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2010. XVIII. évfolyam, 1. szám Megjelenik havonta

A közigazgatásnak a XXI. század kihívásainak megfelelő színvona-
lon történő ellátása érdekében szükségessé vált a Hajdúsámsoni Polgár-
mesteri Hivatal szervezetének fejlesztése. Ahhoz, hogy megvalósuljon 
az ügyfél-centrikus, szolgáltató jellegű ügyintézés, a jogszabályi előírá-
soknak maradéktalanul eleget tévő, szabályszerű gazdálkodás, korsze-
rűsíteni szükséges a meglévő tervezési, döntéselőkészítési, végrehajtási 
és ellenőrzési folyamatokat. Hajdúsámson Város Önkormányzata kül-
ső forrás bevonásával, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szo-
ciális Alap társfinanszírozásával kívánja ezt megvalósítani. 

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2008 szeptemberében pályázatot 
nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív 
Program támogatási rendszeréhez „A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 
szervezetfejlesztése” címmel. A pályázatot a Közigazgatási Reform Progra-
mok Irányító Hatósága 2009. március 16-i döntése alapján 10 037 200 Ft 
összegű, vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatá-
si szerződés önkormányzatunk és a VÁTI Kht., mint Közreműködő Szer-
vezet között ÁROP–1.A.2./A–2008-0150 azonosító számon, 2009. júni-
us 11. napján megkötésre került. 

A projekt megvalósítása 2009. július 1. napján indult, és előreláthatóan 
2010. október 31. napján fejeződik be.

A pályázat keretében az alábbi fejlesztési csoportok részterületei kerül-
nek fejlesztésre:

I. A DÖNTÉSI MECHANIZMUS KORSZERŰSÍTÉSE: 
a) Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a straté-

giai menedzsment erősítése érdekében
b) A polgármesteri hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő 

csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javí-
tása érdekében.

c) Rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerű-
sítése, átalakítása.

d) A hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása.
e) A hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése.
f ) Az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a dön-

tési jogosultságok átstrukturálása.

g) Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres 
információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől 
érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe.

h)  A közintézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb 
működésére irányuló szervezet átalakítási programok kidolgozása.

i)  Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök beveze-
tése.

j) A projekt szemlélet megerősítése.

II. A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS EREDMÉNYESSÉ-
GÉNEK JAVÍTÁSA:

a) Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása.
b) Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása.
c) Tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpo-

litikai prioritások és a költségvetés előkészítése és elfogadása között.
d) A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata.
e) Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása.
f ) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása
g) Pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása.

III.  A PARTNERSÉG ERŐSÍTÉSE: 
a) Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyama-

tos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére.
b) A civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszer-

vezésének mechanizmusa.
c) A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata.

A projektmenedzsment kijelölése, a nyilvánosság biztosítására a szerző-
déskötés megtörtént. A projekt végrehajtásához közbeszerzési eljárás lefoly-
tatása vált szükségessé, melynek nyertese a Controll Holding Tanácsadó Zrt. 
lett. A nyitó konferenciára 2009. december 17-én került sor, melyen vala-
mennyi köztisztviselő részt vett.

A projekt összköltsége 10 910 000 forint, melyből 
 9 273 500 Ft az Európai Unió Európai Szociális Alapjából,
 763 700 Ft a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből szárma-

zik, 
 a fennmaradó 872 800 Ft-ot az önkormányzat saját forrásból bizto-

sítja.

Hajdúsámson, 2010. január 8.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Számítógépes képzések a városi könyvtárban
2009. nyarán 20 órás alapfokú 

számítógépes és internetes kép-
zést hirdettünk a lakosság szá-
mára. Decemberig 12 csoport-
ban, összesen 116 fő végezte el 
tanfolyamunkat. Bár a kötelező-

en előírt létszám 100 fő volt, örültünk a túljelentkezésnek és 
még két csoportot indításával minden jelentkezőnek megadtuk 
a lehetőséget a részvételre. A legfiatalabb tanulónk 18, a legidő-
sebb 76 éves volt. A jelentkezéshez egyébként semmilyen elő-
képzettségre nem volt szükség, ezért külön is felhívtuk a nyugdí-
jasok és a munkanélküliek figyelmét a lehetőségre, hiszen nekik 
van a legnagyobb szükségük arra, hogy a gyorsan fejlődő digitá-
lis világhoz felzárkózzanak. 

A képzésen 1 000 Ft-os jelképes részvételi díjjal lehetett részt 
venni, amit a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázati támo-
gatása tett lehetővé. Az oktatást új könyvtáros kollegánk, Oláh 
Sándor tartotta, akinek munkájával kapcsolatban a visszajelzé-
sek alapján elégedettséget tapasztaltunk.

Reméljük a megszerzett tudás mindenkinek segít élethelyze-
tének, életminőségének javításában, hiszen ma már napi szin-

ten, bármilyen ügyintézéshez, tájékozódáshoz szükségünk van 
a számítógépre és az internetre.

Idén is keressük a lehetőséget hasonló képzések indítására, 
melyekről folyamatosan tájékoztatást adunk. 

Tarné Hajdú Judit
igazgató

KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓK
Értesítjük Olvasóinkat, hogy a Könyvtár nyitvatartási ideje 

az új évben nem változik. A tavalyi olvasójegyek január végéig 
még érvényesek, mert a díjak változására február 1-től kerülhet 
sor, ekkor lesz lehetőség az átiratkozásra.

Az elmúlt évben saját forrásból és pályázati támogatásokból az 
év végéig közel 1 millió 850 ezer Ft értékben érkeztek új köny-
vek, melyek feldolgozása is megtörtént már, minden beszerzett 
kötet kölcsönözhető. 

Könyvtárunkban elkezdődött az elektronikus (vonalkódos) 
kölcsönzési rendszer kiépítése is, a 15.000 kötet feldolgozása 
azonban még hosszú időt vesz igénybe. 

Reméljük fejlesztéseink növelik majd a könyvbarátok számát 
a városban. Szeretettel várunk mindenkit!

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és 
Muzeális Intézményhírei – 2010. január

Január 22.
a Magyar Kultúra Napja
1989. óta ünnepeljük annak 

tiszteletére, hogy 1823-ban 
ezen a napon fejezte be 

Kölcsey Ferenc a Himnusz c. 
költeményét.

