
Sámsoni

Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja. Alapítva 1995-ben.
Hírlap

2013. JÚLIUS-         
AUGUSZTUS

XIX. évf. 5. szám Látogatás
2013. július 23-án Hajdúsám-
sonba látogatott Németh Sán-
dor úr a HIT Gyülekezete egy-
ház vezető lelkésze, világszerte 
elismert bibliatanító. 

A vezető lelkész urat és a kí-
séretét a hivatalban fogadta 
Hamza Gábor polgármester 
és Tóth János alpolgármester 
akik bemutatták a 800 éves 

települést, amely 10. éve, 
hogy városi rangot kapott. 
Tóth János alpolgármester úr 
tájékoztatást adott a település 
sport életéről is, a tehetséges 
fiatalokról, a város olimpikon-
jairól. 

Ezt követően közösen megte-
kintették Kelet-Magyarország 
egyik legszebb és legmoder-
nebb iskoláját, melyről részle-
tes ismertetőt adott Sándorné 
Sas Ildikó igazgató. Németh 
Sándor vezető lelkész úr és 
kísérete a rövid látogatás és 
kedves, baráti fogadtatás után 
elutazott Hajdúsámsonból. 

Az ütemezésnek megfelelően halad a Bölcsőde építése a Szat-
mári utcán. Hamza Gábor polgármester, Matics Attila a beru-
házás műszaki ellenőre és a Városfejlesztési és Műszaki Iroda 
beruházási menedzsere Joó László, valamint Gliga Sándor a ki-
vitelezés vezetője helyszíni szemlét tartottak és tájékoztatták a 
polgármestert az építkezés állásáról.

A Városfejlesztési és Műszaki Iroda szakemberei folyamatosan 
és rendszeresen ellenőrzik a településen folyó fejlesztéseket.

Helyszíni szemle 
a Bölcsőde építésénél

Szent Istvánra 
emlékeztünk

Folytatódik a                  
„800 éves Hajdúsámson” 

rendezvénysorozat

2013. augusztus 19-én az iskola ud-
varán került sor a Szent István napi 
ünnepségre. 

A Susato fúvósegyüttes térzenéje után 
ünnepi beszédet mondott Hamza Gá-
bor polgármester, majd a Hangfogó 
együttes zenés-verses műsora hangzott 
el. A program végén Törökországból 
érkezett Pendik Néptánc csoport te-
remtett karneváli hangulatot. Ezúton 
köszönjük az ünnepi dekorációhoz 
nyújtott segítséget Horváth Jánosné 
virágkötőnek és az Almiri pékségnek.

A 
városnap 
programja 

a
 8. oldalon
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KÖZLEMÉNYEK:

2013. 08. 29-ÉN 
CSÜTÖRTÖKÖN 

(8:00 - 14:00)
A 

GYERMEKVÉDELMI 
TÁMOGATÁS 

KOSSUTH U. 12. SZ. 
ALATT (RÉGI POSTA 

ÉPÜLETÉBEN) 
KERÜL KIFIZETÉSRE!

Szociális juttatások 
kifizetése:

szeptember 3-án,
október  2-án

november 5-én

Változott az 
állatorvosi rendelés 

2013. július 1-től Hajdú-
sámsonban az állatorvosi 
ügyfélfogadás az alábbi-
ak szerint változott:

Hétfő 17-19
Kedd 08-10

Szerda 17-19
Csütörtök 08-10

Péntek 08-10

Rendelés helye Hajdú-
sámson Széchenyi u. 2.

Tel.: 06/70-376-1163
          06/52-201-581

Dr. Vajna Zsolt
állatorvos

Ülésezett a Képviselő-testület

Tájékoztató a 2013. július 4. 
és 2013. augusztus 7. között 
tartott Képviselő-testületi 
üléseken hozott fontosabb 
döntésekről:

A Képviselő-testület elha-
tározta, hogy a település te-
rületén meglévő szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteket fel-
számolja. 

Elhatározta, hogy csatlakozik 
a 2013. szeptember 16. és 22. 
között megrendezésre kerülő 
Európai Mobilitási Héthez.  

A Hajdúsámson, Széchenyi u. 
1. II/11. szám önkormányzati 
lakást az önkormányzat bérbe 
adja 2013. július 1. napjától 
határozatlan időre.  

Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata Varga Miklós fel-
nőtt válogatott ökölvívó spor-
tolóval szponzori szerződést 
köt 2013. július 1. napjától 
2013. december 31. napjáig 
terjedő időre, mely szerint 
Varga Miklós felnőtt váloga-
tott ökölvívó részére 200.000  
Ft/hó összegű pénzügyi tá-
mogatást nyújt.

Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata Ungvári István 
felnőtt válogatott ökölvívó 
sportolóval  szponzori szer-
ződést köt 2013. július 1. 
napjától 2013. december 31. 
napjáig terjedő időre, mely 
szerint Ungvári István felnőtt 
válogatott ökölvívó részére 
100.000 Ft/hó összegű pénz-
ügyi támogatást nyújt.

Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata Szenes Mátyás 
úszó és  uszonyos úszó spor-
tolóval szponzori szerződést 
köt 2013. július 1. napjától 
2013. december 31. napjáig 
terjedő időre, mely szerint 
Szenes Mátyás úszó és uszo-

nyos úszó részére 2013. július 
hónapban 70.000 forint, azt 
követően pedig 50.000 Ft/hó 
összegű pénzügyi támogatást 
nyújt.

Elhatározta, hogy az 
Eszterlánc Óvoda részére a 
2013. évi költségvetés szemé-
lyi juttatások és a hozzá kap-
csolódó munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzá-
járulási adó előirányzatának 
megemelésére 3.492.000 Ft 
pótelőirányzatot biztosít a 
2012. évi normatíva elszámo-
láshoz kapcsolódó 6.748.027 
Ft bevétel terhére.

Döntött arról, hogy az 
Eszterlánc Óvoda részére a 
tűzeset során károsodott, il-
letve megsemmisült kisértékű 
eszközök pótlására a 2013. 
évi költségvetés dologi ki-
adások előirányzatának meg-
emelésére 780.000 Ft pótelő-
irányzatot biztosít a biztosító 
által kifizetett összeg terhére.

A Képviselő-testület a 2013. 
augusztus 31-i Városnap 
megrendezéséhez kapcsoló-
dóan a felmerülő kiadások 
fedezetére az önkormányzat 
2013. évi költségvetésében 
városi rendezvények kiadá-
saira rendelkezésre álló elő-
irányzaton túl a Városnap 
rendezvényeihez kapcsoló-
dóan további 1.350 e Ft elő-
irányzatot biztosít az általá-
nos tartalék terhére, és 3.650 
e Ft előirányzatot biztosít az 
önkormányzat 2013. költség-
vetésének felhalmozási ki-
adásai között a felhalmozási 
hiány egyidejű növelésével, 
mely hitelfelvételt jelent.

A Sámsonkerti és Martinkai 
részönkormányzatok meg-
alakításának végrehajtásához 
szükséges részönkormányza-
ti képviselők tiszteletdíjának 

fedezetére az önkormányzat 
2013. évi költségvetésében a 
személyi juttatások és a hoz-
zá kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékok és szoci-
ális hozzájárulási adó elő-
irányzatának megemelésével 
902.000 Ft pótelőirányzatot 
biztosít az általános tartalék 
egyidejű csökkentésével. 

A Képviselő-testület, mint 
a „Sámsonkertért” Közala-
pítvány és a „Hajdúsámson 
Fejlődéséért” Közalapítvány 
alapítója elhatározta az álta-
la alapított „Sámsonkertért” 
Közalapítvány és a „Hajdú-
sámson Fejlődéséért” Köz-
alapítvány egyesítését oly 
módon, hogy az egyesítés 
során a „Sámsonkertért Köz-
alapítvány megszűnik, és a 
„Hajdúsámson Fejlődéséért” 
Közalapítványba beolvad. 
A „Sámsonkertért” Közala-
pítvány jogutódja a Hajdú-
sámson Fejlődéséért Köz-
alapítvány. A Hajdúsámson 
Fejlődéséért Közalapítvány 
neve változatlan marad.

