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Hamza Gábor polgármester köszönti Pallás Ferenc fetőművészt és átveszi a Sámson 
történelmét megelevenítő 11 képből álló táblaképet.

Sámson Nagy Szakács-
könyve megvásárolható a 
könyvtárban!

2990 Ft

FILM

A „800 éves település” 
című Hajdúsámsonról 
szóló film bármilyen adat-
hordozóra ingyenesen, 
szabadon másolható a 
könyvtárban!

PANNÓ

Hajdúsámson történelmét 
bemutató 11 festményből 
álló táblakép megtekint-
hető a múzeumban

 Érdeklődés, bejelentkezés 
az  52/590-013 
telefonszámon

Ajánló

Városnapi 
fotók az

 5. oldalon
és az 

indafotó.hu-n

Városnapi köszöntő
Tisztelettel és szeretettel 
köszöntöm Hajdúsámson, 
Sámsonkert, Martinka és Li-
gettanya minden kedves lako-
sát településünk 800. születés-
napja alkalmából!

A magyar történelem során 
mindig a hazájukat, telepü-
lésüket szerető szorgalmas, a 
családjukért, gyermekeikért 
dolgozó emberek munkájának, 
összetartásának köszönhető, 

hogy Magyarország most a 21. 
század elején, 2013-ban Európa 
meghatározó nemzete, országa. 
És ebben az évszázadok során 
sokat szenvedett országban van 
egy település, egy kilenc éves 
város, egy 800 éve létező Haj-
dúsámson.

Hajdúsámson népe mindig 
tisztelte őseit, szerette hazáját, 
örökségét és erre építette fel 
800 év alatt ezt a szép fejlődő 
települést itt Debrecen szom-
szédságában. Az évszázadok 
alatt itt élő, de a ma is itt élő 
Sámsoni emberek, becsülete-
sen, szorgalmasan, sokszor erőn 
felül dolgoznak a családjaik 
megélhetéséért, gyarapodásá-
ért és gyermekeik jövőjéért, 

Erről csak nagy tisztelettel és 
köszönettel lehet szólni. Tehát 
mondhatjuk, hogy mi Hajdú-
sámsoniak „nem pusztán a múlt 
teremtményei, hanem a jövő 
teremtői is vagyunk. Mert Haj-
dúsámson mindig létezni fog és 
fejlődni, míg Magyarország.

Kedves Hajdúsámsoniak!
2013-ban a 800 éves Hajdúsám-
sont ünnepeljük! 
Településünk Árpád-kori tör-

ténetére az első írott forrásban 
említett adat 1213-ból való, 800 
évvel ezelőtti írások bizonyít-
ják, hogy Sámson, mint lakott 
település már akkoriban léte-
zett. Hajdúsámson nevét írásos 
formában Túrsámsonként elő-
ször 1213-ban említették a Vá-
radi Regestrumban. Később, a 
régészeti kutatások során kora 
vaskori és szarmata leletek is 
előkerültek, bizonyítva, hogy 
már a honfoglalást megelőzően 
lakott volt ez a terület. A deb-
receni Déri múzeumban őrzik 
a bronzkorban elásott tizenkét 
harci csákányból és egy szépen 
díszített kardból álló páratlan 
értékű fegyverleletet.
Mély tisztelettel gondolunk 
őseinkre, akiknek hite, össze-

tartásának ereje a Sámsoni föld 
szeretete, 800 éven át generáci-
ókon keresztül megtartotta ezt a 
települést, hogy az 5-600 lelkes 
jobbágyfaluból ma egy szépen 
fejlődő kisváros lett. A ma itt 
élő, dolgozó tehetséges és szor-
galmas családját szerető, ösz-
szetartó lakosság a biztosítéka 
annak, hogy Hajdúsámson vá-
ros együtt fejlődik az országgal. 
Átadják az utánunk következő 
generációknak településük iránt 

érzett felelősséget, szeretetet, 
hogy majd az ő utódjaik is büsz-
kén tisztelettel emlékezzenek a 
most élőkre.

Annak idején sokak álma vált 
valóra mikor többszöri próbál-
kozásra Hajdúsámsont 2004-
ben várossá nyilvánították. Ez 
persze nem sikerült volna az itt 
élő polgárok támogatása nélkül. 
Azóta minden évben augusztus 
utolsó hétvégéjén ünnepeljük a 
várossá nyilvánítás napját, Haj-
dúsámson összetartó közössé-
gét, múltját, jelenét és jövőjét.  
Hiszen a fejlődést mindig az itt 
élő polgárok összefogása, közös 
akarata biztosította. 

folytatás a 2. oldalon
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Ülésezett a Képviselő-testület
Tájékoztató a 2013. augusztus 
29. és 2013. szeptember 24. 
között tartott Képviselő-testü-
leti üléseken hozott fontosabb 
döntésekről.

A Képviselő-testület elfo-
gadta az Eszterlánc Óvoda 
2012/2013-as nevelési évben 
végzett tevékenységéről szóló 
beszámolóját.

Elhatározta, hogy a Hajdúsám-
son, Hársfa utca 3-5. szám alatti 
Egészségügyi központ meghi-
básodott gázkazánját 2db. új 
kazánra cseréli.

Elhatározta, hogy a Köz-
ponti orvosi Ügyelet részére 
defibrillátort vásárol. 

