
Több helyszínen is 
beruházás folyik 
városunkban

Örömtáncot jártunk

TASÓ LÁSZLÓ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ ÚRRAL 
HELYSZÍNI BEJÁRÁST TETTÜNK VÁROSUNKBAN A 
FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSAINKNÁL.

VÁROSUNK INTÉZMÉNYEI – ÖNKORMÁNYZAT, 

CSALÁD –ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, ISKOLA, 

ÓVODA – CSATLAKOZTAK A „TÁNC ÖSSZEHOZ” 

MÁR-MÁR VILÁGMÉRETŰ TÁNCOS MOZGALOMHOZ.

Településünkön útfelújítás zajlik a Kiss utca 
teljes hosszában, a régi Tűzoltószertár 
épületét felújítjuk, amely Közösségi ház-
ként fog funkcionálni, játszótereink - a 
Huncutka, Futrinka és a Radnóti utcai – pedig 
új játékelemeket kaptak, a régiek fel lesznek 
újítva. Jelenleg a Kossuth utcán a templomtól 
az óvodáig illetve az iskolától a gimnáziumig 
térkő járda készítése van folyamatban. 
Mindezeket uniós és állami pályázatokból 
valósítjuk meg, valamint önkormányzati 
támogatással. 
Szeretném ismételten megköszönni Tasó László 
országgyűlési képviselő úr támogatását, hogy 
mindig segíti városunk fejlődését.

Antal Szabolcs polgármester

Ezzel szeretnénk mi is bemutatni, hogy a 
tánc, a dal, a zene életörömet sugároz a 
pandémia idején is.
Köszönöm Mindenkinek, akik részt vettek a 
kihívásban, Vincze Tamás munkáját a videó 
összeállításában! Hajdúsámson, városunk 
ismételten bebizonyította, hogy a nehéz 
időszakban is, mindig össze tud fogni!
A videó megtekinthető a YouTube-n és a város 
facebook oldalán. Antal Szabolcs polgármester

BOLDOG
GYERMEKNAPOT

KÍVÁNUNK
HAJDÚSÁMSON VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA NEVÉBEN 
MINDEN KEDVES GYEREKNEK!  

Antal Szabolcs
polgármester
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Idén Kupás Gergőt, címzetes tűzoltó törzszászlóst részesítette 
elismerésben önkormányzatunk szakmai, emberi hozzáállásáért, 
valamint tűzoltó sportverseny területén, országos szinten 
kiemelkedő teljesítményéért. Az ünnepélyes átadót megtisztelte 
Tasó László országgyűlési képviselő úr és Deák László alezredes úr.

Ezúton gratulálunk Gergőnek, munkájához további sikereket és 
egészséget kívánunk!

Antal Szabolcs polgármester

MÁ JUS 4-E SZENT FLÓRIÁN – A TŰZOLTÓK VÉDŐSZENTJE – NAPJA. 
MINDEN ÉVBEN VÁROSUNKNAK LEHETŐSÉGE VAN EBBŐL AZ ALKALOMBÓL 
HELYI TŰZOLTÓT JUTALMA ZNI SZ AKMAI ELISMERÉSE JELÉÜL.

Elismerést adtunk át VILÁGHÁBORÚS HŐSEINKRE 
CSENDESEN EMLÉKEZTÜNK

A hajdúsámsoni születésű Vitéz Bakó István ejtőernyős 
alezredes kezdeményezésére 1995 óta minden év április 
utolsó vasárnapján koszorúzást tartunk a Világháborús 
Emlékműnél. 
Az ünnepség egyaránt szól településünkön az I. és II. világ-
háború katonai és polgári áldozatainak.
Idén a járványügyi helyzet miatt elmaradt az ünnepi isten-
tisztelet a Református Templomban, a megemlékezésre csak 
szűk körben került sor.
Az elmúlt évben Vitéz Bakó István születésének 100. évfordulójára 
emlékeztünk, 2021-ben pedig - ahogy ő mondta - a második 
születésnapjára, ugyanis az 1941. április 12-i ejtőernyős bevetés 
egyik túlélője volt, melynek idén a 80. évfordulója van. 
Városunk nevében koszorút és virágot helyeztünk el az emlék-
műnél a kulturális intézmény vezetőjével Tarné Hajdú Judittal 

csendes főhajtással.

