
A 2022-es év
ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJÁVAL ELKEZDŐDÖTT 
A VÁRAKOZÁS IDŐSZAK A. KÉSZÜLÜNK A 
K ARÁCSONYRA, HOGY SZERET TEINKKEL, 
CSALÁDTAGJAINKKAL, BARÁTAINKKAL EGYÜTT 
ÉLHESSÜK MEG A SZERETET ÜNNEPÉT.
AZ ÉLETÜNK SOKSZOR ZAJOS, LÁRMÁS, EZÉRT 
SZÜKSÉGÜNK VAN AZ ELCSENDESEDÉSRE, HOGY 
LELKÜNK MEGPIHENJEN ÉS BÉKÉRE TALÁL JON.

Az idei év is hozott nehézségeket sajnos a világban, 
Magyarországon, amit mi is tapasztalunk már a minden-
napjainkban. 2022 elején kirobbant az ukrajnai háború, 
melyre mi is azonnal reagáltunk, segélycsomagot 
vittünk kollégáinkkal a határhoz, valamint a háború 
elől menekülő családoknak biztosítottunk átmeneti 
szállást a Sámsonkerti Közösségi Házban. Akkor még 
nem gondoltuk, hogy ennyire el fog húzódni a háború, 
ami gazdasági szankciókkal hat ki ránk. Rezsivédelem 
mellett kellett döntenünk, ami önkormányzati intéz-
ményeinket érinti egyelőre. Reméljük, nem lesz 
szükség további intézkedésekre.
Hajdúsámsonban a fejlődés mindemellett nem állha-
tott meg. Négy aszfaltozott utcával lett gazdagabb 
településünk, illetve a belügyminisztérium által, utak 
felújítására kiírt pályázatot elnyertük, így 2023-ban is 
folytatódnak az aszfaltozási munkálatok.
Ami óriási hír és a lakosság által egy nagyon régi igény 
teljesült, megépült a Penny Áruház a központban.

Egy bringapark kialakítása van folyamatban Sámson-
kertben, melynek átadására hamarosan sor fog kerülni.
Egész évben útkarbantartásokat végeztünk, a zöld-
hulladék lerakóhelyet áthelyeztük egy nagyobb és 
biztonságosabb területre, folyamatosan szedjük az 
illegális hulladékokat.
A tél és az év vége alkalmával mindig segítünk a hátrá-
nyosabb helyzetű embereknek, családoknak. A tüzelő-
támogatásunk támogatói körét kibővítettük, a 65 év
felettieknek utalványt ajándékozunk, és pénzbeli támogatást 

nyújtunk azoknak a gyermekeknek, fiataloknak, akik 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak.

Egy nagyobb nyertes pályázatunknak köszönhetően 
rengeteg színvonalas rendezvényt tudtunk meg-
valósítani.

Advent első vasárnapján a megjelentekkel közösen meg-
gyújtottuk jelképesen a hit gyertyáját a központban, 
felkapcsoltuk a rezsivédelem miatt most szűkebb 
díszkivilágítást, majd az egyházak képviselői osztották 
meg velünk ünnepi gondolataikat. Köszönjük Papp 
László családjának a gyönyörű városi karácsonyfát, 
valamint Fazekas Attilának Sámsonkertből, Halász
Zoltánnak és Máté Jánosnénak az örökzöld felaján-
lásokat, melyek a településrészeken és a városi 
karácsonyi műsorhoz lettek feldíszítve.

Bízom benne, hogy a 2023-as esztendő pozitív 
változásokat fog hozni életünkben, és ami a legfontosabb, 
hogy szomszédos országunkban befejeződjön a háború.

Kívánok Mindenki számára mély hitet, reményt, 
örömöt és szeretetet, Áldott Karácsonyi Ünnepeket 
és Egészségben, Sikerekben Gazdag Új Évet!

Antal Szabolcs polgármester
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A mostani készülődés a korábbi szokatlan évvégéktől is gondokkal 
terheltebb, amire rátesz egy lapáttal a szenzációvadász média, 
a sokkolásra és frusztrálásra berendezkedett kommunikációs 
környezetünk. „Itt, van …!”, „Megvan …!”, „Kiderült…!”, „Mutatjuk…!”, 
– olvassuk, vagy halljuk a figyelem felhívó szavakat, hogy valami 
szenzáció, vagy különleges, ingerküszöböt átlépő hír következik. 
Az ingerküszöböt mindenkiben felsrófolták, ugyanis a hírek, 
híradások mindegyike legalább 4-5 megdöbbentő, sokkoló 
eseménnyel hangol bennünket félóránként, vagy a hangosabbra 
beállított „Rendkívüli hírek!”, a piros betűs kiemelésekről nem 
is beszélve! Egyelőre lehetetlennek tűnő vállalkozás ebből a 
kontextusból kitörni, az élet szállítja a felzaklató, idegesítő és 
megdöbbentő valóságot. Migrációs válság, Covid járvány, háború, 
energiaválság és az egyre jobban kibontakozó minden területre 
kiterjedő gazdasági válság keseríti a vágyott ünnepi hangulatot, 
pedig már nagyon jár nekünk a nyugalom és béke. A megszokott 
„csak rosszabb ne legyen” jókívánság most is fontos, és ebben most 
is reménykedünk. Reálisan értékelve a jelenlegi helyzetet, kevés 
okunk lenne a bizakodásra, ha egyúttal ezek a béklyók és korlátok 
nem hívnák fel a figyelmünket a kínálkozó lehetőségre is.

Az utóbbi évtizedekben látványosan megerősödött magyar 
gazdasági elit, a stabil ipari és szolgáltató szektor, a kereskedelmi 
hálózatok után létező jól működő közepes és számos kisvállalkozás, 
a jelen és a jövő nyerteseinek számító agrárszektor után komoly 
szakadék tátong. A tőkehiányos, a másod-, harmadkézből 
munkához jutó és a sokszor kényszerből létrehozott vállalkozások, 
az alkalmazotti, közalkalmazotti, és általában a vidéki munkavállalói 
réteg nagy bajban van. 

A tovább gazdagodó főváros és agglomerációja, az ipari és idegen- 
forgalmi centrumok, valamint az új gazdasági erőterek mindent 
elvisznek. A nagyvállalatok központja, pénzügyi befektető-
csoportok és a jelentősebb vállalkozások közel 70 %-a, illetve a 
teljes pénzügyi szektor Budapesten, Közép-Magyarországon és a 
Dunántúlon, de nem a Tiszántúlon van! 

