Idősbarát Önkormányzat
Díjban részesültünk
HATALMAS MEGTISZTELTETÉS ÉRTE VÁROSUNKAT.
AZ ORSZÁGBAN TIZENKÉT TELEPÜLÉS KÖZÜL
HAJDÚSÁMSON IS BÜSZKÉLKEDHET AZ IDŐSBARÁT
ÖNKORMÁNYZAT DÍJJAL, MELYET SZEMÉLYESEN
ZSIGÓ RÓBERT, A MINISZTERELNÖKSÉG PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁRA ADOTT ÁT.

Az elismerést azon önkormányzatok kapták,
melyek idősügyi tevékenységükben kimagaslóan szerepelnek. Hajdúsámson méltón

megérdemelte, hiszen pályázatában bemutatta
az önkormányzat áltat tett feladatokat az
időskorúak számára.
Városunk vezetősége nagyra becsüli az idősebb korosztálynak a jelenben és a múltban
végzett áldozatos munkáját. Az általuk örökölt bölcsességek, élettapasztalatok példamutatóak számunkra, melyek sikereinkhez
nélkülözhetetlenek.

Adventi ünnepségünk
ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJÁT KÖZÖSEN, ÖNÖKKEL SZOKTUK ÜNNEPELNI A VÁROSI
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS ÉS A KARÁCSONYI DÍSZKIVILÁGÍTÁS FELKAPCSOLÁSÁVAL, AMIT IDÉN A KIALAKULT HELYZET MIATT NEM TUDTUNK MEGTARTANI.
Gondolkodtunk, milyen módon tudnánk ezt pótolni. Így egyházaink
képviselőivel, szigorú szabályok mellett, videó felvételre vettük
Adventi köszöntőinket a város karácsonyfája előtt és a díszkivilágítás
felkapcsolását, amit facebook oldalunkon is megosztottunk Önöknek.
Idén is bővítettük karácsonyi díszeinket a központban, a lámpaoszlopok
fénydekorációit, új parkunk hópelyheket kapott és fenyőfa installációt,
melyeket a bölcsisek, óvodások és a II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola
tanulói díszítettek fel. Láthatnak manókat, hóembereket és újra régi a
rénszarvasunk, aki a Télapót húzza szánjával. Kiváló lehetőségek egy
jó szelfizésre.
Szeretném megköszönni Dandé Lászlóné alpolgármester asszonynak,
Varga Mónika kulturális dolgozónak és két segítőjének a díszítésben
való munkájukat, minden kollégámnak, akik részt vettek városunk

Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja
a pandémia idején is az idősekről való
gondoskodást, a támogatás minden formáját,
amivel segítséget nyújthatunk a mindennapi
életükben.
Soha ne feledjük, a múltban rejlik a jelen
és a jövő.
Antal Szabolcs polgármester

karácsonyi hangulatának megteremtésében, valamint a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely dolgozóinak a
közreműködést.
Antal Szabolcs polgármester
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Kedves Lakosaink!
A 2020-AS ÉV VÉGÉHEZ ÉRÜNK LASSAN, EZÚTON SZERETNÉK ÖNÖKNEK EGY ÖSSZEGZÉST ÍRNI
AZ IDEI ÉV ESEMÉNYEIRŐL, BERUHÁZÁSAIRÓL, MI IS TÖRTÉNT VÁROSUNKBAN.
2020-ban is fejlődött, nagyobb beruházások
történtek és a közösségi életünk sem állt meg.
Hatalmas álom vált valóra a 471-es számú
főút négysávosításával, mely ettől az évtől
biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a közlekedést Hajdúsámson és Debrecen között.
Átadónkat megtisztelte Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter, Tasó László
országgyűlési képviselő és Papp László
Debrecen polgármestere. A négysávosítás
még szorosabbá teszi Debrecennel való kapcsolatunkat, gazdasági életünket előrébb viszi.
A másik nagy beruházásunk a Városi Piac
megépítése volt, mely nyertes pályázatunknak köszönhető. Lakosaink modern, kulturált,
esztétikus környezetben tudnak vásárolni
nyitott és fedett piactérrel, parkosított
résszel, mely kellemes időtöltésre is lehetőséget ad.
Önerőből és kisebb pályázatokból is sok
mindent megtudtunk valósítani.

