
Gálaest az időseknek IDŐSEK HÓNAPJA ALKALMÁBÓL EBBEN AZ ÉVBEN IS
KEDVESKEDTÜNK VÁROSUNK IDŐSEBB KOROSZTÁLYÁNAK.

Nagyon jó hangulatban, közel 150 fő rész-
vételével tartottuk meg rendezvényünket 
Détár Enikő művésznő és társa, Hoffmann 
Richárd énekes gálaestjével az iskola aulájában.
Azt gondolom, azon kivételes települések 
közé tartozunk, ahol az időskorúak aktívak. 
Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy öt 
nyugdíjasklub is működik, mint a Martinkai 
Őszirózsa, Életfa, Városi, Református és a 
nemrég Sámsonkertben alakult Harmónia.
Tavalyi évben elnyertük az Idősbarát Önkor-
mányzat Díjat, mely összegből kedveskedtünk 
kirándulásokkal, gyógyászati eszközökkel, 
villanyradiátorral, asztalokkal, padokkal, 
konyhai eszközökkel és a gálaesttel. Örömmel 
tölt el, hogy minden évben több alkalommal 
köszönthetünk szépkorúakat.
Kívánok Minden idős ember számára jó egész-
séget és boldogsággal teli hosszú éveket!

Antal Szabolcs polgármester

IDÉN RENDHAGYÓ MÓDON, DE KÖVETVE 

HAGYOMÁNYUNK AT TARTOTTUK MEG 

SZÜRETI MULATSÁGUNK AT A PIACTÉREN.

A köszöntők, a műsorok után ezen a napon
adtuk át az okleveleket a Legszebb Konyha-
kertek országos és Virágos Udvar, Rendezett 
Ház helyi programok nevezőinek. 
Nagyon öröm számunkra, hogy nem hogy 
apadt volna, hanem gyarapodott a száma a 
kertművelőknek, szebbnél szebb portákkal 
találkozhattunk a szemlék során. A Legszebb 
Konyhakertek versenyben országos elismerést 
kapott az Oncsa településrészről nevező 
Szilágyi István és családjának gyönyörű, 
rendezett, gazdag kertje. 
Szeretném itt is megköszönni alpolgármes-
tereinknek, Dandé Lászlónénak a Virágos 
Udvar, Rendezett Ház és Csigéné Zsadányi 
Mariannak a Legszebb Konyhakertek prog-
ramok koordinálását.
Rendezvényünket megtisztelte és köszöntötte 
Tasó László országgyűlési képviselő, valamint

színesítette a napunkat a testvérváro-
sunkból, Csíkszentdomokosról érkezett 
Tenyeres -Talpas Néptánccsoport is, akiknek 
láthattuk igaz magyar táncukat, majd a lovas 
szekeres felvonulás következett Martinkára.
Délután a gyerekeknek is kedveskedtünk 
az Egyszervolt Mesezenekarral, díjmentes 
programjainkkal. Intézményeink Jerusalema 
tánckihívását most élőben is láthatták. Az 
est zárásaként a hangulatot fokozta helyi 

tehetségünk, Sós Fecó és a nagyváradi 
Mohácsi Brigi éneklése.
Szeretném megköszönni külön is a rész-
vételüket a szekérrel érkezőknek, a Martinkai
Őszirózsa Nyugdíjasklubnak a fi nom ebédet, 
a Városi Idősek Klubnak a must készítését, 
polgárőreink folyamatos jelenlétét, a 
fellépők műsorát, valamint mindenkinek a 
munkáját, akik részt vettek a szervezésben.

Antal Szabolcs polgármester

Gazdag programokkal 
rendeztük meg Szüreti 
mulatságunkat
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MANAPSÁG EGYRE ERŐSEBBEN VÁGYUNK EGY NYUGODTABB IDŐSZAKR A, AMI KOR ÁNTSEM 

AZ ÉVEZRED ELSŐ ÉV TIZEDÉNEK KUDARCOS IDŐSZAK ÁR A VALÓ VISSZATÉRÉST JELENTI. NEM 

UNALMAS ESEMÉNY TELENSÉGET, KONZERVÁLÓDÁST, HANEM SOKKAL INKÁBB BIZTONSÁGOT, 

TERVEZHETŐSÉGET, TEL JESÍTMÉNY ALAPÚ GYARAPODÁST, INNOVÁCIÓT ÉS AZ IDŐ MÚLÁSÁVAL 

JÁRÓ BÖLCSESSÉGET SZERETNÉNK A MINDENNAPOKR A.