Budapesthez kapcsolódik a magyar GDP, vagyis az ország 
éves termelésének, fogyasztásának és beruházásának 63 %-a. 
A fővárosban az egy főre eső GDP az Európai Unió átlagának 
másfészerese, 153 %-a, magasabb mint Bécsben, Berlinben, 
vagy éppen Madridban. A mi régiónkban ez a képzett mérőszám 

az uniós átlag 46 %-a, ami 30 éve szinte változatlan, mindössze  
3 %-ot javult! 

Hol itt a lehetőség? A mai kifejezetten nehéz, idegesítő helyzetben, 
érezhetően romló kilátásokkal lehet-e egyáltalán, tudunk lehető-
ségekről beszélni?

A kiugró ütemű és páratlan dinamikájú debreceni fejlesztések 
azt a politikai szándékot mutatják, hogy meg kell szüntetni 
az egyközpontúságot és lépéseket kell tenni a keleti régió 
felzárkóztatására. Ehhez azonban több évtized kell, gyermekeink 
talán, de unokáink mindenképpen látni fogják, ezért is fel kellene 
gyorsítani a folyamatot. Ez elsősorban a politikai mezőnyben 
történhet, sohasem egyszerű mindig tele van akadályokkal, de rajta 
vagyunk.

A lendületet fékező idő és fizikai korlátokat látva többet kellene 
viszont foglalkoznunk azzal, ami körülvesz bennünket, ami 
adottságként velünk van és a miénk. 

Ezek mi magunk vagyunk, az egyén, az itt élő közösség, mint a 
legfontosabb erőforrása, záloga a változásnak és a sikernek, 
valamennyi térségben. Meg kellene erősíteni azt a muníciót, amit 
magunkban hordozunk: a kitartó szorgalmat, a kezdeményező-
készséget, a bátorságot és a partnerséget, ami az ezredforduló 
környékén és az előző évtized elején kihozott a bajból és felemelt 
bennünket! 

Az alig javuló fejlettségi mutatók ellenére egy kifejezetten termékeny 
évtized van mögöttünk, minden területen szemmel látható a 
fejlődés, a családok, az egyének, a közösségek a vállalkozások, a 
munkavállalók gyarapodása is. A meghatározó befolyással bíró 
káros külső körülmények miatt, és helyenként a túlzó optimizmus 
következményeként azonban ez időlegesen fékeződik, megtorpan.

Ne legyen kétségünk afelől, hogy az európai gazdaságot vezető, 
sokszor inkább félrevezető erői sokáig tűrik a profitjuk elmaradását, 
meg fogják találni (vagy ki fogják nyomtatni) a fellendülés eszközeit.

Magyarország a beruházások előrehozásával tudott kilábalni 
a világjárvány okozta sokkból és most is erre készülünk. Addig 
azonban lenne idő magunkkal, az egyetlen és megismételhetetlen, 
mégis rohanó életünkkel, egymással többet foglalkozni, meg-
erősíteni egymást és megerősödni egymásban. 

Most lassabb lesz az évkezdés, talán nehezebb is, mint amilyennek 
egyelőre érezzük. Ez a váratlan helyzet lehetőséget adhat arra is, 
hogy a mindennapi élet szépségeivel, a családdal, a rokonokkal, 
barátokkal, munkatársakkal többet foglalkozzunk, segítsünk, akinek 
tudunk és maradjunk olyanok, mint amilyenné képesek leszünk 
átalakulni a Kis Jézus érkezésére. 

Mindenkiben meg van erre az igény, de ahogyan és amilyen 
sebességgel hajtunk, néha még az idő is lemarad tőlünk. 

Reményeim szerint el fog jönni a kiegyezés, nyomában meg-
kezdődhet a kilábalás, ezért tavasszal elő kell venni a meglévő 
terveket, fel kell vérteznünk magunkat és egy újabb lendülettel rá 
kell fordulni a jövő új útjára.

Most azonban legyünk olyanok, mint amilyenek valójában vagyunk, 
jók és türelmesek, megértők és támogatók, szerethetők és arra 
méltók.

Legyen Áldott, Békés Karácsonyunk!

Tasó László
országgyűlési képviselő

Korlátok és lehetőségek
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

A sikeres megvalósításokat útát-
adóval ünnepeltük meg az Ág utcán, 
melyet megtisztelt Tasó László 
országgyűlési képviselő.
A beruházásokat Magyarország 
Kormányának, a Belügyminisztérium 
támogatásának köszönhetjük, vala-
mint Tasó László képviselőnek, aki 
támogatja és segíti Hajdúsámson 
fejlődését.

Az átadó apropója volt, hogy a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
alsós diákjai és pedagógusai az 
iskolától kerékpártúrával látogattak 
ki az ünnepségre és így ők vehették 
birtokba először a hivatalosan is 
átadott aszfaltozott utcát. 

Antal Szabolcs polgármester

A CSIRE UTCA 750 MÉTEREN, AZ ÁG UTCA 289 MÉTEREN KAPOTT SZILÁRD ÚTBURKOLATOT. BEFEJEZÉSRE KERÜLT A BARTÓK BÉLA UTCA 2. 
ÜTEMÉNEK MUNKÁLATAI 321 MÉTEREN, VALAMINT A MALOM UTCA SZINTÉN 2. ÜTEMÉNEK MUNKÁLATAI 550 MÉTEREN, ÍGY AZOK TELJES 
HOSSZÁBAN ASZFALTOZOTTAK LETTEK.

Az elmúlt időszakban városunk újabb utcák teljes aszfaltozásával lett gazdagabb

HA JDÚSÁMSONBAN MEGNYITOTTA LEGÚJABB EGYSÉGÉT HAZÁNK 
EGYIK VEZETŐ DISZKONT ÁRUHÁZLÁNCA – A PENNY MARKET KFT. 
MŰKÖDÉSÉBEN - A PENNY MARKET.

