
Épül a 8,6 kilométeres 2x1 sávos elkerülő 
Hajdúsámsonnál. Egy több mint 5 kilomé-
teres szakaszt már le is aszfaltoztak, csak a 
kopóréteg hiányzik. A 471-es számú főút 
korszerűsítésénél kiemelt szempont, hogy 
az autósok gyorsabban és biztonságosab-
ban tudjanak közlekedni. Ezért is alakítanak 
ki felüljárót az elkerülőnél.

Debrecen felől 40 méter hosszú lesz a felül-
járó, 8 és fél méter magasan fogja átszelni 
a közutat, Nyíradony felől pedig 12 méter 
magasan 78 méter hosszú lesz a felüljáró. 
Ami fontos, hogy a körforgalmi csomópont 

DEBRECEN – TÍZMILLIÁRD FORINT JUT FEJLESZTÉSEKRE A HAJDÚ-BIHARI TELEPÜLÉSEN.  
A SÁMSONI ELKERÜLŐT MINTEGY 8,3 MILLIÁRD FORINTBÓL ALAKÍTJÁK KI.

Tasó László: Hajdúsámson a pályázati ciklus nyertese
Sámsonkertnél majd csak tavasszal fog 
megépülni, hiszen télen nem akarjuk akadá-
lyozni a forgalmat – nyilatkozta Tasó László 
a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője.

A szerdai tájékoztatón elhangzott: jövő 
nyáron készül el az elkerülő. Ennek köszön-
hetően Hajdúsámsonban nem csak az utak 
lesznek jobban megkímélve, hanem a leve-
gő szennyezettsége is csökken. Ráadásul a 
belterületi forgalomnak is jót tesz majd a 
beruházás.

Több száz gépjárművet jelent óránként az 

átmenő forgalom. Az már önmagában fő-

nyeremény lesz, ha a levegőszennyezéshez 

nagyban hozzájáruló autók kikerülnek a 

forgalomból – mondta Antal Szabolcs,  
Hajdúsámson polgármestere.

Hajdúsámson egyébként mintegy 1,6 mil-
liárd forintnyi állami támogatást kapott 
fejlesztésekre. A tervek szerint egészség-
házat építenek, felújítják a bölcsőde ud-
varát és egy fedett piacot is kialakítanak 
a belvárosban.

Forrás: www.dehir.hu
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VÁROSUNKNAK A MAGYAR LABDARUGÓ 

SZÖVETSÉG KEDVEZMÉNYES PÁLYAÉPÍTÉSI 

PROGRAM PÁLYÁZAT KERETÉBEN LEHETŐSÉGE 

NYÍLT A HAJDÚSÁMSONI SPORTPÁLYÁN EGY 

ÚJ MŰFÜVES PÁLYA ÉPÍTÉSÉRE.

ÖNKORMÁNYZATUNK NYERTES PÁLYÁZAT 

ÚTJÁN CSATLAKOZOTT AZ ÖNKORMÁNYZATI 

ASP RENDSZER ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉHEZ.

Műfüves pálya
építése

Egy 22x42 méter nagyságú műfüves fut-
ballpálya építését kezdjük meg hamaro-
san, így a település Technika Tömegsport 
Egyesületének 11 csapata (250 fő) és mind-
azok, akik hobbiból fociznak, rendszeres 
edzést, mérkőzéseket tarthatnak az új 
pályán. Természetesen az Általános Iskola 
tanulói is igénybe vehetik a területet test-
nevelés óra keretein belül.

Az ASP szolgáltatás keretében az állam köz-
ponti informatikai támogatást biztosít az 
önkormányzatoknak és adattárház létreho-
zásával biztosítja a fontos gazdálkodási ada-
tok összegyűjtését és elemezhetőségét. A 
szolgáltatás lényege, hogy az önkormányza-
tok egy távoli szolgáltató központtól szolgál-
tatásként veszik igénybe az alkalmazásokat. 
Megvalósul az önkormányzatok egységes in-
formatikai rendszerrel történő ellátása, ügy-
intézési folyamataik egységesítése.

A NYERTES PÁLYÁZATTAL LÉTREHOZÁSRA 

KERÜL EGY NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ 

KÖZPONT TELJES HÁTTÉR INFRASTRUKTÚRÁ-

VAL. A PROGRAM KERETÉBEN A MUNKÁBA 

VISSZA TALÁLNI VÁGYÓ NŐK RÉSZÉRE KÜLÖN-

BÖZŐ KÉPZÉSEKET SZERVEZNEK.

MINT AZT MÁR AZ ELŐZŐ LAPSZÁMUNKBAN 

IS KÖZÖLTÜK, AZ V. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖR-

ZET PÁLYÁZATOT ADOTT BE A KINTEBB ESŐ 

TELEPÜLÉSRÉSZEK FELZÁRKÓZTATÁSÁRA IRÁ- 

NYULÓ PROGRAMOKRA. MIT IS JELENTENE EZ:

Csatlakoztunk a „Nők  
a családban és a mun-
kahelyen” felhíváshoz

V. számú választó  
körzetet érintő pályázat

Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap

Fő célja a programnak a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. 
A rendezvény megszervezését, lebonyolítását a megszokott módon a Pető; Sándor Városi 
Könyvtár és Muzeális Intézmény koordinálta. Idén is színes programokkal várták a gyerekeket, 
felnőtteket a szervezők, és természetesen idén sem maradhatott ki a városnéző kisvonat.

ISMÉTELTEN TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLTÜNK, IMMÁR 10. ALK ALOMMAL AZ EURÓPAI  

MOBILITÁSI HÉT ÉS AUTÓMENTES NAP MEGSZERVEZÉSÉHEZ SZEPTEMBER 16. ÉS 22. KÖZÖTT.

Újabb nyertes pályázatainkról
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Önkormányzati ASP 
rendszer

Játszósarok kialakításával biztosítjuk azon 
gyerekek felügyeletét, akiknek édesanyja 
a képzése részt vesz, valamint a képzéshez 
szükséges informatikai háttér is a támoga-
tásból kerül beszerzésre.

Antal Szabolcs polgármester

• Önkormányzatunk szeretne megvá-
sárolni egy ingatlant és rá egy lakó-
házat építeni, amely önkormányzati 
szociális bérlakásként fog funkcio-
nálni.

