
Hivatalosan beiktatták
református lelkészünket
A HAJDÚSÁMSONI EGYHÁZKÖZSÉG TISZTELETE-
SÉNEK, SZANYI GYÖRGYNEK A BEIKTATÁSÁRA 
KERÜLT SOR MÁ JUS 15-ÉN A REFORMÁTUS 
TEMPLOMBAN ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT.

György családjával - feleségével, 3 lányával 
és fi ával- Kárpátaljáról érkeztek városunkba. 
A teológiát a Kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézetben végezte. Volt missziós munka 
vezetője a beregi egyházmegyében, 13 éven
át a Kárpátaljai Református Ifj úsági Szervezet-
nek alelnöki majd elnöki tisztségét töltötte 
be. Borzsovában 18 évig szolgált. 
Mielőtt Hajdúsámsonba elhívta a presbitérium, 
a Házasság Hetét szervezte a Beregi Egyház-
megye minden gyülekezetében, több száz 

embert mozgatott meg egy héten keresztül.
A beiktatást köszöntötte, igét hirdetett és 
áldást adott Ft. Dr. Fekete Károly püspök, 
a ceremóniát Nt. Őz Lajos esperes vezette 
le, valamint az ünnepélyes istentiszteletet 
Tasó László országgyűlési képviselő is 
megtisztelte.
Egy remek embert kaptunk Szanyi György 
személyében, aki elsőként állt fel segíteni a 
bajbajutott kárpátaljaiakért a háború miatt 
és nem volt egyszerű helyzetben, mikor 
településünkre érkezett, hiszen a pandémia 
időszaka volt. De állta a nehézségeket és ez 
a nap is eljött.
Kívánunk munkájához erőt, kitartást, hogy 
céljait közösségünkben megvalósítsa és 
érezze Hajdúsámsont otthonának, mint 
ahogyan Kárpátalját.

Antal Szabolcs
polgármester

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, sok 
éves hagyomány előtt tisztelegve megtartotta Szent Flórián, 
a tűzoltók védőszentjének napját.

Elismerésben részesítettük 
tűzoltónkat

Az ünnepségre a Debreceni Református Kollégium dísztermében 
került sor, melynek  keretében elismerésben részesítették azokat a 
tűzoltókat, akik kiemelkedően látták el szolgálati feladatukat.

Hajdúsámson Város Önkormányzata idén is elismert egy hajdú-
sámsoni tűzoltót, Szabó Tamás főtörzsőrmestert kiváló munkájáért, 
hősiességéért, bátorságáért. 
Gratulálunk és köszönjük Tamás!

Antal Szabolcs polgármester
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Mindig örömmel tölt el bennünket, hogy sok mindenkiben él a föld, 
az otthoni kertművelés iránti szeretet. Óvjuk, védjük, szeressük 
bolygónkat, tegyünk meg mindent tiszta környezetünkért!

Antal Szabolcs polgármester

Szanyi György a Református Egyházközség tiszteletese megáldotta 
a motorosokat, majd személyesen adhattam át számára az önkor-
mányzat adománycsomagját, mely a többi összegyűlt adománnyal 
egy Jótékonysági futás keretében jutott el a kárpátaljai rászoruló 
gyerekeknek a Tiszabecsi határhoz.
Gratulálok a motoros találkozó ötletéért és a megvalósításáért 
Jakubecz Sándornak és Forási Tibornak, mely remélem, hagyománnyá 
fog válni Hajdúsámsonban.

Antal Szabolcs polgármester

Április 22-én ünnepeljük a Föld napját. Ennek apropóján a 
Szociális földprogramunkban hirdetett vetőburgonya és 
dughagyma kiosztásra került azon lakosaink számára, akik 
éltek a lehetőséggel.

Sikeres volt szociális 
földprogramunk

Örömmel tettem eleget az I. Sámsoni Szezonnyitó Motoros 
Összejövetel köszöntésének, mely az Epreskerti rendezvény- 
téren került megrendezésre városunkban.

Motoros találkozót szerveztek

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZATTAL 
BÜSZKÉLKEDHET VÁROSUNK
ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT KERÜLT ÁTADÁSRA A 
TOP PLUSZ NYERTES PÁLYÁZATUNK A HAJDÚ-BIHAR 

MEGYEI ÖNKORMÁNYZATNÁL, MELYET SZEMÉLYESEN 
PAJNA ZOLTÁN ELNÖK ÚR ADOTT ÁT.

A pályázat által több önkormányzati tulajdonú épület energetikai 
felújítását fogjuk elvégezni, többek között nyílászárók és fűtési 
rendszerek cseréjét, napelemes rendszerek kiépítését. 
Köszönjük a támogatást a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzatnak, 
Magyarország Kormányának!

Antal Szabolcs polgármester

Új Zöldhulladék lerakóhely kialakítására került 
sor városunkban a lakosság részére. A telephelyre 
a Táncsics utca végéről tudnak eljutni, a pontos 
cím koordinátával a képen látható.