A Képviselő-testület támoga-
tási igényt nyújtott be az ön-
kormányzati fejezeti tartalék 
előirányzatából pályázható, a 
Helyi Önkormányzatok műkö-
dőképessége megőrzését szol-
gáló 2013. évi kiegészítő támo-
gatásra.

Elhatározta, hogy a Hajdú Ta-
karék Takarékszövetkezettel 
kötött kölcsönszerződést módo-
sítja. A hitelkonszolidáció után 
fennmaradó összeg futamidejét 
csökkenti. 

A Képviselő-testület a Hajdú-
sámsoni Polgárőrség 2013. évi 
támogatásának 400.000 forint 
zárolt összegéből 100.000 Ft. 
zárolását feloldja azzal a fel-
tétellel, hogy a Polgárőrség a 
2013. évben felvett támogatás 

összegével számoljon el.
A Hajdúsámson-Sámsonkert-
Martinka Víziközmű Társulat 
vagyonátadása ügyében el-
határozta, hogy a Víziközmű 
Társulat által létrehozott vízi-
közmű-vagyon önkormányzati 
tulajdonba vétele érdekébe, a 
vagyonátadási eljárás eredmé-
nyes lefolytatásának előkészí-
téséhez szakértőt vesz igénybe. 

A Hajdúsámsoni Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratát egysé-
ges szerkezetben elfogadta.
A Képviselő-testület kife-
jezte szándékát a románi-
ai Hargita megyében lévő 
Csíkszentdomokos községgel 
testvér települési kapcsolat lé-
tesítésére.

Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 
elhatározta, hogy Hajdúsámson 
Város Önkormányzata Köz-
világítás szakfeladaton 5.118 
E Ft összegű, a Hajdúsámsoni 
Polgármesteri Hivatal dologi 
kiadásai között 5.000 E Ft ösz-
szegű zárolást felold, továbbá 
a költségvetési egyensúly biz-
tosítása érdekében az Önkor-
mányzat dologi kiadásai között 
a Város és községgazdálkodás 
egyéb máshová nem sorolható 
szolgáltatások szakfeladaton 
2.928 E Ft előirányzatot zárolt.

Elhatározta, hogy a Szűcs utcán 
meglévő lámpatesteket az aláb-
bi utcákba helyezteti át: 

Sámsonkert, Síp utca 1. és 3. sz. 
oszlop 2 db, Sámsonkert, Har-

mat utca 9. sz. 1 db, Sámsonkert, 
Meggyes utca 6/1 1 db, Kiscse-
re 18. sz. oszlop 1 db, Kertész 
utca  2 db, Sámsonkert, 
Szűcs utca 85-89 sz. 2 db, Kút 
utca, 1 db, Hajnal utca foly-
tatása 1 db, Ibolya utca 9. sz. 
oszlop 1 db, Csokonai u. vége 
Mikótelek 1 db.
  
A Képviselő-testület elhatároz-
ta, hogy a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ fenn-
tartásában működő Csapókerti 
Általános Iskola Hajdúsámsoni 
Tagintézményébe járó tanulók 
étkeztetését a Sodexo Magyar-
ország Kft. által biztosítja. 

Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata és intézményei 2013. 
évi gazdálkodásának I. félévi 
helyzetéről szóló tájékoztatót 
elfogadta. Felhívta az intéz-
ményvezetők figyelmét a taka-
rékos gazdálkodásra. 

Elhatározta, hogy a „Hivatásfor-
galmi és közlekedési célú kerék-
párút kialakítása Hajdúsámson 
település közigazgatási határain 
belül”, a „Hajdúsámson Város 
belterületi vízrendezés, csapa-
dékvíz elvezető csatornahálózat 
fejlesztése a 471. sz. főút mel-
lett”, illetve a „Korszerű kö-
zösségi Közlekedés létrehozása 
Hajdúsámsonban és vonzáskör-
zetében” elnevezésű projektek-
kel kapcsolatosan igényt nyújt 
be a megítélt támogatási összeg 
15%-kal történő növelésére.

A Képviselő-testület elhatároz-
ta, hogy kérelemmel fordul az 

MNV Zrt. Hajdú-Bihar Megyei 
Területi Irodájához, melyben 
kéri a Hajdúsámson, Bethlen 
u. 9. szám alatti ingatlan ingye-
nes tulajdonba adását az önkor-
mányzata részére. 

Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata Képviselő-testüle-
te engedélyezte az OTP Bank 
Nyrt-vel kötött kölcsönszerző-
dés vonatkozásában az átválla-
lást követően jelenleg fennálló 
33.325.184 Ft adósságállomány, 
a Hajdú Takarék Takarékszövet-
kezettel kötött kölcsönszerző-
dés vonatkozásában az átválla-
lást követően jelenleg fennálló 
1.900.000 Ft, valamint a Volks-
bank Zrt-vel a 2008. június 17. 
napján aláírt dematerializált 
kötvény vonatkozásában az 
átvállalást követően, jelenleg 
fennálló 974.383,83 CHF adós-
ságállomány Magyar Állam ál-
tal történő átvállalását az állam-
háztartásért felelős miniszternél 
kezdeményezze.

Elhatározta, hogy az Eszterlánc 
Óvoda álláshelyeinek számát 6 
pedagógiai asszisztensi, 1 óvo-
datitkári államilag finanszíro-
zott álláshellyel növeli 2013. 
október 1. napjától. A Képvise-
lő-testület az Eszterlánc Óvo-
da jelenlegi 84 engedélyezett 
álláshely számát 2013. október 
1-jétől 91 álláshelyben állapítja 
meg. A pedagógiai assziszten-
si álláshelyek és 1 óvodatitkári 
álláshely pénzügyi fedezetét a 
képviselő-testület 2014. június 
30. napjáig biztosítja. 

