Méltóképpen
búcsúztunk el az orvosi
ügyelet dolgozóitól

A SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁST
JÚLIUS 1-TŐL HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN AZ
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT VETTE ÁT.
A búcsúzás az Orvosi Ügyelet orvosaitól,
dolgozóitól nem maradhatott el. Július
13-án városunk nevében ünnepélyes keretek

között személyesen is megköszöntem
az Orvosi Ügyelet vezetőjének, Dr. Bíró
Lajosnak, az orvosoknak, egészségügyi
dolgozóknak áldozatkész, kitartó munkájukat, hogy precízen, szakszerűen látták el
Hajdúsámsonban az orvosi ügyeletet.
Antal Szabolcs polgármester

Ösztöndíj pályázatot
nyert városunk
AZ EFOP HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK
FEJLESZTÉSE PROJEKTRE, NÉGY MÁSIK
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TELEPÜLÉSSEL MI
IS PÁLYÁZTUNK, MELYNEK KERETÉBEN A
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
„MARADJ HAJDÚ-BIHARBAN” ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZATÁRA 26 FŐ HAJDÚSÁMSONI
KÖZÉPISKOLAI TANULÓ ÉS EGYETEMI
HALLGATÓ SIKERESEN PÁLYÁZOTT.
A szerződések aláírására az önkormányzat
nagytanács termében került sor. A megjelent diákokat Tasi Sándor a megyei közgyűlés alelnöke is köszöntötte, aki kiemelte,
hogy Hajdúsámson egy dinamikusan fejlődő település, a fiatalokat ezzel az ösztöndíj

pályázattal is szeretnék motiválni jövőjüket
tekintve.
Ezúton is szeretném megköszönni a lehetőséget a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatnak, hogy Hajdúsámson a nyertes
települések között szerepelhetett, mely

először adatott meg városunk életében.
A megyei önkormányzat folytatni fogja
az ösztöndíj pályázatot, a kiírásról a
későbbiekben tájékoztatást fognak adni.
Antal Szabolcs polgármester
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ÉVRŐL ÉVRE ÚJÍTJUK ÉS
SZÉPÍTJÜK PARKJAINKAT

Díjátadó
ÁTVEHETTÜK A RE-MOBIL: ÚJRA PASSZOLJUK VISSZA! ELNEVEZÉSŰ
MOBILGYŰJTŐ VERSENY ÖNKORMÁNYZATI KATEGÓRIA DÍJÁT JÚNIUS
10-ÉN A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KERESKEDELMI IPARKAMARA
EGYIK DÍSZTERMÉBEN.
Városunkat a díjátadón Dandé Lászlóné alpolgármester képviselte, az elismerést Kathiné Juhász Ildikó vidéki alelnök és
Kádár András a Jane Goodall Intézet főtitkára adták át.
Antal Szabolcs polgármester

Városunk parkjai évről évre szépülnek, hiszen egyik fontos
feladat számunkra, hogy központunk rendezett, tiszta,
hangulatos legyen.
A tavaszi munkálatok kezdetekor az önkormányzat melletti
park felújítását is elkezdtük. A kiöregedett fákat kivágtuk,
szegélyköveket raktunk le, rózsákat, díszbokrokat, fákat
ültettünk, füvesítettünk.
Régóta terveztük, hogy új lámpatestekkel is bővítjük majd a
parkot. A napokban négy darab kandeláber kihelyezésére
került sor, így még szebb és látványosabb lett terünk.
A Virágos Magyarország országos versenyre neveztük
Hajdúsámsont is, a közönség szavazásnál kevés kellett volna a
3. helyezéshez, de így is a 30.000 főig lakott települések közül a
4. helyen végeztünk. Várjuk az országos eredményt.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a virágfelajánlásokat Fábián
Mártának, Abai Emmának és Balla Istvánnak, a Rekettyés Balla
Növénytanoda tulajdonosának. Kedvességükkel városunk
még gazdagabb lett a virágosításban.
Dandé Lászlóné alpolgármester

Átadtuk önkormányzati
pedagógiai díjunkat
ÖNKORMÁNYZATUNK MINDEN ÉVBEN ÉLHET
AZZAL A LEHETŐSÉGGEL, HOGY PEDAGÓGIAI
DÍJBAN RÉSZESÍTSEN OLYAN PEDAGÓGUST, AKI
AZ OKTATÁSBAN, VÁROSUNKÉRT KIEMELKEDŐ
MUNKÁT VÉGEZ.
Idén Nagy Zsuzsanna tanítónő kapta elismerésünket, aki 22 évig tanított hűen,
szorgalmasan, kimagasló eredményekkel
iskolánkban, ugyanis 40 év munkaviszony
után nyugdíjas búcsúztatójára is sor került
a tanévzáró értekezleten.
Kívánunk Nagy Zsuzsa tanítónő számára
boldog, egészségben gazdag nyugdíjas
éveket és köszönjük pedagógiai munkáját!
Antal Szabolcs polgármester
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Folytatódott a kutyás tábor városunkban

SZÁMOMRA MINDIG KÜLÖN ÖRÖM, HOGYHA OLYAN MEGHÍVÁST KAPOK
EGY RENDEZVÉNYRE, AHOL GYEREKEK KÖZÖTT LEHETEK.
Szeretettel tettem eleget Fekete Róbert, a Martinka Eb Nevelde
vezetője meghívásának a Martinkai Közösségi Házba, aki 4.
alkalommal szervezte meg nyári kutyás táborát városunkban.
Érdekes és nem mindennapi rendőrkutyás bemutatót láthattunk
Komádi István főtörzsőrmestertől, aki egyben kutyavezető is.