A zaklatott világban az Advent segíthet
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Mindezek helyett lassan 6. éve szembe-
sülünk távoli világok ismert, de korábban 
nem érzékelhető problémáinak megjelené-
sével. Szerencsére, de sokkal inkább a 
határozott magyar álláspont mellett 
kiállva, megőrizve határainkat, egyelőre 
ez közvetlenül még nem nyomaszt 
bennünket, de a nyomában keletkezett és 
egyre erősödő kísérő problémák betörtek 
az életünkbe. Hosszan nem kell írni erről, 
nem is kell annyit foglalkozni vele, mint 
amit az elektronikus és nyomtatott sajtó 
és más médiafelületeken a hírgyártók ránk 
erőltetnek, de érteni kell, mert muszáj. Jó 
lenne rózsaszínű ködben élni és azt hinni 
nem igaz, amit a rossznyelvek beszélnek, 
miszerint minden folyamat mögött jelké- 
pesen, de talán szó szerint is néha, egy 
homályos szobában szivar és whisky mellett 
néhány pénzember döntése húzódik.  

Közben a Nyugat-Európát egyre inkább 
sújtó energiaválság rávilágít arra, hogy 
bizony vannak olyan országok, amelyek 
nyersanyag és energiakészletei révén 
meghatározzák a világpiaci árakat és ha 
tetszik, ha nem, a saját biztonságunk 
érdekében erre számolnunk kell. 

Ha nem csak a szívünknek kedves hír- 
portálokat böngésszük hamar kiderül, hogy 
az erejükkel élő és néha tapasztalhatóan 

visszaélő országokkal muszáj tárgyalni, sőt 
meg kell állapodni velük, nem kioktatni őket, 
vagy számon kérni rajtuk a sokat hangoz- 
tatott, de soha nem definiált „demokrácia- 
deficitet”. A közel keleten azok az országok  
és nemzetek, akiknek a követendő példának 
beállított amerikai demokráciaexport 
átrajzolta a történelmüket, éppen most 
élik meg a legrosszabb időket. 

Európa közepén nagyon régen, talán a 
török betörése óta nem is voltunk abban a 
helyzetben, hogy figyelmen kívül hagyjuk 
a keleti és déli szomszédjaink mozgását, a 
nyugati országokra való állandó figyelem 
mellett, de a világ hirtelen nagyot fordult. 

Amíg a monopolhelyzetüket évtizedek óta 
kihasználó arab világ országainak nyomasztó 
befolyását mindenki tudomásul vette, 
addig az orosz gázmezők és nyersanyag- 
bőség adta enyhén szólva is magabiztos-
ságot okozó hatásán megütközünk. Ez a 
helyzet az ázsiai pénztőkével és gazdasági 
terjeszkedéssel is, amely nem csak Euró- 
pában, hanem évtizedek óta az USA-ban 
is alapvetően befolyásolja a sebezhetet-
lennek tűnő világot uraló gazdaságot. 

A benzinár emelkedése mindig és most is 
idegesítő, az energiaár emelkedése a 
szolgáltatói szektorban megjelenik, ami 

alól csak a rögzített árak, többek között a 
rezsiköltség kézben tartása adhat védelmet. 
Tapasztalható, hogy a körülményekkel járó 
feszültségre nem csak itthon, hanem a 
környezetünkben mindenhol még rátesznek 
egy lapáttal.

Érteni kell a keletkező, a sokszor előre 
gyártott problémák eredőjét, ugyanis a 
Magyarországtól nagyobb és erősebb 
érdekszövetségben lévő országok, akik 
az elmúlt évszázadokban sikeresen 
végig rabolták a világot, földrészeket 
gyarmatosítottak, nem szokták meg, hogy 
tőlük kisebb, vagy gyengébb országok 
és érdekszövetségek, mint a V4, nélkülük 
is tudjanak boldogulni, képesek legyenek 
nemzetük, népük biztonságát és boldogu-
lását  garantálni. A Magyarországot (és 
Lengyelországot) sorozatosan érő politikai 
nyomásgyakorlás, az értelmezhetetlen jog- 
államisági felvetések, pedig egyértelműen 
a belső megosztottságot erősítik és 
politikai haszonlesők táborát szolgálják. 

Legalább világossá teszik, hogy az egy- 
bokorba csődült hatalomra vágyók mindent 
feltesznek egy lapra, bármit elkövetnek 
az ország lakóinak érdekeivel szemben, 
csak esélyük maradjon akár külföldi 
beavatkozással is az országot átalakítani 
és visszaterelni a provinciák világába.  

Ez az, ami megkülönbözteti a mindenáron 
hatalmat akaró csoportosulást, az országot 
irányító felelős politikai közösségtől. 

