


HAJDÚSÁMSON



Település területe: 6947 ha
Népesség: 13.198 fő

(2010. január 1.)

Hajdúsámson Hajdú-Bihar megye északkeleti részén, 
Debrecentől 10 km-re található, a Debrecen-Mátészalka 
471. számú főközlekedési útvonal mentén.
A település a Debrecen-Mátészalka vasútvonalon állomással 
rendelkezik. A városhoz három településrész tartozik: 
Martinka, Sámsonkert és Ligettanya. 

Fedőlapon: Református templom
Hátlapon: Központi park a Petőfi szoborral

Kiadja: Hajdúsámson Város Önkormányzata
Átdolgozott kiadás 2011.

Összeállította: Tarné Hajdú Judit
Fotók: Dobosné Hajdu Anikó, Kovács László, Szilágyi Gábor, Süvöltős Gyula, Vincze Tamás

Tervezés és nyomdai munkák: Képpont ’96 Kft

	 	 TÉRKÉP

www.hajdusamson.hu
www.e-tarsulas.hu/hajdusamson



A városban több nagy ipari üzem, valamint számos kisebb ipari, szolgáltató 
és kereskedelmi egység működik. Az önkormányzat szívesen fogadja a 
munkahelyteremtő vállalkozásokat és Ipari Park létrehozását tervezi.

VÁLLALKOZÁSOK	



14	 	 VADÁSZTERÜLET

1995-ben alakult 17 fővel, mint bérkilövő társaság. Az 1996- os új 
vadászati törvény után alakult át területes társasággá. A társaság 
jelenleg 6800 ha területen gazdálkodik 2 fő hivatásos vadásszal.
A terület jellege apróvadas terület (őz, nyúl, fácán). Az évek 
folyamán megfordultak itt németek, dánok, arabok, ciprusiak, 
amerikaiak, svájciak, spanyolok, olaszok teljes megelégedéssel.
A jövőben szeretnék fejleszteni a vadásztársaság területét, a 
vadgazdálkodást és tovább öregbíteni a város és a társaság 
hírnevét.
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Kedves olvasók! 

Ismerjenek meg egy népesedő, dinamikusan fejlődő települést, annak, 
önkormányzatát, intézményeit, vállalkozóit, lakosságát. Ismerjenek meg 
bennünket az elszármazottak, akiket a sors más településre, más országba sodort.
Kísérjék figyelemmel Hajdúsámsont, annak történelmét, fejlődését, amely 1213 
óta fennmaradt, átélve a történelem viharait. Vendégszerető, dolgos, hazáját, népét 
szerető emberek élnek itt, akiknek nagyjai megtalálhatók a világ minden táján. 

Bízom abban, hogy e szép kiadvánnyal is fölkeltjük érdeklődését városunk iránt.

Üdvözlettel:

Városháza..Épült.1936-ban



Postai	irányítószám:	4251	 Telefon	körzetszám:	52
Polgármesteri Hivatal * Szabadság tér 5. 
  ( 590-590 7 590-591
 E-mail: polgmesthivhsamson@t-online.hu

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény * Kossuth u. 2-8. 
  ( 590-400, 7 590-407
Tagiskolák * Jókai u. 61.     ( 201-721
  * Szatmári u. 16. 
  ( 200-463
		 * Martinka I., Török u. 46. 
  ( 201-388
  * Sámsonkert, Fő u. 1. 
  ( 200-660

Eszterlánc Óvoda * Kossuth u. 15. 
  ( 200-025

Petőfi Sándor Városi  * Szabadság tér 7. 
Könyvtár, Közművelődési  ( 200-026, 7 590-013
és Muzeális Intézmény 

Önkormányzati Bölcsőde * Rákóczi u. 9.  ( 200-464

Családsegítő Szolgálat * Árpád u. 22. 
  ( 200-800, 201-343

Gyermekjóléti Szolgálat * Árpád u. 22/a,
  ( 201-346

Közösségi Ház 
Hajdúsámson-Martinka * Iskola u. 

orvosi Ügyelet * Hársfa u. 3-5. 
  ( 702-779

orvosi rendelők * Hársfa u. 3-5. 
  ( 200-804, 200-082

Gyermekorvosi rendelő I. * Hársfa u. 3-5.
  ( 200-057

Gyermekorvosi rendelő II. * Hársfa u. 3-5. 
  ( 200-585
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Védőnői Szolgálat * Rákóczi u. 1. 
   ( 06-20-501-3833
         06-20-500-5430

