Újévi köszöntő

a válságnak. Folytatjuk a megkezdett munkánkat, beruházásainkat. A 2021-2027 közötti
uniós fejlesztési ciklus újabb pályázati lehetőségeket fog adni, melyekkel természetesen
élni fogunk, ahogyan eddig is tettük és a
nyertes települések között leszünk. Így az év
elejét a pályázatok előkészítésével kezdjük,
hiszen az idei évben kerül kiírásra a legtöbb
és elsődleges, legfontosabb feladatunk azok
benyújtása lesz. Célunk 2021-ben is arra
irányul, hogy városunkat még élhetőbbé
tegyük, a fejlesztések mellett az alapvető
hiányosságokat pótoljuk, az utak és járdák
építését, aszfaltozását, szilárd burkolattal
történő ellátását, melyekre ebben a ciklusban
ígéretet kaptunk a kormány részéről.

ENGEDJÉK MEG, HOGY EGÉSZSÉGBEN,
SZERETETBEN, SIKEREKBEN GAZDAG 2021-ES
ÉVET KÍVÁNJAK ÖNÖKNEK, SÁMSONI
HÍRLAPUNK IDEI ELSŐ KIADÁSÁBAN!
Vártuk 2021-et, hiszen az elmúlt esztendő
váratlan fordulattal, nehézséggel, kihívással
teli volt. Megingott az élet legfontosabb
területe, az egészség. Rá kellett jönnünk, hogy
nem várt események történhetnek, melyekre
nem tudunk, nem lehet felkészülni. Ez pedig
bizonytalanságra, kiszámíthatatlanságra ad
okot.

Az élet nem állhat meg és nem is szabad
megállnia. A nehézségek ellenére mégis egy
sikeres évet tudhatunk magunk mögött,
hiszen a vírushelyzet ellenére is folytatódott
a fejlődés a településen. A járványhelyzetet
sikeresen tudtuk kezelni, mely köszönhető
Önöknek is hozzáállásukkal, fegyelmezettségükkel, hogy betartották a kért szabályokat,
utasításokat.

A vírushelyzet még mindig tart, de már van
remény, hogy az életünk a régi kerékvágásba
visszakerüljön. Bízhatunk abban, hogy minél
hamarabb tudunk találkozni Önökkel rendezvényeinken, ünnepségeinken, összejöveteleinken. Az emberiség nem a mostani helyzetre rendezkedett be, hiszen nélkülözhetetlenek
a közösségi programok, melyek az ember
számára megteremtik a jó hangulatot, az
ismerkedés lehetőségét, a kikapcsolódást, a
személyes találkozást.

A 2021-es év a remény éve. A reményé, hogy
minél hamarabb véget érjen a járványhelyzet,
hogy ne kelljen maszkban járnunk, hogy
minél előbb megkaphassuk a védőoltásokat,

Munkatársaimmal azon vagyunk és leszünk,
hogy Önök minél kevesebb hátrányát érezzék

Városi Segélyalapról
TAVALY ÁPRILIS ELEJÉN TÁJÉKOZTATTUK ÖNÖKET, HOGY LÉTREHOZTUK HAJDÚSÁMSON VÁROS SEGÉLYALAPJÁT A PANDÉMIÁS HELYZET MIATT MUNKÁJUKAT
ELVESZTETT HELYI LAKOSAINK MEGSEGÍTÉSÉRE.
Örömmel tapasztaltam, hogy a nehéz helyzetben Hajdúsámson
képes összefogni, hisz mind a képviselőink, mind a vállalkozóink, mind
a helybeliek megtették felajánlásukat. A befolyt, közel 2 400 000 Ft-ból
eddig 21 családnak tudtunk segítséget nyújtani.
Bízom benne, hogy a 2021-es évben túl leszünk ezen a mindenki
számára nehéz helyzeten és lassan visszatér minden a régi
kerékvágásba.
Antal Szabolcs polgármester

így elmúlnak majd a korlátozások, ismét újra
találkozhatunk, láthatjuk egymást, szabadon
mozoghatunk a mindennapjainkban és bízunk
abban, hogy magunk mögött tudhatjuk
véglegesen ezt a nehéz élethelyzetet.
Kívánok Mindenkinek jó egészséget, kitartást
és hitet!
Antal Szabolcs
polgármester
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2021 – Újrakezdés
AZ ÚJ ÉV A KORÁBBIAKTÓL ELTÉRŐEN MOST SZŰK KÖRŰ KOCCINTÁSOKKAL KEZDŐDÖTT,
A KIHALT KÖZTEREK NYOMASZTÓ CSENDJÉT CSAK A SZOLID CSALÁDI, VAGY SZOMSZÉDI
ÖSSZEJÖVETELEK ÜNNEPI ZAJA TÖRTE MEG, AMIT AZÉRT JÓL ESETT HALLANI.

Fegyelmezetten, kicsit szomorkásan telt a
karácsony és a szilveszter, a meghitt perceket
és együttlétet beárnyékolta a XXI. század hívatlanul érkező, élet és lélekromboló járványa.
2020 a csönd éve volt. Az előző évekről
áthúzódó fájdalmak árnyait sötétebbé tették
az új keletű tragédiák. Megváltozott a világ
körülöttünk, váratlan és megdöbbentő
események következtek be a mindennapok
világában, ami bizonytalanabbá és sebezhetőbbé tette az emberi kapcsolatokat.
Sokszor éreztük az elmúlt évben, hogy hiányoznak az eligazodáshoz szükséges biztos
támpontok és a gyengülő társadalmi kohézióból lassan kikopik a türelem, a megértés,
kevesebb a jó szándék és gyengül a bíztatás.
Személyes és családi, rokoni és baráti veszteségeinken túl, ismert és kedvelt kiváló
emberek halálhíre tett bennünket elkeseredettebbé, rádöbbentünk újra, hogy az élettől
nincs fontosabb.
Ezért is kérdés, mit reméljünk a 2021-es évtől,
egyáltalán merjünk tervezni bármit akkor,
amikor a legjobb esetben is csak a nyár
elején vehetjük le a maszkot, ha levehetjük
egyáltalán valaha is nyugodt szívvel?
Mindezek ellenére is azt mondom bátran
tervezzünk, mert a józan ész továbbra is
meghatározó, az emberek nagyobb hányadá-

nak megmaradt a hite, bíznak is egymásban,
sőt láthattuk, tapasztalhattuk, képesek áldozatot vállalni másokért. Továbbra is ragaszkodnak az értékeikhez, a szokásaikhoz,
szeretett hagyományaikhoz, hűek maradtak
a hazájukhoz, a történelmi igazságaikhoz
és elkötelezettek maradtak személyes vallásukhoz, értékrendjükhöz!
2020-ban bizonyosságot nyert, hogy a
világ ebben a felállásban már nem képes
megjavulni, ezért 2021 – az Újrakezdés Éve!
Kezdjük az életünket úgy, hogy ismét az
emberi élet lesz legnagyobb érték, a család a
legfontosabb közösség, az egyén szabadsága
a másik ember szabadságának határáig
tarthat, a társadalom alapja a közösségek
együttműködése lesz, a tisztelet nem elvárható, hanem minden területen kötelező, a
teljesítmény a siker alapja és a legfontosabb
mérce. Képesek vagyunk rá, ezért a mi
felelősségünk, a mi dolgunk.
Ezért először is keressük fel, szólítsuk meg
minél hamarabb a számunkra legfontosabbakat, bíztassuk őket újra a közös munkára,
nyerjük meg a kételkedőket és közben
mutassunk példát a bizonytalanoknak!
A jó terveket Isten engedi beteljesülni!