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR,  
KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS  

INTÉZMÉNY
tisztelettel meghívja Önt

a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
a „Végy karjaidra idő” c. műsorra 

Előadók: 
Erdélyi Márta, 
Kolozsváry Katalin,
Dukai Zsuzsanna

Ideje: 
2010. január 22. péntek 13.30 órától 

Helye: 
Hajdúsámson Szabadság tér 7. Kiállítóterem 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
1.) Tájékoztató a 2009. december 

10-én tartott képviselő-testületi ülésen 
hozott döntésekről: 

• A képviselő-testület nem módo-
sította a települési szilárd hulladékok-
kal kapcsolatos helyi rendeletet a szol-
gáltató AKSD Kft. kezdeményezésére, 
így maradt a lakosság részére fizetendő 
szemétszállítási díj a 2009. évi szinten. 
(120 literes hulladékgyűjtő edény heti 
egyszeri ürítési díja nettó 277,28 Ft, a 
hulladékgyűjtő zsák díja nettó 138 Ft) 
A szolgáltató által meghatározott 2010. 
évre vonatkozó díj (287 Ft) és a testület 
által érvényben hagyott díj különbözetét 
az önkormányzat fizeti meg az AKSD. 
Kft részére.

• Elfogadta a Hajdú-Bihar Megyei 
Temetkezési Vállalatnak a hajdúsámsoni 
köztemető üzemeltetéséről szóló 2009. 
évi I-III negyedévi teljesítéséről szóló 
beszámolóját, valamint a 2010. január 
1-jétől érvényes temetési helyek meg-
váltási díját, a temetkezési szolgáltatók 
által fizetendő díjakat, és a temetőben 
vállalkozásszerűen munkát végzők teme-
tő fenntartási hozzájárulási díját. (Ez az 
egyéb közérdekű információk között 
megtalálható)

• Elutasított a képviselő-testület a 
helyi adókról szóló rendelet módosítását.

• Elfogadta a helyi szociális ren-
delet módosítását. Eszerint „a Szociá-
lis törvényben meghatározottakon túl 
közgyógyellátásban részesíthető az a sze-
mély, akinek a családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 180 
%-át, egyedül élő esetében 230 %-át nem 
haladja meg, és a havi rendszeres gyógyí-
tó ellátás költségének mértéke meghalad-
ja az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 25. 5-át.”

• A képviselő-testület egyetértett 
azzal, hogy az Eszterlánc Óvodában a 
vagyonvédelmi feltételek javítása érde-
kében az óvoda bejáratainál térfigyelő 
kamerák kerüljenek kiépítésre. Ennek 
érdekében hozzájárult a dologi kiadások 
előirányzatból az intézményi felhalmo-
zási kiadásokra 338 eFt átcsoportosítá-
sához.

• Döntött arról, hogy a Hajdúsám-
soni Mikrotérségi Szociális Szolgálat 
részére a 2009. évi költségvetés dologi 
kiadásainak megemelésére 2 millió forint 
pótelőirányzatot biztosít.

• A felhalmozási előirányzatok 

között átcsoportosításokat fogadott el.
• Hozzájárult, hogy a polgármesteri 

hivatalban a betöltetlen álláshelyek miatt 
keletkezett bérmegtakarításból 3 millió 
forint felhasználásra kerüljön többlet-
feladatok ellátása érdekében elrendelt 
helyettesítéshez és rendkívüli munka-
végzéshez kapcsolódó személyi kifize-
tésekre.

• Döntött arról, hogy 2009. decem-
ber hónapban a hiány kezelésére a szük-
séges mértékig rövid lejáratú hitelt vesz 
fel, a rendelkezésre álló likvid hitelkeret 
igénybevételével. 

• Elfogadta az önkormányzat 2009. 
évi költségvetéséről szóló rendelet módo-
sítását.

• Megalkotta a 2010. évi költség-
vetési gazdálkodás átmeneti szabályai-
ról szóló rendeletet.

• Jóváhagyta a „Funkcióbővítő 
integrált települési fejlesztések” című 
pályázathoz kapcsolódóan a pályázat 
költségvetését, meghatározta a további 
feladatokat. Döntött továbbá a tervezés-
re vonatkozóan hirdetmény nélküli tár-
gyalásos közbeszerzési pályázat lefolyta-
tásáról és ezzel kapcsolatban közbeszer-
zési tanácsadó cég megbízásáról. Dön-
tött a Kossuth u. 3., 5., 7., és 9. sz. vala-
mint a Rákóczi u. 2. sz. alatti ingatlanok 
egyben történő értékesítéséről, továbbá 
arról, hogy 2010. évben homlokzat-fel-
újítási alapot hoz létre a lakosság ingat-
lan-felújítási támogatására. 

• Nem fogadta el a képviselő-tes-
tület és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról és egysé-
ges szerkezetbe foglalásáról szóló rende-
letet.

• Elfogadta a képviselő-testület 
2010. évre vonatkozó munkatervét. 

• Döntött aljegyzői munkakör 
betöltésére pályázat kiírásáról.

• Elhatározta jelenleg külterületi 
ingatlanok egy részének feltétellel tör-
ténő belterületbe vonását.

• Döntött arról, hogy az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap-
ból Martinka településrészre a közössé-
gi háznál kerítéslétesítésre és játszóesz-
közök beszerzésére támogatási kérelmét 
nyújt be 6 millió forint összegre. Saját 
erőként az ÁFA összegét kell vállalni.

• Elhatározta a képviselő-testü-
let, hogy a rendelkezésre álló 7 603 ezer 
forint terhére 

a Kunos Ignácz utcában 172 m, a Haj-

2.) Egyéb közérdekű információk:

Közszolgáltatások díjai:
Szemétszállítás: 
- 120 literes hulladékgyűjtő edény heti egyszeri ürítési díja: . . nettó 277,28 Ft 
- a hulladékgyűjtő zsák díja:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nettó 138 Ft
Folyékony hulladék szállítás:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nettó 750 Ft/m3

Ivóvíz díja:
- üzemeltetési díj: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nettó 264,30 Ft/m3

- állandó költség:. . . . . . . . . . . nettó 250 Ft/hó/fogyasztási hely
Csatorna díja:

- üzemeltetési díj: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nettó 219,80 Ft/m3

- állandó költség:. . . . . . . . . . . nettó 200 Ft/hó/fogyasztási hely
Temetkezési díjak:
1. Temetési helyek megváltási díja, újraváltási díja:

I. Sírhelyek díja: Ft
a) I. tábla,ligetes – kettes sírhely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 503
b) II. tábla – kettes sírhely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 503
c) III-XII. tábla – felnőtt, egyes sírhely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 603
d) III-XII tábla – felnőtt, kettes sírhely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 205
e) gyermek sírhely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .801
f ) urnasírhely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 537

II. Urnafülke használati díja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 603
2. A temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított 

szolgáltatások igénybevételéért a temetési szolgáltatók 
által fizetendő díjak (Ft):

a) a ravatalozó igénybevételi díja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000
b) hűtési díj/nap: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 007
c) sírnyitás díja (Ft): visszahantolás díja (Ft):

- felnőtt normál sír:  .  .  .  .  .  . 13 345   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 007
- felnőtt mélyített sír:  .  .  .  .  . 16 024   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 677
- gyermek sír:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 341   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 336
- urnasír:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 341   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 336

3. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő 
temető fenntartási hozzájárulás díj mértéke (Ft):

a) sírkövesek által fizetendő hozzájárulás a munkavégzés napjára:. . . . . . .405 
b) sírgondozók, fotósok, 

videósok által fizetendő hozzájárulás a munkavégzés napjára:. . . . . . . .374 

nal utcában 286 m, a Viola utcán 321 m, a 
Táncsics utcán 546 m, a Bethlen utcában 
434 m, a Sámsonkert Fő utcán a 2. ingat-
lantól a Salétrom utcáig 205 m hosszban 
aszfaltozott zúzott kőből járdát építtet.

