
Sikeres volt az Állás-
börze városunkban
A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG 
NONPROFIT KFT. SZERVEZÉSÉBEN ÁLLÁSBÖRZÉRE 
KERÜLT SOR VÁROSUNKBAN A II.RÁKÓCZI FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUMÁNAK AULÁJÁBAN.

Az ügynökség négy településre szervezte 
az Állásbörzét az idén, Hajdúsámsont érte 
az a megtiszteltetés, hogy az első helyszín 
lehetett.
Közel 30 standnál tudtak érdeklődni a láto-
gatók munkalehetőség iránt, a hajdúsám-
soniak mellett a környező településekről is 
érkeztek kiállítók.
A rendezvényt köszöntötte Pajna Zoltán a 
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, Tasi 
Sándor a közgyűlés alelnöke és Korbeák György 
az ügynökség ügyvezetője.

Ez az alkalom jó esélyt adhat az álláskere-
sőknek munkahelyet találni vagy váltani. 
Ezeken a fórumokon helyben találkozhat és
ismerkedhet meg a munkáltató és munka-
vállaló, személyes kapcsolatfelvételre van 
lehetőség a kereső és kínáló között.

Köszönöm a megyei önkormányzatnak és
az ügynökségnek, hogy színvonalas Állás-
börzét tarthattunk lakosainknak!

Antal Szabolcs

polgármester

MÁRCIUS 15-ÉN MAGYARSÁGUNKAT, MÚLTUNKAT, 
NAGYJAINKAT ÜNNEPELJÜK. AZT A NAPOT, AMELY
MINDEN IGAZ MAGYAR SZÍVÉBEN OTT ÉL. 
1848. MÁRCIUS 15-E A FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC NAPJA.

Megemlékezésünket a múzeumban tartottuk
meg, a meghitt ünnepi műsort a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola tanulói és pedagógusai 
adták elő, majd zászlófelvonulással a koszo-
rúzásra került sor a Petőfi  szobornál.

Jókai Mór a következőket mondta:
„Míg magyar él, míg szabad ember él e honban, 

kegyelettel fognak visszagondolni ez évre, 

annak történelmére s történetalkotó alakjaira”.

A haza minden előtt!
 Antal Szabolcs

polgármester

Ott él minden 
magyar szívében
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KEDVES HAJDÚSÁMSONIAK!
A PENNY MAGYARORSZÁGOT ÜZEMELTETŐ KFT. MEGKEZDTE A HAJDÚSÁMSONI PENNY MARKET 
ÁRUHÁZ MUNKÁLATAIT A KOSSUTH UTCA 5-9 SZÁM ALATT. A TERVEK SZERINT A NYITÁSRA  
AZ ÉV MÁSODIK FELÉBEN KERÜLHET SOR.

Hamarosan PENNY épül Hajdúsámsonban

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Tovább bővül a PENNY hálózata, a napok-
ban kezdődtek meg a hajdúsámsoni üzlet 
munkálatai. A beruházást az igények elő-
zetes felmérése előzte meg, így a város lakói 
már izgatottan várják a nyitást, amelyre a 
tervek szerint majd az év második felében 
kerülhet sor.

Hajdúsámsonban a Kossuth utca 5-9. szám 
alatt már február 7-én elindultak a bontási 
munkálatok, melynek köszönhetően április 
elején elkezdődhet épülni az új PENNY.  
A beruházást a környék lakóinak igénye 
alapján indította a cég, hiszen az elmúlt 
években az itt élők több platformon is 
jelezték a városvezetésnek, hogy szeretnék, 

ha PENNY üzlet nyílna a városban. A PENNY 
örömmel jelenti be, erre már nem kell sokat 
várniuk, hiszen a nyitás a tervek szerint 2022 
második felében esedékes. 

„Nagy öröm számunkra, hogy Hajdúsámson 

lakóinak teljesíthetjük a vágyát és elkezdődnek 

a várva várt PENNY építési munkálatai.  A hosszú 

tervezési- és engedélyezési folyamatot követően 

végre bejelenthetjük, hogy az év második 

felében megnyílik új üzletünk a városban, ahol a 

megszokott, költséghatékony árainkkal, friss- és 

széles termékválasztékkal, valamint minőségi 

magyar áruinkkal várjuk majd a vásárlókat. 

Ezen túl az üzlethez építendő parkolóhelyekkel 

és új munkalehetőségek teremtésével kívánunk 

mi is hozzájárulni a település fejlődéséhez”  
– nyilatkozta Florian Jens Naegele, a PENNY 
magyarországi vezérigazgatója.

A PENNY-RŐL:
A PENNY Market Kft. 1996 óta van jelen 
Magyarországon. Az áruházlánc jelenleg 227 
üzletet, 3 logisztikai központot üzemeltet és 
több mint 4700 munkatársat foglalkoztat. 
A vállalat küldetése, hogy vásárlói számára 
országszerte a lehető legfrissebb és legjobb 
ár-érték arányú termékeiket kínálja, bele-
értve a kiváló minőségű sajátmárkás és 
Magyar Termék védjegyes árucikkeiket is.  
A PENNY kiemelt hangsúlyt fektet a magyar 
beszállítókkal fenntartott kapcsolataira. 
Új beruházásaival, terjeszkedésével folyama-
tosan támogatja a hazai gazdaság fejlődését. 
Az áruházlánc a kezdetek óta elkötelezett 
a vállalati társadalmi és környezeti felelős-
ségvállalás iránt, ezért folyamatosan együtt-
működik olyan civil szervezetekkel, amelyek 
elsődleges célja a magyar emberek és 
családok életminőségének javítása.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar 
Megyei Igazgatósága szervezésében Téli kamarai 
gazdaklub előadásra került sor városunkban, 
a hivatal nagytanácstermében a tegnapi nap 
folyamán.

A kamara egyik legfontosabb feladata a tagok 
széles körű, pontos és naprakész tájékoztatása, 
mely helyi gazdáinkat is érinti. 
Az előadók között köszönthettük Filemon Mihály 
urat, Nyírmártonfalva polgármesterét, aki a helyi 
földbizottsági ügyekben közreműködő alelnök, 
Gyenes Adrienn agrárpolitikai szakértőt és Kissné 
Gyarmati Ágnes megyei igazgatót.
Köszönöm ezúton is a gazdáknak a részvételt, 
remélem kellő információt kaptak az aktuális 
helyzetekről.

Antal Szabolcs polgármester

Gazdaklub előadásra
került sor
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Nem csak egy lesz a sok közül, hanem „A 
Választás”, mert napjainkban olyan mértékű 
feszültség tapintható az élet minden területén, 
minek a lezárása nélkül Magyarország belesod-
ródhat a háborúba és akaratunk ellenére kinyitják 
a kapuinkat a migránsok előtt. 

