
Örömmel vették birtokba a gyerekek a köz-
lekedési parkot. Nemcsak biciklikkel, hanem 
elektromos autókkal is bejárhatták a pályát, 
ahol közlekedési táblákat és lámpákat is el-
helyeztek. A park kialakításának gondolata 
évekkel ezelőtt vetődött fel.
- Három évvel ezelőtt elhatároztuk a kolléga-
nőkkel, hogy az alapítványi bálunk bevételé-
ből elkészíttetjük. Nagyon fontosnak tartjuk 
ugyanis a közlekedésre nevelést – mondta el  
Deméné Tóth Ágnes óvodavezető.
A beruházás csaknem 1,2 millió forintba 
került. Ennek részeként bicikliket is besze-
reztek, amiken gyakorolhatják a gyerekek a 
biztonságos közlekedést.
A park megépítését mások mellett a telepü-
lés önkormányzata is támogatta. Hajdúsám-
sonban sokan járnak biciklivel: a főút mellett 
van kerékpárút, de a többi utcában nincs.
- Tapasztaljuk a megyében és a településen is, 

A HAJDÚSÁMSONI ESZTERLÁNC ÓVODA 
HÚSZ CSOPORTJÁBA CSAKNEM 470 GYE-
REK JÁR. HELYBEN GYAKOROLHATJÁK A 
KÖZLEKEDÉST.

KRESZ kicsiknek: közlekedési parkot avattak Hajdúsámsonban

Ama megtiszteltetés ért minket, hogy egyik 
állomása lehettünk az „Emlékfutás a Hősö-
kért, Tavaszi Toborzó Hadjárat” program-
sorozatnak, melyet a Magyar Honvédség 2. 
Katonai Igazgatási Központja szervezett, így 
együtt tisztelegve a dicső hősök emléke előtt.
Az Emlékfutáshoz csatlakoztak iskoláink 
növendékei, sportegyesületeink tagjai. Ter-
mészetesen mi is felkötöttük Hajdúsámson 
szalagját a vándorbotra, Nagy Zoltán alezre-
des úrtól átvehettük az emlékplakettet. Meg-
emlékezésünket megtisztelte Szloszjár Balázs 

ezredes, parancsnok és Farkas Gábor százados 
is. Ünnepségünk végén a hajdúsámsoni elfele-
dett hősök névsorának ünnepélyes átadására 
került sor, melyet összegyűjtött és átadott  

Veres László r. alezredes, ömt százados.
Ezúton köszönöm mindenkinek a munkáját, 
hogy méltóképpen emlékeztünk hőseinkre!

Antal Szabolcs polgármester

Hősök Napja 

A HŐSÖK NAPJÁT IDÉN NEM MINDENNAPI MÓ-
DON ÜNNEPELTE VÁROSUNK MÁJUS 30-ÁN.

hogy a kerékpáros közlekedésből adódóan 
sok a baleset. Ezért is kell a gyerekeket megta-
nítani már egészen kicsi korban a kerékpáros 
közlekedésre – mutatott rá  Antal Szabolcs 
polgármester.
Az oviban ebből az alkalommal közleke-
dési kupát rendeztek. Ennek részeként a 
gyerekek játékos elméleti képzésen is részt 
vettek. Az intézmény egyébként elnyerte a 
Biztonságos óvoda címet a Közlekedéstu-
dományi Intézet pályázatán.

Forrás: Dehir
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A HA JDÚ-BIHAR MEGYEI K ATASZ TRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IDÉN IS MEGRENDEZ TE A 

SZENT FLÓRIÁN NAPI ÜNNEPSÉGET ÁPRILIS 30-ÁN K ABÁN, MELYEN HA JDÚSÁMSON VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA IS KÉPVISELTETTE MAGÁT. MINDEN ÉVBEN HOZZÁJÁRULUNK A KITÜNTETTEK 

TÁMOGATÁSÁHOZ, AKIK KÖZÖT T HA JDÚSÁMSONI TŰZOLTÓ IS VOLT IDÉN.  

EZÚTON IS GR ATUL ÁLUNK MILOTAI L ÁSZLÓ TŰZOLTÓNKNAK!

Hajdúsámsoni kitüntetett

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Kép-
viselő-testülete 2019. május 28. napján 
elfogadta az önkormányzat 2018. évi zár-
számadásáról szóló rendeletét.
A működési bevételek és kiadások az elvá-
rásoknak megfelelően alakultak, hiszen a 
bevételek meghaladták a kiadásokat, ami 
elsősorban az önkormányzat takarékos  
gazdálkodásának következménye. 
Önkormányzat által összeállított 2018. évi 
költségvetési beszámolóban bemutatott 
adatok, a bevételek, és kiadások teljesítése, 
eredményes, összehangolt, takarékos gaz-
dálkodási magatartásra utal, biztosítva  
ezzel a pénzügyi egyensúlyt, a stabilitást.
Az önkormányzat célja a támogatásban 
részesített fejlesztési célok eredményes 
megvalósítása, és a lehetőségekhez mér-
ten magas támogatási intenzitású, alacsony 
költségigényű beruházásokra irányuló pá-
lyázatok benyújtása az elkövetkezendő idő-
szakban is, hogy ennek eredményeképpen 
Hajdúsámson városa továbbra is fejlődés 
útján haladjon.

Antal Szabolcs polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

A II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és AMI tantestü-

letéből díjazottjaink Kincsesné Kirtyán Mária és Jakubecz Sándor. 

A Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézmény díja-

zottja Juhász Lászlóné. Az Eszterlánc Óvoda díjazottja Tóth Lajosné.

Ezúton is gratulálunk mindenkinek!

Antal Szabolcs polgármester

PEDAGÓGUS NAP ALK ALMÁBÓL VÁROSUNK IDÉN IS PEDAGÓGIAI DÍJBAN 

RÉSZESÍTET TE INTÉ ZMÉNYEINK PEDAGÓGUSAIT KIVÁLÓ MUNK Á JUK 

ELISMERÉSÉÜL. 