Antal Szabolcs polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Köszönjük Hajdu Sándor tanár úrnak a nemes felajánlást, aki a 
tanári pályája mellett megalapította saját dekor és gra6kai stúdióját, 
a betűk már ott készültek.
Jó szelfizést, fotó készítést kívánunk Mindenkinek!

Antal Szabolcs polgármester

A VÁROS „SZÍVÉBEN” HELYEZTÜK KI AZ I LOVE SÁMSON BETŰINSTALLÁCIÓT, 
AMELY SZIMBOLIZÁL JA A VÁROS IRÁNTI SZERETETÜNKET.

Nekünk is lett!
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Tapasztalatunk, hogy egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel, 
ezért folytatni fogjuk ezt a kezdeményezésünket a továbbiakban.
Véget ért a Használt telefon visszagyűjtési akciónk is, természetesen 
az összegyűlt készülékeket eljuttattuk a megfelelő helyre.
Köszönjük a lakosság közreműködését, hogy fontosnak tartják 
környezetünk védelmét!

Antal Szabolcs polgármester

SIKERES VOLT ISMÉTELTEN AZ INGYENES LAKOSSÁGI ELEKTROMOS ÉS 
ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK GYŰJTÉSE VÁROSUNKBAN.

Hulladékgyűjtési akcióink

VÁROSUNK MADARAK ÉS FÁK NAPJA ALKALMÁBÓL 
TOVÁBB FOLY TATTA AZ ŐSSZEL ELKEZDETT 
FÁSÍTÁST, EZ ALKALOMMAL A CSOKONAI UTCA 
BEVEZETŐ SZAKASZÁN ÉS A SZATMÁRI UTCÁN 
ÜLTETTÜK EL A FACSEMETÉKET.

Újabb fákat ültettünkSZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTÜNK

„Üzenem a fáknak és a madaraknak:
Boldog az én szívem, örülök, hogy vannak!
Mert tudom a sok fa tüdeje a Földnek,
ők a teremtői a tiszta levegőnek.”

(Aranyosi Ervin)
Dandé Lászlóné alpolgármester

HÍREINK

VETŐBURGONYA KIOSZ TÁSÁR A KERÜLT SOR VÁROSUNKBAN A Z ELMÚLT 
HETEKBEN A ZOK SZ ÁMÁR A, AKIK MEGFELELTEK A KIÍR ÁSNAK ÉS IGÉNY T 
TARTOT TAK R Á.

Vetőburgonyát ajánlottunk fel

Kollégáink segítségével eljuttattuk a kívánt háztartásokhoz, 
melynek nagyon örültek lakosaink.
 Antal Szabolcs polgármester

Szépkorú éveibe lépett Csapó Sándorné, Fülöp Piroska, aki 1931. április 2-án 
született Hajdúsámsonban. 

Négy gyerek édesanyja, két unoka és egy dédunoka nagymamája. Pirike néni szavait 
idézve „nagy öröm, hogy a kor nem látszik rajtam.” Bizony ez így van. Veteményese 
van, aktívan végzi ház körüli teendőit, boldogan mesélt unokáiról.
Egészségügyben dolgozott 18 évig. Az orvosa szerint egészsége kimondottan 100%-os.
Városunk nevében köszöntötte az ünnepeltet Dandé Lászlóné alpolgármester és 
Bodóné Őri Gyöngyi képviselő asszony, akik átadták az önkormányzat ajándékcsomagját.
Pirike néni titka, hogy ilyen nagyszerű egészségnek örvend „a Jó Isten tart jó erőben, 
egészségben” – árulta el.

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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A támogatási kérelmet ingatlanonként egy 
kérelmező – 3 évente – legfeljebb egy eb 
vonatkozásában nyújthatja be. A támogatás 
egy eb esetében egyszer – a transzponder 
beültetéssel egy időben – igényelhető. Az 
oltás beadását és egyidejűleg a transzponder 
beültetését az önkormányzat által kijelölt – 
Hajdúsámson város illetékességi területén 
székhellyel, feladat ellátási hellyel rendelkező 
– állatorvos végezheti el.
Jelen természetbeni támogatásra az jogosult, 
akinek a háztartásában az egy főre jutó 
jövedelem a 48 165 Ft-ot, egyedül élő esetén 
a 66 690 Ft-ot nem haladja meg.
Kérelem kérhető a Szociális és Gyámügyi 
Osztályon, D épület.
     Hajdúsámson Város Önkormányzata

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő- 
testülete 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 
alapján természetben nyújtott ellátásként 
adható az oltással és transzponderrel nem 
rendelkező ebek tulajdonosai számára az oltás és 
egyidejűleg a transzponder beültetés költsége.

