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Boldog Új Évet Hajdúsámson, 
Sámsonkert, Martinka, Ligettanya   

minden kedves lakosának!
Kedves Barátaim!

Városunk Árpád-kori törté-
netére vonatkozóan 1213-ból 
lelhető fel adat,  800 évvel 
ezelőtti írások bizonyítják, 
hogy Sámson néven, mint la-
kott település, már akkoriban 
létezett. Neve valószínűleg a 
falu egy korai birtokosának 
személynevére utal. 

Visszatekintve - 800 év táv-
latában - büszkék lehetünk 
elődeinkre és nagy tisztelettel 
adózunk őseinknek, hogy ese-
tenként élet-halál veszedelmet 
és sok szenvedést vállalva 
megmaradtak ezen a telepü-
lésen. A nemzedékek erős ra-
gaszkodása, élni akarása máig 
megtartotta a valamikori kis 
jobbágyfalut. A honfoglalás-
kori Sámson falut, tulajdo-
nosainak váltakozása miatt 
nevezték már Tursámsonnak, 
Nyírsámsonnak, Szalóksám-
sonnak. Főleg a Gutkeled 
nemzetség birtokai közé tarto-
zott, de többek között a nagy 
törökverő Hunyadi János és 
családjának is volt birtoka.
Az eltelt  800 év alatt átvészel-
te a szörnyű tatárjárást, a 160 
éves török uralmat, a népirtó 
háborúkat, harcokat. 1703. jú-
lius 26-án Sámson határában 
állomásozott II. Rákóczi Fe-
renc fejedelem serege, katoná-
kat adott a település az 1848-
49-es magyar forradalom és 
szabadságharc védelmére, 
sokan estek el  az I. és II. vi-
lágháborúban. De soha sem 
pusztult el és sohasem olvadt 
más településbe, mint sok száz 
kis magyar falu. 

Dolgos, szorgalmas előde-
inkre, nagyapáinkra, apáinkra 
tisztelettel gondolunk, mert 
nekik köszönhetjük és köszön-
heti az itt élő nemzedék, hogy 
Hajdúsámsont ma Magyar-
ország közel 14 ezer lakosú 
fejlődő kisvárosaként tartják 
számon.

Jelenleg, 2013 első napjai-
ban is, az utódok, fiatalok és 
idősek, egy boldogabb jövő 
reményében tisztességgel, be-
csülettel és nagy erőfeszítés-
sel, szorgalommal dolgoznak 
családjaik, gyermekeik boldo-
gulásáért, akik büszkék Haj-
dúsámson Városra. A ma itt 
élő emberek  – az elődökhöz 
méltóan - küzdenek a minden-
napokért, a jobb létért,  a jö-
vőjükért.

Tisztelt  Hajdúsámsoni, 
Sámsonkerti, Martinkai és 
Ligettanyai lakosok!

Mi, ma itt lévők történelmi 
időszakot élünk meg, ebben 
az évben 800 éves a telepü-
lésünk és együtt, összefogva 
azon munkálkodhatunk, hogy 
Hajdúsámson város 100, 500, 
újabb 800 év múlva is létezzen 
és boldogan élhessenek az itt 
élő emberek.
Közös életünkhöz, munkánk-
hoz mindenkinek nagyon jó 
egészséget, békét, boldogsá-
got, szeretetet és megértést, 
türelmes gyarapodást, jólétet 
kívánok az új és az elkövetke-
zendő évekre.

Isten áldjon meg és segítsen 
minden itt élő embert!

Hamza Gábor 
 polgármester

Köszöntő
5. oldal

Karácsonyi ünnepség az 
iskolában

5. oldal

Kiállítás a Magyar Kul-
túra Napján        5. oldal

TARTALOMBÓL:

„Segítség határok nél-
kül” -  ajándékok Né-
metországból. 

4. oldal

Elkezdődött
az ünnepi 

rendezvény-
sorozat

8. oldal
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Ügyintézés a 

Járási Hivatalban 
Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy 2013. január 1. napjá-
tól a következő szociális el-
látások átkerülnek a Járási 
hivatalhoz, melynek helye 
Hajdúsámson, Petőfi u. 2. 
(volt orvosi rendelő):

-ápolási díj
-közgyógyellátás (alanyi, nor-
matív)
-időskorúak járadéka
-egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultság   
megállapítása
-hadi gondozás
-gyámügyi igazgatás.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő, kedd, szerda, 

csütörtök:
8-16,30 óráig,

pénteken 8-14 óráig.

A falugazdász ugyanitt 
hétfőn és csütörtökön 8-12 

óráig fogadja az ügyfeleket.

