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Kedves Olvasók! 

Minden év decemberében 
megérinti a lelkünket a 
Karácsony és ünnepi vá-
rakozás varázsa. Ebben a 
meghitt, ünnepi hangulat-
ban szeretettel köszöntöm 
Önöket. 

A karácsony üzenete által a 
békesség és a szeretet érzése 
költözik a szívünkbe. Egész 
évben ekkor van igazán alkal-
munk arra, hogy a mindenna-
pok rohanásában megálljunk, 
egy kis szünetet tartsunk és 
szeretteink körében ünnepel-
jünk.
Kívánom, hogy a család-
dal, rokonokkal, barátokkal 
együtt éljük meg az ünnep 
igazi lényegét: a szeretetet, az 
együvé tartozást, az egymás-
ra figyelést. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját

a 2013. december 21-én 
szombaton 15 órától rendezendő

Városi karácsonyi 
ünnepségre.

Hamza Gábor
polgármester

Köszöntsük együtt az új évet!
December 31-én 22-02 óráig a 

„800 éves Hajdúsámson” 
c. programsorozat záró rendezvényeként

szilveszteri mulatságot 
rendezünk a városközpontban, 

melyre szeretettel várjuk 
Önt és Kedves Családját, ismerőseit!

egész éjjel forró italokkal várjuk a vendégeket,
éjfélkor pezsgős koccintás lesz tűzijátékkal!

Köszöntőt mond: Hamza gábor polgármester

a jó hangulatról és a zenéről Keserű tamás 
rádiós műsorvezető gondoskodik!

megHÍvÓ

Helyszínek:
- gyülekező a Mindenki karácsonyfájánál 
  a szabadság téren, 
- a ii. rákóczi Ferenc általános iskola aulája

A város Adventi koszorúját idén is Nagyházi Jánosné készítette.

A település vezetése arra tö-
rekszik, hogy az itt élők minél 
jobb körülmények között él-
jenek, boldoguljanak. Bízom 
abban, hogy Hajdúsámson 
2014-ben is tovább fejlődik, 
a megvalósuló beruházások 
további lendületet adnak eh-
hez, és ezáltal emelkedik a 

lakosok komfortérzete.
2013-ban egész éves rendez-
vénysorozattal ünnepelhettük 
Hajdúsámson fennállásának 
800 éves évfordulóját, méltó 
módon emlékezve elődeink-
re, hagyományainkra. 
A 2014-es esztendőre Haj-
dúsámson Város Képvise-

lő-testülete nevében minden 
kedves olvasónak szerettei 
körében eltöltendő békés Ka-
rácsonyi ünnepet és boldog, 
sikeres új évet, jó egészséget 
kívánok! 
    

 Hamza Gábor 
polgármester

Békés Karácsonyi ünnepet és boldog, 
sikeres új évet kívánunk minden 

Kedves Olvasónknak!
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Elkészült Hajdúsámson Vá-
ros Polgármesteri Hivatala 
"A" és "B" épületének ösz-
szeépítése. Hajdúsámson 
Város Önkormányzata 2012. 
évben pályázatot nyújtott be 
az 5/2012. (III. 1.) BM rende-
let előírásainak megfelelően.

A pályázat során az elnyert 
bruttó 36 M Ft támogatás 
mellé az önkormányzat to-
vábbi bruttó 7,7 M Ft önerő 
biztosításával járult hozzá. A 
bővítéssel, összeépítéssel a 
meglévő „A” és „B” épület-
hez egy új központi rész, u.n. 
„nyaktag” került megépítésre 
a Szabadság tér felől, melyben 
helyet kapott az akadálymen-
tes közlekedést lehetővé tevő 
személyfelvonó, így a meg-

lévő, emeleti részen található 
polgármesteri, alpolgármesteri 
irodák, tárgyaló helyiségek is 
megközelíthetőek lettek, vala-
mint itt került kialakításra egy 
mozgáskorlátozottak számára 
is használható vizesblokk. 
A megvalósult beruházás a 
Hivatalba érkező ügyfelek 
számára lehetővé teszi a kul-
turált körülmények közötti vá-
rakozást, illetve a kialakításra 
kerülő információs és ügyfél-
szolgálati rész  szolgál az ügy-
felek előzetes tájékoztatására.

Az épületszárnyat ünnepélyes 
keretek között 2013. novem-
ber 26-án  Tasó László ország-
gyűlési képviselő  és Hamza 
Gábor polgármester  adta át.

Tovább szépül Hajdúsámson központja Tájékoztatás a 
kerékpárútról

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy  Hajdúsám-
son belterületén a kerék-
párút építése előreláthatólag 
2014. áprilisában befejező-
dik.