Ha ez nem így lenne, akkor nem fordul-
hatott volna elő, hogy a ránk zúduló 
világjárvány kezelése a belpolitikai csatá- 
rozások és a megosztottság mezejére 
kerüljön. Nem fordulhatott volna elő, 
hogy a hazánknak járó uniós források 
elvételére bíztassák az Európai Parlementet, 
sőt kiköveteljék eljárások sorozatát, hogy 
népszerűségi indexüket javítsák. Nem 
fordulhatna elő, hogy a politika világát 
megcsúfolva az értékek, élet és világ-
felfogások, izmusok, trendek mellé felsora- 
kozott választókat egy csoportba tereljék, 
követelve az egykoron világosan meg-
különböztethető pártokba szerveződők 
hűségét. Nem fordulhatna elő, hogy a 
közösen elért, de kifejezetten jól kezelt 
gazdasági kilábalás intézkedéseinek 
üdvözítő eredményeit támadják, tudva 
előnyeit maradéktalanul kihasználják 
azt, közben próbálják bagatellizálni, 
torzításokkal, hazugságokkal gyengíteni 
a közvélemény előtt.
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Tiszteletadással őrizve emlékét
AZ I. VIL ÁGHÁBORÚ VÉGÉRE ÉS K ATONABA JTÁRSAINKR A EMLÉKEZ VE NOVEMBER 11-ÉN  
11 ÓRA 11 PERCKOR A VÁROSI TEMETŐBEN, KATONAI TISZTELETADÁS MELLETT, KOSZORÚZÁSRA 
KERÜLT SOR A NÉHAI HA JDÚSÁMSONI VITÉZ OL ÁH SÁNDOR ŐRMESTER DÍSZSÍRHELYÉNÉL.

A Magyar Honvédség 2. Vitéz Vattay Antal 

Területvédelmi Ezred 3. Oláh Sándor Terület-

védelmi Zászlóalj nevében Dr. Varga Csaba 

őrnagy, városunk nevében jómagam helyez- 

tük el a koszorút.

Vitéz Oláh Sándor őrmester az I. Világhábo- 

rúban halálmegvető bátorsággal vetette 

magát a harcokba, szakaszát golyózáporokon 

keresztül vezette dicsőséges győzelemre. 

Érdemeiért kétszer is megkapta az Arany 

Vitézségi Érmet.

Tisztelet és főhajtás illeti emlékét és mindazon 

katonáét, akik a haza szolgálatában álltak 

és állnak ma is.

Antal Szabolcs polgármester

Csendes főhajtással tisztelegtünk az ’56-os hősök előtt az emlék-
műnél, ezt követően a nyíregyházi Mandala Dalszínház gyönyörű 
musical és rockoperáit hallhattuk, melyek történelmünk nagy 
pillanatait idézték.
Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke személyesen 
is megtisztelte rendezvényünket és ezúton is szeretném 
megköszönni a díjmentes előadást a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzatnak, mely  „A hajdú hagyományok nyomában” című 
projekt támogatásával valósulhatott meg.

Antal Szabolcs polgármester

RENDHAGYÓ MÓDON EMLÉKEZTÜNK IDÉN AZ 1956-OS FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARCRA.

A történelem nagy pillanatait idézték
KIMAGASLÓ ELISMERÉST KAPOTT A 

HAJDÚSÁMSONI KÁBÍTÓSZERÜGYI 

EGYEZTETŐ FÓRUM

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Az Üstökös Vándordíjat ebben az évben alapította az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma azzal a céllal, hogy kifejezze 
elismerését azoknak a KEF-eknek, melyek rövid időn belül 
jelentős eredményeket tudnak felmutatni.
 
Idén először került a díj átadásra, melyet rögtön Hajdúsámson 
kapott meg. Az átadóra ünnepélyes keretek között került sor 
Budapesten a Hotel Danubius Heliában.
A Hajdúsámsoni KEF működését Majzik Balázs a Nemzeti Nép- 
egészségügyi Központ Drogmegelőzési Programok Osztályának 
osztályvezetője méltatta, majd Dr. Müller Cecília Országos 
Tisztifőorvos adta át a díjat.
A köszönőbeszédben Majzik Balázs kiemelte, hogy Hajdúsám-
sonban példaértékű az összefogás. Itt is szeretném megköszönni 
Kiss József szakmai elnök munkáját, hogy odaadással és maximális 
hozzáállással végzi a Hajdúsámsoni Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum feladatait.

Antal Szabolcs polgármester
Hajdúsámsoni KEF elnök





6

A meghitt, családias összejövetelt meg-
nyitotta és levezette a telephelyvezető 
Sebestyén Éva, valamint köszöntötte  
Dandé Lászlóné alpolgármester, aki hang- 
súlyozta az idősek fontosságát a mai 
világban, hogy tudásukra, bölcsességükre 
mekkora szükség van. 
A gondozók – Hajdúhadházról, Sámsonból 
és Debrecenből – ünnepi műsort szerveztek, 
valamint elbúcsúztatták nyugdíjba vonuló 
kolléganőjüket.
A vendégeket szeretet megvendégeléssel 
várták a szervezők a rendezvény végén.

