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2007 januárjában a Magyar Kultúra Napján adták át Hajdúsámsonban a kályhagyűjteményt befogadó felújított épületet. 
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Öntöttvas tárgyak
gyűjteménye

2007 januárjában a Magyar Kultúra Napján adták át Hajdúsámsonban a kályhagyűjteményt befogadó felújított épületet. 



Komádi mintával hímzett falvédő. Lányka ruha keresztszemes hímzésű övvel.

FEBRUÁR

Hajdúsámsoni
kincs

2012 februárjában ötszáz kard összehasonlítása alapján a legkivételesebb alkotásnak a hajdúsámsoni bronzkard bizonyult.
“Hihetetlen aprólékosan és gyönyörűen díszített, tökéletes kivitelű fegyver.” (Michael Siedlaczek)



MÁRCIUS

Petőfi szobor

E. Lakatos Aranka Petőfi fája című alkotását 1998 márciusában, 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulóján avatták fel Hajdúsámsonban. 



ÁPRILIS

 Világháborús
Emlékmű

A városban minden év áprilisában megemlékeznek a világháborúk áldozatairól az emlékműnél.



MÁJUS

Dínó Bábcsoport

Az 1969-ben a sámsonkerti iskolában alakult Dínó Bábcsoport számos országos és megyei sikert elérve, 30 évig működött a településen.



JÚNIUS

Martinkai legelő

A Martinkai Legelő a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó Tájvédelmi Körzet.
Jellegzetes virága, a pompás kosbor május végén, június elején virágzik.



JÚLIUS

A Bényei nyárfa és 
a Rákóczi hagyományok

A Bényei nyárfa legendája apáról fiúra maradt fent a településen, 
II. Rákóczi Ferenc 1703. július 26-án ide érkező táborához kötődő történetként.



AUGUSZTUS

Harangi Imre
olimpiai emléktölgy

1936 augusztusában a Hajdúsámsonhoz családi szálakkal kötődő Harangi Imre ökölvívásban olimpiai arany érmet szerzett.

1936. augusztusában a Ha-
jdúsámsonhoz családi szálak-
kal kötődő Harangi Imre 
ökölvívásban arany érmet 
szerzett.



SZEPTEMBER

 Iskola aula 
díszítés 

Az iskola auláját 2004 óta díszítik Galánfi András fafaragó és Mátl Péter szobrászművész alkotásai.



OKTÓBER

Református
Templom

Október a reformáció hónapja, melyről az 1896-1898. között felépült Református Templommal emlékezünk meg.



NOVEMBER

A Budaházy család 
öröksége

A Budaházy sírokat is őrző Kegyeleti sírkertet 2010. november 1-én avatták fel a régi temető emlékére.



DECEMBER

A Sáfián család 
pásztortudása

A Sáfián család hétgenerációs pásztortudásáról készült Egy délután a legelőn Sáfián László juhásszal című film 
2021 egyik legsikeresebb tudományos filmje lett. 