Ennek megfelelően Hajdú-
sámson Város Önkormány-
zata által üzemeltetésre nem 
került átvételre a kerékpárút, 
az továbbra is munkaterület-
nek minősül, de a téli időjárás-
ra tekintettel, a kerékpárútról 
történő hóeltakarításról és a 
síktalanításról az Önkormány-
zat gondoskodik.

Városfejlesztési 
és Műszaki Iroda

Ülésezett a Képviselő-testület
Tájékoztató a 2013. nov-
ember 28. és december 10. 
között tartott Képviselő-tes-
tületi üléseken hozott fonto-
sabb döntésekről.

Jóváhagyta az önkormányzat 
2014. évi belső ellenőrzési 
tervét.

Elfogadta a Hajdúsági Hulla-
dékgazdálkodási Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelőssé-
gű Társaság egységes szerke-
zetbe foglalt társasági szerző-
dését.

Elhatározta, hogy a közvilágí-
tás üzemeltetésére új szerző-
dést köt 1+1 év időtartamra, és 
a közvilágítás karbantartására 
a mindenkori költségvetésben 
fedezetet biztosít.

Döntött arról, hogy a közte-
mető temetőrendezési tervét 
elkészítteti. 

Elhatározta, hogy a Hajdú-
sámson Sámsonkert-Martinka 
Víziközmű Társulat részére 
2014. március 31-ig egy helyi-
séget biztosít térítésmentesen 
a Hajdúsámson, Petőfi u. 2. 
szám alatti ingatlanban. 

 A Hajdúsámson, Kossuth utca 
3. sz. alatti ingatlanon találha-
tó épületet - rendőrőrs céljára 
– a Rendőrség számára to-
vábbra is ingyenesen haszná-
latba adja, az erre vonatkozó 
megállapodás megkötéséhez 
hozzájárul. 

A Képviselő-testület a Moz-
gáskorlátozottak Hajdú-Bihar 
Megyei Egyesületével 2013. 

december 15. napjával együtt-
működési megállapodást kö-
tött.

A Képviselő-testülete elhatá-
rozta, hogy a „Bölcsődefej-
lesztés megvalósítása Haj-
dúsámsonban” elnevezésű 
projekttel kapcsolatosan Haj-
dúsámson Város Önkormány-
zata igényt nyújt be a megítélt 
támogatási összeg 15%-kal 
történő növelésére.

A II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola  felvételi körzetét 
Hajdúsámson közigazgatási 
területében javasolta megálla-
pítani.

A Képviselő-testület támogat-
ta a Technikai Tömegsport és 
Ifjúsági Szabadidős Egyesület 

Sportöltöző építésére vonat-
kozó Hajdúk Vidékfejlesztési 
Egyesülettel közös pályázatát. 

Döntött fejlesztési hitel felvé-
teléről. 

Elhatározta, hogy az önkor-
mányzat 2013. évi költségve-
tésében jelenleg zárolt vala-
mennyi kiadási előirányzatot 
feloldja. 

20 millió forint keretösszegű 
bankszámla-hitelkeretet nyit 
meg.

A II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Intézményi tanácsába 
Montlika Zoltán és Balogh Jó-
zsefné képviselőket delegálta.
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Az Európai Unió által finan-
szírozott EU Élelmiszerse-
gély Programot a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal szervezi. Az orszá-
gos program keretében az 
uniós forrásból előállított 
élelmiszereket az MVH-val 
szerződött szegélyszerveze-
tek, így például a Katolikus 
Karitasz közreműködésével 
juttatják el a magyarországi 
rászorulók részére. 

Településünk 10 tonna élel-
miszert kapott a Katolikus 
Karitasztól, Rónai Pálné el-
nök asszony segédletével.  Az 
élelmiszerek Hajdúsámsonba 
szállítását, illetve annak költ-
ségét a nyíregyházi Karitasz 
igazgatója, Gégény Béla úr 
vállalta. A kamionról történő 
lepakolást, illetve raktárba 
szállítást Szilágyi Gábor vé-
gezte díjmentesen. Az élel-
miszer adomány elsősorban 

nagycsaládosok, kisnyugdíja-
sok és - a gyermekjóléti szol-
gálat javaslata alapján - a rá-
szoruló családok között került 
szétosztásra. Összesen 362 
család 1366 tagja részesült az  
adományból, mely tarhonyát, 
spagettit, őszibarack   konzer-
vet és tejet tartalmazott.  Ez-
úton is köszönjük minden köz-
reműködő önzetlen segítségét.

