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Tájékoztató a 2010. április 19-én tar-
tott rendkívüli Képviselő-testületi ülé-
sen hozott döntésről: 

A képviselő-testület egyetértett a 
Református Egyházközség azon kezde-
ményezésével, hogy a tulajdonában lévő 
temető ingatlan egy részén Kegyeleti 
emlékparkot kíván kialakítani. 

Tájékoztató a 2010. április 26-án tar-
tott rendkívüli Képviselő-testületi ülé-
sen hozott döntésről: 

A Képviselő-testület elhatározta, 
hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. 
Törvény 45. § (1) bekezdése és 6. számú 
melléklet 1. pontja alapján támogatási 
igényt nyújt be az önhibájukon kívül hát-
rányos helyzetben lévő települési önkor-
mányzatok támogatására.

Tájékoztató a 2010. április 29-én tar-
tott Képviselő-testületi ülésen hozott 
döntésekről: 

• Elhatározta, hogy a Református 
Egyház tulajdonában lévő 543/2 hrsz-ú, 
44 352 m2 területű, kivett temető műve-
lési ágú ingatlan megvásárlásának lehető-
ségét megvizsgálja, önkormányzati tulaj-
donba vételéről a terület szabályozási terv 
szerinti kialakítási költségeinek ismere-
tében dönt. 

• Jóváhagyta a Hajdúhadházi Ren-
dőr kapitányság Hajdúsámson Város 
2009. évi bűnügyi, közbiztonsági hely-
zetéről - 1994. évi XXXIV. törvény 8. 
§ (4) bekezdésében foglaltak alapján - 
készített beszámolóját. 

• A helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 92/A. 
§-a, (2) bekezdése, az államháztartásról 
szóló módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvény 82.§-ában foglalt jogkörében 

eljárva – a 2009. évi költségvetési gaz-
dálkodásról szóló egyszerűsített mérle-
get, az egyszerűsített pénzforgalmi jelen-
tést, az egyszerűsített pénzmaradvány-
kimutatást, valamint az egyszerűsített 
eredmény kimutatást elfogadta.

• Elfogadta. az önkormányzat 2009. 
évi helyi adóbevételeinek teljesítéséről 
szóló beszámolót.

• Az önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekez-
dése alapján – a 2009. évi belső ellenőr-
zésről szóló éves ellenőrzési és összefog-
laló jelentést tudomásul vette. 

• A Képviselő-testület 638/2008. 
(XI. 29.) öh. számú határozatával elfoga-
dott közoktatási esélyegyenlőségi intéz-
kedési terv megvalósulásáról szóló éves 
monitoring értékelést jóváhagyta.

• Elfogadta Hajdúsámson város 
közoktatási esélyegyenlőségi helyzet-
elemzését és intézkedési tervét.

• Elhatározta, hogy az Önkormány-
zat ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0025 azo-
nosító jelű, „Útfejlesztés Hajdúsámson-
Sámsonkert Szűcs utcájában” című pro-
jektjéhez kapcsolódóan a Magyar Állam 
tulajdonában lévő, Hajdúsámson, külte-
rületi 0532 hrsz-ú ingatlanból a fejlesztés 
által érintett ingatlanrészre vonatkozóan 
az előterjesztés melléklete szerinti tarta-
lommal bérleti szerződést köt a vagyon-
kezelő Közlekedésfejlesztési Koordiná-
ciós Központtal.

• Elhatározta, hogy a trianoni 
békeszerződés aláírásának évfordulójá-
ra emlékművet kíván állítani, melynek 
helyéül az önkormányzat mellett lévő 
közparkot jelölték ki (Petőfi szobor mel-
lett). 

• A Képviselő-testület 2010. júni-
us 1-jétől részt kíván venni az Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztérium által 

meghirdetett „Településőr” Program-
ban 2 fő településőr, nem közcélú mun-
ka keretében történő foglalkoztatásával. 
Ehhez 2010. december 31-ig 2 fő létszá-
mot biztosít a Polgármesteri Hivatal lét-
számkeretében

• A képviselő testület a Hajdúsám-
son-Martinka, Iskola u. 13. szám alat-
ti iskolaépület orvosi rendelővé történő 
átalakítása tárgyában benyújtott előter-
jesztésről való döntést elhalasztotta azzal, 
hogy a jelenleg döntésre váró pályáza-
tok elbírálását követően kerüljön vissza 
a képviselő-testület elé az előterjesztés. 

• A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, 
Közművelődési és Muzeális Intézmény 
szervezésében 2010. augusztus 28-án 
megrendezésre kerülő városnap prog-
ramtervezetét elfogadta.

• A Képviselő-testülete elhatározta, 
hogy az Evangéliumi Pünkösdi Közösség 
Országos Cigánymisszió Segítő Szolgá-
lattal az Önkormányzat a Képviselő-tes-
tület 535/2009. (XI. 19.) öh. számú hatá-
rozata szerint megkötött ingyenes hasz-
nálatába adási szerződés 7. pontja alapján 
a szerződés tárgyát képező Hajdúsámson, 
Kossuth u. 12. szám alatti önkormányzati 
tulajdonban lévő – „Régi Posta” elnevezé-
sű – ingatlanra vonatkozólag, a Szolgá-
lat kérelmében megjelölt felújítási, kar-
bantartási munkák elvégzéséhez hozzá-
járul. 