Sámson Patika * Petőfi u. 4.      ( 590-020

Hárs Patika * Hunyadi u. 2. ( 201-936

Rendőrség * Kossuth u. 3.  ( 200-080

Posta * Rákóczi u. 1. 
   ( 200-028,  7 200-019
Hajdú Takarék * Rákóczi u. 6. ( 200-032

Református Egyházközség * Rákóczi u. 2.  ( 200-012

Vasútállomás * Vasút tér 18.   ( 200-015

Benzinkút * Hadházi u.     ( 200-307
   * Kiscsere dülő 1. 
   ( 200-469

Autójavító műhelyek * Jánostava u. 1. 
   ( 200-076
   * Hajnal u.17.   ( 200-215
   * Petőfi u. 44.    ( 200-330

Aqua Plastech Kft * Kiscsere dülő 23/a 
   ( 200-228

Club 471 Étterem * Szabadság tér 4. 
   ( 200-375
Pizza rendelés ( 06-30-549-28-01

Sándor Vendégfogadó 471-es főút          ( 715-977
Dózsa Diszkont * Dózsa Gy. u. 1.  ( 200-003
Gazdabolt * Rákóczi u. 20.  ( 200-038

Nonstop Família ABC * Rákóczi u. 3-5. 
   ( 200-096
Reál Élelmiszer * Rákóczi u. 15.  
   ( 201-345
Tüzép * Hadházi u. 15. 
   ( 200-006
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Egyedülálló látnivaló az öntöttvas kályhagyűjtemény, melyet a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény kiállítótermében tekinthetünk 
meg. Mintegy 180 db kályha, 150 szenes vasaló, 80 vasmozsár, kisplasztikák és 
függőlámpák láthatók a kiállításon. A gyűjtemény külön érdekessége, hogy a 
történelmi Magyarország egész területét átfogja, hiszen a legkülönbözőbb egykori 
vasgyárak termékei, úgymint Dolha, Anina, Munkács-Frigyesfalva, Kalán, 
Ruszkabánya, Hisnyóvíz, Bólyai Kemence, Debreceni Patkógyár. A gyűjtemény 
legrégebbi darabjai az 1700-as évek végéről származnak. 

A központban a Kossuth utcán található a műemlék jellegű, XIX. sz. végén épült 
református	templom	(ld..borító). Kertjében 2001-ben emléktáblát állítottak Tóth 
Bálint lelkésznek, aki fél évszázadig 1841-től 1890-ig szolgált a községben. Az általa 
írt Adatok a sámsoni református egyház történetéhez (1880) című községtörténeti 
összefoglalás igen értékes helytörténeti forrásmunka. 

A központban, a Szabadság téren több köztéri szobor is található. 
A legrégebbi a Világháborús	Emlékmű, melynek szoborcsoportja Némethy László 
alkotása. Az emlékmű eredetileg az I. világháború 273 hajdúsámsoni áldozatának 
állított emléket, de 1998-ban márványtáblára vésve felkerült rá a II. világháború 
áldozatainak, 122 elesett sámsoni katonának és 188 elhurcolt zsidó lakosnak névsora 
is. Az emlékműnél minden év áprilisában megemlékezést tartanak. 

Az emlékmű mellett áll a város híres szülöttjének, Harangi	Imrének	az	emlékfája. 
A tölgyfát 1936-os berlini olimpiai győzelmének emlékére ültette el a bajnok. A ma 
18-20 méter magas fa mellett 2000-ben állíttatott emléktáblát a nevét viselő helyi 
sportegyesület. 
 
A Petőfi	fája című alkotás (ld..borító) E. Lakatos Aranka szobrászművész alkotása. A 
szobrot 1998-ban, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójának 
tiszteletére állítatta az önkormányzat a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány és 
helyi vállalkozók támogatásával. 

2002-ben avatták fel 1956 emlékművét, melyet a az 56-os Vitézi Rend ajánlott fel 
a településnek.

A legújabb köztéri alkotás a Trianoni Emlékmű, melyet az esemény 90. évfordulójára 
2010-ben állíttatott az önkormányzat.

A város különleges természeti értéke a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet részét alkotó, pusztagyepekkel, nedves homoki rétekkel 
tarkított martinkai	legelő és a hozzá kapcsolódó tölgyes, amely a település külterületén található. Hajdúsámson igen jelentős 
mintegy 82 ha természetvédelmi területtel rendelkezik. 

