Élménypark vezetőségének a lehetőségért és a
BAGE elnökének, Buzás Lajosnak a meghívásért, hogy mindig gondol
a sámsoni gyerekekre és így olyan rendezvényekre is eljuthatnak, ami
egy életre szóló élményt adhat számukra, pláne ebben a mostani nehéz
élethelyzetben” – árulta el a Család – és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője,
Csőszné Szilágyi Erzsébet.

Töklámpás verseny városunkban

Pontosan 65 tökfaragó nevezett az idén először kihirdetett
Töklámpás versenyre településünkön.
A Mignon cukrászda tulajdonosa, Balogh Zoltán volt az ötletgazda,
aki valami újdonságot szeretett volna vinni a város életébe, hiszen
hagyománya van a töklámpás készítésének, a Halloween töknek.
Jobbnál jobb és ötletesebbnél ötletesebb kreációk érkeztek, volt
köztük Hamupipőke hintó, kalapos, pipázós bácsi vagy szögekkel
teli vérző szörny. A benevezett tökfaragásokra a helyszínen lehetett
szavazni, melyekből kiállítás is készült, majd Mindenszentekkor
hirdették ki a verseny eredményét értékes nyereményekkel.
A kezdeményezést jövőre is folytatni szeretnénk a szervezők a
sikerre való tekintettel.

KÖNYVTÁRI HÍREK
2020-ban is csatlakozott könyvtárunk az Országos Könyvtári
Napok rendezvénysorozathoz.
Október 5. és 11. között ingyenes beiratkozási lehetőséget
biztosítottunk olvasóinknak és elengedtük a késedelmi díjakat,
valamint a hozzánk ellátogatók megtekinthették kiállításunkat,
melyen Magyarország természeti szépségeit mutattuk be
könyvtárunk dokumentumain keresztül.
Ezen a hétvégén a már megszokott szombati nyitvatartás
helyett, Könyves Vasárnap elnevezéssel, a hét utolsó napján
fogadtuk látogatóinkat.

Intézményünk sikeresen csatlakozott az „Ültess fát, olvass alatta
könyvet” kezdeményezéshez is, így az ősz folyamán a könyvtár
mellett pályázati támogatással faültetésre és ezzel kapcsolatos
előadásra kerül sor! Kérjük figyeljék majd ezzel kapcsolatos
híreinket!
Könyvtárunkba folyamatosan érkeznek új könyvek. Állományunkról az alábbi linken tájékozódhatnak kedves meglévő és új
olvasóink: http://opac3.hajdusamson.monguz.hu/.
A szokásos nyitvatartáson kívül november 7-én és 14-én, szombat
délelőtt is várjuk majd az olvasni vágyókat.
Intézményünkben a járványügyi szabályoknak megfelelően a
kézfertőtlenítés és maszk használata kötelező.
Plés Mihályné és Vasné Kaponyás Ágnes könyvtárosok
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NÉPI KÉZMŰVES
ALKOTÓINK IS JELEN VOLTAK
BERETTYÓÚJFALUBAN,
A REGIONÁLIS KIÁLLÍTÁSON

A hajdúsámsoni Baranyi Balázs, a
Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium volt tanulója,
bőrműves alkotó az Élő Népművészet
XVII. Országos Népművészeti Kiállításon díjazásban részesült.
A Berettyóújfaluban megrendezett
Regionális Kiállításon az Öltögetők
Klub tagjai három garnitúrát- kollekciót
mérettetett meg. A benyújtott pályamunkáik nagy része kiállításba kerültek, ami nagyon megtisztelő számukra,
hiszen nagy számú pályamunkák közül
válogatták ki a tárlat anyagát.
Dobosné Hajdu Anikó
hímző népi iparművész

Meghitten emlékezett Hajdúsámson
Mint minden évben, Hajdúsámson
lakossága is fejet hajtott az 1956-os
Emlékműnél a forradalom és szabadságharc hősei előtt.
„1956 szelleme mérce, ma is kötelez. Ma is
rá kell ébrednünk, hogy párthovatartozástól, származástól, vagyoni helyzetünktől
függetlenül elsősorban valamennyien magyarok vagyunk, egy nemzet.

Csak magyarként, csak egy nemzetként
védhetjük meg a szabadságunkat, csak egy
nemzetként lábalhatunk ki a válságból,
csak egy nemzetként tervezhetünk jövőt
magunknak” – emelte ki ünnepi beszédében Antal Szabolcs polgármester.
Az ünnepséget versszavalás, majd koszorúzás zárta.