Feketéné Oláh Ágnes                                                                                                             
Szociális   Irodavezető

Közfoglalkoztatás szem-
pontjából a 2013. év mozgal-
mas volt településünkön. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kor-
mányhivatal Debreceni Járási 
Hivatal Járási Munkaügyi Ki-
rendeltsége és Hajdúsámson 
Város Önkormányzata között 
létrejött hatósági szerződések 
alapján ebben az évben az 
alábbi programok valósultak 
meg:
kistérségi startmunka minta-
program keretein belül
- belvízelvezetés feladatok el-
látására 11 fő,
- illegális szemétlerakók fel-
számolására 21 fő,
- közúthálózat javítására 23 fő,
- mezőgazdasági fólia címen 
21 fő,
- mezőgazdasági utak karban-
tartására 11 fő,
- téli és egyéb értékteremtő 
programba pedig 54 fő került 
bevonásra.

Hosszabb időtartamú közfog-
lalkoztatás címen 243 fő al-
kalmazására került sor ebben 
az évben.

A 2013-2014. év átmeneti idő-
szakára vonatkozó hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatás 
beindítására került sor 2013. 
november 1-től, mely  2014. 
április 30-ig tart.  Ez a köz-
foglalkoztatás speciális, mivel 
353 fő képzésbe bevonása volt 
a fő feladat, amit sikeresen 
megoldottunk és a képzések 
már be is indultak az alábbi 
szakokon: alapkompetencia  
(173 fő), egészségőr (20 fő), 
házi betegápoló (20 fő), kerti 
munkás (40 fő), konyhai ki-
segítő (20 fő), mezőgazdasági 
munkás (20 fő), parkgondozó 
(20 fő), település karbantartó 
(20 fő), bérügyintéző, társada-
lombiztosítási ügyintéző (20 
fő). 

Összegezve a leírtakat meg-
állapítható, hogy 2013. évben 
737 fő lett foglalkoztatva, eb-
ből 353 fő foglalkoztatása át-
húzódik a 2014. évre. 

Reményeink szerint jövőre 
még több embert tudunk be-
vonni a közfoglalkoztatásba 
és  támogathatjuk visszakerü-
lésüket a munka világába.
   
                                                               

Balázs Erika
személyügyi ügyintéző

Dr. Pál Lajos emlékére Közfoglalkoztatás 
Hajdúsámsonban

Adományosztás 
Hajdúsámsonban

Megdöbbenéssel értesültünk 
róla, hogy Dr. Pál Lajos ál-
latorvos december 12-én ott-
honában hirtelen elhunyt.

A helyi újságunk 2012.         
decemberi számában jelent 
meg  a Vele készített interjú  
annak apropóján, hogy nov-
ember 30-án befejezte állator-
vosi praxisát.
Doktor úr Balmazújvárosból 
indult, a Debreceni Reformá-

tus Kollégiumban érettségi-
zett, majd 1957-ben Buda-
pesten állatorvosi diplomát 
szerzett. Ezt követően Hajdú-
sámsonba került, ahol családot 
alapított és 1994. évi nyugdíj-
ba vonulásáig a város egyetlen 
szakembereként, összesen öt-
venöt éven át településünkön, 
egy helyen szolgálta a lakos-
ságot.
Tavaly a következőképpen 
nyilatkozott pályájáról, életé-
ről: „Nagyon szerettem a mun-
kámat és nemcsak itt éltem, 
hanem benne is éltem a város 
életében……Nem mozdultam 
innen, mert azzal foglalkoz-
hattam, amit szerettem, beteg 
állatokat gyógyíthattam.” 
Munkássága, szakmaszerete-
te, kitartása példa lehet mind-
annyiunk számára. 
Dr. Pál Lajos emlékét kegye-
lettel megőrizzük. Nyugodjék 
békében.

Tóth János alpolgármester

Kutyatartók figyelmébe

Hajdúsámsonban nagyon sok kutyát tartanak. A kutyatartás ala-
pos meggondolást, körültekintést igényel, és felelősségteljes, 
rendszeres feladatokat jelent a gazdinak. A kutyának nagyon 
fontos, hogy biztosítva legyenek a fajának megfelelő tartási kö-
rülmények. A gazdinak emellett gondoskodnia kell arról is, hogy 
kutyája évente megkapja a veszettség elleni védőoltást és azono-
sítás érdekében be legyen chipelve. Ezt nagyon sokan elmulaszt-
ják, nem számolva az esetleges következményekkel.

Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy a kutyák chipeltetése 
4 hónapos kortól, míg a védőoltás 3 hónapos kortól kötelező!

Kérünk mindenkit, hogy akik eddig elmulasztották kutyájuk 
chipeltetését, oltását, tegyenek eleget ezen kötelezettségüknek 
és rendelési idejében keressék az állatorvost. 

