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A Magyar Köztársaság elnö-
ke 2004. július 1-jei hatállyal 
Hajdúsámson nagyközség-
nek Városi Címet adományo-
zott, a városavató ünnepségre 
2004. augusztus 28-án került 
sor. Azóta a Városnapot min-
den év augusztusának utolsó 
szombatján megtartjuk. Ta-
valy  egész éves rendezvény-
sorozattal méltóképpen emlé-

keztünk a település első írásos 
formában történő említésének 
800 éves évfordulójára. Az 
idén is színvonalas rendezvé-
nyekkel és változatos progra-
mokkal szeretnénk a várossá 
nyilvánítás 10. éves évfordu-
lóját a lakossággal együtt ün-
nepelni.

Hamza Gábor
polgármester

Tíz éve város Hajdúsámson

Cifra szoba a múzeumban
„Cifra szoba Mérából” cím-
mel nyitottunk meg kiállítást 
a Magyar Kultúra Napjához 
kapcsolódóan, január 24-én 
pénteken a muzeális intéz-
mény kiállítótermében. 

A két teljes cifra bútorzat Er-
délyből, azon belül Kalotaszeg 
egy kis falujából, Mérából 
származik.   A családi hagya-
ték egy újonnan épült családi 
ház képébe már nem illett vol-
na, így került a győri székhe-
lyű Cifra Műhely Közhasznú 
Kulturális Egyesülethez, mely 
megalakulását is többek kö-
zött erre alapozta. 
Miután a portalanítás, kisebb 
javítások megtörténtek, szü-
letett meg a gondolat, hogy 
vándorlásra bocsátják. Azóta 
számos helyen fordult meg 
országunkban és határainkon 
túl egyaránt. Most Nyíradony 
után Hajdúsámsonban mutat-
ják be, majd márciusban az 
egyik bútorzat útra kel Rómá-
ba, a másik a tervek szerint 
megyénkben vándorol tovább.
A szervezők tapasztalatai 
alapján egyre több intéz-
ményhez és ezáltal, egyre 
több emberhez tudják eljut-
tatni üzenetüket, hogy ad-
janak egy szeletet ebből az 
“élmény-kultúra-hagyomány-

művészet” tortából. Ez azért is 
fontos számukra, mert a jelen 
emberénél, a jövő generáció-
inál szeretnék elérni, hogy a 
mai globalizálódó, felgyorsult, 
fogyasztó-orientált világban, 
ne menjünk el az igazi értékek 
mellett, és az általuk bemuta-
tott bútorokból ne legyen pél-

dául tüzelőanyag.
A kiállítás február végéig te-
kinthető meg kiállítótermünk-
ben. A diákokat múzeumpe-
dagógiai foglalkozással is 
várjuk.

Tarné Hajdú Judit
igazgató

A megnyitón Tóth János al-
polgármester mondott köszön-
tőt a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából. A bútorok törté-
netét, sajátosságait Deésy Gá-
bor, a Cifra Műhely Egyesület 
elnöke ismertette. A tájegy-
séghez kapcsolódó dallamok-
kal és koreográfiákkal közre-
működtek: Farkas Valéria és 
Nagy Tamara a helyi művé-
szeti iskola tanulói, valamint 
a nyíradonyi Kisliget Néptánc 
Együttes. A megnyitót követő-
en Hajdu Imréné Vera néni há-
zias süteményeit kóstolhatták 
meg a jelenlévők.
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Tájékoztató a 2013. decem-
ber 19. és 2014. január 16. 
között tartott Képviselő-tes-
tületi üléseken hozott fonto-
sabb döntésekről.

- A Képviselő-testület elha-
tározta, hogy a Toll 96 Kft 
kérelmének helyt adva a Te-
lepülésszerkezeti tervben és a 
Helyi Építési Szabályzatban, 
valamint a Szabályozási terv-
ben a Bodzás telep 0444/4 
helyrajzi számú ingatlannak 
a 0442/22 telek vonalában 
történő megosztását követően 
a déli telekterületet „mező-
gazdasági üzemi területbe” 
sorolja abban az esetben, ha 
a rendezési terv módosításá-
val kapcsolatban a kérelmező 
településrendezési szerződés 
keretében valamennyi költség 
viselését vállalja. 
Amennyiben az egyeztetési 
eljárás során bármely szak-
hatóság véleménye kizárja a 
rendezési terv módosításának 
lehetőségét, a kérelmező sem-

milyen kártérítési igénnyel 
nem léphet fel az Önkormány-
zattal szemben.

 -Elhatározta, hogy Hajdú-
sámson város egészségügyi 
alapellátásának javítása érde-
kében létre kívánja hozni a 4. 
sz. felnőtt háziorvosi körzetet, 
ezért a háziorvosi feladatok el-
látására pályázatot írt ki. 

 - A Turmix Építőipari, Tele-
püléstisztasági, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Bt-vel, mint 
Közszolgáltatóval a hatályos 
- folyékony hulladék elszál-
lítására és kezelésére létrejött 
- közszolgáltatási szerződés 
2014. február 28. napra törté-
nő közös megegyezéssel való 
felbontásához hozzájárul.

 - A lakossági folyékony hul-
ladék elszállításával és keze-
lésével kapcsolatban, a köz-
szolgáltató cég kiválasztására 
vonatkozóan pályázati eljárást 
folytat le. 

- Elhatározta, hogy a Klebels-
berg Intézményfenntartó Köz-
pont fenntartásában működő 
Csapókerti Általános Iskola 
Hajdúsámsoni Tagintézmé-
nyébe járó tanulók étkezteté-
sét elsődlegesen továbbra is 
a Sodexo Magyarország Kft. 
által kívánja szolgáltatni. 
  
 - A Képviselő-testület megál-
lapodást kíván kötni jogfenn-
tartással a Hajdúsámson-Sám-
sonkert Martinka Víziközmű 
Társulat elnökével, a Társulat 
által I., II, III, IV ütemben ed-
dig megvalósított vízi közmű-
vek tulajdonjogának térítés-
mentes átruházására.