Lehet, hogy nem ott és nem akkor, amikor
mi szeretnénk, de ha megvalósul egy jó ügy,
vagy teret kap egy nemes szándék, akkor
érdemes összefogni érte.
Ezért nekünk itt kell és azokkal hozzá látni
életünk újraépítéséhez, akikkel most egy
időben, ebben a megismételhetetlen földi
életben együtt vagyunk.
Továbbra sem engedünk egyetlen álmot
sem elszállni, egyetlen tervet sem adunk fel,
mindet meg kell valósítanunk és elég erősek
leszünk ahhoz is, hogy segítsünk másoknak
is megvalósítani az álmait.
Mindezekért nem kell elismerést várni, nem
kell mindig visszacsatolás, elég, ha tudjuk,
történik valami jó, az emberekkel, az embereknek, egy közösségben, egy térségben,
egy országban és ehhez közünk van, s ezzel
talán mi is jobbá tesszük a világot.
Most sem lesz könnyű, de annál kalandosabb,
izgalmasabb és felemelő, ezért legyenek a
partnereim, ki ne maradjanak belőle, mert
állítom: - jó érzés lesz és megéri majd újra
együtt célba érni!
Vissza kell állítani a kényszerű távolságtartás
miatt gyengébbnek tűnő családi, baráti,
munkatársi és közösségi kapcsolatokat,
mert mindenki erre vágyik. Alig várjuk a
találkozásokat, az együttléteket, a közös
munkát, a kikapcsolódást, még a közös
bosszankodás is hiányzik.
Reméljük, hogy a világjárványt kihasználó
érdekkörök profitéhsége és érdekérvényesítő
képessége csökken, újra felülkerekednek
közösségi érdekek, Magyarország erős
marad és lesz elég jó minőségű vakcina,
amivel a kilábalás sebessége egyenes
arányban fog javulni.
Ami elmúlt már mögöttünk van, de mi
bármikor újrakezdhetjük, mert ez a mi
világunk, a most élők világa és benne ott
van a mi életünk.
Ezért mindent el fogunk követni, hogy újra
uraljuk a saját életünket, felvesszük a ritmust,
ami mozgat bennünket, aminek alapja az
„újra együtt” – a családban, a barátokkal, a
közösségekben!
A Tankcsapda slágerének refrénjével kívánok
- Boldog új évet és jó egészséget minden
kedves olvasónak a választókerület és
Magyarország minden lakójának!
„Mindenhol jó, de a legjobb
Mégiscsak ott lesz, ahol majd
Együtt lehetünk Te(Ti) és én!”
Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!

Tasó László
országgyűlési képviselő
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HÍREK ZSOMBIRÓL

Tisztelt Lakosok!
AZ ÖNKORMÁNYZAT A KEZELÉSÉBEN LÉVŐ ASZFALTUTAK, KERÉKPÁRUTAK,
AUTÓBUSZ MEGÁLLÓHELYEK KÖRNYEZETE ÉS AZ INTÉZMÉNYEK ELŐTTI JÁRDÁK
SÍKTALANÍTÁSÁT, A HÓ ELTAKARÍTÁSÁT - AMÍG AZ IDŐJÁRÁS MEGKÍVÁNJA FOLYAMATOSAN FOGJA VÉGEZNI TELEPÜLÉSÜNKÖN.
A balesetek elkerülése érdekében, kérjük a tisztelt lakosságot,
hogy az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról és a közterületek tisztán tartásáról szóló 22/2016. (IX. 29.)
számú önkormányzati rendelet 24. §-a alapján mindenki a saját
ingatlana előtt található járda felületéről a havat eltakarítani
szíveskedjen és a síkosság-mentesítésről gondoskodjon. Személyi
sérülés esetén felelősségre vonható az ingatlan tulajdonosa.
Városfejlesztési és Műszaki Osztály

Papp Zsombor sámsonkerti lakosú kisfiú - akiről adtunk már hírt
facebook oldalunkon és a Sámsoni Hírlapban is - sajnos komoly
betegséggel küzd.
Örömhírt szeretnék Önökkel megosztani. Hajdúsámsonban elindult
Zsomborért az összefogás, hogy kezelését tudjuk támogatni.
Az ünnepek alatt alpolgármestereink, Dandé Lászlóné és Csigéné Zsadányi
Mariann átadták a Kupakgyűjtő szívecskéből, különböző hajdúsámsoni
boltokban, intézményekben kitett gyűjtőládákból összegyűlt pénzösszeget, valamint a hajdúsámsoni Príma Élelmiszer Áruház által felajánlott
tartós élelmiszer ajándékcsomagot az édesapának. Zsombor szépen
gyógyul, igazi kis hős.
A gyűjtés nem áll meg, idén is folytatjuk.
Antal Szabolcs polgármester

Tájékoztatás kéményseprésről!

KÖZÉRDEKŰ

TISZTELT LAKOSOK! A KATASZTRÓFAVÉDELEM KÉMÉNYSEPRŐI 1 ÉVBEN EGYSZER DÍJMENTESEN
ELVÉGZIK KÉMÉNYEIK TISZTÍTÁSÁT.
A katasztrófavédelem kéri a lakosságot,
hogy támogassa a kéményseprők évente
kötelezően, a lakosság körében ingyenesen
végzett tűzmegelőző munkáját azzal, hogy
az értesítőn megadott napon biztosítják
a szakemberek bejutását ingatlanjukba.
Az átdolgozott sormunkatervek megyei
és települések szerinti bontásban már
megtekinthetőek a https://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu honlapon, a 2021.
évi új sormunkaterv oldalon.
Hajdúsámson időpontja:
2021. július 5-től július 30-ig
Fontos, hogy automatikusan csak a társasházakba és lakásszövetkezeti ingatlanokba
érkeznek a kéményseprők. A családi házakhoz kizárólag a lakók kérésére, egyeztetett
időpontban mennek ki a szakemberek, ez
magánszemélyeknek továbbra is ingyenes.
Az időpont-egyeztetési igények és egyéb

kéményseprési ügyek intézése érdekében
keressék a katasztrófavédelem kéményseprőit:
• online–https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat – a megfelelő
elektronikus űrlap kitöltésével és elküldésével;
• e-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@
katved.gov.hu címen;
• postai úton, a levelet a BM OKF GEK részére,
1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve;
• telefonon a 1818-as ingyenesen hívható
központi telefonszámon a 9-es és 1-es
menü kiválasztása után jelentkező
ügyintézőnél;
• személyesen, ügyfélfogadási időben a
megyei ellátási csoportok irodáiban;
• a külföldön tartózkodó állampolgárok
pedig a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással
hívható telefonszámon érik el az ügyfélszolgálatot.
Forrás: www.katasztrofavedelem.hu

KEDVES SZÜLŐK!
Férőhelyek üresedtek meg a
bölcsődében. Várom a jelentkezéseket
személyesen, vagy az
52-200-464-es telefonszámon.
Szabó Sándorné bölcsőde vezető
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Hajdúsámsoni Polgárőr
Egyesület 2020. évi
beszámolója
RENDHAGYÓ VOLT A 2020-AS ÉV. SZOKATLAN
FELADATOK ELÉ ÁLLÍTOTT BENNÜNKET.
A 40 FŐS TAGLÉTSZÁMUNKKAL TÖBB, MINT
5800 SZOLGÁLATI ÓRÁT TELJESÍTETTÜNK
KÖZEL 500 ALKALOMMAL.

rendőrséggel közösen ellenőriztük a
kijárási korlátozás idején a játszótereket,
kondi parkokat, tereket, a csoportosulási
és az éjszakai kijárási tilalom betartását.
Eltűnt személyek felkutatásában vettünk
részt, valamint baleseti helyszínek biztosításában.
A Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjének kérésére részt vettünk a járványügyi

helyzettel kapcsolatos, hatósági házi karanténnal érintett személyek ellenőrzésében
több hónapon keresztül.
Továbbra is igyekszünk Hajdúsámson
közbiztonságát stabil állapotban tartani fő
stratégiai partnerünkkel, a rendőrséggel.
Köszönjük a városvezetés elmúlt évi
támogatását!
Balogh József elnök

