Kondipark
A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
ÁLTAL KIÍRT NEMZETI SZABADIDŐS –
EGÉSZSÉG SPORTPARK PROGRAM CÍMŰ
PÁLYÁZATRA HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA D TÍPUSÚ SPORTPARK
LÉTESÍTÉSÉRE NYÚJTOTT BE PÁLYÁZATÁT.
A Minisztérium döntése alapján a Radnóti
utcai játszótéren valósult meg a sportpark,
melynek alapterülete 150 m2. A kondipark
által biztosított sportolási lehetőségek a
következők: húzódzkodás, tolódzkodás,
fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom
erősítése, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés, párhuzamos korlát. Reméljük, minél
többen, kicsik és nagyok egyaránt használni
fogják! Jó sportolást kívánunk!
Antal Szabolcs polgármester
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471-es számú főút felújításának hírei
A MUNKAKEZDÉS JELENTŐS KÉSÉST SZENVEDETT, HISZEN A TERÜLETSZERZÉSSEL
PROBLÉMÁK VOLTAK. AZOK A TERÜLETEK,
AMELYEK SZÜKSÉGESEK A BERUHÁZÁS
KIVITELEZÉSÉHEZ, MAGÁNKÉZBEN VOLTAK,
VANNAK MÉG PILLANATNYILAG IS ÉS NEM
TUDTAK MÉG MINDENHOL MEGEGYEZNI.

főút felújítása, ott viszont speciális szabályok vannak. De ez nem azt jelenti, hogy
bármikor, a kivitelező cég ráléphet a területre. Most már igen rá tudnak lépni, fel
tudják pörgetni az eseményeket.
Jó hír! Az elkerülő út Sámsonkerti körforgalmi csomópontjának építési munkálatai
megkezdődtek, amely a következő hetekben a 471-es számú főút és a Sámsonkerti

Fő utcai autós forgalom korlátozásával fog
együtt járni. A kivitelező az autósok megértését és türelmét kéri a forgalomkorlátozások idejére! A Hajdúsámson-Debrecen
közötti 4 sávos szakasz projektjének ünnepélyes nyitó rendezvényére és alapkő
elhelyezésre kerül sor augusztus 27-én.
Antal Szabolcs polgármester

Sajnos a piaci árhoz képest huszonötszörös
igényeket jelentettek be és végig kellett
menni az eljárás teljes egészén annak
érdekében, hogy hozzá tudjanak férni.
Még mindig van egy csúszás, nagyjából
a területszerzés miatt mintegy 6 hónapot
csúszott összességében a beruházás kivitelezése. Úgyhogy mielőtt még bárki
bármit gondolna, ne felejtkezzen el róla,
hogy az alkotmányban, az alaptörvényben rögzítettek szerint, a magántulajdon
elsőbbsége mindenek felett, de ott, ahol
van nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás, mint itt a 471- es számú

IV. számú vízgyűjtő fejlesztése
„HAJDÚSÁMSON BELTERÜLETI IV. SZÁMÚ VÍZGYŰJTŐ FEJLESZTÉSE” ELNEVEZÉSŰ BERUHÁZÁS
KERETÉBEN A MUNKATERÜLET ÁTADÁSA MEGTÖRTÉNT, A MUNKÁLATOKAT A KIVITELEZŐ
ÜTEMTERV ALAPJÁN FOLYAMATOSAN VÉGZI.

A beruházás befejezésének várható ideje
2018. szeptember 30. Jelenleg a Jókai
utcán és a Vámospércsi utcán folynak a
munkálatok, a többi utca csapadékvíz
elvezetése befejeződött. A következő hetekben az elkészült mellékcsatorna-hálózat
gerinccsatornára történő rákötése és a
tereprendezés valósul meg.
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REZSICSÖKKENTÉS I FELHÍVÁS
HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHÍVJA A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY AZON
HÁZTARTÁSOK, MELYEK A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSBEN KORÁBBAN NEM RÉSZESÜLTEK, AZAZ
A VEZETÉKES GÁZ- VAGY TÁVFŰTÉSTŐL ELTÉRŐ FŰTŐANYAGOT HASZNÁLNAK, EGYSZERI
TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁST IGÉNYELHETNEK.
Az igénybejelentés formanyomtatványon
történik, melyet a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi
Osztályán (4251 Hajdúsámson, Szabadság
tér 5.) lehet benyújtani ügyfélfogadási
időben.

propán-bután palackos gáz, propán-bután
tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett.

Ügyfélfogadás: hétfő 12.30–16.00 óra;
kedd–szerda–péntek 8.00–12.00 óra.

Igénybejelentő nyilatkozat beadásának
határideje: 2018. szeptember 03. – 2018.
október 10.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az
igénybejelentésre.