Kályha.gyűjtemény

Református.templom.orgonája

Trianoni.emlékmű
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Az.iskola.néptáncosai Mazsorett.találkozó

Március.15.

Megemlékezés.a.világháborús
emlékműnél

Szent.István.nap



Régészeti leletek
Hajdúsámson területéről már a középső bronzkorból kerültek elő régészeti leletek. 
Hajdúsámsoni kincs néven a debreceni Déri Múzeumban őrzik a tizenkét harci 
csákányból és egy szépen díszített kardból álló páratlan fegyverleletet, amelyet a Kr.e.	
II.	évezred	közepén ástak el a község területén. Hajdúsámson-Csemetekert lelőhelyről 
kora vaskori és szarmata leletek is előkerültek. A IX-X. századi kerámialeletek késő 
avarkori népességre utalnak, akikre rátelepedtek a honfoglaló magyarok. Az egyik 
leghíresebb honfoglaláskori lelet az 1906-ban az ún. Majorsági földön feltárt, gazdag 
mellékletekkel ellátott lovassír. 1997-ben a Liget-tanyai iskola udvarán találtak 
honfoglaláskori arany tárgyat. 

Sámson a középkorban
A XIII. századból származnak az első írásos emlékek. Elsőként 1213-ban a Váradi 
Regestrumnak nevezett tüzesvaspróba lajstromban említik Túrsámson néven. 
A kutatások szerint korai nevének mindkét tagja személynév eredetű és egykori 
birtokosokra utal. 

Sámson néven szerepel az 1291-94.	között keltezett váradi püspöki tizedjegyzékben. 
A 12 kepe gabonatized mennyisége alapján a falu a nyíri esperesség kis lélekszámú 
falvai közé tartozhatott. A XIII. századból két aranyozott vörösréz kereszt került 
elő a Diósvári dűlőben. Birtokosai közül az ősi Gutkeled nemzettség mutatható ki 
legkorábban. Többször említenek a források egy másik Sámsont, az ún. Szalóksámsont, 
mely azonban később elnéptelenedett, ahogyan más szomszédos falvak is. 

1399-ben Zsigmond oklevelében említik Túrsámsont, amikor az itt lévő vám 
adományozásáról esik szó. A következő évszázadokban egyszerűen csak Sámson a 
falu neve. Az itt élő jobbágyság életéről közvetlen adatunk nincs, de lakói a középkori 
magyar falu mindennapjait élhették, amely a telekszervezetben élő jobbágyság 
települési, gazdasági és társadalmi egysége volt. Ennek alapja a faluban lévő belső 
telek – a jobbágy háza és udvara – melyhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a 
meghatározott nagyságú szántóföld, rét és a falu külső határán belül osztatlanul lévő 
földek használatának jogosultsága. A megélhetést a földművelés mellett – tájföldrajzi 
viszonyok alapján – jelentős állattartás biztosította. 
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Katolikus.templom

Parasztház

Árpád-kori.keresztek



Török uralom, Rákóczi tábora

Sámson 1552-ben török uralom alá került, s kénytelen volt adót fizetni. A 
korszakban hol a császári, hol a török hadak pusztításait kell átvészelnie.

Egy korabeli összeírásban említett ötven jobbágytelek alapján lakosságát 650 főre 
tehetjük, de tíz év múlva már annyira elnéptelenedett, hogy pusztaként említik. 
Később Erdélyhez tartozott, de ennek ellenére a töröknek is adózott, ami nem volt 
szokatlan jelenség. Az 1600-as évek elején újra elnéptelenedett, szerződést kell kötni 
a benépesítésére. Ebben a században is számos pusztítást kell még átélnie, majd a 
törökök távozása után a kuruc-labanc összecsapások sem kímélik. Egy 1692-es 
összeírás alapján az egyik legszegényebb bihari falu volt. A század végére kiemelkedő 
szerephez jut Debrecen városa, mely a jobbágytelkek több mint felét birtokolja. 
A várossal való viszony meghatározó a reformáció terjedésében is. A város lakói 
büszkén őrzik annak emlékét, hogy II. Rákóczi Ferenc Sámson alá érkezett táborával 
1703.	július	26-án. Ehhez az eseményhez kapcsolódik az ún. Bényei nyárfa máig 
elevenen élő legendája.
 