Pedagógiai díjakat adtunk át

Kincsesné Kirtyán Mária

Milotai László

Juhász Lászlóné

Jakubecz Sándor

Tóth Lajosné
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A SZŰC S UTC A ÚTÉPÍTÉ SI MUNK ÁL ATAI SÁMSONKERTBEN L A SSAN A VÉGÉHE Z ÉRNEK,  

JELENLEG AZ ASZFALTOZÁSNÁL TARTANAK, MELY A KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE 

CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN VALÓSULT MEG.

Önkormányzatunk május 26-án tartotta 
meg Gyermeknapját a sportpályán. Az 
összes játékra ingyenesen lehetett sorban 
állni, kézműves foglalkozáson részt venni, 
Gyuri bohóc hajtogatta ajándékba a lu;-
kat és mutatta be vicces mutatványait. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
szervezők, Családsegítő Szolgálat, Bölcsőde 
kollégáinak a segítséget, a ;atal segítőkét, 
valamint a Polgárőrök folyamatos 
jelenlétét.

Antal Szabolcs polgármester

Szűcs utca aszfaltozása

Városi
gyereknapunk

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

A focipálya mellé fákat ültettünk, a virágládákba s a virá-
goskertbe egynyári növények kerültek. Köszönjük a vi-
rág felajánlást Békéné Katikának és Dévainé Zsuzsának.
A gyerekek az idén is káprázatos aszfaltrajzokkal 
örvendeztetek meg bennünket. Nem is maradt el a 
jutalmuk: Piros Zoli jóvoltából mindenki gumicukor 
jutalomban részesült. Szervezők: Sámsonkerti Rész-
önkormányzat és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület

Szülei, nagyszülei bölcsességét hozta magával s 
adta át nekünk. A doktornő háziorvosként és termé-
szetgyógyászként is ismert, nem csak Debrecenben, 
de az országban is. 
Mivel többen kérték így igyekszem a folytatásról is 
gondoskodni, s megszervezni a lélekrajz előadást.
A programot támogatta a Sámsonkerti Lakosokért 
Egyesület. Szervező: Csigéné Zsadányi Mariann képviselő

MÁJUS 10-E MADARAK ÉS FÁK NAPJA. EZT A NAPOT 

SÁMSONKERTBEN A Z IDÉN IS MÉLTÓKÉPPEN 

ÜNNEPELTÜK.

MÁ JUS 14-ÉN DÉLUTÁN VENDÉGÜNK VOLT  

DR. CSIKAI ERZSÉBET, AKI MEGMARADT ANNAK  

AZ EGYSZERŰ EMBERNEK, AKI MINDIG IS VOLT.

Szeretnénk hálánkat kifejezni Győr+né Sárika 
néninek és +ának Zoltánnak, akik az idén is több lá-
dányi virágot adományoztak a sámsonkerti parkba.

Csigéné Zsadányi Mariann, Rákos Tamás képviselők

Madarak és fák napja

Neves természetgyógyász 
látogatott Sámsonkertbe

Köszönet!

SÁMSONKERTI HÍRADÓ
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A KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM ÉS A HAJDÚSÁMSONI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁ-

LAT KÖZÖS SZERVEZÉSÉBEN DROGPREVENCIÓS ELŐADÁST TARTOTTAK RENDKÍVÜLI TANÍTÁSI ÓRA 

KERETEIN BELÜL A CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SÁMSONKERTI TAGINTÉZMÉNYÉBEN ÉS A 

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ÉS AMI RÁKÓCZI TERMÉBEN.

Fontos témában tartottak előadást REJTÉLY A TÁRLÓBAN?

HÍREINK

A gyerekek Ki mit tud-ra jelentkezhettek - volt tánc, ének, vers, foci előadás - melyhez zsűritag-
ként felkérték Dandé Lászlóné alpolgármester asszonyt is. Ezúton is köszönjük a meghívást, 
gratulálunk a szervezéshez Vasas Jánosnak és Borsos Tamásnak az Alapítvány vezetőinek!

Ki mit tud is volt

A HAJDÚSÁMSONI SERA - SÁMSON EREJÉVEL A ROMÁKÉRT ALAPÍTVÁNY - IS MEGTARTOTTA 

A GYEREKNAPJÁT JÚNIUS 1-JÉN KÖZÖSSÉGI HÁZÁBAN.

Az interaktív jellegnek köszönhetően a felsős tanulók közvetlen kérdéseket tehettek fel az 
előadóknak a tudatmódosítószerek káros hatásairól, veszélyeiről és súlyos következményeiről.

Csőszné Szilágyi Erzsébet, Család – és Gyermekjóléti Szolgálat vezető

A múzeumunk egyik tárlójában a sámsoni 
kincslelet bronzkard hiteles másolata 
látható. A bronzkard gerince mellett, 
mind két oldalán található díszítést néz-
ve számomra nagyon ismerős mondani 
valót hordoz. Érdeklődésemre a válasz 
az volt, feltételezhető, hogy futó kutya 
díszítő elem. A kutya fülét. Szerintem, 
sárkány ábrázolás. Mire alapozom ezen 
állításomat.

Sárkány a földtörténeti középkor ős-
hüllőre emlékeztető fantázialénye a 
legellentétesebb alapelvek egyesítésé-
vel a még bonyolultabb őslétezés és a 
káoszba visszasüllyedő pusztulás erőit 
jelképezi a kezdet és a vég kozmikus 
események szereplője. Egyesíti magá-
ban az alvilág KÍGYÓ és az ÉGI MADÁR, 
a sötétség és a fény, a FÖLD és az ÉG je-
gyeit, mivel pikkelyes a teste és szárnyai 
vannak. A lángokádó sárkány a TŰZZEL 
és a NAPPAL is kapcsolatban áll, de a te-
remtés ŐS vize és a pusztulás vízözöne 
egyaránt eleme. Mitológiáról mitológi-
ára alakja eltolódhat a jó vagy a rossz 
irányába, ennek megfelelően néha 
óriási kígyóként, néha cetként, néha 
többfejű szárnyas lényként, néha em-
beri alakban szörnyként is megjelenhet. 
Fejek sokasága a megsokszorozott testi 
és szellemi erő ősi kifejeződése. A sár-
kány az ember előtt rejtett dolgok, kin-
csek, varázseszközök őre, hisz a kezdet 
és a vég őreként csak ő tudja a kezdet 
előtti és a vég utáni titkokat. Ezért lehet 
a rejtett tudás képviselője is. Nálunk 
egyébként azon az általánosan elterjedt 
hiedelmen kívül, hogy a sárkány jelenik 
meg a viharfelhőben, a forgószélben és 
a jégverésben, továbbá, hogy kizárólag 
leányáldozatért enged inni a tulajdo-
nában levő vízből. Ha valaki járt már a 
Hársfa utcai gyermekorvosi rendelők 
előterében a falon levő kép, pontosan 
ezt a jelenetet ábrázolja. Néphitünk 
sokszor az üstököst is a sárkánnyal azo-
nosítja. Népmeséinkben gyakran tűnik 
fel a kincs őrzőjeként, az égi vár védel-
mezőjeként, mialatt tüzet fúj, kénkövet 
okád. Szerepe, ami a sárkány szörnyeké 
általában: elpusztítani azt, aki beava-
tatlanul, méltatlanul és ártó szándékkal 
akar átjutni rajta. Így tehát nem véletlen, 
hogy amikor a „Sámsoni kincs” lelet 
napvilágra került, a bronz baltákat a 
kard takarta. Meggyőződésem és hitem 
szerint, ezért tették az áldozati tárgyakra 
a kardot, hogy a sárkány védelmezze az 
áldozatnak szánt kincseket.