A Tanyafejlesztési Program 
keretében az önkormányzat 
pályázatot nyújt be az alföl-
di tanyák, valamint tanyás 
térségek megőrzése és fej-
lesztése érdekében a telepü-
lési és térségi fejlesztések 
támogatásának keretén belül 
a tanyás térségek külterületi 
földútjainak karbantartását, 
rendszeres felújítását bizto-
sító vontatott munkagépek, 
eszközök beszerzésére. A pá-
lyázat benyújtásához szüksé-
ges 1.111.111 Ft saját forrás 
összegét az Önkormányzat 
2013. évi költségvetésében a 
felhalmozási kiadásai között 
biztosított „Felhalmozási hi-
teltörlesztés” terhére biztosít-
ja átcsoportosítással.
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Sámsoni Hírlap:  Főigazgató 
úr, mire számíthatnak az isko-
la pedagógusai, diákjai és a 
szülők az egyházi fenntartásba 
vétel után? 
Horváth András: Engedje 
meg, hogy mielőtt a kérdésre 
válaszolnék először is megkö-
szönjem a szülők, tanároknak 
és a város képviselőtestületé-
nek a választását és bizalmát, 
amellyel az iskola fenntar-
tójának egyházunkat válasz-
tották.  Külön köszönjük azt, 
hogy mind a képviselőtestület, 
mind a tantestület illetve az 
alkalmazottak másfél éven át 
kitartottak emellett a döntés 
mellett és nem tántorította el 
őket a hosszantartó jogi proce-
dúra. Emiatt a megelőlegezett 
bizalom miatt nagy és várako-
zás teli reménységgel készü-
lünk az új tanévre és minden 
fél számára gyümölcsöző 
együttműködésre számítunk.  
Szeretnénk, ha a II. Rákóczi 
a pedagógusok kreatív és ér-
tékteremtő munkája eredmé-
nyeképpen nemcsak a megye 
legnagyobb iskolája maradna, 
hanem tovább erősítve az ed-
digi eredményeket, értékeket 
a legjobb színvonalú általános 
iskolák között jegyeznék. 
S H: Mondana valamit az egy-
ház oktatási tevékenységről. 
H A:   A   rendszerváltással 
után létrejött tanszabadsággal 
élve, egyházunk több mint két 
évtizede tart fenn oktatási in-
tézményeket, amelyek között 
mindenféle típusú és nagyságú 
található, óvodától a főiskolá-
ig, pl. Budapest legnagyobb 
iskoláját is a Hit Gyülekezete 
tartja fenn. Hajdúsámsonhoz 
legközelebb a debreceni Hu-
szár Gál Iskolánk van, amely-
ben az általános, művészeti 

iskola mellett gimnázium is 
működik. Intézményeinkbe je-
lenleg közel hatezer tanuló jár.
S H:   A debreceni iskoláju-
kat nagyon magas színvonalú 
és elit iskolának tartják. Mit 
tudhatunk a többi intézmény 
eredményeiről?
H A: Az iskoláink diákjainak 
és végzettjeinek eredményei 
alapján egyházunk iskolái a 
közoktatási intézmények leg-
fölső 10 %-ában találhatóak. 
Ezt alátámasztják a rendsze-
resen elvégzett országos ta-
nulmányi mérések, valamint 
a középiskolai és felsőoktatási 
felvételi eredményei. Törek-
szünk arra, hogy bármilyen 
képességekkel illetve családi 
háttérből érkezik is egy gyer-
mek az iskolába, itt képessé-
geit, tehetségét felfedezzék 
és segítsék kibontakozni.  Az 
a felfogásunk, hogy minden-
kiben ott van a fejleszthető 
tehetség és képesség és az is-
kola, a pedagógus feladata ezt 
erősíteni, fejleszteni. 
S H:   A  pedagógusokat emlí-
tette, milyen követelményeket 
támasztanak velük szembe? 
Feltétele, hogy részt vegyenek 
az egyházi életben és valláso-
sak legyenek?    
H A: Az elvárásaink kizárólag 
szakmaiak és emberiek, azt 
kérjük az iskolában tanító pe-
dagógusoktól, hogy továbbra 
is mozgósítsák minden hoz-
záértésüket és tehetségüket a 
gyerekek érdekében, egy igazi 
pedagógus mindig ezt teszi. 
Vallási és hitéleti elvárásaink 
nincsenek. Nem kérjük, és 
nem várjuk el, hogy a fenn-
tartó egyház hívei legyenek 
vagy bármiféle istentisztele-
ten, rendezvényen részt ve-
gyenek.  Meggyőződésünk 