Lakossági tájékoztató

2021. ÉVI KÖTELEZŐ VESZETTSÉGOLTÁS. MINDEN 3 HÓNAPOT BETÖLTÖTT EB OLTÁSA KÖTELEZŐ. CSAK MIKROCHIPPEL ELLÁTOTT 

EBEK KAPHATJÁK MEG A VÉDŐOLTÁST! (VAN LEHETŐSÉG AZ OLTÁSNÁL A MICROCHIP BEÜLTETÉSÉRE)

ÖSSZEVEZETETT EBOLTÁSOK IDŐPONTJA  HAJDÚSÁMSON 2021.ÉV

HAJDÚSÁMSON TERÜLETÉN:

06. 12-én 08-10-ig   Jókai utcai iskola
06. 12-én 11-13-ig   Radnóti utca ( játszótérnél)
06. 12-én 08-10-ig   Gépállomás
06. 12-én 11-13-ig   Szatmári-Kinizsi u. sarok

Pót oltások:
07. 04-én 08-09-ig   Gépállomás
07. 04-én 10-11-ig   Szatmári-Kinizsi u. sarok
07. 04-én 08-09-ig   Jókai utcai iskola
07. 04-én 10-11-ig   Radnóti u. ( játszótérnél)

SÁMSONKERT:

06. 12-én 14-15:30-ig   Sámsonkert-Iskola

Pót oltások:
07. 04-én 12-13-ig   Sámsonkert-Iskola

MARTINKA:

06. 12-én 14-15-ig   Buszforduló

Pót oltások:
07. 04-én 12-13-ig   Buszforduló

KÖZÉRDEKŰ

Az összevezetett oltás ára csak a meghirdetett 
helyeken: 5500 Ft/eb
Amely tartalmazza a féreghajtó tablettát is!

Az oltás ára az állatorvosi rendelőben:
5500 Ft/eb+féreghajtó tabletta
Háznál 6500 Ft/eb+féreghajtó tabletta
Az oltási könyv pótlása az összevezetett oltáson: 1000 Ft/db 

Az oltási könyvet hozzák magukkal!

Ügyfélfogadási időben: Hétköznapokon 08-18 óráig 
(Állatorvosi ellátás/védőoltás beadása csak előzetes 
bejelentkezés/időpontfoglalással elérhető!) 

igényelhető a védőoltás a ToldiVet Hajdúsámsoni
Állatorvosi Rendelőben
(Hajdúsámson Toldi u. 16.)

Bejelentkezés és további információ:
Mobil: 06301494030

Tel: 0652201581 

https://www.facebook.com/Toldivet

Email: toldivet@gmail.com
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A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat meg`zető, és 
tartozással nem rendelkező ingatlanhasználó által, 
társaságunkkal előre egyeztetett napon (maximum 
évi 1 alkalommal), egyedi megrendeléssel kért, házhoz 
menő jelleggel történik. A jelentkezés során szükséges 
megadni a hulladék várható mennyiségét és fajtáját is, 
amely legfeljebb 1m3 lehet. 
Lomtalanítás kérése az alábbi elérhetőségeken:
Cím: 4220 Hajdúböszörmény Újvárosi u.12.
Tel: +36 20/ 518-2709, E-mail: lomtalanitas@hhgkft.hu

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

Lomhulladék évente 1 alkalommal (hulladékszállítási 
díjat meg`zető és tartozással nem rendelkező ügyfelek) 
térítésmentesen leadható maximum 100 kg-ig a Hajdúböször-
mény, Czégényi úti lerakóban hétköznap 8.00 és 15.30 között.

Kérjük, a hulladék kukába helyezése során figyeljenek 
a súlykorlátokra. Mind a kommunális, mind a szelektív, 
illetve zöld hulladék gyűjtésére szolgáló kukába max. 20 kg 
hulladék helyezhető el üríthető módon. Amennyiben a 
szelektíven gyűjthető hulladékból – átmenetileg – több 

képződik, mint amennyi a kukába belefér, a többlet 
hulladékot kézi rakodásra (átlátszó műanyag zsák) 
alkalmas módon kötegelve vagy csomagolva elszállítjuk. 
A kuka mellé kihelyezett többlet hulladék mennyisége 
azonban nem haladhatja meg a 0,5 m3-t, vagyis 2 db 110 
literes, átlátszó műanyag zsákot.