Esztike néni nagyon jó egészségnek örvend. 
Sajnos férjét pár évvel ezelőtt elveszítette, 
azóta egyedül él kis házában, de mindent 
elvégez, amit kell. Életvidám, mai napig 
tart a föld iránti szeretete, kis kertjét, 
udvarát ő gondozza.
Aktív éveiben családanyaként a ház körüli 
teendőket látta el, férjét hűségesen várta 
haza, Jani bácsit, aki munkája miatt sokat 
utazott. 
Három gyermeknek adott életet és 5 unoka, 
6 dédunoka nagymamája lett a hosszú 
évek alatt.
Nincs nap, hogy családja valamelyik tagja 

ne látogatná meg.
A város nevében köszöntötték az ünnepeltet 
e jeles nap alkalmából Dandé Lászlóné al-
polgármester és Bihari Lajosné képviselő, 
akik átadták Orbán Viktor miniszterelnök 
emléklapját, valamint az önkormányzat 
ajándékait.
Természetesen a családi találkozón nem 
maradhatott el a szülinapi torta, melyen a 
90-ik gyertyát Esztike néni boldogan fújta 
el és titokban kívánt is valamit.

Kívánunk Esztike néninek további jó egész-
séget, boldogságot!

HUNYADI ESZTER, FÉRJEZETT NEVÉN VEZENDI JÁNOSNÉ  

1931. SZEPTEMBER 10-ÉN SZÜLETETT HAJDÚSÁMSONBAN, 90 ÉVES LETT.

Meghitt, szeretetteljes családi körben ünnepelt

HAGYOMÁNY TEREMTŐ CÉLLAL 

LETT ELŐSZÖR MEGRENDEZVE 

HAJDÚSÁMSONBAN AZ IDŐSEK NAPJA 

A MPE-OCM SEGÍTŐ SZOLGÁLAT 

HAJDÚSÁMSONI TELEPHELYE ÁLTAL.

Köszöntötte az időseit a Pünkösdi Egyház Segítő Szolgálata
HÍREINK

A LEGMAGASABB 
EREDMÉNYT ÉRTÉK EL

A XIX. Polgárőr Akadémiát Balaton- 
földváron a Hajdúsámsoni Polgárőr 
Egyesület elnöke Balogh József és 
koordinátora Barta Éva sikeresen 
elvégezték, melyet a Nemzetközi 
Közszolgálati Egyetem Rendészet-
tudományi Kara és az Országos 
Polgárőr Szövetség együttműködve 
szervezett.

A hetet megnyitotta Dr. Túrós András 
a szövetség elnöke, melyre az ország 
minden pontjáról érkeztek résztvevők. 
Az akadémia 5 napon át tartott, melynek 
végén a polgárőröknek vizsgát kellett 
tenniük, majd a bizonyítványok 
kiosztására került sor.
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A főzés ideje alatt a résztvevők a „burgonya 
történetéről” szóló kisfilmet is megnézhet- 
ték, melyet Veres Miklós készített. 
Míg a felnőttek sütöttek-főztek, addig a 
gyerekek sem unatkoztak ugrálóvár, lufi- 
bohóc, arcfestő állt rendelkezésükre. 

Részt vehettek az aszfalt rajzversenyen,  
ügyességi játékokban, kézműveskedésben. 
Megismerkedhettek a terápiás kutyákkal 
a Mancsok és Paták Terápiás Egyesület 
jóvoltából és még lovaglásra is volt 
lehetőségük Nagy Oszkár helyi gazda 

felajánlásának köszönhetően.
Az elkészült ételeket a három tagú zsűri 
értékelte. Az értékelés idején a Diamond 
Fitness Sportegyesület bajnok kislányai 
bemutatóját láthattuk, majd a Főnix Nép-
táncegyüttes apraja és nagyja következett, 
akik műsoruk után a közönséget is meg-
táncoltatták a focipályán. 

A főzőverseny első három helyezett csapata: 

I. Sámsonkerti Betyárok: Betyár batyu 
II: Nagyi Konyhája: Dödölle vadász lecsó 
ágyon, fokhagymás tejföllel, szalonna 
morzsával   
III. Diófa: Krumplileves gazdagon Diófa 
utca módra    

Köszönet a felajánlóknak:
az Ujfalusi család, Dr. Győry-Tóth Ildikó 
és Dr. Győry Ferenc, Antal Szabolcs, PicÚr 
kutyaiskola, Csigéné Zsadányi Mariann, 
Vezendiné Pethő Edit, Szabó Kálmán, 
Martinkai Kis ABC, Győrfi-Kövér Szilvia, 
Szabó Ilona, Hanita Szépülő kuckó, 
Hajdúsámson Város Önkormányzata, Petőfi 
Sándor Városi Könyvtár, Civil Információs 
Centrum és mindazoknak, akik valamilyen 
formában hozzájárultak a rendezvényünkhöz.
Folytatás jövőre.