Piroska János
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Tizenöt évesek lettek

Megalakulásuk 15 éves évfordulóját tartot-
ták, két tagjuk a 80. és 90. életévét töltötte 
és a féléves névnaposokat sem felejtették el.
A klub 2004-ben alakult, akkor 17 fővel. 
Az évek során, sok nehézségen mentek 
keresztül, de kitartásuk, egymás iránti 
szeretetük életben tartotta a klubot. Fog-
lalkozásaikon megemlékeznek különböző 
társadalmi, egyházi és kulturális esemé-
nyekről, ünnepekről. Közösen ünnepelik az 
újévet, nőnapot, a férQakról sem feledkez-
nek meg, névnapokat, születésnapokat, 
idősek napját, a karácsonyt. Szakemberek, 
előadók bevonásával folyamatosan tájéko-
zódnak az egészséges életmódról, a biz-
tonságos közlekedésről. Mindig lehet rájuk 
számítani a helyi, akár megyei rendezvé-
nyeken, fesztiválokon, hiszen kitartóan 
működik a Napsugár Népdalkörük is.
Természetesen az önkormányzat minden 
segítséget megad számukra, hogy a nyug-

díjasklub megtudja valósítani elképzelése-
it, kirándulásait, köszöntéseit. Nagyon jó 
kapcsolatot ápolnak a város intézményeivel, 
aktívak, segítőkészek.

Évfordulójukat köszöntötte Antal Szabolcs 
polgármester, aki mindig szeretettel fo-
gadja meghívásukat. Vendégek között 
üdvözölhették még Dandé Lászlóné alpol-
gármester asszonyt és Tarné Hajdú Juditot, 
kulturális igazgatónőt.
A nyugdíjasklub létszáma hosszú idő után 
most nőtt, akik eddig külsős tagként segí-
tettek, Qatalabb korosztály, most hivatalosan 
is részeseivé váltak a csapatnak.

TÖBBSZÖRÖSEN ÜNNEPELT HAJDÚSÁMSONBAN, MARTINKÁN AZ ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJASKLUB 
JÚNIUS ELEJÉN A MARTINKAI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN.

Hagyományt szeretnének ezzel teremteni, hogy 
jó együtt lenni a klubtagoknak, egymással 
beszélgetni egy finom ebéd mellett, kint a 
szabad környezetben. 
A délutánt köszöntötte Dandé Lászlóné al-
polgármester asszony is. A menü sült csirke 
kemencében sütve, valamint mákos bukta 
volt és természetesen a jókedv.

Mert jó együtt lenni....

KÉT NYUGDÍJASKLUBUNK, A MARTINK AI 

ŐSZIRÓZSA ÉS AZ ÉLETFA KÖZÖS SÜTÉSRE  

INVITÁLTÁK EGYMÁST MÁ JUS 21-ÉN A 

HA JDÚSÁMSONI SPORTPÁLYÁR A.

Negyven éves osztálytalálkozójukat 

tartotta a hajdúsámsoni 8. c osztály, 

akik 1979-ben ballagtak el az általános 

iskolából. 

Osztályfőnökük, Fekete Istvánné, Pirike 

néni és matematika tanárjuk Szitás 

Istvánné, Éva néni is részt vettek a 

találkozón, majd a helyi étteremben 

folytatták beszélgetésüket, diák éveik 

felidézését.

HÍREINK

Negyven évvel
ezelőtt ballagtak
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Irmuska néni még mindig tud örülni 
mindennek és mindenkinek, hiszen szere-
tet veszi körül családja körében. 
 
E jeles nap alkalmából köszöntötte őt  
Antal Szabolcs polgármester, lánya 
Dandé Lászlóné alpolgármester, Dán 
Mónika anyakönyvvezető, veje, unokái 
és gondozónője.

A HAJDÚSÁMSONI VERES JÁNOSNÉ IRMUSKA 

NÉNI MÁJUS 30-ÁN TÖLTÖTTE A 90. ÉLETÉVÉT. 

FÉRJE, JANI BÁCSI ÁPOLTA, AMÍG ÉLT, OLYAN 

ODAADÁSSAL, AMIT NEM MINDENNAP  

L ÁT AZ EMBER.

A szeretet ereje

Köszöntötte e jeles napon Antal Szabolcs 
polgármester, Bihari Lajosné a körzet kép-
viselője és Feketéné Fábián Andrea anya-
könyvvezető is jó kívánságait fejezte ki  
városunk nevében.

Pirike néni kertészkedik, főz, nagyon jó 
egészségnek örvend. 

JÓNÁS GÁBORNÉ, LEÁNYKORI NEVÉN SÁNDOR 

PIROSKA 95. ÉLETÉVÉT TÖLTÖTTE, HISZEN 1924. 

ÁPRILIS 16-ÁN SZÜLETETT HAJDÚSÁMSONBAN.

Kertészkedik, főz

Jó kívánságukat fejezték ki városunk ne-
vében Dandé Lászlóné alpolgármester, 
Szabó Kálmán a körzet képviselője és Dán 
Mónika anyakönyvvezető.
Életéhez további jó egészséget, boldog-
ságot kívánunk!