Hajdúsági

Hulladékgazdálkodási

Nonprofit Kft.

Ismételten tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a HHG Kft. 
a lomtalanítási közszolgáltatást kizárólag házhoz 
menő módon végezheti. Az ügyfelek szempontjából ez 
azt jelenti, hogy a lomtalanítást előzetesen meg kell 
rendelni. Ez megtehető telefonon, e-mailben, vagy  
az ügyfélszolgálatokon. A részleteket illetően a  
www.hhgkft.hu honlapunkon tájékozódhatnak.

Lomtalanítás tájékozató

SA JTÓKÖZLEMÉNY SA JTÓKÖZLEMÉNY
MARTINKÁÉRT EGYESÜLET TÁMOGATÁSBÓL 
ESZKÖZBESZERZÉST VALÓSÍTHATOTT MEG

MARTINKAI LAKOSOKÉRT EGYESÜLET  
TÁMOGA-TÁSBÓL ESZKÖZBESZERZÉST 
VALÓSÍTHATOTT MEG

A Martinkáért Egyesület a VP6-19.2.1.-23-1-17 kódszámú, Dél- 
Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület - Kis értékű eszköz-
beszerzés című felhívásra, 1917181752 azonosítószámon támogatási 
kérelmet nyújtott be, melyet a Vidékfejlesztési Program Irányító 
Hatósága támogatásra alkalmasnak minősített. 

Az egyesület az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési  
Alap (EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzatból 
999 974 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 
melyből eszközbeszerzést valósított meg a településen.

A fejlesztés eredményeként 2 db laptop, 1 db asztali 
számítógép, 1 db nyomtató, 3 db sörpad garnitúra, 1 db 
gázzsámoly, 30 db szék, 2 db saválló lábas, 2 db fedő, 1 db 
merőkanál, 1 db páramentesítő, 1 db hosszabbító került 
beszerzésre. Az eszközök az önkormányzat tulajdonában 
álló helyszíneken kerülnek tárolásra és nyári napközis 
táboroztatás keretében kerülnek használatra. A napközis 
táboroztatás keretében a 2 db laptop és 1 db számítógép 
a különböző anyagok tárolására szolgál. A nyomtató ezen 
foglalkozások anyagainak kinyomtatásában jelent segítséget. 
A 3 db sörpad garnitúra és a 30 db szék a napközis táborban 
résztvevők elhelyezésére szolgál. A konyhai eszközök 
a gyerekek étkeztetése céljából kerültek beszerzésre. Az 
épület penészedésének a megakadályozása érdekében 
került beszerzése a páramentesítő készülék, ami a gyerekek 
egészségének megőrzését segíti elő. A beszerzett 1 db 
hosszabbító az udvaron használt elektromos eszközök 
áramforrását biztosítja.  

A 999 974 Ft összegű támogatás hozzájárul a közösségi élet 
fellendítéséhez és a közösségformáláshoz. 

Köszönjük a Magyar Állam,  
az Európai Unió és a Dél-Nyírség,  
Erdőspuszták Leader  
Egyesület támogatását!

A Martinkai Lakosokért Egyesület a VP6-19.2.1.-23-1-17 kódszámú,  
Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület - Kis értékű eszköz-
beszerzés című felhívásra, 1920422141 azonosítószámon támogatási 
kérelmet nyújtott be, melyet a Vidékfejlesztési Program Irányító 
Hatósága támogatásra alkalmasnak minősített. 

Az egyesület az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzatból 
999 979 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 
melyből eszközbeszerzést valósított meg a településen.

A fejlesztés eredményeként 1 db laptop, 1 db projektor, 1 db 
vetítővászon került beszerzésre az interaktív előadások 
megtartása, valamint a kültéri és beltéri filmvetítés céljából. 
A szabadidő hatékony eltöltése céljából 1 db billiárdasztal 
került beszerzésre. A sportolási tevékenységek színesítése 
érdekében 2 db kosárpalánk, illetve 3 db kültéri pad is 
beszerzésre került. Mivel sokszor gondot jelentett az, hogy 
akik kerékpárral érkeztek a rendezvényekre, programokra 
nem tudták hová lehelyezni a kerékpárjaikat, így 2 db 
kerékpártároló is beszerzésre került. Az eszközök között 
szerepelt 1 db szalonnasütő beszerzése, melyet az esti 
programokra, valamint különféle sütögetésre használnak 
fel, ezzel is növelve a közösen eltöltött időt. Mindez 
elősegíti a hátrányos helyzetű fiatalok számára szervezendő 
programok megvalósítását.  