Martinkáért Egyesület

Martinkai Krumpli Nap
AZ EURÓPAI KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL ŐSZ ELEJÉN, MEGSZERVEZTÜK A 
„MARTINKAI KRUMPLI NAP”-OT. A RENDEZVÉNY FŐ PROGRAMJA A FŐZŐVERSENY 
VOLT, MELYEN KRUMPLIS ÉTELEKKEL LEHETETT NEVEZNI A CSAPATOKNAK.

HÍREINK

A HAJDÚSÁMSONI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG A 

REFORMÁCIÓ HETÉBEN REFORMÁTUS ESTÉKRE VÁRTA 

HÍVEIT. AZ IGEHIRDETÉSEK „AKIK MEGTAPASZTALTÁK  

ISTEN KEGYELMÉT…” MONDANIVALÓRA ÉPÜLTEK.

A Reformáció hetének jegyében

A határon túlról meghívott lelkipásztorok Márk, Lukács, János 
evangéliumából hoztak történeteket, mint a Megszállott, A fővámszedő, 
A házasságtörő asszony, A lator. A Nyíregyházáról érkező tiszteletes 
Pál Apostol levele a korintusiakhoz 12. fejezetéből hirdetett igét. Az 
alkalmakra nagy volt az érdeklődés, melyek koncertekkel zárultak, 
majd a testvéreket szeretetvendégség várta a gyülekezeti teremben. 
A vasárnapi istentisztelet Galata leveléből a Szeretet által munkálkodó 
hitről szólt, és aki úgy érezte, az úr asztalához járulhatott úrvacsorát venni.

Szanyi György lelkipásztor

LÉLEKSZER  I  Egyházaink hírei, gondolatai

Családi napot tartottunk görög 
és római katolikusokkal október 
közepén a Közösségi Házban. 
Darabos János helyi vállalkozó 
előadást tartott a víz fontosságáról 
a résztvevőknek. A közös imádság 
után kötetlen beszélgetés 
következett, a gyerekeknek játék, 
majd a finom ebéd, melynek az 
elkészítését ezúton is köszönöm 
Lukács Béla sámsonkerti 
lakosnak. Az összejövetelt 
megtisztelte Csigéné Zsadányi 
Mariann alpolgármester kisfiával.

Zolcsák Miklós parókus

Együtt, szeretetben

Ajándékot kapott a Görög Katolikus Egyház

Szeretném megköszönni 

Hajdúsámson Város 

Önkormányzatának, hogy 

egy villanyradiátorral 

támogatta a helyi 

 Görög Katolikus Egyház 

Közösségi Házát. 

Az ajándékot a vasárnapi 

mise alkalmával adta 

át Dandé Lászlóné 

alpolgármester.
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Így mulatunk mi!
Őszi mulatság az Önkormányzati Óvodában

Mi is csatlakoztunk

Értéktár
táblákkal a nevezetességekről

HA ŐSZ VAN, VÍGASSÁG IS VAN. ÓVODÁNKBAN EZ IDÉN EGYBEESET T  
A MAGYAR NÉPMESE NAPJÁVAL.

ÓVODÁNK IS CSATLAKOZOT T A TE SZEDD – ÖNKÉNTESEN A TISZ TA 

MAGYARORSZÁGÉRT SZEMÉTSZEDŐ AKCIÓHOZ.

HAJDÚSÁMSON 2016-BAN FELVETT HELYI NEVEZETESSÉGEI - MARTINKAI 
LEGELŐ, HARANGI EMLÉKFA, HAJDÚSÁMSONI KINCS, ÖNTÖTT VAS TÁRGYAK 
GYŰJTEMÉNYE – A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK TÁRBA KERÜLTEK.Október 4-én az  udvaron vehettek részt óvodásaink testvéreikkel és szüleikkel együtt 

egy napsütéses, mesés délutánon, amelynek hangulatát a dolgozókból álló színtársulat 
előadása alapozta meg. Az aranyszőrű bárány története kicsiket és nagyokat egyaránt 
megkacagtatott. A mese megtekintése volt az ovis ötpróba első állomása. Az ötféle vidám, 
játékos feladat végrehajtása után a gyerekek elismerő oklevelet és ajándékot kaptak.
De nem csak ezért volt érdemes az oviban maradni ezen a délutánon. Minden vendéget 
finomabbnál finomabb falatokkal vártak a konyhás nénik, Hajdúné Dobos Anikónak 
köszönhetően népi játékokkal ismerkedhettek az ovisok, valamint nem maradhatott el a 
közkedvelt ugrálóvár, csillámtetoválás és a zsákbamacska sem.
Köszönjük szépen a családok aktív, örömteli részvételét, jókedvét, adományait és hálás szavait!

Bartókné Szabolcsi Judit óvodapedagógus

A kis csapattal körbejártuk az épület környékét, beszélgettünk a szemetelésről, hogy 
mindig a szemétgyűjtőbe dobjuk a hulladékot. Jó volt látni, hogy a gyerekeknek már ilyen 
idős korban fontos a környezettudatosság, a tiszta környezet.