• Közterületeken biztonságtechnikai, 
térfigyelő rendszer fejlesztése, te-
lepítése a következő helyszíneken: 
471 főút – Csokonai utca kereszte-
ződés, 471 főút – Árpád út – Hajnal 
út kereszteződés, 471 főút Árpád 
utca vége autóbusz forduló, Csoko-
nai utca – Láng utca kereszteződés, 
Csokonai utca – Bethlen utca keresz-
teződés, Csokonai utca – Alkotmány 
utca, Csokonai utca – Kazinczy utca.

• Alkotmány utca szilárd burkolattal 
történő kiépítése.

Bihari Lajosné

képviselő
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„A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” - MAGYAR- 

ORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJEI 

ORSZÁGOS PROGRAM 2017. ORSZÁGOS 

MEGMÉRETTETÉSÉN ORSZÁGOS DÍJAT 

KAPOTT HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKOR-

MÁNYZATA KÖZÖSSÉGI KATEGÓRIÁBAN 

A KÖZMUNKAPROGRAMUNK ÁLTAL BE-

NEVEZETT ZÖLDSÉG, MÁLNA ÉS UBORKA 

„KONYHAKERTJEIVEL”.

Országos díjat nyert 
Önkormányzatunk

A díjat átadták Nagy István földművelés-

ügyi miniszterhelyettes és Kovács Szilvia 

programigazgató a 78. Országos Mező-

gazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vá-

sár záróünnepségén Budapesten, melyet 

Urbánszki Károly munkaszervezet vezető 

vett át önkormányzatunk nevében.

Nagyon büszkék vagyunk mindazokra, 

akik munkájukkal hozzájárultak az országos 

sikerhez, elismeréshez.

Antal Szabolcs polgármester

Ez a hónap az idős emberekről, az ő meg-
becsülésükről szól. Tiszteletünk magában 
foglalja szeretetünket, támogatásunkat, 
fontosságukat. Társadalmunk nélkülöz-
hetetlen tagjai, szükségünk van mindar-
ra a sok élettapasztalatra, higgadtságra, 

bölcsességre, amivel ők rendelkeznek. 
Ez úton kívánok, az önkormányzat képvise-
lő testülete nevében is, őszinte tisztelettel 
és szeretettel minden kedves idős ember-
nek egészségben gazdag boldog életet!

Antal Szabolcs polgármester

OKTÓBER 1-JE MINDEN ÉVBEN AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA.

Tisztelet és
szeretet a város idős embereinek!

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Régi álom vált valóra

Lakosaink az új helyszínen, Pető; utca 2. szám alatt érhetik el a KMB hajdúsámsoni megbízott-
jait. Rendőreink felújított, szép új környezetben fogják tudni ellátni mindennapi feladataikat.
Átadónkat megtisztelte Dr. Uzonyi Attila Debrecen Város Rendőrkapitánya, Mosolygó Csaba 
a Debreceni Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezetője, Kádár László a Debreceni 
Rendőrkapitányság Kertségi-Újkerti Rendőrőrs őrsparancsnoka, a hajdúsámsoni KMB iro-
dában szolgálatot teljesítő rendőrök, Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület elnöke, a város 
mezőőrei, képviselői, intézmények vezetői. Antal Szabolcs polgármester

ÜNNEPÉLYESEN IS ÁTADÁSRA KERÜLT SZEPTEMBER 25-ÉN A DEBRECENI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

KERTSÉGI-ÚJKERTI RENDŐRŐRS HA JDÚSÁMSONI KÖR ZETI MEGBÍZOT TI IRODA.
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A SÁMSONI HÍRLAP 3. SZÁMÁBAN ADTUNK 

HÍRT ARRÓL, HOGY A TOP- 4.1.1-15 SZÁMÚ 

NYERTES PÁLYÁZATNAK KÖSZÖNHETŐEN - 

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUK-

TURÁLIS FEJLESZTÉSE KERETÉBEN - EGÉSZ-

SÉGHÁZ ÉPÍTÉSÉRE FOG SOR KERÜLNI.

Várható fejlesztések 
Sámsonkertben

Újabb sikeres pályázat - a CLLD, vagyis Kul-
turális és közösségi terek infrastrukturális 
fejlesztése és helyi közösségszervezés  
támogatásra kiírt támogatás – által Közös-
ségi ház kialakítása lesz Sámsonkertben.

Csigéné Zsadányi Mariann, Rákos Tamás képviselők

• Az úgynevezett CLLD, szintén idei nyertes pályázat keretén belül - mely Kulturális és 

közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés támogatásra 

kiírt támogatás – Martinkán Szabadtéri közösségi színpad megépítésére kerül sor. 

• Járdaépítés a Nyugati utcától a Kastély utcáig. 

• A Domb utcán a hiányzó elektromos hálózat kiépítése, valamint a Harmathy Ferenc utca 

teljes aszfaltozása.

A munkálatokhoz türelmüket és megértésüket kérjük. Szabó Kálmán képviselő

MARTINKA TELEPÜLÉSRÉSZEN A KÖZELJÖVŐBEN A KÖVETKEZŐ FEJLESZTÉSEK FOGNAK MEGVALÓSUL-

Martinkai Részönkormányzat hírei

”Sima” lett a Sima utca

A Sima utca lakói hónapokkal ezelőtt ke-
restek meg azzal a kéréssel, hogy támo-
gassa őket az önkormányzat útépítéssel 
kapcsolatos terveikben. Az utcában lakók 
vállalták, hogy az útstabilizációhoz szük-
séges építőanyagot megvásárolják (darált 
beton, mart aszfalt). Az önkormányzatunk 
támogatta a kezdeményezést és az útépí-
téshez szükséges gépekkel és emberi erővel 
a kivitelezést elvégezte.

A 180 méternyi utca 3 méter szélességben, 
25 cm rétegvastagsággal és szikkasztó árkok 
kialakításával, 5 munkanap alatt elkészült. 
Nagyon nagy köszönet az iránymutató 
Sima utca lakóközösségének. Bízom benne, 
hogy e bejegyzés hatására több megkere-
sés is fog érkezni irányomban és képviselő-
társamhoz Csigéné Zsadányi Mariannhoz.

Rákos Tamás képviselő

PÉLDAÉRTÉKŰ ÖSSZEFOGÁSSAL VALÓSULT MEG SÁMSONKERTBEN EGY ÚJABB UTC A 

ÚTAL AP STABILIZÁCIÓJA!

SÁMSONKERT HÍREI

AZ ÖNKORMÁNYZATTAL VALÓ REMEK 

KAPCSOLATNAK KÖSZÖNHETŐEN A 

ZEMPLÉNKŐ KFT. MOST ÉPÜLT ASZFALT-

KEVERŐ ÜZEME TÖBB TONNA MELEG 

ASZFALTOT AJÁNLOTT FEL ÖNKORMÁNY-

ZATUNK RÉSZÉRE. 