• Elfogadta, hogy az alább felsorolt 
utak, járdák engedélyes és kiviteli tervét 
elkészítteti  és ennek érdekében feltéte-
les közbeszerzési eljárást folytat le.

Utak: Arany János, Ág, Bartók Béla, 
Bezerédi, Haladás, Kinizsi, Kút, Rózsa, 
Szabó Pál, Újtelep, Zöldfa, Gyöngyvi-
rág, Garai, Veres Péter, Táncsics, Kertész, 
Bodzás, Csillag, Esze Tamás, Fazekas 
Mihály, Ibolya, Kazinczy, Szegfű, Szig-
ligeti, Virágos valamint a Radnóti-Garai- 
Hadházi út a vasút mellett az Árpád útig.

Járdák: Árpád zug, Irinyi u., Dózsa 

Gy. u., Epreskert u., Harangi u., Ibolya 
u., Jánostava dűlő, Krúdy Gy. u., Nagy-
szőlőskert u. 40-től, Radnóti u., Rákó-
czi u., Veres Péter u., Zsák u., Táncsics 
u., Martinkán a Nyugati utcától a Kas-
tély utcáig, Sámsonkertben Fő u., Síp u.

• Nem hagyta jóvá a Polgármeste-
ri Hivatal Szervezeti és Működési Sza-
bályzatát.

• A szennyvízberuházáshoz kap-
csolódóan támogatta 164 m2 önkor-
mányzati tulajdonú ingatlan értékkü-
lönbözet nélküli cseréjét annak érdeké-
ben, hogy a Hadházi úton kialakításra 
kerülő szennyvíz átemelő és szippantott 
szennyvíz elhelyezésére és a szennyvíz-
hálózatba továbbításra alkalmas műtárgy 
épüljön meg.
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Hazai forrásból
A Mezőgazdasági és Vidék-

fejlesztési Minisztérium pályáza-
tán elnyert támogatással iskolánk 
minden alsós tanulója naponta egy 
szem almát kap a tízórai mellé. A 
friss hazai termésű almát Derecs-
kéről szállítják hetente iskolánkba. 

A várakozás jegyében
December hónapban tanulóink tan-

órán kívüli tevékenységét a karácsony-
ra való készülődéssel egybekötött han-
gulatos, színes programok gazdagították. 

– Az alsós, felsős Diákönkormányzat 
szervezésében karácsonyi vásárra került 
sor. Az osztályok tanulói a pedagógu-
sokkal és a szülők segítségével nagyon 
sok szép ötletes tárgyat készítettek. A 
vásárból befolyt támogatásokat a DÖK 
a tanulók jutalmazására fordítja.

– A művészeti tagozat tanszaki 
bemutatókkal tette emlékezetessé a kará-
csonyi várakozást.

– A felső tagozat német nyelvet 
tanuló diákjai a karácsonyi fényözön-
be öltözött Bécsbe tettek kirándulást. A 
történelem iránt érdeklődők Budapesten 
jártak a Tutanhamon kiállításon. 

– Több résztvevője volt a Miskolc 
és Lillafüred között közlekedő Miku-
lás-vonaton tett kirándulásnak. 

– A korcsolyázást kedvelők nagy 
örömére a debreceni műjégpályán kor-
csolyázhattak több alkalommal is. 

– A napközis tanulók a Kacifánt 
Együttes előadásában zenés produkci-
ót tekinthettek meg. 

– A Palánta Sorsfordító báb együttes 
karácsonyi történetet adott elő az alsós 

tanulóknak. 
– Napközi csoportközi foglalkozás 

keretében karácsonyi díszeket, ajándék-
tárgyakat készíthettek, karácsonyi dalo-
kat, verseket tanulhattak napköziseink. 

– Az ünnepre való készülődés alkal-
mából karácsonyi díszbe öltözött isko-
lánk. Az aulában felállításra került a 
majdnem 3 méteres karácsonyfa. 

– Az utolsó tanítási napon az osztá-
lyok saját karácsonyfát állítottak terme-
ikben, és együtt ünnepelték Jézus szüle-
tését, a szeretet ünnepét. 

– A hónap eseményeinek fénypont-
jaként csodálatos élményben volt része 
a zsúfolásig megtelt aula közönségének. 
Köszönjük mindazoknak a tanulóknak és 
pedagógusoknak, akik számunkra lehető-
vé tették ezt a szívet melengető előadás 
megtekintését. 

Gergelyné Horváth Emese főszer-
vezőnek, a műsorban szereplő minden 
tanulónak, a 3. évfolyam pedagógusai-
nak: Sándorné Sas Ildikónak, Janócsiné 
Luczi Klárának, Szabóné Nagy Sarol-
tának, Dandé Melindának, Andó Eme-
sének, Földvári Istvánnénak, Abaffyné 
Takács Erzsébetnek. 

Márkusné Lévai Eszternek, Süme-
gi Ferencnek, a művészeti tagozat taná-
rainak: Hajdúné Hőgye Zsófiának, 
Hajdú Sándornak, Béke Csabának, és 
Dobránszky Sándornak. 

A díszleteket tervezte és készítette: 
Szabóné Nagy Sarolta és Dobránszkyné 
Tóth Aranka.

Dandé Lászlóné 
igazgatóhelyettes

Meghívó
Tájékoztatjuk Hajdúsámson lakosságát, hogy a

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2010. február 13-án (szombaton) 19 órától tartja
Alapítványi Bálját az iskola Aulájában,

melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

László Vilmos Csontosné Ozsváth Éva
igazgató kuratóriumi elnök

Adója 1 %-val támogassa Alapítványunk céljait.
Alapítványunk neve: 

ISKOLÁNKÉRT ALAPÍTVÁNY HAJDÚSÁMSON
Adószám: 18542321-1-09

Egy év elteltével, ahogyan megígér-
te tavaly a Mikulás, 2009. decemberében 
ismét ellátogatott az Eszterlánc Óvodá-
ba. Az óvoda minden csoportjában öröm-
mel fogadták a Mikulást, hellyel kínál-
ták és versekkel, énekekkel, mondókák-
kal köszöntötték a várva-várt vendéget.