Kedves Hajdúsámsoni 
Lakosok! 
Kedves Barátaim!

Hajdúsámson Város az elmúlt 
15 évben többet fejlődött, mint 
az előző 100 évben, de sajnos 
még mindig sok a tennivaló, 
szükségünk lenne egy Műve-
lődési-, Közösségi Házra, egy 
szép főtérre, ahol ünnepségein-
ket megtarthassuk, utak építé-
sére.
Ez mind a jövő feladata és ezért 

nagyon sokat kell dolgoznunk. 
De büszkék lehetünk eredmé-
nyeinkre, a szép modern isko-
lára, óvodára, épülő bölcsődére, 
egészségügyi központra, ipari, 
kereskedelmi létesítményekre, 
a folyó fejlesztésekre, Sporto-
lóink, művészeti csoportjaink 
elviszik híreinket az országba, 
Európába. 

Ezért, ahogyan jó néhányszor 
már, most is arra kérem Önöket, 
higgyenek abban, hogy össze-

fogással, egymás munkájának 
megbecsülésével és tenni aka-
rással bebizonyíthatjuk, hogy 
Hajdúsámson „fennállásának 
800 éves évfordulóján” méltó a 
történelmi ősökre, és az utánunk 
jövő nemzedékek is büszkén 
gondolnak majd az elődökre.
„A madárnak szárnya van és 
szabadsága, az embernek egyet-
len szülőföldje és sok kötelessé-
ge” – írja Tamási Áron.
Ehhez a szabadságot adó kö-
telességteljesítéshez kívánok 

minden Hajdúsámsoni ember-
nek kitartást, erőt és töretlen 
akaratot. Mert, ahol akarat van, 
ott út is van! 
Én hiszek Hajdúsámsonban, az 
itt élő emberekben, a város jö-
vőjében, és azt kívánom a Haj-
dúsámsoni lakosoknak, hogy 
még sok évtizeden, évszázadon 
át ünnepeljék a város napját az 
utánunk jövő generációk.

Hamza Gábor
polgármester
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  További felajánlások:

Polgármester, jegyző, képviselők 
- (10 fő) ajándékcsomagok tombolára,
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet 

– fődíj (TV),
Hit Gyülekezete 

- versenyek díjazása (kupák),
Hajdúsámsoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

- játékvár, sátordíszítés díjazása,

Verdes János egyéni vállalkozó 
- sakk verseny támogatása,

Horváth Jánosné egyéni vállalkozó 
– ajándékcsomag,

Varga Imréné vállalkozó 
– ajándékcsomag, 

Tóth János alpolgármester 
– gyermek horgászverseny fődíja (roller),

Szivárványház 
– torta 800 éves évfordulóra,

Sándor S+CS kft.
– mézeskalács dekoráció,

Földes Város Önkormányzata 
– nézőtéri sátor,

Mezőgazdasági Start Munkaprogram 
– zöldségcsomagok,
Szegedi Bútorbolt 

– sütiverseny különdíjak,
T-Henzol Kft, Tar Zoltán 
- segítők megvendégelése.

Külön köszönet:
Zoltai Sándornak az ünnepi műsorért,

Havasi Istvánnak az esernyőkiállításért,
Pünkösdi Gyülekezetnek a projektor biztosításáért.

SÁToRDíSzíTő VERSEny
 I. Öltögetők (28)
II. Református Egyház (37)
III. Fürge nagyik, Életfa nyugdíjas Klub (12)
Különdíjak:
Biotyúkok /Polgármesteri Hivatal (21)
Balogh János csapata (75)
Megy a gőzös – Mányi Ferenc csapata (1)
Dicséretben részesültek:
Muskátli népdalkör (73)
Bölcsőde - Aprónépek csapata (17)
Gyermekjóléti Szolgálat csapatai (19-20)
Óvoda minden csapata (77-82)
Schrik családi csapat (66)
Fatálok – II. Rákóczi F. Ált. Iskola (93)
nándor csapat – Bátori nándor (16)
Fakanálforgatók – Polg. Hiv. Pénzügyi Iroda (23)
Szivárványház (54)
Amazonok – Hornyák Csaba és barátai (102)
SüTi fESzTiVÁl
Szervező: Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány
Sós:
I. zámbó Sándorné – Megy a gőzös pogácsa
ii. Rása Józsefné – Sajtos ropogós
iii. Szegedi lászlóné – pogácsa
Édes:
I. Báthori nándor – Mákos guba torta
II. Hajdu Imréné – Citromos szelet
iii. Rása Józsefné – Grízes mézes
Különdíj:
Csuka Ibolya – „Mézeskalács hivatal”