Nehéz év van mögöttünk, minden szempontból. Hiszen olyan jelenséget, helyzetet
tapasztaltunk idén, amit még soha. Vírushelyzet alakult ki világszerte, mely hazánkat
sem kímélte. Megnehezíti mindennapjainkat,
ismeretlenül állunk szemben egy betegség
előtt, a hírek nap, mint nap tájékoztatnak
minket arról, hány embert vesztettünk el
koronavírusban, mely állandó félelemben,
rettegésben tart minket. De könnyebbséget
adhat és biztonságot lassan az, hogy jövő
év első negyedében már kérhető lesz a
vakcina és Önök döntik el, kérik-e az oltást,
mely ingyenes lesz. Kormányunk mindent
megtesz annak érdekében, hogy a magyar
emberek időben, biztonságos oltóanyagot
kapjanak, valamint a gazdaság ne menjen
tönkre, az emberek ne szegényedjenek el,
hanem erősen, stabilan lábaljunk ki ebből a
világválságból.
Először is szeretném Önöknek hálámat és
köszönetemet kifejezni magatartásukért, a
szabályok betartásáért, hogy Hajdúsámson
nem tartozik a fertőzöttebb települések közé.
Ez köszönhető Önöknek, hogy elfogadják
ezt az élethelyzetet és követik utasításainkat.
Örömmel tölt el, hogy a vírus ellenére, településünkön nem állt meg az élet. Hajdúsámson

Ford Tranzit kisbusz megvételére került sor
önerőből, mellyel biztonságosabban és kényelmesebben tudjuk ellátni a kötelező szociális
és gyermekjóléti feladatokat városunkban. A
Család és Gyermekjóléti Szolgálat új épületet
kapott a központban, a szolgálattal kiváló az
együttműködés, a Városi Idősek Klubjával
közösen aktív részesei közösségi életünknek.
Fontosnak tartottuk, hogy önkormányzatunk
működése zavartalun működjön. Így folyamatosan végeztük útkarbantartásainkat, önkormányzati feladatainkat. A Szabó Pál utca
teljes hosszában útaszfaltot kapott, kondi
parkot építettünk az Epreskerti Rendezvénytéren, így városunkban már 3 helyen lehet
a szabadban edzeni, valamint Nagy füves
pályánkat is felújítottuk a sportpályán. Jelenleg
öltöző és színpad építése van folyamatban
az Epreskerti Rendezvénytéren.
A II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és AMI az ősz folyamán egy 2000 m2 területű épülettel bővült,
mely gimnáziumi és szakképző oktatásnak ad
helyet. Így diákjaink helyben, kényelmesen
tudják folytatni tanulmányaikat a 8. osztály
után, mely szintén mérföldkő a település
életében.
Közösségi életünket is ápoltuk, nem hagytuk
elveszni rendezvényeinket, ünnepségeinket,
hiszen ilyenkor tudunk együtt lenni Önökkel.

Idősbarát Önkormányzat díjban részesültünk,
először rendezett városunk Erzsébet tábort,
Hungarikum és Testvérvárosi pályázatot
nyertünk.
Fásítottunk, több, mint 200 darab fát ültettünk el településünkön, használt sütőolaj
és zsiradék gyűjtési pontot alakítottunk ki,
valamint Elektronikus hulladékgyűjtést szerveztünk. Év végéhez közeledve, önkormányzatunk által a 65 év felettieknek kiosztásra került
karácsonyi ajándékcsomagunk is.
Amit a legfontosabbnak tartottunk 2020ban, a pandémia idején, hogy támogassuk az
időseket, azokat az embereket, családokat,
akik nehéz anyagi helyzetbe kerültek a válság
miatt.
A 70 év felettieket házi ellátásukban segítettük. Lakosainknak háztartásonként 2 db mosható, fertőtleníthető szájmaszkot juttatunk el,
közterületeinket, valamint intézményeinket
fertőtlenítjük. Létrehoztuk a Városi Segélyalapot, amit kimondottan azoknak alapítottunk,
akik a vírus által vesztették el munkahelyüket.
Szociális földprogramot hirdettünk, a jogosultaknak önkormányzatunk 15 kg vetőburgonyát és 1 kg dughagymát osztott ki,
valamint az öngondoskodás jegyében 1,5
ha önkormányzati területen is vetettünk
el 40 mázsa vetőburgonyát,a termést a
későbbiekben szintén a segítségre szoruló,
közel 1100 családnak adományoztunk.
Az élet megmutatta most számunkra azt,
hogy váratlan helyzetek adódhatnak, melyekre
nem vagyunk felkészülve. A szeretet ünnepét, a Karácsonyt nem mindennapi módon
ünnepeljük most. Sokan vannak távol egymástól, nem mindenki tudja családjával tölteni
az év legszebb, legmeghittebb ünnepét. De
ha kitartunk, hiszünk, akkor jöhet számunkra
egy jobb idő, mely változást fog hozni
életünkben. A tapasztalatokat levonjuk,
hibáinkból tanulunk és újult erővel kezdünk
neki a 2021-es évnek, hogy az év Karácsonyát
már együtt, mindenki szeretteivel tölthesse.
Szeretném megköszönni kollégáimnak, alpolgármestereknek, képviselőknek a munkáját,
intézményeink, egyházaink együttműködését,
a rendőrség és a polgárőrség folyamatos
jelenlétét a város biztonsága érdekében!