A Zemplénkő Kft. 
felajánlása

Így ennek megfelelően gyűjtő utakat 

aszfaltoztunk településünkön, azok kö-

zül, amelyek már útalappal rendelkez-

nek: Jókai utcát a Vámospércsi utcától a 

Hunyadi utcáig tartó szakaszát (a Malom 

és Hunyadi utca közötti szakaszt a Zöld 

város pályázat keretében fogjuk aszfal-

tozni, várhatóan jövőre), a Muskátli utca 

200 m-es szakaszát és a 471-es számú 

főút és az Aszfaltkeverő telep közötti 

útszakaszt (Madár utcát). Új aszfaltréteg 

került az Epreskert utca még fel nem újí-

tott szakaszára.

Nem tudom, érkezett-e valaha ilyen ér-

tékű magán felajánlás településünknek, 

mint most, amit ez úton is köszönünk a 

Zemplénkő Kft. ügyvezetésének!

Saját forrásból hamarosan elkezdődnek 

a Toldi és Bartók Béla utcák aszfaltozásai 

is, ahogyan erről már adtunk tájékoztatást 

korábban.

Antal Szabolcs polgármester

Jókai utca

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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FELHÍVÁS

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA 

2017. NOVEMBER 3-ÁN KAMARAI VÁLASZ-

TÁSOKAT TART.

A Hajdúsámsoni lakcímmel/székhellyel ren-

delkező kamarai tagok részére reggel 6:00 és 

este 18:00 óra között nyílik lehetőség a voksok 

leadására a 4251 Hajdúsámson Szabadság tér 

5. cím alatti Falugazdász Irodában, Önkor-

mányzati  helyiségben. Kérjük, feltétlen hozza 

magával érvényes személyazonosító okmá-

nyát és lakcímkártyáját, valamint cég esetén 

a cég képviseletére jogosító dokumentumok 

másolatát (pl. cégkivonat, aláírási címpéldány). 

További információ a kamara honlapján 

(www.nak.hu) talál, vagy bizalommal keresse 

falugazdászát.

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Hajdúsámson Tisztelt 

lakosságát és a jogi személyeket, 

hogy 2017. október 23-án

(hétfőn) a hulladékszállítás az 

ünnepre való tekintettel elmarad! 

Helyette: 2017. október 21-én, 

szombaton történik a hulladék-

szállítás.

Értesítjük Hajdúsámson Tisztelt 

lakosságát és a jogi személyeket, 

hogy 2017. november 1-én 

(szerdán) a hulladékszállítás az 

ünnepre való tekintettel elmarad! 

Helyette: 2017. november 4-én, 

szombaton történik a hulladék-

szállítás.

A megszokott helyen az elszállítani 

kívánt hulladékot kérjük, reggel  

6 óráig helyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási

Nonprofit Kft.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat hírei

Rászorultnak tekintendő pl.: meghatározott jövedelmi viszonyok között élők, aktív  
korúak ellátására jogosultak, gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, közgyógy-
ellátásban részesülők) A segítségnyújtás igénybe vétele kérelem alapján történik.
Tájékoztatás és feliratkozás a családsegítőknél.
Cím: Hajdúsámson, Árpád u. 22. Tel.: 52-201-343;201-346

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY SZOLGÁLATUNKNÁL LEHETŐSÉG VAN INGYENES 

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYBE VÉTELÉRE A 2003. ÉVI LXXX. TV. SZERINT, RÁSZORULÓK RÉSZÉRE.

KÖZÉRDEKŰ

Jó látni minden évben, hogy mennyire fontos Hajdúsámsonban a hulladékgyűjtés és 
a közösség összefogása. Településünk egész területén - Martinka, Sámsonkert tele-
pülésrészeken is - szedték a szemetet szombat délelőtt, körzetekre bontva. Minden 
kedves résztvevő Emléklapot kapott, csokoládét és egy finom ebédet. Köszönjük  
mindenkinek a részvételét és közreműködését! Antal Szabolcs polgármester

INTÉZMÉNYEK, CIVIL SZERVEZETEK, KÉPVISELŐK FOGTAK ÖSSZE A TESZEDD HULLA-
DÉKGYŰJTÉSI AKCIÓN VÁROSUNKBAN HARMADIK ALK ALOMMAL SZEPTEMBER 16-ÁN.

Hulladékgyűjtési akció

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Újabb buszmegállók építése

Sajnos gyakran tapasztaljuk városunkban, hogy rongálják 
egyesek a buszmegállókban elhelyezett fedett várókat. 
Önkormányzatunk folyamatosan rendbe teszi ezeket, vala- 

mint teljesen újaka építet-
tünk önerőből a Toldi 
utca kereszteződésében, 
valamint a Vámospércsi 
úton, két helyen. 

A munkálatok folya-
matosak lesznek, ahol 
nincsenek még fedett 
várakozóhelyek. Ez úton 
kérek minden kedves la-
kost, hogy óvjuk és véd-
jük környezetünket!

Antal Szabolcs
polgármester



Tanévkezdés a Rákóczi-iskolában

Az iskolába látogatóknak valószínűleg ha-
mar feltűnt, milyen minőségi változások 
történtek az épület folyosóin, termeiben, 
ami elsősorban munkatársaink ötletessé-
gének, odaszánt munkájának, valamint a 
jelentős beruházásnak köszönhető. Kialakí-
tottuk az alsós tanári mosdót, a gyakorlati 
oktatási helyet, a játékszobát. Átalakítottuk 
és bővítettük a felsős tanárit, felújítottunk 
négy tantermet, két tanterembe pedig új 
székek és iskolapadok kerültek. Az infor-
matikai beruházás keretében megtörtént a 
hálózatkorszerűsítés és -fejlesztés, illetve új 
eszközöket (többek között robotméhecske 
csomagokat) vásároltunk. Folyosókat bur-
koltunk, tetőt korszerűsítettünk, ügyes 
festőkezek színesítették a falakat.

Megnőtt a dekorációs felületek száma, 
betűfalak, szófelhők, motivációs ábrák je-
lentek meg a folyosókon és más helyeken. 
Célunk, hogy olyan információk, üzenetek 
kerüljenek a falakra, amelyek motiválják a 
gyerekeket, ;gyelemfelhívók, bátorítók, 
segítik a közösségi létet, mások tiszteletére 
bátorítanak, illetve megfogalmazzák a ta-
nulás fontosságát, az együttélés szabálya-
it. Büszkeségfalunkra felkerültek az egykori 
és jelenlegi sikeres diákjaink.