Saját szolgálataink pl. iskolakezdés /zebra/,
Mindenszentek, közbiztonsági járőrszolgálat.
Segítettünk a rászorulóknak gyógyszert
íratni, bevásárolni, ebédet vittünk, tüzelőt
igényeltünk és egyéb ügyes- bajos dolgokat intéztünk.
Rendezvényeken pl. iskolai ballagás, vagy
a Tour De Hongrie kerékpárverseny mellett, a
korlátozásoknak megfelelően szervezett,
kisebb programokon is részt vettünk a
biztonságos lebonyolítás érdekében.
Tűzoltóknak nyújtottunk segítséget a
tűzesetek helyszínének biztosításában,

„Nem szabad megöregedni”
FEKETE MIHÁLYNÉ, SZIJÁRTÓ ERZSÉBET 1930. DECEMBER 16-ÁN SZÜLETETT NYÍRADONYBAN, Ő IS
BETÖLTÖTTE AZT AZ ÉLETKORT, MELLYEL SZÉPKORÚ LETT.
Köszöntötte városunk nevében, szűk körben Bihari Lajosné a körzet képviselője, aki átadta Orbán
Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét, Antal Szabolcs polgármester jókívánságait és az önkormányzat
ajándékcsomagját.
Erzsike néni jó egészségnek örvend, segít a házi munkában a mai napig. Három gyermek, négy unoka
és hat dédunoka nagymamája. Negyven évig dolgozott, hosszú éveken át az állami mezőgazdaságban.
Kérdésünkre, mi a titka, hogy ilyen szép kort megélt? Nem szabad megöregedni – árulta el.

HÁZAS-KURZUS
A HAJDÚSÁMSONI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG KURZUST INDÍT
HÁZASPÁROK SZÁMÁRA.
Izgalmas, érdekes, építő és szórakoztató 7+1 alkalom,
amely a házasság megerősítésére és gondozására
szolgál. Lehetőséget ad hasonló párok megismerésére,
közös étkezések segítik a feloldódást, és lehetőség
kapnak a párok a személyes beszélgetésekre is.
Érdeklődni Szanyi György lelkipásztornál a következő telefonszámon: +36301213626
Jelentkezni február 15-ig a következő email címen:
szanyigyorgyvdm@gmail.com
További információ a Házas-kurzussal kapcsolatosan
a következő elérhetőségen:
https://www.youtube.com/watch?v=iYEhNdPRoEg
A kurzust a jelentkezőkkel együtt megbeszélt
időpontokban tartanánk!
Várjuk jelentkezésedet!
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„Azt éreztem, itthon vagyok”
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SZANYI GYÖRGY HAJDÚSÁMSON REFORMÁTUS LELKÉSZE 2020. NOVEMBER 1-TŐL.
BÁR MÉG TEOLÓGIAI DIPLOMÁJÁNAK MAGYAR HONOSÍTÁSA HÁTRA VAN, UGYANIS
TISZTELETES ÚR CSALÁDJÁVAL KÁRPÁTALJÁRÓL ÉRKEZETT.
lettek az évek alatt, sorrendben Lídia (20),
Ketura (16), Réka (14) és Botond (6).
Kolozsvár után lelkész úrnak egyértelmű volt,
hogy haza megy Kárpátaljára, felesége követte,
ami nem volt egyszerű és nem kis áldozat volt
részéről. Először Mezőváriban és Haláboron
volt segédlelkész Zán Fábián Sándor akkori
főjegyző, jelenlegi kárpátaljai püspök mellett,
később Borzsova következett, ahová a gyülekezet meghívta saját lelkipásztorának. A
Borzsovai Gyülekezetben közel 18 évet
szolgált. Volt missziós munka vezetője a beregi
egyházmegyében, 13 éven át a Kárpátaljai
Református Ifjúsági Szervezetnek alelnöke
majd elnöke. Elmondható, hogy három olyan
generáció, olyan munkatársi közösséget
„fogyasztott el”, akiket ők neveltek, aztán
pedig ők engedtek ki a kezeik közül. Tanított
is a Nagyberegi Református Líceumban vallást
és etikát. Legutolsó időszakában a Házasság
Hetét szervezte a Beregi Egyházmegye minden
gyülekezetében, több száz embert mozgattak
meg egy héten keresztül.
A tiszteletes egy ősi kárpátaljai kisfaluban,
Palágykomorócon született. Középiskolai éveit
a Nagyberegi Református Líceumban végezte,
mely időszak meghatározó volt életében.
Ebben az időben a már nem vallásos családból
származó fiatal, egy nyári táborban meghallotta Isten szavát, s megfordult az élete.
Gyülekezetében ifjúsági csapatot vezetett,
egy kis baráti társasággal falumisszióban vett
részt. Középiskolai éveiben három út állt előtte,
hogyan folytassa tanulmányait. Az iskola
igazgatója matematikust szeretett volna belőle
faragni, a biológia tanára orvost (arra készült
2 évig a líceumban). Kereste Isten akaratát, aki
egy ige által szólította meg: „Az aratni való sok,
a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát küldjön
munkásokat az aratásba” Ez lett elhívásának
igéje. Ahogy fogalmaz: „Arra gondoltam, nem
kérni fogok, hanem válaszolni. Miért ne mennék
én, miért ne állnék én be az aratásba?”
Kárpátalján az egyházvezetés döntötte el,
kit hová küldenek teológiára. Számára a
döntés Kolozsvár lett, ahol majdnem minden
évfolyamon tanulhatott egy kárpátaljai. Öt
év alatt elvégezte a teológiát a Kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézetben Erdélyi és
Partiumi kollégákkal és ott ismerkedett meg
feleségével, Enikővel, aki a Babes-Bolyai
Egyetem angol-vallás szakán tanult. 2000-ben
házasságot kötöttek, négy gyermek szülei

Eljött a nap, a megkeresés Hajdúsámsonból.
Mennybemenetel napján történt múlt évben,
árulta el lelkész úr. A karantén utáni első,
szabadtéri istentiszteletet tartott aznap és
este, mikor hazaért jött a telefonhívás városunkból, egy presbitertől, hogy mit szólna ahhoz,
ha Hajdúsámson református lelkésze lenne.
Elkezdődött egy beszélgetés interneten keresztül, hogy a presbiterekkel megismerkedjen
és hogy mi, hogy legyen, majd elő meghívás
következett és az egyházmegye is a támogatását adta.
2020. november 1-jén tartotta meg református
templomunkban első istentiszteletét. „Azt
éreztem, itthon vagyok” – emlékezik vissza
lelkész úr. Úgy érzi, egy nagyon jól felkészített,
„előmunkált” gyülekezetet, csapatot kapott.
Hálás azért, hogy van ifjúsági csapat, nagyon
jó munkatársi gárda. „Nagyon nagy szeretettel
fogadtak”.
Az első év számára az ismerkedés, a megismerés,
a megszokás éve lesz. A családlátogatásokat
már el is kezdte. Két területen szeretne újítani
idén. A házasok körét létrehozni és egy
férfikört. „De a legfontosabb, hogy rugalmasnak,
nyitottnak lenni, mind arra, amit Isten kínál
ebben a számunkra bizonytalan időben.”