A lerakóba kizárólag zöldhulladék (lomb, gally, nyesedék, fű) helyezhető 
el a meghatározott kijelölt területre a nyitvatartási idő alatt, mely  
a következő:
Kedd-csütörtök:  08.00-15.00 
Péntek:   14.00-18.00 
Szombat:   08.00-12.00 
Az átvehető hulladék fajtája és mennyisége:

• faág, fanyesedék, gally max. 10 cm átmérőjű és max. 2 m  
                 hosszúságban feldarabolt  - alkalmanként 2 m3

• lomb, fű, fűnyesedék, fűrészpor alkalmanként 1 m3.
A telepre zsákban vagy utánfutóval ömlesztve szállítható a hulladék, 
melynek tartalmát a telepi őr fogja megvizsgálni és csakis az 
engedélyével rakható le. Fatuskót, farönköt, kommunális, építési és 
egyéb hulladékot tilos kivinni!
A hulladék összetételének ellenőrzése után kerülhet sor a hulladék 
átvételére. Kérünk mindenkit a fentiek betartására!

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Zöldhulladék lerakó
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Hajdúsámson 

Tisztelt lakosságát és a jogi 
személyeket, hogy 2022. 

június 06-án (Pünkösdhétfőn) 
a hulladékszállítás az ünnepre 

való tekintettel elmarad! 

Helyette: 2022. 06. 04-én, szombaton 
történik a hulladékszállítás.

A megszokott helyen az elszállítani 
kívánt hulladékot kérjük reggel 6 

óráig helyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kf t.

UTCAFRONTI TERÜLETEK 
KARBANTARTÁSA

Az önkormányzat felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy az ingatlanok előtti utcafronti területek – járda, 
vizesárok, stb. – karbantartása, a fű nyírása, fák 
gallyazása az ingatlan tulajdonosának vagy hasz-
nálójának kötelessége és felelőssége a helyi 2015/ 
03/22-2016.IX_.29. rendeletszám alapján, melyet 
honlapunkon meg tudnak nézni. http://hajdusamson.
hu/wp-content/uploads/2015/03/22-2016.IX_.29..pdf 
III. fejezet 14. pont 

A közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat 
tulajdonában álló területeket, közparkokat, játszó-
tereket, buszmegállókat áll módunkban kaszálni, 
rendben tartani.

Az önkormányzat tulajdonába, kezelésébe nem tartozó 
ingatlanok tisztántartásáról az ingatlant ténylegesen 
használó köteles gondoskodni!

A gyalogosjárdára kinyúló ágak, bokrok megfelelő 
nyeséséről, az épület előtt lévő fák lehullott lombjának 
takarításáról is a tulajdonos gondoskodik.

Amennyiben az ingatlant a tulajdonoson kívül mások 
is használják, úgy a kötelezettségek szintén a tulaj- 
donost terhelik. 

A szomszédos ingatlanok közötti területsávok, vagy 
átjárók esetén a tisztántartási kötelezettség a 
tulajdonosok között egyenlő arányban oszlik meg. 

A közterületek használata során mindenki köteles 
olyan magatartást tanúsítani, hogy az a környezetet 
ne szennyezze. 

Kérünk mindenkit a leírtak betartására, melyeket a 
helyi rendeletünk ír elő!
Akik nem tesznek eleget a szabálynak, felszólítjuk 
és akár meg is büntethetjük!

Együttműködésüket köszönjük!
Hajdúsámson Város Önkormányzata

Falugazdász: KISS SÁNDOR

  Az ügyfélfogadási idő:  
  Szerda-Csütörtök: 8:00-16:00-ig

Helyszín: 4251 Hajdúsámson Petőfi tér 2.

Telefonos elérhetőség: +36 30 423 9293

Email: kiss.sandor@nak.hu

FALUGAZDÁSZ
ÜGYFÉLFOGADÁSA

KÖZÉRDEKŰ

A CYEB Energiamegoldások Kft. ingyen 
biztosít LED-es izzókat azoknak, akik a 
régi otthoni energiapazarló égőket le 
akarják cserélni.

INGYENES LAKOSSÁGI
LED-ES IZZÓ CSEREPROGRAM

Önkormányzatunk átadási pontként vállalta, hogy 
akik regisztrálnak (kitöltik az adatlapot) az app.
ledcsere.hu (registration) weboldalon, itt helyben 
átvehetik az izzókat.
A regisztrációban szerzett adatokból felmérik, hogy 
hány db izzót tudnak biztosítani és az alapján küldik 
névre szólóan Önkormányzatunkhoz a darabszámot.
Első teendő a regisztráció, majd a kijelölt időpontokban 
az átvétel.
Az átvétel időpontjáról tájékoztatást fogunk adni a 
város Facebook oldalán (Hajdúsámson Város Hivatalos 
Oldala), a honlapon (www.hajdusamson.hu) és az 
önkormányzat applikációján.

Dandé Lászlóné alpolgármester

ÉVEK ÓTA HAGYOMÁNY VÁROSUNKBAN, HOGY CSATLAKOZUNK A TESZEDD 
ORSZÁGOS SZEMÉT-GYŰJTÉSI AKCIÓHOZ. TÖBB, MINT KÉTSZÁZAN TALÁL-
KOZ TUNK AZÉRT, HOGY HA JDÚSÁMSON, KÖRNYEZETÜNK TISZ TÁBB LEGYEN.