A pedagógusok augusztusban kezdték 
meg az előkészületeket, mely során meg-
fogalmaztuk a 2017-2018-as tanévre vo-
natkozó legfontosabb céljainkat, felada-
tainkat. Ebben a tanévben vezetjük be a 
hejőkeresztúri modell részeként ismert 
Komplex Instrukciós Programot (KIP). A 
speciális kooperatív tanulási eljárás képes 
kezelni a tudásban és szocializáltságban 
heterogén tanulói csoportokat, hangsú-
lyozza a tanulók innovatív gondolkodásá-

nak fejlesztését, növeli a motiváltságot. A 
szintén új elemként megjelenő Arizona-
program pedig egy újfajta lehetőséget te-
remt a konYiktusok kezelésére.

A „Hagyomány és fejlődés” mottónk jegyé-
ben állítottuk össze programjainkat, szer-
vezzük rendezvényeinket. Október elején 
a reformáció hete keretében került sor a 
Reformáció 500. évfordulója alkalmából 
rendezett kiállítás megnyitójára. Az ünnepi 
műsorban és a tárlatvezetésben közre-
működtek az iskola tanulói, zenetanárai. 
Ugyancsak ebben a hónapban kapcsoló-
dunk be az Európai Kódolás Hete program-
jába, melyen sok érdekes, játékos foglalko-
zást, versenyt rendezünk tanulóinknak a 
kódolás témakörében. 

Fontosnak tartjuk a tanulók gyakorlati isme-
reteinek bővítését, a tanulásmódszertan 
beépítésével pedig igyekszünk csökken-
teni a tanulási nehézségeket, javítani a 
tanulási képességeket. Erősítjük a nyelvi 
képzést, lehetőséget biztosítunk a második 
idegen nyelv tanulására. A robotika alapja-
inak megismertetésével, a digitális eszkö-
zök megfelelő használatának elsajátítta-
tásával fejlesztjük az informatikai képzést. 
Az ötödik évfolyamon a sávos oktatással a 
diákok képességeik szerinti csoportokban 
tanulják a matematika tantárgyat. Nagy 
örömünkre a hetedik évfolyamon meg-
kezdte tanulmányait a gimnáziumi előké-
szítő osztály.

Ebben a tanévben folytatódik az úszások-
tatás első és ötödik évfolyamon. Tanulóink 
utaztatási lehetőségeinek bővítése (kirán-
dulások, sportversenyek, úszásoktatás, 

SZEPTEMBER ELSEJÉN INDULT A 2017-2018-AS TANÉV ÚJ CÉLOKKAL, FELADATOKKAL ÉS KIHÍ-

VÁSOKKAL. A TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGEN – A SZÜLŐK BIZALMÁNAK KÖSZÖNHETŐEN – ISMÉT 

NAGY LÉTSZÁMBAN, TÖBB MINT SZÁZ ELSŐST KÖSZÖNTHETTÜNK, AKIK DIÁKTÁRSAIKKAL 

EGYÜTT MEGÚJULT KÖRNYEZETBEN KEZDTÉK MEG TANULMÁNYAIKAT.

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI
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HAJDÚSÁMSON MALOM UTCÁBAN, 80 M2 ÖSSZKOMFORTOS, 2+2 FÉL 

SZOBÁS GÁZKONVEKTOROS, VÁLYOG-TÉGLA FAL, FEDETT TORNÁC ÉS 

TERASZ, NYEREGTETŐS HÁZ 1045 M2 UDVARRAL ELADÓ VAGY CSERE 

DEBRECENI 1,5 SZOBÁSRA ÉRTÉKEGYEZTETÉSSEL 8,5 M FT.  

BUSZ 5 PERCRE, CSOKRA ALKALMAS! SZILÁRD TÜZELŐVEL VALÓ 

FŰTÉS IS LEHETSÉGES 3 DB KÉMÉNY VAN. TEL.: 06-30-324-6707

CSALÁDI HÁZ ELADÓ KÖZEL 80 M2 HAJDÚSÁMSONBAN  

VÁMOSPÉRCSI U. 44.  4.300.000 FT. ÉRDEKLŐDNI: 06-70-521-4053

ÉTKEZÉSI BURGONYA VAN ELADÓ 70 FT/KG.

HAJDÚSÁMSON, SZIGLIGETI U. 23. TEL.: 06-30-302-3105

HAJDÚSÁMSONBAN BEÉPÍTHETŐ TELEK ELADÓ.  

BEZERÉDI U. 51. SZ. ÉRD.: 06-30-369-4317

KISBÁLÁS LUCERNA ELADÓ (IDEI, ESŐMENTES) 700 FT/BÁLA. 

ÉRDEKLŐDNI: 06-30-607-6148

ELADÓ: 2 DB DIÓFA CSEMETE, 1 DB 100 L SZŐLŐDARÁLÓ,  
1 DB 100 L SZŐLŐPRÉS, 1 DB ÚJ KÖNNYŰ IRHAKABÁT.
ÉRDEKLŐDNI: 06-52-445-930,  06-30-896-5576 TELEFONSZÁMOKON.

Mikor elmentél kialudt egy csillag,
Az angyalok a mennyországba hívtak,
De sajnos itt lent elvesztettünk Téged,
A legtisztább angyalát a Földnek és az égnek.

Édesapánk halálának első évfordulójára:  Szerető családod

Megemlékezés

HUSZTI LÁSZLÓ
HALÁLÁNAK

ELSŐ ÉVFORDULÓJÁRA

különböző programok), valamint az utazás 
költségeinek csökkentése érdekében ala-
pítványunk kiemelt célja egy iskolabusz 
vásárlása, melyhez minden támogatást  
köszönettel veszünk.

Az iskolakezdés nemcsak az elsősöknek je-
lent izgalmas, várakozással teli időszakot, 
hanem a szülői teendők is megszaporod-
nak, ezért összeállítottunk egy útmutatót 
az iskolakezdés megkönnyítéséhez „Felké-
szülten az iskolába” címmel. Tanácsokkal, 
javaslatokkal, ötletekkel támogatjuk a szü-
lőket és a gyermekeket, hogy öröm legyen 
a suliba járás.