szerint a hit, és az evangélium 
elfogadása mindenkinek tőle 
elidegeníthetetlen személyes 
joga. Kiválóan tudtunk együtt-
működni intézményeinkben az 
elmúlt években sok-sok olyan 
pedagógussal, akinek semmi 
köze nem volt egyházunkhoz, 
de munkáját magas szakmai és 
emberi színvonalon végezte. 
S H: És a gyerekekre, szü-
lőkre milyen vallási előírások 
vagy pénzügyi kötelezettségek 
várnak? 
H A: A lehető legtávolabb áll 
tőlünk, hogy bármilyen val-
lási előírást vagy elvárást tá-
masszunk a szülőkkel vagy a 
diákokkal kapcsolatban. Nem 
lesz továbbá az iskolában sem-
miféle tandíj vagy az állami is-
koláktól eltérő pénzügyi köte-
lezettség. Fizetni csak azért és 
olyan mértékben kell, mint az 
állami iskolákban is (pl. étke-
zés, művészeti oktatás stb.) és 
ugyanazok a kedvezmények 
és támogatások illetik meg a 
diákokat és a családokat, mint 
az állami iskolákban. 
S H: Akkor miben fog állni az 
intézmény egyházi jellege? 
H A:   Iskolafenntartó tevé-
kenységünket társadalmi szol-
gálatként fogjuk fel, építeni és 
támogatni kívánunk minden 
a tanszabadság és az értékte-
remtés érdekében tett erőfeszí-
tést. A kreatív és eredményes 
tanári munkában, a diákok ki-
váló teljesítményében, a szere-
tet, a tisztelet és a méltánylás 
légkörének megteremtésében 
vagyunk érdekeltek. Nagyon 
sok bibliai érték a normális 
társadalmi és családi élet alap-
ját jelenti. Azt szeretnénk, ha 
a II. Rákóczi egy virágzó és 
barátságos hely lenne, ahol 
tiszteletben tartva egymás 

világnézeti vagy vallási meg-
győződését működünk együtt 
– fenntartó, iskolavezetés, ta-
nárok és szülők – a gyerekek 
sikere és morális fejlődése ér-
dekében.
Az iskolában szabadon vá-
lasztható lesz a hit- és er-
kölcstanoktatás. Idén először 
az első és az ötödik évfolya-
mos gyerekek szüleinek kel-
lett dönteni, hogy erkölcstant 
vagy valamelyik egyház hit-
oktatását választják gyerme-
keiknek. Egyházunk hitoktatá-
sát is lehet választani, de más 
egyházak is azonos feltételek-
kel jelen lesznek. 
S H: Indítanak-e az eddigiek-
től eltérő vagy új programo-
kat? 
H A:  Fel fogjuk mérni, hogy 
mik az iskolavezetés, a tanári 
kar és a szülők fejlesztési el-
képzelései és elvárásai és min-
den reális és a gyerekek javát 
szolgáló kezdeményezést 
igyekszünk támogatni: szak-
köröket, képességfejlesztő 
foglalkozásokat, sportköröket, 
művészeti oktatást és nyelvta-
nítás stb.
Szeretnénk, ha az iskola to-
vábbra is és egyre inkább a 
város kulturális és közéleti 
központja maradna. E célból 
együttműködünk a képviselő-
testülettel, helyi civil szerve-
ződésekkel, egyesületekkel, 
alapítványokkal. Bár egyhá-
zunk tartja fenn, de az iskola 
Hajdúsámson iskolája marad. 
S H:   Köszönöm a beszélge-
tést! 
H A:  Engedje meg, hogy az új 
tanévre lapjukon keresztül kí-
vánjak jó felkészülést minden 
családnak és sok sikert min-
den hajdúsámsoni diáknak! 

Szeptembertől egyházi fenntartásban működik városunk iskolája a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola. Az intézmény fenntartója, az egyik legnagyobb magyarországi egyház, a Hit Gyülekezete lesz. A város képviselő-
testületének 2012. májusi döntése óta több mint másfél év telt el hosszadalmas jogi procedúrával, míg végül immár jogerősen 
a Kúria végső döntése eredményeképp az iskola az egyház fenntartásába került. Nagy várakozás előzi meg a településünkön 
az új tanévet. Mik az új fenntartó tervei? Milyen változások várhatóak az iskolában? A tervekről az egyik legilletékesebbet, 
az egyház oktatási főigazgatóját, Horváth Andrást kérdeztük. 