Egy olyan vállalkozás jött most létre, amelyre óriási igény mutatkozott 
az elmúlt időszakban és 17 fő hajdúsámsoni munkavállalónak terem-
tett helyben munkahelyet.
Idén február 7-én elindultak a leendő bolt helyén lévő épület bontási 

munkálatai. Ezután áprilisban startolt az építés a Kossuth utca 
7-9. szám alatti telken, november 10-én pedig az üzlet várva várt 
megnyitása is megtörtént.
Régóta vártunk erre a napra, amely sok munkának és erőfeszítésnek 
köszönhetően valósult meg. A városhoz illő belterületi rész alakult ki, 
ami illő egy kisvároshoz, és amely ki fogja szolgálni a plusz igényeket 
is - mint például a parkolást - a kialakított 64 parkolóhellyel.

Kívánok mindenkinek jó bevásárlást, kikapcsolódást a Penny Market 
áruházban.
 Antal Szabolcs polgármester

Megnyílt a Penny Market
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ADVENT IDŐSZAK ÁBAN ÁLTALÁBAN ELCSENDESEDIK A VILÁG, AZ EGÉSZ 
ÉVES HAJTÁS UTÁN MINDENKI VÁRJA A CSALÁDI EGYÜTTLÉTET, KARÁCSONYT, 
ÉS HANGOLÓDUNK A Z ÚJ ÉVRE. ELŐKERÜLNEK JÓTUL A JDONSÁGAINK IS, 
AMIT ÉVKÖZBEN SZ ÁMTAL ANSZOR HÁT TÉRBE SZORÍTUNK AK AR ATL ANUL 
ÉS SZ ÁNDÉKOSAN ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY ELÉR JÜK CÉL JAINK AT, A 
MINDENNAPI C SATÁROZ ÁSOKBÓL GYŐZ TESEN KERÜL JÜNK KI.
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Alsó tagozatos kis diákok a várva várt Mikulásnak dalokkal, citera, 
gitár előadással, verssel és tánccal kedveskedtek, hogy boldogan 
folytassa útját a Télapó a többi gyerekhez. 
Tompeti és barátaira öröm volt hallani, hogy az apróságok egyszerre 
énekelték dalaikat. Az önkormányzat minden ovis és alsós számára 
mikulás csokit ajándékozott, melyet a nagyszakállú adott át, meg-
dicsérve őket, hogy egész évben jól viselkedtek. 
A nap folyamán kézműves foglalkozás, ugrálóvár, mászófal, öko 
játszópark, arcfestés, hajfonás és lufi bohóc várta még a kicsiket. 
Mikulás-napon az aulát betöltötte a szeretet és a boldogság!

Antal Szabolcs polgármester

Az összegyűlt édességeket nehéz sorsú gyerekek vehetik át gála-
műsor keretében.
Idén a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős 
Egyesület focistái és a szurkolók is e nemes ügy mellé álltak Szegedi 
Szabolcs elnök szervezésében. Köszönjük! 
Mert jónak lenni jó!

Antal Szabolcs polgármester

Óvodásoknak, iskolásoknak, több, mint 500 gyermeknek 
szervezett önkormányzatunk egy nyertes pályázatunknak 
köszönhetően Mikulás – napot a II.Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola aulájában december 6-án.

Gyermeki zsivalytól volt hangos 
az iskola aulája Mikulás-napon!

Városunk a kezdetek óta - a Család– és Gyermekjóléti Szolgálat 
közreműködésével - csatlakozik a Bihari Állami Gondozottak 
Egyesület elnökének, Buzás Lajosnak a kezdeményezéséhez, 
a Csokigyűjtő Akcióhoz.

Sok csokoládét gyűjtöttünk!
ÖNKORMÁNYZATUNK KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSE ALAPJÁN, ÉV VÉGÉN 
TÖBB PÉNZBELI TÁMOGATÁSBAN IS RÉSZESÍTI AZ ARRA RÁSZORULTAK AT, 
HISZEN FONTOS HANGSÚLY T FEK TETÜNK A GONDVISELÉSRE.

A tüzelőtámogatásunkban résztvevők körét idén kibővítettük, így az 
idősek mellett a megváltozott munkaképességű, rokkantsági vagy 
rehabilitációs ellátásban részesülő személyek is kérhetik a hozzájárulást. 
A pénzösszeget a tavalyi 15 ezer forintról 25 ezerre emeltük, eddig  
424 fő adta be a kérelmét, melyeket elfogadtunk.
Évente egy alkalommal, karácsonyra készülve 8000 Ft értékű utalványt 
ajándékozunk a 65. életévüket betöltött, Hajdúsámsonban állandó 
lakóhellyel rendelkező időseknek. A mostani alkalommal 1714 nyug- 
díjasnak tudtunk örömet okozni. 
Végezetül 5000 Ft pénzbeli támogatást nyújtunk azoknak a gyerme-
keknek, fiatal felnőtteknek, akiknek december 1-jével rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságuk áll fenn. 606 
gyereket érint a segítségünk.
Bízunk abban, hogy juttatásainkkal segíteni tudunk az időskorúaknak, 
családoknak, kicsiknek és nagyobbaknak!
 Antal Szabolcs polgármester

Fontos számunkra a gondviselés
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Zöldhulladék lerakóhely 
téli időszakban – november 15. - 2023. március 15. – csak 
szombaton tart nyitva 8.00-12.00 óráig.

További információ: Lengyel Norbert 06 30/ 57 29 680
Hajdúsámson Város Önkormányzata

Zöldhulladék lerakóhely 
nyitvatartása!

KÖZÉRDEKŰ

KÖTELESSÉGÜNK A TÉLI 
IDŐSZAKBAN!

Szeretnénk felhívni a tisztelt ingatlan- 
tulajdonosok vagy bérlők figyelmét, hogy 
a téli időszak érkezésével kötelesek gon-
doskodni az ingatlanjukat érintő közterület, 
járda síkosságának mentesítéséről és a hó 
eltakarításáról. 

Az ingatlan tulajdonosa vagy annak használója felel 
az esetleges károkért, balesetért!
A járdákat ne szórják le konyhasóval, helyette 
homokot, fahamut, forgácsot használjanak.
Kérjük, tartsák be a szabályokat és kerüljük el az 
esetleges károkat, baleseteket! Közös érdekünk!
Rendeletünk megtalálható a honlapunkon is: 22/2016. (IX.29.) 
számú önkormányzati rendelet 24.§-a.