Tervei között szerepel még Sámsonkert és
Martinka megszólítása, a Glória újság többszöri
megjelenése, a fiatalokkal részt venni egy
missziós programban, táborban. „Amik vannak,
visszük tovább, amik adódnak lehetőségek,
azokat pedig megpróbáljuk kihasználni. Ez a
cél jelenleg.”
Amennyire engedi a vírushelyzet, az istentiszteleteket megtartja vasárnaponként tiszteletes úr és videó felvételen, interneten keresztül
is eléri az embereket. A személyes találkozásokat szeretné pótolni Esti üzenetek átadásával
a Youtube csatornán, valamint az Igekosárral,
mely a templom kapura van kihelyezve igei
üzenetekkel bárki számára, mely hetente
cserélődik. A gondozók is visznek gondozottjaik
számára. „Pozitív a visszajelzés, több, mint 120
példány történik kiosztásra hetente”.
Lelkész úr kihívásnak érzi Hajdúsámson református életét, „egy jó folyamatba kell, úgy
beleálljak, hogy tovább is fejlődni tudjon a
gyülekezet”– vallja.
„Azt szeretném, ha Isten igéje minden emberhez
eljutna Hajdúsámsonban. Mivel meg vagyok
győződve arról, hogy az emberi élet Isten nélkül
céltalan és értelmetlen, azért imádkozom, hogy
minél többeknek személyes kapcsolata legyen
Jézus Krisztussal. Ezért fogok mindent megtenni.
Hiszem, hogy az Istennel való kapcsolat nem mese,
hanem élet. A keresztyénység nem vallás, hanem
életvitel, amelynek középpontjában az az Isten
van, aki bennünket mindennél jobban szeret.”
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Koripokat ajándékoztunk a
koraszülötteknek
Hajdúsámson is csatlakozott a „Polipok az inkubátorban”
szívbe markoló kezdeményezéshez.

Ez a rendkívüli ötlet Dániából indult, a mozgalom elérte Magyarországot is, mára már több száz önkéntessel, büszkén írhatjuk,
Hajdúsámson is köztük van már.
Az önkéntesek polipokat, úgynevezett Koripokat horgolnak
megadott szabvány alapján, melyek nagyon aranyosak, színesek,
a koraszülött babákhoz jutnak el a kórházakba. A Korip horgolás
célja, hogy a kis koraszülötteknek az anyaméhben való érzést
keltse életre az inkubátorban, mikor megérintik a horgolt polipot,
majd felépülésüket követően az otthonukba vihetnek haza.
A felhívást közzé tettük a facebook oldalunkon, majd csoportot
is hoztunk létre és örömmel töltött el minket, hogy csatlakoztak
a kezdeményezéshez. Közel 40 darab Koripot horgoltak önkénteseink, melyeket a Debreceni Gyermekklinika Koraszülött Osztályának juttattunk el és személyesen adhattunk át az osztály
vezetőjének, Dr. Kovács Tamásnak.
„Ez a nemes cél amellett, hogy a koraszülött babák épülését segíti,
az osztályon dolgozó orvosoknak, ápolónőknek is erőt ad, szeretetet
munkájukhoz” – árulta el doktor úr.
Köszönetet szeretnénk mondani a horgolóknak, név szerint:
Csík Brigitta, Antal Alexandra, Üveges Petra, Oláh Istvánné,
Sólyom Kamilla, Tóthné Bobonka Magdolna (Debrecen), valamint a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Múzeum és Kiállítóhely
dolgozóinak a közreműködésért.
A Korip horgolást idén is folytatjuk!
Dandé Lászlóné alpolgármester

Összefogás a gyerekekért
A Bihar Állami Gondozottak Egyesületének elnöke Buzás
Lajos, a Kerekerdő Élménypark tulajdonosai Baré Maik
és Baréné Ábrok Nóra és a hajdúsámsoni Család –és
Gyermekjóléti Szolgálat együtt, összefogva lepték meg
a hajdúsámsoni gyerekeket a Csokigyűjtő Akcióban
összegyűjtött csokoládékkal és szebbnél szebb játékokkal,
ajándékcsomagokkal, ruhákkal az ünnepek alatt.

Nem mindennapi élményben volt részük a jelenlévő kicsiknek,
nagyoknak. A tervek szerint a gyerekek a Kerekerdő Élménypark
Karácsonyi ünnepségén vehették volna át a meglepetéseiket,
de sajnos ezt a vírushelyzet nem engedte. Az élménypark
tulajdonosai mégsem adták fel, ők „hozták el” az élményelemeket.
Szánon érkeztek az ajándékok Mickey egér és Minnie egér,
valamint Caroline és Cooper a mókamesterek társaságában.
A meglepődés és az öröm hangulatában kiosztásra kerültek
a csomagok, melyeket Antal Szabolcs városunk polgármestere,
Buzás Lajos a BAGE elnöke, Csőszné Szilágyi Erzsébet a Család –
és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője és a Kerekerdő Élménypark
tulajdonosai adtak át.
Két kisdiák rajzzal is kedveskedett az élménypark vezetőinek,
korábban átélt – akkor is jótékonysági felajánlás alkalmával –
Kerekerdő élményeiket rajzolták le.
Az ajándékcsomagokból összesen 120 gyermek részesült, a
meglepetés délutánon a vírushelyzet miatt mindenki nem
lehetett jelen.
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Több, mint cipősdoboz
A TAVALYI ÉVHEZ HASONLÓAN A MARTINKÁÉRT EGYESÜLET IDÉN IS MEGHIRDETTE A
„TÖBB, MINT CIPŐSDOBOZ!” AJÁNDÉK GYŰJTŐ AKCIÓJÁT.
Az egyesület célja az volt, hogy a leginkább rászoruló martinkai gyerekek is
kapjanak karácsonyra számukra értékes,
örömet hozó ajándékot és egy kis édességet. Felhívásunk azokat a családokat is
megszólította, akik úgy érezték, ebben az
évben segítségre van szükségük ahhoz,
hogy igazi ünnepi hangulatot teremtsenek
gyermekeik számára. Vártuk jelentkezésüket,
hogy biztosan a megfelelő helyre kerüljenek az összeállított cipősdobozok.

A meghirdetett akcióra sok felajánlás érkezett
(ezúton is szeretnénk ezért köszönetet
mondani), még az ország másik végéből is.
Önkénteseink lelkesen csomagoltak, átérezték, hogy egy kis jóakarat és egy kis odafigyelés milyen nagyszerű eredményhez
vezethet.
Tíz martinkai család közel harminc gyermekének okoztunk meglepetést.
Martinkáért Egyesület

ÉLELMISZERCSOMAGOT ADOMÁNYOZTAK
ÖTVEN HAJDÚSÁMSONI CSALÁDNAK
KARÁCSONYRA
Szerettünk volna rendhagyó módon köszönetet mondani
a település és a környék lakosságának az üzletünk nyitását
megelőző és azt követő támogatásért, ezért ötven családnak
készítettünk élelmiszercsomagot tartós élelmiszerekből az
ünnepekre.
Felvettük a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, Antal Szabolcs
polgármester úr és a Családsegítő Szolgálat munkatársai segítségével ötven családot választottunk ki a helyi lakosságból.
Tudjuk, hogy ez mindenki számára nehéz időszak, de bízunk
benne, hogy ezzel a gesztussal néhány családnak sikerül
terhein enyhíteni.
Köszönjük munkatársaink, a Polgármester úr és a Családsegítő
Szolgálat segítségét, hogy a kivitelezésben, megvalósításban
segítségünkre voltak!
Sámson Príma csapata

Az Eszterlánc Óvoda Napsugár csoportja is örült az első havazásnak.
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Jubileumi évforduló
Húsz éve a közösség szolgálatában