Bagolyné Szűcs Mariann jegyző
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December a tél első hónapja. 
Már mindenki teljes szívvel 
készül az ünnepekre. Az Ad-
vent a várakozás időszaka.

Nagy várakozás előzte meg 
azt is, hogy idén ismét eljött 
hozzánk a Mikulás. Decem-
ber 6-án az aulában összegyűlt 
a gyerekek apraja-nagyja. A 
debreceni Huszár Gál iskola 
gyerekei több, mint százan 
pompás műsorral készültek a 
hajdúsámsoni gyerekeknek. 
A csodálatos, jól szervezett 
produkcióval sikerült előcsa-
logatni a Télapót, aki minden 
gyereknek csomagot hozott, és 
a pedagógusok is kaptak Tőle 
ajándékot. Ebéd után ismét be-
kukkantott hozzánk a Télapó 
bácsi, akinek a napközis gye-
rekek előadhatták színvona-
las produkcióikat. A szereplő 
tanulók szaloncukrot kaptak. 

Ezúton is megköszönöm min-
den szereplő gyereknek, hogy 
ilyen színvonalas műsorokat 
adtatok elő, illetve megköszö-
nöm minden felkészítő kolle-

gám lelkiismeretes munkáját, 
akik nélkül ez a csodálatos, 
hangulatos délután nem jöhe-
tett volna létre! A következő 
évben is igyekezzünk jók len-
ni, hogy jövőre is ellátogasson 
hozzánk a Nagyszakállú!

Andó Emese
nk.  mk. vezető

 Megérkezett a Télapó a 
II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolába

A Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskolában idén novem-
ber 21-én rendezték meg a már hagyományossá vált Móra Fe-
renc megyei vers-és prózamondó versenyt. 
Iskolánkat négy tanuló képviselte: 
— Telegdi Sándor 1. e
— Fejér Viktória 2. b
— Császár Imre 3. f
— Piroska Dorina Napsugár 4. f

A 3-4. oszályosok versenyében Császár Imre az I. helyezést érte 
el. Felkészítő tanító néni: Andó Emese
Gratulálunk nekik!

Bakk Zoltánné, Éva néni

Móra Ferenc megyei vers- 
és prózamondó verseny

Verseny eredmény – KRESZ:
2013. november 26 – án ked-
den zajlott Hajdúhadházon az 
idei GYIK – Kupa KRESZ 
verseny kistérségi fordulója, 
ahol Pindur – Pandúr csapa-
tunk a II. helyet szerezte meg. 
Így a megyei fordulóra is to-

vább jutottunk. A csapat tag-
jai: Kukola Kende 1. c; Káplár 
Balázs 2. c; Harapkó Máté 3. 
e; Langyel Dániel 4. e. 
Gratulálunk nekik!

Vastagné Szűcs Gabriella 
mk.v

2013. december 3-án köszöntötte 90. születésnapja alkalmá-
ból Tóth János alpolgármester Kovács Istvánné Margitka 
nénit, Hajdúsámson, Ág utca 31.szám alatti lakost.

Szépkorú köszöntése

Köszöntő

KRESZ verseny

Ozsváth József és felesége Czakó Ilona 2013.12.12. napján 
ünnepelte házasságkötésük 60. évfordulóját. Ez alkalomból 
köszönti lánya,fia,menye,veje, 3 unokája, unokaveje, 2 déd-
unokája és testvéreik.
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Szépkorúak lapozó – teázója

December 6-án hozzánk is 
ellátogatott a Mikulás. Nagy 
volt a meglepetés, amikor 
megérkezett a nagyszakállú 
Télapó. Néhányan pityereg-
tek egy kicsit, de természete-
sen nagyon izgatottak és kí-
váncsiak voltak miért is jött 
ez a bácsi!

Sorban köszöntötte a gyereke-
ket és az anyukájukat, s min-
denki kapott egy csomagot. A 
csomagban finomságok és me-
sekönyv rejtőzött.
Miután mindenki megkapta az 
ajándékot, elköszöntünk a Mi-
kulástól hiszen még sok helyre 
kellett mennie. De azért készí-
tettünk egy közös képet ami na-
gyon jól sikerült.
Ezután megvendégeltük a kis 
társaságot, örömmel fogyasz-
tották a sütiket és a gyümölcsö-
ket. A gyerekek birtokba vették 
a szolgálat klubszobáját, s önfe-
ledten játszottak.
December 13-án tartottuk az 
év utolsó összejövetelét, amit 
családi napnak szántunk. Tet-
tük ezt azért mert egész évben 
jártak hozzánk a gyerekek édes-
anyjukkal, azonban nem ismer-
tük meg a szűk családjukat, az 
apukákat és a nagyszülőket. 