Bár egyházunk tartja fenn, de az iskola 
Hajdúsámson iskolája marad... 
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2011 augusztus 11-én a Ma-
gyar Pünkösdi Egyház Haj-
dúsámsoni „Élet” gyülekeze-
tében ünnepi Istentiszteletet 
tartottunk Hajdúsámson 800 
éves fennállása alkalmából. 

Miután a történészek feladata, 
hogy a ránk maradt anyagok-
ból kibogozzák a történelmi 
tényeket, a hívő emberek az 
Isten munkáját keresik ugyan 
azokban a dolgokban. Keres-
tük ezen a napon Istent, eb-
ben a 800 évben, és megtalál-
tuk; azokban a helyzetekben 
amikor, a települést a kihalás 
fenyegette, akkor; amikor 
zsarnokoskodtak a népen a kü-
lönböző elnyomó erők, és még 
nagyon sok mindenben fel-

fedeztük az Ő gondviselését, 
odafigyelését. Azonban ami az 
utókor számára fontos, hogy 
ne csak emlékezzünk, hanem 
előre is figyeljünk, és észreve-
gyük azokat a jeleket, amelyek 
rossz irányba is vihetnek ben-
nünket. 

A 2011-es népszámlálási ada-
tok alapján Hajdúsámsont 
egyetlen egyház sem mond-
hatja magáénak, ettől függet-
lenül bizakodóak vagyunk a 
jövőt illetően, hiszen az, aki 
képes volt 800 éven át megtar-
tani,  ezt a várost, Ő képes erre 
az elkövetkezendő időben is. 

Lukinic György                                                                                                                                   
lelkipásztor

Hamza Gábor polgármester köszöntötte a gyülekezet tagjait 
és megemlékezett 800 éves történelmünkről.

fotó: Kovács Tamás

800 éves az első írásos fel-
jegyzés Hajdúsámsonról, 
amely Túrsámsonként írta 
be magát a történelembe, de 
volt, hogy Nyírsámsonnak, 
Szalóksámsonnak hívták. 

Az elnevezés mindig a törté-
nelmi eseményektől és az ak-
tuális birtokosoktól függött. 
Végső nevét az 1800-as évek 
végén kapta, amikor is a Haj-
dúsághoz csatolták. Sámson 
létét az határozta meg, hogy 
az itt élők mindig kötődtek 
ehhez a helyhez- mondta a vá-
ros polgármestere azon a há-
laadó istentiszteleten, amelyet 
augusztus 10-én tartottak a te-
lepülés évfordulója alkalmá-
ból.  Az egyházak a török hó-
doltság után kapcsolódtak be 
a település életébe, elsőként 
is a reformátusok, a lakosság 
70-80%-a mindig is ehhez a 
felekezethez tartozott. 
A református egyház volt az 
első, amely templomot, isko-
lákat épített itt- emelte ki a 

polgármester, aki szerint ez 
talán azzal is magyarázható, 
hogy Sámson Debrecen bir-
toka is volt. Hamza Gábor 
büszke arra, hogy Hajdúsám-
son meghatározó városa az 
országnak, az itt nevelkedett 
fiatalok pedig megtalálhatók 
a világ különböző pontjain.
Hálaadó ökumenikus isten-
tiszteleten igehirdetésében 
Bölcskei Gusztáv, a Tiszán-
túli Református Egyházkerü-
let püspöke kiemelte, hogy 
kimondani ugyan könnyű, 
de belegondolni nehéz abba, 
hogy mit is jelent 800 eszten-
dő, hisz nekünk, embereknek 
hetven, vagy nyolcvan esz-
tendő adatik, amelynek több-
sége nyomorúsággal telik és 
életünk gyorsan elillan. „Ha 
belegondolunk, hány és hány 
olyan település van, amely 
800 esztendővel ezelőtt úgy 
jegyeztetett fel, hogy ott ma-
gyarul beszélnek és ott ma-
gyarok között lehet élni, de 
ma már ez egyáltalán nem így 