Kívánok Mindenkinek Áldott, Meghitt
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog,
Szeretetben Gazdag Új Évet!

Antal Szabolcs
polgármester
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Jobbá kell tenni a világot
KÜLÖNLEGES ÉVSZÁM A 2020 ÉS MINDEN BIZONNYAL MÉLY NYOMOT HAGY AZ EMBERISÉG LEGÚJABB KORI
TÖRTÉNELMÉBEN. ISMERJÜK ÉS SZERENCSÉNKRE ÁTÉLTÜK AZ ÉV 11 HÓNAPJÁT, AMINEK ÖSSZEGZÉSEKOR
ÚGY VÉLEM NAGYOBB A NEGATÍVUMOK ARÁNYA, MINT AMIRE SZÍVESEN EMLÉKSZÜNK MAJD VISSZA.

Tavasszal a Húsvétra készülődve abban
reménykedtünk, legkésőbb a nyár végére
túljutunk a világjárvány okozta korábban
nem próbált nehézségeken, az őszi korlátozások bevezetésekor abban bíztunk, hogy
Karácsonykor mindenki az ünnepi asztalhoz
ülhet. Advent első gyertyájának fényében
reménykedünk könnyítésekben, de a védekezést folytatni kell, legfeljebb csak kisebb
engedmények lehetségesek.
A családok és egyének mindennapjai átalakulóban vannak, a gazdaság új szerkezete
kezd körvonalazódni. Új világrend van kialakulóban, ami még formálódik és szerencsére
formálható is, de rendkívül fontos, hogy
utóbbiban az általunk ismert világ lakói jó
irányba tartsanak. Az egyre szaporodó káros
jelenségek, tematizált folyamatok mellett,
amit a média láthatóan és kézzelfoghatóan
megrendelésre szállít ugyanis rendkívüli
mértékű hangulatromlást okoznak.
Az emberi tragédiák, a családi és egyéni
katasztrófák egyébként is nagy számát
tovább mélyíti szenzációhajhászó körítés, a
figyelmet mindenáron felkelteni szándékozó
általános ingerküszöb feletti hatás elérésnek

sok esetben embertelen alkalmazása. Üvölt
a bemondó, sikít, vihog a bemondónő amikor
bejelenti, hogy hányan haltak meg itt és
ott, valahol, illetve újabb” rekord” született
a halálozási adatok területén! Kiesik a betű
az írott sajtóból, vagy a hírműsor fejvonaláról, amikor másoknak tragédiát okozó
hírről számolnak be és külön ömlik 25
percenként – fél óránként a frissítés, ha nem
történik valami, akkor az ismétlés, állandó
szajkózás! Az embereket szándékosan rettegésben tartó törekvéseket lehet felfedezni
hírcsatornákon, hírportálokon, nem is beszélve az álhírek gyártásáról, amit a törvény
erejénél fogva a legszigorúbban kellene
büntetni. A kereskedelmi tv csatornákat (is)
fenntartó hirdetéseknek állítólag nem lehet,
de meggyőződésem, hogy szándék kérdése
a kordában tartása, mert ahogyan berobban
egy figyelmet igénylő adásba a reklám,
az egyszerűen merénylet az idegrendszer
ellen. A frusztráció folyamatos fenntartása
pedig tudjuk a szorongó embert vásárlásra
készteti, az aggódás olyan lépésekre sarkallja, amit normál, nem zaklatott állapotban kontrollálni tudna. A hírgyártás ma
a világ rákfenéje, a kommunikációs tér a
nagytőke legfontosabb fegyvere és amikor