 - Elhatározta, hogy a Hajdú 
Takarék Takarékszövetkezet-
tel fennálló kölcsönszerződé-
sek 2013. december 31. napján 
esedékes törlesztő részleteire 
és annak járulékaira 2014. 
március 10. napjáig kért fize-
tési halasztást jóváhagyja.
- A képviselő-testület kinyil-

vánítja, hogy a 2014. évi 
költségvetési törvényben írt 
feltételekkel az adósságállo-
mányának Magyar Állam által 
történő átvállalását igénybe 
kívánja venni.

- Módosította a gyermekvéde-
lem helyi rendszeréről szóló 
26/2013. (X. 10.) önkormány-
zati rendeletét, mely szerint 
az intézményi térítési díjak az 
alábbiak szerint módosultak:
Bölcsőde: - gyermekétkezte-
tésre vonatkozóan 280 Ft/fő/
nap.
Óvoda: 280 Ft/fő/nap
Állami általános iskola:
 - napközi 437 Ft/fő/
nap,  - menza 285 Ft/fő/
nap.
Állami általános iskola:               
speciális diéta igénylése ese-
tén): - napközi 574 Ft/fő/
nap, - menza 377 Ft/fő/
nap.

Ülésezett a Képviselő-testület

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elérkezett a 2014. év I. félévi adókötelezettség 
teljesítésének ideje. Az értesítők kézhezvételét követően 2014. március 17-ig fizethetik 
meg pótlékmentesen a helyi adókat és egyéb, idegen köztartozásaikat. (Az értesítők vár-
ható kézbesítése 2014. február 20-tól.)
Kérjük a Tisztelt Adózókat, hogy az adófizetési kötelezettségüket a Hajdú Takarék Taka-
rékszövetkezet 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 
önkormányzati 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
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
telefon: 52/590-599
e-mail: polgarmesterihivatal@hajdusamson.hu

Január havi: Február  03-án, 
február havi: Március 03-án, 
március havi: Április 01-én, 
április havi: Május 05-én, 
május havi: Június 02-án, 
június havi: Július 02-án. 

Pénztári órák: 9:30-13:30

Tájékoztató a 2014. I. félévi adófizetési 
kötelezettséggel kapcsolatban

Szociális jutta-
tások kifizetése

Közlemény
Értesítjük látogatóinkat, hogy a 
könyvtári beiratkozási díj 2014. 
február 1-től az alábbiak szerint 
változik: 
- 16 év alattiaknak és 70 éven 
felülieknek továbbra is ingyenes,
- felnőtteknek egy évre 1000.- Ft, 
- kedvezményezettek 500.- Ft. 
Kedvezményezettek: 
16 éven felüli diákok, a munka-
nélküliek, nyugdíjasok, önkor-
mányzati intézmények dolgozói.



SÁMSONI HÍRLAP 2014. 1. szám .3  KÖZÉRDEKŰ

Tény: 2013. novemberétől a hajdúsámsoni lakosnak a vérvételért 1000 Ft-ot kell fizetnie a háziorvosának.
Kérdés: Miért? Milyen jogi előírás alapján? Ki döntötte ezt el? Megfelelően lettek-e a betegek tájékoztatva?
Ennek jártunk utána, mert bár a paciens türelmes, de ugyanezen kérdéseket tették fel az alapellátásért felelős önkormány-
zatnál.
Hajdúsámsonban 1992-ben 
került átadásra az Egészség-
ügyi Központ, ahol helyet ka-
pott egy felnőtt háziorvos, két 
gyermekorvos, két fogorvos, 
anya- és kisgyermek tanács-
adó.
Az önkormányzat annak érde-
kében, hogy a betegeknek egy 

vérvételért ne kelljen Debre-
cenbe utaznia – egyeztetve a 
háziorvosokkal, az ÁNTSZ-
szel és a Kenézy Gyula Kór-
ház laboratóriumával – már 
a kezdetektől biztosította a 
helyben történő vérvételt. 
Az önkormányzat vásárolta 
meg évtizedeken keresztül a 

szükséges eszközöket, fizette 
a labor asszisztenst, és az ön-
kormányzat autója szállította 
be nap mint nap a vért a labor-
vizsgálatra és hozta ki az ered-
ményeket a háziorvosoknak.
Önálló labor nem működhe-
tett a Hársfa utcai rendelőben, 
mert nem voltak meg a fel-

tételei, de ezzel az együttmű-
ködéssel és az önkormányzat 
anyagi áldozatvállalásával 
több mint két évtizedig jól 
működött a rendszer.

Tájékoztatásul bemutatjuk, hogy az önkormányzat 2004. óta mennyit költött csupán a laborkellékekre:

Az Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztár Észak-alföldi Te-
rületei Hivatalát és a debreceni 
Kenézy Gyula Kórházban mű-
ködő HQ-LAB Egészségügyi 
Szolgáltató Kft-t kerestük meg 
a díjfizetéssel kapcsolatban.

Az OEP tájékoztatása szerint 
Hajdúsámson területi ellátási 
kötelezettség szempontjából, 
labordiagnosztika szakmában 
a Kenézy Gyula Kórház és 
Rendelőintézethez tartozik. 
A HQ-LAB Kft. a kórházzal, 
mint finanszírozási szerződés-
sel rendelkező egészségügyi 
szolgáltatóval megkötött köz-
reműködői szerződés alapján 
végezheti a tevékenységet.
Mint tájékoztattak „A házior-
vosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységről szó-
ló 4/2000. (II. 25.) EüM. ren-

delet rendelkezik a háziorvos 
kötelező feladatköréről, mely-
be beletartozik a szükség sze-
rinti szakorvosi vagy fekvőbe-
teg-gyógyintézeti vizsgálatra, 
gyógykezelésre való beutalás, 
a laboratóriumi minták levéte-
le azonban nem.”