Önkormányzati Óvoda

Idén újabb öttel bővült, mint Reformá- 
tus Templom, Világháborús Emlékmű, 
Bényei Nyárfa és a Rákóczi hagyo-
mányok, Dínó Bábcsoport, Budaházy 
család öröksége. 
Egy pályázatnak köszönhetően, hogy 
minél több emberhez eljussanak a 
helyi értékek, értéktár táblák lettek 
kihelyezve a város központjának több 
pontján, valamint a településrészeken. 
Részletes információ a helyi értékekről: 
www.hajdusamson.hu/Értéktár

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR,
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

Ahogyan már korábban hírt adtunk róla megyei bábos program indult 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központja pályázatának köszönhetően, 
valamint a Vojtina Bábszínház és a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar 
Megyei Igazgatósága együttműködésében. 

A támogatásnak köszönhetően öt településen alakult új bábcsoport, valamint egy 
értékes kiállítás, gyermekelőadások és több szakmai rendezvény részesei is lehettek a 
kedvezményezettek. Hajdúsámson az elsők között jelentkezett a programba, hiszen 
az egykori sámsonkerti Dínó Bábcsoport működése példaértékű számunkra.
A projekt keretében tavasszal a kiállítás és a Vojtina Bábszínház előadása érkezett 
meg településünkre, az őszi rendezvényeken pedig az újonnan megalakult Dínócskák 
Bábcsoport mutatkozott be a megyei, majd az országos zárórendezvényen. A csoport 
Szarkáné Kun Szilvia vezetővel és Magi Krisztina mentorral Az öreg halász és a 
nagyravágyó felesége című mesét dolgozta fel. 
Tagok: Varga Henrietta 2.d, Horváth Hanna 3.c, Szarka Szonja 5.d, Varga Nikolett 5.d, 
Márkus Boglárka 5.d, Budai Noémi 5.d, Horváth Sándor Máté 5.d, Barkó Sándor 5.d,  
Sipos Kevin András 5.d.
Gratulálunk és bízunk benne, hogy a jövő évben is tovább működik majd a kis társulat 
intézményünk támogatásával!

Tarné Hajdú Judit igazgató

KÖNYVTÁRI HÍREK DECEMBERI NYITVATARTÁS

KÖNYVTÁRUNKBA FOLYAMATOSAN 

ÉRKEZNEK ÚJ KÖNYVEK. 

Állományunkról az alábbi linken 

tájékozódhatnak kedves meglévő

és új olvasóink: 

http://opac3.hajdusamson.monguz.hu/.

Értesítjük Olvasóinkat, hogy minden hónap első két hétvégéjén nyitva 
vagyunk azok számára, akik hét közben nem tudnak könyvtárba járni. 
December 4-én és 11-én 8-11 óráig várjuk az érdeklődőket. 

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy intézményünk 2021. december 23-tól 
2022. január 2-ig zárva tart. Nyitás: 2022. január 3. hétfő (a szokásos 
nyitvatartás szerint)

Plés Mihályné, Vasné Kaponyás Ágnes könyvtárosok

Új bábcsoport alakult
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Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.



A zene világnapja
1975 óta minden év október 1-én ünnepeljük meg a zenét, a muzsikát. Az UNESCO 
Yehudi Mehudin kezdeményezésére nyilvánította ezt a napot a zene világnapjává.

Iskolánk is megemlékezett erről a jeles napról. Csóbán Renáta és Radovics-Méder Lili 
tanárnők hozták a hegedűjüket, Jakubecz Sándor tanár úr pedig a nagybőgőjét, és a 
hosszú szünetben jó hangulatú koncertet adtak az alsós folyosón. Ezt a tanári zenekart már 
többször is láthattuk, koncertjeik mindig nagyon hangulatosra sikerültek. Most is óriási 
sikert arattak. A lelkes hallgatóság tapsolt és énekelt, s kérték az újabb és újabb dalokat. 
Gyermekdalokat, népdalokat adtak elő, olyanokat, amit a közönség is jól ismert. Így egy 
közös örömzenélés és közös éneklés részesei lehettünk.
A koncertnek sajnos egyszer vége szakadt, mert becsengettek, és megkezdődtek a tanórák. 
Emlékezetes volt mindnyájunk számára az idei zenei világnap.

Hajdu-Horváth Emese

Roppant jó robbantós délután a Kutatók Éjszakáján

A magyar népmese napja

Szeptember végén 35 tanuló vehetett részt a Debreceni Egyetem Kémia 
Tanszékén a Látványos kémiai kísérletek című előadáson Elekné Nagy Anikó 
szervezésében, Kincsesné Kirtyán Mária és Zachar Zoltánné kíséretében.

Ebben az évben Pálfi Andrásné Jolika kolléganőmmel rendeztük meg a mesenapokat.