ez a politikai erőtérben szövetkezik, annak
mindig ezrek, milliók lesznek kárvallottjai.
Ezzel egy időben szerencsére erősödik
az igény a változásra is, a szétzilált
nemzetek és országok polgárai egyre
jobban érzik szükségét a tisztánlátásnak,
egyre fontosabbnak látják hazájuk sorsát
és közösségeik, családjaik értékének
elsődlegességét.
Változtatni akarnak a körülöttük lévő világon,
mert most a saját bőrükön tapasztalhatják,
hogy a tőke nem karitatív, a pénz nem
mindenható, ha nincs értelmes és erős
szándék, családok, közösségek tűnhetnek el,
szűnhetnek meg, amit csak egy statisztikai
adat, vagy egy szalagcím fog jelezni. Az
egyetemes emberi értékek tiszteletben
tartása és a mindennapi értelmes élet
szervezése nem válhat el egymástól.
Nem előzhetik meg gazdasági, kulturális,
politikai érdekek a családok és közösségek
érdekeit. Nem írhatják felül tőke és befolyásolási erejüknél fogva az emberi élet
törvényszerűségeit néhányan, mert egyéni
céljaik vannak és nem lehet előbbiek belátására bízni a változást, nekünk magunknak,
a magunk erejéből, szövetségeseket találva
kell kezdeni a változtatást. Jobb világot
kell építeni attól, amit eddig összehoztunk,
mert sokkal biztonságosabban és sokkal
magasabb színvonalon élhetnénk, mert
sokkal több érték van az életünkben,
mint amit visszaigazol a környezetünk,
mert sokkal jobb emberek vagyunk, mint
amit a véleményvezérekkel kimondanak
rólunk és azért, mert képesek is vagyunk
egy emberibb és több jóval, szépséggel és
élménnyel teli életet élni és hozzá segíteni
másokat is.
Nem hittük el, hogy az egészségnél nincs
fontosabb, pedig minden szülő erre tanítja
gyermekeit, nem hittük el, hogy amit mi
teszünk másokkal, arra számíthatunk mi
is és nem hittük el, hogy az élet mennyire
fontos és mennyi szépség van benne.
Az Édenkert almájába mindannyian beleharaptunk, talán akkor is megkóstoltuk
volna, ha nem bíztatnak rá, csupán azért,
mert emberek vagyunk.
Meggyőződésem azonban, hogy képesek
vagyunk változtatni is az életünkön.
Jobbá kell tenni a világot, mert most nagy
árat fizetünk azért, hogy rádöbbenjünk,
minden igaz, amire tanítottak bennünket:
- az életnél nincs fontosabb, a szeretetnél
nincs erősebb.
Tasó László
országgyűlési képviselő
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Használt sütőolaj gyűjtési pont
ÖNKORMÁNYZATUNK A KÖRNYEZET VÉDELME ÉRDEKÉBEN LAKOSSÁGI HASZNÁLT SÜTŐOLAJ
ÉS ZSIRADÉK GYŰJTÉSI PONTOT ALAKÍTOTT KI A NÉPKONYHA UDVARÁN A KOSSUTH UTCA
16. SZÁM ALATT.
Lakosaink ingyenesen - a használt sütőolajat és zsiradékot - ezek gyűjtésére
szolgáló hulladékgyűjtő edénybe tudják
elhelyezni.
Fontos, hogy szivárgásmentes lezárt
üvegbe vagy műanyag palackba öntsék

Városunk is csatlakozott
a csokigyűjtéshez
IDÉN IS CSATLAKOZTUNK A CSOKIGYŰJTŐ AKCIÓHOZ A
NEHÉZ SORSÚ GYERMEKEKÉRT. „ÉRINTÉS NÉLKÜL…
MÉGIS MEGÉRINTVE MÁSOKAT” JELSZÓVAL A BIHARI
ÁLLAMI GONDOZOTTAK EGYESÜLETÉNEK ELNÖKE,
BUZÁS LAJOS A JÁRVÁNYHELYZETBEN IS ÚTJÁNAK
INDÍTOTTA A CSOKIGYŰJTŐ AKCIÓT.
Bár most elmaradt az óriáskerék Debrecen
főterén és a Lovardában sem lett megtartva a gálaműsor, de a rászoruló gyerekeknek eljuttatják, a szabályoknak megfelelően a csokoládékat.
Mi is szerettünk volna ehhez hozzájárulni,
ezért a Család – és Gyermekjóléti Szolgálat
dolgozóinak együttműködésével kihelyeztük önkormányzatunk portáján a gyűjtődobozt, mely nagy örömünkre, tele is lett.
Köszönjük!
Antal Szabolcs polgármester