A 999 979 Ft összegű támogatás hozzájárul a közösségi élet 
fellendítéséhez és a közösségformáláshoz. 

Köszönjük a Magyar Állam,  
az Európai Unió és a Dél-Nyírség,  
Erdőspuszták Leader  
Egyesület támogatását!

KÖZÉRDEKŰ
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S ha van valamiféle egységes meghatáro- 
zás, akkor biztosan vallásnak nevezhető a 
keresztyénség is. Ami miatt engem zavar 
ez a meghatározás, hogy pont a keresz-
tyénség az, amely nem behatárolható, 
beszűkíthető holmi vallási de6níciók közé. 
Hiszen a keresztyénség kapcsolatot jelent 
az élő Istennel. A keretek sajnos az év- 
ezredek alatt megmerevedtek, és sok 
esetben akadályává is váltak az Istennel 
való kapcsolatnak. Akinek az egész csak 
egy vallás, az csak a keretek végrehaj-
tására, kitöltésére törekszik: elmenni temp- 
lomba, kifizetni a tagságit, megkeresztelni 
a gyereket, konfirmálni, templomban 
esküdni, esetleg temetési szertartást kérni, 
semmi több. Ez így vallásgyakorlat, de 
nem hit, és nem kapcsolat az élő Istennel.

Az, hogy valaki igénybe veszi a szertar-
tásokat nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
ő keresztyén. Sőt ki kell mondani, a leg- 

többen nem keresztyének attól, hogy a 
rítusokat fontosnak tartják. Keresztyénnek 
lenni azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyok 
Jézus Krisztussal, akit követek. Követni őt 
pedig a világ legnagyobb szabadsága, s 
egyben a legkiszámíthatatlanabb dolog, 
ami csak létezhet. Bármi megtörténhet 
és annak az ellenkezője is. Míg a vallások 
adnak egy keretet, amely mindig ugyanaz: 
kiszámítható és letudható, addig a kap-
csolat megújításra vár: változó, szabad, 
mindkét fél tevékenyen részt vesz benne. 
Ami biztos, hogy az Isten szeret és mel-
lettem marad.

Jézus arról beszél Nikodémusnak, hogy 
az újjászületett ember a Lélektől vezetett 
ember. „A szél fúj, amerre akar; hallod a 
zúgását, de nem tudod, honnan jön és 
hová megy: így van mindenki, aki a Lélek- 
től született.” (Jn 3, 7;) Így van az is aki 
Istentől született.” Isten szabadon cselek-

szik, mi meg szabaddá válunk arra, hogy 
bennünk és általunk cselekedjen. Annyit 
tudok, hogy ma itt vagyok, de holnap 
engedek majd neki. Amúgy is minden 
napnak elég a maga baja. Igazi szabad 
élet, de mégis a legbiztonságosabb, hiszen 
minden a javunkat szolgálja.

Idén májusban hat felnőtt és tizenöt 6atal 
kon6rmált gyülekezetünkben. Vallást tettek 
arról, hogy hisznek Jézusban. Elkötelezték 
magukat egyházunk mellett és hogy 
életüket Istennek adják. Sokszor úgy 
tűnik, hogy ez is csak egy megmerevedett 
keret, aminek semmi értelme nincs. Mégis 
igyekszünk minden esztendőben össze-
gyűjteni a fiatalokat és felnőtteket, hogy 
elkötelezzék magukat a Megváltónk mellett. 
Ha csak egy szertartás, akkor üres szavak 
és ígéretek hangzanak el a közösségben, 
de ha őszinte vallomás, akkor életek szület- 
nek és válnak szabaddá Jézus Krisztusban.  
Isten azzal a reménnyel tölt el bennünket, 
hogy munkálkodik a 6atalokban. Mi pedig 
imádságban kísérjük őket, hogy meg-
tapasztalják a boldog Isten szabadságát 
és szeretetét életük minden napján, hogy 
ne eggyel több vallásos ember, hanem 
minél több Krisztust követő ember legyen 
a településünkön is.