TARNÉ HAJDÚ JUDIT PONTOSAN 20 ÉVE KEZDTE PÁLYAFUTÁSÁT HAJDÚSÁMSON KULTURÁLIS
ÉLETÉBEN. SZÁMOS RENDEZVÉNY, PROGRAM, GYŰJTÉS, KIÁLLÍTÁS FŰZŐDIK NEVÉHEZ,
VALAMINT 1995-BEN A SÁMSONI HÍRLAP ELSŐ SZÁMÁT Ő SZERKESZTETTE.

múltjával került be a köztudatba és haláláig
látogatta településünket és az intézményt.
Végül a közelmúltban elkészült a híres sámsoni
bronzkori kard másolata egy pályázat keretében,
mely egy nagyon értékes régészeti lelet a településről” - sorolja a látnivalókat az igazgatónő.
Az évek során a művelődési ház támogatásával alakult meg az idén 18. évfordulóját
ünneplő Muskátli Népdalkör Hajduné Hőgye
Zsófia vezetésével, majd pár évvel később
az Öltögetők Klubja is Dobosné Hajdu Anikó
kezdeményezésére. Judit szárnyai alatt mindkét csoport számtalan elismerést ért már el,
városunk hírnevét öregbítve. A múzeum megalapítása, az említett közösségek „megteremtése” mellett emlékezetes mérföldkő
az életében az első tűzijáték egy majálison,
az első városnap megrendezése 2004-ben,
valamint több, azóta hagyománnyá vált
rendszeres program.
Számos nyertes pályázat köszönhető munkásságának, jelenleg folyamatban van két Csoóri
Sándor Program a csoportok fejlesztésére,
valamint egy Hungarikum pályázat. Utóbbi
ahhoz a települési értéktárhoz kötődik, melynek szintén alapító tagja. Ebben a Harangi
tölgyfa, a bronzkori lelet, a Kályhagyűjtemény,
a Martinkai Legelő szerepel már az utókornak,
de idén további értékek feltárásán dolgoznak
majd. Az intézmény egy hároméves projekt
keretében Család és Karrierpontként működik,
valamint elnyerte a Családbarát Munkahely
és Családbarát Szolgáltatóhely címet is.

Munkásságát, életét, sikereit szeretnénk
ebből az alkalomból Önöknek bemutatni,
hogyan vált hivatásává a város kulturális
életének szervezése.
Judit hajdúsámsoni család gyermeke, tehát
kötődése, szeretete a településhez nem is volt
soha kérdéses. Lánytestvére Anikó szintén
a helyi kulturális élet meghatározó alakja.
Feleség és 3 gyermek édesanyja, sorrendben
Henriett (25) Zoltán (22) és Veronika (14).
Karrierje nem a művelődési házban indult,
hanem a Sámsoni Hírlapnál. Egyetemistaként
kezdte el szerkeszteni az újságot 1995-ben.
Volt tapasztalata lapkiadásban, így az akkori polgármester kérte fel az első hírlap
szerkesztésére. Néhány évvel később meghirdették a Művelődési Ház vezetői állását,
mert az akkori intézményvezető, Szalánczy
Józsefné nyugdíjazása közeledett.
2001. február 1-jén, pontosan 20 éve lett
a közművelődési intézmény és a könyvtár
igazgatója és azóta is megszakítás nélkül
végzi ezt a feladatot.
Vezetőként a régi művelődési házban kezdett
el dolgozni, amely könyvtár is volt egyben,

majd 2006-ban átköltöztek az új, mostani
épületbe. „Bardi János kályhagyűjteménye már
a régi épületben is kiállításra került, így jött az
ötlet, hogy kerüljön át az újba, de már állandó
kiállítás jelleggel” – meséli Judit. 2010-ben kapta
meg az intézmény hivatalosan a múzeumi
működési engedélyt. Onnantól kezdve van a
jelenlegi hármas funkciója az épületnek, ami
a nevében is megjelenik: művelődési ház,
könyvtár és kiállítóhely.
„Az első 89 darab kályhát a Déri Múzeum
vásárolta meg Bardi Jánostól, így letéti jelleggel került kiállításra Sámsonban. Később az
önkormányzat életjáradék szerződést kötött a
gyűjtővel és 300-nál is több tárgy került hozzánk, már nem csak kályhák, hanem vasalók,
mozsarak, lámpák és egyéb öntöttvas tárgyak
is. Ezután következtek a néprajzi tárgyak,
szoba, konyha berendezések, használati tárgyak
gyűjtése azzal a céllal, hogy egy majdani
tájházat megalapozzunk. Közben folyamatosan
kértük a régi fényképeket a lakosoktól. Ezekből
már a régi épületben is volt kiállítás, majd a
galérián állítottuk ki, jelenleg hely hiányában
egy lapozó rendszerben lehet megtekinteni az
értékes helytörténeti fotókat. A kiállítóhelyen
megtekinthetők még Vitéz Bakó István emléktárgyai, aki második világháborús ejtőernyős

Legmaradandóbb alkotásnak a településről
megjelent kiadványokat tekinti: a Hajdúsámson története kétféle kiadásban, a Hajdúsámson régen és ma képeskönyv, egy szakácskönyv, egy múzeumpedagógiai füzetsorozat
és több képeslap szerkesztésében működött
közre.
„A vírushelyzetben is aktív évet zárt az intézmény. Igazodtunk a megváltozott jogszabályokhoz, az elmaradt rendezvényeket online
formában rendeztük meg, pályázatokat írtunk,
leltároztunk és segítettük a városi kezdeményezéseket, amiben tudtuk. 2021-ben szeretnénk
még egy bábszakkört indítani, együttműködve
a Nemzeti Művelődési Intézettel, a nagyhírű
helyi Dínó Bábszakkör nyomdokain” – zárja
Judit a beszélgetést.
A mai világban egyre kevesebb az olyan
személy, mint Tarné Hajdú Judit. Húsz éve egy
pályán, hűen, kitartóan, még ha adódnak is
nehézségek.
Köszönjük az eddigi munkát, a továbbiakhoz
sok sikert kívánunk és gratulálunk a jubileumi
évfordulóhoz!
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II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS AMI HÍREI

A RÁKÓCZI-ISKOLA BEISKOLÁZÁSI PROGRAMJA
EBBEN A TANÉVBEN IS FONTOSNAK TARTJUK, HOGY A NAGYCSOPORTOS ÓVODÁSOK ÉS
SZÜLEIK MÁR AZ ISKOLAKEZDÉST MEGELŐZŐ TANÉVBEN MEGISMERKEDJENEK TANULÁSI
KÖRNYEZETÜNKKEL ÉS A LEENDŐ ELSŐS PEDAGÓGUSOKKAL.
Sajnos a jelenlegi helyzet nem teszi lehetővé a személyes találkozást, ezért bemutatkozásunkat, a beiskolázással kapcsolatos legfontosabb információkat weboldalunk
Iskolai közlemények oldalán követhetik nyomon.
Intézményünkbe a beiskolázási körzettől függetlenül bárki jelentkezhet. Szeretettel
várjuk a hajdúsámsoni Eszterlánc Óvoda valamennyi nagycsoportos tanulóját, valamint
azokat a gyermekeket is, akik jelenleg más település óvodáiba járnak.

ISKOLÁNKRÓL
Intézményünkben az általános iskolai nevelés-oktatás mellett tizenkét évfolyamos
művészeti, négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés és három évfolyamos szakképző iskolai képzés zajlik.
Büszkék vagyunk iskolánk múltjára, hagyományaira, valamint arra a folyamatos
fejlődésre, amelynek eredményeként modern, igényes, kiemelkedő eszközellátottsággal
rendelkező intézményi környezetben tanulhatnak diákjaink. Célkitűzéseink megvalósítását garantálják a jól felkészült, munkájuk iránt elkötelezett pedagógusok,
valamint a tanulást, a tanulók fejlesztését segítő és támogató iskolapszichológus,
gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, logopédus, belsőgondozók.
Oktató-nevelő munkánk során az egyéni képességet, tehetséget, érdeklődést és fejlődést
figyelembe véve segítjük tanulóinkat abban, hogy eredményesek és sikeresek legyenek.
Kiemelten kezeljük az idegen nyelv és az informatika oktatását, nagyon népszerűek
a szabadidős, művészeti és sporttevékenységek. Elsős tanulóink ingyenes tanfolyam
keretében sajátíthatják el az úszás alapjait, melyet ötödikes korukban fejleszthetnek tovább.
Művészeti iskolánkban három művészeti ág képzéseibe kapcsolódhatnak be diákjaink.