Változott a temető üzemeltetője

A településfejlesztési koncep-
ció a város teljes közigaz-
gatási területére kiterjedő, 
a fejlesztéseket, a város éle-
tét, a jövőbeni elképzelése-
ket középtávon, 10-15 évre  
meghatározó településpoli-
tikai dokumentum. A kiala-
kult állapotot, adottságokat 
a társadalmi, gazdasági és 
környezeti szempontokat 
elemezve ebben rögzíti az 
Önkormányzat a fejlődés 
elveit és irányait, határozza 
meg a város jövőképét, - ami 
aztán további döntéseinek, a 
városi élet minden területén 
hozott intézkedéseinek a ve-
zérfonala. 

Alapvető  szempont, hogy a 
város lakosságának az élet-
körülményei a lehetőségeken 
belül minél jobban javuljanak, 
a város lakosai minél jobban 
a magukénak érezzék Hajdú-
sámsont.

Hajdúsámson érvényben lévő 
Településfejlesztési koncep-
cióját 2001 őszén fogadta el 
a Kéviselő-testület, melyet 
2004. márciusában kiegészí-
tett és módosított. 

Az eltelt időszak azonban 
nagy változásokat hozott, ami 
2004-ben nem volt látható.

Hajdúsámson elérte, hogy vá-
rossá lett nyilvánítva, 2004-
ben megalkotta új építési elő-
írásoknak megfelelő rendezési 
tervét, a rendezési tervben 
lehatárolt iparterületei „ipari 
park” címet kaptak. Az isko-
la mellett  megépült az 500 
férőhelyes óvoda, a könyv-
tár és múzeum épülete, az új 
postahivatal, működik a szak-
orvosi rendelőket tartalmazó 
egészségház, a szociális ellátó 
hálózat, a városban kiépült a 
szennyvízcsatorna rendszer. 
Ugyanakkor nem valósult meg 
a város központját már élhe-
tetlenné tevő 471-es országos 
út várost elkerülő szakasza, 
és rendezetlen a városi piac, 
intézmények hiányoznak első-
sorban a minőségi közellátás 
terén.

Rohamosan nő a város lakos-
ságának lélekszáma, vannak 
sikeres vállalkozásaink, de 
nagy a munkanélküliek, vala-
mint Debrecen közelsége és 
túlsúlya miatt az ingázók szá-

ma. A környezet, elsősorban a 
társadalmi környezet folyama-
tosan változik.

Fenti körülmények indokol-
ják, hogy a hatályos telepü-
lésfejlesztési koncepciót felül-
vizsgáljuk, aktualizáljuk, tár-
juk fel azokat a lehetőségeket, 
amelyek városunk fejlődését 
szolgálják, és határozzuk meg 
városunk fejlődésének jövőbe-
ni lehetséges irányát.

Fontos, hogy ezekben a kérdé-
sekben megismerjük városunk 
lakosainak véleményét. Az 
Önkormányzat egy kérdőívet 
tesz közzé honlapján, illetve 
tesz elérhetővé a Polgármes-
teri Hivatal Műszaki Irodáján, 
egyidejűleg megkeresi az in-
tézményeket, vállalkozásokat, 
civil szervezeteket.  Kérjük, 
hogy munkánkat segítve véle-
ményüket közvetlenül kifejt-
ve, illetőleg a kérdőív megvá-
laszolásával vegyenek részt az 
együttgondolkodásban.

2013. január 14.
    
 Hamza Gábor                                                                                               

polgármester

A város településfejlesztési              
koncepciójáról

ÖNKORMÁNYZAT

A Hajdúsámson, Jánostava 
úti temető üzemeltetésé-
re 2007. évben megkötött 
kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés lejárt, ezért Haj-
dúsámson Város Önkor-
mányzata Képviselő-testü-
lete eljárást folytatott le az 
üzemeltető kiválasztása ér-
dekében.

Az ajánlatkérésben részletes, 
évekre lebontott fejlesztési 
tervet kért Önkormányzatunk, 
amelyben az ajánlattevők 
bemutatják a megvalósítani 
kívánt fejlesztéseket, beruhá-
zásokat, évenkénti megbontás-
ban. Az eljárás során két aján-
lattevő nyújtott be ajánlatot a 

temető 5 éves üzemeltetésére.  
A Közbeszerzési Bizottság az 
ASK HOME WORK Keres-
kedelmi és Szolgáltató Bt.-t 
nyilvánította nyertesnek, aki 
az ajánlatában szereplő Fej-
lesztési tervben az alábbiakat 
vállalta: 

2013. évben: új harangláb 
készítése, a temető bővíté-
séhez új parcellák kialakítá-
sa, a bővített rész körbeke-
rítése, a temető területének 
bekamerázása a lopások elleni 
védelem érdekében, a Rákóczi 
utcai iroda homlokzat felújítá-
sa és informatikai szolgáltatás 
kialakítása.