A jobbágyfalu

A gazdálkodásról és a helyi viszonyokról értékes forrás az úrbérrendezést megelőző 
adatgyűjtéshez felvett úgynevezett kilenc kérdőpont, amely azért is nevezetes, 
mert ezen maradt fönn a község ma is használt címerképe. Az első magyarországi 
népszámlálás (1784-87) adataiban Sámson mintegy másfél ezres lakossággal 
szerepel, s ettől kezdve a népesség gyors ütemben gyarapodik. Bár sok nemes él 
itt, valójában jobbágyfaluról és úrbéri viszonyokról beszélhetünk. A XIX. század 
közepére megjelennek az iparosodás csírái, ld. Budaházy Imre szeszgyárát. 

A szabadságharc idején három nemzetőr csapatot állítottak 240 fővel. 1848 után itt 
is megindult a jobbágyfelszabadítás. Az ötvenes években folyt az ún. úrbéri vagy 
tagosítási per, melynek lezárultával életbe léphetett a határ új birtoklási rendje. 
A dualizmus idején több változás volt a község életében. 1871-ben nagyközség 
lett, 1876-ban pedig Hajdú Vármegyéhez csatolták. Ettől kezdve használatos a 
Hajdú- előtag a község nevében. A polgárosodásnak és az ipar fejlődésének itt 
is vannak nyomai, de alapvetően marad a mezőgazdasági jelleg. A XIX. század 
végén megélénkült a társasági életre utal az olvasóegylet, nőegylet, Kossuth Kör 
megalakulása. A XX. század elején két közút, vasútvonal, pénzintézetek alakulnak. 
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II..Rákóczi.Ferenc.mellszobra.az.iskolában

Régi.ház.(1866)



Az intézmény szervezi a városi rendezvényeket, ünnepségeket, melyek közül 
a legfontosabbak:

MÁRCIUS	15.	–	Megemlékezés és koszorúzás a Petőfi szobornál.
ÁPRILIS	UTOLSÓ	VASÁRNAPJA – Megemlékezés és koszorúzás a Világháborús 
emlékműnél. Az ünnepséget Vitéz Bakó István nyugalmazott ejtőernyős zászlós 
kezdeményezésére szervezik meg 1995. óta 
MÁJUS	1.	Majális – Egész napos szabadtéri program a sportpályán.
SZENT	ISTVÁN	NAP – Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva hagyományosan 
megrendezésre kerül, általában az ünnep előestéjén, augusztus 19-én. Ilyenkor a 
debreceni Virágkarneválról érkező külföldi csoportok teszik színesebbé a programot.
VÁROSNAPI	PROGRAMOK	–	Augusztus utolsó hétvégéjén tartják a 2004. évi 
várossá nyilvánítás emlékére.
OKTÓBER	23. – Ünnepi megemlékezés. Ekkor kerül sor  a Díszpolgári Cím 
átadására.
DíSZKIVILÁGíTÁS	FELKAPCSOLÁSA – Advent első vasárnapján.

A felsoroltakon kívül évente több gyermekelőadás és különféle kiállítások, 
tanfolyamok színesítik még a város kulturális életét.

Sport, szabadidő
A város sportéletét két egyesület szervezi, de említésre méltó a diáksport is az 
iskolában.
A település sportpályáján füves és aszfaltozott területek állnak a labdarúgók 
rendelkezésére, akik számára a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület 
biztosít sportolási lehetőséget. A felnőtt csapat a megyei I. osztályban játszik, de 
foglalkoznak utánpótlással is gyermek, ifjúsági és serdülő csapatok keretében.
A Harangi Imre Sport Egyesület ökölvívó, asztalitenisz, sakk és fogathajtó 
szakosztályokat működtet. 
A településen több játszótér áll a gyerekek rendelkezésére a Radnóti, a Szeder utcán, 
valamint oncsa és Martinka településrészeken.
Az egészség és a felfrissülés újszerű lehetőségeit nyújtja a Radnóti utcán található 
kondicionáló terem, szaunával, szoláriummal.
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Tornacsarnok

Harangi.Imre.ökölvívó.emlékverseny

Harangi.Imre.tölgyfája
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Önkormányzati Bölcsőde 
Hajdúsámson szívében, olyan biztonságos, barátságos, minden igényt kielégítő, esztétikus környezetben nevelik a gyermekeket, 
amely a legoptimálisabban segíti a bölcsődések testi-lelki fejlődését. A csoportszobákban a gyermekek igényeihez alakították a 
berendezést. Játékkészletük minden korosztályban jól szolgálja a mozgás- és az értelmi fejlődést. A füves, fás rendezett udvart 
nagyon szeretik a gyermekek. Jelenleg húsz férőhely van. 