A HQ-LAB Kft. a következők-
ről tájékoztatott bennünket:
„1. Amennyiben a 
hajdúsámsoni lakos a HQ-
LAB Egészségügyi Szolgál-
tató Kft. debreceni vérvételi 
telephelyein kíván megjelenni 
vér ill. vizelet minta vétele ill. 
kiértékelése céljából, akkor azt 
előjegyzés alapján, fizetési kö-
telezettség nélkül megteheti.
Amennyiben a hajdúsámsoni 
lakos a hajdúsámsoni házi-
orvosok rendelőjében jelenik 
meg vér ill. vizelet minta véte-

le céljából, akkor a debreceni 
központi laboratóriumba eljut-
tatott minták kiértékelése a be-
teg számára nem jelent fizetési 
kötelezettséget.

2. Az orvosok által megrendelt 
laborvizsgálatok vonatkozásá-
ban a Hajdúsámsonban történő 
vér és vizelet minta laboratóri-
umi vizsgálati előkészítése és 
annak kiértékelése nem jelent 
anyag jellegű terhet ill. fizetési 
kötelezettséget az orvosok ré-
szére.

3. Amennyiben igényt tartanak 
rá, akkor a háziorvosok részére 
ingyenesen biztosítjuk a vérvé-
telhez szükséges tűt és vérvé-
teli csöveket.

2014. január 7-én egyeztetés-
re kerül sor a háziorvosokkal, 

akik a feltett kérdésekre a kö-
vetkező szóbeli választ adták:
A díj bevezetését mi döntöt-
tük el. Nem egyeztettünk az 
alapellátásért felelős önkor-
mányzattal. A díj mértékét és 
a díj fizetése alóli mentesek 
körét is mi magunk határoz-
tuk meg. Ezzel kapcsolatban 
jogszabályhelyre nem tudunk 
hivatkozni, az Orvosi Kamara 
ajánlása alapján jártunk el. 

Kértem, hogy a háziorvosok 
juttassanak el egy tájékoz-
tató anyagot az önkormány-
zathoz, hogy azt a Sámsoni 
Hírlapban közzétegyük a la-
kosság korrekt tájékoztatása 
érdekében.
Erre mind a mai napig nem 
került sor.

Tóth János alpolgármester

Miért kell a hajdúsámsoni lakosnak a vérvételért 
1000 Ft-ot fizetnie a háziorvosának



SÁMSONI HÍRLAP 2014. 1. szám4. KÖZÉRDEKŰ

2013. december 2-től vásá-
rolható a Babakötvény a 
Magyar Államkincstár ál-
lampapír-forgalmazó ügyfél-
szolgálatain. Decemberben 
rekord nagyságú, a 2006. 
januártól eltelt időszak havi 
adatait is meghaladó összeg 
áramlott az új Babakötvény 
konstrukcióba.

Az állam által nyújtott életkez-
dési támogatás összege – ami 
jelenleg 42.500 Ft – a Magyar 
Államkincstár által vezetett 
Start letéti-számlán kerül au-
tomatikusan elhelyezésre a 
gyermek születését követően. 
A Start letéti-számlán elhe-
lyezett életkezdési támogatás 
összege nem egészíthető ki 
további befizetésekkel, illet-
ve kamatozása megegyezik a 
mindenkori infláció mértéké-
vel. A szülőknek lehetőségük 
van azonban arra, hogy az ösz-
szeget a Magyar Államkincs-
tár állampapír-forgalmazó 
ügyfélszolgálatain díjmente-
sen nyitható Start-értékpapír-
számlára helyezzék át és azo-
kat a Kincstár automatikusan 
kizárólag a gyermek születési 
évéhez igazodó Babakötvény-
be fektesse be, amely infláció 
felett 3%-os adó-, járulék- és 
illetékmentes kamatot garan-
tál a futamidő végéig. Erre a 
számlára a szülők, törvényes 

képviselők és hozzátartozók, 
valamint a települések önkor-
mányzatai – korlátlanul – fi-
zethetnek be forint összegeket.  

A szülők, a törvényes kép-
viselők és a hozzátartozók a 
2006. január 1. előtt született 
gyermekek részére is nyithat-
nak – egyszeri, 25.000 forint 
befizetése mellett – Start-ér-
tékpapírszámlát. Fontos ki-
emelni, hogy a számlanyitás és 
a számlavezetés díjmentes, il-
letve bármekkora forint össze-
get be lehet fizetni a gyermek 
javára, amely készpénzben, 
átutalással, bankkártyás fize-
téssel is megtehető bármely 
állampapír-forgalmazó ügy-
félszolgálaton, valamint ki-
egészítő szerződés birtokában 
a Kincstár WebKincstár for-
galmazó csatornáján keresztül. 
A magánszemélyi befizetések 
után évente az összeg 10%-
ának megfelelő, de legfeljebb 
évi 6.000 Ft további állami ka-
mattámogatás jár. 
A gyermek 18. életévének 
betöltéséig, illetve a Baba-
kötvény lejáratáig keletkezett 
megtakarítás és hozam mente-
sül mindennemű adó, járulék 
és illeték alól.

A kedvező feltételek miatt 
a szülőknek érdemes meg-
fontolniuk, hogy a korábban 

banknál vezetett Start-szám-
lákat átvigyék a Kincstárhoz. 
Első lépésként az ügyfélnek a 
Kincstár valamely állampapír-
forgalmazó ügyfélszolgálatán 
– a gyermek nevére – Start-
értékpapírszámlát kell nyitnia. 
Az ügyintéző által rendelke-
zésre bocsátott nyomtatványt 
– kitöltés után – az ügyfélnek a 
korábbi számlavezetőhöz kell 
benyújtania, és ezen nyomtat-
vány alapján a számlavezető 
a nála vezetett Start-számla 
megszüntetésével egyidejűleg 
az addig összegyűlt összeget 
a kincstári Start-értékpapír-
számlára átutalja.  A Kincstár-
hoz érkezett összeg ezt köve-
tően külön rendelkezés nélkül 
automatikusan befektetésre 
kerül a gyermek születési évé-
nek megfelelő sorozatú Baba-
kötvénybe.

A Start- értékpapírszámla nyi-
táshoz szükséges dokumentu-
mok:
a szülő (vagy a gyermek 
törvényes képviselőjének) 
személyazonosító kártyája/
igazolványa, és – ha van – lak-
címkártyája, 
a gyermek adóazonosító je-
lét tartalmazó adóigazolvány 
(amennyiben rendelkezésre 
áll), vagy arról szóló hivatalos 
igazolás,
gyermek születési anyakönyvi 

kivonata és lakcímkártyája,
annak a szülőnek az egyetértő 
nyilatkozata, akinek a családi 
pótlékot folyósítják. 