Hajdúsámson újra összefogott
A 8 ÉVES TÓTH BRIGI NEM MINDENNAPI CSELEKEDETET TESZ EGY
BETEG KISLÁNY GYÓGYULÁSÁÉRT.
Elhatározta, limonádét fog árulni a piacunkon szombatonként, az összegyűjtött pénzt pedig eljuttatja a 7 éves
Reginához, aki sajnos komoly betegséggel küzd.
Önkormányzatunk támogatni és segíteni szeretné e nemes célt.
Kupakgyűjtő szívecskénkből összegyűlt pénzt a közelmúltban adtuk át a kislánynak személyesen. Hivatalunk portájánál
pedig limonádét vehettek kollégáink Brigitől, természetesen
én is vásároltam a finom üdítőből.
Gyűjtőládákat helyeztünk ki helyi üzletekben, aki teheti, kérjük
támogassa Regina gyógyulását.
Hajdúsámson büszke lehet Brigire, aki ennyi idősen ilyen
tettet visz végbe, mely azt gondolom, példaértékű.
Antal Szabolcs polgármester

Természetesen az ajándék sem maradhatott el, minden gyereket megvendégeltem egy jégkrémmel, hogy még jobban
átvészeljék a nagy meleget.
Köszönöm mégegyszer, hogy ott lehettem és gratulálok a tábor
megszervezéséhez!
Antal Szabolcs polgármester
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Tájékoztatás
MINT AHOGY AZT A FŐOLDALON IS OLVASHATTÁK, 2021. JÚLIUS
1-TŐL A SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELETET HAJDÚ-BIHAR
MEGYÉBEN, ÍGY VÁROSUNKBAN IS AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT FOGJA ELLÁTNI.
Az ügyelet telefonszáma megváltozik! A korábbi elérhetőség
helyett az alábbi telefonszámot kell hívni július 1-től:
06/52 506-303
Azt gondolom, hogy a mentőszolgálat iránt bizalommal lehetünk, hiszen nap, mint nap bizonyítják a mentőorvosok, ápolók
szakszerű tudásukat, helytállásukat.
Az ügyelet helyszíne nem változik, továbbra is a Hársfa utcai
Egészségügyi Központban történik az ügyeleti ellátás. Nagyon
fontos, hogy a Mentési Pont továbbra is változatlanul működik
7.00 órától 19.00 óráig.
Így a Mentőszolgálat munkatársai 24 órában lesznek jelen
városunkban.
Antal Szabolcs polgármester

ÚJABB UTCÁT ASZFALTOZUNK

Hajdúsámson Város Önkormányzata a Belügyminisztérium
által kiírt „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására” pályázatott nyújtott be,
mely sikeres elbírálásban részesült. A pályázat keretében
a legnagyobb, bruttó 40 000 000 millió Ft támogatásban
részesült településünk.
A nyertes pályázatnak köszönhetően az Ág utca, Szatmári és

Veres Péter utcák közötti szakasza aszfaltburkolatot fog kapni.
A fejlesztések közül a legfontosabb feladat még mindig
az utak felújítása, aszfaltozása, melyeknek megvalósítása
folyamatos.
Ezúton is szeretném megköszönni Magyarország Kormányának
és Tasó László országgyűlési képviselő úrnak a támogatást!
Antal Szabolcs polgármester
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Tisztelt Lakosaink!
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AHOGY EGYRE JOBBAN KÖZELEDÜNK A NYÁR VÉGÉHEZ, TÖBBEN IS ÉRDEKLŐDTEK A
VÁROSNAPI RENDEZVÉNYÜNK IRÁNT.
Sajnos az idei évben, több okból kifolyólag
sem kerülhet megrendezésre. Egyrészt azért
sem, mert a költségvetés tervezésekor az
év elején, a rettentően bizonytalan anyagi
helyzetben úgy ítéltük meg, hogy a
legnagyobb és legköltségesebb városi
rendezvény most nem tartozhat az önkormányzat halaszthatatlan dolgai közé, a
vírusjárvány miatti kilátástalan helyzetben.
Másrészt, ha nem a takarékossági okát
nézzük, hanem kockázati oldaláról
közelítjük meg a döntést, nagyon fontos
tény, hogy városnapi ünnepségünket már

az év első hónapjaiban el kell kezdeni
szervezni, főként az esti fellépők és a
szükséges eszközök szerződései miatt.
Az első félévi bizonytalan helyzetben,
senki sem tudta és nem is tudhatta,
hogy mikor kerülnek a vészhelyzeti
korlátozások feloldásra, egyáltalán mikor
térhetünk vissza a megszokott normális
életünkhöz. A legnagyobb felelőtlenség
lett volna azt bevállalnunk, hogy év elején
szerződéseket kötünk sztárvendégekkel,
akik ha a vírus helyzet miatt nem tudnak

fellépni, nekünk akkor is ki kell fizetnünk
a szerződés szerinti nem kevés fellépési
díjaikat. Felelőtlen és kockázatos dolgokat
pedig nem vállalunk!
Nem vagyunk egyedüli település, aki
amellett döntött, hogy az idei évben nem
rendez város vagy falunapot. Lesznek
rendezvényeink még a nyár hátralévő
részében és a következő hónapokban is,
melyeket a napokban hirdettünk meg,
illetve fogunk hamarosan meghirdetni.
Bízom benne, hogy megrendezésre is
kerülnek, nem lesz újabb hulláma a járványnak már a jövőben!
Köszönöm szíves megértésüket!
Antal Szabolcs polgármester
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KÖZÉRDEKŰ

Lakossági tájékoztató
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az E.ON
Tiszántúli Áramhálózati Zrt. előreláthatólag
2021. augusztus 02. napjával kezdődően
kivitelezési munkálatokba kezd
- középfeszültségű kábelt fektet kb 3
kilométeres hosszban - melynek kiindulási
pontja Hajdúsámson, Külső-Hadházi út
213/132/1 sz. oszlop. A munkálatok, melyek
több ütemben fognak folyni, előreláthatólag
a következő utcákat érintik:
Hadházi utca, Krúdy Gyula utca,
Csokonai utca
A beruházási munka befejezésének tervezett
időpontja: 2021. október 30.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Hajdúsámson Város
Önkormányzata

Segítségkérés
KEDVES HAJDÚSÁMSONIAK! A SEGÍTSÉGÜKET SZERETNÉM KÉRNI. A KÁLVÁRIÁM
KÖZEL 10 ÉVVEL EZELŐTT KEZDŐDÖTT.