2014. évben: a temető továb-
bi bővítése, parkoló bővítése, 
fásítás, padok elhelyezése, új 
rendszerű sírbolt kialakítása.

2015. évben: temetőbővítés, 
fásítás, padok elhelyezése új 
rendszerű sírbolt kialakítása.

2016. évben: 500 méter út asz-
faltozása a temető területén 
belül.

2017. évben: további 500 mé-
ter út aszfaltozása.
Az ASK HOME WORK Bt. 
saját pénzügyi forrásából 
mintegy 20.25 M Ft-ot kíván 
fordítani a temetői fejlesztések 
megvalósítására  és emellett 

természetesen vállalja a teme-
tő területén lévő ravatalozó, 
egyéb építmények karbantar-
tását, gondozását, a temetke-
zés feltételeinek biztosítását, 
a Rákóczi utcai irodában köz-
vetlen kapcsolat kialakítását 
a hozzátartozókkal. A teme-
tőben, ravatalozóban méltó 
környezetet és körülményeket 
szeretnének biztosítani az el-
hunytak végső búcsúztatásá-
hoz, valamint a hozzátartozók, 
ismerősök számára a kegyeleti 
megemlékezéshez.

Tóth János 
alpolgármester
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Hajdúsámson Város Önkormányzatának az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft-vel kötött lakossági hulladékelszállításra vonatkozó köz-
szolgáltatási szerződése 2012. december 31-én lejárt. 2013. január 1-től a keletkezett hulladékot kötelező közszolgáltatás keretében a 
Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1., a továb-
biakban: HHG Kft.) között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján a HHG Kft. szállítja el. A cégben az önkormányzat tulajdoni 
részesedést szerzett.
Szállítási rend
A HHG Kft. hetente egyszer szállítja el a hulladékot. A lakosság részére kiküldött tájékoztató hátoldalán található meg, hogy az adott 
szállítási napokon, a város mely utcáin történik a hulladék gyűjtése. A Kft. ünnepnapokon nem végez hulladékszállítást, ezekre a napokra 
eső szállítást előre meghirdetett időpontban végzi el a szolgáltató. A hulladékszállítás reggel 6 órakor kezdődik, ezért kérjük a tisztelt 
lakosságot, hogy a hulladékgyűjtő edényzetet reggel 6 órára szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé. Mivel a gyűjtő utak nagy része 
földes, ezért rossz idő esetén, amikor az út járhatatlan, a szolgáltató a következő szállítási napon szállítja el a keletkezett hulladékot. 
Egyéb információ
Az ingatlanokon többlet hulladék is keletkezhet, ezért a szolgáltató lehetőséget biztosít hulladékgyűjtő zsák megvásárlására. A zsákot 
a HHG Kft. Ügyfélszolgálatán lehet megvásárolni. A közszolgáltató a településen működő vállalkozásokkal külön megállapodást köt a 
hulladék elszállítására. 2013. február 1-től csak azon vállalkozásoktól szállítja el a hulladékot, akik érvényes megállapodással rendel-
keznek.
A szolgáltatás díja
2013 évtől 
- 1 db 120 literes hulladékgyűjtő edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta: 1.312 Ft + ÁFA
- 1 db 110 literes hulladékgyűjtő zsák egyszeri ürítési díja:       291 Ft + ÁFA
díjbeszedési költség havonta: 141 Ft + ÁFA

A Közszolgáltatói szerződés értelmében a szolgáltató ingatlanonként 1 db 120 literes edényzetet szállít el. Az e fölött keletkezett többlet 
hulladékot csak a Kft. logójával ellátott sárga hulladékgyűjtő zsákba lehet kihelyezni.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kedvezmények 2013 évtől megszűntek. 
A díjfizetés módja: A közszolgáltatási díj kéthavi (tárgyidőszak) összegét a Közszolgáltató a tárgyidőszak első hónapjának utolsó nap-
jáig számlázza ki az ingatlantulajdonosok részére, amelyet a tárgyidőszak második hónapjának utolsó napjáig kell kiegyenlíteni. Az 
ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére közvetlenül utólag köteles megfizetni. Felhívjuk a lakosság figyelmét 
arra, hogy a díjhátralék továbbra is adók módjára behajtandó köztartozás, melyet törvényi változás miatt 2013. január 1-től az állami 
adóhatóság (NAV) érvényesít. 
A hulladékszállítással kapcsolatban a HHG Kft. Hajdúsámsonban állandó ügyfélszolgálatot hozott létre. 
 Ügyfélszolgálati iroda helye:    Ügyfélfogadás ideje:

 Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal    Hétfő-kedd-csütörtök-péntek:
 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.                                           8.00-12.00 óráig                                                       
 (a falugazdász iroda helyén)                    Szerda: 14.00-18.00 óráig
 Ügyintéző: Nagy Sándorné, telefon: 20-239-0725
      Egyéb kérdésekben: 
   - Számlázás:    52/561-375
   - Területi képviselő: Németh Balázs: 20/2157284
   - Divizió vezető: Pipó Sándor:  20/9365335
További információ a HHG Kft. honlapján a www.hhgkft.hu weboldalon érhető el.