A Start- értékpapírszámlá-
val kapcsolatos bővebb in-
formációért hívja a Magyar 
Államkincstár Call Centerét 
(06-1-452-2900), látogas-
son el a Kincstár honlapjára 
(HYPERLINK "http://www.
allamkincstar.gov.hu"www.
allamkincstar.gov.hu), vagy 
keresse személyesen a Magyar 
Államkincstár Hajdú-Bihar 
Megyei Igazgatóság Állam-
pénztári Irodájának állampapír 
forgalmazó ügyfélszolgálatát 
az alábbi elérhetőségeken:
4026 Debrecen, Hatvan utca 
15.
Telefon: +36-52/516-288, 
+36-52/516-284, +36-52/516-
290, +36-52/516-313

Fax: +36-52/516-203

E-mail: 
api.haj@allamkincstar.gov.hu

Debrecen, 2014. január 21.

Magyar Államkincstár
Hajdú-Bihar Megyei 

Igazgatóság

Babakötvényt a Kincstárból
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Szolgálatunk az alapfelada-
tokon túl az alábbi tevékeny-
ségeket indította az elmúlt 
év során:

2013. áprilisában megalakult a 
Baba-Mama Klub, mely mára 
már egy sikeresen működő 
programmá fejlődött. Az el-
múlt év során jó néhány ösz-
szejövetelt tartottunk, melyek 
mindig jó hangulatban teltek, 
s bebizonyosodott, hogy igény 
van erre a szolgáltatásra. Sike-
rült meghívnunk szakembere-
ket akik szakmai tudásukkal 
és tapasztalataikkal nagyban 
hozzájárultak a sikerhez. Ven-
dégeink voltak: Gyányi Ditta-
Fehérné Varga Orsolya-Hipp 
Kft., Sárkány Zoltán-Milupa, 
Zavaczki Éva Bölcsődeve-
zető, Végvári Edit-pszicho-
lógus, Nagyné Lövei Lilla-
Hangbújócska Zenebölcsi, 

Ferenczi Beáta-pszichológus. 
A foglalkozások megszervezé-
sében és lebonyolításában sok 
segítséget kaptunk a Védőnői 
Kft. munkatársaitól, különö-
sen Petrásné Varga Judittól. 
Köszönjük az eddigi segítsé-
get!
Sikerült megnyerni néhány 
támogatót is, akik tárgyi esz-
közökkel, mintákkal segítették 
a klub tevékenységét: Nestlé, 
DM, Hipp Kft., Köszönjük 
nekik!

Októberben Kreatív Klub né-
ven új programot indítottunk 
el, melyet a szolgálatunknál 
nyilvántartott, együttműkö-
désre kötelezett, rendszeres 
szociális segélyben részesülő 
ügyfeleink részére szervez-
tünk.
Többségük már évek óta 
munkanélküli, s viseli ennek 

a létnek minden negatív kö-
vetkezményét. Jellemző hogy 
elszigetelődnek, depresszióssá 
és életunttá válnak, haszonta-
lannak érzik magukat. Ebből 
szeretnénk kizökkenteni őket, 
pozitív élményekkel, pozitív 
szemlélettel gazdagítani őket. 
Foglalkozásainkon kézműves 
technikák segítségével készí-
tenénk személyes és ajándék-
tárgyakat egy bögre tea és egy 
jó kis beszélgetés mellett.
Az összejöveteleket havi egy 
alkalommal tartjuk, eddig két 
foglalkozást tartottunk, me-
lyeken karácsonyra készülvén 
gyertyatartókat és apró kará-
csonyi ajándékokat készítet-
tünk.

Decemberben hagyomány-
teremtő céllal meghirdettük 
cipősdoboz és élelmiszercso-
mag akciónkat. Várakozása-

inkat felülmúlta az eredmény, 
hiszen 37 cipősdoboz és 12 
élelmiszercsomag gyűlt össze.
A programban az intézmény 
dolgozói is részt vettek, min-
denki lehetőségeihez mérten. 
Volt aki kész csomagot hozott, 
volt aki játékot, édességet s 
volt aki a csomagolásban, ki-
osztásban segített. Köszönjük 
nekik!
Sikerült minden csomagot el-
juttatni a legmegfelelőbb hely-
re, sok-sok gyermeknek és fel-
nőttnek szerezve ezzel örömet, 
boldog ünnepet!

Szolgálatunk programjai 
2014-ben is folytatódnak, vár-
juk az eddigi és az új érdeklő-
dőket!

 Nagy Gyöngyi                                                                   
Családsegítő Szolgálat

2014. december 16-án a dél-
előtti órákban tartottuk ka-
rácsonyi műsorunkat a II. 
Rákóczi Ferenc Általános 
iskola és AMI sajátos neve-
lési igényű tanulókat ellátó 
tagozatán. 

Az ünnepre való felkészü-
lés már hetekkel korábban 
elkezdődött. A szereplők ki-
válogatása, szerepek kiosz-
tása, valamint az elkészült 
koreográfia próbája sok-sok 
munkát, feszültséget, s örö-
möt jelentett gyereknek, fel-
nőttnek egyaránt. Az iskolai 
ünnep hagyományosan ver-
sek, énekek, karácsonyi dalok 
jól összeillesztett műsorából 
áll, amelyhez idén szerettünk 
volna olyan érzelmi többletet 
tenni, ami a családi szeretet 
és összetartozás érzését jelen-
ti mindazoknak, akik e szűk 
közösség tagjai. A gyertyák 
és mécsesek halvány fénye, 

közös gyertyagyújtás a fenyő-
fánál, gyerekeknek és a fel-
nőtteknek átadott ajándékok 
mindenki számára egy felejt-
hetetlen együttlétet jelentettek. 
Az ünnepi műsor véget ért 

ugyan, s emléke idővel hal-
ványul talán, de soha nem fe-
ledjük, mert emlékeztet rá egy 
érzelmekkel teli közös szív-
dobbanás.