Alapfokú művészeti iskolánkban különféle 
művészeti ágakat választva – idén kínála-
tunk egy új tanszakkal, az ütősökkel bővült 
– közel 250 tanuló kezdte meg tanulmányait.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy nemcsak 
tanulóink, hanem a szülők is ismerjék a 
Házirendben foglaltakat, így közösen ösz-
tönözhetjük a gyerekeket a szabálykövető 
magatartásra. Ezért készítettünk egy kivo-
natot a szülők számára, és bízunk abban, 
hogy haszonnal lapozgatják. 

Szeptembertől az intézmény elektronikus 
naplót használ, ami gyorsabb, hatéko-

nyabb és biztonságosabb formája az ada-
tok tárolásának. A KRÉTA-rendszer a peda-
gógusok, a diákok és a szülők számára is 
biztosítja az állandó tájékoztatást. 

Az eddigi tevékenységünk során igyekez-
tünk elérni azokat a célokat, amelyeket 
oktató-nevelő munkánk minőségének, 

diákjaink eredményességének javítása ér-
dekében tűztünk ki. Reméljük, közös erőfe-
szítéseinknek köszönhetően ezt a tanévet 
is eredményesen, mindenki megelége-
dettségével zárjuk 2018 júniusában. Addig 
is sikeres tanévet kívánunk valamennyi 
munkatársunknak, tanulóinknak és a kedves 
szülőknek. 

JOGOSÍTVÁNY! 
Vizsgázzon helyben! A ROYS-96 AUTÓSISKOLA

OKTÓBERBEN
KRESZ-TANFOLYAMOT INDÍT 

MINDEN KATEGÓRIÁBAN, KEDVEZMÉNYESEN! 
Tanfolyam kezdési ideje: 2017. október 26. 17 óra 

 Helye: Hajdúsámson, Radnóti utca 2.      

ÉRDEKLŐDNI ÉS JELENTKEZNI LEHET: 

Máté Attila szakoktató: Tel. : 06-30-956-4509
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A gyermekek beszoktatása még javában 
folyik és ;gyelembe véve a tűrőképességü-
ket, korukat, a szakmai szabályokat, elhú-
zódhat akár október végéig is. Szakképzett 
kisgyermeknevelőink- és a bölcsőde összes 
dolgozója - mindent megtesznek azért, 
hogy az adaptáció zökkenőmentes legyen, 
és hogy azok a gyermekek sem sérüljenek, 
akik már második éve járnak hozzánk. A 
szülőktől, családoktól türelmet, megértést 
kérünk erre az időszakra.
Novembertől egy játszócsoport beindítá-
sát tervezzük 0-3 éves korú gyerekeknek, 
amiről időben értesíteni fogjuk a települé-
sen élő családokat. 
Köszönöm Hajdúsámson Város Önkor-
mányzatának, hogy a nyári nagy melegben 
4 napernyő megvásárlásában támogatta a 
bölcsődét, ezzel megkönnyítve az udvaron 
tartózkodást ebben az időszakban. Az ud-
vari árnyékolóra és játékokra nyert pályá-
zatnak nagyon örülök és remélem, hogy az 
elkövetkező nyáron már az udvar árnyéko-
lása is megoldott lesz ebből a pénzből.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnék 
köszönetet mondani egy váratlan felaján-
lásért. Egy szülő, 50.000.-Ft.-ot ajánlott 
fel bölcsődénknek könyvek vásárlására. A 
könyvek megismertetése nagyon fontos 
dolgunk, abból sosem elég. A jól és szak-
szerűen kiválasztott könyvek már ilyen ki-
csi korban is nagyon meghatározóak gyer-
mekeink életében, mert:
„A gyermek lelke tiszta lap. Gondold meg, mi-
vel írja tele a könyvet, amelyet kezébe adsz”. 
(Móricz Zsigmond)

Szabó Sándorné Bölcsődevezető

Bölcsődei hírek
BÖLCSŐDÉNKBEN IS MEGKEZDŐDÖTT A 

2017-2018-AS NEVELÉSI ÉV. AZ ÓVODÁBA 

TÁVOZOTT GYERMEKEK SZÁMA 24  FŐ ÉS AZ 

ÚJONNAN FELVETT GYERMEKEK SZÁMA IS 

24FŐ. A LEGKISEBB GYERMEKÜNK 12 HÓNA-

POS JELENLEG. SAJNOS IDÉN SEM SIKERÜLT 

ELHELYEZNI MINDEN JELENTKEZŐ GYERMEKET, 

NÉHÁNYAN VÁRAKOZÓ LISTÁRA KERÜLTEK.

Őszi Programajánló
1956-OS VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS

Október 20. 15 órától 1956-os városi meg-
emlékezés az iskola aulájában, 16 órától 
koszorúzás az emlékműnél.

Program:
• Ünnepi beszédet mond: Antal Szabolcs 

polgármester
• Hajdúsámson Város Önkormányzata 

Posztumusz Díszpolgári Cím átadása
• A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanu-

lóinak ünnepi műsora
• Fáklyás felvonulás az 1956-os emlékműhöz
• Koszorúzás

A városi intézmények, szervezetek a koszorúzá-
si szándékot kérjük, jelezzék október 20-án  
12 óráig a Városi Könyvtárban.

REFORMÁCIÓ 500. KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ

A Pető; Sándor Városi Könyvtár, Közmű-
velődési és Muzeális Intézmény szeretettel 

meghívja Önt a Reformáció 500. évfordulója  
alkalmából készült kézimunka kiállítás meg- 
nyitójára 2017. október 25-én szerdán  
15 órától a muzeális intézmény kiállító- 
termébe. Bemutatásra kerülnek a hajdú-
sámsoni Öltögetők Klubja alkotásai és  
Terdik Angéla Népi Iparművész kerámiái.

A kiállítás megtekinthető: 2017. november 17-ig.
Az iskolák tanulóinak múzeumpedagógiai 
foglalkozások igényelhetők.

NOVEMBER

November 3-5. Országos Rajzfilmünnep 
helyi programjai.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Név-
telen Színjátszó kör még ebben az évben 
bemutatja új darabját, A per címmel, mely-
nek pontos időpontjáról később adunk hírt.

Mindenkit szeretettel várunk a programokra!

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

Szüreti mulatság az Óvodában

A Vuk és Buci Maci csoport gyerekei egy 
szuper kis szüreti műsorral készültek a 
megjelent vendégeknek, melyben nagyon 
lelkesek és ügyesek voltak. 

Ezután az óvoda hagyományőrző mun-
kaközösség tagjai adták elő a „Szomorú 
királylány és a csodafurulya” című mesét, 
majd táncházzal álltak a gyerekek rendel-
kezésére.