• Elfogadta a háziorvosi, házi gyer-
mekorvosi, fogorvosi körzetek és védő-
női szolgálatok területének megállapítá-
sáról szóló 9/2002. (VI. 26.) önkormány-
zati rendelet módosítását. 

• Elfogadta az önkormányzat 2009. 
évi zárszámadásáról szóló rendeletet, 
melyben az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetés végrehajtásáról az alábbiak 
szerint tájékoztatom a lakosságot:

Hajdúsámson Város Önkormányza ta 
2009. január 1-je óta két önállóan műkö-
dő és gazdálkodó költségvetési szer-
vet működtet, melyekhez további két, az 
ön kor mányzat fenntartásában lévő önál-
lóan működő költségvetési szerv tarto-
zik. 2009. január 1-jétől a Hajdúhadházi 
Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül 
működő Nyíradonyi Mikrotérségi Intéz-
ményfenntartó Társulásban történő részvé-
tellel biztosítja az önkormányzat a szoci-
ális és gyermekjóléti feladatok ellátását. A 
Társulásba vont intézmények továbbra is 
önállóan működő költségvetési szervek. A 
gyermekjóléti feladatok ellátásának székhe-
lye Nyíradony, a szociális feladatok ellátása 
hajdúsámsoni székhellyel történik, ennek 
megfelelően az intézmények gazdálkodás-
sal kapcsolatos feladatait a székhely telepü-
lés önkormányzata látja el.

A 2009. évi költségvetés végrehajtá-
sa során a bevételek és kiadások időará-
nyos teljesítésének, valamint a takarékos 
gazdálkodásnak köszönhetően az év során 
likviditási probléma nem jelentkezett. Az 
eredetileg előirányzott költségvetési hiány 
összege 137.748 E Ft volt mely év köz-
ben 55.382 E Ft-ra csökkent. Ez teljes 
mértékben működési hiányként jelent-
kezett, ugyanis a felhalmozási egyen-
súly a kötvény kibocsátásából szárma-
zó bevételnek köszönhetően biztosított 
volt. A hiány kezelésében nagy segítsé-
get nyújtott az önhibájukon kívül hátrá-
nyos helyzetű települések támogatására 
benyújtott pályázaton elnyert 102.699 E 
Ft-os támogatás.

Hajdúsámson Város Önkormányzata 
eszközeinek és forrásainak mérleg sze-
rinti értéke az előző évi adatokhoz viszo-
nyítva 9,27%-os növekedést mutat.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

(folytatás a 2. oldalon)
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Az eszközök növekménye elsősor-
ban a folyamatban lévő beruházások-
nak köszönhető, melyből jelentős részt 
képvisel az ISPA szennyvíz beruházás 
megvalósítása során keletkezett vagyon-
gyarapodás. 

A kötvény kibocsátásából származó, 
2009. december 31-ig fel nem használt 
tőke és hozam segítségével a következő 
években további jelentős vagyon növe-
kedés érhető el, hiszen az összeg jelentős 
részét a Képviselő-testület külső forrá-
sok bevonása érdekében, fejlesztési célú 
önerő biztosítására kívánja felhasznál-
ni. A kötvény kibocsátásából származó 
bevétel céltudatos, takarékos felhasz-
nálásának köszönhetően a kibocsátás 
óta eltelt időszakban jelentős bevétel – 
hozam és árfolyamnyereség – realizáló-
dott a fel nem használt tőke és annak 
hozama betétben történő elhelyezésé-
vel. A további döntések meghozatalá-
nál folyamatosan szem előtt kell tartani 
az önkormányzatnak azt a tényt, hogy a 
kötvény tőkéjének törlesztése 2013. évtől 
esedékessé válik. Ennek érdekében min-
denképpen indokolt tartalékolni az addig 
megképződő felhalmozási bevételekből.

Összességében az önkormányzat és 
intézményei 2009. évi költségvetése a 
jóváhagyott keretek között, rendkívül 
takarékos, fegyelmezett gazdálkodással 
került végrehajtásra. Az önkormányzat és 
intézményei feladatellátása mind a köte-
lező, mind az önként vállalt feladatok 
tekintetében biztosított volt.

A jelentős forráshiánnyal elfogadott 
költségvetés, a gazdálkodást megalapo-
zó központi támogatások elégtelensé-
ge és a rendelkezésre álló saját források 
szűkössége mellett is sikerült az önkor-
mányzat és intézményei működőképes-
ségét fenntartani. Sajnos a működési fel-
tételek javításához külső források bevo-
nására az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő települések támogatá-
sán túl szinte nincs lehetőség, ezért a 
kiadási előirányzatok megfontolt, taka-
rékos felhasználásával lehetett a műkö-
dési költségvetésben kalkulált, a pályá-
zattal elnyert támogatással nem kezel-
hető hiányt kigazdálkodni.

2009. évben is jelentős, közel 40 
%-os önkormányzati támogatás bizto-
sítására volt szükség az intézményi fel-
adatellátás feltételeinek megteremtésé-
hez a központi költségvetésből érkező 
forrásokon túl az oktatási, nevelési vala-
mint a szociális intézmények vonatko-
zásában egyaránt. 

A jövőben a működési feltételek 
megteremtése egyre nagyobb felada-
tot és terhet jelent az önkormányzat-
nak, hiszen a rendelkezésre álló fel-
halmozási forrásokból létrehozott inf-
rastrukturális fejlesztések működteté-
se és működőképességének fenntartá-
sa jelentős kiadási vonzattal jár, mely-
hez központi költségvetésből szárma-
zó forrás előreláthatólag továbbra sem 
lesz elérhető.