IDÉN IS
KEDVESKEDTÜNK
IDŐSEINKNEK
Idén, a vírushelyzet ellenére is
kiosztásra kerültek, a szabályok
betartása mellett, a karácsonyi
ajándékcsomagok önkormányzatunktól a 65 év felettieknek.
Közel 1650 idősnek tudtunk
kedveskedni csomagunkkal, mely
tartalmának reméljük, örülnek.
Antal Szabolcs
polgármester

a háztartási olajat vagy zsiradékot és így
helyezzék a gyűjtőbe.
Kérünk Mindenkit, aki csak teheti, éljen
ezzel a lehetőséggel, hiszen fontos, hogy
környezettudatosan éljünk!
Antal Szabolcs polgármester
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SZERETŐ CSALÁD VESZI KÖRÜL
Bihari Istvánné, Hegyes Julianna, Julika néni 2020. szeptember 29-én töltötte
90. életévét. Szép korú lett és eme jeles nap alkalmából köszöntötte Őt
önkormányzatunk is. Átadtuk Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelét,
ajándékcsomagunkat a körzet képviselőjével Urbánszki Károlynéval, valamint
Feketéné Fábián Andrea anyakönyvvezetővel.
Julika néni hihetetlen egészségnek örvend, hiszen szerető család veszi körül
Őt nap, mint nap. A szeretet az egyik legfontosabb dolog az életben ahhoz,
hogy egy ember ilyen sokáig egészségben és boldogan éljen. Büszke anya,
nagymama és dédnagymama, hiszen 2 lánya, 2 unokája és 4 dédunokája van.
Hajdúsámson városa nevében kívánunk Julika néninek nagyon jó egészséget
és boldogságot!
Antal Szabolcs polgármester

Szeresd a fát!

HÍREK

AZ ELMÚLT HETEKBEN FÁSÍTÁSRA KERÜLT SOR VÁROSUNKBAN, KÖZEL
140 DB GÖMBSZIVAR, GÖMBJUHAR ÉS GÖMBMEGGY FÁKAT ÜLTETTÜNK.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél több fát tudjunk elültetni
településünkön, hiszen a fák nélkülözhetetlen lételemei az
életünknek és szépítik, gazdagítják, éltetik környezetünket.
Köszönöm kollégáim segítségét!
„Ne bántsd a fát, hisz ő is érez,
Szép gyöngén nyúlj a leveléhez.
Ágát ne törd, lombját ne tépjed,
Hadd annak, ami, épnek, szépnek.
Szeresd a fát!„
Benedek Elek

Dandé Lászlóné alpolgármester

Lassan egy évszázad élete

Ültess fát!
KÖNYVTÁRUNK SIKERESEN PÁLYÁZOTT AZ „ÜLTESS FÁT, OLVASS
ALATTA KÖNYVET” FELHÍVÁSRA.
A támogatásból egy
gömbakác fát vásároltunk.
Az ültetésben Plés Mihályné
és Vasné Kaponyás Ágnes
könyvtáros kollégáinknak
Süvöltős Gyula, városunk
mezőőre segített.
Az önkormányzat segítségével tavasszal egy ülőpad
is kerül még a fa mellé,
hogy ott ténylegesen le
tudjanak ülni olvasni az
erre járók.