Főző VERSEny
zsűri: Kincsesné Kirtyán Mária képviselő, Hajdu Imréné, Rása 
Józsefné, Sas Jánosné, Sarádi lajosné az iskola és óvoda nyugdíjas 
szakácsai
leves kategória:
I. Csípős nyelvű asszonyok – közcélú dolgozók csapata (47)- Palóc 
leves
II. zsíros bödön csapat – Eszterlánc Óvoda (82)- Izlandi gulyás 
sámsoni módra
III. Cső-Csati Bt (9) – Halászlé
Különdíj:
Bölcsőde - Apró népek csapata (17)- gulyásleves
Pörkölt kategória:
I. FIDESz- marhalábszár pörkölt lepcsánkával (26)
II. Másnaposok –Bíró István és barátai pörkölt (74)
III. zöld fedő csapata –Pilka Róbert és barátai gombás pörkölt (41)
Különdíj:
Főzni kék - II. Rákóczi F. Ált. Iskola (94)
Sültek kategória:
I. Megy gőzös városnapra – Mányi Ferenc csapata (1)
II. Eszterlánc Óvoda - Megeszlak csapat - Lepcsánkás sült hús (80)
III. Szarka Ferenc -Brassói (38)
Káposztás ételek kategória:
I. Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány- Házi kenyérbe töltött 
toros (40)
II. Báthori nándor - toroskáposzta (16)
III. Fürge nagyik - toroskáposzta (12)
Különdíj:
Polgárőrség – Toroskáposzta (10)

Szponzori támogatáSok:

- Közmű Generál Kft
- Sándor S+CS Kft

- dÉmAKer Kft (mArtyin JánoS)
- HAJdú Volán zrt. 

- eUroSolAr Kft
- SUrányi imrÉnÉ eGyÉni VállAlKozó 
- VerdeS JánoS eGyÉni VállAlKozó 

- HAJdúSámSoni romA 
nemzetiSÉGi önKormányzAt

Köszönet a városnap támogatásáért

Városnapi főzőverseny és sütifesztivál eredményei
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Iskolánk 2013. szeptember 
2-án rendezte tanévnyitó 
ünnepélyét, melyet minden 
tanár és diák nagy izgalom-
mal várt. Különösen 150 első 
osztályosunk.

Kellemes őszi idő fogadta az 
iskolába érkező gyerekeket és 
szülőket. A díszudvaron min-
den osztály felsorakozva várta 
a csengőszót.  
A köszöntés után az első osz-

tályosok bevonulása követ-
kezett, akik mosolyogva és 
bizalommal néztek tanító né-
nijükre.

Versek, dalok tették színessé 
az ünnepséget. nagy meg-
lepetést okozott a debreceni 
Huszár Gál Iskola énekkara. A 
2013/2014-es tanévet Sándor-
né Sas ildikó, iskolánk igazga-
tónője nyitotta meg. Beszédet 
mondott Dr. Hack Péter, a HIT 

Gyülekezetének vezetőségi 
tagja és Hamza Gábor, váro-
sunk polgármestere. 

Az idei tanévtől a HIT Gyü-
lekezete Egyház működteti a 
ii. Rákóczi ferenc Általános 
és Alapfokú Művészeti Isko-
lát, mely az Önkormányzat, a 
szülők, pedagógusok, diákok 
együttműködésén alapuló is-
kolát kíván fenntartani a tele-
pülésen.  

Az őszi felkészítések első 
állomása Hajdúsámson-
ban volt. Szeptember 14-én 
szombaton, hat órás alap-
képzésben részesült a tele-
pülési polgári védelmi szer-
vezet.

Hamza Gábor polgármes-
ter bevezetőjét követően Szei-
fert Imre tű. főhadnagy, polgári 
védelmi felügyelő és Szabó Já-
nos tű. főtörzszászlós, kataszt-
rófavédelmi referens tartottak 
előadásokat a berendelt állo-

mány részére. Az előadások 
témakörei: általános kataszt-
rófavédelmi ismeretek, kitele-
pítési és befogadási ismeretek, 
a polgári védelmi beosztottak 
jogai és kötelezettségei, munka 
és balesetvédelmi szabályok, 
alapvető egészségügyi ismere-
tek és a mozgósítási szabályzat 
voltak. A résztvevők a képzést 
követően tesztlap kitöltésével 
adtak számot a megszerzett is-
meretekről.

forrás:hajdu.katasztrofavedelem.hu

Polgárvédelmi alapképzés Szüreti mulatság az óvodában.

Tanévnyitó a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolában

2013. október 3-án rendez-
tük a már hagyománnyá vált 
Szüreti mulatságunkat. 

Minden csoport elkészítette  
őszi termések gyümölcsök 
felhasználásával csoport   lo-
góját nem győztük csodálni 
a sok - sok színes és ötletes 
alkotást. A szülők nagyon jó 
hangulatban és lelkesen ké-
szítették a díszes  logókat. 
amelyet gyerekek is örömmel 
szemlélték és találgatták hogy 
melyik csoport lesz a győztes. 
Minden csapat győztesnek 
bizonyult, mert szemet gyö-
nyörködtető munkák került 
ki a kezük alól, így minden 
csoportot játékkal jutalmaz-
tunk. A belépő most is egy fürt 
szőlő volt,amit kipréseltünk és 
mindenki megkóstolhatta  a fi-
nom édes mustot.

Az óvónénik  előadták Az 
Aranyszőrű  bárány c. mesét 

ezzel várták a gyerekeket  utá-
na pedig egy nagyon  jó han-
gulatú táncházban vehettek 
részt.

Majd különböző kézműves 
tevékenységekben is kipró-
bálhatták magukat. A szülők 
és gyerekek. A büfében finom 
meleg pogácsát, teát és főtt 
kukoricát fogyaszthattak  a 
vendégek. Nagyon jó hangu-
latban kellemes időben töltöt-
tük ezt a délutánt, amely Sze-
rintük nagy élményt jelentett 
minden résztvevő számára.