Két gyerekes családanya vagyok, két lányom
van a 15 éves Lili és a 9 éves Bogi. Főállásban
ápolom beteg édesanyámat, 13 éve.
Sajnos csalókkal hozott össze a sors. 2012ben arra döntöttük édesanyámmal, hogy
házunkat eladjuk, több okból kifolyólag is.
A vevőkkel szerződést kötöttünk természetesen az eladásról, akik nem tartották a
megállapodáshoz magukat, a ház összegéből
mindössze az évek alatt 400 ezer forintot
kaptam.

HELYI ADÓKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Hajdúsámsoni Lakosok!
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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
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

Ügyvédről ügyvédre, albérletről albérletre
jártunk, hiszen szinte „földön futókká” váltunk.
Jelenleg ott tartunk, hogy árverezik az
ingatlant. Elővásárlási joggal élhetek, hogy
visszakapjam a házamat, de ehhez 10% önerő
szükséges, 850 ezer forint. A mostani állás
szerint 2021. december 31-ig van erre
lehetőségem.
Egy álom válna valóra gyermekeimmel,
édesanyámmal, ha visszakaphatnánk jogos
tulajdonunkat.

SÁMSONKERTI HÍRADÓ

Nem csak a
20 éveseké a világ!

Kérem, aki tud, segítsen, hogy visszakaphassuk régi életünket!
Bankszámlaszámunk:
Szigeti Gyula Istvánné 60600101-15091015
Hálával és köszönettel: Szigeti Mónika

Szeretettel hívjuk és várjuk a sámsonkerti
senior korcsoportot, melynek első
találkozója augusztus 9-én volt s havi
rendszerességgel lesz megrendezve a volt
sámsonkerti iskolában (Fő utca 41.). Az
idősek klubja jó alkalom egy ismerkedős,
beszélgetős együttlétre.
A klubbot Oláh Imréné Erzsike fogja vezetni.
Terveink szerint havonta egyszer találkozunk.
Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester

7

Élet a közösségi házban

SÁMSONKERTI HÍRADÓ

MINDEN HÓNAP UTOLSÓ PÉNTEKJÉN BABA-MAMA KLUBBA VÁRJUK
A HAJDÚSÁMSONI ANYUKÁKAT ÉS GYERMEKEIKET EGY JÁTSZÓS ÉS
BESZÉLGETŐS DÉLELŐTTRE 10 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG.

Örömmel jönnek a betegek
a sámsonkerti rendelőbe
Örömmel jönnek a betegek a Sámsonkertben
található Orvosi rendelőnkbe, hisz szemet
gyönyörködtető látványban van részük.
Pócsiné Magdika, aki a lányával Renátával
a rendelő tisztaságáért felel, úgy döntött
felvirágoztatja a rendelő környékét. Saját
virágpalántákat nevelt, s a szomszédságából is
szert tett különböző növényekre. Köszönjük a
példaértékű közösségi munkáját.
Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester

Nyíltnap az állattartó telepen
Nagy érdeklődés fogadta az első nyílt napot az állattartó telepen július
17-én délelőtt, ahol haszonállatokkal ismerkedtek meg a gyerekek.
Aki nem tudott eljönni ne keseredjen el,
biztosan lesz még ilyen alkalom, figyeljék a
város facebook oldalát. Régóta tervünk, hogy
a sámsoni gyerekek minél szélesebb körben
megismerkedhessenek a szürke marhákkal,
lovakkal, kecskékkel, bárányokkal, szamárral.
Ennek érdekében célunk, hogy a helyi
óvódások és iskolások szervezett kereteken
belül látogatást tegyenek.
Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester

Megújult
a központunk
Önkormányzatunk és a sámsonkerti
közfoglalkoztatottaknak köszönhetően
megújult a központunk:
lefestésre kerültek a padok, a virágládák
és a hirdetőtáblák. Valamint a fűrészüzem
dolgozóinak hála pótlásra került a Fő utca –
Síp utca kereszteződésében a hirdetőtábla.
Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester
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HÍREINK

Szarvason kirándult a Városi Idősek Klubja
TAVALYI ÉVBEN VEHET TÜK ÁT AZ IDŐS BARÁT ÖNKORMÁNYZAT DÍJAT.
AZ ÖSSZEGBŐL, AMIT NYERTÜNK, A VÁROSI IDŐSEK KLUBOT ÉS AZ ŐSZIRÓZSA
NYUGDÍJAS KLUBOT KIRÁNDULNI INVITÁLTUK.
A Városi Idősek Klub tagjai - akik a Család
– és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartásában
állnak - látogattak el a Szarvasi Arboré-

tumba, megcsodálhatták a Mini Magyarország Makettparkot, a nap végén a Vízi
Színházat tekintették meg.

Szépkorú köszöntés
90. ÉLETÉVÉT TÖLTÖTTE, SZÉPKORÚ ÉVEIBE LÉPETT CSIKI BÉLÁNÉ,
ÉVIKE NÉNI, AKI 1931. JÚNIUS 5-ÉN SZÜLETETT GELSÉN.
Önkormányzatunk nevében az ünnepeltet
köszöntötték és az ajándékokat átadták
Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester
- aki verssel is kedveskedett - és Rákos
Tamás képviselő úr.
Évike néni 8 gyermek édesanyja, 15
unoka és 7 dédunoka nagymamája.
Nagyon családcentrikus, amit mi sem
bizonyít jobban, hogy jelenleg egyik

gyermekénél él és a szomszédjai is szintén
a gyerekei. Pénzügyi területen dolgozott
nyugdíjazásáig. Szeret főzni a mai napig,
tésztát gyúrni, piacra járni.
Életvidám és arra a kérdésünkre, mi a
hosszú, szép életéveinek titka „Mindig
legyen célja az embernek” – válaszolta.
Kívánunk Évike néninek a továbbiakban is
egészségben, szeretetben boldog életet!