BOROS IRÉN, AKI HENCIDÁN SZÜLETETT 1921. NOVEMBER 23-ÁN
LÁTTA MEG ELŐSZÖR A NAPVILÁGOT, 99. ÉLETÉVÉT TÖLTÖTTE,
EGY SZÁZAD ÉLETÉT, MÚLTJÁT TUDHATJA LASSAN A HÁTA MÖGÖTT.
IRÉNKE NÉNI HAJDÚSÁMSONBAN ÉLI IDŐSEBB NAPJAIT A TOLDI
UTCAI IDŐSEK OTTHONÁBAN. AZ ELSŐ LAKÓK KÖZÖTT ÉRKEZETT,
MÁR ANNAK 11 ÉVE.
KÖSZÖNTI SZERETET TELJESEN CSALÁDJA ÉS HAJDÚSÁMSON
VÁROSA IS IRÉNKE NÉNIT! ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Örültünk a pályázati
lehetőségnek, mert
fontos számunkra a
környezetvédelem és
a lakosság olvasóvá
nevelése is, és e két cél
itt együtt jelent meg.
Tarné Hajdú Judit
igazgató

6

HÍREK

„Karácsonyi álmom”

„Kopog a botja, jön a Mikulás”

Ebben az évben is meghirdette a Sámsonkerti Részönkormányzat „Karácsonyi álmom” címmel rajzpályázatát.
Csodálatos művek érkeztek, pontosan 23 rajz. Az ajándékokat
minden gyerek számára eljuttatjuk, köszönet érte a Sámsonkerti
Lakosokért Egyesületnek.

Ellátogatott óvodánkba a Télapó bácsi, hogy óvodásaink
számára puttonya tartalmával megédesítse és emlékezetessé
tegye ezt a nevezetes napot.

Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester

MIKULÁS NAP

Városi Mikulás ünnepség
Szerettük volna, ha a Mikulás nap sem marad el városunkban
a vírushelyzet miatt, így jött az ötlet, hogy internetes
felhívást tegyünk közzé a városi facebook oldalon.
Azok a gyerekek, akik elküldték videó felvételüket Mikulás
dalukról vagy versükről a városi facebook oldalra üzenetben,
Mikuláscsomagban részesültek utólagosan.
Készítettünk a beküldött előadásokról egy összeállítást is, melyet
polgármester úr osztott meg facebook oldalán Mikulás napon.
Öröm volt tapasztalni, hogy több, mint 50 videó érkezett be
szebbnél szebb dalokból és versekből.
Köszönjük gyerekek!
Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester

Közösen feldíszítettük a csoportszobákat, felcsendültek a télapós
énekek, mondókák. Sajnos a jelenlegi időszakban, nem volt
lehetőségünk arra, hogy a csoportszobákban fogadjuk a jó öreg
Mikulást, sem arra, hogy leültessük közénk és megsimogassuk
hosszú fehér szakállát, de nagyon vártuk érkezését. Hátára kapta
hát tömött zsákját, fogta botját és csengettyűjét és elindult,
hogy minden csoportba bekukucskáljon az ablakon és beadja a
sok-sok csomagot, amit hozott. Segítője is volt, óvodavezetőnk
Ági néni kísérte és mutatta neki az utat a csoportok ablakai
felé. Mi a Manó csoportban a gyerekekkel közösen hangos
énekszóval, verssel csalogattuk az ablakunkhoz és hatalmas
volt az öröm, kacaj, amikor megpillantották őt a csöppségek. A
Mikulás bekopogott és a nyitott ablaknál beszélgetett a csillogó
szemű gyerekekkel, majd mindenkit megajándékozott egy
csomaggal, amit a kihelyezett cipőcskékbe, csizmákba helyezett.
Majd búcsút intve, elégedetten indult tovább hisz még várta
őt sok-sok mosolygó szempár az óvoda többi csoportjában.
De megígérte, hogy jövőre ismét visszatér és újra eljön a jó
gyerekekhez látogatóba. Várunk Mikulás!
Simonné Bódi Anikó
Erdőháti Hajnalka
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MIKULÁS NAP

Rendhagyó Mikulás a II.Rákóczi Ferenc
Általános Iskola alsó tagozatán
AZ IDEI MIKULÁS IGAZÁN RENDHAGYÓ MÓDON TELT ISKOLÁNKBAN.
Sajnos a Télapó most nem tudott ellátogatni az alsó tagozatos gyerekekhez,
ezért egy videó üzenetet küldött nekik.
Hű segítői, a krampuszok elhozták a csomagokat az iskolába, amelyet a gyerekek
egy közös dallal köszöntek meg neki.
A Mikulás megígérte, hogy jövőre minden-

képpen meglátogat minket.
Nagyon köszönjük, hogy gondolt ránk
a messze távolból is, alig várjuk, hogy
ismét találkozzunk vele.