Az Európa felé elindult szervezetten és tudatosan 
bonyolított idegen kultúrájú, vallási identitású, 
eleinte kifejezetten agresszív képzetlen tömeg, 
zömmel a nyugat-európai rabszolgatartó államok 
felé vette az irányt. Valószínűleg az „ajándékba 
kapott” mobiltelefonjukról ráébredtek arra, hogy 
a saját világuk gyengesége és kiszolgáltatottsága 
abból is adódhat, hogy évszázadokon át kizsák-
mányolták országaikat. A balliberális európai 
és magyar politikai elit azonban potenciális 
szavazókat is látott az új munkaerőnek szánt, 
szociális hálóra vágyó tömegben és lemondott 
saját országának biztonságáról. 

Ez lett az első feloldhatatlan ellentét a magyar 
keresztény-polgári értékrendet való közösségünk 
és az összeállt baloldali politikai tábor között. 

A világjárvány okozta bajokat és a tragédiák 
kezelésének küzdelmeit a napi pártpolitika 
területére kényszerítette a Gyurcsány köré 
tömörülő pártok szerveződése. Emlékezzünk 
vissza, hogy többen és egyértelműen fogal-
mazták meg közülük, „nem számít mennyien 
halnak meg, legalább megbukik a kormány”! Ez 
lett a második ütközési terület, ami százezrek 
életére hozott veszélyt és sajnos okozott 
tragédiákat.

Az emberi élet törvényszerűségeit semmibe 
vevő, az együttélés normalitását szándékosan 
átlépő torz világképű, valamitől megfosztott, 
vagy a hagyományos emberi életre képtelen 
emberek és csoportok szervezett támadása 
a többség ellen, már nem áll meg a felnőttek 
világában. Erőszakkal és szervezeten be akar 
törni gyermekeink életébe és bele akarnak 
avatkozni a gyermekek személyiségfejlődésének 

legfontosabb szakaszába. A szivárvány koalíció 
nyíltan az LMBTQ propaganda mellé állva átlépte 
azt a vörös vonalat, ami a harmadik, felold-
hatatlan ellentétet jelenti közöttünk. 

A szomszédságunkban kitört háborús konfliktus 
a negyedik, alapvetően ellentétes álláspontot 
és meredek szembenállás hozza a jobb és a 
baloldal között. 

A mi álláspontunk egyértelmű és határozott, 
Magyarországnak ki kell maradni ebből a 
háborúból és ellentétben a Márky Zay Péter 
vezette baloldallal, nem küldünk katonákat 
és nem engedünk át fegyvereket az ország 
területén! 

Ezek a töréspontok világossá teszik, hogy 
nem lesz és nem lehet egyetértés a magyar 
politikában, a győztesnek rendezni kell a 
sorokat, meg kell szűntetni az egyre nehe-
zebben tartható feszültséget, amit a háború 
elhúzódása és a lezáratlan konfliktusok okoznak.

Újra bizonyságot nyert, a hatalomra vágyóknak 
soha nem az emberek a fontosak, nem az ország 
érdekei az elsődlegesek, hanem a hatalommal 
remélt előnyök!

Veszem a bátorságot és élek a helyi lap adta 
lehetőséggel, a személyes érintettségemről 
is írok néhány mondatot.
Ahogyan 2010-ben, 2014-ben, és 2018-ban az 
ellenzéknek és az ellenfelemet támogatóknak 
most is a gyűlöletkeltés, a facebookon terjesztett 
álhírek és a helyi „aktivisták” közreműködésével 
folytatott hazugságokra épített lejárató akciók a 
fegyverük. 

Látom és tapasztalom a gyalázkodásokat és 
az ellentábor „csapatát” megdöbbentő, hogy 
közülük többen, mintha a Rejtő könyvekből 
lépett volna elő. Az ügyeletes gyűlölködők és 
fizetett gazemberek mellé álltak az elégedet-
lenkedők, akiknek valami nem sikerült, vagy a 
világlátásuk és az értékrendjük eltérő a miénktől. 
Ezzel semmi problémán és mindig tiszteletben 
tartottam és fogom is a véleményüket. 
Nem akarom őket meggyőzni az igazamról, 
vagy arról, hogy a magyar emberek érdekében 
és az országért, benne Hajdúsámson lakóiért és 
boldogulásukért is dolgozunk.
Nézzenek körül és gondoljanak vissza akárcsak a 
2014-előtti városra, vagy önmaguk helyzetére és 
csak az a fontos, amit tapasztalnak.

Abban reménykedem, hogy sokkal többen 
vannak, akiknek sikerült előre lépni és haladni, 
akiknek nem, meg kell vizsgálniuk, hogy tehettek 
volna többet is, vagy éppen ők azok, akiknek 
semmi sem sikerül?

Azt is remélem, hogy azok is élvezik és ked- 
vezményezettjei - a családokat segítő támoga- 

tásoknak, adóvisszatérítésnek, adómentességnek, 
lakásépítési és felújítási támogatásoknak, a 
visszaadott 13. havi nyugdíjnak és nyugdíj-
prémiumnak, emelkedett a bérük, a jövedelmük, 
és nem emelkedett 2013 óta a rezsiköltségük,  
- akik a pokolba kívánnak bennünket.

Hiszem, hogy a bennünket nem kedvelő vállal- 
kozók, vállalatok is részesültek a munkahely-
megtartó és teremtő támogatásokból, a fej-
lesztésre pályázható forrásokból, a gazdálkodók 
a megannyi gépvásárlási és földtámogatási 
juttatásból, a pályakezdők a kedvezményekből 
és a célzott támogatásból. 
Biztosan ők is örülnek a jó és biztonságos utak-
nak, a magasabb szintű szolgáltatásoknak, a 
komfortnövekedésnek és a kiszámíthatóbb 
életnek.

Csak ez számít és így van rendjén!

Mert mi mindenkiért és minden magyar 
családért és emberért, minden munkáltatóért 
és munkavállalóért, egyénért és közösségért 
dolgozunk és nekünk Magyarország minden az 
első és az egyetlen, amit Hazának választanánk!

Megvédjük elért eredményeinket és az ország 
biztonságát, és nem engedjük, hogy a politikai 
haszonlesők az országot háborúba sodorják!