A nyertes pályázatnak köszönhetően egy
tartalmas, jó hangulatban eltöltött nappal
lett gazdagabb a nyugdíjas klub, akiket
elkísértek a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat dolgozói, valamint a szolgálat
vezetője Csőszné Szilágyi Erzsébet is.
Dandé Lászlóné alpolgármester

PREVENCIÓS NAPOT
TARTOTTAK
A Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából
a Kortársak az Egészséges Fiatalokért
Egyesület és a Hajdúsámsoni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum nagy sikerű
Közlekedésbiztonsági és Prevenciós Napot
tartott június 25-én Hajdúsámsonban.
A résztvevők szimulátorok és a modern VR technika
segítségével kipróbálhatták milyen érzés alkoholosdrogos befolyásoltság alatt történő közlekedés,
mellyel szeretnénk rávilágítani őket ennek a
veszélyességére. A program keretében a
legkisebbek játékos vetélkedők segítségével
kapcsolódhattak a programhoz.

Kiss József elnök
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90 éves lett Márta néni
KOVÁCS MIHÁLYNÉ, BISTEI MÁRTA 1931. JÚLIUS 28-ÁN SZÜLETET T
TISZANAGYFALUBAN. BETÖLTÖTTE 90. ÉLETÉVÉT, SZÉPKORÚ LETT.
Jelenleg idősek otthonában tölti idősebb
éveit városunkban, ugyan vannak egészségügyi problémái, de ennek ellenére mosolyog,
várja szeretteit, hogy látogassák őt. A TSZben, mezőgazdaságban dolgozott aktív
éveiben. Szabadidejében nagyon szeretett

varrni, horgolni, gyönyörű kötényeket,
mellényeket készített. Mindig örökmozgó
volt. Férjét korán elveszítette, aki egy cipőgyárban volt minőségi ellenőr.
Mártika néni egy lány gyermek édesanyja,
2 unoka és két dédunoka nagymamája.

Zánkán táborozhattak
a sámsoni gyerekek
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni telephelye első alkalommal sikeresen pályázott az Erzsébettábor keretein belül meghirdetett balatoni nyaralásra, Zánkára.
A résztvevő gyerekek Sámsonkertből, Martinkáról és Liget-dűlőről érkeztek.
A táborozós gyerekek 6 napot tölthettek a Balatonon, akik életre szóló élményekkel
gazdagodtak a tábor ideje alatt. Az online teret háttérbe szorítottuk egész
héten. Kulcsfontosságú szerepet töltött be a felhőtlen játszás a szabad levegőn,
a közösség újraépítése és a személyes kapcsolatok erősítése.
Itt is szeretném megköszönni minden munkatársamnak helytállásukat az
intézményben és azon kollégáim munkáját és segítségét, akik elkísértek
Zánkára az Erzsébet-táborba.
Csőszné Szilágyi Erzsébet szolgálat vezető

E jeles napon városunk nevében a szépkorút
köszöntötte Dandé Lászlóné alpolgármester
és Urbánszki Károlyné képviselő, akik átadták
Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét
és önkormányzatunk ajándékait.
Példaértékű pillanatokat élhetett meg Mártika
néni, hiszen az egész családja körül vette őt
odaadó szeretettel a 90-ik születésnapján.
Kívánunk ünnepeltünknek további boldog,
egészségben gazdag éveket!

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT HÍREI
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CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI
A hét a balesetmegőrzés témájára épült,
hogyan vigyázzanak egymásra a gyerekek,
hogyan élték még a vészhelyzet időszakát.
Az első napon Bereczki Dóra rendőr
törzszászlós tartott előadást és bemutatót
a baleset megelőzésről, a kerékpár helyes
használatáról. A további programok között
szerepelt divatékszer készítés iparművésszel,
Nyíregyházi Vadaspark látogatása, sportnap
és töménytelen játszás.
Hagyomány számunkra, hogy polgármester
urat, Antal Szabolcsot invitáljuk látogatásra,
aki meg is lepett minket egy délelőtt az
önkormányzat ajándékával és egy kötetlen
beszélgetéssel.
A tábor méltó zárásaként fantasztikus napot
töltöttünk a Kerekerdő Élményparkban, ahol
kipróbálhatták a táborozók az összes játékot,
élményelemet, amit csak szerettek volna.
Az öt nap élményekkel, beszélgetésekkel,
örömteli pillanatokkal telt, mely azt gondolom,
a legfontosabb volt mindenki számára.

Folytatódott az Erzsébet-tábor
A CSALÁD –ÉS GYERMEK JÓLÉTI SZOLGÁLAT AZ ERZSÉBET-TÁBOR
FOLY TATÁSAKÉNT EGY HETES NAPKÖZIS TÁBORT TARTOT T ÁLTALÁNOS
ISKOLÁSOKNAK AZ INTÉZMÉNY ÉPÜLETÉBEN.