Új szolgáltató végzi a hulladékszállítást Hajdúsámsonban

Tisztelt Lakosság!

A városban működő csatornahálózat több pontján adódtak dugulások az elmúlt hónapokban,ennek oka az volt, hogy a csatorna-
hálózatba idegen anyagok kerültek, úgymint: nagyméretű ruha, kendő darabok,nagyobb gallyak, nylon zacskók, karton darabok, 
felmosófejek, pelenka, alom. Az ilyen és ehhez hasonló anyagokat az átemelő szivattyúk daráló egységei nem képesek felaprítani 
és a szivattyúk átmeneti leállását okozzák, melynek az a következménye, hogy a szennyvíz visszaduzzad a rendszerben és az ingat-
lanok vizesblokkjaiban szennyvízelöntést eredményez. Annak érdekében, hogy ez ne fordulhasson elő, kérjük, hogy a fent említett 
és az azokhoz hasonló jellegű anyagokat ne juttassák a szennyvízhálózatba, kérjük a csatornahálózat megfelelő használatát.

Megértő közreműködésüket  köszönöm.

Hamza Gábor
polgármester

Felhívás a csatornahálózat helyes használatára

ÖNKORMÁNYZAT
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2012. december 19-én az 
óvoda aulájában tartottuk 
Karácsonyi ünnepségünket 
a gyermekeknek, felnőttek-
nek, szülőknek egyaránt. 
Több csoportban nyílt napot 
tartottak az óvónénik, így 
ezen a bensőséges összejöve-
telen sok szülő részt vett. 

Ünnepségünket az Ének-zene 
munkaközösség tagjainak elő-
adásában Jézus születésének 
történetével kezdtük. Szívme-
lengető volt a gyermekek te-
kintetéből tükröződő szeretet, 
érdeklődés. Történetünket egy 
szép karácsonyi dallal zártuk 
gyertyagyújtással egybekötve, 
melyet a kihívott gyermekek 
fújtak el. Ezután vezetőnk, 
Etuska néni egy közös ének-
lésre bíztatta a jelenlévőket. 
Az óvoda szépen feldíszített 
karácsonyfája alatt meglapu-

ló ajándékokból minden cso-
port részesülhetett, melynek 
a gyermekek nagyon örültek. 
Az ajádékozásban az óvoda-
vezetőnek Kati néni segített, 
majd apró meglepetéssel kö-
szöntöttek minden dolgozót 
a szeretet ünnepe alkalmából. 
Ezúton kívánunk mindenki-
nek szeretetteljes, egészség-
ben gazdag, Boldog Új Évet!

Galla Sándorné
Ének-zene 

munkaközösség vezető

Több, mint hat évvel ez-
előtt Németországból Gerd 
Schmidt Úr megkeresett 
bennünket, hogy karácsony-
ra szeretne csomagot átadni 
a hajdúsámsoni  Eszterlánc 
Óvoda gyermekeinek. Azóta 
minden évben karácsonykor 
neki, családtagjainak és se-
gítőinek köszönhetően olyan 
ovis gyerekeknek is érkezik 
ajándék, akiknél a „Jézus-
ka nem kopogtatott” be az 
ajtón. 

Idén betegség miatt Schmidt 
Úr nem tudott eljönni, de 
hogy a sámsoni gyerekek ne 
maradjanak ajándék nélkül, a 

lánya Anne Müller és fia Jörg 
Schmidt jöttek el hozzánk. 
Több ezer kilométert tettek 
meg, hogy különböző német-
országi iskolákból összegyűjt-
ve elhozzák a csomagokat. Ez-
zel örömet varázsoltak több, 
mint 240 kisgyermek arcára. 
Jörg Schmidt Úr köszöntötte a 
gyerekeket és a szüleiket. Ezt 
követően az óvodapedagógu-
sok elénekelték Tabáni István 
Legyen ünnep című dalát, 
majd előadták Jézus születé-
sének megható történetét.  Az 
ünnep hangulatát fokozta a 
történetben felcsendülő sok-
sok karácsonyi ének. Balogh 
István lelkipásztor tangóhar-
monikán játszott és énekelt a 
gyerekeknek. 
Ezután a karácsonyfa alatt el-
helyezett „doboznyi” megle-
petéseket Anne-tól és Jörg-től 
vehették át a gyerekek. Csillo-
gó tekintetük mindent elárult. 
A Schmidt családnak köszön-
jük áldozatos munkájukat, ki-
tartásukat, lelkesedésüket és 

hitüket, melynek köszönhető-
en örömet okoztak az óvodás 
gyerekeknek. 
Ezúton kívánunk jó egészsé-
get Gerd Schmidt Úrnak és 
feleségének. 
    