 A meglévő infrastruktúra állag-
megóvásához, a település tisztaságá-
nak fenntartásához jelentős mérték-
ben hozzájárul az „Út a munkához” 
c. program keretében történő közcé-
lú foglalkoztatás. Ezen tevékenysége-
ket a továbbiakban jelentősen korlátoz-
za az önkormányzat költségvetésének 
jelenlegi helyzete, hiszen a munkavég-
zés hatékonysága lényegesen nagyobb 
lehetne a szükséges eszközök, szakmai 
anyagok teljeskörű beszerzésével. Ezek 
hiányában problémák merülhetnek fel 
a továbbiakban a foglalkoztatás haté-
konyságát illetően.

Összességében elmondható, hogy 
2009. évben az önkormányzati felada-
tok és az intézményrendszer működte-
tése területén a gazdálkodás kiegyen-
súlyozott volt, a felmerült problémák – 
az erre a célra a költségvetésben bizto-
sított tartalékokból történt felhaszná-
lás segítségével – megoldásra kerültek. 

A 2009. évi gazdálkodás eredmé-
nyesen zárult, hiszen az önkormány-
zat és intézményei a részükre megha-
tározott célokat, feladatokat az elkép-
zeléseknek megfelelően, a költségvetés-
ben jóváhagyott pénzügyi és szerveze-
ti keretek között végre tudták hajtani.

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, 
hogy az előterjesztések és az elfoga-
dott rendelet az önkormányzat köz-
igazgatási portálján www.e-tarsulas/
hajdusamson.hu oldalon közzétételre 
kerültek. 

Nyertes pályázatok:
A településen az alábbi fejlesztések 

valósulhatnak meg a 2010-2011. évek-
ben, a pályázatokon elnyert támogatá-
sok felhasználásával: 

• a Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. 
szám alatt található bölcsőde épü-
letének felújítása az Önkormányza-
ti Minisztérium által nyújtott, bruttó 
9.090.000 Ft összegű támogatás mel-
lett,

• a Hajdúsámson, Árpád u. 22. 
szám alatt működő Hajdúsámsoni 
Mikrotérségi Szociális Szolgáltató 
Központ és a Gyermekjóléti Szolgá-
lat komplex akadálymentesítése bruttó 
13.420.453 Ft összegű, Európai Uni-
ós támogatás mellett;

• a Szűcs utca útépítése brut-
tó 310.088.197 Ft összegű, Európai 
Uniós támogatás mellett,

• a 471. számú főút mentén kerék-
párút építése bruttó 258.932.371 Ft 
összegű, Európai Uniós támogatás 
mellett,

• a Krúdy utca útépítése bruttó 
10.000.000 Ft összegű, hazai forrá-
sú támogatás mellett,

• a Béke utca útfelújítása bruttó 
7.237.375 Ft összegű, hazai forrású 
támogatás mellett,

• a Hunyadi utca útfelújítása brut-
tó 7.270.795 Ft összegű, hazai forrá-
sú támogatás mellett,

• a Széchenyi utca útfelújítása 
bruttó 10.000.000 Ft összegű, hazai 
forrású támogatás mellett.

Utak helyreállítása:
• Az alábbi utcák esetében vál-

lalta az ISPA beruházás kivitelezője, 
hogy az akna betongallérok kiépíté-
se után, az utak végleges helyreállítá-
sát az önkormányzat által biztosított 
téglatörmelék terítésével és tömörí-
tésével végzi el, a legkritikusabb bel-
vizes területeken. Az alábbi utcákban 
az utak rendbetétele megtörtént:
a./ Ág utca - Csillag utca irányába
b./ Ág utca: Rákóczi u.-Szatmári u. 
között
c./ Veres P. utca - Esze T. utcáig
d./ Rózsa F. u: Wesselényi-Garai u. 
között
e./ Rózsa F. u: Gyöngyvirág u.-Wes-
selényi u. között
f./ Ibolya u. - 471 -es úttól
g./ Ibolya u.- Garai utcától
h./ Muskátli u.- Szűcs utcától

Folyamatban lévő beruházások:
Hársfa utcai Egészségház bővítése:
A közbeszerzési eljárás nyertes 

ajánlattevőjével, az Inter Alia Bau 
Kft-vel 2010. március 1-jén aláírtuk 
az építési szerződést, a munkaterületet 
március 2-án átadtuk. Szerződés sze-
rint a befejezési határidő 2010. júli-
us 4. A kivitelezés a terveknek meg-
felelően folyik.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 
kivitelezés miatt, ideiglenesen a Védő-
női Szolgálat, és a háziorvosok rendelé-
si idejében változások történtek, mely-
nek részleteiről az Intézményben lehet 
tájékoztatást kapni. A Központi Orvosi 
Ügyelet ideiglenesen a Petőfi utcai orvosi 
rendelőben került elhelyezésre.  

Az orvosokkal és a védőnőkkel tör-
tént egyeztetés során igyekeztünk min-
dent megtenni közösen annak érdeké-
ben, hogy a lakosság egészségügyi ellátá-
sa folyamatos és zökkenőmentes legyen 
az építkezés során is.  