Házhoz megy a Mikulás
Sámsonkert 2014 óta mindig a lakosokkal közösen díszíti fel az Összefogás
karácsonyfáját, és hagyomány, hogy a díszítésben résztvevő gyerekek
mikulás csomagot kapnak. Ez idén ilyen formában a vírushelyzet miatt
elmaradt, ezért a településrész képviselői, Csigéné Zsadányi Mariann és
Rákos Tamás a „Mikulás házhoz megy” ötlettel rukkoltak elő.
A felhívásban az állt, aki a Karácsonyfára akaszt díszt és lefotózza,
majd facebookon elküldi a kért címre, Mikulás csomagban részesül.
Képviselő asszony koordinálta a feladatokat, képviselő úr pedig házhoz
vitte a csomagokat a Mikulással. Több, mint 70 gyerekhez látogatott el
a Télapó, akit szebbnél szebb dalokkal, versekkel vártak, valahol még
finom étellel és itallal is kínálták a négyszakállút.

Földiné Jakab Edit
DÖK segítő pedagógus
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A bölcsődébe is ellátogatott a Télapó

MIKULÁS NAP

Karácsonyfa installáció és
Idézet sarok a „Szeretet parkban”
Az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódóan a „Szeretet parkunkban”
karácsonyfa installációt hoztunk létre és Idézet sarkot.

A fűrészüzemben elkészített kisfenyőfákat a II.Rákóczi Ferenc
Általános Iskola kisdiákjai, az óvoda és a bölcsőde csoportjai
öltöztették fel a saját készítésű díszeikkel.
Így a díszkivilágítás mellett gyönyörködhetünk a szebbnél szebb
karácsonyfácskákban is.
Reméljük, a széleskörű összefogásból született főtéri dekoráció
egy szép színfoltja lett a városnak.

AZ IDŐSEK KLUBJA IS
MIKULÁSOZOTT
A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat Városi Idősek Klubjához
is megérkezett a Mikulás. Antal Szabolcs polgármester úr és
Terdik János igazgató úr jókívánságait átadta, majd Csőszné
Szilágyi Erzsébet intézményvezető segített kiosztani a Mikulás
csomagokat a Télapóval.

Karácsonyfa installáció készítői:
• Bölcsőde kicsijei
• Eszterlánc Óvoda Katica, Pillangó, Százszorszép, Margaréta
csoport óvodásai
• II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1. b, 2. c, 3. d, 4. b, 4. e, 5. a diákjai
A csoportokat városi facebook oldalunkon tekinthetik meg
díszítésük alkalmával!
Köszönjük!
Létrehoztuk az Idézet sarkot is a parkban, mely által minden
hónapban egy idézettel szeretnénk Önöknek kedveskedni,
motiválást adni a mindennapokhoz egy gondolattal, bölcsességgel, motivációval.
Köszönjük a városban működő kereskedelmi egységeknek,
intézményeknek, vállalkozásoknak, hogy ünnepi fényeikkel
hozzájárulnak a város karácsonyi díszkivilágításához.
Dandé Lászlóné alpolgármester

9

MIKULÁS NAP

Városi karácsonyi díszítés

ÉRKEZIK A VÁROSI KARÁCSONYFÁNK

MEGSZOKOTT KIS CSAPAT

KÉSZÜLNEK A MANÓK

MANÓCSKÁK

MEGÉRKEZETT A MIKULÁS

FELDÍSZÍTETTÜK A VÁROSI KARÁCSONYFÁT
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KÖZÉRDEKŰ

Tisztelt Állattartók!

BÁR A KORONA-VÍRUS KITÖRÉSE AZ ELMÚLT
IDŐSZAK EGYIK LEGMEGHATÁROZÓBB
ESEMÉNYE VOLT, AZÉRT, HOGY
KEDVENCEIK ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁSÁT TOVÁBBRA IS ZAVARTALANUL
FOLYTATHASSUK, MEGNYITOTTUK
TOLDIVET ÁLLATORVOSI RENDELŐNKET!
Az ügyfélfogadás kényelmes, zavartalan valamint, a járványhelyzetben biztonságos
lebonyolítása érdekében az ellátást előzetes telefonos időpont egyeztetés után folytatjuk!
Előzetes időpontfoglalás a beavatkozásokra / vizsgálatokra / műtétekre / ivartalanításra /
védőoltásokra az alábbi telefonszámokon: 06 30 149 4030 / 06 52 201581
Mind a két telefonszám 08-18ig elérhető.
MINDEN ESETBEN KÉRJEN IDŐPONTOT A ZÖKKENŐMENTES ELLÁTÁS ÉRDEKÉBEN !
INFORMÁCIÓ A MEGADOTT TELEFONSZÁMOKON! KERESSEN BENNÜNKET BIZALOMMAL!
FOGLALJON IDŐPONTOT MŰTÉTRE ULTRAHANGRA, KEZELÉSRE, VIZSGÁLATRA!
CÍM: HAJDÚSÁMSON TOLDI U. 16. sz
Ezzel egy időben a Hajdúsámson Széchenyi u. 2. sz alattaz állatorvosi rendelés megszűnt.