Városfejlesztési és  Műszaki Osztály

Az egylakásos ingatlanban – jellemzően 
családi házban – élőkhöz a tulajdonosok 
kezdeményezésére, egyeztetett időpont-
ban érkeznek a szakemberek.

Hajdúsámsonban az ütemterv időpontja: 

2023. július 3. – augusztus 31.

2023. ÉVI KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI 
TÁRSASHÁZI SORMUNKA 
ÜTEMTERVE

Természetes személyeknek a szolgáltatás ingyenes.
Időpontot a következő elérhetőségeken tudnak foglalni: 
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
1818-as ingyenes telefonszámon
Email: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu

TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÁSI 
SZÜNETRŐL!

TISZTELT ÜGYFELEINK!
TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY A HAJDÚSÁMSONI 

POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 

2022. DECEMBER 27. NAPJÁTÓL 2023. JANUÁR 
6. NAPJÁIG IGAZGATÁSI SZÜNET LESZ!

Az igazgatási szünet ideje alatt a hivatal ügyeleti rendszerben 
gondoskodik kizárólag a halálesettel kapcsolatos anya-
könyvi feladatokról. Minden egyéb anyakönyvi ügyet 2023. 
január 9. napjától tudnak intézni.

ÜGYELETI IDŐPONTOK HALÁLESETTEL 
KAPCSOLATOS ÜGYEK INTÉZÉSÉRE:

2022. december 29. (csütörtök) 9.00-11.00 óra között 

2023. január 4. (szerda)  9.00-11.00 óra között 

A NÉPKONYHA AZ IGAZGATÁSI SZÜNET IDEJE 
ALATT FOLYAMATOSAN ÜZEMEL!

Dr. Danku József jegyző

Értesítjük Hajdúsámson Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, hogy  
2022. DECEMBER 26-ÁN, HÉTFŐN A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS  

AZ ÜNNEPRE VALÓ TEKINTETTEL ELMARAD!

Helyette: 2022. 12. 24-ÉN, SZOMBATON történik a hulladékszállítás.
A megszokott helyen az elszállítani kívánt hulladékot kérjük  

reggel 6 óráig helyezzék ki.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ÉRTESÍTÉS  I  HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Szelektív szállítási időpontok 
2023. Hajdúsámson

Áthelyezett munkanapok:
2023. március 15.  2023. március 18. 
2023. április 10. (Húsvét) 2023. április 08. 
2023. május 01.  2023. április 29.
2023. május 29. (Pünkösd) 2023. május 27.
2023. október 23.  2023. október 21.
2023. november 01.  2023.november 04. 
2023. december 25.  2023. december 23.
2023. december 26.  2023. december 24.
2024. január 01.  2023. december 30.

Szállítási napokon a hulladékot reggel 6 óráig kérjük  
kihelyezni a közterületre! 

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós u. 1. sz., Tel: 52/219-489, 
e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkf t.hu,  
szamlazas@hhgkf t.hu; web: www.hhgkf t.hu 

SZELEK TÍV SÁRGA FEDELŰ EDÉNYZET:
január 19., február 16., március 16., április 13.,  
május 11., június 08., július 06., augusztus 03., 
augusztus 31., szeptember 28., október 26., 
november 23., december 21.

ÜVEG PIROS FEDELŰ EDÉNYZET:  
január 26., május 18., augusztus 10., november 02.

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS
A közvilágítási hibák bejelentése az alábbiak szerint lehetséges:
Munkanapokon 8-16 óra között a +36 70 616 6204-es telefonszámon, 
illetve a berettyo-vill.hu/hibabejelentes online felületen.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a hiba bejelentésére Hajdúsámson 
Város Önkormányzat központi telefonszámára 06 52 590 590  
hétfőtől- csütör tökig 8-16, péntek 8-13 óra között, valamint a 
varosfejlesztesiiroda@hajdusamson.hu e-mail címre továbbra is 
van lehetőség.

Az OPUSZ TITÁSZ ingyenesen hívható +36 80 210 310 telefonszámán a 
legalább 4 egymást követő lámpatest meghibásodása esetén fogadják 
a hibabejelentést. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata

KÖZÉRDEKŰ
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„Boldogságot ad a kertem”
A Legszebb Konyhakertek Országos Program díjazottja lett Ésik Józsefné konyha-
kertjével mini kategóriában. A díjat Gödöllőn a Magyar Agrár – és Élettudományi 
Egyetemen vehette át, melyhez személyesen gratulált Tarpataki Tamás helyettes 
államtitkár, Kovács Szilvia programigazgató és Dr. Zsembeli József intézetigazgató. 
Az önkormányzat képviseletében Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester - aki a 
program helyi koordinátora - kísérte el a díjátadóra a kitüntetettet.

HÍREINK

A hajdúsámsoni Ésik Józsefné 37 éve a 
kert szerelmese. Nagypapája díjazott volt 
konyhakertjének szépségével az 1960-as 
években, mintahogyan most Irénke is, 
ugyanis az idei Legszebb konyhakertek 
program országos elismertje lett mini 
kategóriában.
 
Számomra a kertészkedés nem munka, hanem 
feltöltődés. Minden reggel, ahogy felhúzom a 
redőnyt, gyönyörködöm az aktuális természet-
ben. Nagyszüleim, szüleim a föld szeretetére, 
tiszteletére neveltek. Én ugyanerre tanítom a 
gyerekeimet – kezdte a beszélgetést Irénke.

A mindennapokban édesanya, nevelőszülő. 
Generációról, generációra száll a tudás, hiszen 

ő is a szüleitől sajátította el a művelést, a 
fortélyokat, melyeket tovább ad gyermeke-
inek, akik szeretettel segítenek a kert-
gondozásban. 

Én még ahhoz a korosztályhoz tartozom, aki 
a kertészkedést az iskola gyakorlókertjében is 
tanulhatta. Voltak versenyek, melyekre meg 
kellett tervezni a virágoskertet, már akkor is 
kreatív voltam, mindig helyezéseket értem el  
– emlékezik vissza.