A Mikulásnak minden egyes gyer-
mekhez volt egy-egy kedves gondola-
ta. Az óvodások tágra nyi tott szemek-

kel hallgatták a Mikulás szavait.
A délelőtti hangulatot fokozta, hogy 

az óvoda aulájában az óvodások megnéz-
hették az óvónők előadásaként „A róka, 
mint Mikulás” című meseelőadást. 

Élményekben gazdagon telt ez a nap, 
és a gyermekek már újra várják a Miku-
lás eljövetelét.

Egriné Kincses Ildikó
óvodapedagógus 

Mikulásnap az Óvodában

2009. december 11-én rendeztük meg  
hagyományos karácsonyi ünnepségün-
ket a „Segítség Határok Nélkül” alapít-
vány támogatásával az iskola aulájában. 

A gyermekek, szülők, valamint ven-
dégeink egy kellemes hangulatú, meghitt 
rendezvényen vettek részt, ahol minden-
ki nagyon jól érezte magát.

Kedves kis műsorral lépett fel óvo-
dánk Katica csoportja, majd az óvó nénik 
kórusa énekelt. Néhány lelkes iskolás 
gyermek is készült meglepetéssel: Szűcs 
Tímea 2.b. osztályos tanuló verset szavalt, 
2.a. osztályos kisdiákok pedig gyönyörű 
karácsonyi dalokat énekeltek.

Az óvó nénik előadásában láthattuk: 
„A róka, mint Mikulás” című mesét, a 
Debreceni Élet Gyülekezet bábcsoportja 
pedig egy bábelőadással készült a közön-
ségnek.

Az ünnepség fénypontjaként a 
Németországból érkezett, mintegy 220 
db ajándékcsomagot Gerd Schmidt úr 
adta át a gyermekeknek. 

Úgy gondolom, minden résztvevő 
maradandó élményekkel gazdagodott 
ezen a felejthetetlen délutánon.

Gábor Ibolya
óvodapedagógus 

Óvodai fenyőünnep
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Európai Uniós támogatással fejleszt a Hajdú Volán Zrt.
a helyközi/távolsági közlekedésben

A társaság az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával egyszeri, visz-
sza nem térítendő 400 millió Ft összegű 
támogatásból és nagyságrendileg mint-
egy 100 millió Ft-os saját erőből valósítja 
meg a menetrend szerinti helyközi/távol-
sági autóbusz-közlekedéséhez kapcsolódó 
irányítás-technológiai és forgalomtechni-
kai fejlesztéseit, így korszerű számítógép 
alapú, GPS technológiára épülő, menet-
jegy- és bérletértékesítésre szolgáló fedél-
zeti és elővételi pénztárgépek beszerzését, 
továbbá utastájékoztató és járműkövetést 
biztosító forgalomirányítási rendszerek 
kiépítését.  

A projekt 2008. év őszén indult, a befe-
jezés 2010. év második felére várható. A 
szükséges előkészítő munkálatok és az 
eredményes közbeszerzési eljárást köve-
tően, az eljárás nyertese az IQSYS Infor-
matikai és Tanácsadó Zrt. révén elkezdőd-
tek a kivitelezési munkálatok.

A projekt ütemezett formában, össze-
sen hat ütemben valósul meg. Jelen kivite-
lezési fázisban – mely az első három üte-
met jelenti – fejlesztési, rendszer össze-
hangolási, szerelési munkálatok való-

sultak meg. A szükséges háttérrendszer, 
a technikai és a személyi feltételek biz-
tosítását követően a társaság autóbusza-
ira folyamatosan felszerelésre kerültek a 
fedélzeti számítógép alapú pénztárgépek 

és az utastájékoztató eszközök. Az utasok 
szeptember óta folyamatosan érzékelhet-
ték, hogyan terjed ki a rendszer. A GPS 
helymeghatározó technológiának köszön-
hetően a megállóhelyek meghatározása 
automatikus, az autóbuszokon kijelzésre 
és bemondásra kerülnek a megállóhelyek, 
az utazási viszonylatok és egyéb informá-
ciók, mely a fogyatékkal élők tájékozódá-
sát is segítik.

A projekt negyedik ütemében kerül sor 
az utastájékoztatási rendszer további fej-
lesztésére, mely az autóbuszok helyzeté-
nek a mobiltelefonok WAP-os felületén, 
továbbá az interneten történő megjelení-
tését jelenti. Az ötödik ütemben a forga-
lomirányító rendszer telepítése, a projekt 
utolsó ütemében az elektronikus bérlet-
értékesítési rendszer kialakítása történik, 
Hajdúszoboszló térségében, egyes kivá-
lasztott vonalakon.

Debrecen, 2009. december 19.

A Református Gyülekezet Alapítványi felhívása
Alapítványunkkal kapcsolatban szeretnénk felhívást intézni városunk lako-

sai felé, mivel a 2010-es évtől lehetőség nyílik arra, hogy gyülekezetünk alapít-
ványára felajánlást tegyenek azok, akik az adójuk 1%-val rendelkeznek.

Mindannyian tudjuk, hogy ez az 1% senkinek sem kerül külön kiadásba, 
hiszen mindenkitől valahova – különböző alapítványokra – egyébként is átutal-
ják. Ezért szeretettel és tisztelettel kérem Önöket, hogy támogassák alapítvá-
nyunkat, mely templomunk épületének és berendezéseinek szakszerű és folya-
matos megőrzését, karbantartását és felújítását tűzte ki célként; illetve annak 
műemléki, építészeti és művészeti értékeit hivatott gazdagítani.

Neve: 
HAJDÚSÁMSONI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT 

ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18995657-1-09

Hálás köszönettel:
Lovász Krisztiánkuratóriumi elnök

Értesítés a régi temetők ügyéről…
Ezúton is emlékeztetjük a Tisztelt Lakosságot,

hogy 2009. április 30-án lejárt a régi – Jókai utcai és Petőfi utca
mögötti – temetők lakossági exhumálásának ideje.

Aki azonban még szeretné hozzátartozója földi maradványait az
„ÚJ” Köztemetőbe szállítani, még megteheti!

Értesítünk ugyanis mindenkit, hogy 2010 tavaszán végleg 
megtörténik a régi temetők felszámolása, és az ott található 

földi maradványok tömeges exhumálása.

Megértésüket köszönjük!

Hajdúsámsoni Református Egyházközség
(Információ: Lovász Krisztián lelkipásztor +3670/337-3720)

Hajdúsámsoni Református Egyházközség
4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 2.
Tel.: +3652/200-534; +3670/337-3720

Felhívás…
…az induló Nappali Ellátásokról

Kedves Lakosok!
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a helyi Református Gyüleke-
zet működtetésében és gyülekezeti termében Nappali Ellátás indul, idős 
személyek részére, és betegek ellátása érdekében!