van. Nem természetes, nem 
magától értetődő az, hogy va-
lakik, az őseink ugyanabban a 
közegben, ugyanabban a kul-
túrában, ugyanazon a nyelven 
beszélve élhetnek immár 8 
évszázada”.
A hálaadó istentiszteleten 
Bosák Nándor debrecen- 
nyíregyházi római katolikus 
megyéspüspök mondott imát 
a városért, aki bátorságot, 
tettrekészséget kért a Minden-
hatótól, s hogy átlépve korlá-
tainkon egymást testvérként 
fogadjuk, s népünk javáért 
dolgozzunk.
Lovász Krisztián a Hajdú-
sámsoni Református Egyház-
község lelkipásztora az Euró-
pa Rádiónak elmondta, hogy 
nagy öröm az, hogy a telepü-
lés sok győzelem és vereség 
után is létezik, sőt már városi 
rangban próbál az élet feltét-
eleinek megfelelni. „Ami kü-
lön nagy öröm számunkra, az 
az, hogy Isten házában tudjuk 
megköszönni a gondviselést, 

a megtartatást és azt, hogy 
amikor a település elnépte-
lenedett a 16. század végén, 
utána megkapta a lehetőséget, 
hogy a romokon újra épülhes-
sen”.  Az ökumenikus ünnep-
lésre utalva kifejtette, hogy a 
történelmi egyházak között a 
városban valódi testvéri kap-
csolatok vannak. A hálaadás 
alkalma Lovász Krisztián 
szerint még közelebb hozta 
egymáshoz az egyházakat, 
és a település vezetőségét, 
az önkormányzatot is. A he-
lyi lelkipásztor úgy gondolja, 
hogy nagy reménység városa 
Hajdúsámson: „Az elmúlt né-
hány évben láttam a település 
nyomorúságait és tisztában 
vagyok az örömeivel is, de én 
azt gondolom, hogy egy élhe-
tő, egy gyarapodó város a mi 
városunk. Áldás van rajta! Vi-
szont csak akkor lehet a jövő 
települése, ha megbecsüljük 
ezt az elmúlt 800 esztendőt”. 

forrás: www.ttre.hu

Hálaadó ökumenikus istentisztelet

Ünnepi megemlékezés a város 
800 éves fennállása alkalmából
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A labdarúgók is tisztelegtek

2013. július 26-án kerék-
pártúrát és megemlékezést 
tartottunk azzal a céllal, 
hogy emléket állítsunk egyik 
legfontosabb helytörténeti 
büszkeségünknek a Bényei 
nyárfának.

Évszázadokon keresztül őriz-
ték ezt a legendát az itt lakók, 
ezért szeretnénk, ha az újabb 
generációk is tovább vinnék 
azt. 
A történet hátterében a valós 

történelmi esemény áll, hogy 
1703. július 26-án II. Rákóczi 
Ferenc Sámson alá érkezett 
táborával, ahol nagyon fontos 
tárgyalást folytatott a debrece-
ni főbíróval. Ehhez csatolta a 
néphagyomány azt, hogy egy 
Bényei nevű vitéz nyársából 
nőtt ki a fa. Vezendi Csaba 
helyi lakos jóvoltából a múze-
umba került a fa egy darabja, 
melyet a család évtizedeken át 
megőrzött.

Emlékhely a Bényei nyárfának

A jeles dátum „kőbe van 
vésve” az iskola Kossuth ut-
cai oldalán található emlék-
táblán, melyet a jelenlévők 
megkoszorúztak.

A résztvevők emlékhelyet állítottak a Bényei nyárfa egykori helyén, a Hadházi úton. Piroska 
János helyi lakos kuruc öltözettel, történelmi előadással és fegyverbemutatóval tette érdeke-
sebbé a programot. 

FELHÍVÁS
A Petőfi Sándor Városi 

Könyvtár Közművelődési és 
Muzeális Intézmény

várja a helyi alkotók munká-
it kiállítás szervezéséhez, a 
800 éves városi rendezvény-
sorozat keretében megren-
dezésre kerülő Kézimunka 
kiállítás megrendezéséhez. 

Kategóriák:
hímzés, gobelin, szövés, folt-
varrás, textiljátékok, horgolás,
egyéb technikával készült ké-
zimunkák: gyöngyfűzés, se-
lyemfestés, stb.

Az alkotásokat 2013. október 
25-ig kérjük behozni, a kiállí-
tás novemberben lesz  megte-
kinthető.