BEISKOLÁZÁS
Tanítóink nagy empátiával és türelemmel mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek
számára zökkenőmentessé váljon az iskolakezdés. Első évfolyamos osztályainkban
pedagógiai asszisztens alkalmazásával is támogatjuk a tanulók fejlesztését, a pedagógiai
segítők a tanítási órákon és a délutáni napközis tevékenységek során is bekapcsolódnak az
osztályokban tanítók oktató - nevelő munkájába.
Fontosnak tartjuk bejövő elsős tanítványaink képességeinek mielőbbi felmérését annak
érdekében, hogy az egyénre szabott fejlesztést már szeptembertől el tudjuk kezdeni.
A mérés elvégzésével jutunk olyan információkhoz, amelyek ismeretében időben
beazonosítjuk az iskolaéretlen, továbbá a tanulási nehézséggel küzdő tanítványainkat.
Fejlesztőpedagógus kollégáinkkal együttműködve külön tanórát biztosítunk heti szinten
az érintett tanulók részképességeinek fejlesztésére. A mérés megvalósításához kérjük a
kedves szülők támogatását, továbbá az Eszterlánc Óvoda együttműködését. Az intézmény
hosszú évek óta segíti beiskolázási programjaink megvalósítását, ezért itt is meg szeretném
köszönni Óvodavezető Asszony támogató munkáját. A mérés pontos időpontjáról a
későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.
Az Iskolakezdő Mérőcsomag lehetőséget ad tehetséges tanulóink beazonosítására is,
akiknek lehetőséget adunk az idegen nyelv tanulásának megkezdésére szakköri formában.
Az érintett tanulók angol vagy német nyelven kezdhetik el tanulmányaikat a szülők
választásának megfelelően.
2021 szeptemberében várhatóan a következő első osztályok indulnak:
OSZTÁLY OSZTÁLYFŐNÖK

TANÍTÓ

IRÁNYULTSÁG

1. a
1. b

Hermanné Mányi Ildikó
Kormányné Kalácska Edit

Páskuné Szabó Emília
Borosné Rácz Judit

1. c
1. d

Vastagné Szűcs Gabriella
Maszlagné Kulcsár Zita

Földiné Jakab Edit
Taricska Zsolt

„Környezetbarát” osztály
Matematika – informatika
irányultság
„Zöld bolygó” ÖKO osztály
Logi-Lurkók

Az első osztállyal induló pedagógusok
elkötelezettek hivatásuk és tanítványaik
iránt, hosszú évek óta intézményünk
munkatársai. Kollégáink legfontosabb
célja napi munkájuk során tanítványaik
folyamatos fejlődése és fejlesztése. Ennek
érdekében változatos módszereket és
munkaformákat alkalmazva motiválják
diákjaikat. Mind a négy induló osztály
azonos pedagógiai program és követelményrendszer alapján működik. Az
irányultságokról részletesen tájékoztató
anyagunkban olvashatnak.

A LEGFONTOSABB
DÁTUMOK, HATÁRIDŐK
Jelentkezési lap végső leadása:
2021. március 22.
Beiratkozás: 2021. április 15-16.
(27/2020.VII.11. EMMI rendelet alapján)
IKM mérés várható ideje: 2021. május

KAPCSOLAT, TOVÁBBI
TÁJÉKOZTATÁS
A részletes beiskolázási tájékoztatót weboldalunkon tekinthetik meg a következő
elérhetőségen: www.samsoniskola.hu
Tájékoztató anyagunkat az Eszterlánc
Óvoda együttműködésével minden leendő
első osztályos tanuló szüleinek eljuttatjuk.
Más településen élők a következő
elérhetőségeken érdeklődhetnek:
Telefon: +36 52 590 401
E-mail: samsoniskola@samsoniskola.hu
Facebook: facebook.com/samsoniskola
Várjuk gyermekeik jelentkezését!
Bujdosó Tibor intézményvezető
Földvári Istvánné intézményvezető - helyettes
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JELES NAPOK / JANUÁR 22.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január
22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint –
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb
kéziratcsomag részeként Csekén a Himnusz kéziratát.

és a kiállítóhely ablakaiban rendeztük meg a kiállításainkat, amíg a
korlátozások tartanak. Az év elején tervezünk egy kérdőíves kulturális
igényfelmérést is, hogy az újra nyitás után a lakossági vélemények
alapján szervezhessük majd a közösségi életet.

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra,
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és
továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Idén a járványügyi helyzetnek megfelelően országszerte online
megemlékezéseket tartottak. Hajdúsámsonban is a közösségi
oldalunkon emlékeztünk meg a jeles napról, valamint a könyvtár

Farsangi szokások
A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE VALÓ
TEKINTETTEL A MUZEÁLIS INTÉZMÉNY
MUNKATÁRSAI IS AZ INTÉZMÉNY
ABLAKAIBAN KÉSZÍTETTEK FARSANGI
TABLÓT, MELYET A SÁMSONI HÍRLAP
OLVASÓIVAL IS SZERETNÉNK MEGOSZTANI.
A farsang évente ismétlődő rövidebb- hoszszabb ideig tartó időszak, amit évszázadok
óta az evés, ivás, lakodalmak, disznótorok,
jelmezes felvonulások jellemeznek. Az
egyház az ördög ünnepének tartotta és tiltotta a farsangi kicsapongásokat. A farsang
vízkereszttől a húsvétot megelőző negyven
napos nagy böjt kezdetéig hamvazószerdáig tart.
Az eredetileg pogány ünnep a tél temetését és a tavasz eljövetelét hirdette. A
pogány szokásról télűző, tavaszköszöntő
versikék, énekek, szokások tanúskodnak.
A nagy evésekkel, ivásokkal a természetet is
hasonló bőségre kívánták késztetni.
FARSANGI NAPOK
1. torkoscsütörtök, zabálócsütörtök: farsang vasárnapot megelőző csütörtök,
ilyenkor kezdték meg a farsangi ételek
készítését.
2. hamvazószerda, szárazszerda, böjtfogadó szerda: böjt kezdete
3. e nap után csonkacsütörtök, amikor még
el lehetett fogyasztani a maradékot
4. farsang farka: farsang utolsó három
napja, farsangvasárnap, farsanghétfő,
húshagyókedd, ekkor volt a legtöbb
népszokás.

A farsang jeles napjai: január 6. (Vízkereszt),
január 22. (Vince napja), január 25.(Pál napja)
február 2. (Gyertyaszentelő boldogasszony
napja), február 3. (Balázs napja), február 14.
(Bálint napja), február 16. (Julianna napja),
február 19. (Zsuzsanna napja), február 24.
(Mátyás napja).
FARSANG VAGY KARNEVÁL
Magyarországon már Mátyás korában
divatban voltak bizonyos itáliai mintákat
követő álarcos mulatságok.
A karnevál, „a farsang farka”, a farsangi
időszak farsangvasárnaptól húshagyó keddig
tartó utolsó 3 napja, ami nagy mulatságok
közepette zajlik. Már a XVI. századtól
vannak adatink az egyik legnépszerűbb
alakoskodó játékról, az ún. Cibere vajdaKonc király párviadaláról. Az egyik szereplő
a böjti ételeket (cibere), a másik a húsételt
személyesíti meg, az ő viszálykodásukról szól
a játék. Magyar nyelvterületen a legismertebb alakoskodó szokás a mohácsi busójárás.
Jellegzetes ételek a fánk vagy pampuska,
csörögefánk, rétes vagy kocsonya.
A farsangi ételek maradékát megszárították,
porrá törték és a beteg állatok gyógyítására
használták.