Ezúton is köszönöm Mindenkinek, aki segítője,
szervezője, támogatója volt a napközis tábornak!
Csőszné Szilágyi Erzsébet szolgálat vezető

LÉLEKSZER I Egyházaink hírei, gondolatai

Görög Katolikus hittantábor Hajdúsámsonban
HAJDÚSÁMSONBAN ELŐSZÖR KERÜLT
MEGRENDEZÉSRE A GÖRÖG KATOLIKUS
EGYHÁZ ÁLTAL SZERVEZETT 3 NAPOS
NYÁRI HITTANTÁBOR, MELYEN A JELENTKEZŐK DÍJMENTESEN VEHETTEK RÉSZT.
A megnyitón az önkormányzat képviseletében Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester mondott köszöntőt, valamint

kedveskedett süteményével és saját
készítésű szörpjeivel a résztvevők számára.
A gyerekekkel egy „családot” alkottunk
a 3 nap alatt, hiszen együtt „éltünk” a
nemrégen kialakított közösségi házban.
Hit nélkül nincs élet sem – mottóval teltek
a tábor alkalmai.
Az első napon a kultúráé volt a főszerep, azt
követően a sporté és a gasztronómiáé.
A tábor záró napjára Dandé Lászlóné alpol-

gármester is meghívott vendég volt, aki
gratulált szintén az önkormányzat nevében
a kezdeményezéshez, hogy Hajdúsámson
közösségi élete gazdagabb lett a görög
katolikus hittantáborral, valamint frissítőket
és nassolnivalót adott át a kis csapatnak.
Hagyományt szeretnék kialakítani a táborral,
melyre első alkalommal már sokan jelentkeztek.
Zolcsák Miklós parókus
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LÉLEKSZER I Egyházaink hírei, gondolatai

Református Egyház

Vakációs Bibliahéten vehettek részt a gyerekek Hajdúsámsonban
TIZENÖTÖDIK ALKALOMMAL KERÜLT SOR A VAKÁCIÓS BIBLIAHÉT
MEGTARTÁSÁRA HAJDÚSÁMSONBAN A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
SZERVEZÉSÉBEN A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN ÉS ANNAK UDVARÁN.
Nagy öröm volt számomra, hogy átélhettem
és megszervezhettem a város új református
lelkészeként a bibliatábort. Közel 90 gyermek
és 30 segítő vett részt a bibliahéten, nagyon
sok programmal és boldog percekkel.
A megnyitón Antal Szabolcs polgármester
is részt vett, aki minden évben megtiszteli
látogatásával az első napot az önkormányzat nevében, valamint főtámogatója a
tábornak. A résztvevők közül a nagyobbak
modern feldolgozásban előadtak egy tör-

ténetet, hogy ezzel is ráhangolódjanak a
bibliatáborra.
A Vakációs Bibliahét mottója idén az
„Újratervezés” volt, hiszen túl vagyunk a
pandémi harmadik hullámán.
Minden reggelt dicsőítéssel kezdtek a gyerekek,
a nap végén a dicsőítés mellett pedig hálaadást is tettek.
Csoportfoglalkozások keretében aranymondásokkal foglalkoztak, délutánonként

Római Katolikus Egyház
Felüdülő pihenés
Jézus hív: „jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok
és meg vagytok terhelve: én felüdítlek titeket. Vegyétek
magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok
és alázatos szívű, s így nyugalmat találtok lelketeknek.
Az én igám édes, az én terhem könnyű.” (Mt 11,28-30)
A hosszú járvány miatti bezártság után különösen is vágyik az
ember a szabadba - pihenésre, felüdülésre van szüksége. Talán
most többen is ráérzünk arra az igazságra, hogy nemcsak a
testünk, hanem a lelkünk is fáradt. Annyi rossz hír, annyi félelem
nehezedett ránk, hogy szinte „újraélesztésre” van szükségünk.
A fáradságos munkával megkeresett pénzünkre most sóvárogva

sportversenyek, labdajátékok, kézműves
foglalkozások, néptánc, népi játékok voltak.
Az utolsó napot vizes játék zárta, amit
nagyon élveztek a táborozók.
A Vakációs Bibliahét lezárása alkalmából
a vasárnap rendkívüli istentisztelettel lett
megtartva. Családi Napot szerveztünk, ahol
az Élő Kövek Együttes szolgált és Mike
Pál magyarkéci református lelkipásztor
hirdette az igét. A gyermekek röviden
bemutatták családtagjaiknak, mit is tanultak
a héten. Délben közös ebédre került sor, a
délutánt pedig mozgalmas vetélkedők zárták.
Nt. Szanyi György lelkipásztor