Varga Lóránt 9. g osztályos tanulónk beszámolója az eseményről:
Iskolabusszal indultunk a Debreceni Egyetemre. Én már korábban voltam a Kutatók 
éjszakáján, és úgy gondoltam, most sem hagyom ki a lehetőséget, mert nagyon élvezetes, 
látványos kémiai kísérleteket láttunk akkor is.
Buszunk az Agóra Tudományos Élményközpont mellett parkolt le, így az egyetemet 
a Botanikus kerten keresztül közelítettük meg. Kellemes napsütéses időben sétáltunk a 
szép és érdekes növények között.
Az előadás a Kémiai Intézet előadótermében volt, ahol már sok-sok tanuló várakozott 
izgalommal. Mikor végre bemehettünk a hatalmas előadóba, rengeteg kémiai eszközt 
láttunk, amiből sejthettük, hogy izgalmas délután előtt állunk.  
Az előadás nem okozott csalódást. Sok érdekes kémiai anyaggal, látványos folyamatokkal 
ismerkedtünk meg az egyetemi oktatók szórakoztató előadásában. Volt robbantás, 
fagyasztás, olvasztás, színessé, majd magától színtelenné váló kémiai vegyület, 
tűzijátékszerű fények, pukkanások a reakciók során. Még két különböző színű 
„lézerkardot” is készítettek vegyi anyagok segítségével, és a sötétben meg is küzdöttek 
vele az oktatók.
Nem tudnék választani, hogy melyik tetszett a legjobban, de talán a szárazjéggel 
bemutatott kísérletek voltak a legemlékezetesebbek. Igazából még elmondani sem lehet 
azt az élményt, ezt az embernek a saját szemével kell látnia.

Az ő Benedek Elek-projektjéből és a könyvtár TOTÓ-gyűjteményéből válogattunk, s így 
jutottunk arra az elhatározásra, hogy legyen most ez kicsit rendhagyó, kicsit pezsgőbb. 
Így választottuk ezt a könnyedebb formát, a „kávéházi beszélgetést”. Az ismeretszerzést 
élményszerűvé szerettük volna tenni, és úgy gondoltuk, hogy a kutatás, alkotás, 
beszélgetés öröme feledhetetlenné teszi számukra ezt a három hetet. Igen, három 
hét állt a gyerekek rendelkezésére, s születtek is szebbnél-szebb alkotások a nagy 
mesemondó Apóról.
Szeptember 27-én kezdtük, és október 14-én zártuk a programot.
Nagy örömünkre szolgált, hogy 10 iskolás és 5 óvodás csoport tudott bekapcsolódni, s 
a nagy írónk életét, munkásságát, műveinek sokszínűségét, a mesék legértékesebb 
elemét, az igazságot, az igazság legyőzhetetlenségét ismerhették meg.
Az óvodai csoportoknak meseolvasást és játékos mesefeldolgozást kínáltunk sok-sok 
beszélgetéssel. Minden gyermek csillogó szemmel, bátran el tudta mondani a véleményét 
a meséről, sőt még Benedek Elekről is tudtak mesélni.
Az iskolás csoportok kutatómunkát végezve tablókat készítettek. Igazi beszélgetés 
alakult ki az író által szerkesztett újságokról, műveiről, életéről és haláláról egyaránt.
Záró foglalkozásokat két alkalomra szerveztünk, így október 12-én „Mesemondás” 
címen a vállalkozó kisdiákjaink bemutathatták kedvenc meséiket, október 14-én pedig 
bábelőadás keretében nézhettek meg egy mesét a gyerekek. Mindkét alkalommal Jolika 
nénitől és Bujdosó Tibor igazgató úrtól jutalmat vehettek át azok a csoportok, akik arra 
érdemes munkával járultak hozzá a Benedek Elek-napokhoz.
Ebben a programban 125 iskolás és 75 óvodás gyerek vett részt. Köszönjük az osztályok 
közreműködését, a tanító-tanár nénik segítségét, az olvasóvá nevelés programban való 
részvételt, valamint örömmel vettük a picikék bekapcsolódását, s az óvónénik, dajka 
nénik segítő hozzáállását. 

Tóthné Szathmáry Irén

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS AMI HÍREI

Tisztelt Szülők!
A nyolcadik évfolyamos diákjainknak lehetőségük van arra, hogy a 
megfelelő követelmények teljesítése esetén felvételi vizsga nélkül 
folytathassák tanulmányaikat intézményünk kilencedik évfolyamon 
induló képzésein. A továbbhaladás belső eljárás keretében valósul 
meg, így a jelentkezés elfogadása esetén a tanulóknak nem kell részt 
venniük a külső felvételi eljárásban.
 