Az álhíreket és hazugságokat terjesztőkkel a 
gyűlölködőkkel, rosszindulatú tájékozatlan embe-
rekkel nincs mit kezdeni, de nem is szakítok rá időt.
Velük nem volt, nincs és nem lesz dolgom 
a jövőben sem, mert ezek soha nem tettek 
semmit és nem is fognak soha tenni a városért, 
így nehéz lenne a barátságukra büszkének lenni. 
Azért ne gondolják, hogy a felejtés homálya 
majd elfed minden galádságot, amit most 
elkövetnek. 
Azokkal van és lesz közös dolgom a jövőben, 
akikkel vállvetve készülök a munkát folytatni, 
akik ismernek, pontosan tudják ki vagyok és 
honnan jöttem, mit hoztunk létre együtt az 
elmúlt közel három évtized alatt. 
Velük, azokkal, akikkel a nehézségeinken túl-
jutottunk, a közös terveinket megvalósítottuk, 
akikkel együtt voltunk a munkafrontján, az 
ünnepnapokon és megerősítettünk egy várost: 
HAJDÚSÁMSONT!

Megtiszteltetés a magyar emberek pártján, a 
közösségek érdekében, a haza szolgálatában 
a szülőföldemért és Hajdúsámsonért is 
dolgozni 18 éve országgyűlési képviselőként.

Köszönöm az együttműködést és a barátságot!

Szeretnék továbbra is országgyűlési képvi-
selőként közreműködni a város terveinek 
megvalósításában, számítok megtisztelő 
támogatásukra!

EGYÜTT – TOVÁBB – MINDENKIÉRT!

Tasó László

országgyűlési képviselő

MAGYARORSZÁGON ÁPRILIS 3-ÁN ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁS 

ÉS NÉPSZAVAZÁS IS LESZ, ÉVTIZEDEKRE SZÓLÓ DÖNTÉSEKET HOZNAK  

A VÁLASZTÓPOLGÁROK.

Az ország és benne Hajdúsámson sorsáról is döntünk Április 3-án!

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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Az elmúlt hetekben az összegyűlt adományokat személyesen vittük el 
kollégámmal a Lónyai határhoz a Híd Kárpátaljáért Program Segítség- 
pontjára, majd a családsegítő vezetője, Csőszné Szilágyi Erzsébet 
és kollégái is személyesen adták át az újból összegyűlt felajánlásokat 
a Híd Kárpátaljáért Adománygyűjtő Pont Debreceni Vöröskereszt 
kirendeltségének.

Átmeneti szálláshelyet biztosítunk a Sámsonkerti Közösségi Házban, 
melyről riport is készült a Kárpátaljai Ungvár 21 TV-nek. Ha szükséges, 
a szállításban is segítünk a bajbajutottaknak.

Hulladéktároló edényeket juttatott el önkormányzatunk a határhoz.

Az Ireks Stamag sütőipari kft. adalékanyagokat ajánlott fel kenyér-
sütéshez, melyet örömmel elfogadtunk, helyi vállalkozónk – a Démaker 
Kft. tulajdonosa – pedig a szükséges alapanyagokat biztosította 
adományként és a pékáru sütését. A kész kenyereket a Református 
Egyházközség veszi át Szanyi György tiszteletes úr közbenjárásával, 
melyekből a gyülekezet tagjaival folyamatosan szendvicseket 
készítenek. Köszönjük a sütőipari kft. ügyvezetőjének, Jankó 
Miklósnak, valamint a Démakert Kft. tulajdonosainak a nemes 
segítségüket, mely folyamatos lesz mindaddig, amíg szükséges.
 
Azt gondolom, az együttérzés azt kívánja, hogy városunk segítsen a 
bajbajutott embertársainkon, akiknek szükségük van a segítségnyújtásra.

Köszönjük a lakosságnak, orvosainknak, a helyi vállalkozóknak, 
minden kedves adományozónak az önzetlen támogatást, az eddigi 
felajánlásokat! Mindenkinek a munkáját, aki idejét és energiáját nem 
sajnálva segít ebben a nehéz élethelyzetben!

A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat gyűjtőpontjára – Rákóczi 
utca 9. szám alatt - a továbbiakban is várjuk a háborús övezetből 
érkezők megsegítésére az adományokat hétfőtől csütörtökig  
8-16 óra között és pénteken 8-12 óráig.

Antal Szabolcs polgármester

A munkálatok folyamatban vannak, hamarosan városunk újabb három 
aszfaltozott utcával lesz gazdagabb.
Köszönet és hála Magyarország Kormányának ezért a fejlesztési 
támogatásért!

Antal Szabolcs polgármester

Az orosz-ukrán háború miatt menekülő családok, személyek számára városunkban 
is elindult az adománygyűjtés, a segítségnyújtás az önkormányzat, a Család-  
és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Református Egyházközség szervezésében.

Ahogyan korábban már hírt adtunk arról, önkormányzatunk a Magyar Kormány 
által külön kormányzati támogatásban részesült. Ennek köszönhetően az előzetesen 
megígért Bartók Béla utca Wesselényi és Garai utca közötti szakasza, valamint a Csire 
és Malom utcák szilárd útburkolattal történő ellátása megkezdődött a napokban.

Mi is segítünk a háborús  
övezetből érkezőknek LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS  

A HELYI ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK 
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁVAL ÉS 
TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATBAN HOZOTT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEKRŐL

A 2021. évre kapott támogatásokkal valamennyi, a Képviselő-
testület által támogatott önszerveződő közösség sikeresen 
elszámolt. A támogatás célja a működési és általános költségek 
támogatása volt.
 A következő szervezetek támogatási elszámolása került elfogadásra:

• a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület,
• a Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület,
• a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület,
• a 3-D Sportegyesület,
• a Martinkai Lakosokért Egyesület,
• a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület,
• a Martinkáért Egyesület,

A Képviselő-testület 2022. évre az alábbi önszerveződő közösségek 
részére nyújtott támogatást működési és általános költségek 
támogatására:

• a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület
• a Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület
• a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület
• a 3-D Sportegyesület
• a Martinkáért Egyesület
• a Martinkai Lakosokért Egyesület 
• a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület 
• a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 
• Hajdú Közlekedésbiztonsági és Mentő Egyesület
• Mancsok és Paták Terápiás Egyesület 
• a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása 

A Képviselő-testület Bertalan Zoltán íjász sportolónak nyújtott 2022. évre  
szponzori támogatást.