várnak a pihenést, felüdülést kínáló bel- és külföldi szervezetek.
Szükségünk van rájuk, de valódi felüdülést, testi-lelki megújulást
nem tudnak biztosítani számunkra. Csak alkalmat kínálnak,
amelyet, ha jól használunk, ha fürdés, túrázás és önfeledt
szórakozás közben rákapcsolódunk az életünket megújítani
tudó „energiaközpontra” – akkor kezd enyhülni a depressziónk,
akkor kezdjük „felvenni a töltést”, mint az elektromos autók a
hálózatra kapcsolódva.
Jézus nemcsak a hívő emberek életének a „töltőállomása”!
Ő mindenkit hív. Az Ő igája, a személyes szeretetkapcsolatok
köteléke, amelyet szelíd és alázatos szívvel lehet egy életen át
könnyedén, édesnek érezve hordozni. Hozzá menni azt jelenti,
hogy felismerjük a bennünk lüktető szeretetvágyat, és készek
vagyunk befogadni és megosztani amit Tőle kapunk.
Fodor András rk. lelkipásztor
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„A tánc az életemben teljes szerepet foglal el”
GYÖNYÖRŰ, TEHETSÉGES, ALÁZATOS ÉS KITARTÓ A 17 ÉVES HAJDÚSÁMSONI
LÁNY, SZILÁGYI JUDIT, AKI 8 ÉVES KORA ÓTA TÁNCOL. TÖBB, MINT 600 – ORSZÁGOS,
NEMZETKÖZI - VERSENY T TUD MAGA MÖGÖT T 10 ÉV ALAT T, LEGTÖBBSZÖR
I. HELYEZÉSSEL, SZINTE MINDIG KÜLÖNDÍJJAL. HARMADIK ÉVE NYERI EL
DEBRECEN ÉV TÁNCOSA ÉS AZ ÉV TEHETSÉGE CÍMET.
EZ AZ ÉLETE, A HOBBIJA, A SZENVEDÉLYE.
A Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület
tánctanára, a szintén hajdúsámsoni Verdes
Lilla figyelt fel a fiatal tehetségre. A kis
városban táncórákat tartott az egyesület,
amerre Judit is jelentkezett. Akkor még
amatőr szinten táncolt majd 2 és fél év
múlva felkérte az egyesület művészeti
igazgatója, Pántya Barbara, járjon be
Debrecenbe, táncoljon versenyszerűen.
Csoportosan kezdett versenyekre járni,
majd szólóban is indult. Ami nagyon
egyedivé teszi versenyszámait ebben a
műfajban – akrobatikus látványtánc, show
tánc - a majorett bot használata. Egyszerre
két botot is használ a koreográfiáiban,
ami mások versenyszámait felülmúlja. – A
tanárom, Lilla álmodja meg a koreókat, én a
bothasználatot, így kiegészítjük egymást.
A hét minden napján gyakorol, edz. – Ha
fáradt vagyok, ha nem, akkor is edzek,
csinálnom kell – folytatja. A pandémia ideje
alatt otthonában vagy kint a szabadban,
kondi parkban tartotta magát formában.
Évente közel 60 versenyre jár, minden
lehetőséget kihasznál, hiszen úgy érzi,
beértek a koreográfiái, szeretné ezeket
mindenhol megmutatni, ahol csak lehet. –
Sajnos egyszer egy versenyen, a színpadon
térdsérülésem lett, hónapokra kiestem, de
felépültem és folytattam természetesen
– meséli egy negatív élményét. – Ami az
egyik legmaradandóbb pozitív élményem,
amikor 2019-ben először kaptam meg az
Év táncosa címet. Hihetetlenül boldog
voltam. A legnagyobb sikeremet az utóbbi
időben úgy érzem Újfehértón értem el.
Hét koreográfiából minden a hét kiemelt
arany lett, megkaptam a fődíjat és 2 különdíjat – emlékezik vissza boldogan.
Számtalan élményről mesélt még Judit,
az első versenyét napra pontosan tudja,
amikor először állt a zsűri elé a színpadra.
Az áttörő sikert életében a legelső
koreográfiájának köszönheti, a Jokernek, a
másik két legsikeresebb pedig az Ollókezű
Edward és az I see dark, a legutóbbiban
bekötött szemmel táncol végig.

Mindenben támasza, segítője, mentora
édesanyja, időt, energiát, anyagiakat
nem kímélve. Amikor csak teheti, ott
van lányával mindaddig, amíg színpadra
lép, mely példaértékű. – Nem csak egy
anyát kaptam az élettől, hanem egy igazi
barátnőt is, számíthatok rá jóban rosszban.
A tehetség elárulta azt is, van egy kabalája,

Joker plüss, ami mindig ott van vele.
Judit a hajdúsámsoni II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző
Iskola és AMI gimnáziumi tagozatának
11. osztályos tanulója. Kedvenc tárgyai a
kémia és a biológia.
Hosszú távú tervei között szerepel a
Táncművészeti Főiskola koreográfus szakának elvégzése, 2 év múlva pedig szeretné
megszerezni a színpadi látványtánc vagy
show tánc pontozó bíróit, hogy zsűrizni
tudjon versenyeken. – A tánc megtanított
az alázatra és kitartásra – zárta e gondolataival a beszélgetést Szilágyi Judit.
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Rövid áttekintés a 3-D Sportegyesület
közelmúltbeli tevékenységéről
SAJNOS A PANDÉMIA NEGATÍV HATÁSAI ALÓL MI SEM TUDTUK KIVONNI MAGUNKAT.
RÁADÁSUL KIVÉTEL NÉLKÜL MINDEN SZAKOSZTÁLYUNKAT ÉRINTETT. A SZIGORÚ ORSZÁGOS
INTÉZKEDÉSEK TILTOT TAK MINDENNEMŰ SPORT TEVÉKENYSÉGET ZÁRT TÉRBEN.

Gyakorlatilag nem lehetett asztalitenisz edzéseket
tartani, nem lehetett sakk összejöveteleket szervezni,
nem lehetett kézilabda edzéseket tartani, (a teljes
utánpótlás bajnokságot törölte a szövetség 2020-ban
és 2021-ben is). Nem lehetett íjászedzéseket tartani és
egy sor versenyt is töröltek a vírus miatt. Ez a helyzet
azért volt ennyire fájó az egyesületünknek, mert sok
esetben csak azért kellett a sporttevékenységünket
szüneteltetni, mert nem rendelkezünk saját vagy
magánszemélytől bérelt edzéslehetőséggel. Sajnos ez
a helyzet komoly lépéshátrányba sodort bennünket
sok más egyesülettel szemben. Hiába tettünk meg
mindent annak érdekében, hogy íjászaink saját
otthonukban tudjanak edzeni, ez a lehetőség nem
igazán vált be. A téli felkészülés hiány az idén tavasszal
már vissza is köszönt. A versenyeket szigorú szabályok
mellett már megrendezték, de felkészülés nélkül
hiába mentünk el, érdemben nem tudtunk beleszólni az
eredményekbe. Kivétel ez alól a márciusi Észak-Alföldi
Régiós terem bajnokság, ahol Lőrinczi Réka és Lek Lacika
is megnyerte saját kategóriáját. Gyakorlatilag az eddigi
teljes szezont egyedül Bertalan Zoli versenyezte végig
több, kevesebb sikerrel. Örülünk, hogy megnyerte
az Észak-magyarországi Régió 3D versenysorozatát,
de sajnos a 3D GP összetettben lecsúszott a dobogóról
és „csak” negyedik helyezést ért el. De ez mind csak
egy felkészülés az év legfontosabb versenyére az IAA