Most lehetőséget adtunk nekik 
is, jöjjenek el s nézzék meg 
hová is járt az unokájuk illetve 
a gyermekük.
Szépen díszített karácsony-
fa és mézeskalács illat várta a 

vendégeket. Megnéztük az év 
során készült sok-sok képet 
projektorral kivetítve, közben 
karácsonyi zenét hallgattunk. 
Miközben néztük a képeket fel-

idéztük a közös élményeket. Az 
első foglalkozás áprilisban volt, 
azóta sokszor gyűlt össze a kis 
csapat. Sokat nevettünk együtt, 
fogadtunk vendégeket, szakem-
bereket akikkel fontos kérdése-

ket vitattunk meg.  A gyerekek 
és az anyukák is összebarátkoz-
tak, összetartó és nagyon aktív 
csoport jött létre.
 Szeretném megköszönni az ed-

digi aktív részvételüket s bízom 
benne, hogy  a következő évben 
is ugyanilyen lelkesek lesznek.
 
2014-ben is várom a meglévő 
és leendő klubtagjainkat!

A Baba-Mama Klub nevében 
mindenkinek kívánok békés, 
boldog karácsonyt és nagyon 
boldog új évet!

A Baba-Mama Klub decemberi programjai

Novemberben folytatódtak 
az idősek klubjában prog-
ramjaink, melyek közül 
kiemelném az adventi ko-
szorú készítést. Tagjaink a 
díszítéshez szükséges alap-
anyagok kiválasztása után 
- nagyon jó hangulatban 
- lázas munkába kezdtek. 
A koszorúk elkészítésében 
ötletekkel, tanácsokkal se-
gítették egymást. Mindenki 
saját ízlésének megfelelő kis 
remekművet alkotott, me-
lyet nagy örömmel vittek 
haza.

December 5-én szép számmal 
gyűltek össze férfiak és nők 
egyaránt, akik a gyerekkori 
emlékek, a hagyományok fel-
idézésével várták a Mikulást, 
aki miután megérkezett, meg-

hallgatta az általános iskola 1. 
osztályos tanulóinak műsorát. 
Örömmel fogadták tagjaink 
a mikuláscsomagot, melyet a 
nagyszakállú osztott szét kö-
zöttük.

December 12-én a debrece-
ni karácsonyi vásárba láto-
gattunk el, ahol nézelődés 
és egy kis vásárlás után, 
lepcsánkával a kezünkbe tér-
tünk haza.

Következő programunk - a 
karácsonyi és évbúcsúztató 
buli - egyben az utolsó is lesz 
ebben az évben. 
Ezek voltak röviden a klub 
nagyobb rendezvényei az év 
utolsó két hónapjában.
Szeretném megköszönni a 
klubtagok és kollégáim jelen-
létét, segítő munkáját, akik 
nélkül a klub nem lenne ered-
ményes. 

Jövőre is színes programok-
ban lesz részük klubtagjaink-
nak, de szeretettel várjuk az 
új érdeklődőket is.

Békés karácsonyt és boldog 
új évet kívánok mindenkinek!

Bagoly Mariann
klubvezető
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Házikoncert

Új kezdeményezésként, ha-
gyományteremtő módon, 
Házi koncertekre kerül sor a 
Művészeti Iskola, ezen belül 
Magyar Gabriella zongorata-
nárnő szervezésében. A hang-
versenyeket minden hónapban 
megtartjuk iskolánkban. Sze-
retnénk bemutatni a nagykö-
zönségnek, és diákjainknak 
a kezdő és haladó tanulók, a 
zenészek, táncosok, rajzosok 
produkcióit, munkáit. Célunk, 
hogy az év végéig tagoza-
tunkra járó összes növendék 
előadja, eltáncolja az eddig 
megtanult darabokat. Első 
koncertünk igen nagy sikert 
aratott tanulóink, és vendé-

geink körében. A következő 
rendezvényre december 16-án 
15.00-tól kerül sor. 2014-ben 
is folytatjuk a bemutatókat. 
Továbbra is szeretettel várunk 
minden érdeklődőt a Művé-
szeti Iskola rendezvényein.

Jakubecz Sándor 
igazgató helyettes

2013.11.29.-én iskolánk népi 
ének tagozatosai immár sok-
sok év óta idén is összemér-
hették tudásukat a Csapókerti 
Általános iskolában már ha-
gyományosan megrendezett 
megyei népdaléneklési verse-
nyen. Mindig nagyon készü-
lünk erre a megmérettetésre, 
hiszen ez a verseny igen ran-
gosnak számít szakmai körök-
ben is. Ezzel együtt a zsűri is 
egyre magasabb elvárásokat 
követel. A versenyzők száma 
évről évre növekszik. Éppen 
ezért idén az alsós és felsős 
versenyt külön helyszíneken 
rendezték meg. Nagy öröm 
számunkra, hogy énekeseink 
és az összeállított dalcsokraik 
színvonala idén is a legjobbak 
közé került!