Munkaközösség tagjai

KÖZÉLET

Szociális juttatások 
kifizetése:

november 5-én
december 3-án

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.: 06/70/376-1169          
06/52-201-581

Dr. Vajna Zsolt
állatorvos
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Közlemény

Értesítjük Hajdúsámson 
Tisztelt lakosságát és a 
jogi személyeket, hogy 
2013. október 23-án 
(szerdán) a hulladékszál-
lítás az ünnepre való te-
kintettel elmarad!

Helyette: 
2013. október 26-án 

szombaton 

történik a hulladékszállí-
tás. A megszokott helyen 
az elszállítani kívánt hul-
ladékot kérjük reggel 6 
óráig helyezzék ki.  
  

Hajdúsági Hulladékgaz-
dálkodási Kft.

Bulgáriai testvérvárosunk, 
Belene korábbi polgármes-
tere, Peter Dulev úr a 2013. 
május 8-ai országgyűlési vá-
lasztáson parlamenti képvi-
selői mandátumot szerzett. 
A hajdúsámsoni augusztus 
31-ei városnapon testvér-
városunk nem  vett részt 
az éppen zajló helyi önkor-
mányzati választások előké-
születei miatt, de meghívták 
a 49. városnapi ünnepsé-
gükre Hajdúsámson önkor-
mányzatának küldöttségét. 
A képviselő-testület dönté-

se alapján városunkat Tóth 
János, Balogh Józsefné, 
Kincsesné Kirtyán Mária és 
Montlika Zoltán képviselték. 
A kint tartózkodás program-
jai szeptember 6-8-a között 
kerültek megrendezésre. 
Momcsil Szpaszov megbízott 
polgármester és munkatársai 
nagy szeretettel fogadtak ben-
nünket és a másik két testvér-
településről érkezett romániai 
és olaszországi  vendégeket. 
Színes programokat szervez-
tek számunkra, melyet ezúton 
is nagyon köszönünk. Az első 

napon a központi városnapi 
ünnepséget az országgyűlés 
elnöke nyitotta meg, majd  a 
színvonalas műsorszámok 
után a Dunán lévő dimumi 
hajós vámállomás régésze-
ti ásatásait az önkormányzat 
épületében bemutató kiállí-
tást, köztük az arany kupa má-
solatát tekinthettük meg. Más-
nap Svistovban az ötszáz éves 
török uralomnak véget vető 
felszabadító harcokat korhűen 
megjelenítő  történelmi mű-
sort láthattuk. Emellett  részt 
vettünk dunai hajókirándulá-
son, de nagy élményt jelentett 
mindannyiónk számára pl. az 
egyévesek ünnepe (a belenei 
egyéves gyerekek köszöntése, 
mászóversenye) és egy érde-
kesen megépített napóra „mű-
ködésének” megismerése. 

Kincsesné Kirtyán Mária
a Humánpolitikai Bizottság 

elnöke

Belenei látogatás
KÖZÉLET
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Városnap képekben

Az önkormányzati dolgozók kiosztják 
az alapanyagokat a főzőcsapatoknak

Munkában a zsűri. Több mint száz étel 
között kellett megtalálni a legjobbat

Havasi István 800 db esernyőt állított 
ki az iskola tornatermében

Indul a kerékpártúra Martinkára A zenés ébresztő az óvoda előtti össz-
tánccal ért véget

Az óvónők előadására sok gyerek és 
szülő volt kiváncsi

Apró néptáncosok a színpadon A Muskátli Népdalkör fellépése elma-
radhatatlan kelléke a városnapoknak

A régi tornateremben körzeti sakkver-
seny zajlott

Tasó László országgyűlési képviselő Ham-
za Gábor polgármesterrel a színpadon

A történelmi pannó ünnepélyes átadá-
sa

Zoltai Sándor a Bánk bánból énekelte 
a Hazám, hazám című dalt

A város díszvendégei

A tombolasorsolás nyertesei Caramel és Kisgrófo koncertjére óriási tömeg gyűlt össze az iskola udvárán
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Mobilitási hét és Autómentes nap
A Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár, Közművelődési és 
Muzeális Intézmény idén is 
megrendezte Hajdúsámson-
ban az Európai Mobilitási 
Hét és Autómentes Nap ren-
dezvénysorozatot szeptem-
ber 16 és 22. között. 

Az első két napon az 1. c és 
1. e osztályok vettek részt az 
öko foglalkozáson, majd a fel-
sősöknek rendeztünk KRESz 
vetélkedőt. (Az eredményeket 
az iskolai újságban közöljük.) 
A rendezvénysorozat negyedik 
napján az óvodásoknak szer-
veztünk programot, akik Tomi 
bohóc és a KRESz címmel 
tekintettek meg vidám műsort 
az intézmény aulájában. 