3D Világbajnokságra. Ez a verseny augusztus elején
lesz, Magyarország rendezi és Szekszárdon kerül
lebonyolításra. Nagyon bízok benne, hogy addigra Zoli
is csúcsformába kerül, ami szép eredményt is jelenthet.
Szintén örömteli hír az egyesület életében, hogy egy
2019-es pályázatunk nyert és így lehetőségünk nyílik,
illetve már nyílt is különböző sportrendezvényekkel
megismertetni az egyesületünknél folyó munkát a
város lakosságával. Az első ilyen rendezvény még sajnos
beleesett a vírus miatti szigorú szabályozásba, ami miatt
nem volt lehetőség kívülálló érdeklődők bevonására
a rendezvényre. De elmondhatom, hogy egy nagyon
sikeres íjászversenyt rendeztünk az ország legjobb 160
íjásza részvételével. Ez a verseny a második állomása
volt az Országos 3D GP sorozatnak. Ez egy kétnapos
verseny, ami nagyon sok munkát adott a szervezőknek,
de megérte, mert nagyon sok gratulációt kaptunk a
versenyrendezés színvonaláért.
A következő ilyen rendezvény a szeptember 4-én
megrendezésre kerülő nyílt sakkverseny, amire közel
100 fő részvételére számítunk.
Valószínű, hogy ugyanezen a napon kerül megrendezésre
egy bemutatóval egybekötött városi asztalitenisz verseny
is. Az időpont azért kérdéses még, mert a bemutatón
résztvevő mezőberényi NB I.-es asztalitenisz csapat ez
évi bajnoki sorsolása még nem ismert.
Szintén ezen a napon kerül megrendezésre debreceni

Foci hírek
A FELNŐT T MEGYE I. CSAPATUNK JÚLIUS 6-ÁN KEZDTE MEG A FELKÉSZÜLÉST
AZ ELŐT TÜNK ÁLLÓ 2021-2022-ES BAJNOKI IDÉNYRE.

szakemberek és sportolók részvételével egy bemutató
a szabadtéri kondiparkok szakszerű használatáról. Ezen
a rendezvényen a szakemberek készséggel segítenek
egyéni edzéstervek kialakításához és a különböző sportszerek szakszerű használatához.
További jó hír, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával
kötött megállapodás eredményekén az iskola bekapcsolódik a Magyar Íjász Szövetség fennhatósága alatt
működő „Íjászat az iskolában” című programba, aminek
következtében szervezett formában, iskolaidőben lesz
lehetőség arra, hogy minél több gyerekkel ismertessük
meg az íjászat alapismereteit. Azok a gyerekek, akik
kedvet éreznek az íjászat iránt, később egyesületünknél
megtalálják a versenyzési lehetőséget is.
Tehát feladat van előttünk elég, remélem, hogy ezekkel
is sikeresen megbirkózunk.
Bertalan Zoltán SE Elnök

A nyári átigazolásaink eddig úgy tűnik,
sikeresek lehetnek, hiszen 7 új játékossal
sikerült megerősítenünk a keretünket és
emellett az előző idényben szereplők közül
mindenkit sikerült megtartani.
Az eddigi lejátszott edzőmérkőzéseink is
bizakodásra adhatnak okot, mivel mindhárom felkészülési találkozón magabiztos
győzelemmel hagyhattuk el a játékteret.
Az új játékosoknak is köszönhetőn - az elmúlt
évekkel ellentétben - nagyon magas az edzéslátogatottság is, ami a hétközi tréningek
minőségére és iramára nagyon jó hatással
van. Pontos célkitűzés nincs felállítva a
csapat elé, de ezzel a megerősödött kerettel
szeretnénk legalább az első 5 hely valamelyikén végezni!
Új játékosok:
Faragó Bence (Nagyrábé)
Parti Péter (Nagyrábé)
Jánosi Bálint (DEAC)
Bordás Ádám (DLA)
Nagy Patrik (Sárrétudvari)
István Bence (Sárrétudvari)
Balla Bence (Aszaló)
Szegedi Szabolcs elnök
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PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR,
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

Újabb helyi
értékek a települési értéktárban

A 2016-BAN FELVETT NÉGY HELYI NEVEZETESSÉG - MARTINKAILEGELŐ, HARANGI EMLÉKFA, HAJDÚSÁMSONI KINCS ÉS AZ ÖNTÖTT
VAS TÁRGYAK GYŰJTEMÉNYE - MELLÉ A HUNG-2020/6140 SZÁMÚ
HUNGARIKUM PÁLYÁZAT KERETÉBEN IDÉN ÚJABB ÖT TELEPÜLÉSI
ÉRTÉK KERÜLT BE AZ ÉRTÉKTÁRBA. A HAJDUSAMSON.HU
OLDALON MÁR ELÉRHETŐEK A LEÍRÁSOK, KÉPANYAGOK, ÉRDEMES
MEGTEKINTENI AZ ÉRTÉKTÁRRA KATTINTVA.
Külön öröm volt számunkra, hogy az értékfeltáró munkába helyi
fiatalokat is bevontunk, így készült el egy hiánypótló leírás a Református
templom történetéről Papp László történész által, illetve a Világháborús emlékmű szakszerű bemutatása Hadházi Balázs szobrásznak
köszönhetően.
A Dínó Bábszakkör múltjának feldolgozásába Szarkáné Kun Szilvia
drámapedagógus kapcsolódott be, Tóthné Szathmáry Irén és Szatmáry
József pedig a Budaházy család helyi örökségének bemutatását segítette.
A Bényei nyárfa és a Rákóczi hagyományok címmel is egy sokunk
számára nagyon kedves téma kapott méltó helyet a nemzeti értékpiramis első fokán.
A következő időszakban további pályázati támogatásból az értékeket
megjelölő, igényes kültéri installációk kerülnek kihelyezésre, valamint
az értékeket bemutató kiadvány és reklámtárgyak is elkészülnek.
2021. augusztus 28-án szombaton a Martinkai-legelő települési érték
népszerű-sítésére terepfutás kerül megrendezésre, melynek részletes
programját külön is meghirdetjük.
Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon segíti az értékek
feltárását, megőrzését és fontosnak tartja ezt a tevékenységet!
(Az itt bemutatott újdonságok álltak a 2021. június 26-án megrendezett
szabadtéri programunk középpontjában is, melyről külön cikket közlünk.)
Tarné Hajdú Judit igazgató