Mesepárnát ajándékoztak
A hajdúsámsoni Öltögetők Klub tagjai
elsőnek csatlakoztak a Népmese napjához szeptemberben.
„Már évek óta gondolkodunk valamilyen
módon ajándékként átadni a ,mesepárnáinkat. Elhatározásunk lényege az volt,
hogy olyan helyre szeretnénk ajándékozni
az egyedi kézi hímzésű alkotásainkat, ahol
jó szívvel fogadják és némileg oktató jellege
is lehet” – árulta el Dobosné Hajdu Anikó a
klub vezetője.
Ezért közös döntéssel a kis csapat elhatározta, gyerekeknek szánja, pontosabban
az óvodásoknak – helyi óvodának és a

Gyermekálom Családsegítő Egyesület ovisainak – a 12 darabos színes párna kollekciót,
hogy ebben a formában is ismerjék meg a
hímző kultúra motívum világát. A párnák
többsége keresztszemes hímzéssel varrott,
állatos vagy csík mintákkal díszítettek, de
van köztük erdélyi motívumokkal hímzett is.
A jövőben az Öltögetők Klub szeretné
folytatni az ajándékozást, így az őszi, téli
estékre újabb hímzéseket fognak előkészíteni. Az alkotók: Dobosné Hajdu Anikó
csoportvezető, hímző népi iparművész,
Tóthné Szathmáry Irén, Tóth Sándorné, Urbin
Józsefné, Ujj Sándorné, Varga Istvánné.
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Cifrán-szűrösen Hajdúsámsonban
CIFRÁN-SZŰRÖSEN CÍMMEL KONFERENCIA NAPOT TARTOTTAK HAJDÚSÁMSONBAN,
A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY NAGYTERMÉBEN,
MELYET KÖSZÖNTÖTT CSIGÉNÉ ZSADÁNYI MARIANN ALPOLGÁRMESTER ÉS TARNÉ HAJDÚ JUDIT
KULTURÁLIS VEZETŐ.
A szakmai napon az előadások mellett
kiállítással és kézműves bemutatóval
várták az érdeklődőket, a vírushelyzetből
adódó védőintézkedések betartására is
figyelmet fordítva.
Dobosné Hajdu Anikó a helyi Öltögetők
Klubja vezetőjének régi álma valósult
meg, amikor egy igazán tartalmas és
informatív szakmai nap keretein belül
sikerült megismertetni a cifraszűrt, mint
viseletet és mint hímzés fajtát is.
Dr. V. Szathmári Ibolya, P. Szalay Emőke,
Dr. Vajda Mária néprajzkutatók, Koticsné

Dr. Magyari Márta muzeológus néprajzi
és társadalmi vonatkozásban betekintést
adtak a pásztorkultúrába, az Alföldre jellemző szűrtípusok sajátosságaiba.
A ma pásztoraiként köszöntötték a hajdúsámsoni Sáfián Lászlót és Lajost, akik
viseletben, családjuk kíséretében voltak
jelen. Mindennapjaikat, Sáfián Lászlóné
fényképein keresztül ismerték meg a
konferencia résztvevői.
Soós Kálmánné szűrkészítő és Gyönyörűné
Erdei Judit szűrrátét készítő népi iparművészek az ősi magyar férfi viselet
készítési folyamatát mutatták be.

A hajdúsámsoni Öltögetők Klubja szűrhímzésekkel csatlakozott a népi kézművesség
bemutatásához, valamint a bőrműves
végzettséggel rendelkező fiatal alkotó,
Baranyi Balázs is.
A rendezvény megvalósítását az Emberi
Erőforrások Minisztériuma - Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő - Csoóri Sándor Alap
tárgyalkotóknak kiírt pályázata támogatta.
Szakmai partnerként kapcsolódott be a
debreceni Déri Múzeum, a Hajdú-Bihar
Megyei Népművészeti Egyesület és a
Bihari Népművészeti Egyesület.
A szakmai nap a szervezők és a résztvevők visszajelzései alapján sikeres volt
és kiváló lehetőséget nyújtott a téma
megismerésére, a rendezvényt a sámsoni
Muskátli Népdalkör dalai is színesítették.