Családsegítő Szolgálat és Gondozási Központ
Az intézmény 1997-ben alakult meg szociális feladatok ellátására. Az intézmény számos területen segíti a rászorulókat, szolgáltatásai 
közzé tartozik a családsegítés és gondozás, a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, szociális ügyintézés, pszichológiai, életvezetési 
tanácsadás, jogi tanácsadás, idősek klubja, szenvedélybetegek önsegítő csoportja működtetése, nyári napközis táborok szervezése.

Gyermekjóléti Szolgálat
Az 1997-ben alapított intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény által meghatározott feladatokat 
végez. Tájékoztat a szülői, gyermeki jogokról, az igénybe vehető támogatásokról és ellátásokról. Segíti a hivatalos ügyek intézését, 
életvezetési, jogi, pszichológiai tanácsadást nyújt. Segítséget nyújt a családon belüli problémák megoldásában, ellátnak minden 
olyan feladatot, amely a gyermek családban történő neveltetésének elősegítését szolgálja. Igény szerint szabadidős programokat 
is szervez.

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, 
Közművelődési és Muzeális Intézmény
A város könyvtára közel 16.000 kötetes. A hagyományos könyvtári 
szolgáltatásokon kívül ingyenes hozzáférést biztosítanak a világhálóhoz 
az internetfolyosón. Itt működik az eMagyarország Pont is.
Az intézmény keretein belül működnek a város művészeti közösségei: 
Mazsorett Csoportok, Muskátli Népdalkör, Öltögetők Klubja.  

Muskátli.Népdalkör

A szabadidő szervezésére különböző területeken tehetséggondozást biztosítanak az érdeklődő gyerekek részére. Ezek a következők: 
néptánc, hittan, népi kismesterségek, drámajáték, idegen nyelvi oktatás, láb- és tartásjavító torna, zeneóvoda, festés-rajzolás, foci-su-
li. 1997-ben a szülők kezdeményezésére és a dolgozók felajánlásával létrehozták a Hajdúsámsoni Óvodásokért Alapítványt, amely-
nek célja az óvodai eszközök, játékok bővítése és az óvodai élet gazdagabbá tétele. 



Két világháború között
Az első világháborúig folyamatosan nő a lakosság száma, az 1910-es népszámláláskor 
meghaladta az ötezret. 1911-ben Hajdúsámsoni Hírlap néven községi újság jelenik meg. 
Az első világháborúban 273-an vesztették életüket, akiknek emlékművet állítottak 
a település központjában. A két világháború között a gazdasági-társadalmi válság 
itt is éreztette hatását. A földdel rendelkezők termelési és értékesítési gondokkal 
küzdöttek, a földnélküliek gondját nem oldotta meg a földreform. Az egyházak 
az iskolák működtetésével, szociális tevékenységükkel szervesen beépültek a falu 
életébe. A háborúval ismét a nyomor és bizonytalanság köszöntött be. A harctéren 
122-en vesztették életüket és 188 zsidó lakost hurcoltak el. 
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Elkezdődik a közművesítés
A háború után a lakosság a megváltozott gazdasági-társadalmi és politikai viszonyokhoz 
rendezte életét. Még mindig meghatározó a mezőgazdaság a termelőszövetkezet 
révén. Lassan újjászerveződik az élet, beindul a termelés, az oktatás, a kulturális 
élet. Folyik az államosítás.1956-ban helyi megmozdulást szerveznek és Forradalmi 
Bizottmány alakul. 

A korszak legnagyobb eredménye a közművesítés. 1952-re befejeződik a község villamosítása, vízműtelep létesül, egyre több lakásba 
eljut a vezetékes ivóvíz. 1971-ben nagyközségi státuszt kap. A helyi munkalehetőség nagyon kevés, a tsz, az áfész, a gépállomás, 
az öntőde, a konzervüzem és a helyi közintézmények csak keveseknek adnak munkát, 1985-ben a munkaképesek 82 %-a ingázó. 
A település fejlődése stagnál. 