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Bartók Béla utca 2. üteme

Újabb utcák kapnak aszfaltot
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Zöldhulladék lerakóhely
A lakosság részéről óriási igény volt zöldhulladék lerakóhely kialakítására városunkban. Új helyet jelöltünk 
ki a lerakásnak, melynek az infrastrukturális fejlesztése, a kerítésépítés már folyamatban van. Az önkormányzat 
részéről ez nem kötelező feladat, de önként vállaltuk a megvalósítást. 
Az engedélyezési eljárás az utolsó fázisban van, így hamarosan használatba lehet venni. 
A telephely megnyitásának időpontjáról, megközelíthetőségéről, az átvételnek a feltételeiről tájékoztatni 
fogjuk a kedves lakosságot.
Köszönöm a türelmüket! Antal Szabolcs polgármester  

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Zöldhulladék lerakóhely

ÁLLJON EGY JÓ ÜGY MELLÉ: SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
A LÉARE, 1953 óta dolgozik a megyében élő látássérült emberek egyenlő esélyű hozzáférésének 
megteremtésén. Egy hazai pályázatnak köszönhetően az 1000 főt is meghaladó egyesület bővítette 
tevékenységét: a siketek és nagyothallók részére indított jelnyelvi tolmácsolást. A szolgáltatás 
kiterjesztéséhez a megyében élő vállalkozások, magánszemélyek segítségére is szüksége van.

A LÉARE 120 négyzetméteres székhelyét 2015-ben hitelből, valamint lelkes adományozók támogatásából 
vásárolta. Annak érdekében, hogy a jelnyelvi támogatást megfelelő körülmények között, akár a nap 24 
órájában személyes, illetve online segítségnyújtással biztosítani tudják, most egy új helyszínre van szükség. 
Olyan ingatlanra, amely közel van a LÉARE székhelyéhez, akadálymentes, jól megközelíthető és rendelkezik 
a szolgáltatás biztosításához szükséges minimális feltételekkel, amellyel a havi 350-400 szolgáltatást 
igénybe vevő hallássérült személy jelnyelvi tolmácsolása megoldható. A beszélgetések szenzitív adatokat 
és információkat is tartalmazhatnak, így az adatvédelmi irányelveknek, valamint az emberi méltóság 
megtartásának, a személyes problémák empatikus és egyedi megoldást igénylő információátadásának is 
meg kell felelnie a helyszínnek. Most erre lehetőség lenne, azonban önerőből ez nem megoldható. A LÉARE 
székhelye mellett megüresedett lakás 23 millió forintért eladó, az egyesület 12 millió forint önrésszel 
rendelkezik, azonban 11 millió forintra még szükség lenne az ingatlan megvételéhez. Hitelt az egyesület 
jelenleg nem tud felvenni e célra, mivel még a saját ingatlanjukat fizetik, melyhez a mai napig érkeznek olyan 
felajánlások, amelyek hozzájárulnak a havi törlesztő részlet kif izetéséhez.

A társadalmi felelősségvállaló program támogatói a LÉARE 
ügyfélfogadási idejében személyesen is elvihetik adomá-
nyaikat (Debrecen, Külsővásártér 16.), de banki átutalással 
is lehetőség van támogatni az ingatlan megvásárlását: 
61200261-11034603-as számlaszámra, vagy a www.
latasserultek.hu weboldalon a támogatási lehetőségek 
menüpont alatt megtalálható bankkártyás fizetéssel.

Köszönjük, hogy a felajánlott összeggel egy olyan ügyet 
támogat, ami hozzájárul ahhoz, hogy azok, akik csak jelnyelvi 
tolmácsolással tudják hivatalos ügyeiket elintézni megfelelő 
segítséget kapjanak az akadálymentes kommunikációhoz. 

Kérjük, tegyen Ön is azért, hogy hallhatóvá váljon minden 
üzenet! Bővebb információk: www.latasserultek.hu
      

  dr. Nagy Sándor elnök

2022. 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)

HAJDÚSÁMSON TERÜLETÉN:

05.14-én
8.00-9.45 Jókai utcai iskola

05.14-én
10.00-11.30 Radnóti utca (játszótérnél)

05.14-én
8.00-9.00 Gépállomás

05.14-én
9:30-10:30 Szatmári-Kinizsi u. sarok

Pótoltások:

05.22-én
8.00-9.00 Gépállomás

05.22-én
09:30-10:30 Szatmári-Kinizsi u. sarok

05.22-én
8.00-9.00 Jókai utcai iskola

05.22-én
9:30-10:30 Radnóti u. ( játszótérnél)

SÁMSONKERT:

05.14-én
12.00-13:30 Sámsonkerti Közösségi 
Ház (régi iskola)
 Pótoltás:

05.22-én 11.00-12.00 Sámsonkerti 
Közösségi Ház

MARTINKA:

05.14-én 11:00-12:00 Buszforduló

Pótoltás:

05.22-én 11.00-12.00 Buszforduló

Az oltási könyvet hozzák magukkal!
Ügyfélfogadási időben: Hétköznapokon 
08-18 óráig igényelhető a védőoltás a 
ToldiVet Hajdúsámsoni Állatorvosi Rende- 
lőben Hajdúsámson Toldi u. 16.
(Állatorvosi ellátás/védőoltás beadása 
csak előzetes bejelentkezés/időpont-
foglalással elérhető!) Bejelentkezés és 
további információ: Mobil: 06301494030, 
Tel: 0652201581, email: toldivet@gmail.com
https://www.facebook.com/Toldivet

ÖSSZEVEZETETT

EBOLTÁSOK IDŐPONTJA
HAJDÚSÁMSON 2022.ÉV

KÖZÉRDEKŰ

KÖZÉRDEKŰ
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Az idei évben először március közepén találkoztak a Harmónia 
Idősek Klub tagjai, akik nagyon örültek, hogy végre ismét együtt 
lehetnek. Ezen a kellemes délutánon egy jót beszélgettek, s elkezdték 
átbeszélni az idei év terveit, céljait. Csatlakozni bármikor lehet, 
mindenkit szeretettel fogad Oláh Imréné Erzsike a klub vezetője.