MASZKOS ALAKOSKODÁS,
DRAMATIKUS JÁTÉKOK
A farsangi játékok másik jellegzetes csoportját alkotják a maszkos alakoskodások, a
dramatikus játékok. Lehet felvonulás: kedvelt
alak a koldus, cigány, betyár, menyasszony,
katona, vőlegény, állatfigurák (medve, ló,
kecske, gólya). A jelmezes menetet általában
zenészek kísérték.
BUSÓJÁRÁS
A busójárás a Mohácson és környékén elő
sokácok (délszláv népcsoport) farsangi alakoskodása. Eredetét a törökűzés legendájával
is magyarázzák. A mondának, mely szerint
a Mohács-szigeti mocsárvilágba menekült
őslakos sokácok a rabigát megelégelve
ijesztő álarcokba öltöztek és a Dunán
átkelve maguk készítette zajkeltő eszközökkel, csónakokkal az éj leple alatt
kizavarták a törököket Mohácsról, aligha
van történeti alapja.
A busójárás valójában télűzésről szól. Az
ijesztő álarccal és hangos zajkeltő eszközökkel (pl. a kolomp, vagy a kereplő)
elijesztik a telet.
Forrás: internet
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Közlemény
EZÚTON ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT
LAKOSSÁGOT, HOGY INTÉZMÉNYÜNK
ELŐRE LÁTHATÓLAG 2021. FEBRUÁR
1-IG A LÁTOGATÓK ELŐTT TOVÁBBRA
IS ZÁRVA TART.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelete
értelmében továbbra is tilos a kulturális
intézmények látogatása és e helyszíneken
– az ott foglalkoztatottak kivételével – a
tartózkodás.
A munkatársak bent tartózkodnak és háttér munkákat végeznek (pl. leltár, statisztikai adatszolgáltatás, költségvetés, beszámoló, munkaterv készítése, pályázatokkal
kapcsolatos ügyintézés.)
Aktuális híreinket az intézmény „Hajdúsámson
Kultúra” facebook oldalán olvashatják, ahol
a működésben bekövetkezett változásról
azonnal értesítjük a lakosságot.

Megértésüket köszönjük,
a munkatársak nevében
Tarné Hajdu Judit igazgató

A VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI
ÉRTESÍTJÜK KEDVES OLVASÓINKAT ÉS LÁTOGATÓINKAT, HOGY A VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
HATÁLYBAN MARADTAK 2021. FEBRUÁR 1-IG, EZÉRT INTÉZMÉNYÜNK LÁTOGATÁSA SAJNOS
TOVÁBBRA IS TILOS. A KORLÁTOZÁSOK FELOLDÁSA UTÁN, EBBEN AZ ÉVBEN IS SZERETETTEL
VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ OLVASÓINKAT.
Helyben olvasható és kölcsönözhető folyóiratok ebben az évben:
Hajdú-Bihari Napló, Nők Lapja, Story, Családi Lap, A Mi Otthonunk, Amiről az orvos
nem mindig beszél, Praktika, Természetgyógyász Magazin, Kertbarát Magazin,
Kiskegyed, Kiskegyed Konyhája, Kiskegyed Otthona, Kismama, Lakáskultúra, Szép
Házak, Keresztszemes Magazin, National Geographic, Auto Bild
Ezen kívül az NKA által biztosított mintegy 70 féle egyéb folyóirat is elérhető (Alföld,
História, Természetbúvár, Tücsök stb.)
Könyvtárunkba átlagosan havonta két alkalommal érkeznek új könyvek.
Állományunkról az alábbi linken tájékozódhatnak kedves meglévő és új olvasóink:
http://opac3.hajdusamson.monguz.hu/.
A katalógusban szerző, cím, tárgyszó alapján is lehet keresni.
BEIRATKOZÁSI DÍJ EGY NAPTÁRI ÉVRE:
Felnőtteknek

1000.- Ft

KEDVEZMÉNYEZETTEK (50 %):
16 éven felüli diákoknak

500.- Ft

Nyugdíjasoknak

500.- Ft

Munkanélkülieknek

500.- Ft

Köznevelési és önkormányzati intézmények dolgozói

500.- Ft

DÍJMENTESSÉG ILLETI MEG:

16 éven aluliakat,
70 éven felülieket.

Ebben az évben több alkalommal biztosítunk ingyenes beiratkozást az új olvasók
részére. Ezeket az időpontokat és az aktuálisan megjelenő híreinket nyomon
követhetik Facebookon a Hajdúsámson Kultúra oldalon (https://www.facebook.com/
petofi.konyvtar/).
Ez évben is szeretettel várjuk az olvasni vágyókat!
Plés Mihályné és Vasné Kaponyás Ágnes könyvtárosok

FOTÓPÁLYÁZAT
Intézményünk 2020 végén is meghirdette adventi fotópályázatát a
közösségi oldalán. A hajdúsámsoni
főtérről beküldött ötletes, szép
fényképeket videó összeállításban is
közzétettük közösségi oldalunkon,
melyben így a főtéri dekoráció és
díszkivilágítás szinte minden eleme megjelent megörökítve azt az
utókornak. Köszönjük Mászlé Edina
és Török Krisztián fényképeit, valamint versenyen kívül Vincze Tamás
kollégánk drónnal készült különleges fotóit.
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Katonára mindig szükség van

KÖZÉRDEKŰ

NEM CSÖKKEN AZ ÉRDEKLŐDÉS A KATONAI PÁLYA IRÁNT, AZ ELMÚLT ÉVBEN KÖZEL 400 FŐ
VÁLLALT SZOLGÁLATOT A SEREGBEN HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBŐL. A JÁRVÁNYHELYZET MÉG
INKÁBB RÁVILÁGÍTOTT ARRA, HOGY BÉKEIDŐBEN IS NAGY SZÜKSÉG VAN A KATONÁKRA.

Egy évvel ezelőtt még senki sem gondolt
arra, hogy csak maszkkal az arcunkon,
megfelelő távolságot tartva tartózkodhatunk egy légtérben társainkkal. A legfontosabb fogalommá a védekezés vált,
mellyel megóvhatjuk szeretteinket a koronavírustól. A járvány elleni védekezésben a
Magyar Honvédség is számos területen
vesz részt, közreműködnek például az
intézmények fertőtlenítésében, segítik
a rendőrség munkáját és igyekeznek
enyhíteni az egészségügyben dolgozók
leterheltségén. A hivatásos és szerződéses
katonák mellett az önkéntes tartalékos
állomány is aktív részt vállal ezekben a
feladatokban. A járványhelyzet ellenére
– vagy éppen amiatt – egyre többen
jelentkeznek katonának. A jelenségről
Nagy Zoltán alezredest, az MH Katonai
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központjának
parancsnokát kérdeztük.
Hogyan tudná jellemezni a 2020-as évet
toborzás szempontjából?
A vírushelyzet miatt egy kihívásokkal teli
év van mögöttünk, szerencsére az elért
eredmények azonban nem tükrözik a
nehézségeket. Folyamatos az érdeklődés
a katonai pálya iránt, mely egyrészt az
elmúlt évek munkájának köszönhető – az
emberek ismerik és elismerik a honvédek
munkáját, tudják, hogy milyen lehetőségek
vannak a haderőben. Másrészt megvan
a szerepe a jelenleg zajló Honvédelmi és
Haderőfejlesztési Programnak is, hiszen
az emberek látják és érzékelik a stabilitást,
az egyre bővülő juttatásokat, a modern
technikai eszközöket. Ugyanakkor a társadalmi elismertséghez nagyban hozzájárul
az is, hogy a katonák a jelenlegi járványhelyzetben kézzelfogható segítséget nyújtanak ott, ahol erre szükség van. Ezeknek
az eredményeként tavaly majdnem 400-an
választották a Magyar Honvédség valamelyik
szolgálati formáját a megyéből.