VÁROSUNKBAN ÖRÖM LÁTNI, HOGY SOK IDŐS 

LAKOSUNK MEGÉRI A SZÉP KORÚSÁGOT.

ÖNKORMÁNYZATUNK A MARTINKAI LAKOSÚ 

RÁCZ SÁNDOR SANYI BÁCSIT KÖSZÖNTÖTTE 90. 

ÉLETÉVÉBEN MÁJUS 31-ÉN, SZÉP KORÚ LETT.

Újabb szép korút 
köszöntöttünk

HÍREINK
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Hajdúsámson minden évben ünnepi mű-
sorral és egy szál fehér virággal emlékezik 

1920. június 4-re a Trianoni Emlékműnél, 
idén pedig a Menaságra repülj című do-

kumentumfilm bemutatására is sor ke-
rült, mely a Csíkmenasági székelyek em-
beri tartásáról, nemzeti összetartozásról 
szól, bemutatja a székely emberek lelkét, 
humorát, örömeit, mindennapjait. 

Tarné Hajdú Judit
igazgatónő

Egy szál fehér virággal

„ JELENÜNK A MÚLTBAN GYÖKERE ZIK, É S A JELENÜNKRE ÉPÜL A JÖVŐ. A Z ÖSSZEFOGÁ S, 
A Z ÖSSZE TARTOZ Á S ERE JE TARTSA ÖSSZE MAGYAR SÁGUNK AT, BÁRHOL IS VAGYUNK A 
VIL ÁGBAN” – HANGSÚLYOZ TA ÜNNEPI BE SZÉDÉBEN ANTAL SZ ABOLC S HA JDÚSÁMSON 
POLGÁRME STERE JÚNIUS 4-ÉN, A NEMZE TI ÖSSZE TARTOZ Á S NAPJÁN.

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR

ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

HAJDÚSÁMSONBAN NÉHÁNY ÉVE MÁR A 
SPORTÉ A FŐSZEREP MÁJUS 1-JÉN.
A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNY VTÁR, 
KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY 
SZERVEZÉSÉBEN, VALAMINT A HELYI SPORT-
EGYESÜLETEK, SZAKOSZTÁLYOK EGYÜTTMŰ-
KÖDÉSÉVEL ÉVRŐL ÉVRE KIALAKULT EZEN A 
NAPON A SPORTNAP – MINT SAKKVERSENY, 
BOKSZ, ÍJÁSZAT, KUNG-FU BEMUTATÓ - 
VALAMINT MÁSODIK ÉVE MEGRENDEZÉSRE 
KERÜLT A BÁSTYA KUPA KISPÁLYÁS LABDA-
RÚGÓ BAJNOKSÁG, A MOSTANI GYŐZELMET 
A HAZAI CSAPAT VIHETTE HAZA.

Sporté volt a főszerep

Hagyománya van a közös kerékpározásnak, 
a legkisebbek motoros felvonulásának.  
A mazsorett, country és hip-hop tánccso-
portok színesítették fellépésükkel a majá-
list. Különlegességképpen a püspökladányi 
fiatalok látványos triál mutatvánnyal ké-
szültek, az őket követő triál suli produkciója 
pedig megszínesítette a sportnapot.

Idén az uniós csatlakozás 15. évfordulójára 
emlékezve, a szervezők az Európai Unió 28 
tagállamának zászlóiból készült dekorációval 
is készültek.

Köszönjük a következő sportegyesületeknek, 
fellépőknek a jelenlétüket, támogatásukat:

• Technikai Tömegsport és IXúsági Szabad-
idős Egyesület Szegedi Szabolcs vezetésével

• 3D Sportegyesület Bertalan Zoltán veze-
tésével

• Harangi Imre Sportegyesület Máté Attila 
vezetésével

• Sakk szakosztály Dandé László vezetésével
• Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület cso-

portjai Verdes Lilla vezetésével
• Wing Tsun Kung Fu helyi csoportja Fekete 

László mester vezetésével
Köszönjük a támogatást a Vezendi Jánosnak, 
aki a Vezendi Zoltán Sakk Emlékverseny 
megrendezését idén is támogatta.

Tarné Hajdú Judit igazgató
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Húsvét előtt ismét egy ünnepi hét került meg-
rendezésre bölcsődénkben, ahol minden nap 
egy-egy kis rendhagyó programmal kedves-
kedtünk gyermekeinknek. A gyermekek egyik 
nap kézművesedhettek kisgyermeknevelőikkel, 
másik nap egy zenetanár látogatott el hozzánk, 
aki citerával és furulyával egy rögtönzött kis 
koncertet adott elő gyermekeknek, akik szíve-
sen bekapcsolódtak a gyermekdalok éneklésé-
be és a táncolhattak is a népzenére. Tojás festés, 
tojáskeresés is volt a programok között, majd 
szülőkkel együtt kézműves foglalkozással zár-
tuk a hetet.

Májusban, a beiratkozott gyermekek szüleinek 
egy három alkalmas bölcsődefelkészítő tréning 
került megrendezésre. Ezeken az alkalmakon 
megismerkedhettek a szülők a bölcsődével, a 
kisgyermeknevelőkkel, előadásokat hallhattak a 
kommunikáció fontosságáról, a gyermekvédel-
mi jelzőrendszer működéséről, a jó napirend ki-
alakításáról, a játék jelentőségéről. A szülők kér-
dezhettek, egyéb nevelési tanácsot is kaphattak 
otthonra, szakképzett kisgyermeknevelőinktől.

Közben május első hétvégéjén az édesanyá-
kat ünnepeltük, május utolsó hétvégéjén pe-
dig, gyermek- napot tartottunk a családokkal 
együtt. Itt szeretném megragadni az alkalmat 
és megköszönni a Fidesz helyi szervezetének 
a támogatását az ugrálóvárak bérléséhez, és 
szeretnék köszönetet mondani a szülőknek és 
dolgozóknak is a szervezésben való közremű-
ködésért és a lebonyolításban való részvételért.

Júniusban nyílt nap kerül majd megrende-
zésre az új nevelési év családjai számára.
A bölcsőde 2019.július 29.-augusztus 15.-ig 
zárva tart.