Nyolc éves koromban jött az életembe 
a sport. Rajzfilmekből nagyon meg-
tetszett a harcművészet, főleg a keleti. 
Anyukámmal elkezdtük keresni a 
városban a lehetőségeket és így 
akadtunk rá a Hajdúsámsoni Leung 
Ting Wing Tsun Kung-Fu Iskolára, 
mely a Magyar Wing Tsun Egyesület 
része – kezdte a beszélgetést az 
interjúalany.
Már az első edzés magával ragadta 
az akkor iskolás kisfiút, tehetsége 
pedig évről évre fokozódott. 
Gergő pontosan tudja ennek a kung fu 
stílusnak a történetét. 
Kikezdhetetlen logikájú, melyet egy idősebb kínai apáca alapított. A Wing Tsun Kung Fu nem 
az erőre épül, hanem az erőnek az elvezetésére, a gyorsaságára, a test gyenge pontjainak  
a támadására. Gondolkodó ember harcművészete. Pont ezek miatt fogott meg első perctől  
ez a sport – árulta el a sportoló.
Egy héten kétszer jár edzésekre Hajdúsámsonba Gergő, de Debrecenbe is megy, ha úgy 
alakul. Évente 2 szemináriumot tartanak, egyet tavasszal és egyet ősszel. Ilyenkor van 
lehetőség vizsgát tenni a tanítványoknak, ezen harcművészetben versenyek nincsenek. 
Hogy ki mehet a vizsgaletételre, azt a tanítvány mestere határozza meg. A tehetséget a 
hosszú évek alatt 12 vizsgára már elküldték, a 13-kal megkapta mesterfokozatát. 
Az önvédelmet egymáson gyakoroljuk, majd párba állunk, kapunk egy feladatot és 
alkalmazzuk egymáson a vizsgán. Nálunk szilvavirág jelzi a fokozatokat. Most aranyszínű a 
virágom, a ruházatom pedig mester ruha, majd diplomát is kapunk erről – folytatta Gergő.
Az egyetemista hallgató segédoktató is az edzéseken, mesterének - aki a 4. 
mesterfokozatban van - a helyettese.
Számomra a Wing Tsun Kung Fu magabiztosságot ad, önbizalmat, tiszteletet és fegyelmet. 
És ami még nagyon fontos, nagyon jó közösséget igaz, becsületes emberekkel – mesélte 
boldogan.
Az egyesület minden évben szervez edzőtáborokat és nagyon szívesen vállalnak 
bemutatókat bármilyen rendezvényen.
Voltak nehezebb időszakok, amikor úgy éreztem, nagyon nagy a kihívás. De a szeretet  e 
sport iránt mindig megvolt bennem, ezért nem adtam fel. Ami nagyon megragadó pillanat  
bennem, amikor én lettem a rangidős tanítvány a klubban. Jó érzés volt, hogy amit kemény 
munkával megtanultam azt tovább is adhattam – gondolt vissza a harcművész.
Gergőnek nincs szándékában megállni a jövőben, ameddig csak lehet, űzni fogja ezt a 
harcművészetet. – Bárkinek ajánlom, ajánljuk ezt a sportot 5-6 éves kortól egészen 70-80 
éves korig, hiszen kortól független. A sikerek, amiket elértem, nem sikerülhettek volna 
mesterem, Fekete László hozzáállása, támogatása nélkül– zárta a beszélgetést Répási Gergő.

Dandé Melinda

A Baba-mama klub következő időpontja április 29-én 10-12 óra között! 
Várunk minden érdeklődő anyukát, apukát és babát Hajdúsámson 
bármely szegletéből.

Az elmúlt két évben a Covid vírus miatt nem tudtuk megszervezni 
a Húsvéti bringatúrát. Örömmel jelentem be, hogy az idén ismét 
lesz április 10-én vasárnap délelőtt. Az idei évben újdonság, hogy 
Sámsonkertbe érkeznek a kerékpárosok. Részletek hamarosan! 
Szervezők: Sámsonkerti Lakosokért Egyesület, Martinkáért Egyesület, 

Martinkai Lakosokért Egyesület és a Petőfi Sándor Város Könyvtár, 

Művelődési Ház és Kiállítóhely.
Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester

HARMÓNIA IDŐSEK KLUB Hajdúsámsonról elmondható, hogy egyre több sikeres fiatallal büszkélkedhet.
A repertoárt bővíti a 20 éves Répási Gergő is, aki jelenleg a fogorvosi egyetem 
1 éves hallgatója. Középfokon beszél angolul és németül, a tanulás mellett 
diákmunkát is vállalt és szeretet hobbija, amivel teljesen kitölti szabadidejét  
és már mesterfokon műveli az a Wing Tsun Kung Fu önvédelmi harcművészet.  
Ezt nem sokan mondhatják el magukról ennyi idősen.

BABA-MAMA KLUB

HÚSVÉTI BRINGATÚRA

Sámsonkerti hírek „Jó érzés volt, hogy amit kemény  
munkával megtanultam azt tovább is adhattam”

SÁMSONKERTI HÍRADÓ

KVÍZ JÁTÉK
Az idei évben a városnapig minden lapszámban egy néhány kérdésből álló 
kvíz fog megjelenni. Akik mindig helyes választ küldenek be, azok között 
egy értékes ajándékot sorsolunk ki, melyet a városnapon adunk át.

MÁSODIK K VÍZ KÉRDÉSEI:

1. Az idén hány éves a Muskátli Népdalkör?

2. Mikor épült a sámsonkerti iskola?

3. Hogy hívták a Dinó bábcsoport vezetőjét? 

A válaszokat a portán kihelyezett gyűjtődobozba kérjük bedobni, név, cím 
és telefonszámmal ellátott borítékban.

Csigéné Zsadányi Mariann       
           alpolgármester

AZ ELSŐ K VÍZ HELYES VÁLASZAI:

1. Hány éves a Református templom? (125 éves)

2. Hogy hívták a könyvtár elődjét? (Déryné Filmszínház)

3. Hol állt a Gödény féle kastély? (a mostani óvoda helyén)

HÍREINK
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A farsangi fánk mellett a táncverseny is 
program volt, valamint nóta, kacagás, ami 
ilyenkor kell. Az összejövetelre invitáltuk a 
város alpolgármestereit is, Dandé Lászlónét 
és Csigéné Zsadányi Mariannt, akik szintén 
táncra perdültek a mulatságon.

Csőszné Szilágyi Erzsébet vezető

Elűzték a telet a klub tagjai
A hajdúsámsoni Városi Idősek Klub tagjai is búcsúztatták a telet jelmezbe  
öltözve, még menyegzőt is tartottak.

BEIR ATKOZNI A HA JDÚSÁMSONI ÖNKORMÁNY Z ATI ÓVODA TITK ÁRSÁGÁN LEHET 
2022. április 20-án (szerda):  8.00-17.00 óráig
2022. április 21-én (csütörtök):  8.00-16.00 óráig
2022. április 22-én (péntek):  8.00-13.30 óráig.

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSKOR SZÜKSÉGES BEMUTATNI A GYERMEK 
• lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 
• születési anyakönyvi kivonatát és 
• TAJ kártyáját, továbbá 
• a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda felvételi körzete: Hajdúsámson közigazgatási 
területe (Hajdúsámson, Sámsonkert, Martinka, Liget-tanya településrészek).
A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda nyitva tartása: heti 57,5 óra időtartamban, hétfőtől 
péntekig, naponta 06.00 órától 17.30 óráig.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2022. május 22.