Elvárásaink az alkotásokkal 
kapcsolatban: saját készítésű 
és kiállításra megfelelő formá-
ban és állapotban legyen.

Információ kérhető Dobosné 
Hajdu Anikótól az Intézmény-
ben személyesen, vagy az 
590-013-as telefonszámon.Közel ezer ember látogatott ki a barátságos mérkőzésre.

800 éves településünk tiszte-
letére rendeztek barátságos 
labdarúgó mérkőzést 2013. 
auguszus    20-án a helyi 
sportpályán.

A helyi TTISZE csapata látta 
vendégül a budapesti Szent 
Pál FC labdarúgóit. A nagy 
számú nézősereg előtt játszott 
izgalmas, gólzáporos mérkő-

zést a hazai csapat nyerte 7:6 
arányban.
A szervező HIT Gyülekezet 
az évforduló tiszteletére 800 
adag babgulyással, 800 db ka-
kaós csigával és 800 üdítővel 
látta vendégül a sportolókat 
és a nézőket. A visszavágóra 
a közeljövőben Budapesten 
kerül sor.

A házigazdák focipálya ala-
kú tortával lepték meg a 
sportolókat.

ESERNYŐ 
KIÁLLÍTÁS

A 800. évforduló alkalmából 
egyedülálló kiállítás nyílik,

 mely csak egy napig látható!
Havasi István helyi lakos 

800 darab esernyőt állít ki 
az iskola aulájában!

Megtekinthető: 
augusztus 31-én szombaton a 

városnapon 9-17 óráig.
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KÖZÉRDEKŰ

Hirdetési díjak Hajdúsámson Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 26/2012. (II.09) öh. számú határozata alapján:
1/1 oldal (18 cm x 25 cm) 40.000 Ft + áfa, bruttó 50.800 Ft
1/2 oldal (18 cm x 12 cm) 20.000 Ft + áfa, bruttó 25.400 Ft
1/4 oldal (9 cm x 12 cm) 10.000 Ft + áfa, bruttó 12.700 Ft
1/8 oldal (9 cm x 6 cm) 5.000 Ft + áfa, bruttó 6.350 Ft
1/16 oldal (4,5 cm x 6 cm) 2.500 Ft + áfa, bruttó 3.175 Ft
Apróhirdetés (max. 2-3 mondat) 500 Ft + áfa, bruttó 635Ft
A hirdetési szelvényt a Polgármesteri Hivatal „A” épület 3. sz. 
irodájába (Pénztár) kérjük leadni.

VÁROSNAPI KIÁLLÍTÁSOK 

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, 
KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY 

SZERVEZÉSÉBEN

A 800. évforduló alkalmából egyedülálló kiállítás nyílik,
 mely csak egy napig látható!

Havasi István helyi lakos 
800 darab esernyőt állít ki az iskola aulájában!

Megtekinthető: 
augusztus 31-én szombaton 9-17 óráig az iskola aulájában!

A 800 éves Hajdúsámson 
rendezvénysorozatban meghirdetett

CÍMERPÁLYÁZATRA 
érkezett alkotásokat szintén bemutatjuk a városnapon!

A pályázatra Hajdúsámson címerét készítették el az alkotók 
különböző technikákkal.

Eredményhirdetés: a színpadon 14 órakor.
A kiállítás megtekinthető: 

augusztus 31-én 9-17 óráig az iskola főbejáratánál.

KÖZLEMÉNY
A hajdúsámsoni MSZP alapszervezet újjáalakult 

és megkezdte működését!

BUSZJÁRATOK INDULNAK
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 

különjáratokat szervezünk a városnapi programokra!
Martinkáról reggel  7.30-kor, 

délben 12 órakor és este 17 órakor,
vissza a tűzijáték után, 22 órakor.

Sámsonkert településrészre a tűzijáték után
22 órakor szintén biztosítjuk a hazajutást.
Ligettanyára előzetes egyeztetés alapján.

Indulás-érkezés a régi posta előtt.

FŐZŐVERSENY
Előzetes nevezés szükséges, a csapatok reggel 

8 órakor részletes tájékoztatót kapnak.

SÜTI FESZTIVÁL
A Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány 

SÜTI FESZTIVÁL szervezésével csatlakozik 
a városnapi programhoz.

Nevezni lehet a rendezvény napján 
11.30-12.00 között a leadott süteményekkel.