Az 50 négyzetméternyi terület gazdag 
gyümölcsfákban, zöldségfélékben, bogyós, 
gyógy és fűszernövényekben. A kertművelő 
nem profitál a kertből, saját hasznosításra, 
fogyasztásra termel mindent biogazdál-

Neves előadókat tudtunk meghívni

Nyertes pályázatunknak köszönhetően a Harmónia testben  
és lélekben rendezvényünkön köszönthettük Pál Feri atyát, 
mentálhigiénés szakembert, aki a szorongásról, az önbecsülésről 
tartott előadást. 

Dr. Hevesi Kriszta egészségfejlesztő szakpszichológus a 
párkapcsolatról beszélt, nem mindegy párkapcsolat vagy  
pár kapcsolat.

A fiatalok nagy örömére Opitz Barbi fantasztikus koncertjével 
zárult az est.

kodással. – Az áfonyasorom különleges 
számomra, melyre nagyon büszke vagyok 
és van már mézbogyóm, méz almácskám, 
szedermálnám. A tujáim, sövényeim helyére 
is haszonnövények fognak kerülni – árulta el.

Technikái a komposztálás, mulcsozás, talaj-
takarás, magas ágyás, csepegtetős öntözés, 
esővíz gyűjtés. Irénke nem permetez, csalán 
és rebarbara levelekből készít biolevet és 
próbál olyan virágokat ültetni, amelyek a 
nem hasznos bogarakat kiirtják.
A szezon tavasszal kezdődik, ősszel pedig 
már a hagymaféléket, salátákat elülteti. A 
magas ágyásokkal nagyon sok munkát meg 
tud spórolni.  

Megtiszteltetés és örök élmény, hogy országos 
díjat kaptam. Ez a program nagyon nagy 
kiterjedésű, Amerikában, Angliában is van. 
Egyszerű emberekkel találkoztam az átadón, 
akik nagyon nagy tudás birtokában vannak. 
Felnézek ezekre a személyekre - fiatalabbakra, 
idősebbekre - akiktől tapasztalatokat lehet 
szerezni és örülök, hogy én is megmutathattam 
a kicsike, szép kis kertemet – avat be az 
élményekbe a díjazott.
A fiam azt szokta mondani, amikor elszoktunk 
menni nyaralni, hogy anya, ezért kár volt 
elmenni, itthon sokkal szebb minden.

A család próbál egészségesen élni, betegség 
miatt is ezt az életmódot követik. 

A boldogságot, a szeretetet pénzzel megvenni 
nem lehet. Mindenben meg kell találni a jót, 
ami örömet és boldogságot szerez. Amikor 
én kiülök a kis kertembe és csak úgy nézem 
a pillangókat, ahogy röpködnek, sokkal 
nagyobb boldogság, mint bármely anyagi. 
És a rengeteg elismerés, amiket az utcáról 
kapok lakosoktól, gyerekektől. A növények 
meghálálják a gondoskodást. Ezért érdemes 
dolgozni – osztotta meg gondolatait.

Irénke amellett, hogy gyönyörűen műveli 
a konyhakertjét, szépérzékének köszönhetően 
egyedi dekorációkkal teszi még hangula-
tosabbá otthonát. Több, mint száz féle virág 
található az udvarán, mellyel szintén díjazott 
lehetne.

Dandé Melinda

A 2019/20-as tanévben induló általános gimnáziumi képzésében 
résztvevő tanulóknak Zachar Zoltánné, a 4. g osztályfőnöke 
feltűzte a jelképes szalagokat a nagybetűs élethez. Tizenhárom 
végzős nosztalgiázott középiskolai diákévein, a szalagtűzéssel 
pedig megkezdődik számukra az első igazi megmérettetésre, az 
érettségi vizsgára való tanulás időszaka. – Tizenhárom fiatal áll 
előttem, akik számára kívánom, hogy állhatatos szívvel kezdjék meg 
és csinálják végig a vizsgára való készülődés heteit, hónapjait és 
váltsátok valóra álmaitokat, vágyaitokat – hangzott el Bujdosó Tibor 
igazgató ünnepi köszöntőjében.
Az intézményegység vezetője, Győriné Orosz Magdolna azoknak 
a tanulóknak is ajánlja a középiskolát, akik még bizonytalanok 
a pályaválasztásban, vagy akik felsőfokú tanulmányokban is 
gondolkodnak.
A szalagtűzősök Rockyval és Bécsi keringővel kápráztatták el 
tanáraikat, a vezetőség tagjait és hozzátartozóikat. Az ünnepség 
végén mindenki egy szál rózsával és közös tánccal köszöntötte 
szüleit és tanárait.

Első szalagtűzőjét tartotta meg a hajdúsámsoni II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda november 12-én.

Első szalagavató bál Hajdúsámsonban

Tavaly próba jelleggel játszottuk Sámsonkertben, nagyon tetszett az 
embereknek, segítette az ünnepre való ráhangolódást, közösséget 
épített ezért is terjesztettem ki az idén az egész településre a játékot, 
amelynek lényege, hogy minden nap kinyílik egy új ablak, azaz egy 
számmal ellátott ablak. 
A számok pillanatok alatt gazdára találtak. Létrehoztam egy 
Facebook csoportot az Adventi Ablakos Játékok Hajdúsámson 
2022 néven, ahol minden információ megtalálható. A keresést egy 
térképpel könnyítem meg, valamint minden számnak december 
24-én estig láthatónak kell lennie. Így 24-én estig bárki bármikor 
elindulhat számot vadászni. 
A megtalált számokról fotókat is lehet készíteni, melyeket a 
csoportba bárki feltölthet. Az idén a 2-es számot egy idősek otthona 
vállalta magára, a díszítést az idősek készítették, majd aznap estére 
az otthon vezetője elhívta a családtagokat egy közös ünneplésre. 
Volt ott meleg tea, forralt bor és friss meleg pogácsa és jó hangulat.
Terveim között szerepel, hogy december 24-én délelőtt a 24-es 
számoknál közösen ünnepeljünk, várva a karácsonyi csodát.

Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester

December 1-én elindult Hajdúsámsonban az Adventi Ablakos 
játék. Mivel nagy település vagyunk, így három különböző 
helyszínen zajlik a játék: az anyatelepülésen és a két 
településrészen Sámsonkertben és Martinkán.

Adventi Ablakos Játék Hajdúsámsonban

Folytattuk a lakossági izzó-csere programot!