A pénteki autómentes nap ke-
retében jutalmaztuk az isko-
lához, óvodához kerékpárral 
érkezőket, majd az óvodás 
csoportok vettek részt köz-
lekedési és környezetvédel-
mi feladatokon. A délutáni 
programokra a napközis cso-
portokat hívtuk meg. nagy 
érdeklődés övezte a Mozgás-
korlátozottak Egyesülete által 
szervezett tolerancia progra-
mot és a kerékpáros ügyességi 
versenyt is. Szombaton kerék-
pártúrát hirdettünk Aradvány-
pusztára, ahol az éppen akkor 
zajló falunap keretében Tasó 
László országgyűlési képvise-
lő és a szervezők meleg baráti 
fogadtatásban részesítettek 
bennünket. A Hajdúsági Hul-

ladékgazdálkodási Kft segít-
ségével ezen a héten lehetőség 
volt szelektív gyűjtésre is a 
múzeum parkolójában.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a Hajdú-Bihar Megyei 
Baleset-megelőzési Bizottság 
támogatását, Hirku Richárd 
rendőr (Hajdúhadházi Rend-
őrkapitányság) és Kovács 
lászló egészségügyi dolgozó 
(orvosi Ügyelet) személyes 
közreműködését, a Hárs Pati-
ka felajánlását, a Polgárőrség 
segítségét, az óvoda, az iskola, 
a diákönkormányzat jó együtt-
működését. 

A szervezők nevében:
Tarné Hajdú Judit

Szépkorúak köszöntése

2013. október 3-án ünnepel-
te 90. születésnapját Csonka 
Bálintné Margitka néni (Ág 
utcai lakos), akit Tóth János 
alpolgármester úr köszöntött 
családja körében.

2013. szeptember 1-jén Kovács lajosné Esztike nénit (Arany 
János utcai lakost) köszöntötte 90. születésnapján családja köré-
ben az Önkormányzat nevében Tóth János alpolgármester úr és 
Koszta Marianna anyakönyvvezető.

Mindkettőjüknek gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

“SZERETETLOVAG”

Ezzel a címmel tartottunk 
versbemutatót 2013. október 
9-én 17 órától az országos 
Könyvtári Napok keretén be-
lül a könyvtárban Nagy László 
CD-n megjelent verseiből.
Köszönjük az előadást és a 
rendezvényen megjelentek 
részvételét. 

 Plés Mihályné
könyvtáros

A Hungarian Pitbull Fighters 
Debrecen szervezésében Haj-
dúsámsonban került lebo-
nyolításra az amatőr MMA 
országos bajnokság második 
fordulója, a viadalra hat deb-
receni harcos nevezett. A fiúk 
odatették magukat, készül-
hetnek a bajnoki döntőre.  A 
hajdúsámsoni Bartha Dániel 
aranyérmet szerzett a 17 éve-
sek között.

66-72 kg:
1. helyezett: Barta Dániel            
(Hungarian Pitbull Fighters, 
Drbrecen) 1, 2. TKo.
2. helyezett: Kiss Róbert              
(MMA Szövetség) 
3. helyezett: Adamkó ferenc      
(Dunaharaszti Kempo SE)  

SÁMSonI SIKeR 
MMA-BAN
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Sajtóközlemény
október az emlőrák elleni küzdelem hónapja. Szerte a világon megmozdulásokkal, futóversenyekkel, „rózsaszín” 
sétával, prevenciós tanácsadásokkal és tudományos előadásokkal kívánják felhívni a lakosság figyelmét az emlőrák korai 
felismerésének fontosságára. A WHo adatai szerint az emlőrák évente csaknem félmillió áldozatot követel. Hazánkban 
évente közel 7500 új emlődaganatos beteget diagnosztizálnak, és csaknem 2300 nő veszíti életét emlőrák következtében, 
holott a szakemberek egybehangzó véleménye alapján tudjuk, hogy amennyiben korai stádiumában felismerik és 
kezelik, az emlőrák 95 százalékos hatékonysággal gyógyítható. Az emlődaganatok kialakulása szempontjából a 
leginkább veszélyeztetettek a 45 és 65 év közötti nők. ők kétévente névre szóló meghívólevelet kapnak mammográfiás 
vizsgálaton történő megjelenésre a lakóhelyük szerint illetékes szűrőközponttól. Mindenképpen javasolt a szűrésen való 
részvétel a megelőzés érdekében egyrészt azért, mert rendszeres szűrővizsgálattal az emlőrák miatti halálesetek közel 
30%-a megelőzhető, másrészt pedig tudni kell, hogy az emlődaganat nem minden esetben okoz tüneteket. Minden 3. 
rákbetegség megelőzhető lenne, ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a helyes, rákmegelőző életmód alapjaival:

I. Szűrések fontossága
Minden daganatos betegség annál eredményesebben kezelhető, minél korábbi stádiumban kerül felismerésre. A betegség 
kimenetele így sokkal kedvezőbb, mint ha már csak a tünetek jelentkezésekor ismerték volna fel a kórt.
■     Végezzen havi rendszerességgel emlő-önvizsgálatot!
Az emlők rendszeres és szabályszerű havi önvizsgálata (20 év felett ajánlott!) kulcsfontosságú az emlődaganatok korai 
felismerésében, az egyszerű mozdulatokkal komoly bajt előzhetünk meg.  (További információk: www.rakliga.hu; 
www.webbeteg.hu; Vigyázunk rád – mobilalkalmazás) 
Fontos azonban tudni, hogy az emlő-önvizsgálat nem helyettesíti a mammográfiás szűrővizsgálatot! 
■     Vegyen részt rendszeresen mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szervezett térítésmentes emlőszűrő-vizsgálaton történő megjelenés (45-65 éves kor között kétévente) mindenképpen 
javasolt az érintett korosztály számára, panasz esetén pedig soron kívüli vizsgálat elvégzésére kerülhet sor. A rendszeres 
ellenőrzés azért nagyon fontos, mert a mammográfia a nem tapintható, azaz tömegében kisebb daganatok észlelésére is 
alkalmas. 