Szanyi György, református lelkipásztor

ENGEM RETTENETESEN ZAVAR, AMIKOR A KERESZTYÉNSÉGRŐL VALLÁSKÉNT 

(RELIGIO) BESZÉLNEK, ÉS EZZEL BESOROLJÁK A TÖBBI VALLÁS KÖZÉ. EGY 

KÍVÜLÁLLÓ SZÁMÁRA VALÓSZÍNŰLEG NEM IS MUTAT MÁST MAGA AZ EGYHÁZ 

ÉLETE SEM, HISZEN VANNAK KULTUSZ HELYEK, SZERTARTÁSOK, RÍTUSOK, 

HIEDELMEK, VALLÁSI ELVÁRÁSOK, ÉLETET SZABÁLYOZÓ ERKÖLCSI SZABÁLYOK.

Református Egyház
Nem vallás, kapcsolat

LÉLEKSZER  I  Egyházaink hírei, gondolatai
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Ahogyan Jézus a Szentlélek által fogant 
Mária méhében, a Szentlélek által öltötte 
magára az emberi testet (Megtestesülés), 
úgy az Ő „Titokzatos Testébe” - az Egyház-

ba is a Szentlélek által testesült bele. 
Reméljük, hogy most a pandémia által 
„méhen belüli létre kényszerült” Egyház, 
a Szentlélek által újjászületik. 

Május 10-től kezdődően a Magyar Püspöki 
Konferencia visszavonta azt a rendel-
kezését, hogy a vasárnapi szentmisén 
való közösségi részvétel nem kötelező, 
annak úgy is eleget tehet a katolikus 
hívő, ha online, vagy TV-n keresztül 
hallgat szentmisét. Mostantól tehát, a 
latin szertartású római katolikus hívek 
számára újra kötelező a plébániai közös-
ségben megünnepelt Úr napja. A mi 
szentmisénk, Jézus szeretetlakomája, a 
lakomán pedig nem lehet online részt 
venni, ahhoz személyes jelenlétre van 
szükség. A betegek természetesen to-
vábbra is fel vannak mentve ez alól a 
kötelezettség alól, és ők jól teszik, ha TV-n, 
vagy Interneten keresztül bekapcsolódnak 
egy-egy szentmisébe. 

A hajdúsámsoni római katolikusokat min- 
den vasárnap 11 órára várjuk a Béke u. 1. 
alatt található kis templomunkba. Minden 
hónap második vasárnapján újra lehetőség 
lesz gyermek keresztelésre is. A felnőtt 
kereszteléshez személyes megbeszélésre 
és hosszabb felkészülési időre van szükség. 
Pünkösd közeledtével hívjuk a Szentlelket, 
hogy élessze újjá hitünket, tegye élővé 
közösségünket!

Fodor András római katolikus lelkipásztor

PÜNKÖSD ÜNNEPE AZ EGYHÁZ SZÜLETÉSNAPJA. UGYANIS A JÉZUS ÁLTAL 

ALAPÍTOTT KÖZÖSSÉG EKKOR VÁLIK ÉLETKÉPESSÉ.

Római Katolikus Egyház

LÉLEKSZER  I  Egyházaink hírei, gondolatai

GÖRÖG KATOLIKUS 
EGYHÁZ HÍREI

Egyházunk Közösségi házában 
elindította az ikonfestő-kört.

Május 25-én volt az első találkozó a jelentkezőknek, megismerkedtek az 
ikonok világával, ikontisztelettel, az ikonfestészet rejtelmeivel. Az ikon képes 
biblia. Kézzel festett teológia, szakrális művészet, amit hitből, szeretetből és 
elkötelezettségből lehet művelni. 

Így hívom és várom az ikont- festő barátokat. 

Szeretettel: Zolcsák Miklós görög katolikus ikonfestő atya 
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A 2021/22. tanévben induló képzések:

• 0001: 4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés

• 0021: Gépészeti ágazat, épület- és szerkezetlakatos szakképesítés

• 0021: Gépészeti ágazat, gépi és CNC forgácsoló szakképesítés

• 0021: Gépészeti ágazat, hegesztő szakképesítés

• 0022: Szociális ágazat, szociális ápoló és gondozó szakképesítés

• 0023: Turizmus és vendéglátás ágazat: pincér-vendégtéri szakember,    
            szakács, cukrász szakképesítés

Az első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német. A nyelvtanítás emelt óraszámban történik. Az induló 
gimnázium fontos célkitűzése a tanulók színvonalas képzése, hogy jól felkészülve felvételt nyerjenek felsőoktatási 
intézményekbe, vagy az érettségi után kiemelt szakmai képzésben vegyenek részt. Az oktatásban kiemelt hangsúlyt kap 
az informatika oktatása.