Mindig örömmel tölt el, hogy a gyerekeknek, pedagógusoknak, intéz-
ményeink vezetőinek, dolgozóinak, a civil szervezeteknek, nyugdíjas 
klubok tagjainak, egyházaknak sokat jelent, hogy ezen a napon együtt 
legyünk és közösen szedjük a szemetet.
Óvodásaink délelőtt kapcsolódtak a programhoz, 100 kicsi az 
óvónénikkel, a többi önkéntessel pedig délután jártuk Hajdúsámson 
területeit közel 110 fővel. 
Mint mindig, most is kedveskedtünk egy kis édességgel a résztvevőknek. 
Nagyon köszönöm mindenkinek, aki részt vett a TeSzedd akcióban, a 
finom ebédet Szegedi Szabolcsnak és kollégáimnak a szervezést, 
lebonyolítást! Találkozunk jövőre!
 Antal Szabolcs polgármester

Kétszáznál is többen szedtük a szemetet
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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„A virág a földnek jósága”
Városunk parkjaiban a tavaszi munkálatok, a virágosítások elkezdődtek.
Külön öröm számunkra, hogy a Piacteret egy lőcsös szekérrel és egy díszkúttal  
tudtuk szebbé tenni, melyek szintén virágosítva lettek.

Önkormányzatunk nevében szeretném megköszönni a Fűrész üzemünkben dolgozó 
Varga Gábornak és csapatának, a kollégáknak és a közfoglalkoztatottaknak az 
odaadó munkájukat! Dandé Lászlóné alpolgármester

PÁLYÁZATOT NYERTÜNK
FÁSÍTÁSRA
A Mol- Új Európa Alapítvány által meghirdetett 
Városfa program kiírt pályázatát városunk
önkormányzata megnyerte.

Így 70 darab fát – szivarfa, pusztaszilfa - tudunk
ősszel elültetni a kijelölt utcákban.

Dandé Lászlóné alpolgármester

Időpont: 2022. július 9.
Helyszín: a Martinka Trail rajtja
(Hajdúsámson-Martinka, Csikós-erdő)
Debrecen felől Martinkán áthaladva, a 10. km 
tábla után, a jelzett helyen jobbra lefordulva.

Nevezés: http://sportstopper.hu/sportido-web/faces/
versenyLista.xhtml
Az első száz előzetesen nevező, távot teljesítő részt-
vevő egyedi érmet kap!
Előzetes nevezési határidő: július 5. éjfél
Nevezési díj nincs.
Távok:
• Gyerekfutam: 600 m (korhatár 10 év)
• Családi váltófutás: 3 x 600 m (3 családtag indulhat
• Kedvcsináló: 2,5 km (mindenki indulhat, aki 

szeretne belekóstolni a futóversenyek világába)
• Kiskör: 6,5 km
• Nagykör: 12 km
A családi váltófutásra három családtaggal lehet 
nevezni, megkötések nélkül (két szülő egy gyerek, 
két gyerek egy szülő, egy szülő két gyerek, három 
gyerek). Akár a nagyszülőket is be lehet szervezni.
Táv: a 600 méteres gyerekfutam körét kell háromszor 
lefutni váltófutásban.
Változott a Kedvcsináló és a Nagykör útvonala, 
kérjük figyeljétek a jelzéseket!
Rajt:  18:30 Gyerekfutam
 18:45 Családi váltófutás
 19:00 Kedvcsináló, Kiskör, Nagykör
Frissítőpontok:
A Kiskörben egy helyen (3,5 km-nél), a Nagykörben 
két helyen (3,5 km-nél, 9 km-nél) lesz frissítőpont.
Fokozott f igyelmet kérünk a poharak szemét-
tárolóban való elhelyezésére! Kérjük, hozzatok saját 
poharat/kulacsot, hogy óvjuk környezetünket.
A célban frissítővel várjuk a befutókat.
A versenyt követően mindenki ízletes kürtőskalácsot 
süthet magának (hozzávalókat mi biztosítunk). 
Díjazás: 
Minden távon az első három helyezett (fiú-lány, illetve 
férfi-nő) oklevelet kap.
Parkolás: 
A verseny természetvédelmi területen zajlik, ezért 
parkolni csak a kijelölt helyen szabad.
A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az 
online nevezéssel a versenyző elfogadja a verseny-
kiírás feltételeit.
A Naplemente Futás alapvetően nem verseny, egy jó 
hangulatú, közös futásra várunk benneteket!
További részletek: https://martinkatrail.hu 

MartinkaTrail csapata

KEDVES FUTÓTÁRSAK!
ISMERTETJÜK A NYÁRESTI KÖZÖSSÉGI 
FUTÁS RÉSZLETEIT:

Külön öröm volt látni az érdeklődő arcocskákat, a sok kérdést 
az állatokról és a boldogságot, hogy megismerkedhettek a 
lovacskával, a szürkemarhával, a kecskékkel, bárányokkal, 
szamárral, malacokkal. Nagy kedvenc volt a kicsi bari, akit meg 
is simogathattak a bátrabb gyerekek.
Célunk és tervünk, hogy minél több gyermek megismerked-

hessen a haszonállatokkal, megtanulják hogyan élnek, mivel 
táplálkoznak. Így mindig szívesen vesszük, amikor óvodai és 
iskolai csoportok keresnek meg bennünket azzal, hogy szeret-
nének látogatást tenni a telepünkre.