Ezúton szeretnénk kifejezni 
hálánkat és köszönetünket 
Kerekes Zoltánnak, aki ka-
rácsonyi ajándékcsomagjá-
val mosolyt varázsolt gyere-
keink arcára.

Mi történt 2013-ban?
A Családsegítő Szolgálat rövid visszatekintője a 

2013-as évre

Karácsonyi műsor a SNIT-en
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Az Eszterlánc Óvoda és „Haj-
dúsámsoni Óvodásokért Ala-
pítvány” szervezésében, első 
alkalommal került sor a „Jóté-
konysági koncert” megrende-
zésére. Bíztunk benne, hogy a 
mai rohanó világunkban azért 
tudunk egy kis időt fordítani 
egy olyan kezdeményezésre, 
amellyel segíthetünk máso-
kon. Vannak dolgok, amelye-
ket érdemes támogatni. Úgy 
gondolom, hogy ez a „Jóté-
konysági koncert” egy ilyen 
esemény. Egy - egy kitűzött 
célért való összefogás sokféle 
lehet. Van olyan, hogy embe-
rek milliói állnak ki egyetlen 
cél érdekében, de van, hogy 
csak egy kisebb csoport akar-
ja megmutatni mire képesek. 
Ezen kisebb csoport tagjai 
vagyunk mi, akik nem a vi-
lág megváltoztatását tűztük 
ki célul magunk elé, hanem 
csak közvetlen környezetünk-
nek szeretnénk hasznára lenni. 

Megragadnám az alkalmat, 
hogy köszönetet mondjak 
Vincze Jánosnak, aki kezde-
ményezője és aktív szervező-
je volt ennek a Jótékonysági 
koncertnek. Szeretnénk meg-
köszönni a Csokonai színház 
művészeinek, hogy részvéte-
lükkel támogatták rendezvé-
nyünket. Köszönöm a Nap-
sugár és Katica csoportnak, 
illetve az óvodapedagógu-
soknak a szereplését, és nem 
utolsó sorban minden kedves 
vendégünknek, akik jelenlé-
tükkel megtisztelték rendez-
vényünket.
Zárásként Böjte Csaba szerze-
tes szavait szeretném idézni:
„Aki nem hisz abban, hogy 
mennyi jó ember van, az kezd-
jen el valamit, jót tenni, s meg-
látja milyen sokan oda állnak 
mellé.”

Váradi Lászlóné        
intézményvezető                                             

2013. december 18-án a 
SNIT-tagozat alsósai Deb-
recenben tanulmányi sétán 
vettek részt.

Meglátogatták a Déri Múze-
umot, ahol ámulatba ejtette 
őket a Medgyessy festmények 
lélegzetelállító monumentali-
tása, az Egyiptomi múmiák, és 
a többi csoda, melyekkel ed-
dig nem találkozhattak. A láto-
gatás után sétáltak a főtéren a 
karácsonyi forgatagban, meg-
nézték a kivilágítást. A forró 

tea és kürtőskalács után be-
mentek melegedni Debrecen 
legnagyobb üzletközpontjába, 
ahol láthatták az áruház dísz-
kivilágítását, a központban 
elhelyezett mesedíszletet. Fe-
lejthetetlen élményekkel tér-
tek haza. Köszönjük az Isko-
lánkért Alapítványnak, hogy 
az alapítvány kisbuszával be-
juthattak a „nagyvárosba”.

Jakubecz Sándor 
igazgató helyettes

Tanulmányi sétán a SNIT-tagozat

Jótékonysági Koncert január 17-én
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Kedves Hajdúsámsoniak, is-
merősök!

A 2. c. osztály november 27-i 
szakköri délutánjáról számo-
lunk be ezúton. Ezen a dél-
utánon Piroska János bácsi 
jött el hozzánk eredeti hajdú 
öltözékben. Amit magára öl-
tött az, az erdélyi fejedelem-
ség egyenruhája volt. Ő nem 
csupán hagyományőrző, ha-
nem hajdúkapitány is. Így 
megismerhettük, hogy ünnepi 
alkalmakkor hogy kell felöl-
tözni egy hagyományőrzőnek. 
Alaposan szemügyre vettük az 
öltözéket:
A süveget, a három sastollal, 
mely a rangot jelöli, és a sza-
badságot jelképezi. 

A bundát, melyen, vállon át-
vetve hordták a kacagányt. Ez 
utóbbi öltözet farkas-, vagy 
párducbőrből készült, dísz-
csattal összefogva. 
A nadrágot és a kabátot sötét-
kék posztóból varrták, míg az 
inget fehér vászonból. Piros 
bőrcsizmát viseltek hozzá, 
melyre felszerelték a sarkan-
tyút, ha lovon közlekedtek.

A fegyverzetről is sokat me-
sélt, érdekes történeteket fű-
zött hozzájuk. Minden fegy-
vert megfoghattunk, alaposan 
szemügyre vehettük, s min-
denkinek lett egy kedvence az 
óra végére. Elképzeltük, ho-
gyan lovagolnánk kezünkben 
a kopjával és buzogánnyal. 

Hogy tartanánk a pajzsot ma-
gunk előtt. Az övszíjra hogyan 
akasztgatnánk fel a szablyát, a 
fokost, a lódingot, a kulacsot. 
Hogy akasztanánk rá a tőrt, s 
hova dugnánk a pisztolyt. S 
ha már ez mind rajtunk van, 
a bal vállunkon átvetnénk a 
tarisznyát, tele értékes holmi-
val. Például a lőportartóval, 

ami szarvasagancsból készült. 
Megtudtuk azt a történelmi 
tényt is, hogy a Szatmári ut-
cánk már a középkorban is or-
szágút volt, hiszen Szatmárné-
metiből ezen az úton hajtották 
a szürke marhákat az osztrák 
piacokra. Ekkor volt nagyon 
fontos, hogy a hajdú katonák 
kísérjék a hajtókat, hogy a 
betyárok, rablók támadásaitól 
megvédjék a jószágokat.