Hajdúsámson Város Önkormányzata felhívja
a lakosság figyelmét, hogy a megadott
határidő elmulasztását követően nem áll
módjában az Igénybejelentő nyilatkozatokat befogadni.
Az eljárás során az adatkezelés az adatvédelmi és információbiztonsági jogszabályok
előírásai alapján történik.
További információért kérjük, hogy ügyfélfogadási időben keressék a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatala Szociális és
Gyámügyi Osztályának munkatársait!
Hajdúsámson, 2018. augusztus

Az igénybejelentést Hajdúsámson Város
közigazgatási területén élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személy adhatja be az adott
háztartásból. Háztartásonként kizárólag
egy igénybejelentő terjeszthető elő.
Támogatásban kizárólag az a háztartás
részesülhet, amely korábban még nem részesült téli rezsicsökkentésben, melyről az
igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot kell tennie. Az igénybejelentés jogosságát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi.
A természetbeni juttatás fűtőanyagra
vonatkozik, melynek formái: tűzifa, szén,

ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉS
„A TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosító
számú Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése Hajdúsámson városában”
című beruházás keretében a Polgármesteri hivatal, az Eszterlánc Óvoda, az Egészségügyi központ napelemekkel történő
ellátása elkészült. Továbbá a csapókerti
Általános Iskola Hajdúsámsoni tagintézményének

helyt

adó

Hajdúsámson,

Sámsonkert Fő utca 41 szám alatti található iskola épületének felújítása is (homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, napelemek felszerelése)
elkezdődött.

Antal Szabolcs polgármester
dr. Danku József jegyző

ÉRTESÍTÉS
Ezúton értesítjük a Toldi és a Bartók
Béla utca lakosait, hogy a Toldi utca
második ütemének útépítési
munkálatai augusztus hónap
utolsó hetében folytatódnak, a
Bartók Béla utca aszfaltozási
munkálatai szeptember első
felében fognak kezdődni.
Antal Szabolcs polgármester
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Díszvendégként a Ligetaljai Napokon
A XXV. LIGETALJAI NAPOK VASÁRNAPI ZÁRÓ
RENDEZVÉNYÉN HAJDÚSÁMSON VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KIEMELT DÍSZVENDÉGKÉNT
VETT RÉSZT. TÖBB TERÜLETEN IS KÉPVISELTETTE
ÖNKORMÁNYZATUNK HAJDÚSÁMSONT.
Főzőcsapatunk III. helyezést ért el a nagy
üstben rotyogó birkapörköltjével és tárcsán ropogósra sült bárány oldalassal és
filével. A vásárszövetség keretében kiállítottuk a közmunkaprogramban megtermelt szabadföldi uborkát, a száraztészta
üzemben készített tésztaféléket. A 3. helyszínen a közönség sátorban fellépett a

Muskátli népdalkör, Reni és bandája népzenei együttes és a citerás lányok, akik fergeteges műsort adtak a népdalokat kedvelő
közönségnek. Új színfoltot jelentett, hogy

a nyíradonyi és a sámsoni népdalkör egy
nagy dalárdát alkotva együtt énekeltek,
amelyet a közönség nagy ovációval fogadott. „Hajdúsámson bemutatkozik” cím
alatt rövid betekintést nyújtottunk a fesztiválra látogatóknak a város jelenéből és
múltjából. Többek között a Helyi és értéktárban fellelhető „kincsekről”, a Martinkai
legelőt, mint tájvédelmi körzetet a pásztorkodás régi szép hagyományának felelevenítésével. Megcsodálhattuk a Sáfián
család értékes kolomp gyűjteményét, díszes öltözetét a szűrt, a bundát,- amit magukra öltve mutattak be. Szép színfoltja
volt a rendezvénynek. Kóstolót kínáltunk
a málna ültetvényen beérett málnából és
a belőle készült málnaszörpből. A hozzánk
látogatók élvezettel kortyolták a természetes aromájú sámsoni Aqua-Plastech
Kft. szódavizével hígított málnaszörpöt és
a leforrázott málnalevélből készült teát.
Köszönjük a szervezőknek a felkérést és a
lehetőséget a bemutatkozásra.
Antal Szabolcs polgármester

Múzeumok
éjszakája

HÍREINK

IDÉN IS CSATLAKOZTUNK A MÚZEUMOK
ÉJSZAKÁJA ORSZÁGOS RENDEZVÉNY
SOROZATHOZ HAJDÚSÁMSONBAN.
A programokat ebben az évben a Mátyás
emlékév köré szerveztük. A műsorban tanulságos mesékkel szerepelt a Miamanó
Színház, korabeli zenékkel fellépett az
Álompengetők együttes, közben lovagi
bemutató, középkori játékok, fotóparaván,
ételkóstoló és kézműves foglalkozások is
várták az érdeklődőket, akik esti fényben,
rendhagyó tárlatvezetéssel megismerhették a kiállító terem kincseit is. Köszönjük
mindenkinek, aki részt vett a rendezvényen és a változékony időjárás ellenére a
programot záró tűzgyújtásig velünk maradt!
Találkozzunk jövőre is!
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II. Sámsonkerti Nyári tábor