Csigéné Zsadányi Mariann
alpolgármester

NAGY ÉRDEKLŐDÉS ÖVEZTE AZ ÁPRILIS VÉGI NYÍLT NAPOT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLLATTARTÓ TELEPÉN.

Nyílt napot tartottunk az Állattartó telepen
HÍREINK HÍREINK

A hajdúsámsoni II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakközép, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 
adománygyűjtő váltófutást szervezett a Hajdúsámson és Tiszabecs közötti útvonalon a kárpátaljai árva, elhagyott, 
menekült, beteg gyerekek számára Madarak és fák napján.

JÓTÉKONYSÁGI VÁLTÓFUTÁS  A HÁBORÚS GYERMEKEKÉRT

A húsz futó az iskola pedagógusaiból és 
dolgozóiból állt össze, összesen 109 kilométert 
tettek meg 18 települést érintve.  – Intézményünk 
szeretne részt vállalni az ukrán háború miatt 
nehéz élethelyzetbe került emberek megsegíté-
sében, így az általunk előzetesen, valamint 
a futás alatt összegyűjtött adományokat, a 
városunkban szolgáló Szanyi György református 
lelkésszel együttműködve juttattuk el a 
rászoruló gyermekeknek- tudtuk meg Bujdosó 
Tibor igazgatótól.

Önkormányzatunk is támogatta e nemes 
kezdeményezést, felajánlásunkat személyesen 
adtam át a tiszteletesnek, induláskor köszöntöttem a 
futókat városunk nevében, akikre nagyon büszkék 
vagyunk – árulta el Antal Szabolcs polgármester.

A résztvevőkhöz diákok, illetve kerékpárral 
pedagógusok is csatlakoztak az első szakaszon.

Dandé Melinda

„Tudod, mi a virág?
A földnek jósága;

Tudod, mi a jóság?
A lélek virága.”
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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.

HARMADIK K VÍZ KÉRDÉSEI:

1. Hol található a Bényei nyárfa emlékhelye?

2. Ki volt vitéz Bakó István?

3. Mikor alakult meg a Harangi Imre Sport Egyesület Hajdúsámsonban? 

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

Csigéné Zsadányi Mariann       
           alpolgármester

A MÁSODIK K VÍZ HELYES VÁLASZAI:

1. Az idén hány éves a Muskátli népdalkör? (19 éves)

2. Mikor épült a sámsonkerti iskola? (1864)

3. Hogy hívták a Dinó bábcsoport vezetőjét? (Szűcs Mihályné)

Mária ikon festése
Az Ikonfestő Kör tagjai Mária ikont festettek az elmúlt hónapokban.

HÍREINK
A találkozások mindig jó hangulatban, beszél-
getésekkel, egyházismeretek bővítésével telnek. 
Az elkészült ikonok szentelésére fog sor kerülni 
június 12-én vasárnap a 11 órai mise alkalmával. 
Várunk mindenkit szeretettel!

Zolcsák Miklós görögkatolikus parókus

Sikeresen zajlott az Ingyenes lakossági 
elektromos és elektronikai hulladékgyűjtés 
városunkban. Négy helyszínre lehetett vinni 
a településen az elromlott, nem használt 
eszközöket, melyeket a karcagi Elektronikai 
Hulladékhasznosító Kft. szállított el.
Köszönjük mindazoknak, akik éltek a 
lehetőséggel és ezáltal tisztábbá tették a 
környezetet! Folytatjuk!

Dandé Lászlóné alpolgármester

Sokan éltek a 
lehetőséggel

ÁPRILIS 29-ÉN A SOK JÁTÉK MELLETT MINI ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉG VOLT A BABA- MAMA KLUBBAN,  
AHOL A GYEREKEK VIRÁGGAL LEPTÉK MEG ANYUKÁJUKAT.

Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester

Mini Anyák napi ünnepség a Baba- Mama Klubban
SÁMSONKERTI HÍRADÓ

KUGLIS NYÁRFA ELADÓ
Hajdúsámsontól  20 km-es körzetben házhoz szállítva  

2200 Ft/q!
Érdeklődni: 06-30-2-134-802

Madarak és fák napja alkalmából növényeket ültettünk 
Sámsonkert központjában. Köszönöm a munkában való 

részvételt mindenkinek és a növény felajánlásokat is Mercs 
Katának és Ölveti Sándornénak valamint az Önkormányzatnak.

Óvjuk, védjük környezetünket!

Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester

MADARAK ÉS FÁK NAPJA IMMÁR  
7. ALKALOMMAL
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Így közös elhatározással, Hajdúsámson Város képviselő testületének 
határozatával a nagymozgásfejlesztő szobából alakítottunk ki egy 
új csoportszobát, ami 12 gyermek fogadására alkalmas. Jelenleg 
a bölcsőde összesen 54 gyermeket tudna fogadni, a törvényi 
szabályozások betartásával azonban 38 felvett gyermekhez még 
12 gyermek került felvételre. A dolgozói létszámunk két kisgyer-
meknevelő és egy mosónő státusszal bővült. 

A csoportszobát a szakmai előírásoknak megfelelően rendeztük be, 
új esztétikus életkornak megfelelő bútorokat rendeltünk, modern 
biztonságos, a szakmai munkát és a gyermekek fejlődését elősegítő 
játékokat vásároltunk. A kisgyermeknevelők folyamatosan szépítik 
kezük munkájával is az új csoportszobát, hogy minél otthonosabb 
környezetet tudjunk biztosítani a hozzánk érkező gyermekeknek. 

Köszönjük Hajdúsámson Városának, a kapacitásbővítés anyagi 
finanszírozását, így lehetőséget biztosítva több anyának a munkába 
való visszatérésre, és köszönjük Terdik János Úrnak a Társulás 
Igazgatójának az engedélyeztetési munkálatok elvégzését.

Szabó Sándorné bölcsődevezető

2022-ben első alkalommal neveztünk be a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága 
által meghirdetett „Hímzett kötény, kiscsizma” elnevezésű néptáncversenyre. Nagy 
lelkesedéssel és még nagyobb izgalommal vártuk a verseny napját. Csillogó szemű 
gyermekeink vidáman, nagy örömmel táncoltak, és ez a zsűri tagjainak tetszését 
is elnyerte. „Kisvirág” néptánccsoportunk a KIEMELT ARANY minősítés mellett egy 
különdíjban is részesült, az „Élményszerű előadásért”. Ezen kívül egy hortobágyi 
kiránduláson is részt vehetünk kiemelkedő teljesítményünkért.
Ezúton is köszönjük Farkas Ibolya pedagógiai asszisztensnek a citera kíséretet;  
Krisztike, Marika és Éva néninek a sok-sok ruha varrását és vasalását, valamint a 
szülők segítséget is. A megkezdett munkát folytatjuk a jövőben is, és reméljük, 
hogy sok gyermeknek jelent majd továbbra is örömet a tánc. 

Farkas Marianna és Potóczki Katalin óvodapedagógusok

Ebben az évben kivételesen sok szülő kérte gyermeke felvételét 
a bölcsődébe. Többször tanácskoztunk a Társulás Igazgatójával 
és Antal Szabolcs Polgármester Úrral, a bölcsőde férőhelyszám 
bővítéséről.

Intézményünkben, a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában, évek óta 
nagy hangsúlyt fektetünk az élményekben gazdag hagyományőrzésre. 
Szeretnénk, ha már a kisgyermekek is megismerkednének a népi kultúrával,  
így törekszünk arra, hogy bevezessük őket a néptánc alapjaiba.

Kapacitásbővítés a bölcsődében

„Hímzett kötény, kiscsizma..”
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BÖLCSŐDEI HÍREK

Erasmus partnertalálkozó az 
Önkormányzati óvodában

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda megtartotta 2. nemzetközi partnertalálkozóját 
a környezetvédelem témakörben. Partnereink az erdélyi Csíkszentdomokosról és 
Nagyváradról érkeztek. A találkozó során betekintést nyertek csoportjainkban 
folyó munkába, megfigyelhették hogyan zajlik nálunk a folyamatos napirend. 

Bemutattuk számukra a tapasztaláson alapuló tanulás megvalósulását. A Víz 
világnapjához csatlakozó foglalkozások alapján megfigyelhették, milyen kísérleteket 
végeznek a gyerekek és a megszerzett tapasztalatukat hogyan egészítik ki és 
mélyítik el, más tevékenységek során, mint a mozgásban, az ének-zene és a  rajzolás 
festés során szerzett ismeretekkel. Partnereinkkel megismertettük lakóhelyünk 
környezetében lévő természeti értékeinket. Péntek délután a Debreceni Agóra 
Tudományos Élményközpontba tettünk látogatást, ahol kísérleteket és fizikai 
törvényszerűségeken alapuló játékokat próbáltunk ki. Kirándulást szerveztünk a 
Hortobágyi madárkórházba, ahol a sérült, gyógyulófélben lévő, kiröptetésre váró 
madarak mellett, beszélő hollóval is találkozhattunk. Utunkat folytatva a Poroszlói 
Ökocentrumban vettünk részt tárlatvezetésen, és élvezhettük a tó élőlényeinek 
bemutatását minden évszakban a 3D-s mozi vetítésén. A kultúra sem maradt ki a 
programunkból, hiszen a Csokonai Színház előadásában a Játék a kastélyban című 
darabot néztük meg. A találkozó végén az előző napok tapasztalatait foglaltuk össze, 
és előkészítettük a júniusban megrendezésre kerülő következő partnertalálkozót. 
Zárásként egy magnólia fát ültettünk el az óvoda iroda épületének kertjében.