A műszaki terület szakmái esetén a képzés első részében közös műszaki alapozó oktatásban vesznek részt a tanulók.  
Ez átjárhatóságot biztosít a különböző szakmaterületek között.

A szociális ápoló és gondozó szakma ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen közreműködik a támogatásra szorulók 
gondozásában, nevelésében, fejlesztésében és segítésében, az ehhez fűződő adminisztrációs feladatokban.

A turizmus-vendéglátáshoz tartozó szakképesítésekkel rendelkező dolgozók is rendkívül keresettek, így az elhelyezkedésük 
a munkaerőpiacon nagyon könnyű. Jellemzően a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatokat látnak 
el munkájuk során.

Jelentkezni az iskola titkárságán lehet. Jelentkezési határidő: 2021. június 7.

TISZTELT SZÜLŐK!

A 2020-2021-ES TANÉVBEN AZ ALÁBBI KÉPZÉSEK SZABAD FÉRŐHELYEIRE VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐ 

DIÁKOK JELENTKEZÉSÉT RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS KERETÉBEN.

RENDKÍVÜLI FELVÉTELI
ELJÁRÁS A KÖZÉPISKOLÁBA

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA,
GIMNÁZIUM,  SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS AMI HÍREI
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HARMINC ÉVIG
A SEGÍTŐ 
SZAKMÁBAN

A Család - és Gyermekjóléti Szolgálat 

vezetője Csőszné Szilágyi Erzsébet, 

valamint a munkatársak köszöntötték  

Hajósiné Varga Katalint – Katikát 

- a közel 30 éves segítő szakmában 

eltöltött munkájáért. 

További hosszú és egészségben 

gazdag nyugdíjas éveket kívánt 

személyesen is az intézmény 

igazgatója Terdik János, az önkor- 

mányzat nevében pedig Dandé 

Lászlóné alpolgármester asszony.

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT HÍREI

Munkatársakat keresünk!

A Debreceni és Nyírségi 
Görögkatolikus Gyermekvédelmi 
Központ NEVELŐSZÜLŐKET keres.

A nevelőszülők foglalkoztatási 
jogviszonnyal rendelkeznek, de 
a már meglévő munka mellett is 
végezhető ez a hivatás.
A képzést biztosítjuk.
Teljes körű felvilágosítás: 
30/555-6816 vagy 30/010-6112 
(munkaidőben)
Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 9.
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Újra lehet beiratkozni, átiratkozni, a késedelmi díjakat pedig természetesen 
elengedjük. A hétfői és csütörtöki hosszabb nyitva tartás már májusban elérhető, 
a szombati napokon való szolgáltatást júniustól biztosítjuk.
Új könyvek folyamatosan érkeznek, ezekből a facebook oldalunkon adunk 
rendszeresen ízelítőt!

Mindenkit szeretettel várunk!
Tarné Hajdú Judit igazgató

KÖNYVTÁRI HÍREK

VÁROSI KÖNYVTÁRUNKBAN „NYITOGATUNK”, OLVASÓINK FOKOZATOSAN 

KEZDENEK VISSZATÉRNI. BEJÖNNI CSAK VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL  

LEHET, DE ELŐZETES IGÉNY LEADÁSSAL AZ OLTÁSSAL MÉG NEM 

RENDELKEZŐKET IS KI TUDJUK SZOLGÁLNI, A KÖNY VEK ÖSSZE  

KÉSZÍTÉSE UTÁN AZ AJTÓBAN VALÓ ÁT VÉTELLEL.

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR,
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

A hajdúsámsoni Dínó
Bábcsoport is részese a megyei bábos programnak

SZÁZÖT VEN BÁB, KÖZ TÜK A HÍRES HAK APESZI MAKI SZER ZET T ÖRÖMET A HA JDÚSÁMSONI 
GYEREKEKNEK.„A BÁB JEL, AMELYNEK SORSA VAN” CÍMŰ VÁNDORKIÁLLÍTÁS FEBRUÁRBAN 
INDULT ÚTJÁR A ÉS LÉTAVÉRTES, POCSA J, KONYÁR TELEPÜLÉSEK UTÁN VÉGRE  
MEGÉRKEZET T HA JDÚSÁMSONBA IS.