Az Ellátás szolgáltatásai a következők:
- Ingyenes tagság és beiratkozás!
- Kedvezményes ebédrendelési lehetőség  
(éttermi menü, leves + második, tagoknak napi 300 Ft-os áron).

- Részvételi lehetőség a gyülekezeti házban szervezett közösségi prog-
ramokon, hétköznapokon egész nap.
- Állandó ápolói felügyelet.
- Segítségnyújtás kórházba és orvoshoz való eljutásban, egészségügyi 
szolgáltatás igénybevételében.
- Családgondozás, házi segítségnyújtás; segítségnyújtás bevásárlások-
ban, ügyintézésekben.
- Az ebédeltelés kivételével minden ingyenesen!

A beiratkozók létszáma korlátozott!
Szeretettel várjuk a jelentkezőket a Lelkészi Hivatalban, hétfőtől szer-
dáig, 9.00-12.00 óra között, és vasárnap istentisztelet előtt, illetve 
után!

Tisztelettel és áldáskívánással:
A Gyülekezet Presbitériuma
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Befejeződtek a bajnoki küzdelmek 
minden utánpótlás korosztályban és a fel-
nőtt csapatoknál is. A megyei I. osztályú 
csapat értékelése mellett, szeretnénk egy 
kicsit az utánpótlás csapatainkban, hétről-
hétre jó teljesítményt nyújtó, fiatal sporto-
lóinkról beszámolni. A legkisebb korosz-
tályú csapat, amelyik bajnoki rendszerben 
játszik, az U 13-as, melynek edzője Tóth 
Mihály. A 2009/10-es bajnokság félide-
jében elért eredményük a 7. hely.

A csapat legtöbb gólt rúgott játékosa 
Mikulcza Zoltán Péter, 5 találattal. Több 
poszton is bevethető, megbízható játékos. 
Teljesítményét növeli, hogy több mérkő-
zésen hátvédként játszott, mégis csapata, 
legtöbb gólját érte el. Sok, jó teljesítményt 
nyújtott gyermek rúgja a labdát ebben a 
korosztályban, képzésükre, a csapat fejlő-
désére, külön figyelmet fordít az elnökség. 
Egy tehetséges, focizni szerető korosztály-
ról van szó, ahol az edzések látogatottsága 
is maximális. Az edző elégedett a csapat 
hozzáállásával, bízva abban, hogy a követ-
kező szezonban, jobb eredményt érnek el.

Nyáron a meglévő kisszámú U16-os 

serdülő játékosok mellé, sok új fiatalt kel-
lett beépíteni.

Szinte egy teljesen másik csapatot kel-
lett létrehozni. Sokan csatlakoztak, így lét-
számgondokkal nem küzdünk ebben az 
a korosztályban sem, sőt, 16-20 játékos 
rendszeresen látogatja az edzéseket. Edző 
Kórász Sándor. A 8. helyet érte el a csapat. 

A legtöbb gólt rúgott játékos Hamar 
Gergő 6 találattal. Növeli teljesítmé-
nyének értékét, hogy a korosztálynak az 
egyik legfiatalabb labdarúgója és az idő-
sebb játékosok között is nagyszerűen sze-
repelt. Képességének előnyei között említ-
hetjük meg gyorsaságát, labdabiztosságát 
és gólveszélyességét.

A csapatból több játékos is kiegyen-
súlyozott teljesítményt nyújtott. Gergő 
mellett Horváth Bertalan, Mertin Lajos, 
Hadadi Zsolt, Béke Ferenc, Zoványi 
Gergő, aki szintén átlag felett teljesített.

A két csapatról Uzonyi Ádám, Béke 
Ferenc készített honlapot, melyen meg-
találhatóak a játékosok, és a csapatokról 
készített fotók, értékelések: 

www .samson-u16 .mlap .hu

Az U19-es ifi csapatunk, amely a fel-
nőtt csapat utánpótlását is jelenti, a kez-
deti sikertelenségek után rendre nyerte 
mérkőzéseit. Fokozatosan javuló teljesít-
ménnyel, olyan csapatokat sikerült legyőz-
ni idegenben és a hazai pályán is, amelyek 
utánpótlás nevelésben nagyobb hagyomá-
nyokkal rendelkeznek. Ez bíztató a jövőre 
nézve. Két-három játékos pedig egyenle-
tes, jó teljesítményt nyújtva hívta fel magá-
ra, nem csak az edző figyelmét, hanem a 
kilátogató szurkolók elismerését is. Edző 
Rása Csaba. A 9. helyet érték el.

A legtöbb gól Kardos Istváné, 9 talá-
lattal. Fiatal, tehetséges focistáról van 
szó. Gyors, és mint találatainak száma is 
mutatja, gólerős játékosról van szó. Meg-
felelő hozzáállással hamar felkerülhet az 
első csapathoz.

Átlagon felüli teljesítményt nyújtott 
még Kovács György és Szabó Gergő is. 

Az egyesület Elnöksége nevében, sze-
retném megköszönni mindenkinek, aki, 
bármilyen módon is, segítette egyesüle-
tünket, segítségükre a jövőben is számí-
tunk.

A Technikai Tömegsport Elnöksége 
mindenkinek Sikerekben Gazdag, Bol-
dog Új Évet Kíván!

A megyei I. osztályú felnőtt csapa-
tunkról a következő számban írunk.

Kórász Sándor

Hírek városunk labdarúgó életéből

A 3-D Sportegyesület, azon belül, az Íjász Szakosztály versenyzői 2009. december 
12-én Derecskén Teremíjász versenyen vettek részt és az alábbi szép sikereket érték el:
Történelmi serdülő fiú kategória: Kincses Zoltán II. helyezés
 Péntek Tibor III. helyezés
Vadászreflex serdülő lány kategória: Váradi Zsófia I. helyezés
Csigás serdülő fiú kategória: Kun Péter I. helyezés
Csigás kadett fiú kategória: Sziderov Trisztán Zsolt I. helyezés

A 3-D Sportegyesület, azon belül az Íjász Szakosztály versenyzői 2009. december 
27-én, Debrecenben 3D-s idényzáró versenyen vettek részt az alábbi eredményekkel:
Csigás ifi kategória: Sziderov Trisztán Zsolt II. helyezés
Tradicionális gyerek kategória: Péntek Tibor I. helyezés
 Váradi Zsófia II. helyezés
 Kincses Zoltán III. helyezés
Vadász reflex ifi kategória: Veres László II. helyezés
 Váradi József III. helyezés

Miki már a Bocskaira készül
Január 9-én, szombaton érke-

zett haza olimpikonunk a pakisztá-
ni Karachiból, ahol a magyar válo-
gatott tagjaként a Benazir Bhutto-
emlékversenyen vett részt. Miki már 
nem bánkódik a hazai pálya minden 
előnyét élvező Adnam Hussein elleni 
vereségen, minden idegszálával a feb-
ruár 9-én kezdődő Bocskai-emlék-
versenyre koncentrál, ahol dobogó-
ra szeretne állni. 