Deméné Tóth Ágnes óvodavezető   

Május 11-én délelőtt versmondó napot szerveztünk a Madarak és fák napja alkalmából 
hatodik alkalommal. Ebben az évben úgy gondoltuk, hogy felvesszük a kapcsolatot 
ismerős óvodákkal, és lehetőséget kínálunk számukra, hogy részt vehessenek.

Versmondó óvodások érkeztek Magyról, a 
Palásti László Óvodából, a Debreceni Huszár 
Gál Óvodából, a Nyíradonyi Szent Mihály 

Görögkatolikus Óvodából, az Ifjúság Utcai 
Óvoda Szoboszlai Úti Tagintézményből, a 
Hajdúhadházi Városi Óvodából, a Hajdú-

sámsoni Csodavár Önkormányzati Óvodából 
és a Nyírmihálydi Eszterlánc Óvodából.

Így rendezvényünkre 58 óvodás jelentkezett, 
ebből helyi 32, vendég 26 gyermek.

Köszönjük a zsűri tagjainak, Sándorné Sas 
Ildikó igazgatóhelyettesnek, Sónák Sándor-
nénak a Bölcsőde részéről, Vasné Kaponyás 
Ágnesnek, a művelődési ház képviselőjének, 
Süvöltősné Terdik Katalinnak, az Eszterlánc 
Óvoda intézményegység-vezetőjének, hogy 
elfogadták a meghívásunkat, és megtisztel-
tek a jelenlétükkel.

A versmondók nagyon bátrak, ügyesek voltak, 
egymást pedig türelmesen meghallgatták. 
Különösen örülünk annak, hogy ennyi 
érdeklődő szülő, hozzátartozó tisztelte meg 
jelenlétével ezt az alkalmat.
Köszönjük szépen a vállalkozó gyermekek 
szereplését, és köszönjük a felkészítő peda-
gógusok, valamint a szülők munkáját.
A műsor zárásaként büszkén és örömmel 
vették át a szereplésükért megérdemelt 
ajándékokat.
Az óvodánkba látogató vendégeink egy kis 
vendéglátás után érdeklődve tekintették 
meg intézményünket.

Bízunk benne, hogy hagyományainkat foly- 
tatva ez a rendezvényünk jövőre is meg-
valósulhat.

Egriné Kincses Ildikó óvodapedagógus

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

ZÖLD JELES ESEMÉNY AZ ESZTERLÁNC ÓVODÁBAN:  FÖLD NAPJA
FONTOSNAK TARTJUK, HOGY A GYEREKEKET MÁR KISCSOPORTOS KORUK TÓL FOGVA ARRA TANÍTSUK, 
HOGY VÉDJÉK, ÓVJÁK A FÖLDET, A KÖRNYEZETÜNKET, AHOL ÉLNEK.

Óvodánkban a hagyománnyá vált Zöld jeles - 
Föld Napi programokkal is arra törekszünk, 
hogy környezettudatosan, környezetbarát 
életmódot folytató, a természet szépségeit 
felfedezni, a környezettel harmóniában élő 
közvetlen környezetük iránt igényes gyere- 
keket neveljünk. Mi több napban gondolkod-
tunk, így minden napra más- más témát, 
tevékenységet biztosítottunk a gyerekek 
számára. Versillusztrációk készültek, Földünk 
témában- különböző technikákkal, különböző 
eszközökkel. Az elkészült rajzokból az óvo- 
dánk kiállítóterében kiállítást rendeztünk.  
Mit tehetünk a Földünkért?- beszélgető 
körökben nyújtottunk ismereteket a víz, a 
levegő tisztaságának védelméről, a szelektív 
hulladékgyűjtésről, a természet és a Föld 
védelméről. Kézműves tevékenységek során 
Földgömbök, Bolygók, különböző térbeli és 
síkbeli alkotások születtek csoportonként, 
amit szintén kiállítottunk. Egy nap a 
gyerekek és felnőttek kékbe-zöldbe öltöztek, 
felelősségünket kifejezve Földünkért. Az 
udvaron a csoportok egy-egy fát kiválasztva 
körbe állták és megölelték, vagy virágot 
ültettek, szebbé téve óvodai udvarukat, 

környezetüket. Először, újításként hirdettük 
meg az újrahasznosított játékok, tárgyak 
kiállítását, amelyet a szülők, gyerekek otthon 
közösen készítettek el. A „Remekműveket” 
szintén kiállítottuk. 

Záró programunk egy interaktív előadás volt 
Váradi Zoltántól, aki a Debreceni Természet-
tár Alapítója, vezetője, természetbúvár, poli-

hisztor. Színes képekkel, kis történetekkel, 
találós kérdésekkel adott széleskörű isme-
reteket a Nagyerdőről Élet az Erdőben 
címmel. Emellett a gyerekek látványos 
installációk által bővíthették tudásukat a 
Nagyerdő kis állatairól, a bogarakról, rova-
rokról, madarakról és a növényekről is. 
A térbeli, képes installációkat is Váradi 
Zoltántól kaptuk, ezzel is gazdagítva a Föld 
napi programjainkat.