Feltételek:
bármilyen sós, vagy édes sütemény elkészítése 

és a recept leadása!
Érdeklődni lehet: 

Szegediné Páll Rita 06-30-498-9562

Városnapi felhívások
FEKVENYOMÓ VERSENY

Nevezés a városnapon reggel 8-órától. 
Kategóriák: 75 kg alatt és 75 kg felett.

Érdeklődni lehet Balogh Józsefné képviselőnél.

KISPÁLYÁS FOCI
Nevezés augusztus 30-án 20 óráig 

Szegedi Szabolcsnál (06/30-289-8613)

GYERMEK 
HORGÁSZVERSENY 

Helye: Eszterlánc Óvoda előtt
12 év alatti gyermekek nevezhetnek 10 órától!

KERÉKPÁROZÁS 
MARTINKÁRA

Gyülekező reggel 9 órakor a Kossuth utcai iskolánál.
Előzetes nevezés nem szükséges!

SAKK
Nevezés: 8 órától a kis tornateremben

Szervezés: HISE - Dandé László 06-20-290-2336
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MOTORKERÉKPÁROK, UTÁNFUTÓK, 
SZEMÉLY-

ÉS KISTEHERGÉPKOCSIK

EREDETISÉG VIZSGÁLATA, MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁSA ITT A HELYSZÍNEN

SZEMÉLYGÉPKOCSI 
MŰSZAKI VIZSGADÍJ:                                    

(zöldkártyával)

19.900 Ft

CSERÉLJE KÖTELEZŐJÉT, 
LAKÁSBIZTOSÍTÁSÁT JOBBRA!

CASCO, KÖTELEZŐ, LAKÁS-, ÉLET-, 
UTASBIZTOSÍTÁSOK ITT A HELYSZÍNEN!

A LEGKEDVEZŐBB FELTÉTELEKKEL!

Hajdúsámson, 
Garai u. 1.

Tel: 30/998-2968  
vagy

52/202-333

KÖZÉRDEKŰ - HIRDETÉS

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. II. FÉLÉVI ADÓFIZETÉSI 
KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATBAN

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elérkezett a 2013. év II. félévi adókötelezettség telje-
sítése. Az értesítők kézhezvételét követően 2013. szeptember 16-ig fizethetik meg pótlékmen-
tesen a helyi adókat és egyéb, idegen köztartozásaikat. (Az értesítők várható kézbesítése 2013. 
augusztus 26-tól.)

Kérjük a Tisztelt Adózókat, hogy az adófizetési kötelezettségüket a Hajdú Takarék 
Takarékszövetkezet fiókjaiban teljesítsék személyesen vagy átutalással.

Kérjük, hogy teljesítéskor az értesítőt vigye magával, melyen megtalálja azonosítóját és az 
adónemek megnevezése mellett a számlaszámokat.

Hajdú Takarék Takarékszövetkezet fiókjai:
Hajdúsámson, Rákóczi u. 6.,
Debrecen, Mátyás király út 25.-27.,
Debrecen, Bethlen u. 6.-8.

Az értesítővel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel kérem, forduljon bizalommal az önkor-
mányzati adóhatósághoz (Polgármesteri Hivatal A épület 1., 2. iroda).

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Kedd, Péntek: 8.00-12.00
Szerda: 13.00-16.00; ügyelet: 17.00 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
telefon: 52/590-599
e-mail: polgarmesterihivatal@hajdusamson.hu

Hajdúsámson, 2013. augusztus 12.
Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Adóiroda

2013.08.17-én Martinkán 
a Letizia Sportclub rende-
zett Grand Master íjász-
versenyt.  3D kategóriában 
sámsoni sikerek születtek: 1. 
helyen Böszörményi László, 
2. helyen Sziderov Trisztán 
hajdúsámsoni lakos végzett. 
Ők a hajdúsámsoni 3D Sport-
egyesület tagjai.  A versenyen 
30 nevező indult, 12 kategóri-
ában.

További képek megtekinthető-
ek a Letizia Sc. honlapján,a 
Picasa képgalériában.

A 3D kategória dobogósai: 
1. Böszörményi László (3D), 
2. Sziderov Trisztán (3D) és     
3. Kelemen Sándor (Nyíregy-
házi Terepíjász Egyesület.)

Íjász siker 
Martinkán
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