Eredményeink:

Kerekes Nikolett: III. helyezés 
( 5 -6-os korcsoport szóló kat.)

Szabó Lídia: I. helyezés (5-6-
os korcsoport szóló kat.)

Farkas Valéria: I. helyezés (7.-
8.-os korcsoport Szóló kat.)

Kerekes Nikolett
Szabó Lídia I. helyezés 
(csoportos kat.)                             
Herman Dóra            
Farkas Valéria         

Felkészítő tanár: 
Hajduné Hőgye Zsófia

A Művészeti Iskola hírei

Hangszerbemutató

A Művészeti Iskola tanárai és 
tanulói rendhagyó módon idén 
is Hangszerbemutatót tartanak 
az óvodásoknak. Az elmúlt 
két alkalommal citerások-né-
pi énekesek, gitárosok, tánco-
sok, hegedűsök, zongoristák 
mutatkoztak be. A kedvcsi-
náló közös énekelés-táncolás, 
hangszerek hangja nagy sikert 
aratott a kis ovisok körében. 
Az előadás kiegészült a rajzo-
sok munkáinak bemutatásával, 
sőt a bátrabbak ki is próbál-

hattak néhány érdekes rajzos 
technikát. Nagy érdeklődés 
kísérte, hogy a hangszereket 
ki lehetett próbálni, megpen-
gethették a gitárokat-citerákat, 
vagy leüthették a zongora bű-
vös fekete és fehér billentyű-
it. Következő alkalommal a 
fúvósok mutatkoznak be. Re-
méljük a jövőben is örömöt 
szerezhetünk az Óvodásoknak 
bemutatóinkkal.

Jakubecz Sándor 
igazgató helyettes 

Népi énekeseink újabb sikerei!
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Mint minden évben, most 
is nagyon vártuk a Mikulás 
érkezését. Verseket, dalokat 
tanultunk, számoltuk hogy 
vajon mennyit kell még 
aludni, hogy megérkezzen 
hozzánk.

December 05-én csütörtökön 
délelőtt egy kis meglepetés 
műsor várta a gyerekeket. 
Egy kedves kis Hóember kö-
szöntött bennünket, majd a 
Kányádi Kvartett előadásában 
hallhatunk gyermekdalokat, 
melyek éneklésébe természe-
tesen mi is bekapcsolódtunk. 
Ezután a Nagy Kópé bábszín-
ház  kedves bábjai jelentek 
meg, a paraván mögött és 

megnézhettük a „ Jószívű Tél-
apó” című bábelőadást, amit 
nagy tapssal háláltak meg az 
ovisok. A mese után a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola 
és AMI  furulyásai adtak elő, 
Télapós dalokat Sándorné Sas 
Ildikó vezetésével. A gyere-
kek örömmel fogadták a fu-
rulyán elhangzó dalokat, és 
boldogan kísérték énekléssel 
az előadásukat.

Zárásként jött a legnagyobb 
meglepetés, ugyanis a Hóem-
ber és segítője minden cso-
portnak kiosztotta az ajándé-
kot, egy nagy csoki mikulást 
minden gyermeknek, amit 
ezúton is szeretnénk megkö-

szönni a Hit Gyülekezetnek.
Ezzel még nem ért véget a 
Mikulásvárás, hiszen pénte-
ken reggel minden csoportba 

ellátogatott a Télapó, versel-
tünk, énekeltünk neki, majd 
mindenki megkapta a várva 
várt mikuláscsomagot.

Mikulás az óvodában

Ebben az évben is nagy izga-
lommal várták gyerekeink, 
ezt a színes karácsony előtti 
délutánt. Hosszú évek óta 
fenn áll ez a jó kapcsolat a „ 
Segítség határok nélkül Ala-
pítvány” és a hajdúsámsoni 
Eszterlánc óvoda között. 

Az idén december 13-án is 
eljöttek és elhozták ajándé-
kaikat Németországból az 
itt élő gyerekeknek. Örülünk 

neki hogy évről-évre egyre 
több gyermeket ajándékoz-
nak meg óvodánkban, és 
ezért köszönettel tartozunk 
azoknak a német gyerekek-
nek, szüleiknek és az Ala-
pítványnak, hogy lehetővé 
teszik ezt. Karácsony a sze-
retet ünnepe, és Jézus szüle-
tésének napja. Egész évben 
fontos, hogy  figyeljünk egy-
másra, de ilyenkor ez még 
hatványozottan fontos. 