HUNGARIKUM
PÁLYÁZATOT NYERTÜNK
Az Agrárminisztérium HUNG-2020 kóddal pályázatot írt ki a
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának
támogatására.
A pályázati felhívás 2020. március 23-án jelent meg, a jelentősen
megnövekedett támogatási igényre tekintettel az Agrárminisztérium
előterjesztésére a Kormány többletforrást biztosított a benyújtott
pályázatok támogatására vonatkozóan.
A befogadott és formailag megfelelt 425 pályázatból 360 pályázat
részesül támogatásban: az I. támogatási célterület tekintetében 313
darab, a II. támogatási célterület esetében 10 darab, a III. támogatási
célterületre vonatkozóan pedig 37 darab.
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely
„Értékek nyomában Hajdúsámsonban” című pályázata a meglévő
települési értékek népszerűsítésére és új értékek felkutatására vissza
nem térítendő támogatásban részesült.
A települési értéktárban szereplő Öntöttvas tárgyak gyűjteménye,
Martinkai legelő, Harangi Imre emléktölgy és a Hajdúsámsoni kincs
bronzkori lelet értékeinkre épülő programjainkat és az új értékekkel
kapcsolatos kutatómunkát 2021. augusztus 31-ig valósítjuk meg és
arról folyamatosan tájékoztatjuk majd a lakosságot.
Tarné Hajdú Judit intézményvezető
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Szép siker a nemzetközi kenguru
matematikaverseny megyei fordulóján

A RÁKÓCZI-ISKOLA
FELVÉTELI
TÁJÉKOZTATÓJA

A VERSENY JELSZAVA: „LEGYEN A MATEMATIKA MINDENKIÉ!” BÁRMELYIK DIÁK RÉSZT VEHET
EZEN A MEGMÉRETTETÉSEN, AKI SZERET GONDOLKODNI, MERT A KÖNNYEBB ÉS A NEHEZEBB
FELADATOK EGYÜTTESE MINDENKI SZÁMÁRA SIKERÉLMÉNYT BIZTOSÍT.

Iskolánk tanulói és a környékbeli
települések diákjai számára
intézményünk a 2021/2022-es tanévre az
alábbi középfokú képzéseket ajánlja:

A verseny elsődleges célja a matematika
népszerűsítése, és 89 országban mindenhol azonos időpontban rendezik meg. A
rendezők mottója: Legyen ez a 75 perc a
matematika ünnepe szerte a világban!
A Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei fordulójába bejutott
tehetséges tanulók Dr. Kovács Tamásné
Cilike néni tanítványai, akik a tavaly

benevezett osztályfokuknak megfelelő
feladatokat oldottak meg, tehát a 4.
évfolyamon tanultakról adtak számot. A
megyei versenybe bejutott Francz Kíra,
Nagy Fruzsina és Telepó Petra. Francz
Kíra 7. helyezést ért el, ami nagyon szép
eredmény.
Gratulálunk neki és a felkészítő tanárának is!
Hajdu-Horváth Emese

4 évfolyamos általános tantervű
gimnáziumi képzés
• Emelt óraszám: angol, informatika,
matematika
3 évfolyamos szakképző iskolai képzés
• Gépészet ágazatban megszerezhető
szakképzettségek: gépi és CNC forgácsoló,
épület- és szerkezetlakatos, hegesztő
• Szociális ágazatban megszerezhető
szakképzettség: szociális ápoló és gondozó
• Turizmus és vendéglátás ágazatban
megszerezhető szakképzettségek: cukrász,
szakács, pincér-vendégtéri szakember
• Mezőgazdaság és erdészet ágazatban
megszerezhető szakképzettség: kertész
A képzésekre a diákok belső és külső felvételi
eljárás keretében jelentkezhetnek.
Szeretettel várjuk a leendő kilencedikeseket
a Rákóczi-iskolában!

Döntőbe jutottunk a Parafrázis Országos
Festészeti Versenyen
AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS, KÖZÉP-, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
ISKOLA ÉS PEDAGÓGIAI INTÉZET ORSZÁGOS FESTÉSZETI VERSENYT HIRDETETT. NÉGY TEHETSÉGES
TANÍTVÁNYOM MUNKÁJÁT KÜLDTÜK EL AZ ELSŐ FORDULÓS MEGMÉRETTETÉSRE.
Mind a négy diák más és más egyedi
ötlettel állt elő, melyeket már korábban
láthattak az érdeklődők iskolánk honlapján.

szorgalmas tanítvány a festészet tanszakon. Izgalommal várjuk a verseny
döntőjét, mindannyian szurkolunk Réka
sikeres szerepléséért.