Weidnerné Puskás Mária 
Kerekerdő-kerekvilág munkaközösség

Versmondó nap az Eszterlánc Óvodában
ESZTERLÁNC ÓVODA



Vezetőnk, Varga Edit környezeti nevelő az 
erdei túra során sok ott élő érdekes növényre 
és állatra hívta fel a figyelmünket. Hallgattuk 
az erdő „csendjét”, öleltünk fákat, „kerestük” 
az erdei tündéreket. Kóstoltunk turbolyát, 
vadhagymát, vad fokhagymát. 
Több különböző ügyességi feladatot is telje- 
sítettünk. Szétnéztünk a 27 méter magas 
kilátóról és a végén saját kitűzőt készítettünk. 
Csodálatos nap volt! Köszönjük a lehetőséget. 
Reméljük máskor is részünk lehet hasonlókban!

Szabó Erika osztályfőnök

Iskolánkból hét tanuló nevezett a versenyre, 
felkészítő tanáruk Elekné Nagy Anikó volt. A 
négy online fordulóból álló versengés után 
következett az iskolai forduló. Ekkor dőlt el, 
ki képviselheti iskolánkat ezen az országos 
természettudományos versenyen. Itt azok 
a tanulók mérhették össze tudásukat, akik 
az online fordulók alatt legalább 60 pontot 
gyűjtöttek. Iskolánkból ezt a teljesítményt 
Elek Szabolcs elérte, így meghívást kapott a 
40 fős országos döntőbe. A belépő feladat 
egy nevezési tárgy elkészítése volt, idei 
témaként a Földet veszélyeztető égitesteket 
jelölték meg.

Elekné Nagy Anikó pedagógus

A Csapókerti Általános Iskola Hajdú- 
sámsoni Tagintézményének 4. osztályos 
tanulóival az erdő világnapján Hármas-
hegyaljára vonatoztunk a Zsuzsi Erdei 
Vasúttal, ahol környezet-pedagógiai 
foglalkozáson vettünk részt a Debreceni 
Tankerületi Központ szervezésében.

Az egri Eszterházy Károly Egyetem a 2021/2022-es tanévben is meghirdette az általa 
szervezett Varázstorony vetélkedőt. Az ország számos iskolájából közel 700 tanuló 
nevezett. Végre a járványügyi szabályok enyhülése miatt jelenléti formában zajlott a verseny.

Az erdő világnapja

Varázstorony
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Hajdúsámsont is érintette az országos Toborzó Emlékfutás

A Magyar Honvédség, az Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrájáért és a Katonaolimpikonok Baráti Kör az egész országon átívelő toborzó emlékfutást 
szervezett május 6-20. között, hogy népszerűsítsék a katonai hivatást, a sportot és az egészséges életmódot. A kéthetes programsorozat idején 
hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák 1800 kilométeres útvonalon 219 települést érintenek.

A rendezvénysorozat hajdúsámsoni állomásán városunk nevében 
Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester kötött szalagot a staféta-
botra. Az emlékfutás egy nagyon szép kezdeményezés, mely a múltat és  
a jelent összekapcsolja. A sport nemtől, kortól függetlenül ugyanazt jelenti 
mindenki számára: kitartást, küzdelmet, a lélek megerősítését – emelte 
ki köszöntőjében. 
A futókat frissítőponttal fogadtuk és teljesítményüket egyedi emlék-
érmek átadásával ismertük el. A váltóhoz a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola tanulói és a Harangi Imre Sportegyesület tagjai is csatlakoztak a 
helyi szakaszon. Miután a futók tovább haladtak Nyíradony irányába, 
megemlékezésre és koszorúzásra került sor az emlékműnél. 
A Himnusz éneklését követően nemzetünk és Hajdúsámson két 
világháborús veszteségét Farkas Gábor százados ismertette ünnepi 
beszédében, majd elhelyeztük a megemlékezés virágait. 
Az önkormányzat után a Magyar Honvédség nevében Tóth Péter 
alezredes, a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi 
Ezred 3. Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka és Tóth Imre őrnagy, 
az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
3. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője helyezett el koszorút. 
Előbbi egységnek a díszőrség biztosításáért, utóbbinak a rendezvény 
szervezéséért szeretnénk ezúton is kifejezni köszönetünket. 
Nagy örömmel fogadtuk több év kihagyás után városunkban a 

budapesti és szolnoki ejtőernyős bajtársakat is, akikkel több évtizede 
közösen ápoljuk Hajdúsámson szülöttének, Vitéz Bakó Istvánnak a 
történetét, emlékét. A koszorúzást a helyiek: Piroska János hagyomány-
őrző, az oktatási, kulturális és szociális intézmények és postahivatal 
képviselői zárták, majd a Szózattal és a Helyőrségi zenekar kürtösének 
előadásában elhangzott Takarodóval ért véget az ünnepség.