    

Süvöltősné Terdik Katalin  
óvodavezető-helyettes

Karácsonyi ünnepség az óvodában

„Segítség határok nélkül” – ajándékok                
Németországból
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„Martinka Lakosokért” 
Egyesület

rendezvényei

Január 26. (szombat) 10 óra
Kézműves foglalkozás 
(farsangi készülődés)

Február 09. (szombat) 10 óra
Táncház (néptánc tanulás)

Február 16. (szombat) 15 óra
Gyermek farsang

Február 23. (szombat) 10 óra
Kézműves foglalkozás (nőnapi, 

március 15-i készülődés)
A rendezvények helyszíne: 
Martinka Közösségi Ház.

A rendezvények díjtalanok.
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!
A változtatás jogát fenntartjuk, 

a részletek az egyesület 
honlapján (www.martinkaert.

egalnet.hu), valamint a 
hirdetőtáblákon találhatók meg.

KÖZÖSSÉG

Karácsony alkalmából az 
AUCHAN Magyarország 
Kft. áruházanként meghir-
dette „Ovi-Suli” programját 
környező az óvodák és az is-
kolák támogatására. A deb-
receni áruház intézményün-
ket is megkereste, melyet mi 
nagy örömmel fogadtunk, és 
óvodánkat is beneveztük a 
az internetes játékba. Nagy 
volt a lelkesedés a szülők és a 
dolgozók részéről egyaránt, 
melynek eredményeként a 
régióban első helyen végez-
tünk. 

Váradi Lászlóné
 óvodavezető

Sikerrel vettünk részt az Auchan 
„Ovi-Suli” programjában

Karácsonyi ünnepség az iskolában

Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár, Közművelődési és 

Muzeális Intézmény
szeretettel meghívja            

Önt és kedves családját 
a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából
2013. január 22-én, 
kedden 15 órakor,

 a Hajdú - Bihar megyei  
Népművészeti Egyesület

,,Az éneklő madárka 
motívum a népművészetben” 
c. tárlatának megnyitójára.

Köszöntőt mond:
Hamza Gábor polgármester

 A kiállítást megnyitja: 
Hubert Erzsébet, 

az egyesület elnöke
A tárlat megtekinthető: 

január 22-től február 28-ig.

MEGHÍVÓKÖSZÖNTŐ

Tehetséges tanítványaink 
színvonalas karácsonyi mű-
sort készítettek a bölcsőde, az 
óvoda és az iskola művészeti 
tagozatának közreműködé-
sével. Megható volt látni a 
gyerekek készülődését és a 
legkisebbeket ahogyan tágra 
nyílt szemmel gyönyörködtek 
a hatalmas karácsonyfában. 
Minden gyermek szeretettel 

és nagy szorgalommal készült 
a műsorra, mellyel reméljük, 
sikerült meghitt pillanatokat, 
mélyen átélt érzelmeket sze-
rezni a jelenlévőknek.

Köszönjük mindenki segítsé-
gét, aki hozzájárult az ünnep-
ség létrejöttéhez.

Keserű Józsefné
szervező

Sipos Ferencné, Kút utcai la-
kost köszöntötte 90. születés-
napja alkalmából Tóth János 
alpolgármester és a hivatal 
anyakönyvvezetője 2012. 
december  18-án ajándékcso-
maggal és a miniszterelnök 
szépkorúakat köszöntő okle-
velével.

2012. december 21-én az áruház képviselője megjelent az in-
tézményben, és átadott egy játékokból összeállított nagy értékű 
ajándékcsomagot. Köszönjük mindenkinek, aki szavazatával tá-
mogatott bennünket!
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A felnőtt bajnoki címeket 
szerző Ungvári István és Var-
ga Miklós mellett lányaink és 
korosztályos öklözőink is ki-
tettek magukért, több értékes 
medált gyűjtöttek be az orszá-
gos viadalokon.

Versenyzőink teljesítményét 
Máté Attila vezetőedző értékel-
te:
Felnőtt ob:
49kg: I. Ungvári István
60kg: I. Varga Miklós
56kg: V. Ungvári Sándor
- Lehet annál nagyobb elvárás 
egy 13 ezer lakosú kisváros ök-
lözőitől, minthogy két bajnoki 
aranyat szereznek egy felnőtt 
országos bajnokságon?
Büszke vagyok, hogy két saját 
nevelésű öklözőnk szerzett baj-
noki címet. Gyermekkoruk óta 
nevelgetem őket, örömmel tölt 
el, hogy idáig eljutottak, s ki-
tartottak az egyesület mellett, 
évek óta öregbítik Hajdúsámson 
hírnevét. Nagyon örülök, bol-

dog vagyok, ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani támogató-
inknak, akik bíztak bennünk, s 
azoknak a szurkolóinknak, akik 
drukkoltak versenyzőinknek.