Szép nyarat, jó pihenést kívánnak mindenkinek: 
a bölcsőde dolgozói!

Szabó Sándorné vezető

Hírek a bölcsődéből

UTOL JÁRA MÁRCIUSBAN EGY BÖLCSŐDEI 
ÖSSZEFOGL ALÓVAL JELENTKEZ TÜNK.  
NOS, NÉZZÜK, MI TÖRTÉNT AZÓTA.

BÖLCSŐDEI HÍREK

A helyi kulturális intézmény, a Hajdú-Bihari Népművészeti Egyesület és a Kézműves  
Alapítvány együttműködésében megvalósult program az azonos címmel meghirdetett 
országos alkotópályázat bemutatásának céljából jött létre. A rendezvényen a fogadó 
intézmény képviseletében Tarné Hajdú Judit igazgató, a Kézműves Alapítvány részéről  
Dr. Tar Károlyné köszöntötte a jelenlévőket, majd a pályázat és a témakör részleteit olyan 
neves etnográfus szakemberek ismertették, mint Hubert Erzsébet, Dr. P. Szalay Emőke és 
Dr. V. Szathmári Ibolya. A program gasztronómiai bemutatóval zárult, melyet „Mi kerül a 
komatálba?” címmel Dobosné Hajdu Anikó rendezett jellegzetes régi, hajdúsámsoni ételekből.

Komáskodtak Hajdúsámsonban
KOMATÁL ÉS KOMAKENDŐ CÍMMEL TARTOT TAK SZAKMAI DÉLUTÁNT HA JDÚSÁMSONBAN 
MÁ JUS 6-ÁN, A KÖZÖSSÉGEK HE TE NYITÓNAPJÁN. 

KÖNYVTÁRI HÍREK

Könyvtárunkba folyamatosan 

érkeznek új könyvek.

Állományunkról az alábbi linken tájékozódhatnak 

kedves meglévő és új olvasóink:

http://opac3.hajdusamson.monguz.hu/.

Nyári zárás: 2019. július 12.- július 26.  

Nyitás: július 29. hétfő

„Digitalizáció az aktív idősekért”

Intézményünk sikeresen pályázott Digitális 

Jólét Pont fejlesztésére a Szabadság tér 7.sz. 

alatti épületében és a Martinkai Közösségi 

Házban is. Az elnyert eszközökkel ingyenes 

tanfolyamokat szervezünk a 65 év feletti kor- 

osztály számára, melyre várjuk a jelentkezéseket.

Témák: okostelefon, tablet, laptop

Jelentkezni személyesen a könyvtárban vagy 

az 52-200-026-os telefonszámon lehet.

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR

ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI
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Vadászné Magdi nénivel nagy izgalommal és 
elánnal vetettük bele magunkat a szervezés-
be. Rövid idő alatt több telefonálás után sike-
rült elintézni az utazáshoz szükséges buszt 
és a gyerekek szüleinek a beleegyezését. Így 
május 25-én reggel fél 5-kor indultunk a Bota 
Martin, Balogh István, Ábri Roland, Horváth 
Attila, Kiss Balázs, Ónodi Szebasztián, Ónodi 
Sándor, Bereczki Zalán, Kanalas Csaba össze-
állítású csapattal.
Reggel 9 óra 15 perckor kezdődtek a küzdelmek.
Óvodás korosztálytól a középiskolás korosz-
tályt is magában foglalva több mint 800 Qú és 
lány részvételével igazi fesztiválhangulatban 
indultak el az összecsapások.
A IV. korcsoportban a budapesti Medgyessy 
Ferenc Általános Iskola, a nábrádi Bornemisza 
Géza Általános Iskola, a Csaholci Általános 
Iskola, a győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
és a hajdúsámsoni II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola mérték össze tudásukat. Jól kezd-
tük a tornát, már az első mérkőzésen 3:1-re 
győztünk Győr ellen. A második találkozót 

a Medgyessy ellen vívtuk, és szintén győze-
lemmel zártuk (8:0). A harmadik összecsapás-
ra Nábrád csapata ellen került sor, melynek 
végeredménye 4:0 lett. Már ekkor körvona-
lazódott, hogy ha Kiss Balázs az utolsó mér-
kőzésen is folytatja remek góllövő formáját, 
akkor még a gólkirályi címért is versenyben 
lehet. És igen… Folytatódott tovább a me-
netelés. Az utolsó, Csaholc elleni találkozó 
igazi rangadó volt. Az ellenfél is veretlenül 
érkezett a találkozóra. Az 1:0-s vezetésünk-
nél kihagytunk három 100%-os ziccert. Az 
izgalmak fokozódtak, majd rúgtunk még egy 
gólt. Már azt hittük, hogy megnyertük a talál-
kozót, amikor a semmiből kaptunk egy gólt. 
Így aztán paprikás lett a hangulat, az utolsó 
percben azonban lőttünk egy védhetetlen 
gólt, amivel bebiztosítottuk a győzelmünket 
(3:1). Igazi rangadóhoz méltó mérkőzést ját-
szottunk.
Az eredményhirdetésen a III. és a IV. korcso-
port Qú- és lánycsapatai vettek részt.
A díjátadó frenetikus hangulatban zajlott, 

és kis csapatunk a GREEN WE ARE THE 
CHAMPIONS zenéjére vonult be a résztvevők 
hatalmas tapsa közepette. A díjat a nagyszerű 
futball-legendától, Nyilasi Tibortól vehettük 
át. Szenzációs érzés volt. A hab a tortán, hogy 
Kiss Balázs 9 góllal a torna gólkirálya lett. Ha 
ez nem lenne elég, az egész futballfesztivál 
legeredményesebb csapata lettünk 18 rúgott 
és 2 kapott góllal, amiért szintén megjutal-
maztak bennünket.
Pazar környezetben, nagyszerű élményekkel, 
egy csomó ajándékkal, kicsit fáradtan, de 
hatalmas büszkeséggel indultunk haza Telki 
edzőközpontjából.
Köszönjük, hogy itt lehettünk!