Belterületi utak:
- Széchenyi utca felújítása: A kivi-

telezés befejeződött, a műszaki átadás-
átvételi eljárásra rövidesen sor kerül.

- Béke utca, Hunyadi utca: felújítá-
si munkáira vonatkozóan a vállalkozási 
szerződéseket megkötöttük. A kivitele-
zés előkészítése folyamatban van.

- Krúdy utca útépítés: a kivitelezés 
folyamatban van, a csapadékvíz-elveze-
tés kiépült, a szegélykövezés folyik. Vár-
ható befejezés: 2010. 

ISPA szennyvízberuházás:
- a hálózat kiépítését a kivitelező 

készre jelentette április 29-én, a műszaki 
átadás-átvételi eljárás van folyamatban

- a műszaki átadás-átvétellel egyi-
dejűleg a pénzügyi elszámolással kapcso-
latos egyeztetések folyamatban vannak

Az említett eljárások befejezése 
után tájékoztatjuk a lakosságot a tény-
leges bekerülési költségekről, valamint 
a hálózatra történő csatlakozások ide-
jéről és módjáról.

- A Mérnök Szervezet műsza-
ki ellenőre elkészítette az aszfaltozott 
utak helyreállításával kapcsolatos hiba-
listát, melyet a kivitelező is megkapott. 
A földutak helyreállításával kapcsola-
tos helyszíni bejárások is megtörténtek, 
a hiányosságokat jegyzőkönyvben rög-
zítettük, a hibák-hiányosságok kijavítá-
sát várjuk a kivitelezőtől. 

Ezúton szeretném megköszönni a 
lakosság eddigi türelmét, együttműkö-
dését a beruházások kivitelezése során 
adódó kellemetlenségekért, és egyben 
kérem, hogy a további beruházások meg-
valósítása során is legyenek segítségünk-
re a város fejlődése érdekében. 

Andó Lászlóné
polgármester 

(folytatás az 1. oldalról)
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Hajdúsámson Város Önkormány zata az 
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
elő-mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény szel lemében 2008. évben készít-
tette el közok-tatási esélyegyenlőségi hely-
zetelemzését és intézkedési ter vét, melyet a 
Képviselő-testület 638/2008. (XI.29.) öh. 
számú határo zatával elfogadott. 

A dokumentum elkészítésével az 
Önkormányzat célja:

• A közoktatás terén megvalósu-
ló esélyegyenlőség elősegítése a település 
közoktatási intézményeiben;

• Az esetleges szegregációs mechaniz-
musok kiszűrése;

• Az egyenlő hozzáférés biztosítása a 
minőségi oktatáshoz;

• Minden tanuló számára az esély-
egyenlőség biztosítása és előmozdítása az 
oktatási-nevelési folyamatokban (támogató 
lépések, szolgáltatások bevezetése), melyek 

csök-kentik a meglévő hátrányokat, javít-
ják az iskolai sikerességet;

• A diszkriminációmentesség, szeg-
regációmentesség, az oktatási és társadal-
mi integrá-ció támogatása;

• Célirányos tehetséggondozás meg-
valósítása.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a közoktatási esélyegyenlősé-
gi intézkedési terv-ben foglalt feladatok 
végrehajtásáról – a közoktatási intézmé-
nyek beszámolói alapján – éves értéke-
lés készült, melyet a Képviselő-testület 
179/2010. (IV.29.) öh. számú határoza-
tával jóváhagyott. Az éves értékelésben az 
intézményi éves beszámolók alapján elem-
zésre került az intézkedési terv megvalósí-
tása érdekében megtett intézkedések sora, 
feltárásra ke-rült, hogy mely vállalás terén 
nem történt még előrelépés és mi állt ennek 
hátterében.

Tekintettel arra, hogy a közoktatási 
esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intéz-
kedési terv felül-vizsgálata évente szüksé-
ges, a Polgármesteri Hivatal az éves érté-
kelés elkészítésével egyide-jűleg aktualizál-
ta a közoktatási esélyegyenlőségi helyzet-
elemzést és az éves értékelés fi-gyelembe 
vételével felülvizsgálta a település közok-
tatási esélyegyenlőségi intézkedési ter-vét. 
Az átdolgozásra került közoktatási esély-
egyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési 
terv a Képviselő-testület 180/2010. (IV.29.) 
öh. számú határozatával elfogadásra került.

A fent hivatkozott dokumentumok a 
http://www.e-tarsulas.hu weboldalon, a tár-
sult települé-sek közül Hajdúsámson tele-
pülés kiválasztásával, a Hírek menüpont 
alatt elérhetők. 

Kanyóné Papp Klára
jegyző

Tájékoztatás a települési közoktatási esély
egyenlőségi intézkedési terv felülvizsgálatáról

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Lakosságot, 

hogy településünkön
2010. május 19-től 
2010. június 4-ig

TÜDŐSZŰRÉS lesz.
Helye:

Általános Iskola udvara
(Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8)

Ideje:
Munkanapokon

8.00 – 14.00 óráig
A 40 év alattiaknak

a tüdőszűrő vizsgálatért
840 Ft térítési díjat kell fizetniük.

A tüdőszűrésre kérjük, hozza 
magával saját névre szóló TAJ 

kártyáját, személyi igazolványát, 
lakcím kártyáját.