Nagyon élveztük a foglalko-
zást, s megbeszéltük János 
bácsival, hogy legközelebb 
egy történelmi sétára visz el 
bennünket.

2. c. osztály szakkörösei

Talán észre sem vesszük, de 
telnek – múlnak a napok, a 
hetek és megérkeztünk ah-
hoz az időszakhoz, amikor 
álarcok és maszkok mögé 
elbújva, szuperhős és király-
lány jelmezben énekeljük a 
farsangi dalokat. De mégis 
szívmelengető érzés vissza-
emlékezni 2013. december. 
21-re, amikor iskolánk aulá-
ja díszfényekbe öltözve meg-
nyitotta kapuját a diákok, is-
kolánk dolgozói és városunk 
lakosai számára. 

Talán a karácsonyi műsor 
előkészületei során kapjuk a 
legtöbb segítő kezet, ötletet 
a műsor megvalósításához, 
meghitté tételéhez. A díszle-
tek megácsolása, megfestése, 
a fények és a nélkülözhetetlen 
hangosítás használata, amely 
által különleges színházi han-
gulat született, a rend –tiszta-
ság megteremtése mind-mind 
gondos kezek munkáját dicsé-
rik. Felsorolni is nehéz azokat 
a dolgokat, amelyek nélkül 
nem lett volna teljes ez a dél-
után. Művészeti iskolánk taná-
rai, művészei nagy lelkesedés-
sel és még nagyobb szeretettel 

készítették fel növendékeiket 
a műsorra és örömmel vál-
lalták a fellépést tanítványa-
ikkal közösen. Már évek óta 
hagyomány, hogy a gyönyö-
rű fenyőfát a bölcsődésekkel 
együtt ünnepélyesen öltöz-
tetjük fel. Ezek után az óvo-
dások kedveskedtek a jelen 
lévőknek szép műsorukkal, 
majd városunk polgármestere 
tartotta meg ünnepi beszédét. 
A 4. f osztály következett és 
adták elő történetüket. Az est 
fénypontja előtt zenetanáraink 
és csengő hangú énekes diák-
jaink, valamint kántáló nép-
zenészeink és néptáncosaink 
vezettek át bennünket Józsi 
bácsi a cipészmester történeté-
hez. A történet egyszerűsége, 
gördülékenysége és értelmez-
hetősége tette lehetővé, hogy 
lelkünkben felbuzduljunk és 
megértsük a karácsony valódi 
titkát. A várakozás, a vágyako-
zás a fel nem ismert találkozás 
és az ígéret beteljesedése a 
történetben mind – mind útra-
valóul szolgált, hogy hasonló-
képpen készüljünk karácsony 
szent estéjére. 

Hajdu Sándor

A Helytörténeti szakkör hírei

Karácsonyi műsor az iskola aulájában
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a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása című pályázatról: NFA-2014-KKV

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alaprész (NFA) 2014. évi központi keretéből nyílt jellegű pályázatot hirdet 
mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. Az NFA-ból 13 milliárd Ft támogatási ke-
retösszeg áll a pályázók rendelkezésére. Ebből 1100-1200 KKV-nál 6500 új munkahely létesíthető, továbbá legalább 12000 már meglévő 
munkahely megőrzése segíthető. A pályázat alapján a pályázati útmutató szerinti induló beruházás támogatható. 

A pályázat célja: a területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, a KKV-k fejlődésének, gazda-
ságban betöltött szerepük, piaci pozícióik bővítése, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása; a vállalkozások 
számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű területfejlesztési-sta-
tisztikai kistérségekben, településeken; az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással; a foglal-
koztatás regionális különbségeinek mérséklése kiegészítő támogatás biztosításával. 

A pályázók köre: A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és 
Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehetnek részt az alábbi jogszabályok szerint:
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságok,           
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 70. §-a szerinti egyes jogi személyek vállalatai,        
a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti 
fióktelepek,
a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek,
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozók.

Elszámolható költségek: kizárólag új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak 
közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése során felmerülő - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a to-
vábbiakban: Számviteli törvény) 47-48. § és 51. §-a alapján elszámolható és igazolt - azon költségek, amelyek a Számviteli törvény 1. 
sz. mellékletében szereplő „A. Befektetett eszközök” mérlegsoron belüli „I. Immateriális javak” 2., 3.-ból licenc és 4.-ből a találmány, a 
szabadalom és a know-how, valamint „II. Tárgyi eszközök” 1-3. mérlegtételek körébe tartozó eszközök beszerzésével, megvásárlásával 
kapcsolatban merülnek fel. 
A II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegsorból az elszámolható költségek körében az új épület, 
épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jog-
szabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások 
vehetők figyelembe. Más építési költség nem számolható el.

A támogatás formája: vissza nem térítendő.
 
A támogatás mértéke: 
Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályáz-
ni, külön-külön, illetve halmozottan:            
a) amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségben, településen valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, vagy
b) amennyiben a beruházás leghátrányosabb helyzetű kistérségben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban 
részesített településen valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft,
c) amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoz-
tatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,
d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekkép-
viseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munka-
helyenként 300 ezer Ft,
e) amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, az a) vagy a b) pontban meghatározott kiegészítő támogatáson kívül 
új munkahelyenként további 400 ezer Ft.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), külön-külön, egy darab zárt küldeményben, a lapokat lefűzve, rendezett, áttekinthető 
formában, tartalomjegyzékkel ellátva, az útmutatóban rögzített formai előírásoknak megfelelően, magyar nyelven, az útmutató mellékle-
teiben szereplő szempontok alapján, kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével kell elkészíteni, amelyhez csatolni 
kell a pályázati útmutató mellékleteiben szereplő minták alapján összeállított nyilatkozatokat és dokumentumokat. A pályázat tartalmát (a 
csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón  - word és excel formátum alkalmazásával - is be 
kell nyújtani.