A lakossági izzó-csere programot folytatni tudtuk, melyet újra hirdettük platformjainkon.
Önkormányzatunk dolgozói ismételten segítségére voltak a lakosságnak. Akik kérték, 
segítségnyújtást kaptak a pályázati űrlap kitöltésében, pótolták a hiányosságokat, 
tartották a kapcsolatot a központtal. Továbbra is vállaltuk az izzók kiosztását, melynek 
átvételéről és átadásáról önkormányzatunk szintén gondoskodott.

Dandé Lászlóné alpolgármester

Mikulás-nap az Oncsán

A Mikulás a Csokonai utcai játszótérre is ellátogatott a gyerekek nagy 
örömére, ahol minden gyermeknek mikuláscsomaggal kedveskedett.  

A délután folyamán lehetett szekerezni, kutyát simogatni, inni egy f inom forró 
teát, mézes sütit kóstolni, szaloncukrot enni és a rendezvény végén táncra perdülni 
Sós Feri hangulatos zenéjére.

Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítségét, támogatását a rendezvényhez!
Bihari Lajosné képviselő

HÍREINK
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A fák a napokban megérkeztek és kiültetésre 
kerültek a Dózsa György, Vámospércsi, 
Epreskert, Kossuth utcákban.

Az ültetésben polgármester úr, körzetes 
képviselőink, önkormányzati dolgozóink mel- 
lett a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3. b és 
a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni 
Tagintézményének 4. s osztályos tanulói 
segítettek, akik jelképesen örökbe is fogad- 
ták a fákat, melyeket szeretettel fognak 

ápolni és óvni. Segítőkészségük példa-
mutató, hogy mennyire fontos már fiatal 
korban a környezetünk iránti szeretet, a 
fásítás az életünkben.

Bíztatunk mindenkit, hogy az ingatlanjaik 
előtt elültetett csemetéket tekintsék saját-
juknak, vigyázzanak rájuk, ne száradjanak ki.

Dandé Lászlóné alpolgármester

A Mol Új Városfa Program című nyertes pályázatunknak köszönhetően 70 darab 
fát kaptunk az utcáink zöldesítése céljából, így tovább tudjuk folytatni a már 
elkezdett fásítást településünkön.

Újabb fásítás a zöldebb környezetünkért

Idén második alkalommal került megrendezésre a Kiskarácsony ünnepség a 
Martinkáért a Martinkai Lakosokért Egyesületek és a Martinkai Részönkormányzat 
rendezésében a köztéren felállított karácsonyfa és betlehem szomszédságában.

Advent harmadik vasárnapján Antal Szabolcs 
polgármester úr köszöntötte a résztvevőket, 
majd a Hajdúsámsoni Református Egyház-
község gyermekkórusa szívet melengető 
dalokat énekelt a szeretetről. Két kislány, 
Tóth Hanna Anita és Szőke Laura szavalatait, 
és Gál Balázs énekét hallhattuk. Nagyon 
köszönjük a gyerekeknek, hogy ilyen bátran 
szerepeltek, és hozzájárultak közös ünnep-
lésünkhöz. A fellépők lehetőséget kaptak a 
karácsonyfa alsó ágainak feldíszítésére, amit 
lelkesen megtettek.
Zolcsák Miklós, a Hajdúsámsoni Görögkatolikus 
Egyházközségből hangsúlyozta a szeretet 
fontosságát, különösen advent idején, majd 
áldást adott ránk. Ezután a kórus segít-
ségével közösen elénekeltük a Csendes éjt.

Ekkorra már ránk fért egy - egy pohár forró 
tea és egy kis kolbász, melyből bőven jutott 
mindenkinek, míg a kisebbek szaloncukrot 
és mandarint is ehettek, vehettek.
Miután egy kicsit átmelegedtünk, az adventi 
ablakos játék számgazdáinak is megköszön-
tük a közreműködést, majd még egy adventi 
kvíz is következett, aminek a kérdéseire 
kicsik és nagyok egyre bátrabban, lelkesen 
válaszoltak, nem csak az apró nyeremény 
reményében, hanem a verseny láz a végére 
mindenkit elragadott.
Úgy érzem, hogy a rendezvény a hideg 
ellenére melegséggel töltötte el a résztvevők 
szívét, és reméljük, hogy jövőre még többen 
csatlakoznak közös ünnepvárásunkhoz!

Szabóné Gyirgyó Erika

Kiskarácsony Ünnepség Martinkán

HÍREINK

50 éves
osztálytalálkozó

IDÉN TARTOTTA 50 ÉVES TALÁLKOZÓJÁT A 
HAJDÚSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN  
1972-BEN VÉGZETT 8.B OSZTÁLY.  

Az iskola látogatást a vezetőség részéről  
Sándorné Sas Ildikó vezette, lehetővé téve azt  
is, hogy egy rendhagyó osztályfőnöki órát is 
tartsunk.  
Nagyon köszönjük, hogy megláthattuk azt a 
lépcsőházat, amelyen még mi is közlekedtünk  
anno. Ezt követően egy kellemes estét   
töltöttünk el vacsorával egybekötve a  
Klub 471 Étteremben, felelevenítve számos  
régi történetet gyerekkorunkból.

Sólyom Piroska

HÍREINK

„Karácsonyi emlékeim” címmel kértünk 
történeteket, visszaemlékezéseket, 
melyet a városi Facebook oldalon 
hirdettünk meg.

Önkormányzatunk nevében köszönjük 
szépen a sok kedves leírt élményt, melyeket 
megosztottak velünk. Név szerint:

Balogh Lászlóné, Bertalan Zoltánné.
Gajdos Zoltánné, Kalmár Anikó
Lakatos Jánosné, Városi Idősek Klub tagjai,
Urbin Józsefné, Nagy Krisztián, Rácsai Nikolett

Fontosak hagyományaink, azok megőrzése 
és továbbadása, melyre mostani felhívásunk 
remek alkalmat adott.
A beérkezett írásokból egyet most közé is 
teszünk, fogadják szeretettel! 
A többiekét a városi Facebook oldalunkon 
fogjuk megjelentetni.

Dandé Lászlóné alpolgármester

3. b osztály

4. s osztály

Hatan voltunk testvérek. A fenyőfát a nagyok díszítették 
fel, aztán körbe álltunk, énekeltünk,hittük-vártuk a 
„Jézuskát”. Vacsora után ajándékot kaptunk. Apu szépen 
tudott hegedülni és tanította nekünk a karácsonyi 
énekeket. Édesanyám gyönyörű hangja még ma is a 
fülembe cseng.