Névre szóló értesítés nem kerül 
kiküldésre!
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Hajdúsámson – Sámsonkert  
Martinka Viziközmű Társulat

Felhívás
A IV. ütem beruházásából az aláb-

bi utcákban rendelkezünk jogerős épí-
tési engedéllyel:

Sámsonkert: Szűcs u., Méhes u., Szí-
nes u., Muskátli u., Szüret u., Muskotály 
u., Száraz u., Zsombékos u., Mézes u., 
Sarok u., Budaházi u., Sujtás u., Malá-
ta u., Művész u., Menta u., Barackos 
u., Sikátor u., Márvány u., Summás u., 
Sellő u., Selyem u., Egres u., Sörte u., 
Szellő u., Madár u., Hímes u., Mák u.

A társulat 2010. december 31.-ig be 
kívánja fejezni a tevékenységét, ezzel a 
további víz gerincvezetékek megépíté-
sét. Azokban az utcákban ahol kellő szá-
mú jelentkező van, még 2010. novem-
ber 30.-ig meg tudjuk építeni az ivó-
vízhálózatot.

A gerincvezetékek kiépítésének költ-
sége 120.000;-Ft, önálló helyrajzi szám-
mal ellátott ingatlanonként, amelyet a 
tulajdonos kérésére 2010. október 15.-
ig részletfizetéssel is lehet teljesíteni.

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok 
figyelmét, hogy ez évben az utolsó lehe-
tőség a vezetékes ivóvízhez jutás, amely 
az építési engedélyhez is szükséges.

A beruházást a jelentkezők számá-
tól függően tudjuk elkezdeni, kizáró-
lag abban az utcákban, ahol az ingatlan 
tulajdonosok legalább 65%-a befizeti az 
érdekeltségi hozzájárulást.

A vezetőség elérhetősége:
Intézőbizottság elnöke: Puskás Gyu-

la (4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, 
Nyicki u. 3.) Tel: 06/30 9321-635

Intézőbizottság tagjai: Major Sán-
dor (4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, 
Málna u. 10.) Tel: 52/200-507; Gráfel 
Sándor (4251 Hajdúsámson- Martinka, 
Venyige u. 20.) Tel: 06/30 4063-376

Ellenőrzőbizottság elnöke: Seres Attila 
(4251 Hajdúsámson- Martinka, Szőlős 
u. 23.) Tel: 06/30 2752-080; 

Ellenőrzőbizottság tagjai: Lakatos 
Tamás (4251 Hajdúsámson- Martinka, 
Nyugati u. 6.) Tel: 06/20 3597-355; 
Tóth Gyula (4251 Hajdúsámson-
Sámsonkert, Számadó u. 5.) Tel: 06/30 
726-6521

Minden érdeklődő, és új jelentkező 
részére az intézőbizottság elnöke és tag-
jai a részletes felvilágosítást, tájékozta-
tást megadják.

Személyes ügyintézés: Hajdúsámson, 
Dózsa György u. 28. sz. alatti irodahe-
lyiségben.

Fogadó óra: Csütörtök 1000-1700 h-ig, 
az Intézőbizottsági tagok közreműkö-
désével.

Kérjük Tisztelt ivóvízigénylőket, 
hogy minél előbb írják meg az új tagok 
a Szándéknyilatkozatukat a megvalósít-
hatóság érdekében.

Puskás Gyula, társulat elnöke

MARTINKAI LAKOSOKNAK, GYEREKEKNEK 
FIGYELMÉBE!

Tisztelt lakosok, gyerekek, fiatalok és idősek!
A Martinkai Lakosokért Egyesület szeretettel meghív minden gyereket, felnőt-
tet, fiatalt és időseket a 2010.május 22-én gyermeknappal együtt megrendezés-
re kerülő majális ünnepségére.

A rendezvény helye: Martinka, Iskola u. 13.sz. Közösségi Ház
Ideje: 2010.május 22 (szombat) 13.00 órától

A gyermeknapi és majális ünnepség programjaiból:
Alkotó sátor, kézművesség, arcfestés.
Fellép a hajdúsámsoni néptánccsoport, az Ákom - Bákom Bábszínház előadá-
sát élvezhetik gyerekek és felnőttek. Az Idősek Klubjának Napsugár Népdalköre
nótaszóval kedveskedik.
Bohóc a gyerekeknek, aki megmutatja a lufi hajtogatás titkát.
A debreceni Hip-Háp Tánccsoport, és a derecskei magánszínház színvonalas 
műsora.
Vendégünk lesz a nyíradonyi Valcer Tánccsoport.
 18.00 órától a majális hagyományának és hangulatának megfelelően élőzenére 
szórakozhat a felnőtt közönség.
A rendezvény programja ingyenes. Büfé a rendezvény ideje alatt biztosított.
 KÖZBEN TOMBOLASORSOLÁS!
Érezze magát mindenki nagyon jól a rendezvényünkön.

Mindenkit szeretettel várunk!
Martinka Lakosokért Egyesület vezetősége

Martinkai Őszirózsa Idősek Klubja
Varga Mónika a Közösségi Ház gondnoka

A „Tiszta Udvar Rendes Ház” mozgalom még mindig várja a jelentkezési lapok 
leadását a következő helyszíneken elhelyezett gyűjtőládákban:
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI porta, Sámsonkert Dombutcai Élel-
miszerbolt, Martinka, Debreceni úti élelmiszer bolt, valamint Harmati Ferenc 
utcai élelmiszer bolt. 

A nevezési lap a www.hajdusamson.hu weboldalról is letölthető.