A pályázatot kizárólag az alábbiak szerint lehet benyújtani:
A könyvelt postai küldeményként, kizárólag Magyarországon feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi 
postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a pályázatot a beruházás helye szerinti munkaügyi központ részére lehet eljuttatni a 2014. 
január 9-től 2014. február 14-ig terjedő időszakban. A munkaügyi központok címjegyzéke a pályázati útmutató 12-13. oldalán található. A 
feladás időpontjának a küldeményen szereplő - a pályázó által igazolható - postára adás bélyegzőjének dátuma számít.
A pályázati dokumentáció megtalálható, letölthető a www.munka.hu honlapról.
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Óvd a gyalogost!
A gyalogosoknak - mint a közlekedés legvédtelenebb résztvevőinek –a téli szürkületi és sötét idősza-
kokban való közlekedése nagyobb kockázatot jelent, mint az év egyéb időszakaiban.

Télen sajnálatos módon megnövekszik a gyalogos elütések száma. A kedvezőtlenné váló látási és útvi-
szonyok ugyanakkor csak „asszisztálnak” ehhez. A balesetet ugyanis minden esetben emberi mulasztás, 
valamilyen szabályszegő magatartás okozza.

Az utóbbi napokban jelentősen megnőtt a gyalogos elütések és ennek következtében meghalt személyek 
száma, mivel 2014 januárjának első három hetében 13 gyalogos szenvedett halálos kimenetű közúti 
közlekedési balesetet. Ezen esetek bekövetkezésében jellemző tényező volt, hogy pl. 6 esetben a gyalo-
gosok az úttesten szabálytalanul kívántak áthaladni, 4 esetben pedig az úttest szélén való közlekedésük 
közben vesztették életüket. Sajnálatos módon 1 főt kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, míg két gyalogost 
munkavégzés közben, az úttest mellett ütöttek el. Jellemző továbbá, hogy a 13 tragikus halálesetből 10 
a késő délutáni, esti, illetve kora reggeli időszakban következett be.

Nem árt tudni, hogy kedvezőtlen időjárási körülmények között a gyalogosok általában nem elég körültekintőek és kevésbé figyelnek 
a közlekedés más résztvevőire, hiszen a kellemetlen időben – érthető módon – mielőbb célhoz szeretnének érni. Ebből adódóan a 
járművezetők mindig fokozott figyelemmel és a sebesség csökkentésével közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, busz-
megállókat, valamint azokat a helyeket, ahol fokozottan kell számolni gyalogosok megjelenésére.

Kérjük, hogy most még inkább fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjünk! A sebesség csökkentésével és nagyobb kö-
vetési távolság tartásával megelőzhetők az erre az időszakra leginkább jellemző közlekedési balesetek.

A KRESZ a gyalogosok részére előírja, hogy „lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a láthatósági 
mellény (vagy ruházat) használata kötelező!” A láthatósági – fényvisszaverő eszközök használata életmentő lehet lakott területen 
belül  is,  sötétben is, és jó látási viszonyok között is, így pl. a láthatósági mellény viselése ajánlott azokban az esetekben is, amikor 
az éppen nem kötelező! A láthatósági mellény mellett, vagy a helyett a nem sötét színű, jól látható hétköznapi ruházat viselése is 
sokat jelenthet egy baleset bekövetkezésének megelőzésében. 

A gépjárművek tompított fényszórói 35-45 m távolságban világítják meg az útfelület egy részét, mely távolság a latyakos időben 
jelentősen lecsökkenhet. A szürke-fekete környezetbe olvadó ruházat, láthatósági eszközöket nem viselő gyalogos baleseti kockáza-
ta megnő, féktávolságon belül elüthetik őket. Lakott területen kívül a gyalogosoknak kötelező a forgalommal szemben közlekedni, 
mert így jobban látják a szemből érkező forgalmat!

Saját közlekedésbiztonságunk érdekében tenni kell valamit! Ennek egyik módja a LÁTHATÓSÁG növelése.

Gyalogosok! …LÁTSZANI! Gépjárművezetők! …LÁTNI!

A balesetek nem történnek, azokat okozzák! Figyelmetlenség, felelőtlenség, 
kockázatvállalás, nemtörődömség, a láthatóság hiánya, a nem megfelelő vilá-
gítás használata… tragédiát okoz!

Biztonságos és balesetmentes közlekedést kíván:

a Hajdú-Bihar Megyei Balesetmegelőzési Bizottság

KÖZÉRDEKŰ
folytatás a 8. oldalról: hátrányos, leghátrányosabb helyzetű kistérségek, települések és a szabad vállalkozási zóna területi kategória 
fogalmának magyarázata, a vonatkozó Korm. rendeletek megnevezése az útmutató 17. pontjában található. Amennyiben a pályázatok 
munkaügyi központokhoz történő benyújtásának határidejéig a vonatkozó hatályos jogszabályok /311/2007. (XI. 17.) és 240/2006. (XI. 
30.) Korm. rendeletek/ helyett új jogszabályok lépnek hatályba, a korábbi és az új jogszabályok mellékletében szereplő hátrányos, leghát-
rányosabb helyzetű kistérségek és települések - ezen pályázat szempontjából - egyaránt kedvezményezetti körbe tartoznak, és igényelhető 
a területi alapú kiegészítő támogatás. Tehát ha az új jogszabályok szerinti besorolás miatt a kistérség, település a korábbinál kedvezőtle-
nebb pozícióba került, minden esetben a kistérség, település számára előnyösebb területi besorolást és kiegészítő támogatási összeget kell 
figyelembe venni. 
 A szabad vállalkozási zónák hátrányos és leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, illetve településeken jöttek létre. Ezért a zónákban 
ennek megfelelően az új munkahelyenkénti 200, vagy 300 ezer Ft kiegészítő támogatáson kívül további 400 ezer Ft, tehát összesen 600 
(200+400 ezer Ft), vagy 700 ezer Ft (300+400 ezer Ft) kiegészítő támogatás igényelhető. 
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A 
MÉH-

telepen
(Hajdúsámson, 

Hadházi út.)
elkezdődött a 

TÜZIFA 
értékesítés!

Nyitva: H-P: 8-16 
óráig

SZO.: 8-12 óráig
Tel.: 52/200-818

Hajdúsámson, Dózsa Gy. u. 28. 
sz. alatt lévő közművesített la-
kóingatlan és a Garai u. 35. sz. 
1039m2 építési telek eladó.