 – Lassan kezdek helyrerázódni, fel-
venni az itthoni ritmust – nyilatkozta 
vasárnap délután Pakisztánból hazaér-
kező Eb-bronzérmes . – Szerencsére kint 
semmi gond nem volt, elkerülte a csapatot 
a betegség, egészségesen érkeztünk haza . 

A Varga Mikit „legyőző” pakisztáni 
egészen a döntőig menetelt, ahol egy 
szíriai ökölvívótól szenvedett veresé-
get. Sportolónk végig figyelemmel 
követte a 60 kilogramm küzdelmeit, 
s úgy véli, lett volna helye a dobogón. 

– A pakisztáni nem volt egy jó 
bunyós, de nem feküdt nekem . Ettől füg-
getlenül úgy érzem, megnyertem a mér-
kőzést, kétszer számoltak a srácra . Az 
első menetben jobb voltam, a másodi-
kat akár oda lehetett adni neki, de az 
utolsó menetben nagyon megvertem, így 
hozták ki 12:6-ra győztesnek . Nem vol-
tam ideges a meccs után, amit lehetett, 
megtettem, de pontozni nem pontozha-

tok . Akit később a pakisztáni legyőzött, 
szintén verhető ellenfél volt, de jobbnak 
tartom magam a másik döntős szíriai-
tól is . Jó lett volna több meccset bokszol-
ni, mert így csak kívülről figyelhettem 
az eseményeket . 

Hát, igen, nem éppen nagy buli 
végigedzeni a karácsonyt, a szilveszter 
napján utazni, hogy egy erősen rész-
rehajló bíráskodás után nyolc napot 
töltsön az ember az utóbbi időkben 
a robbantásairól elhíresült pakisztáni 
városban. A magyar válogatott tag-
jai sem városnézéssel töltötték sza-
badidejüket.

– Négy napig ki sem mozdultunk 
a szállodából, csak az ötödik nap tet-
tünk egy kétszáz méteres sétát, de utá-
na rögtön vissza is tértünk a szállodá-
ba . A kiutazásunk előtt néhány nap-
pal egy tornacsarnokot robbantottak fel 
Karachiban… Az edzésmunkát ameny-
nyire tudtuk, elvégeztük, szolidaritást 
vállaltunk Szellő Imivel . Persze, ezeket 
a tréningeket nem lehet összehasonlíta-
ni azokkal, amiket itthon végezhettünk 
volna a Bocskai-emlékversenyre készül-
ve . Hétfőtől újra beleállunk a melóba, 
edzőmmel, Máté Attilával folytatjuk az 
alapozást, most az a legfontosabb, hogy 
a Bocskaira jó formába kerüljek . Tudom, 
az idén nagyon erős mezőny lesz Deb-
recenben, de nem lehet más a cél, csak 
a dobogó .

Máté Attila évértékelése
A HISE vezetőedzője értékelte a 

2009-es esztendő országos bajnoksá-
gain elért eredményeket. A mester sze-
rint az idén a Moszkvában megrendezés-
re kerülő felnőtt Európa-bajnokság áll a 
középpontban, azt szeretné, ha két ver-
senyzőnk, Ungvári István (48kg) és Varga 
Miklós (60kg) is részt vehetne a viadalon.

Felnőtt országos bajnokság 
2009, Kecskemét

60 kg: I. Varga Miklós
48 kg: II. Ungvári István
60 kg: III. Telegdi Márk

Ifjúsági ob 2009, Hajdúszoboszló
54 kg: III. Ungvári Sándor

Női elit és ifi ob 2009, Szilvásvárad
Elit
+81 kg: I. Mászlé Edina
51 kg: III. Demeter Zsuzsanna
Junior
80 kg: II. Süvöltős Renáta

Junior ob 2009, Győr
48 kg: II. Máté Attila
60 kg: III. Csuka Tibor

Serdülő ob 2009, Pécs
65 kg: I. Bartha Dániel
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Egy évszázad élete

Ritka, és szerencsés embernek 
számít Az, aki elmondhatja magá-
ról, egy évszázadot, 100 évet élt 
már meg.

Horváth Irén,Irénke néni ezen 
nem mindennapi emberek közé tar-
tozik. Ugyanis 2010. december 31-én, 
éjfél előtt egy-két perccel töltötte be 
100-ik életévét.

Hajdúsámsoni születésű, paraszti 
családból származik. 1934-ben kötött 
házasságot Káplár Jánossal, akitől 3 
gyönyörű gyermeke született. Az 
idők során 9 unokával és 8 déduno-
kával is megajándékozta Őt az élet.

Megélte mind a két világháborút, 
az ’56-os forradalmat, a rendszervál-

tást. Bizony, ez nem mindenkinek 
adatik meg.

Két évvel ezelőtt még varrt is Irén-
ke néni, és a mai napig, nem szed 
gyógyszert.

A polgármester asszony, Andó 
Lászlóné köszöntötte Irénke nénit 
Hajdúsámson Város Önkormány-
zata nevében december 30-án, a 
Hajnal utca 2 szám alatt, és átadta 
a miniszterelnök gratulációs emlék-
lapját. Gratulációjukat fejezték ki és 
további jó egészséget kívántak még  

Irénke néninek Kanyóné Papp Klá-
ra, jegyzőasszony, Koszta Mariann, 
anyakönyvvezető, Dr. Forgó Klára, 
körzeti orvos és Dandé Lászlóné, 
képviselőasszony.

Hogy mi lehet a hosszú élet tit-
ka? Talán a kitartás, a szorgos mun-
ka és a hit, hinni magában az életben.

Reméljük, Irénke néni sokáig 
velünk lesz még, és jövőre arról írha-
tunk, 101-ik születésnapját ünnepli 
Horváth Irén.

Dandé Melinda

V. Mikulás – napi bringatúra a Guiness rekorder, 
Novák Ferenccel

A Rákóczi Egyesület szervezésében 
immár 5. alkalommal került sor a brin-
gatúrára.

Útvonal: Sámsonkert-Hajdúsám-
son-Martinka.

A túra különlegessége, hogy a részt-
vevők a Mikulásokon kívül együtt kere-
kezhettek a világjáró Guiness rekorder, 
Hajós Alfréd díjas 79 éves Novék Feri 
bácsival, aki már az 1.600.000 km-t is 
átlépte.