„Kapni jó, de adni még jobb 
„ ezt az elvet vallják,  s ennek 
köszönthetjük ezt a sok szép 
csomagot amit Anne Mül-
ler és férje kiosztott ezen a 
szép délutánon.  Az óvónénik 
mese előadással kedvesked-
tek a gyerekeknek és a ven-
dégeknek ahol az „ Arany-
hajú angyalka „ című mesét 
adták elő. Az énekkarunk és 
az iskola furulya szakköre  
karácsonyi dalokkal színe-

sítette ezt a szép karácsonyi 
délutánt. 

Szeretnénk megköszönni a 
„ Segítség határok nélkül 
Alapítványnak”  azt a sok 
örömet amit gyerekeinknek 
okoztak ajándékaikkal.

Nagyné Fülep Henrietta

„Segítség határok nélkül” karácsonyi ünnepség
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Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosokat, hogy a Hajdúsámso-
ni Polgármesteri Hivatal adócsoportja adónyilvántartását 
felülvizsgálta és megállapította, hogy vannak adóköteles 
ingatlanok, melyek nem szerepelnek a nyilvántartásban. Az 
érintett  tulajdonosok részére az adókötelezettsége teljesíté-
séhez szükséges bevallási nyomtatványokat megküldtük 

A kitöltött nyomtatványokat a kézhezvételtől számított 8 napon 
belül szíveskedjen benyújtani a Hajdúsámsoni Polgármesteri 
Hivatal A épület 1-2 számú irodájában, személyesen vagy pos-
tán 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. szám alatti címre.
Az adóköteles ingatlanok után az adóbevallások benyújtása az 

adózók kötelezettsége! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a be-
jelentési és adóbevallási kötelezettségének ezen felszólítás el-
lenére sem tesz eleget, úgy az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 172. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt szabá-
lyok alapján 5.000 Ft mulasztási bírság kiszabására kerül sor. 
Az adót annak kell megfizetni (adóalany) aki a naptári év első 
napján az építmény, telek, tulajdonosa (tulajdoni hányada 
arányában tulajdonostársa). Amennyiben azonban az építményt, 
telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog 
(haszonélvezet, bérleti jog) terheli, az annak gyakorlására jogo-
sult az adó alanya.

Hajdúsámson Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Irodája a 
társasági adóelőleg feltöltésére kötelezett vállalkozók figyel-
mét felhívja arra, hogy helyi iparűzési adóelőlegüket 2013. 
december 20-ig kötelesek a várható éves adó összegéig ki-
egészíteni.

Ha az adózó eddig az időpontig az adóévi várható adó összegét- 
figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére- nem 
fizeti meg legalább a 90 százalékos mértékben, a befizetett elő-

leg és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig 
terjedő mulasztási bírságot kell fizetnie.

A feltöltés összegéről az adózóknak bevallást kell benyújtaniuk. 
A feltöltési kötelezettség alá eső vállalkozóknak a bevallást ab-
ban az esetben is be kell nyújtania, ha számításai szerint nincs 
fizetési kötelezettsége. A bevallási nyomtatvány letölthető a 
www.hajdusamson.hu honlapról, illetve beszerezhető a Polgár-
mesteri Hivatal „A” épület 1. számú irodájában.

Adóelőleg feltöltés

Adóköteles ingatlanok bejelentése

Levelezési cím: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Telefon: 52/590-599, vagy az 52/590-590 (15-ös mellék), Fax.: 52/590-591
e-mail cím: polgarmesterihivatal@hajdusamson.hu 

Ügyfélfogadási időben személyesen: 
Hétfő, Kedd, Péntek: 8.00 - 12.00

Szerda: 13.00 - 16.00
(Csütörtökön nincs ügyfélfogadás)

Hosszú kihagyás után novem-
ber 8 -án rajtolt újra a közép-
európai amatőr ökölvívás csa-
patbajnoksága. 

A 2014-es szezon első találko-
zójának Komárno adott otthont, 
ahol a háromszoros győztes  
Sharks gárdája fogadta a szerb 
SPARTAK Subotica együttesét. 
A bajnokság első fordulójá-
ban a   hajdusámsoni kétszeres 
olimpikon Varga Miklós (60 
kg)  a házigazda Komárno szí-
neiben lépett szorítóba,ahol a 
Szerb csapat jokerével Bacic 
Vanja-val ütközött. Máté Attila 
tanítványa remekül kezdett, már 
az első menetben érezhető volt, 
hogy a roppant rutinos vajda-
sági bunyós nem jelent gondot 
Varga számára. A második fel-
vonásban a hajdúsági kiválóság 
tovább növelte előnyét,igy az 

ezt követő záró felvonás már 
csak hab volt a tortára,ahol egy-
értelművé vált,hogy a magyar 
fiú kezét emeli a magasba a 
vezetőbíró. Varga Miklósra ha-
marosan komoly megmérettetés 
vár,hisz decemberben a férfi fel-
nőtt országos bajnokságon lép 
szorítóba,ahol már köztudottan  
az új szabályrendszer szerint 
fejvédő nélkül küzd a bajnoki 
címért.