Kórász Sándor pedagógus

Országos siker a Bozsik-program futballtornáján

NAGY MEGTISZ TELTETÉS ÉRTE ISKOL ÁNK TANULÓIT, HISZEN A HA JDÚ-BIHAR MEGYEI  
L ABDARÚGÓ SZÖVETSÉG FŐTITK ÁR ÁTÓL FELKÉRÉST K APTUNK, HOGY AMENNYIBEN 
SIKERÜL A IV. KORCSOPORTOS FIÚCSAPATOT ÖSSZESZEDNI SOS-BEN, ÚGY LEHETŐSÉGÜNK 
NYÍLIK TELKIBEN RÉSZ T VENNI A BOZSIK-PROGR AM TANÉVZÁRÓ FESZ TIVÁL JÁN.

A gyönyörűen feldíszített iskolában gyűltek össze diákok, szülők, 
pedagógusok, hogy ünnepélyes keretek között búcsúzhassanak 
nyolcadikosaink. Diákjaink közül többen is átvehették jól megér-
demelt jutalmukat: jó tanulmányi eredményért, közösségi mun-
káért, a tánccsoportban való szereplésért, sportteljesítményekért.  
A szülői munkaközösség elnöke az osztályért végzett lelkiismeretes 
munkájáért jutalomkönyvet kapott köszönetünk jeléül. 
Sok sikert kívánunk diákjainknak a középiskolai tanulmányaikhoz. 

Csontosné Ozsváth Éva pedagógus

A programon  két ambíciózus Qatal rövid, rendhagyó környezetis-
meret órát tartott. A gyerekek nagyon lelkesen adtak számot tudá-
sukról az interaktív feladatok során. Ez a tanóra elsősorban a sze-
lektív hulladékgyűjtés szabályairól, fontosságáról szólt. A gyerekek 
játszva sajátították el az alapvető környezetvédelmi ismereteket. 
Bízunk benne, hogy az itt szerzett tudást nemcsak az iskolában, ha-
nem otthoni körülmények között is hasznosítani és alkalmazni fogják, 
példát mutatva a szüleiknek és a környezetükben élő felnőtteknek is.

Hernádi Csaba Zoltánné pedagógus

A CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉ-

NYÉNEK 8. OSZTÁLYOS TANULÓI DEBRECENBEN, A SZÉKHELYIN-

TÉZMÉNYBEN BALLAGTAK JÚNIUS 15-ÉN, SZOMBATON DÉLELŐTT.

MÁJUS 15-ÉN A DERECSKEI GYÜMÖLCSÖS ROADSHOWJÁN VETTEK 

RÉSZT A TAGINTÉZMÉNY 2. ÉS 3. ÉVFOLYAMOS TANULÓI A  

DEBRECENI CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN.

„Ballag már a vén diák …” Roadshow

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNY HÍREI

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS AMI HÍREI
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BIBLIA - A VILÁG LEGOLVASOTTABB KÖNY VE ORSZÁGOS CSAPATVERSENYEN 1. HELYEZÉST  

ÉRT EL A 8. G OSZTÁLY CSAPATA.

Első helyezés országos csapatversenyen A TÁJFUTÁS NAPJA

A versenyen a Bibliához kapcsolódó irodalmi, képzőművészeti, történelmi és bibliaismereti 
feladatokat és projktmunkákat kellett a tanulóknak elkészíteniük. A feladatok meg-
oldásához sok olvasásra, kutatómunkára volt szüksége a csapattagoknak. Három hét 
állt rendelkezésre a feladatok megoldására, ez idő alatt délutánonként készítették el a 
pályamunkát a gyerekek. A sikerhez minden bizonnyal hozzájárult, hogy összeszokott 
csapatról van szó, már második éve több csapatversenyben is bizonyították, hogy  
kiválóan tudnak együtt dolgozni.
A négy fős csapat tagjai: Berencsi Zsófi, Fekete Bence, Kanalas Tifani, Mányi Viktória
Gratulálunk a sikerhez!

Zachar Zoltánné pedagógus

A Tájékozódás Világnapján szervezett 

rendezvényen félszáz versenyző járult 

hozzá a sikeres lebonyolításhoz, e nagy-

szerű sportág népszerűsítéséhez.

A három (kezdő, haladó, profi) kate-

góriában meghirdetett tájfutó verse-

nyen több mint húsz diákunk is részt 

vett, mindannyian nagyszerűen 

helytálltak, közülük hárman kiváló 

eredményt értek el kategóriájukban:

• Pető Zsombor (6. b) I. helyezés

• Sipos Dorina (7. d) II. helyezés

• Miskolci Márk (6. a) II. helyezés 

Gratulálunk a szervezőknek és a 

versenyen résztvevőknek!

Bujdosó Tibor igazgató

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS AMI HÍREI

Az ünnepségen Antal Szabolcs polgár-

mester úr, valamint Kovácsné Villás Ka-

tinka, a Szülői Tanács vezetője köszön-

tötte a pedagógusokat, s mindketten 

elismerően szóltak az intézményben 

folyó munkáról. Ünnepi műsorral a Kicsi-

nyek kórusa és a művészeti iskola növen-

dékei ajándékozták meg az egybegyűl-

teket.

Ebből az alkalomból több munkatársunk 

kapott díjat kimagasló, példaértékű 

munkájáért.

A 2018-2019-es tanévben a Hajdúsámson 

Város Önkormányzata által adományo-

zott Pedagógiai Díjat Kincsesné Kirtyán 

Mária és Jakubecz Sándor vehette át pol-

gármester úrtól.

Az Év dolgozója díjat kiváló belső gon-

dozói tevékenységéért Kondorné Tóth 

Mónika szociálpedagógus, az Év peda-

gógusa díjat kiemelkedő szakmai mun-

kájáért – a pedagógusok szavazatai 

alapján – Molnár Orsolya tanítónőnek és 

Vékony Andrea tanárnőnek adta át Buj-

dosó Tibor igazgató úr.

A kitüntetett munkatársainknak szívből 

gratulálunk, és további sikereket kívá-

nunk!