Női ifi és elit ob, juniorok:
63kg: I. Kovács Angéla
60 kg: III. Kocsis Alexandra
66 kg: III. Kovács Angéla
- Ha Szandika az eredeti súly-
csoportjában, 57 kilogrammban 
indul, akkor még egy aranyat 
gyűjtöttünk volna be. De ver-
senyzőm sajnos egészségügyi 
problémái miatt nem tudta vál-
lalni a fogyasztást. Az általam 
súlycsoportja legjobbjának tar-
tott Demeter Zsuzsa munkahelyi 
elfoglaltságai és a családját ért 
gyász miatt nem tudott rendesen 
felkészülni, így lemaradt a do-
bogóról. Nagyon örülök, hogy 
Kovács Angéla visszatért, remé-
lem, újra beverekszi magát a vá-
logatottba, képességei alapján 
ott a helye.

Ifi ob:
64kg: III. Perge Bence
- Gratulálok Bencének, nagyon 
jól bokszolt, bronzérmének ér-
tékét növeli, hogy attól a Bangó 
Eduárdtól kapott ki, aki a felnőtt 
magyar bajnokságon is ott volt 
a döntőben.

Junior ob:
50kg: II. Telegdi Dávid
52kg: II. Telegdi Artúr
- Mindkét fiú aranyat érdemelt 
volna, nagyot küzdöttek a finá-
léban. Nagyon erős ez a korosz-
tályunk, Dávid és Artúr mellett 
a Horváth testvérek, Laci és 
Feri remek kis bunyósok, ők is 
odaérhettek volna a dobogóra. 
Bízom benne, hogy mind a négy 
fiút behívják a korosztályos vá-
logatottba, akkor majd látják a 
szakvezetők, mit tudnak a srá-
cok.
Serdülő ob:
Érem nélkül zártunk.
- Ebben a korosztályban erősí-
tenünk kell. Több kis tehetség 

bontogatja a szárnyait, 2013-
ban már itt is eredményesebbek 
leszünk. Kis egyesület vagyunk, 
energiánk nagy részét lekötötte 
Miki olimpiai felkészülése, Ker-
tész Henrik kollégámmal, aki 
még bíráskodik is, nem tudtunk 
minden feladatot ellátni. Saj-
nos, az anyagiak is befolyásol-
ják a helyzetet, de ezt a korosz-
tályt is rendbe rakjuk.

Diákolimpia juniorok:
48kg: III. Telegdi Dávid
52kg: III. Horváth Ferenc
80kg: III. Telegdi Richárd
- Lehettek volna fényesebbek is 
ezek az érmek, de ha figyelem-
be veszem, hogy zömében első-
éves gyerekekkel vettünk részt 
a versenyen, akkor nincs okom 
elégedetlenkedésre. Bízom ben-
ne, az idén csiszoljuk ezeket a 
medálokat.
Edzők: Máté Attila, Kertész 
Henrik

Balogh Zoltán

Varga Miklós vb-szereplése 
olimpiai kvalifikációt ért, de 
Ungvári István is szorítóba 
lépett a kínai világbajnoksá-
gon, míg Kocsis Alexandra a 
lengyelországi utánpótlás Eu-
rópa-bajnokságon képviselte 
Magyarország színeit.

Versenyzőink teljesítményét 
Máté Attila vezetőedző értékel-
te:
Kocsis Alexandra képviselte ju-
nior 57 kilogrammban a magyar 
válogatott színeit a Lengyel-
országban megrendezett kor-
osztályos Európa-bajnokságon. 
Versenyzőnk egy vereség után 
búcsúzott a küzdelmektől, ám 
értékes tapasztalatokat szerzett 
a nemzetközi mezőnyben.
- Hatalmas lökést adott Szandi-
nak, hogy részt vehetett az Eu-
rópa-bajnokságon, szárnyakat 
kapott, rendkívül motiváltan, a 
rá jellemező szorgalommal végzi 
az edzéseket. Bízom benne, a len-
dülete 2013-ban is megmarad.

Máté Attila Szandi mellett újra 
a korosztályos válogatottba vár-
ja Kovács Angélát, a fiúk közül 
Bartha Danit, a Telegdi Dávidot 
és Telegdi Artúrt, valamint a 
Horváth fivéreket.