ii. Az alkohol, a dohányzás és a rák
Szakmai körökben bizonyítottnak tekintik, hogy a túlzott alkoholfogyasztás és a dohányzás együttesen növeli a mell-
, szájüregi-, gége- nyelőcső-, és nyelvrák kialakulásának kockázatát. A rákos halálozások egyharmada pusztán a 
dohányzás kiküszöbölésével megelőzhető lenne.

iii. A rákellenes táplálkozás 
Kevés só, alkohol és cukor, annál több zöldség és gyümölcs fogyasztása javasolt. Kerüljük a cukortartalmú italokat, 
fogyasszunk inkább szénsavmentes ásványvizet vagy a csapvizet, édesítőszer nélküli gyógynövény- vagy gyümölcsteát 
(min. 2 l/nap). Fogyasszunk naponta magas rosttartalmú termékeket (teljes kiőrlésű pékáruk, hüvelyesek) és együnk minél 
több zöldséget, gyümölcsöt. Táplálkozzunk kiegyensúlyozottan: a természetes élelmiszerekben lévő tápanyagok sokkal 
hatásosabbak, mint a nagy dózisban bevitt mesterséges vitaminok és ásványi anyagok. Húsfogyasztásunkat elsősorban 
a baromfifélékre korlátozzuk. Csökkentsük a só fogyasztást: ízesítsük ételeinket gyógy- és fűszernövényekkel.

iV. Stressz és életmód
némelyik rosszindulatú daganatos betegség előfordulásának esélye hosszantartó stressz állapotokban fokozódik, így 
a lelki tényezőknek nagy szerepe van a betegségek lefolyásában és a betegek életminőségében is. A kiegyensúlyozott 
családi-, lelki- és párkapcsolati háttér fontos mind a megelőzés, mind a gyógyulás szempontjából.

V. Rendszeres testmozgás
Mozogjunk napi rendszerességgel legalább fél órát! A testmozgás bizonyítottan csökkenti az emlőrák kialakulásának 
kockázatát. A hízás, jelentős súlygyarapodás azonban semlegesítheti ezt a jótékony hatást.

forrás/ Ajánlott linkek:
www.antsz.hu; www.rakliga.hu; www.daganatok.hu; www.rakgyogyitas.hu; www.webbeteg.hu; 
Vigyázunk Rád! - Daganatellenes prevenciós okostelefon-alkalmazás

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

oKTÓBeR – Az emlőrák elleni küzdelem hónapja

EGÉSZSÉG
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Egyéni felnőtt:  I. Sárándi Bálint/Érmihályfalva 
                       II. nemes Péter/nagyrábé  
                      III. Varga József/nyíracsád 
Egyéni ifjúsági:  I. Hercz Richárd/Hosszúpályi 
                          II. Szabó natália/Debrecen                          
  III. Bálega norbert/nyíracsád 
Különdíjak: 
Legidősebb: Kocsis Imre/Hajdúsámson
  
Legfiatalabb: zahonyai nikolett/Vámospércs
  
Csapat verseny:  I. nyíracsád I.   
  II. nagyrábé    
  iii. Érmihályfalva

SPORT

2013. szeptember 30.

Vasárnap a délelőtti órákban 
került sor Budapesten a serdü-
lők országos bajnokságának 
döntőire,ahol rekordszámú 
nevezés  mellett kellett helyt-

állniuk a versenyzőknek. Klu-
bunk négy főt delegált a meg-
mérettetésre akik közül ketten 
a döntőbe küzdötték magukat a 
roppant erős mezőnyben, ahol 
Török Máté (62 kg) aranyérmet 
szerzett.

2013. szeptember 16.

Felnőtt válogatottunk tagjai, 
Varga Miklós (60kg) és Ung-
vári István (49kg) is arany-
éremmel zárta a szlovák 
nemzetközi ökölvívó viadalt, 
ahová vezetőedzőnk, Máté At-
tila is elkísérte a fiúkat.   

Mint arról korábban beszá-
moltunk, Miki a nyitónapon 
egyértelműen verte zöld Dá-
vidot. Hasonlóan sikerült ver-
senyzőnk számára az aranyért 
való küzdelem is, hisz a ko-
rábbi Bocskai emlékverseny 
ezüstérmese, zatorsky Michal 
sem bírt a kiváló formában 
lévő bunyósunkkal, így öklö-

zőnk megérdemelten állhatott 
fel a dobogó legfelső fokára.

Papírsúlyú bunyósunk Ungvá-
ri István a döntőben pontozás-
sal verte ellenfelét. Ungi re-
mek, összeszedett ökölvívást 
bemutatva adta Mezei tudtára, 
hogy ki az úr a szorítóban, 
így a hazai riválisán még a 
súlykülönbség sem segített, 
Ungi magabiztosan húzta be a 
meccset pontozással.

 Versenyzőink a mérkőzések 
végén visszautaztak a tatai 
edzőtáborba, ahol tovább foly-
tatják a felkészülést a közelgő 
világbajnokságra.

2013. szeptember 26.-án at-
létika versenyen vettek részt 
a Sajátos Nevelési Igényű 
Tanulókat Ellátó Tagozat ta-
nulói. 