A zsűri a legjobbak közé választotta
Seres Réka festményét, aki 8. éve kitartó,

Tóthné Kovács Ilona
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A Bakator zenekar vendégszereplése
A „KÖSZÖNJÜK MAGYARORSZÁG” PÁLYÁZAT KERETÉBEN VENDÉGSZEREPELT ISKOLÁNKBAN A BAKATOR ZENEKAR, ELŐADÁSUKBAN A
GYÖKEREINK CÍMŰ KONCERTET HALLGATHATTUK MEG.
A népzenei program részét képezte a
táncház is. A zenekar összesen három
előadást tartott meg, ahol elsősorban
alsós tanulóink vettek részt a járványügyi előírások figyelembevételével,
kis csoportokban. Az előadás során
elhangzottak hajdúsági, dunántúli és
más tájegységek csárdás, lassú és
friss dallamai. A zene hallatán sokan
a gyerekek közül már az első ütemek
felhangzásakor táncra perdültek. Kicsik
és nagyok egyaránt nagyon élvezték a
műsort.
Köszönjük a tánctanítást Kapusi Orsolyának és Szabó Péternek, iskolánk néptánctanárainak, köszönjük a lehetőséget
az OSZMI-nek és a remek dallamokat a
Bakator Zenekarnak!
Jakubecz Sándor

Szép citerák kiállítása az aulában
A ZENE VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY MUNKATÁRSAI DOBOSNÉ HAJDU ANIKÓ IRÁNYÍTÁSÁVAL
HANGSZERKIÁLLÍTÁST SZERVEZTEK ISKOLÁNK AULÁJÁBA.
Rácz Béla hajdúsámsoni citeragyűjtő
10 éve összegyűjtött különféle citeráit
láthatták az érdeklődők. Elmondása
szerint a nagylánya régebben az iskolánk
néptánc csoportjában táncolt, és a

Hajdúsámsoni citerazenekar Menyhárt
Zoltán tanár úr vezetésével kísérte
őket rendszeresen. Akkor az édesapát
megigézte ez az egyszerű népi hangszer, és elhatározta, hogy gyűjteni

fogja. Meggyőződése, hogy a magyar
történelmünk, kultúránk megőrzése
mindannyiunk közös feladata, és
felelőssége. Az eltelt évek alatt 48
különféle citerát sikerült összegyűjtenie, ebből 19 szép darab lett nálunk
kiállítva.
Iskolánkban a művészeti tagozaton
Hajduné Hőgye Zsófia tanárnő tanítja
a citerázást, ő mesélt a gyerekeknek
a különféle kiállítási darabokról, a
citerázás történetéről.
Hajdu-Horváth Emese
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Almát nyertek az ovisok

ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

ALMÁS TOMI MESEKERTJE, NAGYKÁLLÓBÓL PÁLYÁZATOT HIRDETETT ÓVODÁK RÉSZÉRE.
AZ ESZTERLÁNC OVI KATICA CSOPORTJA JELENTKEZETT A PÁLYÁZATRA, A GYEREKEK ÁLTAL
ELKÉSZÜLT ALMÁKAT ÁBRÁZOLÓ MŰVEKET BEKÜLDTÉK.

Köszöntés
SÓLYOM JÁNOSNÉ, ARANKA NÉNI OKTÓBER
9-ÉN TÖLTÖTTE A 99 ÉLETÉVÉT.

Nagy volt az öröm, amikor kiderült, hogy 20 kg almát nyertek, aminek leszedésére s
elhozására az egyik „Katicás” szülő vállalkozott.
Katica csoport

3 gyerek édesanyja, 4 unoka és 8 dédunoka
nagymamája. Köszönti Őt a Sós család
tiszta szívből, nagy szeretettel!

MEGEMLÉKEZÉS
Megállt a szív, megállt a kéz
Nincs szó az ajkadon
Szívünkben örökké élsz
Mert szerettünk nagyon.

Kutyás tréningen vehettek részt
OKTÓBER 24-ÉN MARTINKÁRA KIRÁNDULTAK A KIS „KATICÁK”. A MANCSOK ÉS PATÁK
TERÁPIÁS EGYESÜLET JÓVOLTÁBÓL KUTYÁS TRÉNINGEN VEHETTEK RÉSZT, JÓ SOKAT
JÁTSZOTTAK, S FINOM SLAMBUCOT EBÉDELTEK.
A végén az Önkormányzat Állatparkját is megnézték. Szuper délelőtt volt! Köszönjük
a szervezőknek s mindenkinek, aki segítségünkre volt a délelőtt folyamán.
Eszterlánc Óvoda Katica csoport

Fájó szívvel emlékezünk

Hajdu János
(1947-1995)

Halálának 25. évfordulójára.
Szerető feleséged, lányaid, unokáid,
vejed és rokonaid

Eladó Hajdúhadház Fényes–telep Rikli kertben
2416 m2-en (671 négyszögöl) jól termő,
gondosan művelt szőlő (bor és csemege),
gyümölcsös (kajszi barack, meggy, szilva).
A telek három oldalról körül van kerítve és
fúrott kút is található rajta.
Ár: 700 000 Ft
Érdeklődni: 06-30/367-1959
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Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
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