SZELEKTÍV SZÁLLÍTÁSI
IDŐPONTOK
2021. Hajdúsámson
SZELEKTÍV
SÁRGA FEDELŰ EDÉNYZET:
JANUÁR 21.,
FEBRUÁR 18.,
MÁRCIUS 18.,
ÁPILIS 15.,
MÁJUS 13.,
JÚNIUS 10.,
JÚLIUS 08.,

AUGUSZTUS 05.,
SZEPTEMBER 02.,
SZEPTEMBER 30.,
OKTÓBER 28.,
NOVEMBER 25.,
DECEMBER 23.

ÜVEG
PIROS FEDELŰ EDÉNYZET:

Dr. Vajna Zsolt

Helyi adókkal kapcsolatos tájékoztató
TISZTELT HAJDÚSÁMSONI LAKOSOK!
HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT
ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN ÉPÍTMÉNYADÓT, MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁT ÉS
HELYI IPARŰZÉSI ADÓT VEZETETT BE.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény állapítja meg az adók megállapításával,
megfizetésével kapcsolatban az adózó kötelezettségeit. Az adókötelezettség
magában foglalja többek között a bejelentésre, nyilatkozattételre, bevallásra,
adófizetésre és adóelőleg fizetésére, adatszolgáltatásra, és minden az adózással
összefüggő változás (tulajdonjog, lakcím, mentességhez kapcsolódó adatok,
használati jelleg, stb.) bejelentési kötelezettséget.
Felhívjuk azon lakosaink figyelmét, akik építményadó és a kommunális adó
tekintetében még nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek, úgy a
bejelentéshez szükséges nyomtatványokat letölthetik a www.hajdusamson.hu
honlapról, illetve személyesen beszerezhetik Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
„A” épület 1-2. számú irodájában.
Kérjük adózóinkat, hogy a bevallással, adófizetéssel, adózással összefüggő változások
bejelentésével kapcsolatban keressék a polgármesteri hivatal adóügyi ügyintézőit
az alábbi időpontokban és elérhetőségeken:
AZ ADÓHATÓSÁG ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:
Hétfő:
Kedd, Szerda, Péntek:
Csütörtök:

12.30-16.00
8.00-12.00
nincs ügyfélfogadás

ELÉRHETŐSÉGEK:
Levelezési cím: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Telefon: 52/590-599, vagy az 52/590-590 (15-ös mellék),
Fax: 52/590-591
E-mail: polgarmesterihivatal@hajdusamson.hu

JANUÁR 21.,
ÁPILIS 15.,

JÚLIUS 08.,
SZEPTEMBER 30.,

ÁTHELYEZETT
SZÁLLÍTÁSI NAPOK
2021. március 15. helyett 2021. március 13.
2021. április 05. (Húsvét) helyett 2021. április 03.
2021. május 24. (Pünkösd) helyett 2021. május 22.
2021. november 1. helyett 2021. október 30.
Szállítási napokon a hulladékot reggel 6 óráig
kérjük kihelyezni a közterületre!
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós u. 1. sz., Tel: 52/219-489
e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu, szamlazas@hhgkft.hu;
web: www.hhgkft.hu

Eladó 1225 m 2 telken. Utcafront 22 m,
2 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba,
spájz. Nyári konyha és melléképületek.
Érdeklődni az esti órákban:
06-52-201-899

Téli gumik 145x80/13.
Sawa 4 db 70%-os 4000/db,
4x100-as lemezfalú 4 db 3000/db eladók.
Vonóhorgos autót veszek 6 hó műszakival.
Telefonszám: 06-20-980-7821
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