- Szandi példája bizonyította, 
mennyire meg tudnak táltosodni 
a versenyzők, ha meghívják őket 
a válogatottba. Angit és a fent 
említett öt fiút is jó szívvel aján-
lom a keretedzők figyelmébe.
- Ungvári Istvánnak a kvalifiká-
ciós versenyeken nem sikerült 
kiharcolnia a londoni részvé-
telt, Trabzonban és a világbaj-
nokságon is nagyon kemény 
versenyzőt fogott ki. A vb-n a 
Londonban aranyérmet szerző 
kínai versenyzővel csatázott, 
Törökországban pedig az olim-
piai bronzérmes, Eb-győztes ír 
sráccal sorsolták össze. Bízom 
benne, Pistinek a jövőben több 
szerencséje lesz a nemzetközi 
viadalokon.

Varga Miklós olimpiai részvé-
tele:
Miki Londonban második ötka-
rikás versenyén lépett szorítóba, 
az első körben a litván ifjúsági 
olimpiai bajnoktól, a későbbi 
bronzérmestől, a litván Evaldas 
Petrauskastól szenvedett 20:12-
es vereséget.
- Óriási siker, hogy Miki Pe-
king után Londonban is szorí-
tóba léphetett, ez fantasztikus 
teljesítmény egy ilyen kis klub 
bokszolójától. Sportolóm a 
részvétel kiharcolásával bizo-
nyította, hogy könnyűsúlyban a 
világ legjobbjai közé tartozik. A 
szövetség hozzáállását azonban 
nem tudom díjazni, minden ver-
senyzőnek kint volt a klubedző-
je, kivéve Mikit. Én külön, nem a 
hivatalos csapat tagjaként utaz-
tam Londonba, de kiderült, job-
ban tettem volna, ha itthon ma-
radok. Száz fontos jeggyel a 24. 
sorból kiabáltam Mikinek, de ő 
nem hallott semmit. A felkészü-
léssel is voltak problémák, fel 

kellett volna vállalnom a konf-
rontálódást, hogy sportolóm a 
központi edzőtábor helyett töb-
bet készüljön itthon. Vállalom 
a felelősségemet, úgy hiszem, a 
szövetségi kapitánynak is vállal-
nia kell a rá eső részt. Miki nem 
kapott pihenőt a WSB szezon 
után, fáradtan készült az olim-
piára, ez rányomta a bélyegét a 
kinti teljesítményére. Az ellenfél 
feltérképezése nem sikerült va-
lami tökéletesen, sőt a második 
menetben kapott instrukció után 
még rosszabb volt versenyzőm. 
Nem mentem fel Mikit, önma-
gához képest is alul teljesített, 
de az edzéseken azt a munkát 
végezte el, amit a kapitány ki-
szabott számára. Még egy ilyen 
helyzet nem fordulhat elő a jö-
vőben, ha úgy látom jónak, az 
eredményesség érdekében fel-
vállalom a vitát bárkivel. 

A HISE híreit szerkeszti: 
Balogh Zoltán

Jól szerepeltek öklözőink az országos viadalokon

Olimpián, világbajnokságon, Eb-n szerepeltek 
versenyzőink 2012-ben 

SPORT



Kedvezményes tanfolyam indul!!!  
Hajdú-Bihar megye legeredményesebb autósiskolája

a ROY’S 96 AUTÓSISKOLA
AHOL NEM CSAK VIZSGÁZHATSZ, HANEM 

SIKERESEN LEVIZSGÁZHATSZ!!!
Tanfolyamkezdés minden kategóriában

Január 29-én 17 órától  induló 
tanfolyamra lehet jelentkezni!!! 

-Részletfizetési lehetőség 
-Számítógép használat a tanfolyam ideje alatt 

korlátlan mennyiségben KFF-programmal 
-A tanfolyam idejére tankönyvhasználat biztosítása

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Roys 96 Kft 
Máté Attila oktató, H.sámson, Radnóti utca 2. 

Tel: +36 20/9788-508 vagy +36 52/201-063

MOTORKERÉKPÁROK, UTÁNFUTÓK, 
SZEMÉLY-

ÉS KISTEHERGÉPKOCSIK

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁSA ITT 

A HELYSZÍNEN
SZEMÉLYGÉPKOCSI 

MŰSZAKI VIZSGADÍJ:          
(ZÖLDKÁRTYÁVAL)

19.900 Ft

Hajdúsámson, 
Garai u. 1.

Tel: 30/998-2968  
vagy

52/202-333

FELHÍVÁS!
Ezúton értesítjük a 45-65 év közötti hajdúsámsoni 
hölgyeket, hogy számukra a 2013. február 6-12. kö-
zötti időszakban, Debrecenben emlőszűrő vizsgálat 
szerveződik. A vizsgálat INGYENES, minden érin-
tett hölgy névre szóló meghívót kap a szűrés helyének 
és pontos idejének megjelölésével. Kérjük éljen a felkí-
nált lehetőséggel és menjen el a szűrővizsgálatra! 
Amennyiben kérdése van, érdeklődjön háziorvosánál, 
vagy az 52/536-865-ös telefonon a Kenézy Emlőcent-
rumnál (Debrecen, Jerikó u. 21.). 