Rendszerváltás után
A rendszerváltás után kiépül az önkormányzatiság. Felgyorsul a fejlődés a magánszférában, munkahelyteremtő nagyvállalkozások 
indulnak, de az egyszemélyes vállalkozók száma is magas. A 90-es évek közepére szinte teljesen kiépül a telefon- és gázvezetékhálózat, 
beindul a szervezett szemétszállítás. Javul az egészségügyi ellátás. A lakosság száma 1990-2003. között közel 3500 fővel nőtt, mely 
elsősorban annak köszönhető, hogy a település – közelsége miatt – nagyon vonzó a Debrecenből kiköltözni vágyó családok számára. 
2001-ben a település történetének legnagyobb beruházásaként, korszerű új iskolát avattak tornacsarnokkal. A	2004-ben	elnyert	
városi	címmel	a	fejlődés	új	szakaszába	lépett	a	település.	Sorra megújultak a középületek: a hivatal, az óvoda, a könyvtár, majd 
az egészségügyi központ. Új postahivatal is épült. 

Irodalom:	

• Hajdúsámson története és néprajza Szerk.: Gazdag István. Hajdúsámson 2000. 
• Száz Magyar Falu Könyvesháza. Hajdúsámson. Szerk.: Gazdag István. é.n. 

1956-os.emlékmű



8	 INFRASTRUKTÚRA

Az egészségügyi szolgáltatás magas színvonalú, melyet 3 felnőtt 
háziorvos, 2 gyermek szakorvos, 2 fogorvos, központi orvosi ügyelet, 
anya és csecsemővédelmi szolgálat, 5 védőnői körzet és egy iskolai 
védőnő biztosít. Az egészségügyi központban laboratórium áll a lakosok 
rendelkezésére. 

Hajdúsámson város lakásállománya a népesség gyarapodással 
párhuzamosan, folyamatosan növekszik. 2003-ban 3.757 lakóépületet 
tartottak nyilván, ebből mintegy 100 újonnan épült.

Sámson.Patika Egészségügyi.Központ

Hárs.Patika

Magánház Magánház
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A település az alapvető műszaki és humán infrastruktúrával rendelkezik, ellátottsága megfelel a megyei átlagnak. A gáz-, a villamos 
energia és a telefonhálózat száz százalékban kiépített. Az ivóvízhálózat 98 %-ban készült el. Az ivóvizet három mélyfúrású kút 
biztosítja, a város vízműve látja el Sámsonkert és Martinka településrészeket is.
Folyamatosan bővül a kábeltévé hálózat. A szilárdhulladék elszállítása 1995. óta megoldott, heti rendszerességgel szállítják el a 
kommunális hulladékot. 2004-től a szelektív hulladékgyűjtés is megvalósult a városban. 
Az utak portalanítása, szilárd burkolattal való ellátása területén még sok munka vár a település vezetésére. A szennyvízhálózat 
vonatkozásában a teljes kiépítettség volt a cél, mely európai uniós támogatással 2011-re készült el. 

KÖZINTÉZMÉNYEK

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
Többcélú nevelési - oktatási intézmény, összetett iskola, ahol általános iskolai nevelés-
oktatás folyik nyolc, valamint alapfokú művészeti oktatás tizenkét évfolyamon. A 2001-
ben átadott központi épületben 49 tanterem, tágas aula, nagy tornacsarnok, tornaterem, 
könyvtár, számítógépes szaktantermek, modern konyha és étkező áll a gyerekek 
rendelkezésére. Sámsonkert és Martinka településrészeken tagiskolák működnek. 
1963-tól lehetőség van az enyhe fokban értelmi sérülteket nevelő-oktató tagozat 
működtetésére. Néhány éve a Budakalász Gimnázium tagiskolájaként esti tagozatú 
gimnáziumi képzés is folyik. 
A művészeti oktatásban folyamatosan bővül a tehetségek kibontakozta-tásának 
lehetősége. Jelenleg három művészeti ágban, zongora, furulya, fuvola, hegedű, 
rézfúvós, citera, néptánc, tűzzománc, kerámia és textilműves tanszakokon, valamint 
szolfézs előképzőn tanulhatnak a gyerekek.

Eszterlánc Óvoda 
Hajdúsámson lakosságának dinamikus növekedése az óvodai nevelésben résztvevő 
gyermekek számának alakulásában is érezhető. Az óvoda a város centrumában 
található, több épület együttesben működik, közel az iskolához. A férőhelyek 
számának növelése érdekében bővítésre pályázott az önkormányzat, melynek 
keretében 500 férőhelyes, ún. pavilonos kialakítású épületegyüttes került átadásra.
A gyerekek a város egész területéről és a három településrészről (Sámsonkert. 
Martinka, Ligettanya) érkeznek az óvodába, ahonnan az önkormányzat naponta 
szállítja őket. 

Iskola

Óvoda