Hajdúsámson Város
ingyenes havilapja

Megjelenik 3700 példányban
Szerkesztőség:

Hajdúsámson,
Szabadság tér 5.
Főszerkesztő:
Dandé Melinda

Telefon:
06-30/9756-982,

e-mail:
samsonihirlap@gmail.com

internet:
www.hajdusamson.hu

Nyomda:
Center-Print Kft., Debrecen

ISSN: 1789-0381

áll az Ön rendelkezésére már 
Hajdúsámsonban is!

Pályázatok készítése vállal-
kozások és magánszemélyek 

részére
KÖBE biztosítások 

kötelező és casco egy áráért, 
egyedülálló lakásbiztosítás

Teljeskörű könyvelés 
garanciával.

Adóbevallások készítése 
magánszemélyeknek!

Helyi képviselet:
Hajdúsámson, Wesselényi u. 3.

 70/397-7678, 30/537-6250

(folytatás az 5. oldalon)
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Az Egri Kulturális és Művészeti 
Központ pályázatot hirdetett immár 
hatodszorra általános-,közép-, főisko-
lások, egyetemisták számára zománc-
technikával készült alkotások létreho-
zására, melynek címe: 

„S halk mormolással kezdte a mesét a 
vén Duna” (Ady Endre)

Olyan pályaműveket vártak, melyek a 
víz megtermékenyítő, megtisztító, újjá-
születő, éltető erejét jelenítették meg. 
Elsősorban a magyar mese- és monda-
világ, irodalmi művek, művészi alkotások 
ihletettségében várták a beérkező pályá-
zatokat. A pályaművek képek, zománc-
cal díszített plasztikák vagy dísztárgyak, 
ékszerek és kollekciók, sorozatok lehet-
tek. Az alkotásokat képző-és iparművé-
szekből álló zsűri értékelte.

Nagy izgalmak közepette láttunk 
munkához. A pályázati felhívás kapcsán 

videókat néztünk, több mesét elolvas-
tunk a témával kapcsolatban. A gyere-
kek lelkesen hozták otthonról könyve-
iket. Végül minden tanulónk gyönyörű 
képet alkotott valamelyik történet hatá-
sára. A nemes anyag és a gyermeki lélek-
kel megfogalmazott alkotások eredeti, 
tiszta műveket eredményeztek. Kiválasz-
tottuk a legalkalmasabbnak vélt képeket, 
pályáztunk, és örömünkre munkálkodá-
sunk nem volt hiábavaló. Az ország 27 
településéről, 33 közösségből érkeztek 
az alkotások. 

Iskolánkból I. korcsoportban Ve ress 
Zsolt Balázs 10 éves tanulónk al kotása 
kiállításra, illetve katalógusba került.

Pályaművének címe: Arany Atyácska 
megmentett földje a vízözön után. Szép-
séges tűzzománc képe a magyar vízözön 
mondája alapján készült. Képének forma és 
színvilága árulkodik lelkének finomságáról, 
a kisfiú komoly gondolkodásáról. Nagyon 
büszkék vagyunk rá, és további hasonló 
sikereket kívánunk neki.

A többi gyermek beküldött munkája is 
dicséretet érdemel. Nagyon erős mezőny-
ben kellett helytállniuk. A 2010. évi kiállítás 
anyagát minden eddiginél magasabb szín-
vonalúnak, a felnőtt művészek kiállításaival 
egyenrangúnak ítélte a zsűri. Gratulálunk!

Háló Adrienn 
tűzzománc műhely vezető

Diákalkotók VI. Országos Zománcművészeti 
Biennáléján jeleskedett az iskola

MARTINKAI LAKOSOK 
FIGYELMÉBE!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2010. március 22-től
ügyintézésük megkönnyítése érdekében a Polgármesteri Hivatal-

nál beszerezhető nyomtatványok: pl. szociális ügyekhez, 
gyermekvédelmi kérelemhez, lakásfenntartási támogatáshoz stb.

a Közösségi Ház gondnokánál kérhetőek.
(Iskola u. 13.sz.)

Érdeklődni és felvilágosítást kérni a 06-30-319-4446 telefon-
számon lehet, vagy kedden és csütörtökön 17.00-19.00 óráig 

személyesen a Közösségi Házban.
Varga Mónika gondnok

A hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjas Klub 
szeretettel meghívja Önt

az első alkalommal megrendezésre 
kerülő

NYUGDÍJAS
MAJÁLISRA

(műsor, élő zene, vacsora)
Tombola 100 Ft

A rendezvény ideje:
2010. május 29.(szombat) 18.00

Helyszín:  .  .  .  .  . Az Iskola Ebédlője
Belépőjegy:   .  . 1500 Ft /fő, 
(amely magában foglalja a vacsorát .)

Az italról mindenki maga gondoskodik!
A jegyek CSAK ELŐVÉTELBEN kaphatók,

(MÁJUS 22-éig!!!)
Sándor Lászlóné 06-30-2686368, 
Sirokiné Major Katalin 06-30-7486687,
Szegedi Lászlóné 06-52-200-268 .

(folytatás az 4. oldalról)
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Művelődési ház hírei

Költészet napi megemlékezés a könyvtárban
Hazánkban 1964. óta József 

Attila születésnapján, április 11-én 
ünnepeljük a költészet napját. Ebből 
az alkalomból minden évben ország-
szerte irodalmi előadóestekkel, 
könyvbemutatókkal, költőtalálko-
zókkal tisztelegnek a költő emléke 
és a magyar líra előtt.