Ne feledje, a szűrővizsgálat életet menthet! 

DEBRECENI JÁRÁSI HIVATAL 
JÁRÁSI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE

Hajdúsámson Város ingyenes havilapja
Megjelenik 4000 példányban

Szerkesztőség: Hajdúsámson Szabadság tér 5.
Főszerkesztő: Tarné Hajdú Judit

Tördelés, fotó: Vincze Tamás
Tel.: 06-20-2757-504

E-mail: samsonihirlap@gmail.com , samsonihirlap@freemail.hu
Honlap: www.hajdusamson.hu 

Nyomda: Center-Print Kft, Debrecen ISSN: 1789-0381

Sámsoni          Hírlap

  A FRISS FIATALOS AUTÓSISKOLA TÉGED VÁR ! 
Érd.:           Sándor Erika              Hirku Richárd 

                06 /30/ 621-32-81        06/30/ 206-21-23
NÁLUNK HÁZTÓL – HÁZIG VEZETSZ!

FÉRFI ÉS NÖI OKTATÓ KÖZÜL VÁLASZTHATSZ !
RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY !!!

INGYENES  TANANYAG!
Következő tanfolyamunk megnyitója:
H A J D Ú S Á M S O N
Városi Könyvtár emeleti terem,
Szabadság tér 7.
2013. február 19. 
kedd 17.00 óra

ÉRTESÍTÉS 

2013. évi szociális  juttatások kifizetése 10-14 óráig 
az alábbi napokon történik: 

Január havi: február  5-én,
Február havi: március 5-én, 
Március havi: április 3-án, 
Április havi: május 2-án, 
Május havi: június 5-én, 
Június havi: július 3-án, 

Július havi: augusztus 5-én, 
Augusztus havi: szept. 3-án, 

Szeptember havi: október 2-án,
Október havi: november 5-én, 

November havi: december 3-án

KÖZLEMÉNY
Értesítjük a lakosságot, hogy az ebek chipeltetése 2013. 
január 1-től kötelező. Bár türelmi idő Hajdúsámson területén 
június 30-ig áll rendelkezésre, kérünk mindenkit, hogy minél 
hamarabb tegyen eleget kötelezettségének. A gyorsabb 
ellátás érdekében kérjen időpontot állatorvosától.

Dr. Vajna Zsolt 
állatorvos 

SÁMSONI HÍRLAP 2013. JANUÁRKÖZLEMÉNY-HIRDETÉS 7.



SÁMSONI HÍRLAP 2013. JANUÁR8.

Mindenki karácsonyfája - 2012. december 21.

800 évesek lettünk - újévi köszöntő a főtéren

Köszönetnyilvánítás

Szervezés: Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár, technikai segítség: az iskola 
karbantartó csapata és Polgármeste-
ri Hivatal, 800-as szám kivitelezése: 
Orosz Mihály, műszaki tervezés-fotó-
videó: Vincze Tamás, hangosítás: 
Horváth Ferenc, rendezvénybiztosí-
tás: Polgárőrség, Rendőrség.

Az iskolai ünnepség után a főtéren 
felállított „Mindenki karácsonyfája” 
mellett került sor a városi rendez-
vényre, melyen Hamza Gábor polgár-
mester köszöntötte a jelenlévőket. A 
közelgő ünnep hangulatát a Muskátli 
Népdalkör idézte meg dalaival, szólót 
énekelt Gorgyán János. 

Köszönjük az iskola és az óvoda konyhai 
dolgozóinak a megvendégeléshez nyújtott se-
gítségét, Deczki Lajos és Kerekes Zoltán kép-
viselő urak felajánlását és ifj. Szentmiklósi 
Istvánnak, hogy a betlehemi jászol mellé 
évek óta elhozza bárányait a gyermekek nagy 
örömére. 

A város főterén ünnepel-
hettünk szilveszter éjjel. A 
rendhagyó eseményre abból 
az alkalomból került sor, 
hogy településünk első írá-
sos említése 1213-ból való, 
így 2013-ban a fennállás 800. 
évfordulójára fogunk emlé-
kezni egész évre szóló ren-
dezvénysorozattal, melynek 
nyitó eseménye volt a közös 
újévi koccintás. 

A történelmi múltról és a vá-
ros jövőjéről Hamza Gábor 
polgármester szólt köszöntő-
jében, majd látványos tűzi-
játékra került sor. A múzeum 
falán felkapcsolásra került egy 
fényfüzérből készült, nagy-
méretű 800-as szám is, mely 
a tervek szerint egész évben 
emlékezteti majd a helyieket 
és az átutazókat a jeles évfor-
dulóra.

Tarné Hajdú Judit