Jogszabályi tájékoztatás:
Nkt. 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, 
amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti 
fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet 
több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő 
- tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, 
különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a 
továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 
83. § (2) bekezdés b) pontja alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 47/2022. (II. 24.) öh. számú határozatával a Hajdúsámsoni 
Önkormányzati Óvodában a 2022/2023. nevelési évre a beíratás időpontját 
2022. április 20–21–22. napjaiban állapította meg. 

alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell 
meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek 
esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti 
általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés 
alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás 
időtartama ötven nap.
Nkt. 49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával 
jogviszonyban áll.
(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva 
tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az 
óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). 
(3a) Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon alapuló 
jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az óvoda házirendje egyes 
jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti.
Jogorvoslati eljárás: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
83. § (1) A nevelési-oktatási intézmény köteles a tanulót, valamint a gyermek, a kiskorú tanuló 
szülőjét írásban értesíteni gyermeke óvodai, iskolai, kollégiumi felvételével, az óvodai, tanulói 
jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony megszűnésével, a gyermek, tanuló fejlődésével, 
tanulmányi előmenetelével kapcsolatos döntéséről, az intézmény működésének rendjéről, 
továbbá minden olyan intézkedésről, amelyre vonatkozóan jogszabály az értesítést előírja.
(2) A tanuló, a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni
a) minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a tanulóra, gyermek, kiskorú 
tanuló esetén a szülőre fizetési kötelezettség hárul,
b) a kiskorú tanuló esetén a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony keletkezésével, meg-
szűnésével, a tanulói jogviszony szünetelésével, a tanórai foglalkozáson való részvétel alóli felmentéssel, 
az egyes tantárgyak alóli mentesítéssel, a tanulmányi idő rövidítésével kapcsolatos ügyekben, és
c) minden olyan kérdésről, amelyre vonatkozóan jogszabály a nyilatkozat beszerzését előírja.
(3) Az óvodai, iskolai, kollégiumi felvételről hozott döntést írásba kell foglalni. Az óvoda, iskola, 
kollégium írásban értesíti a szülőt, ha a gyermeket, a kiskorú tanulót törölte a nyilvántartásából.
(4) A nevelési-oktatási intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a kérelmet 
részben vagy egészben elutasítja, vagy kérelem hiányában hoz a gyermekre, tanulóra hátrányos 
döntést, vagy a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kéri a döntés határozatba foglalását.
(5) A jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti.
(6) A nevelési-oktatási intézmény döntése végleges, ha az Nkt.-ben meghatározott határidőn 
belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem 
benyújtásáról lemondtak.
Hajdúsámson, 2022. február 24.                    

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete

HIRDETMÉNY I ÓVODAI BEIRATKOZÁS

CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA
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Hagyományos télbúcsúztató programunkat már nagy izgalommal 
várták gyermekek és felnőttek egyaránt. Hetek óta folyt a tervezgetés 
arról, hogy ki, milyen jelmezbe fog felöltözni.

Népszokásaink felelevenítésére farsangi rigmusokat, tréfás dalokat 
tanultunk, melyeket ritmushangszerek kíséretében adtunk elő. 

A farsangi mulatságot mindenki a saját csoportszobájában kezdte, 
ahol versenyjátékokkal, tánccal és a szülők által hozott sok-sok 
fi nomsággal ünnepeltünk. Majd a csoportok a tornateremben közös 
tánccal és hangoskodással búcsúztatták a telet.

Mi, minden tőlünk telhetőt megtettünk a tél elűzésére, a többi, már a 
természet dolga!

Farkas Marianna óvodavezető-helyettes

A farsang eredetileg a tavasz elővarázslására és ünneplésére, az 

élet megújítására irányuló kultikus viselkedés időszaka volt.

Jöjjön a tavasz, menjen a tél!

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

SIKERES PÁLYÁZATOK
AZ ESZTERLÁNC ÓVODÁBAN

ÓVODAKERT

MADÁRBARÁT ÓVODA

ZÖLD ÓVODA

Évek óta tudatosan készültünk arra, hogy gyermekeinkbe is elültessük a természet 

iránt érzett szeretetet, annak megóvását, környezetünk védelmét. Legfontosabb egy 

elkötelezett, a környezetünkért, a környezeti nevelésért tenni képes nevelőtestület, 

felnőtt közösség. 2021-ben sikeresen pályáztunk, és elnyertük a Zöld Óvoda minősítő 

címet másodjára is, melynek bizonyítéka az intézményünkben folyó környezeti és 

fenntarthatóságra nevelés, a fenntarthatóság értékrendszerének érvényesítése, 

elkötelezettségünk a Zöld Óvoda kritériumainak érvényesítéséért. Zöld Óvodaként 

célunk, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő módszerekkel 

és eszközökkel, valamint élményekre és tapasztalatokra épített tanulási környezet 

kialakításával olyan környezeti nevelésben részesüljön, mely hatékony rendszerbe 

szerveződve biztosítja a kisgyermekkori nevelés eredményességét. Fő törekvésünk, 

hogy óvodásaink számára a természet legyen ismereteik forrása. Az óvoda mindennapja-

iban törekednek a környezettudatosságra, újrahasznosításra. Környezettudatos, 

környezetbarát magatartáspéldájuk beépül a mindennapokba és az életükbe is. 

Szelektálunk, komposztálunk, takarékoskodunk. Megtartjuk a „Zöld” jeles napokat, és 

évről évre bővítjük repertoárunkat. Óvodánkban igyekszünk a szülőket egyre jobban 

bevonni a környezettudatos magatartásformálásba, a környezetvédelemhez kapcsolódó 

tevékenységekbe. Programjainkkal segíteni szeretnénk a szülőket, hogy megismerjék 

azokat az ökopraktikákat, amivel csökkenthetik az ökológiai lábnyomukat.

A MADÁRBARÁT Óvoda cím birtokosaiként évente több alkalommal meghívunk 

madarász szakembert, aki gyakorlati bemutatókon keresztül ismerteti meg a 

gyerekeket különböző ragadozó madarak életmódjával és jellemzőivel. A téli 

időszakban madáretetők, madárodúk kihelyezésével és madáreleségekkel segítjük a 

madarak áttelelését. Természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos szakemberekkel 

és szervezetekkel szoros együttműködést kötöttünk, hogy a környezetvédelmi és a 

környezeti nevelési tevékenységünket sikeresen végezzük gyerekeink körében (méhész, 

vadász, erdész, madarász, állatorvos).