Városunkban idén április 12-én 
hétfőn emlékeztünk meg e jeles 
napról, könyvbemutatóval és kiállí-
tás megnyitóval. Vendégünk Holló 
Ila költő és festőművész volt Buda-
pestről, aki sok szállal kötődik már 
Hajdúsámsonhoz. Városunk szülöt-
tét és immár díszpolgárát Dr. Már-
ton Gyula főgeológust 2002-ben 
ismerte meg egy országos festmény-
kiállításon. Ezután közösen kezdték 
el városunk számára egy Tudomány-
történeti Múzeum létrehozását. Elő-
ször az iskola aulájában nyílt meg 

egy előzetes kiállítás 2003-ban, majd 
a többéves munka eredményeként 
2006. májusában átadásra került az 
iskola második emeletén a muzeá-
lis gyűjtemény. A feldolgozó mun-
ka nagyságát jelzi, hogy több mint 
4400 színes diát és fényképet dol-
goztak fel tablók formájában. Ezzel 
egyidejűleg láthattuk először Holló 
Ila festménykiállítását is az aulában. 
A Rákóczi portrét 2004-ben adomá-
nyozta az iskolának a művésznő. Sok 
más festménye látható még oktatá-
si, egyházi és egyéb intézményekben, 
ami bizonyítja, hogy az adományo-
zás nagyon fontos része az életének.

Rendezvényünkön Papp Ferenc 
alpolgármester úr köszöntötte a ven-
dégeket, majd Holló Ila megzenésí-
tett versei hangzottak el. Két riport-
filmből megismerhettük a művész-
nő életútját és alkotásait. 

1997 óta tagja a Cserhát Művész-
körnek, versei, festményei megjelen-
nek a Délibáb folyóiratban, a kortárs 
magyar költészet és festészet kiemel-
kedő alakjaként említik. Festményei-
vel illusztrált első verseskötete 2001-
ben jelent meg Szivárvány címmel. 
Második kötete „A fény tükrében” 
címmel ebben az évben – 2010-ben- 
került kiadásra.  

A könyvbemutatón ez utób-
bi kötet méltatását Madár János 
könyvkiadótól és Tokaji Mártontól, 
az Alföldi Tollforgatók főszerkesz-
tőjétől hallgathattuk meg, majd ren-
dezvényünk festménykiállítás meg-
nyitójával folytatódott a múzeum-
ban. Ennek keretében részletek 
hangzottak el Dr. Dudich Endre 
professzor és Kádár János Miklós 
festőművész, egyetemi tanár beszé-
déből. A Rákóczi festményekhez 

kapcsolódóan a „Rákóczi megté-
rése” c. daljátékból énekelt Sarkadi 
Gyula énekes, majd végül Ludmann 
Sándor szólt Holló Ila festészetéről.

A tartalmas program igazolta a 
könyv bevezetőjében és végén olvas-
ható véleményeket: Holló Ila fest-
ményei beszélnek, versei képeket 
varázsolnak szemünk elé. Az alkotó 
verseit, prózai írásait jól kiegészíti a 
gazdag képi anyag – tájképek, port-
rék, fényképek. Vendégünk április 
23-án Debrecenben, a Déri Múze-
um dísztermében is bemutatkozott 
ezzel a programmal. 

Sikereihez ezúton is gratulá-
lunk, a további alkotó munkájához 
jó egészséget kívánunk!

Tarné Hajdú Judit
igazgató

2010 Majális verseny eredmények
Slambuc főzőverseny:  

1. Eszterlánc Óvoda
2. Fidesz Helyi Szervezete
3. Cigány Kisebbségi Önkormány-

zat
Köszönjük az Életfa Nyugdíjas klub,a 
Hajdúsámson Fejlődéséért Egyesület és 
a Rákóczi Egyesület részvételét, fárado-
zását is.
A díjakat felajánlotta: Petőfi Sándor 
Városi Könyvtár, Öltögetők klubja, Ani-
ta élelmiszer bolt

Kispályás foci:
1. Roma S.C.
2. Szupcsi S.C.
3. Bordó F.C.
4. Reál Margit

A díjakat felajánlotta: Máthé Atti-
la alpolgármester, Dózsa Diszkont

VII. Vezendi Zoltán sakk emlék-
verseny
Ifjúsági kategória:

1. Fábián Sebestyén
2. Lakatos Máté
3. Baranyi Imre 

Felnőtt:
1.Kocsis Imre
2.Végvári István
3.Varga I. István
A díjakat felajánlotta: Vezendi János 
és családja

Májusfamászás
A májusfát és a díjakat felajánlotta: 
Papp Ferenc alpolgármester.

Petőfi Sándor Városi Könyvtár,
Közművelődési és Muzeális Intézmény
Hajdúsámson

Sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját
A HELYI ALKOTÓK KIÁLLÍTÁS SOROZATBAN

a „Kézi munkák és egyéb női foglalatosságok” tárlatra.
Megtekinthető: 2010. április 29-től  május 28-ig.