Különböző helyszíneken lehetett még él-
vezetesebbé tenni a délutánt. Ilyen volt az 
aszfalt rajzolás, kézműveskedés, ügyességi-
sport játékok, amelyek nagyon elnyerték 
a gyerekek szülők tetszését. Lehetett fo-
gyasztani, vásárolni lu;t, cukornyakláncot 
és a szakács illetve dajka nénik ügyes kezei 
által készített pogácsából, teából. Újdon-
ságként szerepelt a gofri, amely nagyon 
;nom lett és sok szülő kérte a receptjét. 
A zsákbamacskát percek alatt megvásárol-
ták és mikor kibontották a csomagot sze-
mük-szájuk elakadt a kis csöppségeknek, 

hiszen fantasztikus ajándékokat rejtettek. 
A szüreti mulatság kihagyhatatlan kelléke a 
must volt, mely nagyon ízletesre sikeredett. 

Mindenki nagyon jól érezte magát és vár-
juk a következő eseményt, ahol mosolyt 
csalhatunk a gyerekek és kedves hozzá-
tartozóik arcára.

Balogh Szabina óvodapedagógus

A HAJDÚSÁMSONI ESZTERLÁNC ÓVODA HAGYOMÁNYAIHOZ HÍVEN IDÉN IS MEGRENDEZTE 

A SZÜRETI MULATSÁGOT. ÉVRŐL – ÉVRE EGYRE SZÍNVONALASABBRA NÖVI KI MAGÁT EZ AZ 

ESEMÉNY, AHOL A SZÜLŐK FANTÁZIA VILÁGA A TEREPASZTALOK ELKÉSZÍTÉSÉNÉL HATÁRTALAN, 

MELYET MINDEN KEDVES VENDÉG MEGTEKINTHETETT.

ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI



Eszterlánc Óvoda főzőcsapata.
I. helyezés az I. Kárpát - medencei tudatos táplálkozás fesztiválon.
Elkészített étel: csőben sült zöldségek pulyka fasírttal.
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„Székelyföldi hazajárók a történelem nyomán”
HATÁRTALANUL! -program • HAT-17-2017-00115 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek.

A kirándulást előkészítő órák előzték 
meg, melyeken a tanulók megismerked-
hettek Erdély történelmével, Románia 
magyar lakta vidékeinek életével, a mai 
magyarság elhelyezkedésével, életmód-
jával, lakosainak számával. Az öt napos 
tanulmányi kirándulás érintette a Székely-, 
és Csángó-föld legjellegzetesebb vidékeit. 
Megtekintettük Nagyszalontán az Arany 
János Emlékmúzeumot, Marosvásárhelyen 
a várat. Útközben beugrottunk Szovátára, 
a Medve-tóhoz. A Bucsin-tetőn (1287m) 
keresztül elértük Gyergyószentmiklóst. 
Itt felkerestük a 48-as, és a II. Világhá-
borús emlékhelyeket. A Gyimesi-hágón 
áthaladva a Csángóföld következett. 
Gyimesbükknél található a Rákóczi-vár, 
itt található az az emlékhely, ahol a Rá-
kóczi-szabadságharc, az 1848/49-es sza-
badságharc, az I. és II. Világháború hőse-
ire emlékezhettünk. Este találkoztunk a 
Hidegségben helyi diákokkal, a gyerekek 
hamar összebarátkoztak. Kölcsönösen 
műsorral kedveskedtek egymásnak. Az 
ismerkedés zárásaként átadtuk itthonról 
hozott ajándékainkat, melyet a csángó 
gyerekek nagy örömmel fogadtak. Más-
nap az esztena-látogatáson mindenki 
belekóstolhatott a sajt- és túrókészítés 

rejtelmeibe, megismerve a csángó embe-
rek szokásait, mindennapi életét. Aznap 
délután elzarándokoltunk Csíksomlyóra, 
mely a katolikus vallású székelyek híres 
Mária-kegyhelye, búcsújáróhelye és 
szellemi életének több évszázados köz-

pontja. Minden pünkösdkor itt zajlik a 
híres csíksomlyói búcsú. A kora esti órák-
ban érkeztünk meg Székelyudvarhelyre, 
ahol a szállás elfoglalása után a városban 
sétálva, többek között, a Székelytámadt 
várat, a főtéren a szoborparkot, Szent Miklós 
-hegyi római katolikus templomot, s a 

mellette álló igen impozáns Tamási Áron 
Gimnáziumot csodálhattuk meg. Másnap 
a magyarok egyik szent helyére látogat-
tunk a Madarsi-Hargitára. 1801 m magas-
ságból tekinthettünk le magyarságunk 
bölcsőjére. Délután Tamási Áron és Orbán 
Balázs síremlékét kerestük fel, majd 
tettünk egy élvezetes sétát Korondon. 
Hazafelé útba ejtettük Segesvárt. A vár 
megtekintésén kívül megnéztük azt a 
helyet, ahol a segesvári-csatában elesett 
Pető; Sándor. A legfontosabb emlékhelye-
ken koszorúval és nemzetiszínű szalag 
elhelyezésével emlékeztünk meg törté-
nelmünk, ma már határon túli esemé-
nyeiről. Köszönjük a támogatást az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának!

Jakubecz Sándor igazgatóhelyettes

HATÁRTALANUL! 2017. SZEPTEMBER 6-ÁN ÉLMÉNYBESZÁMOLÓVAL EGYBEKÖTÖTT ÉRTÉKELŐ 

 ÓRÁVAL ZÁRULT A HAT-17-2017-00115 SZÁMÚ PÁLYÁZATUNK. ENNEK KERETÉBEN ÖT NAPOS 

ERDÉLYI KIRÁNDULÁSON VEHETETT RÉSZT ISKOLÁNK 40 HETEDIKES TANULÓJA.

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI
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Nagyon jó volt látni, hogy a lakosok meny-

nyire megörültek - az utcákon, a piacon, 

Martinkán - a lovas fogatok felvonulásá-

nak, a hagyományőrző bemutatóknak.

Végállomása a Szüreti felvonulásnak a 

Martinkai Közösségi Ház volt. Rendez-

vényünket megtisztelte Tasó László a 

Miniszterelnökség államtitkára, ország-

gyűlési képviselő. A mulatságra látoga-

tók ehettek a nagy üstben készült ;nom 

húslevesből és a házi süteményekből, 

amelyet a Martinkai Baráti Kör és Őszirózsa 

Nyugdíjasklub készítettek. Köszönjük 

mindenkinek a munkáját, a Pető; Sándor 

Városi Könyvtár és Muzeális Intézmény 

dolgozóinak a szervezést, a Hajdúsámsoni 

Polgárőr Egyesület és a hajdúsámsoni 

KMB rendőreinek a közreműködést, a fo-

gatosoknak, hogy felkérésünket elfogadták 

és hintóikkal, szekereikkel részt vettek a 

felvonuláson. Találkozzunk jövőre is!  