Tarné Hajdú Judit intézményvezető

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR,
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

Sakk emlékverseny
Új helyszínen, a Polgármesteri Hivatal udvarán kialakított 
Közösségi Házban került megrendezésre az elmúlt 
hónapban a XVIII. Vezendi Zoltán Sakk Emlékverseny  
a fiatalon elhunyt névadó tiszteletére.  

Az eredményhirdetésen Csigéné Zsadányi Mariann 
alpolgármester és a 3D Sportegyesület sakk 
szakosztályának vezetője, Dandé László adta át a család 
által felajánlott emlékserlegeket és az okleveleket.

Tarné Hajdú Judit intézményvezető

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNYÉNE

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, 
GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS AMI

Rendkívüli felvételi 
eljárás a középiskolába

Tisztelt Szülők!
A 2022-2023-es tanévben az alábbi 

képzések szabad férőhelyeire várjuk 
az érdeklődő diákok jelentkezését 

rendkívüli felvételi eljárás keretében.

A 2022/23. tanévben induló képzések:
0001:  4 évfolyamos általános tantervű   
 gimnáziumi képzés
0021:  Gépészeti ágazat, épület- és   
 szerkezetlakatos szakképesítés
0021:  Gépészeti ágazat, gépi és  
 CNC forgácsoló szakképesítés
0021:  Gépészeti ágazat, hegesztő   
 szakképesítés
0022:  Szociális ágazat, szociális ápoló és   
 gondozó szakképesítés
0023:  Turizmus és vendéglátás ágazat:   
 pincér-vendégtéri szakember, szakács,  
 cukrász szakképesítés

Az első idegen nyelv az angol, a második idegen 
nyelv a német. A nyelvtanítás emelt óraszámban 
történik. Az induló gimnázium fontos célkitűzése 
a tanulók színvonalas képzése, hogy jól felkészülve 
felvételt nyerjenek felsőoktatási intézményekbe, 
vagy az érettségi után kiemelt szakmai képzésben 
vegyenek részt. Az oktatásban kiemelt hangsúlyt 
kap az informatika oktatása.
A műszaki terület szakmái esetén a képzés első 
részében közös műszaki alapozó oktatásban vesznek 
részt a tanulók. Ez átjárhatóságot biztosít a külön-
böző szakmaterületek között.
A szociális ápoló és gondozó szakma ajánlott minden 
fiatal számára, aki szívesen közreműködik a támoga-
tásra szorulók gondozásában, nevelésében, fejlesz- 
tésében és segítésében, az ehhez fűződő admi-
nisztrációs feladatokban.
A turizmus-vendéglátáshoz tartozó szakképesíté-
sekkel rendelkező dolgozók is rendkívül keresettek, 
így az elhelyezkedésük a munkaerőpiacon nagyon 
könnyű. Jellemzően a korszerű vendéglátás 
követelményeinek megfelelő feladatokat látnak el 
munkájuk során.
Jelentkezni az iskola titkárságán lehet.
Jelentkezési határidő: 2022. június 15.

Lakatosné Dr. Mányi Klára Krisztina  
Dr. Sinka Tamás ügyvéd alkalmazott 

ügyvédje várja kedves ügyfeleit 
adatvédelmi, család, ingatlan, kártérítési, 

öröklési, polgári jogi ügyekben. 

Telefon: 06/30 82 200 83
E-mail: lakatosne.dr.manyikk@gmail.com

Facebook:
facebook.com/lakatosne.dr.manyikk

1971-1987. ifj. Dobos Sándor
1943-2021. id. Dobos Sándor

Amikor gondolok rátok

„Nem” eszembe jutottok

Hanem a lelkembe.

Mert nem az eszem gondol rátok

Hanem a lelkem.

Nem csak egy-egy pillanatra 

Hanem folyamatosan.

Nem tudlak, hanem érezlek

Nem gondolat vagytok

Hanem érzés.

Nem távolság

Hanem közelség.

Nem ott, hanem itt „Lelkemben”

Soha nem feledünk:

Özv.  Dobos Sándorné és családja

Megemlékezés

Kirakat kiállítás zárta a 2021-2022-es 
„Aszakköri” programunkat.

Telt ház fogadta az Apacuka koncertet, akik gyerek 
koncerttel várták a kicsiket április végén, az iskola 
díszudvarán. Az estét kertmozi zárta, melyre szintén 
nagy volt az érdeklődés.
Folytatni fogjuk nyáron is a kertmozizást és ter-
mészetesen készülünk további nyári programokkal!

SZAKKÖR KIÁLLÍTÁSJól érezték magukat a gyerekek, fiatalok

A hímző, vesszőfonó, és mézeskalács szakkör tagjainak 
alkotásai két hétig voltak láthatóak a kulturális 
intézmény ablakaiban. Úgy gondoltuk, hogy így itt 
többen megcsodálhatták az elkészített tárgyakat, mint  
a zárt térben rendezett kiállításokon. A tevékeny-
ségek iránt érdeklődőket a Közösségek Hete keretében 
nyitott műhely foglalkozásra vártuk május 23-án. 
Időközben igényfelmérést is végzünk új szakkörök 
indításával kapcsolatban.

Tarné Hajdú Judit intézményvezető
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