Török József

Varga Miklós győzelmet 
aratott Szlovákiában

Harangis lányok a női 
Magyar Bajnokságon

Hévízen került megrende-
zésre az idei női ökölvívó ma-
gyar bajnokság november 
20-23 között, ahol rekord-
számú nevezés mellett kellett 
megküzdeniük a gyengébbik 
nem képviselőinek.

 A megmérettetésre 44 klub 129 
öklözője adta le indulási szándé-
kát, így  már előre borítékolható 
volt,hogy nem lesz egy sétaga-
lopp a bajnoki cím elhódítása a 
versenyzőknek. Hajdúsámson 
színeit két versenyző képviselte 
a rangos viadalon. Máté Attila 
klubelnök elit kategóriában a 
bázisklubban készülő Süvöltős 
Renátát (69kg), míg ifjúsági ka-
tegóriában a világbajnokságot is 
megjárt debreceni Korcsmáros 
Mercédeszt (75kg) küldte szo-
rítóba. 
Az idei verseny több szem-

pontból is rendhagyónak 
mondható,hisz nem volt még 
rá példa,hogy a nevezők száma 
átlépte a 100 fős határt. A szabá-
lyokban is változás történt,hisz 
az ifjúsági versenyzők az elmúlt 
években a felnőtt kategóriával 
összevonva versenyeztek,idén 
viszont a Szövetség szétválasz-
totta a két korosztályt.
Sajnos a folytatás már nem volt 
ilyen szép a hajdúsági klub 
számára. A bázisklubot képvi-
selő  Süvöltős Renáta a rutinos 
Kozma Anitával (HALAS BC) 
csatázott. A  remek kepeséggel 
bíró sámsoni lánynál most nem 
jött ki a forma  az elemében lévő  
Kozmával szemben, így az első 
menetben  a Harangi SE. bu-
nyósa idő előtt búcsúzni kény-
szerült a további küzdelmektől.

Török József



SÁMSONI HÍRLAP 2013. 8. szám .9  

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

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
Tel.: Tel.: +36/52/590-592, +36/52/590-013 

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

Nyomda:Center-Print Kft, Debrecen, Füredi u. 76. 
ISSN:1789-0381

Sámsoni          Hírlap

HIRDETÉSEK

Tisztelt Őstermelők !

A nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak ez évtől már október 
31 és február 15 között nem lehet semminemű trágyázószert kijut-
tatniuk, kivéve természetesen február 1-től a kalászosok fejtrágyá-
zását. 
Ezen tilalmi időszakban már ideiglenes trágyakazal sem lehet a 
nitrátérzékeny tábla szélén. 
Ezen előírás nem vonatkozik azon nitrátérzékeny területekre, ame-
lyek ez év szeptember 1-től kerültek az érzékeny besorolás alá. Szá-
mukra a kötelezettség majd 2014. október 31-től alkalmazandó.

További részletek a www.kolcsonosmegfeleltetes.eu oldalon a 
JFGK4 menüpontban olvasható.

            Elek Sándor
ÚMPV Tanácsadó

Nemzeti  Agrárgazdasági Kamara Gazdálkodói
Információs Szolgálat

ÜNNEPI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Értesítjük   Hajdúsámson Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, 
hogy 2013. december 25-én (szerdán) a hulladékszállítás az ünnep-
re való tekintettel elmarad!
Helyette: 2013. december 28-án, szombaton történik a hulladék-
szállítás.
A 2014. január 1-ére (szerdára) eső szállítást pedig 2014. január 04-
én (szombaton) pótolja a Szolgáltató.
A megszokott helyen az elszállítani kívánt hulladékot kérjük reggel 
6 óráig helyezzék ki.

Értesítjük Hajdúsámson-Sámsonkert és Hajdúsámson-Martinka 
Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, hogy 2013. december 
26-án (csütörtökön) a hulladékszállítás az ünnepre való tekintettel 
elmarad!
Helyette:2013. december 29-én vasárnap történik a hulladékszál-
lítás.
A megszokott helyen az elszállítani kívánt hulladékot kérjük reggel 
6 óráig helyezzék ki.
  

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.



SÁMSONI HÍRLAP 2013. 8. szám10. HIRDETÉS