   
Dandé Lászlóné alpolgármester

Szüreti
felvonulás
RÉGI SZOKÁST ÉLESZTETT ÚJJÁ HAJDÚSÁMSON 

VÁROSA SZEPTEMBER 30-ÁN A HAGYOMÁNYŐRZŐ 

SZÜRETI FELVONULÁSSAL.

Elkészítettük a Hajdú utcai slambucot, 
melyhez közösen adtuk a hozzávalókat. 
Volt, aki a kertjében termesztett vegyszer-
mentes hagymát, paprikát hozta, akadt, 
aki a házi húsos füstölt szalonnával gaz-
dagította e ;nom étel ízét. Még házilag 
készített tészta is került bele. Természe-
tesen több háziasszony több féle tésztát, 
burgonyát hozott, de így lett igazán ízletes 
a végeredmény. 
A gyerekek részére ismét volt ugrálóvár. 
A repertoár idén szélesedett, mert csillám 
tetoválást is lehetett kérni. Ez nemcsak a 
gyerekek, hanem a ;atal anyukák körében 
is nagy sikert aratott. Még portrékészítés is 
színesítette a kínálatot. 

A készülődés alatt megvitattuk az elmúlt 
egy év eseményeit. Év elején egy kislány-
nyal gyarapodott az itt lakók létszáma. Egy 
család elköltözött, helyettük újabb i`ú pár 
érkezett hozzánk. Kívánjuk nekik, hogy 
érezzék jól magukat közöttünk.

Jókat beszélgettünk, nevettünk. A gyerekek 
hatalmasat hancúroztak, kacagtak. Élvezték 
a nagy tér kínálta lehetőséget. Egy napra 
megint magunk mögött hagytuk a gondo-
kat, s kicsit gyerekzajtól volt vidám az utca. 
Jó a Hajdú utcán ilyen jó emberek társasá-
gában élni.

Halmai Gizella

SÁMSONKERTBEN IDÉN IS MEGTARTOTTUK A 2. HAJDÚ UTCAI SZOMSZÉDOLÓT.

Újabb esemény a Hajdú utcán

Szeptember 16-án 50 éves osztálytalálkozóját tartotta  

az 1967-ben elballagott 8.a osztály Hajdúsámsonban.

HÍREINK / SÁMSONKERTI HÍRMONDÓ

Délután 4 órakor 

újra becsengettek 

az A osztályba,  

sajnos már nem 

teljes létszámmal. 

A megjelentek 

volt tanáraikkal, 

Fürtös Sándornéval, 

Kondor Istvánnéval  

és Szabó Imrénével 

emlékeztek a 

régi diákévekre.

Dandé László

HÍREINK

HÍREINK
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Úgy gondoltam, hogy azok az emberek, 
akik minden vasárnap délelőttjüket fel-
áldozva a közösségért dolgoznak,s évről 
évre minden rendezvényünk lebonyolítá-
sában részt vesznek, méltán érdemelnek 
meg egy kis kikapcsolódást. Így szeptem-
ber 9-ére egy kirándulást szerveztem a csa-
patnak. Polgármesterünk Antal Szabolcs 
jóvoltából erre a célra megkaptuk a kis-

buszt, s indulhatott a szervezés.  Reggel 
fél 7-kor indultunk Tokaj irányába, az első 
állomásunk a Sárospataki Rákóczi vár volt, 
majd utunkat folytatva kisvonatoztunk 
Pálházától Rostállóig, megtekintettük a 

Füzérradványi Károlyi kastély kertjét s vég-
állomásként Boldogkőváralját. 
Köszönöm mindenkinek a részvétet.                                                                                              

Oláh Imréné Erzsike

Sámsonkert részönkormányzati tag

Kirándulás
TAVALY NOVEMBERBEN INDULT EL A RÉSZÖNKOR-
MÁNYZAT ÉS A DEKOM KÖZÖS PROJECTJEKÉNT A 
TELEPÜLÉSRÉSZEN A PÉKÁRU OSZTÁS. ÍGY KÖZEL 
EGY ÉVE SZINTE MINDEN VASÁRNAP DÉLELŐTT 
TÖBB ÖNKÉNTES SEGÍTŐ BEVONÁSÁVAL ZAJLIK A 
PROGRAM SÁMSONKERTBEN A RÁSZORULTAKÉRT. 
MÁRA MÁR EGY JÓL SZERVEZETT CSAPATKÉNT 
MŰKÖDÜNK EGYÜTT.

Legszebb konyhakertek program
Országos díjat nyertünk!

Mint minden évben az idén is nagy lelkese-
déssel és örömmel fogtunk hozzá Dandé 
Melinda koordinátor társammal és Káplár 
János zsűri taggal a kertek szemlézéséhez, 
ami nem kis feladat volt. Nagyon sok egyez-
tetéssel, adminisztrációval járt a munkánk, 
de a legszebb része a kertek látogatásai vol-
tak. Álomszép kerteket s nagyon sok ötletet, 
praktikát láttunk, kedves emberekkel ismer-
kedhettünk meg a nyár folyamán. Aztán el-
jött a várva várt nap, a III. Hajdúsámsoni Ízek 
Fesztiválja, ahol sor került a díjátadóra.

Oklevélben és ajándékcsomagban részesült:

Gyalog Andrásné és Agárdi Sándor, Puskás 
Gyula, Szilágyi Sándor és Szilágyi Sándorné,

Horváth Gyula és Veress Katalin, Jámbor Sán-
dorné, Varga Józsefné, Nagy Tibor, Szondi Ist-
vánné, Zelenák János, Mikló Ferenc, Kuczora 
Györgyné, Dr. Győri Tóth Ildikó, Fábri Tiborné, 
Pásztor Sándor, Urbin József, Dandé László, 
Dancsó Sándorné

Külön díjban részesültek:

Nagy Gergely sámsonkerti lakos, különleges 
lépcsőzetes megoldású kertjével
Nagy Gyöngyi martinkai lakos, aki rengeteg 
praktikával rendelkezik
Ferencz János martinkai lakos, aki a legidő-
sebb kertgondozónk volt az idén
Szegedi Liliána 4. számú választókörzetből 
indult ő volt a leg;atalabb indulónk

Első helyezettek: 