Egy nyári este a Hungarikumok jegyében
SZENT IVÁN ÉJJELÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN IDÉN IS VOLT RENDEZVÉNY A KULTURÁLIS
INTÉZMÉNYNÉL. A MÉG ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOK MIATT A SZABADTÉRI PROGRAMOKRA
HELYEZŐDÖTT ÁT A HANGSÚLY, HISZEN AZ ÉPÜLETBE CSAK VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL
LEHETETT MÉG BELÉPNI EBBEN AZ IDŐSZAKBAN. A TEMATIKA KÖZÉPPONTJÁBAN A HUNGARIKUMOK ÁLLTAK, VALAMINT A MEGYEI ÉS TELEPÜLÉSI ÉRTÉKEK IS SZÉP SZÁMMAL MEGJELENTEK.
A rendezvényt Csigéné Zsadányi Mariann
alpolgármester és Tarné Hajdu Judit igazgató
nyitotta meg. Mindketten örömmel jelentették
be, hogy a települési értéktár a közelmúltban
újabb értékekkel gyarapodott. (Érdemes megnézni a honlapon.) A rendezvény résztvevői az
est folyamán maguk is tehettek javaslatokat.

hozta el hozzánk, de a piacról ismert Tóth
Brigitta is részt vett jótékonysági szörp
akciójával. Köszönjük a Nemzeti Művelődési
Intézet, az Öltögetők Klubja, a Városi Könyvtár,
Piroska János hagyományőrző, Nagy Tibor
martinkai lakos és a polgárőrség közreműködését is! Az est a várva várt tűzgyújtással
zárult.

A folytatásban volt még feladatlapos vetélkedő, játszóház, bemutatók, helyi termékek
vására, ételkóstoló. A megyei értéktárban
szereplő debreceni páros kolbász, a
hungarikumok között szereplő szódavíz
és akácméz, valamint a kézműves szörpök
egyaránt nagy sikert arattak a jelenlévők
körében. Utóbbit a Vidék kóstoló webáruház

Tarné Hajdú Judit igazgató

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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Kulturális célú kirándulás Lakitelekre

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR,
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

2021. JÚNIUS 23-ÁN EGY HAJDÚSÁMSONI CSOPORT IS ELLÁTOGATOTT A NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET
ÁLTAL ORSZÁGOSAN MEGHIRDETETT LAKITELKI PROGRAMSOROZATRA.

A Közösségek Hete keretében újra indultak csoportjaink. Az
Öltögetők Klubjával délelőtt a színházi előadáson vettünk részt,
a közös ebéd után pedig a folyamatosan bővülő Hungarikum
Ligetet és a Nemzeti Művelődési Intézet 2020-ban átadott új
székházát tekintettük meg. Köszönjük mindenkinek, aki a nagy

hőség ellenére is velünk tartott és külön köszönjük Hermann
Attila megyei referens kolléga egész napos támogató, segítő
munkáját is!
Tarné Hajdú Judit igazgató

Újra együtt főzhetett a Muskátli Népdalkör
Évzáró főzést rendeztünk június 25-én a Muskátli Népdalkörrel a sportpályán. Hajdúsámson Város Önkormányzata
képviseletében Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester
asszony köszöntötte az idén fennállásának 18. évét
ünneplő (nagykorú) csoportot.
A tagok és meghívott vendégek felidézték a megalakulás
körülményeit és az azóta eltelt éveket, majd a közös
ebéd után megbeszélték, hogy a nyári pihenés után
augusztusban kezdik újra a próbákat.
Köszönjük Hajduné Hőgye Zsófia vezető és a tagok csaknem
két évtizedes, lelkes és szakmailag magas szintű munkáját!
Kívánunk még sok fellépést hosszú évekig, jó egészségben
és ilyen jó hangulatban!

Tarné Hajdú Judit igazgató

ELADÓ

GÉPKEZELŐ ÁLLÁS

TŰZIFA ELADÓ

Eladó ordeszkára alulemez, különböző ajtólapok,
műanyag 170-es fürdőkád. Rozsdamentes lemezzel
borított garázsajtó tok nélkül, gáz-konvektorok.
120 literes villanybojler, 22 m2 parketta, bontott
esőcsatorna, előszobafogas cipőtartóval, íróasztal.
Érdeklődni: 4251 Hajdúsámson, Hadházi u. 1.

Hajdúsámson külterületén lévő állattartó
telep, gépkezelőt keres. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal a titkarsag.ltradekft@gmail.com
email címen vagy az alábbi mobilszámon:
06 30 237 8000 lehet.

Jó minőségű akác és tölgy tűzifa eladó.
Házhoz szállítás díjmentes.
A részletekért hívjon bizalommal
a 06-70-29-44-304 tel. számon.
Eutr szám: AA8650953

16

I. MARTINKATRAIL TEREPFUTÓ VERSENY
Első alkalommal kerül
megrendezésre a Martinkatrail
terepfutó verseny 2021.08.28-án
a Hajdúsámsonhoz tartozó,
kimagasló szépségű
Martinkai-legelőn.
A futóverseny útvonalai a Martinkailegelő legszebb területein lettek
kijelölve, így a verseny során a látvány
segít feledtetni a fáradalmakat.
Különös kihívást jelent a nyílt
szakaszokon a tikkasztó napsütés, a
dimbes-dombos, helyenként poros
út, ám több frissítőpont biztosítja a
felüdülést a versenyzők számára.
A versennyel kapcsolatos legfontosabb
információkat a martinkatrail.hu
weboldalon, illetve a facebook.com/
martinkatrail Facebook oldalon
olvashatják.
A helyi lakosok számára nincs nevezési
díj egyetlen versenyszámra sem.
Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
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