Milyen képzéseket ajánlunk  
a diákoknak? 
4 évfolyamos általános tantervű  
gimnáziumi képzés 
Emelt óraszám: angol, informatika,  
matematika
Idegen nyelv: angol, német

3 évfolyamos szakképző
iskolai képzés
GÉPÉSZET ÁGAZAT
Megszerezhető szakképzettség: 

• Gépi és CNC forgácsoló  
• Épület- és szerkezetlakatos 
• Hegesztő 

SZOCIÁLIS ÁGAZAT 
Megszerezhető szakképzettség: 

• Szociális ápoló és gondozó

TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT 
Megszerezhető szakképzettség: 

• Cukrász 
• Szakács 
• Pincér – vendégtéri szakember 

MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT 
Megszerezhető szakképzettség: 

• Kertész 

Hogyan lehet jelentkezni a
középfokú képzésre?
A nyolcadik évfolyamos diákoknak a 
megadott határidőig, 2021. november 26-ig
lehet jelentkezni a belső jelentkezési lapon,
amely az iskola szülői titkárságán
igényelhető.

Szeretettel várjuk a jelentkezőket!

A Rákóczi-középiskola felvételi tájékoztatója



Mézeskalács futás
SZERETET TEL INVITÁLUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT DECEMBER 27-ÉN, 

HÉTFŐN AZ ELSŐ KÖZÖSSÉGI FUTÁSUNKR A, A MÉZESK AL ÁCS FUTÁSR A!

A részleteket hamarosan közzétesszük a www.martinkatrail.hu weboldalon, illetve a 
facebook.com/martinkatrail oldalon. Bízunk benne, hogy sokan futhatunk együtt újra 
Martinkán! (Reméljük, egy szép téli napon!) Szeretettel várunk mindenkit!

Bujdosó Tibor igazgató

2021. 11. 22. napján (Hétfőn) a névsorban 
A-L (A-B-C-Cs-D-E-F-G-Gy-H-I-J-K-L) 
szereplő jogosultak kifizetése történik 
9-14 óra között.

2021. 11. 23. napján (Kedden) a névsorban 
M-Zs (M-N-Ny-O-Ö-P-R-S-Sz-T-Ty-U-Ü-V-Z-Zs) 
szereplő jogosultak kifizetése történik 
9-14 óra között.

MEGHATALMAZÁS ESETÉBEN: 
SZABÁLYOSAN KITÖLTÖTT 
MEGHATALMAZÁST FOGADUNK EL, A 
MEGHATALMAZÓ SZEMÉLYIGAZOLVÁNYA 
FÉNYMÁSOLATÁNAK BEMUTATÁSA IS 
SZÜKSÉGES A PÉNZBELI TÁMOGATÁS 
FELVÉTELÉHEZ!

Kérjük Önöket, hogy az aktuális 
járványügyi szabályokat betartani 
szíveskedjenek! Szájat és orrot eltakaró 
eszköz (maszk) használata kötelező!

TÁJÉKOZTATÁS!
A JÁRVÁNYHELYZETRE VALÓ 
TEKINTETTEL A GYERMEKVÉDELMI 
TÁMOGATÁS KIFIZETÉSE KÉT NAPON 
TÖRTÉNIK A POLGÁRMESTERI 
HIVATAL PÉNZTÁRÁBAN.

Nem mindennapi Adventi és 
karácsonyi fotózás Sámsonkertben

A Hajdú-Bihari Naplóban és a Haon-on már olvashattak a Home Land Shopping  
(https://www.facebook.com/Home-Land-Shopping-101308525148518/) csapatáról,
akik a country, a rusztikus, a vintage és antik lakberendezésben igen élen járnak. 
Ez évben másik oldalukról is megismerhetik őket, megnyitották alkalmi jelleggel 
a Vintage Home Garden fotóstúdiót, https://www.facebook.com/Vintage-Home-

Garden-fotóhelyszín-109642304791512/ , ahol már a családok karácsonyi fotózásához 
biztosítanak varázslatos helyszínt profi fotósokkal, természetesen az angolkertet is 
hozzá hangolták az ünnepi miliőhöz. 
Nagyon nagy az érdeklődés, az időpontok rohamosan fogynak, legnagyobb 
meglepetésünkre- meséli lelkesen a házigazda Hermann Zoltán. A hangulat fényeit 
8500 ledvilágítással emelik pompássá, miközben halk karácsonyi zene szól. A stúdió 
ajtajából narancs és fahéj illat árad a kandalló melege mellett, ahol az óriás diótörők 
vigyáznak a kicsikre. 
Aki kedvet kapott a fotózáshoz, a Vintage Home Garden egészen december 20-ig, 
előzetes időpontfoglalás mellett örökíti meg a gyerekek és családok ünnepi pillanatait. 
A minőségi fotókat Balázs Gergő fotográfus biztosítja. https://m.facebook.com/ 

balazs.gergo.photography/ Helyszín: Vintage Home Garden Sámsonkert Elérhetőség: 
06303466667 zhermann13@gmail.com

Kisbálás szalma eladó!
Tel.: 06-70-267-6716             
Érd. Hajdúsámson, Hadházi u. 1.

SZALMA
ELADÓ