A kézimunka jelentőségéről Krúdy Gyula vélekedik: 
„A női kézimunkáról már régen az a véleményem, hogy ez olyasmi, mint a becsü-
letrend a rendjelek között. S talán éppen azért, mert napról napra kevesebben 
lesznek azok a ’modern, nagyvárosi nők’ akik kézimunkázás ábrándjait, elan-
dalgásait életük kiegészítő részének tartják – mint anyáink, akik sokszor mene-
kedtek a kézimunkázás árva világába a bánat és az öröm eseményei elől. Sokat 
tudnék írni a női kézimunka szükségletéről, okosságáról, megnyugtatásáról, sőt 
boldogságáról is…”

Petőfi Sándor Városi Könyvtár,
Közművelődési és Muzeális Intézmény

Programelőzetesek
Május 30 . vasárnap délután 14 órától

városi gyereknapi rendezvény lesz
a múzeum parkolójában .

Mindenkit szeretettel várunk!

Június 19 . szombat 20-24 óráig
Múzeumok éjszakája - programok

a kiállítóteremben .
Első alkalommal városunk is csatlakozik az orszá-

gos rendezvényekhez!
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A Hajdú- Bihar megyei Temetkezési Vállalat tájékoztatja 
a tisztelt lakosságot, hogy temetkezési szolgáltatása színvonalának 

emeléséhez a temetőn belüli halottszállításhoz (melynek díja válto-
zatlan) a képen látható Mercedes díszautót biztosít.

Elérhetőség:
Hajdúsámson,
Rákóczi u. 14. szám

Ügyintéző:
Fényes Hajnalka
52/702-672, 20/26-26-355

Sport
Görbüljön a bot

A Hajdúsámsoni Sporthorgászok 
Egyesülete 2010.04.24.-én rendezte 
meg hatodik alkalommal az évadnyi-
tó horgász versenyét a hajdúsámsoni 
Pacsirtás tavon. Nagyon jó hangu-
latban tizenöt fő részvételével szép 
időben és csodálatos környezetben 
folyt a verseny. Nem csak az időjárás 
kedvezett a horgászoknak , hanem a 
fogási esélyek is nagyon jók voltak. 
A verseny kezdetétől a befejezéséig 
folyamatos kapások voltak és „gör-
bültek a botok”. Ami azt bizonyít-
ja , hogy a tógazda ígéretéhez híven 
bőséges a tó halmennyisége. A ver-
seny befejeztével 55 kg halat mér-
legeltünk. A versenyen elért helye-
zések és eredmények: 

Felnőtt 
1. Dudás Imre 7 ponty 20.72 kg.
2. Ecsegi Ferenc 6 ponty 16.20kg
3. Hajdú Ferenc 4 ponty 8.56kg
4. Kocsis Sándor 3 ponty 5.04kg
5. Maszlag István 2 ponty 4.92 kg
6. Laczkó Péter 1 ponty  2.02 kg
Ifi.
1. Ifj. Varga Sándor
    1 ponty 8 kárász 2.36kg
A megfogott legnagyobb ponttyal 

(6.28 kg) Ecsegi Ferenc büszkélkedett..
Az Egyesület tagsága köszöni és 

nagyon örül , hogy itt helyben tudjuk 
lebonyolítani a felejthetetlen és eredmé-
nyes versenyeket és rendezvényeket.

Tisztelettel Laczkó Tibor Titkár,
Maszlag István Rendezvényfelelős

Galamb sport
Az S- 02 Postagalamb Sport 

Egyesület 1998-ban alakult 10 fővel. 
Alapítója Sági Ferenc sporttárs volt. 
Az alapító tagokból mára már csak 
5 fő tevékenykedik az egyesületben. 
Névszerint: Bökönyi Zoltán, Mászlé 
Tibor, Molnár Ferenc, Puskás Ferenc 
és Varga András, akik sokat segítet-
tek és segítenek az új belépő sport-
társaknak.

Az elnöke 2009-től Urbánszky 
Károly.

Az egyesület 16 fővel működik 
jelenleg, a tagok életkora változó. A 
galambokat rövid – közép – hosszú-
távon reptetjük, és van még a fiatal 
galambok versenye. Ezenkívül sze-
repelünk még emlékversenyeken is. 
Terveik közt szerepel, hogy meg-
mérettetik galambjaikat a marato-
ni kupán is.

Versenyzői kétféle módon verse-
nyeznek:  vannak azok, akik termé-
szetes módszerrel- azaz a verseny ide-
je alatt a hím és a tojó együtt vannak- 
még mások özvegységi módszerrel - 
vagyis  verseny közben a hím és a tojó 
külön vannak – versenyeznek.

A teljesség igénye nélkül a követ-
kező helyezéseket érte már el az 
egyesület:
2003 Fiatalok Általános Csapat 

Bajnok 
Puskás Ferenc 1. hely

2003 Rövidtáv Csapat Bajnok 
Pikó Ferenc

2005 Fiatalok Bajnok 
Sági Ferenc

2005 Egyévesek egyéni bajnoksága 
1. hely Urbánszky Károly

2005 Középtávú Csapat Bajnokság 
1. hely Pikó Sándor

2007 Csapat Bajnok Pikó Sándor

A sport egyesület szívesen vesz 
részt a város rendezvényein galamb-
jaik felengedésével. Minden évben 
megrendezik a kerületi galambkiál-
lítást és versenyt.

Ezúton szeretné megköszönni az 
egyesület a város önkormányzatának 
segítségét, így színvonalasabb ren-
dezvényeket tudnak szervezni.

Tisztelettel: Urbánszky Károly
SO-2 PGS elnöke
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Költészet napja

Majális