2019-ben indult az Agrárminisztérium mint fő támogató kezdeményezésre ez a

pályázat Óvodakert kialakítására olyan köznevelési intézmények számára, amelyek 

képesek kialakítani legalább 40 m2 nagyságú óvodakertet. 2022-ben benyújtottuk a 

pályázatunkat, és sikeres elbírálás után lehetőségünk lesz Óvodakertek kialakítására 

intézményünk udvarán. Úgy éreztük, hogy ez a pályázat szorosan kapcsolódik 

és beépül a ZÖLD ÓVODA címhez is, mivel az Óvodakertek a fenntarthatóság és 

a környezettudatosság gyakorló színtereként működhetnek. Ezáltal a gyermekeket 

nyitottabbá tesszük a természetre, annak éves ritmusára, hatásainak befogadására, 

működésének megértésére. Népszerűsítjük a kertészkedést, mint a természetet és 

az emberi kultúrát szervesen összekapcsoló tevékenységet, az ökológiai gazdálkodás 

szemléletét és módszereit. Az óvodakertek által az óvodai környezeti nevelés 

példaereje óriási, amely a gyermekek személyiségét egy életre meghatározza.  

Felelős felnőtteket nevelünk belőlük, akik tisztában vannak tetteik, környezetvédő 

magatartásuk és viselkedésük súlyával, valamint azzal is, hogy a jövő rajtuk múlik, és 

általuk változik.
ŰWeidnerné Puskás Mária Óvodapedagógus

ESZTERLÁNC ÓVODA
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Nyílt nap

ek a

Iskola

ben

Ideje: 2022. - n 

(kedden) 800 - 1000

web: www.csapokerti-debrecen.edu.hu

telefon: + 36-52/412-571

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a

2022/2023. TANÉVRE 
A CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNYÉBE  
történő általános iskolai beiratkozásokra  

Hajdúsámson, Jókai u. 61. sz. alatt az alábbi 
időpontokban kerül sor: 

2022. április 21. (csütörtök) 8.00 órától 18.00 óráig 
2022. április 22. (péntek) 8.00 órától 16.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a választott iskola 
első évfolyamára beiratni. 

Az első évfolyamra történő beiratkozáskor a gyermek 
személyazonosítására alkalmas, 

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és 
a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, születési 

anyakönyvi kivonatot kell bemutatni. 

A beiratkozásra online módon is van lehetőség a 
KRÉTA rendszerben, amelyről részletes tájékoztató a 

későbbiekben lesz elérhető iskolánk honlapján. 

https://csapokerti-debrecen.edu.hu

FELHÍVÁS
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA 
TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSRA

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNYÉNE

A Magyar Parasport Napja
a Rákóczi-suliban 

MartinkaTrail
Legelőre Futás

FEBRUÁR 22. A MAGYAR PARASPORT NAPJA, EME JELES ALKALOMHOZ IDÉN ISMÉT CSATLAKOZOTT ISKOLÁNK, 
ÉS RENDHAGYÓ/ÉRZÉKENYÍTŐ TESTNEVELÉSÓRÁKON VEHETTEK RÉSZT FELSŐ TAGOZATOS DIÁK JAINK.

A MARTINKATRAIL CSAPATA SZERETETTEL 

HÍVJA A MOZOGNI VÁGYÓK AT A 

TAVASZVÁRÓ KÖZÖSSÉGI FUTÁSÁRA.

A Magyar Parasport Napja kiváló lehetőséget 
ad a parasportágak gyakorlati megismerésére, 
valamint azok kipróbálására. Az 1-3. órában 
a boccia, a csörgőlabda, valamint az ülő-
röplabda már nem voltak ismeretlenek diák-
jaink számára, sőt egyre népszerűbbek, egyre
kedveltebbek, és egyre közelebb hozzák a

Helyszín: a MartinkaTrail rajtja
(Hajdúsámson-Martinka, Csikós-erdő)
Debrecen felől Martinkán 
áthaladva, a 10. km tábla után, a 
jelzett helyen jobbra lefordulva.

Nevezés, további részletek:
martinkatrail.hu és facebook.com/
martinkatrail

megváltozott cselekvőképességű sportolóink 
élethelyzeteit a gyerekek világlátásához. 
Utóbb felsorolt és játszott sportjátékok révén 
a tanulók betekintést nyerhettek abba, hogy
milyen lehet látássérültként helytállni a
pályán, amikor csupán a hallásukra hagyat-
kozhatnak, illetve milyen érzés lehet az, 
amikor egy ember mozgásában korlátozott 
módon igyekszik a lehető legjobbat kihozni 
magából teljesítményhelyzetben. Ezek a 
parasport játékok kiválóan adaptálhatók 
testnevelésórákon érzékenyítés céljából. 
Továbbá felébresztik és erősítik a gyerekek-
ben az empátiát, az egymás iránti toleranciát és 
az embertársaink feltétel nélküli elfogadását.
A 4. órában tekinthettek meg az osztályok egy
„Lélekmozgató” fi lmet a Rákóczi-teremben,
„A lehetetlen határán – magyar parasportolók” 
című dokumentumfi lm 5 sikeres parasportoló 
életéről szól.
Mély tisztelettel köszönjük szépen Lőrinczi 
Tibor kollégánknak a szuper kezdeményezést 
és a remek szervezést, valamint a kedves 
testnevelő kollégáknak a segítségnyújtást.

Borsos Tamás pedagógus

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, 

GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS AMI



2022-ben már 22. éve annak, hogy a könyvtárak megszervezik 
az Internet Fiesta programjait a virtuális térben. Idén március 17-24. 
között került erre sor.
Városi könyvtárunk a facebook oldalán különleges, 360 fokos fotókkal 
készült az eseményre, valamint egy héten keresztül ingyenes volt a 
beiratkozás és elengedtük a késedelmi díjakat is.

Helytörténet és családkutatás. Ez volt a két fő témája a 2022. március 
4-én a városházán megtartott előadásoknak Hajdúsámsonban.
A Hét Határon Túl Családkutató Egyesület és a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely egyidejűleg aláírta azt 
az együttműködési megállapodást is, melynek keretében további 
rendezvényeket szerveznek majd a fenti témákban.
Az első találkozón Nagy István az egyesület elnöke ismertette a 
megfogalmazott célokat, majd Tarné Hajdú Judit igazgató mutatta 
be a Hajdúsámsonról megjelent kiadványok alapján a település 
történetét, értékeit. Tóthné Szathmáry Irén pedagógus a Budaházy 
családi krónikában, Pócsi Zsolt helytörténet kutató pedig Nyíradony 
történetében kalauzolta el az érdeklődőket. A következő rendezvény 
időpontjáról hamarosan hírt adunk.