A bábok egy része haza látogatott, hiszen 
a harminc évig a településen működő Dínó 
Bábcsoport 6gurái is részesei lettek a megyei 
bábos programnak. 

Helyszínként az iskola könyvtára szolgált, 
ablakából kívülről is megcsodálhatóak voltak 
a bábok. 

A kiállítás átadás-átvételére április 27-én került 
sor szűk körben. Dandé Lászlóné és Csigéné 
Zsadányi Mariann alpolgármester asszonyok 

is jelen voltak, akik az önkormányzat nevében 
támogatásukat fejezték ki a nagy múltú 
hajdúsámsoni Dínó Bábcsoport 6guráinak.  

A bábokat Magi Krisztina, a Vojtina Bábszínház 
munkatársa mutatta be, aki mentorként segíti 
majd a megyei program keretében alakuló 
helyi, új bábcsoport működését. 

Hajdúsámsonban ma is nagy becsben tartják 
az 1969-től 1999-ig működő Dínó Bábcsoportot, 
melynek vezetője, Szűcs Mihályné Gabi néni 

minden írásos és tárgyi emlékét a helyi 
művelődési háznak adományozta. Jelenleg 
a közművelődési szakemberek a település 
vezetésével együtt azon dolgoznak, hogy 
azokat állandó kiállítás keretében újra a 
sámsonkerti iskolában tudják elhelyezni. A 
kulturális intézmény egyidejűleg javaslatot 
tesz a közösség települési értéktárba való 
felvételére is.

A sámsoni gyerekek az újranyitásnak köszön-
hetően hamarosan a Vojtina Bábszínház elő-
adását is megtekinthetik.

A programok a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központja pályázatának köszönhetően, a 
Vojtina Bábszínház és a Nemzeti Művelődési 
Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 
együttműködésében valósulnak meg.

Tarné Hajdú Judit igazgató

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR,
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY
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A Közösségek Hete keretében újra indultak csoportjaink. Az 
Öltögetők Klubja újra-kezdés öltögetve címszóval, a Muskátli 
Népdalkör pedig a Csoóri Programban elkészült új fellépő 
ruhájuk fotózásával tértek vissza. 

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár Művelődési Ház és Kiállítóhely 
szervezésében ötletesebbnél ötletesebb programokat szer-
veztünk a hétre, többek között Értékmentés kalákában címmel 
a helyi Budaházy sírkert takarítása, helytörténeti séta, zárásként 
pedig az Értékek nyomában- családi vetélkedőre került sor. 
Előzetesen már meghirdettük a vetélkedőt, melynek célja az 
volt, hogy a családok megadott szempontok szerint gyalogosan 
vagy két keréken felfedezzék a település értékeit, melyeket 
igazolni kellett szelfivel. Intézményünk dolgozója túravezető 

füzetet is készített a családi megmérettetésre, melynek leadása 
feltétele volt az eredményes teljesítésnek. 

Tizenöt családtól kaptunk fotókat a hétvégi „Értékek nyomában” 
túra teljesítéséről. A visszajelzések alapján mindenki nagy 
örömmel fedezte fel „Itthon otthon vagy!” szlogennel Hajdú-
sámson látnivalóit. Köszönjük szépen a részvételt, olyan sok 
fotó érkezett, hogy mindet nem is tudtuk közzétenni.

Mindenkinek gratulálunk! 
Aki most lemaradt, figyelje híreinket, lesz újabb lehetőség!

Tarné Hajdú Judit igazgató

Közösségek Hete Hajdúsámsonban is

MEGTARTOTTUK MI IS A KÖZÖSSÉGEK HETE KULTURÁLIS PROGRAMSOROZATOT HAJDÚSÁMSONBAN  
MÁJUS 10-I KEZDÉSSEL, MELYNEK MOTTÓJA VOLT ORSZÁGOSAN „EGY HÉT, AMELY RÓLUNK,  
A TELEPÜLÉSEINKRŐL, ÉRTÉKEINKRŐL SZÓL!”

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR,
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY
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Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
 