A 12 fős csapat többségének 
ez a verseny jelentette az első 
megmérettetést a sport vilá-
gában, így természetes volt, 
hogy a kíváncsiság mellett 
az izgatottság jellemezte az 
utat Debrecenig.  Megérke-
zésünkkor a sportlétesítmény 
látványa teljesen rabul ejtet-
te a gyerekeket. A pálya ön-
magáért beszélt, hiszen az a 
Gyulai istván Atlétikai Stadi-
on adott otthont megyei atlé-
tikaversenyünknek, amelynek 
műanyag futópályáján már 
több színvonalas nemzetközi 
versenyt rendeztek.   Az idő-
járás is kegyeibe fogadott ben-

nünket, hiszen kellemes szep-
temberi napsütésben zajlottak 
a különböző versenyszámok. 
Tanulóink 3 korcsoportban, 
17 atlétikai számban indultak 
el. A kemény, de sportszerű 
versenyzés eredményeképpen 
8 éremmel lett gazdagabb a 
hajdúsámsoni kiscsapat.  Az 1 
arany, 3 ezüst, 5 bronz egyér-
telműen jelzi, hogy a jövőben 
számolni kell iskolánk tanuló-
ival a megyei sportversenye-
ken. 
Tanulóink célja, hogy tavasz-
szal egyéni megyei bajnoki cí-
met szerezzenek, amely kvótát 
biztosít számukra az országos 
döntőn való részvételre. A si-
ker eléréséhez azonban ren-
geteg munka szükséges még, 
amelyhez a tavasz végéig tartó 
kitartás, és a sport iránti von-
zalom szükséges.

2010 óta rendezik meg Deb-
recenben a Fórum futóver-
senyt. A sport rendezvényt a 
mozgás szeretete és az egész-
séges életmódra nevelés je-
gyében hirdették meg. 

A versenyen a hajdúsámsoni 
csapatnak már történelme van. 
Hiszen harmadik alkalommal 
nyerte el iskolánk a legtöbb 
gyermeket mozgósító iskola 
címét, díját. Ami azt jelenti, 
hogy minden résztvevő tanu-
lónk ingyenes belépőt kapott 
az egyik debreceni kaland-
parkba.
A korosztályonként megren-
dezett futamokban nagyon 
szép eredményeket értünk el 
minden évben. 
idén szeptember 22-én zajlott 
a verseny. Ismét kitűntek di-
ákjaink egyéni teljesítménye-
ikkel.

Alsó tagozat eredményei:  
iii. helyezett   
Szíjjártó Dorina 2.c  
Vii. helyezett  
Vágó Erika 2.b
iX. helyezett  
Szallai Bence 2.c
X. helyezett   
Verényi Kitti 2. c

Felső tagozat eredményei:
ii. helyezett   
Pető Krisztián 6.e
iii. helyezett  
Balogh ferenc 8.c
Vi. helyezett   
németh Ákos 6.b
iX. helyezett   
Olajos istván 7.b
X. helyezett    
nagy Marci 7. a 

Szívből gratulálunk a szép 
eredményekhez!

Iskolánk tanulói a megyei 
atlétikaversenyen

Városnapi sakkverseny
eredményei

A Fórum futáson diadalmaskodtak 
a II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola Diákjai

Török Máté (HISe)
serdülő magyar bajnok!  

Aranyéremmel zárták 
versenyzőink a Grand Prix tornát
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„Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz elvezető 
rendszer I. vízgyűjtő (Diósvári, Wesselényi, Garai, Ibolya, 
Bartók, Petőfi utcák) fejlesztése”

ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0049

HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉRTeSíTI A TISZTelT lAKOSSÁ-
GOT, HOGY 2013. OKTÓBeRÉBeN MeGKeZDŐDNeK AZ I. VíZGYűJTŐ feJ-
leSZTÉSÉNeK KIVITeleZÉSI MuNKÁlATAI.

A MuNKÁlATOK elŐRelÁTHATÓlAG 2014. MÁRcIuSÁBAN feJeZŐDNeK 
Be.

PROBlÉMA eSeTÉN AZ ÖNKORMÁNYZATuNKKAl, IlleTVe AZ 
ÉPíTÉSVeZeTŐVel, leNGYel lÁSZlÓVAl TuDNAK eGYeZTeTNI, elÉRHe-
TŐSÉGe: 06-30-555-4495.

  A KIVITeleZÉSI MuNKÁlATOK AlATT KÉRJüK TüRelMüKeT ÉS SZíVeS 
MeGÉRTÉSüKeT AZ eSeTleGeSeN OKOZOTT KelleMeTleNSÉGeKÉRT!

       
HAMZA GÁBOR

POlGÁRMeSTeR
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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

KÖZLeMÉnY - HIRDeTÉS

SüvöltőS Zoltán 
halálának 3. évfordulójára.

MegeMléKeZéS

“Gyönyörű lobogó gyertya voltál,
mi sebesen égett, ízzott,                              
de jött egy kegyetlen szél,
és kíméletlenül eloltott.
Gyertyaláng voltál,
emlék maradtál,
és egy másik világban
hisszük újra fellobbantál.”

Örök szeretettel:
Bánatos családod

Hajdúsámson Város Ingyenes  lapja.
Alapítva 1995-ben.

Megjelenik 4000 példányban.
Kiadó neve: Hajdúsámson Város Önkormányzata

Kiadó székhelye: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Kiadásért felelős : Hamza Gábor polgármester

Szerkesztésért felelős: Vincze Tamás főszerkesztő
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Sámsoni          Hírlap
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.

2013. 
október 24.

17 óra

Kezdés:
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