Érdeklődni 52/501-374 vagy 
06/30-9635-001 telefonszámon.

Asztalos 
és üvegezési 

munkákat 
számlaképesen vállalok. 
Tel: 06/30-253-4193

ELADÓ INGATLANOK! 

Mezőgazdasági és erdőgazdasági 
képzések ingyenesen
Méhész (OKJ: 31 621 05 0000 00 00)
A képzésben való részvétel feltételei:
 1.) alapfokú iskolai végzettség, 2.) 18. betöltött életév, 3.) egészségügyi alkalmasság.

Lakott-területi fakitermelő (OKJ: 31 623 01 0001 33 01) ÚJ! ÚJ! ÚJ!
A képzésben való részvétel feltételei:
1.) a vizsgára bocsátást megelőzően fakitermelési szakmában eltöltött 1 év gyakorlat
2.) egészségügyi alkalmasság.

Erdészeti közelítőgép kezelője (OKJ: 31 521 04 0100 31 03) ÚJ! ÚJ! ÚJ!
Gyógynövény-termesztő ÚJ! ÚJ!
(OKJ: 31 622 01 0100 21 03)

Fűszernövény-termesztő ÚJ! ÚJ!
(OKJ: 31 622 01 0100 21 01)

Aranykalászos gazda (OKJ: 33 621 02 0100 31 01) ÚJ! ÚJ! ÚJ!
A képzésben való részvétel feltételei:
1.) alapfokú iskolai végzettség, 2.) 18. betöltött életév, 3.) egészségügyi alkalmasság, 4.) b kategóriás jogosítvány

Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő (pl.: traktor)
(OKJ: 31 521 19 0010 31 06)

Mezőgazdasági rakodógép-kezelő (pl.: markoló)
(OKJ: 31 521 19 0010 31 07)

Önjáró betakarítógép-kezelő (pl.: kombájn)
(OKJ: 31 521 19 0010 31 10)
A képzésben való részvétel feltételei:
1.) alapfokú iskolai végzettség, 2.) 18. betöltött életév, 3.) egészségügyi alkalmasság, 4.) b kategóriás jogosítvány

Motorfűrész-kezelő Fakitermelő
(OKJ: 31 623 01 0100 21 03) (OKJ: 31 623 01 0100 31 03)
A képzésben való részvétel feltételei:
1.) alapfokú iskolai végzettség, 2.) 18. betöltött életév, 3.) egészségügyi alkalmasság

A DEKRA Akademie Kft. a fenti képzéseket ingyenesen indítja a VM támogatásával különböző helyszíneken.
A részletekről érdeklődjön: DEKRA Szolgáltató Központ Budapest Telefon: 06-1/487-1090

Az Ön személyes tanácsadói: Fodor Mari: 06-30/288-1750, Polonkai Zsófia: 06-30/691-8373,
Jávor Szilárd: 06-30/757-4319

DEKRA Akademie Kft., 1012 Budapest, Vérmező út 4.
Telefon: (06-1) 487-1090 Fax: (06-1) 487-1099 E-mail:  HYPERLINK "mailto:info@dekra-akademie.hu" info@dekra-akademie.hu Internet:  HYPERLINK "http://
www.dekra-akademie.hu" www.dekra-akademie.hu

Nyilvántartási szám: 07-0190-05 Akkreditációs lajstromszám: AL 0088 ÚMVP regisztrációs szám: 1004450610

Minőséget képezünk. 

INgyENEs
mert 100% VM támogatással
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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

HIRDETÉSEK

 Piacvezető Biztosító Társaság 
adókedvezménnyel támogatott, új termék piaci bevezetésére 

500.000 Ft kezdési támogatással
                                     

1 fő felsőfokú végzettségű
tanácsadó kollégát keres

                                     
Jelentkezés önéletrajzzal: 

babilla71@gmail.com 

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
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Hollósi Gáborné, Hajdúsámson, Zrínyi utcai lakos december 25-én 
töltötte be 103. életévét. E jeles alkalomból december 23-án Tóth Já-
nos alpolgármester és Koszta Mariann anyakönyvvezető köszöntötte 
Emma nénit.

Konyári István, Hajdúsámson, Rózsa utcai lakos 
december 19-én, 90. születésnapján Tóth János 
alpolgármester és Koszta Mariann anyakönyv-
vezető köszöntötte.

Szépkorúak köszöntése

Szilveszter
2013. utolsó napján a főtéren rendeztük meg az önkormányzat támogatásával a szilveszteri mulatságot, melyen lezártuk 
a „800 éves Hajdúsámson” rendezvénysorozatot. Erre utalt az este folyamán többször levetített összefoglaló kisfilm is. Éj-
félkor pezsgős koccintásra és tűzijátékra került sor, majd a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány támogatásával a 
Polgármesteri Hivatal épületén egy újabb fényfüzér került felkapcsolásra, mely arra utal, hogy 2014-ben a várossá válás 10. 
évfordulóját ünnepeljük. Köszönet mindenkinek, aki a program sikeres lebonyolításában segítséget nyújtott.

A szervezők

A bölcsődés, az óvodás gyerekek és az iskola di-
ákjai 800 db poharat díszítettek az alkalomra

Karácsony
December 21-én tartottuk meg a városi kará-
csonyi ünnepséget. A gyönyörű karácsonyfát 
Horváth Lajosné Nagyszőlőskert utcai lakos 
ajánlotta fel, a szép új díszeket az Eszterlánc 
Óvoda készítette. A betlehemi jászolt a könyvtár 
munkatársai készítették, a bárányok Orosz Imre 
Ág utcai lakos és ifj. szentmiklósi István segítsé-
gével érkeztek. A közművelődési intézmény által 
szervezett műsorban közreműködött: a Muskátli 
Népdalkör, Vranyecz Artúr színész, Zoltai sán-
dor énekes. A technikai lebonyolításban Mászlé 
Tibor, Nagyházi gábor és süvöltős gyula műkö-
dött közre. Köszönjük mindenki segítő közremű-
ködését!

A szervezők