Kopogtak és kérdezték „Szabad-e kántálni?” –Igen! 
Aztán elénekeltek néhány karácsonyi éneket, majd 
kaptak süteményt, (felnőttek egy pohár bort) és 
valamennyi pengőt. Köszöntek és elmentek.

Édesapám éppen azt magyarázta, hogy ki is az a kis 
Jézuska –hogyan lett belőle Jézus Krisztus. Egyszer 
csak kopogtak és kérdezték: „Szabad-e betlehemezni?” 
- Igen! Bejött öt férfi, egyiken nagy szőrös bunda volt, 
ő volt az öreg. Csörgős botjuk csörgetésével szép 
karácsonyi éneket énekeltek. - Közben az „Öreg” bundás 
lefeküdt a földre, mert nagyon elfáradt. Messziről jöttek 
és még messze van Betlehem!
Édesanyám telerakta a tarisznyájukat kaláccsal, kol-
básszal, tepertővel és valamennyi pengőt is kaptak.

Mi gyerekek gyönyörködtünk a betlehemi istállóban, 
amit ügyesen összeállítottak. Örülök, hogy pár éve már 
szabadon nézhetem az iskola előtt szépen elkészített  
– „Bethlemi istálló” hasonmását.
Gyerekkoromat juttatja eszembe. Sajnálom, hogy több 
évtized alatt kimaradt a gyermekek és a mi életünkből 
is ez az élmény.
Tréfálkozó szavakkal búcsúztak el a betlehemesek:
„ Gyere öreg Betlehembe!
Nem megyek én Debrecenbe!
Nem látod meg Jézuskát!
Na, akkor inkább futás!

De jó, hogy ma más- „ma még lehet, ma még szabad, 
borulj le a Kereszt alatt!”

Bertalan Zoltánné Erzsike néni

Hogy volt régen?

Karácsony-este

Ezúton szeretnénk a Hajdúsámsoni lako-
sokat tájékoztatni, hogy a Hajdúsámsoni 
Temetői Virágboltban tulajdonosváltás 
történt. Az eddigi tulajdonos, Horváth 
Jánosné az év közepén eladta a szeretett 
kis virágboltját Éberth-Siteri Zsuzsannának.

Legyen szó koszorúról, sírcsokorról, virágcsokorról, 
ajándéktárgyakról, kegyeleti tárgyakról, ünnepi 
díszekről vagy egyedi megkeresésről, nálam min-
dent megtalál a kedves vásárló. 

Jelenlegi téli nyitvatartásunk 2023. 2. 28-ig:
Hétfőtől-Péntekig  8:00-14:00 
Szombat   8:00-12:00
Vasárnap   Zárva 

Természetesen a nyitvatartási időn kívül elérnek 
telefonon 06/30 582 9876 vagy Messenger 
üzenetben is. 

Végezetül egy pár szó az elmúlt 6 hónapról! Igaz 
még csak fél éve hogy üzemeltetem ezt a kis 
virágboltot, de ez idő alatt nagyon sok mindenkit 
megismertem és lettek törzsvásárlóim. 
Örülök, hogy bizalmat szavaznak, így ismeret-
lenként is, amiért én pedig cserében, színvonalat 
nyújtok a számukra.

Éberth-Siteri Zsuzsa

Virágbolt
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A NYÍRADONYI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT HAJDÚSÁMSONI TELEPHELYE 
IDÉN ELNYERTE A CSALÁDBARÁT HELY TANUSÍTÓ VÉDJEGYET.

A munka és magánélet közötti egyensúly megtalálását nem kihívásként, 
hanem értékrendként tekintjük, különösen a kisgyermeket nevelő 
anyák esetében. Intézményünk szemelőtt tartja az anyaság megbe-
csülését, fi gyelembe véve a  munkavállalók élethelyzetének változásait. 

Az intézményről elmondható, hogy munkáltató és munkavállaló 
között a munka és a magánélet nem egymást kizáró, hanem egymást 
erősítő tényezők. 

A fenntartó által nyújtott családbarát szemlélet legfőbb erénye a 
munkavállalóhoz való rugalmas hozzáállás, mely a kollektíva és a 
munkáltató közötti kölcsönös figyelembevétellel valósítható meg.

Csőszné Szilágyi Erzsébet vezető

Családbarát munkahely

Ajándék mozizást kaptak a gyerekek

Hajdúsámsoni gyerekek is részesei lehettek a BAGE által kezdeményezett  hétköznapi  
mozi felajánlásnak, melyet Buzás Lajos az egyesület elnökének meghívására  szívesen 
fogadtunk. A gyerekek újabb élménnyel gazdagodhattak a mese film hatására és 
ajándékképen mindenki kapott az egyesülettől egy mikuláscsomagot.

Csőszné Szilágyi Erzsébet vezető

A műsort a Csapókerti Általános Iskola Hajdú-
sámsoni Tagintézményének 4. osztályos tanulói
szolgáltatták, Kalmár Anikó pedagógus ké-
szítette fel a gyermekeket. Gyönyörű verseket 
és dalokat hallhattunk. Majd következett 
az idei rajzpályázat eredményhirdetése. 
Végül 32 műalkotás érkezett be, álmunkban 
sem gondoltuk, hogy ilyen sokan lesztek! 
Nálunk mindenki nyert, minden gyermek aján-
dékcsomagot kapott. Fantasztikusak vagytok! 
Az eredményhirdetés kellős közepén egy 
váratlan és nagyszerű híres vendég érkezett 
hozzánk: Ő a MIKULÁS! Amíg a gyerekek 
feldíszítették az Összefogás karácsonyfáját, 
addig Mikulás bácsit hellyel kínáltuk, aki 
csomaggal jutalmazta a gyerekeket. Az idén 
130 csomagot tudott kiosztani.
Volt báránysimogató is, amit nagyon élvez-
tek a gyerekek, sokszor nem is látszott a kis 
karám annyian vették körbe.
Nagy öröm volt számunkra, hogy Antal 
Szabolcs Polgármester úr az idén is velünk 

ünnepelt a képviselő testület tagjaival, 
valamint a Csapókerti Általános Iskola igaz-
gatója Nagy Zsolt is megtisztelt bennünket 
jelenlétével.
Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen módon
segítette a délelőttöt. Megpróbálom felsorolni, 
remélem nem marad ki senki:
Köszönjük az Önkormányzat és a Sámsonkerti 
Lakosokért Egyesület támogatását, Varga 
Gábornak a barik szállítását, a Mikulásnak, 
hogy el tudott hozzánk jönni Jenei Attilának  
az egész heti előkészítést: Oláhné Erzsikének, 
Pócsiné Magdikának, Ibolya Morvainé, Békéné
Katikának. Aznap a segítséget a Kozák család-
nak, Nagy Ilonának. A fotókat Káplár Marian-
nának. Reméljük mindenki jól érezte magát! 