Nábrádi Mihály igazgatóhelyettes

Pedagógusnap (2019) A PEDAGÓGUSOK AT KÖSZÖNTÖT TÜK 

MÁ JUS 30-ÁN AZ AUL ÁBAN.
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Országos döntőbe jutottak diákjaink

Iskolánk 26 diákja oldotta meg az első 
fordulós feladatlapokat. Innen a legalább 
80 %-ot teljesítő diákok juthattak tovább 
a második fordulóba, ahol 8 diákunk 
adott számot tudásáról. A 30 tesztkérdés 
az aktuális évfolyam teljes tananyagát ölelte 
fel. Az 5. évfolyamon Győri Eszter, a 6. év- 
folyamon Biró Antal, Murvai Csaba és Kukola 

Kende kerültek be az országos döntőbe.
Május 26-án a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen meg-
rendezett döntőn az ország legjobb ifjú 
történészei között diákjaink ügyesen 
megállták a helyüket, büszkék vagyunk 
rájuk.

Nagyné Huszin Andrea pedagógus

E TANÉVBEN IS MEGHIRDET TÉK A K ÁLTI MÁRK ORSZÁGOS TÖRTÉNELMI VERSENY T.

Így az általános tantervű gimnáziumi 

osztályba felvételt nyert diákok idén 

még a jelenlegi épületben kezdik meg 

tanulmányaikat, 2020 szeptemberétől 

viszont már látványos, modern környe-

zetbe, korszerű eszközökkel felszerelt új 

épületbe költözhetnek a leendő középis-

kolai osztályokkal együtt.

Gimnáziumi hírek

MEGFELELŐ ÜTEMBEN HAL AD A KOSSUTH 

UTC AI BERUHÁZÁS, AZ ÉPÍTKEZÉS ELSŐ 

SZAK ASZA TERVEINK SZERINT 2020 ELSŐ 

FÉLÉVÉBEN FE JEZŐDIK BE.

Eladó 4 részes szekrénysor, kis TV asztal, zománcos 

kályha, szennyvízszivattyú, műanyag hordó, 50 l-es 

műanyag ballon, műanyag gyerek kád, bontott cserép. 

Érdeklődni: 201-214 telefonszámon.

Termelőtől nem szárított kukorica eladó.  

Tel.: 06-30-957-3942

06-20-916-8156

SZEKRÉNYSOR ELADÓ

KUKORICA ELADÓ

2 személyes  
gránit síremlék  

már 450.000 Ft-tól. 

Érdeklődni:
06-30-271-6970 

Máté Zoltán.  

Személyesen   
keresem Önt! 

GRÁNIT SÍREMLÉK 
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Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
 

Ötödik alkalommal került megrendezésre Sámsonkertben a Gyerek 
és Családi Nap. Érdekesebbnél érdekesebb gyerekprogramok 
közül lehetett választani. Volt ott lufibohóc, kalóz, kígyó, papa-
gáj, ugrálóvár, mászófal, tánc, mesezenekar, népdalkör, katonai 
szimulátor és még lehetne sorolni. A programokat a foci és fő-
zőverseny indította, melynek eredményhirdetései is meg voltak 
délután. Tombola és szépségverseny zárta a színpadi műsorokat, 
este pedig kert mozizhattak a családok. Ezúton szeretnék meg-
köszönni a szervezők, Sámsonkert képviselői Csigéné Zsadányi 
Mariann, Rákos Tamás Oláh Imrénének Erzsikének, a részönkor-
mányzat tagjának a segítségét, valamint mindenkinek aki részese 
volt munkájával a sikeres napnak, Hajdúsámson Polgárőreinek a 
folyamatos jelenlétet!

V. SÁMSONKERTI GYEREK 
ÉS CSALÁDI NAP



A HAJDÚSÁMSONI HULLADÉKGAZDÁL-

KODÁSI NONPROFIT KFT. HAJDÚSÁMSONI 

ÜGYFÉLFOGADÁSÁBAN VÁLTOZÁS  

TÖRTÉNT, MELY A KÖVETKEZŐ:

HÉTFŐ-KEDD-CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK:  
8-12 ÓRÁIG
SZERDA: 14-18 ÓRÁIG

HA JDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Tájékoztatás!

KÖZÉRDEKŰ

Évente számos hivatalos ügyben keres-
sük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali 
látogatások száma pedig tovább nő éle-
tünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivo-
nat kiállítása, gépjármű- és építményadó 
bejelentés, szociális támogatási kérelem 
benyújtása, szálláshely nyilvántartásba 
vétel, iparűzési adó bevallás és még so-
rolhatnánk azon tevékenységeket, melyek 
általánosan a személyes ügyintézések 
közé tartoznak és automatikusan a hosszú 
sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép 
azonban 2019-től teljesen megváltozik, 
mert az Önkormányzati Hivatali Portálon 
keresztül már egyre több ügyet elektro-
nikusan is intézhetünk, amikor időnk en-
gedi, akár a vasárnapi ebéd után is.

Az e-ügyintézés országosan egységes 
ügymenetet biztosít és ahogy a szemé-
lyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, 
úgy a digitális térben is végig vezet 
minket a jól ismert folyamatokon. Első 
lépésben saját magunk beazonosítása 
történik, majd a lakossági és vállalkozá-
si ügyintézés kiválasztása, ezt követően 
pedig a szükséges adatok megadása. 
Mindezt a legnagyobb biztonság mel-
lett, gyorsabban, átláthatóbban és pa-
pírmentesen, vagyis környezetkímélőbb 
módon tehetjük, mint korábban. 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon ke-
resztül bejelentkezett felhasználók szá-
mos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, 
szociális vagy adóügyet indíthatnak, az 
online űrlappal nem rendelkező ügyek 
esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet 
igénybe venni.

Az e-ügyintézést választókat a belépést 
követően azonosítja a rendszer és az 
űrlapok általános adatai automatikusan 
kitöltésre kerülnek, rövidítve így a rá-
fordított időt. A felhasználók bármikor 
nyomon követhetik az általuk elektro-
nikusan indított helyi önkormányzati 
ügyeket, így pár kattintás után meg-
ismerhetik a folyamatok aktuális ál-
lapotát és megnyithatják a lementett  
űrlapokat. 

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy 
a lakosság mellett a vállalkozások is ké-
nyelmesen teljesíthetik adóbevallással 
kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekér-
hetik helyi adóegyenlegüket és aktuális 
folyamataik státuszát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a 
https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon 
érhető el, melyet településünk weboldalán 
is megtalálnak.