Melyek ezek a szolgálatformák, amelyekre
várják az érdeklődőket?
A honvédség szinte mindenkinek tud
alternatívát kínálni az élethelyzetének,
motivációjának vagy végzettségének megfelelően. Azoknak a fiataloknak, akik az
érettségi megszerzését követően a
továbbtanulást választják, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi
és Honvédtisztképző Karát, illetve a
Magyar Honvédség Altiszti Akadémián
zajló „Acélkocka” képzést ajánljuk. Utóbbi
egyéves, tanfolyamrendszerű képzés, amely
már a tanulmányok ideje alatt is havi nettó
199 ezer forintos fizetést, térítésmentes
lakhatást és étkezést, valamint utazási
hozzájárulást jelent a résztvevőknek.
Azok, akik azonnali munkalehetőséget
keresnek, a szerződéses katonai szolgálatot választhatják. Változatos, kiszámít-

ható életpályát kínálunk jelentkezőinknek,
ahol érettségivel, kezdő legénységi beosztásokban minimum bruttó 299 ezer Ft-ot,
érettségi nélkül bruttó 255 ezer Ft-ot lehet
keresni. A számos plusz juttatás közül
kiemelhető, hogy a honvédség szerződéskötéskor 100 ezer Ft szerződéskötési díjat,
családalapítási, iskolakezdési és lakhatási
támogatásokat kínál, valamint nyugdíjpénztári hozzájárulást, kedvezményes üdülést, ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat és sportolási lehetőséget is biztosít
a katonák számára. Az Önkéntes Tartalékos Rendszer pedig azoknak szól, akik
tanulmányaik, vagy meglévő munkahelyük
mellett szeretnének részt vállalni honvédelmi feladatokban. A tartalékos rendszer
egyik eleme a kormány gazdaságvédelmi
programjának részeként létrejött speciális
önkéntes tartalékos szolgálat, amellyel
a honvédség akár több ezer állás nélkül
maradt embernek adhat átmeneti vagy
hosszútávú munkalehetőséget.
Hogyan tudnak az érdeklődők kapcsolatba lépni Önökkel?
Idén éppen 20 éve annak, hogy Debrecenben, a Péterfia u. 58/a szám alatt megnyitotta kapuit a toborzó iroda, ahol
személyes tájékoztatást nyújtunk az
érdeklődőknek. A mostani járványhelyzetben azt javasoljuk, hogy első körben
személyes megjelenés nélkül lépjenek
velünk kapcsolatba, az 52/314-200-as
telefonszámon vagy a hajdu.toborzo@mil.hu
e-mail címen. Emellett sok hasznos és
érdekes információ található a www.
iranyasereg.hu és a www.hadkiegeszites.
hu oldalakon, valamint az MH Katonai
Igazgatási és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság Facebook oldalán is.

KÖZÉRDEKŰ

Általános tájékoztató egyes adóigazgatási hatáskörök változásáról
EGYES ÖNKORMÁNYZATI ADÓIGAZGATÁSI HATÁSKÖRÖK 2021. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL (NAV) HATÁSKÖRÉBE
KERÜLNEK ÁT, TÖBBEK KÖZÖTT A HIPA ADÓBEVALLÁS ÉS ELŐLEGCSÖKKENTÉSRE IRÁNYULÓ NYILATKOZATTÉTELI KÖTELEZETTSÉG
TELJESÍTÉST IS A NAV FELÉ KELL TELJESÍTENI.
1.) Gépjárműadó változás
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 2021. január 1.
napjától hatályos rendelkezései alapján a
belföldi gépjárművek adója esetében az
adóhatósági feladatokat már nem az önkormányzati adóhatóság végzi. A módosulás
kapcsán az adóhatósági feladatokat a
belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől már az állami
adóhatóság látja el.
2021. január 1-jét megelőző időszakra eső
gépjárműadó ügyekben (2020. december
31-ig terjedő időszak adókötelezettségének
megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása)
az adóhatósági feladatokat továbbra is az
illetékes Hajdúsámson Város Önkormányzata Adóhatósága végzi. A 2020. december
31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat
az önkormányzati adóhatóság számlájára
kell megfizetni.
/Hajdúsámson Város Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla 60600101-1107966600000000/
Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális
fizetési határidőkről és az új gépjárműadóbevételi számláról. A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet
2021. szeptember 15-éig kell befizetni.
https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/
hirek/Gepjarmuado_mi_valto20201222.html

2.) Helyi iparűzési adóbevallással kapcsolatos változások
A helyi iparűzési adóbevallással kapcsolatban
2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály
szerint - kizárólag az állami adóhatósághoz
kötelesek elektronikus úton benyújtani
a helyi iparűzési adóbevallásukat, legyen
az új bevallás, régi elmaradás, vagy önellenőrzés, illetve bevallás javítás. Így, a
nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK
formátumban fellelhetők. Az Elektronikus
Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési
adóbevallásokat idén már nem lehet benyújtani egyetlen önkormányzat felé sem.
Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az
önkormányzati adóhatóságnál történik és
az adófizetést is az önkormányzat számlájára
kell változatlanul megtenni.
A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési
kötelezettséget Hajdúsámson Város esetében
az önkormányzat iparűzési adó beszedési
számlájára lehet megfizetni. /Hajdúsámson Város
Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési
számla 60600101-11079549-00000000/
3.) Adóelőleg csökkentés lehetősége mikro-,
kis- és középvállalkozások részére
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot
érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020.
(XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozásoknak a 2021.

HELYI ADÓKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
TISZTELT HAJDÚSÁMSONI LAKOSOK! HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN ÉPÍTMÉNYADÓT, MAGÁNSZEMÉLY
KOMMUNÁLIS ADÓJÁT ÉS HELYI IPARŰZÉSI ADÓT SZED.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
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, https://
ohp-20.asp.lgov.hu, illetve személyesen
beszerezhetik a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal „D” épületében.
Kérjük adózóinkat, hogy a bevallással, adófizetéssel, adózással összefüggő változások

évben az adott előleg-fizetési időpontban
esedékes – a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerint
bevallott és a 2021. évben az önkormányzati
adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó
- adóelőleg 50 százalékát kell az egyes
esedékességi időpontokban megfizetni, ha
erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.
A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak az iparűzési adóelőleg csökkentés lehetőségét nyilatkozat formájában
kell kérni!
A vállalkozásoknak (a 2021. március 15-i
előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük
legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye,
telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adó
felezés lehetőségével.
Az említett nyilatkozat 2021. január 1.
napjától kizárólag az állami adóhatóságon
keresztül, elektronikus úton, az állami
adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. A
nyomtatvány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK
formátumban lesz elérhető.
A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő
előleg-részlet összegével Hajdúsámson Város
Önkormányzata adóhatósága a vállalkozó
iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét
hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Hajdúsámson Város Önkormányzata
Adóhatósága

bejelentésével kapcsolatban keressék a
polgármesteri hivatal adóügyi ügyintézőit az
alábbi időpontokban és elérhetőségeken:
Az adóhatóság ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 12.30-16.00
Kedd, Szerda, Péntek: 8.00-12.00
Csütörtök: 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