Áldott Adventet Mindenkinek!

Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester
Rákos Tamás képviselő 

Oláhné Erzsike részönkormányzati tag

Sámsonkertben Advent első vasárnap délelőtt tartottuk az adventi ünnepségünket. 
Sokat készültünk rá, s izgatottan vártuk a kezdést, vajon sikerül-e örömet okozni? 
Reméljük sikerült.

Adventi hírnök friss fenyőág...

A Sámsonkerti Lakosokért Egyesület a 
VCA-KP-1-2022/3-000967 pályázatnak 
köszönhetően 2 kosárpalánkot szerzett 
be,  melyek már a helyükön várják ezen 
sport rajongóit.

Kosárlabda palánkkal 
lett gazdagabb 
Sámsonkert

SÁMSONKERTI HÍRADÓ

CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI

CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI

Október 12-én ennek keretében elsőként a Déri Múzeumba látogattunk el, ahol 
a Munkácsy teremben gyönyörködtünk a trilógia festményeiben, majd a képtárban 
vezette végig csoportunkat művészettörténész szakember. A projekt folytatásában 
október 28-án zenés előadást szerveztünk Oszvald Marika és Udvarhelyi Boglárka 
fellépésével. November 30-án debreceni színházlátogatást, december 9-én pedig 
adventi kézműves foglalkozást is szerveztünk a hozzánk tartozó idős klubok 
tagjainak: a Muskátli Népdalkörnek, az Öltögetők Klubjának, a Martinkai Őszirózsa 
Nyugdíjas Klubnak és a Senior csapatunknak. 
A zárórendezvényen Antal Szabolcs polgármester úr távollétében Csigéné Zsadányi 
Mariann alpolgármester asszony köszöntötte a jelenlévőket, majd a sámsonkerti 
klubtagokkal együtt ő is velünk alkotott. Bízunk benne, hogy lesz hasonló pályázat 
a jövő évben is. Tarné Hajdu Judit igazgató

Idősek napjához kapcsolódva örömmel osztottuk meg a hírt, hogy intéz-
ményünk sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alap igényes, minőségi 
kulturális programok biztosítása a szépkorúak számára című felhívásra.

Igényes programok időseknek pályázati 
támogatással

A kis csapat célként tűzte ki megalakulásakor, hogy fent tartja a településen ezt a 
hagyományt és átadjuk tudásunkat, megmutatjuk a hímzés szépségét. Igyekszünk 
megmérettetni magunkat, zsűriztetünk és pályázatokra készülünk, valamint örömmel 
mutatjuk be a hímző mesterséget gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Az idei jubileumi évfordulót egy kiállítással egybe kötve szerettük volna megünnepelni, 
sajnos az átmeneti bezárás miatt a rezsivédelem kapcsán úgy döntöttünk, elhalasztjuk 
jövő tavaszra.

Dobosné Hajdu Anikó 
csoportvezető, hímző népi iparművész

A klub 15 év alatt számos alkalommal bemutatkozik helyben és a megyében, 
de országos és határon túli kiállításaink is voltak.

15 éves lett a Hajdúsámsoni Öltögetők Klubja

Ebben az időszakban a csökkentett szolgáltatások miatt a beiratkozást ingyenesen 
biztosítjuk a lakosságnak. Könyvek kölcsönzésére az alábbi módokon lesz lehetőség:
Személyesen:
keddi és szerdai napokon   10-11 óráig                    
csütörtöki napokon   13-14 óráig
Előjegyzés alapján:
A Petőfi  Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely online katalógusát 
használva (https://opac3.hajdusamson.monguz.hu/search), előre leadott lista alapján 
összekészítjük a kért könyveket, melyeket keddtől csütörtökig a Szabadság tér 5. 
szám alatt, az új Közösségi házban vehetnek át 9-15 óráig.
Kérés leadására az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:
     Telefon: 06-30-665-4482
     Messenger, facebook: Hajdúsámson Kultúra oldal
     Email: muvhazhs@gmail.com
     Papíron a könyvtár postaládájába is be lehet dobni a listát.
A kölcsönzött könyvek leadására szintén a Szabadság tér 5. szám alatt, 
az új Közösségi Házban lesz mód.

Közösségeinket más helyszíneken igyekszünk működtetni, fenntartani.
A Muskátli Népdalkör a Családsegítő Szolgálat épületében, a Senior Örömtánc és az 
Öltögetők Klubja és egyéb szakköreink az iskolában, a Dúdoló, a Baba-mama klub 
és a Jóga foglalkozás a közösségi házban folytatódik a meghirdetett időpontokban.

Rendezvényeinket külső helyszíneken tartjuk meg, melyekről folyamatosan 
tájékoztatjuk majd a lakosságot plakátokon és online felületünkön. (Hajdúsámson 
Kultúra facebook oldal)

A Digitális Jólét Pont számítógépes szolgáltatásairól szintén a Közösségi Házban 
lehet érdeklődni.

Az intézkedéseket a 2022. november 10-én megtartott testületi ülés 
alapján hoztuk meg, megértésüket köszönjük.

Tarné Hajdu Judit igazgató

1. KÖNY VTÁR MEGVÁLTOZOTT MŰKÖDÉSE

2. MŰVELŐDÉSI HÁZ MEGVÁLTOZOTT MŰKÖDÉSE

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy épületünk
további intézkedésig a rezsiválság miatt ZÁRVA tart!
Munkatársaink a Polgármesteri Hivatal udvarán található 
Közösségi Házban lesznek elérhetőek. (Szabadság tér 5.)

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR,
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY
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