HÁZASSÁGKÖTÉS, GYERMEKSZÜLETÉS, ÉPÍTKEZÉS, AUTÓVÁSÁRLÁS, VÁLLALKOZÁSINDÍTÁS, 

MIND-MIND FONTOS ÉS ÖRÖMTELI, UGYANAKKOR KÉTSÉGTELENÜL HIVATALOS ÜGYINTÉZÉSSEL 

IS JÁRÓ ESEMÉNYEK. JANUÁRTÓL MÁR MINDEN MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEN, ÍGY NÁLUNK IS 

ELÉRHETŐ AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL SZOLGÁLTATÁS, AMELYEN KERESZTÜL ONLINE, 

AKÁR A SAJÁT NAPPALINKBÓL IS KÉNYELMESEN ÉS GYORSAN INTÉZHETŐK AZ ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATALI ÜGYEK A HÉT MINDEN NAPJÁN. ÍGY ÉLETÜNK KISEBB-NAGYOBB ESEMÉNYEI ÉS AZOK 

ADMINISZTRÁCIÓS FELADATAI IS SOKKAL KÖNNYEBBÉ VÁLNAK.

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldást nyújt a bárhonnan elérhető  
Önkormányzati Hivatali Portál

KÖZLEMÉNY

Háziorvosok nyári szabadsága

2019.06.10-06.21   
Szabadságon: Dr. Pál Ilona        

Rendel: Dr. Jakab Éva

2019.06.24.-07.05. 
Szabadságon: Dr. Jakab Éva     

Rendel: Dr. Pál Ilona

2019.07.08.-07.26.
Szabadságon: Dr. Pál Ilona       

Rendel: Dr. Jakab Éva

2019.07.29.-08.16. 
Szabadságon: Dr. Jakab Éva      

Rendel: Dr. Pál Ilona

2019.08.19.-08.23. 
Szabadságon: Dr. Pál Ilona       

Rendel: Dr. Jakab Éva

2019.08.26.-08.30. 
Szabadságon: Dr. Jakab Éva     

Rendel: Dr. Pál Ilona
 

Nyári szabadság miatt

2019.06.10. - 2019.08.31.-ig

GYERMEKORVOSI RENDELÉS:

H-P: 8-12 óráig

Dr. Jakab Éva, Dr. Pál Ilona

Készenléti elérhetőség sürgős 

esetben: H-P: délután 12-16-ig:

06 30 769 4680
 Köszönettel: Dr. Jakab Éva



Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy 
meglévő adminisztrációs feladatainak 
teljesítése mellett nehéz a rohanó hét-
köznapok során még az önkormányzati 
hivatalt is útba ejteni. Szerencsére ma-
napság erre már nincs feltétlenül szük-
ség, hiszen van olyan digitális tér, amely-
re belépve egyre több helyi hivatali ügy 
elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali 
Portálon keresztül lakossági, ipari, keres-
kedelmi, szociális ügyek sora indítható 
és egyszerűen nyomon követhető. 

A portál segítségével a papír alapú, sze-
mélyes megjelenést igénylő ügyintézés 
helyett az ország bármely pontjáról, 

bármikor, kényelmesen, online is intéz-
hetők akár a magán és vállalkozói helyi 
adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túl-
fizetés esetén átvezetés és visszatérítés 
kezdeményezhető, gépjármű-, illetve 
termőföld adó jelenthető be, valamint 
helyi/önkormányzati adó- és értékbizo-
nyítvány igénylésre is van mód. A helyi 
iparűzési adó bevallása a portál segít-
ségével szintén könnyűszerrel megold-
ható, függetlenül attól, hogy általános 
vagy ideiglenes tevékenységről van szó.

Az elektronikus ügyintézésnek köszön-
hetően jelentősen megrövidül a helyi 
adóbevallásra fordított idő. A lakosság 

mellett a gazdálkodó szervezetek is ké-
nyelmesen teljesíthetik helyi adóbeval-
lással kapcsolatos kötelezettségüket, és 
lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az 
online rendszerbe való belépést és sze-
mélyes azonosítást követően ismét időt 
takarít meg a rendszer a felhasználónak, 
ugyanis közhiteles nyilvántartásokban 
meglévő személyes adatok már automati-
kusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon. 

Az online ügyintézési felületen közel 
félszáz különféle ügy indítható, többek 
között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, 
birtokvédelmi, valamint szociális, sőt 
az Önkormányzati Hivatali Portálról is 
közvetlen linken elérhető, az úgyneve-
zett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) 
segítségével szinte bármilyen egyéb 
ügy is benyújtható elektronikus úton. 
A bejelentkezett felhasználók bármikor 
nyomon követhetik az általuk indított 
helyi önkormányzati ügyeket, így pár 
kattintás után megtekinthetik, hol tart 
az adott ügy, illetve az előzetesen már ki- 
töltött űrlapjaikat is könnyedén elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az 
https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon 
és településünk weboldalán is elérhető.

AZ ONLINE ELÉRHETŐ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL NEMCSAK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK, 

HANEM A VÁLL ALKOZÁSOKNAK IS MEGKÖNNYÍTI A MINDENNAPJAIT. AZ E-ÜGYINTÉZÉSI 

FELÜLETEN KERESZ TÜL AZ ORSZÁG BÁRMELYIK PONTJÁRÓL, GYORSAN ÉS KÉNYELMESEN 

INTÉZHETŐK AZ ÖNKORMÁNYZATI ÜGYEK. AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST VÁLASZTÓK ÍGY 

NEMCSAK A SORBAN ÁLLÁS MIATTI BOSSZANKODÁSTÓL KÍMÉLIK MEG MAGUKAT, HANEM 

TÁMOGATJÁK A PAPÍRMENTES ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLŐ ÜGYINTÉZÉST IS.

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.
A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!

KÖZÉRDEKŰ

JOGOSÍTVÁNY!

VIZSGÁZZON
HELYBEN!!
A ROYS-96

AUTÓSISKOLA
július 23-án

GÉPJÁRMŰVEZETŐ  

TANFOLYAMOT INDÍT  

MINDEN KATEGÓRIÁBAN

KEDVEZMÉNYESEN! 

Tanfolyam kezdési ideje:  
2019. július 23. (17 óra)

Helye: Hajdúsámson, Radnóti utca 2.

ÉRDEKLŐDNI ÉS JELENTKEZNI LEHET: 

Máté Attila szakoktató:

Tel.: 06-30-956-4509