Most is, mint minden évben 
Sámsonkertből 9 órakor indultak a 
Mikulások Feri bácsival.

A sámsoni gyerekeknek iskolánk 
Kossuth utcai bejáratánál volt a gyüle-
kező. Miután megérkeztek a Mikulá-
sok, rövid eligazítás következett a köz-

úton való közlekedésről, majd felsora-
kozott a bringások csapata. Volt közöt-
tük néhány ovis is, de az iskolásokon túl 
egyre több felnőtt csatlakozott hozzánk. 
A Polgárőrség – mint minden évben – 
felvezette és biztosította a kerekezőket.

A Jókai úti iskolánál és út közben 
újabb gyerekek csatlakoztak a menethez.

A távot mindenki és minden bringa 
teljesítette. A martinkai közösségi ház-
ban már forró fahéjas teával és főtt kol-
básszal várták az éhes csapatot, amit a 
szabadban fogyasztottunk el.

Ezután a közösségi házban folyta-
tódott a délelőtt.

A gyerekek ámulattal hallgatták Feri 
bácsi élménybeszámolóját, aki nem rég 
tért haza.

Bécs – Pozsony – Budapest szuper 
maratonról, melyen 3 nap alatt 350km-t 
kerekezett, immár 10. alkalommal.

Érdeklődéssel vették a kezükbe a pil-
lanatok alatt leszerelhető kereket, mely 
egy ujjal felemelhető, ára kerekenként 
250 ezer forint.

Ezt a bicajt – az öt közül – még nem 
látták a gyerekek.

A félkarú Feri bácsi éremmel „ tün-
tetett ki” – mint mindig – mi karácsonyi 
csomagot nyújtottunk át neki.

Boldog – boldog – boldog születés-
napot! – énekeltük Feri bácsival, hiszen 
december 3-án töltötte be elmondása 
szerint az „első 79. életévét”!

Beszélt még a mozgás, a sport fon-
tosságáról, „ mindig kéznél a láb” – 

mondta mosolyogva.
Kupagyűjteményének egy darab-

ját a legkisebb bringásnak adta, mási-
kat a vendégül fogadó Nyugdíjas Klub 
vezetőjének, Nagy Sándornak, a har-
madikat a Polgárőrség vezetője Balogh 
József vehette át – velük biztonságban 
tudhatjuk rendezvényeinket – és az utol-
só kupát  Dobránszky Sándor a Bringa-
túra egyik fő szervezője kapta.

Végezetül a Mikulásoknak énekelt a 
bringások apraja nagyja, akik megaján-
dékoztak mindenkit.

Jó hangulatban, élményekben gaz-
dagon telt december 6-a délelőttje a 
Mikulások és Novák Feri bácsi társa-
ságában.

Dandé Melinda

Kedvezményes tanfolyam indul!!!
Hajdú-Bihar megye legeredményesebb autósiskolája a  

Roys 96 AUTÓSISKOLA

Tanfolyamkezdés minden kategóriában
A február 4-én 17 órától induló tanfolyamra lehet 

jelentkezni!!!
• „B” kategóriás tanfolyam:  elméleti oktatási díja 10 000 Ft

gyakorlati oktatás 2500 Ft/óra
• segédmotoros oktatás és vizsgáztatás helyben 
• részletfizetési lehetőség
• hitellehetőség
•  számítógép-használat a tanfolyam ideje alatt korlátlan mennyiségben 

KFF programmal 
• a tanfolyam idejére tankönyvhasználat biztosítása

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Roys 96 KFT.
Máté Attila oktató 

Hajdúsámson, Radnóti u 2.
Tel: 20/ 9788 508 vagy 06 52 201 063

2009. november 13-án (pénteken) 
rendezték meg a Lilla Téri Általános 
Iskolában az immár hagyományosnak 
mondható komplex megyei tanulmá-
nyi versenyt.

Hajdú-Bihar megye számos iskolá-
jából érkeztek ide gyerekek, hogy össze-
mérjék tudásukat a versmondás, törté-
nelem, illetve számos más érdekes tudo-
mány területén.

Iskolánk tanulóinak szerencsét 
hozott 13-a, kiemelkedő szerepléssel 
hívták magukra a hajdú-bihari magyar 
tanárok figyelmét. 7 tanulónk nevezett 
a versmondás kategóriában, és szá-
mos kiemelkedő eredményt értek el. A 
rendkívül színvonalasan megszervezett 
rendezvényen, az igen erős mezőnyben 
mind az 5-6. mind a 7-8. kategóriában 
iskolánk tanulói ott voltak a legjobbak 
között, megelőzve számos debreceni 
általános iskolát.

Íme a versenyen résztvevők névsora:
- Sólyom Anna (5.a) I. helyezett (5-6. 

évfolyam)
- Veres Tamás Levente (5.a) különdíjas 

(5-6. évfolyam)
- Tar Dániel (6.b) II. helyezett (5-6. 

évfolyam)
- Vezendi Réka (6.a)
- Szabó Gabriella (6.a)
- Kanalas Dominika (6.b)
- Szabó Sándor (8.a) II. helyezett (7-8. 

évfolyam)
Nagy büszkeséget szereztek ezzel 

intézményünknek, s azok a tanulók 
(hétből hárman), akik nem értek el 
helyezést, szintén nagyon szépen mond-
ták el az általuk kiválasztott műveket.

Köszönjük szépen minden résztve-
vő gyerek lelkiismeretes felkészülését!

Remélem jövőre hasonló eredmé-
nyekkel öregbíthetjük iskolánk hírnevét!

Felkészítő tanárok: Egriné Nagy 
Éva, Módis Tamás

Megyei komplex  
tanulmányi verseny – versmondás
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EU TÁMOGATÁSBÓL JÖN LÉTRE  
EGÉSZSÉGHÁZ HAJDÚSÁMSONBAN

Hajdúsámson város egészségügyi intéz-
ményeinek egy része infrastrukturális álla-
potát tekintve nem felel meg a XXI. század 
kihívásainak. Ezért a pályázó, Hajdúsámson 
Város Önkormányzata külső forrás bevonásá-
val, EU-s támogatás igénybevételével szándé-
kozik megvalósítani, hogy a településen élők 
számára megfelelő színvonalú, az esélyegyen-
lőségnek eleget tevő egészségügyi alapellátási 
szintet biztosítson.

Hajdúsámson Város Önkormányzata 
2008. évben pályázatot nyújtott be az Észak-
Alföldi Operatív Program támogatási rendsze-
réhez „Az egészségügyi alapellátás fejlesztése 
egészségház létrehozásával Hajdúsámsonban” 
címmel a Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. szám 
alatt működő Egészségügyi Központ fejlesz-
tése, bővítése révén egészségház létrehozá-
sa céljából. Jelen pályázat az Irányító Ható-
ság döntése alapján 80 millió Ft támogatás-
ban részesült. Önkormányzatunk és a VÁTI 

Kht., mint Közrműködő Szervezet között a 
támogatási szerződés 2009. május 18. napján 
megkötésre került. 