Kedves Olvasók! Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy szokásos 
munkaidőn túl, minden hétfőn és csütörtökön 17 óráig és 
minden hónap első két szombati napján délelőtt 8-11 óráig is 
várjuk a Látogatókat! Könyvtári szombatok: április 2., április 9., 
május 7., május 14.

Február végén elűztük a telet Hajdúsámson főterén is. Az önkor-
mányzattal közösen rendezett programunkat a Hórihorgas Hujákolók 
csapata óriásbábbal, gólyalábassal, a régi szokásokat felidéző 
műsorral, valamint tűzzsonglőrrel tette látványossá. A Hősök együttes 
pedig fiatalos rap dalokkal érkezett a helyi lelkes közönséghez.
Az önkormányzati óvoda dolgozói és a Muskátli népdalkör tagjai 
több száz finom fánkot sütöttek a jelenlévőknek, akik teázhattak is a 
farsangi sátorban. Az estét tűzgyújtással, a kiszebáb elégetésével zártuk.

A húsvéti készülődés jegyében
várjuk a gyerekeket!
Az Ákom-bákom Bábcsoport
bemutatja: 

A világgá ment csacsi és bari
c. mesét.

Az előadás után kézműves
foglalkozás és állatsimogató!

Belépőjegy: 500 Ft.

Az új Közösségi Házban végre földszinti helyszínt kaptunk, így új 
szabadidős klubok indulhatnak kisgyermekes anyukáknak.
Előreláthatólag hétfőn és szerdán zenebölcsi, keddenként torna, 
csütörtökönként beszélgetős baba-mama klub várja majd az 
érdeklődőket. A foglalkozásokon a létszám korlátozott, így rész-
vétellel kapcsolatban a szervezőknél lehet érdeklődni a megadott 
időpontokban vagy a Hajdúsámsoni Baba-Mama Csoportban!

INTERNET FIESTA CSALÁDKUTATÁS HÉT HATÁRON TÚL...

KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS

TÉLŰZŐ VIGADALOM A FŐTÉREN

PROGRAMAJÁNLÓ: ÁPRILIS 2. SZOMBAT 11 ÓRA

BABA-MAMA KLUBOK AZ ÚJ KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

Petőfi Sándor Városi Könyvtár,  
Művelődési Ház és Kiállítóhely hírei
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PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR,
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY
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Nem csak munkája, élete része a hímzés

Közel 16 éve munkája, szenvedélye, hobbija a hímzés a hajdúsámsoni hímző népi iparművésznek, Dobosné Hajdu Anikónak.

A mai modern világban a hímzést fenntartani, a hagyományát ápolni 
és őrizni nehéz dolog. Anikónak ez még is sikerül Hajdúsámsonban, 
aki a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 
intézmény dolgozója, egyben alapítója és vezetője a 15 éves Öltögetők 
Klubnak. –Igyekszem szakkörvezetőként a legnagyobb odafigyeléssel 

hitelesen oktatni a hímzést a tagok számára. Egy-egy tájegység 

tanításakor körültekintően, történelmi, társadalmi, földrajzi háttérrel 

együtt mutatom be a jellegzetességeket – meséli a szakkörvezető.  
A hímzések elsajátításakor az öltéstechnikák alapos megismerésére 
is hangsúlyt fektet. –A szakkör hímzői legfőképp nyugdíjas korúak, 

akik szívvel-lélekkel hímeznek, varrnak, egy igazi kis közösség alakult 

ki velük a hosszú évek alatt – árulja el alanyunk. Jó pár eredménnyel 
büszkélkedhet a klub, évente több alkalommal eljárnak szakmai 
kirándulásokra, kiállításokra és a város közösségi életének aktív 
részesei. Emellett kutatói munkát is végeznek, mielőtt neki kezdenek 
egy munkának.

Anikó hímző kismesterségbeli tanulmányait a Békéscsabai Kézműves 
Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában kezdte, majd megszerezte 
a kézi és gépi hímző képesítést. Számára fontos a folyamatos fejlődés, 
tanulás, így sikeres vizsgát tett, hogy oktató is legyen a népi játékok 
és kismesterségek világában, népi játszóházi foglalkozásvezető és 
2018 óta nemezkészítő is. –Nagy hatással volt rám a békéscsabai 

és a nádudvari iskolák szellemisége, az oktatók egyénisége. Már a 

tanulmányaim alatt részt vettem a Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

nyári táboraiban, továbbképzéseiben – emlékezik vissza a hímző.

Jelenleg a Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 
tagja, a nemezkészítők szakmai csoportjának a képviselője és 
folyamatosan zsűrizteti alkotásait.

Számos díj birtokosa, a legkiemelkedőbb ezek közül a 2015-ben 
megkapott hímző népi iparművész cím, valamint ugyan ebben az 
évben ezüst oklevélben részesült az Országos Népművészeti Kiállítás 
viselet kategóriájában a Komádi hímzéssel díszített lányka ruhájával. 

Az elmúlt két hétben az első önálló kiállítása volt Anikónak „Velünk élő 
népművészet” címmel Debrecenben, a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központjában, amelyen legkedvesebb darabjait láthatták és láthatják 
az érdeklődők.

Szakmai hitvallásom, hogy aktívan részt kell venni a továbbképzéseken, 

hogy kellő tájékozottsággal tudjuk feldolgozni a hímző hagyományainkat. 

Nagy kihívást jelent számomra a mai kor elvárásainak való megfelelése 

is, rövidtávú céljaim között szerepel a viselet kiegészítők és a hímzéssel 

díszített viseletek készítése – vallja a beszélgetés végén a hímző népi 
iparművész.  

Dandé Melinda

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR,
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

MAJDNEM „HÚSZÉVESEK”
A Muskátli Népdalkör fennállásának 19-ik évfordulóját 
ünnepelte ebben az évben, melyet március végén egy  
finom ebéd keretében ünnepelt meg a csapat. 

Az összejövetelre Antal Szabolcs polgármestert, Dandé 
Lászlóné és Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármestereket 
is szeretettel meghívták, akik meglepetés tortával érkeztek. 

Lassan 2 évtizede, hogy rendületlenül működik a népdalkör, 
melynek tagjai városunk közösségi életének nélkülöz-
hetetlenek. 

Köszönet illeti a vezetőt, Hajdúné Hőgye Zsófiát a kitartó, 
odaadó, sikeres munkáért és számomra is öröm, hogy kul- 
turális vezetőként segíthetem, támogathatom munkájukat.

Tarné Hajdú Judit kulturális igazgató
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Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4500 példányban.