Közösségi Kategóriában: Hajdúsámson 
Város Önkormányzata
Mini Kategóriában: Farkas Imréné 
sámsonkerti lakos 
Normál kategóriában: Ölveti Sándor és 
Ölveti Sándorné sámsonkerti lakos
Zelenák Zoltán martinkai lakos,  
Reskó Sándor és neje Balázs Mária  
4. számú választókörzetből

Országos Versenyre is neveztünk:

Közösségi Kategóriában: Hajdúsámson 
Város Önkormányzata
Mini Kategóriában: Farkas Imréné 
sámsonkerti lakos 
Normál kategóriában: Ölveti Sándor és 
Ölveti Sándorné sámsonkerti lakos

Az országos eredményhirdetésre 2017. 
szeptember 24-én az OMÉK keretein belül 
került sor. Erre a rendezvényre csak azok 
kaptak meghívót, akik díjat nyertek. A mi 
városunk abba a fantasztikus helyzetbe 
került, hogy közösségi kategóriában HAJ-
DÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
országos díjat nyert! A települést képvi-
selte a három zsűri tag: Csigéné Zsadányi 
Mariann, Dandé Melinda, Káplár János, 
valamint alpolgármester asszony Dandé 
Lászlóné és Urbánszki Károly munkaszer-
vezeti vezető. Az Önkormányzat részéről 
Urbánszki Károly vette át Nagy István 
földművelésügyi miniszterhelyettestől és 
Kovács Szilvia programigazgatótól az el-
ismerő oklevelet és a bronz szobrocskát. 
Gratulálok mindenkinek, akinek munkája 
révén ezzel a díjjal is öregbíthettük a város 
hírnevét.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő

IMMÁR III. ALKALOMMAL HIRDETTÜK MEG A TELEPÜLÉSEN A LEGSZEBB KONYHAKERT 

PROGRAMOT, MELYRE KÖZEL 30 KERT GAZDA JELENTKEZETT.

HÍREINK/ SÁMSONKERTI HÍRADÓ 
Csigéné Zsadányi Mariann, Rákos Tamás képviselők rovata
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Szalagátvágással avatták fel a Hajdúsámson 
határában felépített aszfaltkeverő üzemet. 
A beruházástól azt várják, hogy fellendíti a 
térség gazdasági és infrastrukturális fejlő-
dését.
- Ha egy ilyen üzem létesül valahol, akkor 
ott lesznek beszállítók, lesznek helyi munka-
vállalók is és azt gondolom, hogy fellendül a 
térség munkaerőpiaca. Nem beszélve arról, 
hogy a helyi önkormányzat komoly iparűzé-
si adót fog bezsebelni. A másik fontos elem 
pedig az, hogy a közlekedési feltételrendszer 

tovább fog javulni – mondta Tasó László, a 
Miniszterelnökség államtitkára.
A fél év alatt felépített mobil aszfaltkeve-
rő üzemet 231 millió forinttal támogatta 
az állam és az Európai Unió. Ez eredetileg 
a teljes költségvetés fele lett volna, ám a 
kivitelező cégcsoport továbbfejlesztette 
a beruházást, így végül 700 millió forint-
ba kerül a teljes projekt. 
- Később tovább gondoltuk, hogy nagyobb 
területre van szükségünk, depóterekre, olyan 
területre, ahol a gépeket le tudjuk télen 

állítani, karban tudjuk tartani. Ezért nőtt 
meg a beruházás költségvetése – közölte 
Toldi Miklós, a Depona Plus Kft. tulajdonosa, 
műszaki vezetője.
A projektre több környező település is 
pályázott, végül Hajdúsámsonra esett a 
választás. A város polgármestere reméli, 
hogy hosszú távú, gyümölcsöző kapcsolat 
alakul ki a cégcsoport és a település között, 
aminek már most is van hozadéka.
- Több száz tonna meleg aszfaltot ajánlot-
tak fel az önkormányzatunk számára, amely 
úgy gondolom, hogy nagyon fontos célt fog 
szolgálni. Ebből négy utat, négy gyűjtőutat 
fogunk leaszfaltozni, valamelyiket teljes 
hosszában, valamelyiket részben – hangsú-
lyozta Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgár- 
mestere.
Az üzemnek fontos szerepe lehet Hajdú-
Biharban, mivel  a megyében több helyen 
is várható nagyszabású aszfaltozás a  
következő években. A 27 méter magas ke-
verőüzem egyébként óránként 240 tonna 
aszfaltot képes előállítani.

Forrás: www.dehir.hu

Sokat profitálhat Hajdúsámson az  

új aszfaltkeverő üzemből
HA JDÚSÁMSON – ÓRÁNKÉNT 240 TONNA ASZFALT ELŐÁLLÍTÁSÁRA KÉPES AZ AZ ÚJ KEVERŐ ÜZEM, 
AMIT SZEPTEMBER 22-ÉN AVATTAK FEL HA JDÚSÁMSON HATÁRÁBAN. A 700 MILLIÓ FORINTOS BERU-
HÁZÁS FÉL ÉV ALATT KÉSZÜLT EL, TÖBB MINT 230 MILLIÓ FORINT MAGYAR ÉS UNIÓS TÁMOGATÁSSAL.

HÍREINK

A rendezvény támogatója között volt Haj-
dúsámson Város Önkormányzata is, fő-
védnöke Tasó László a Miniszterelnökség 
államtitkára, országgyűlési képviselő volt. 
Életminősítő élelmiszerekkel ismerkedhet-
tek meg az odalátogatók, valamint tudo-
mányos jellegű előadásokat hallgathattak 
meg az egészségtudatos táplálkozásról. 
Ehhez kapcsolódóan lehetett nevezni a 

főzőversenyre, természetesen egészséges 
ételekkel.
A rendezvényt a Kft. vezetője, Darabos János 
és családja szervezte meg. Reméljük jövőre 

is támogathatjuk a kezdeményezésüket, 
mely mottója „Lételem az Ételem, az Italom”

Antal Szabolcs polgármester

I. KÁRPÁT-MEDENCEI TUDATOS TÁPLÁLKOZÁS FESZ-

TIVÁL ÉS VÁSÁR – MELY HAGYOMÁNYŐRZŐ CÉLLAL, 

A TUDATOS TÁPLÁLKOZÁS JEGYÉBEN - KERÜLT 

MEGRENDEZÉSRE SZEPTEMBER 9-ÉN HAJDÚSÁM-

SONBAN AZ AQUA-PLASTECH KFT. TELEPHELYÉN.

„Lételem az ételem”