Az ÉAOP-4.1.2./A-2008-0036 az o nosító 
számú, támogatott pál yázat keretei között lét-
rejövő fejlesztés kiemelten fontos társadalmi 
célokat szolgál. A betegellátó rendszer fejlesz-
tése első sorban a helyi lakosság egészségügyi 
alapellátását hivatott megfelelő színvonalon 
biztosítani, de ezzel nem csak helyi érdekeket 
szolgál, hiszen olyan egészségügyi szolgáltatást 
is biztosít majd, melyek miatt a helyi lakosság-
nak a jövőben nem kell Debrecenbe utaznia. 

Az Egészségházban a gyermekorvosi, a 
háziorvosi és a fogorvosi ellátás mellett az 
orvosi ügyelet, a diszpécserszolgálat, a védő-
női szolgálat, egy gyógyszertár, valamint egy 
alacsony erőforrás igényű járóbeteg ellátás, a 
szemészet is helyet kap majd. A fejlesztéssel 
az Önkormányzat a kötelező akadálymen-
tesítés feladatait is teljesíti az egészségügyi 
intézményben amellett, hogy a kor követel-
ményeinek megfelelő körülményeket teremt 
a szolgáltatás számára. Célkitűzéseiben az 
Önkormányzat a megfelelő színvonal mel-
lett az esélyegyenlőség biztosítását is szem 

előtt tartja. A projekt megvalósulásával javul a 
betegellátás biztonsága, és több lehetőség nyí-
lik az egészségügyben kiemelten fontos pre-
ventív tevékenységek végzésére, amilyenek az 
oktatás vagy a szűrővizsgálatok. Lehetőség 
nyílik a szakszemélyzet képzésére és tovább-
képzésére. 

Az egészségügyi fejlesztés alapjaiban 
határozza meg és javítja a lakosság kom-
fortérzetét és életszínvonalának növelését. 
A projekt megvalósítása 2009. július 6. nap-
ján indult, és terv szerint 2010. október 29. 
napján fejeződik be. A beruházás bekerülési 
értéke 101.732.768 forint. Ennek nagyjából 
22 százaléka az önkormányzati önrész, amely 
mellett a fennmaradó rész, 80 millió forint 
a támogatás összege. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával jön létre.

PÁLYÁZAT KERÜL BENYÚJTÁSRA HAJDÚSÁMSON  
TELEPÜLÉSKÖZPONT FEJLESZTÉSÉRE

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a Hajdúsámson Város Önkormányzata veze-
tésével létrejövő Konzorcium a Képviselő-tes-
tület 567/2009. (XII.10.) öh. számú határo-
zata alapján pályázatot nyújt be az Észak-
Alföldi Operatív Program keretében EAOP-
2009-5.1.1.D kódszámmal, „Funkcióbővítő 
integrált települési fejlesztések” címmel meg-
jelent felhívásra Hajdúsámson városközpont 
funkcióbővítő rehabilitációjához, támogatás 
igénylése céljából. 

A több, mint 1 mrd Ft összköltségvetésű 
projekt megvalósításához a Konzorcium közel 
800 millió Ft összegű európai uniós támoga-
tás igénybevételét tervezi.

A kétfordulós pályázat benyújtási határide-
je az első fordulóban: 2010. január 15. napja.

- A református templom felújítása a kon-
zorciumi partnerként bevont Református Egy-
házközség részvételével;

- A Polgármesteri Hivatal „A” és „B” jelű 
épületének nyaktaggal történő összeépítése, az 
„A” jelű épület felújítása;

- A jelenleg orvosi rendelőknek helyet 
adó Petőfi utcai épület átalakítása közösségi 
funkciók (rendőrség, polgárőrség, civil szerve-
zetek) elhelyezése érdekében. Az orvosi ren-
delők áthelyezésre kerülnek a Hársfa u. 3-5. 
szám alatti Egészségház Európai Uniós for-
rásból megvalósuló új épületszárnyába;

- A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kos-
suth u. 2-8. szám, valamint a Jókai u. 61. szám 
alatti épületeinek energetikai korszerűsítése a 
nyílászárók cseréjével, homlokzat-felújítással;

- A Kossuth u. 14. szám alatt található 
sportöltöző felújítása;

- Tájház létrehozása;
- Piac felújítása;
- A Bodzás utcán - a Szeder és a Malom 

utca közötti szakaszon - járdaépítés;
- A Szabadság téri, Damjanich téri közpar-

kokban és a Szeder utcai játszótéren közpark 
rekonstrukció, térburkolat kialakítás, utcabú-

torok elhelyezése;
- Térfigyelő kamerarendszer kialakítása a 

városközpontban;
- Gazdasági szolgáltatóház építése a Kos-

suth utcán a Református Templom mögöt-
ti területen - a nyílt pályázaton kiválasztásra 
és konzorciumi partnerként bevonásra kerü-
lő építtető által -;

- A városközpontban működő, konzorciu-
mi partnerként bevont helyi kis- és középvál-
lalkozások - Homokbánya-Hajdúsámson Kft., 
Kerekes ’96 Kft., T-HENZOL Kft.- üzlethe-
lyiségeinek felújítása és bővítése;

- „Soft” elemek megvalósítása helyi civil 

szervezetek bevonásával. Ezek olyan, a pályá-
zat céljainak elérését segítő programokat, akci-
ókat foglalnak magukba, melyek a helyi identi-
tást, közösségformálást, környezettudatosságot 
erősítő, továbbá a helyi foglalkoztatást javító 
programok megvalósítására építenek.

A fenti fejlesztési elemek megvalósítása a 
város életében olyan jelentős változást ered-
ményezne, mely hosszú távon meghatározza 
a település fejlődési irányvonalát. A fejleszté-
sek révén lehetővé válna több közösségi, köz-
szféra és gazdasági funkció városi ranghoz mél-
tó színvonalon történő biztosítása, a kedvező 
városkép kialakítása. A városközpont a fenti 
fejlesztéseknek köszönhetően látványos fejlő-
désen menne keresztül.

A fejlesztési elemek kiválasztása a pályá-
zati útmutatóban foglalt feltételek figyelembe 
vételével, szakmai szempontok alapján történt. 
Fontosnak tartjuk azonban, hogy a lakosság 
megismerhesse a projekt céljait, a fejlesztés-
sel érintett projektelemeket, ezért a projekt-
tel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket 
a Városfejlesztési és Műszaki Irodára vagy a 
hsamson .varosf@t-online .hu e-mail címre kér-
jük eljuttatni.

Városfejlesztési és Műszaki Iroda