HÍREINK

AUGUSZTUS 6 ÉS 10 KÖZÖTT KERÜLT MEGRENDEZÉSRE A II. SÁMSONKERTI NYÁRI TÁBOR.
A SÁMSONKERTI ISKOLA FELÚJÍTÁS MIATT ÚJ HELYSZÍNEN A PÜNKÖSDI IMAHÁZBAN TARTOTTUK.
Óriási érdeklődés övezte a tábort, a meghirdetéstől fogva 2 órán belül telt házas
lett. Hétfő az ismerkedésé volt, valamint
a Debreceni Rendőrkapitányság bűnmegelőzési szakemberei Bara Pál rendőr zászlós
és Bereczki Dóra rendőr főtörzsőrmester
játékos, interaktív előadása színesítette a
napot. Több kiránduláson is részt vettek
a gyerekek: Debreceni Állatkert, Hókuszpókusz Kalandpark, Cinema City. Majd a

Sakkverseny
HAJDÚSÁMSON SAKKCSAPATA AUGUSZTUS
11-ÉN RENDEZTE MEG MEGYEI SZINTŰ
VÁROSI SAKKVERSENYÉT.
A versenyre a környező települések amatőr
felnőtt és ifjúsági sakkozói jöttek el. Mára
már egy összeforrott sportbarát közösséggé formálódtak. 55 fő egyéniben játszott,
4-4 fővel 9 csapat nevezett. A legjobbak
serleget és érmeket vehettek át. Ifjúsági
kategóriában I. helyezett Szabó Péter
Biharkeresztes, II. h. Gáti Panna Berettyóújfalu, III. h. Semjéni Gyula Biharkeresztes.
Felnőtt kategóriában I. h. Nagy Szilárd Karcag, II. h. Koncz István Balkány ,III. h. Gerda
Emil Nagyrábé. Csapatversenyben I. h. Karcag csapata,II. h. Balkány, III. h. Nagyrábé,
IV.h. Hajdúsámson.

pénteki záró napon egész nap a mókáé és
a kényeztetésé volt a főszerep. Minden nap
volt valaki, aki meglepetéssel kedveskedett a gyerekeknek: Bodóné Őry Gyöngyi
képviselőnő nyalókával és buborékfújóval
ajándékozta meg a táborlakókat, a Családsegítő Szolgálattól Feri bácsitól jégkrémet,
Czeglédiné Nóritól dinnyét, Csőszné Babitól kukoricát, Petőfi Sándor Városi Könyvtár
Tarné Judit igazgatóasszonytól üdítőket,

Antal Szabolcs Polgármester Úrtól a hamburgerhez húst kaptak a gyerekek.
A tábor lényege, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, s új barátokra leljenek. Nagy
öröm volt számunkra látni az új barátságok
kialakulását.
A tábor létrejöttében sok önkéntes segítő
támogatására számíthattunk, melyet ez
úton köszönök meg nekik.
A tábort a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület
finanszírozta, NEA-s pályázatnak köszönhetően, a tábort szervezte Csigéné Zsadányi
Mariann képviselőnő, a tábor vezetője
Csőszné Szilágyi Babi volt.
Csigéné Zsadányi Mariann
képviselőnő
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Élménytábor
Martinkán
ELSŐ ALKALOMMAL KERÜLT MEGRENDEZÉSRE A MARTINKAI KUTYÁS
ISMERETTERJESZTŐ- ÉS ÉLMÉNYTÁBOR,
FEKETE RÓBERT HABILITÁCIÓS
KUTYAKIKÉPZŐ VEZETÉSÉVEL.
A helyszínt a Martinkai Közösségi Ház biztosította.
A tábor két turnusa alatt közel 20 gyermek
vett részt. Sok játék és kutyás ismeretszerzés mellett részük volt rendőrségi kutyás
bemutatóban, Hajdúsámsoni Polgárőrség
munkájába is bepillantást nyerhettek.
Külön köszönet illeti meg Varga Mónikát
és Nagy Tibornét sok-sok segítségéért.

Régi kabarék újratöltve
A NÉVTELEN SZÍNJÁTSZÓKÖR JÚNIUS VÉGÉRE MEGHIRDETETT SZABADTÉRI ELŐADÁSÁT A
KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATT AZ AULÁBAN TARTOTTUK MEG EGY MAROKNYI, DE ANNÁL
LELKESEBB KÖZÖNSÉGNEK.
Nagyszerű este volt tele vidámsággal és
kacagással. A klasszikus jeleneteket Szar-

káné Kun Szilvia, Szép Judit Anita, Andráska
Nikolett, Nyisztor Zsuzsanna, Gábor Tamás,

Márton Roland, Módis Tamás, Veres Levente, Káplár Balázs, Nagy Balázs előadásában láthattuk, közreműködött
Farkas Vivien, Hutka Dóra és Papp Erika.
Az est házigazdája Szarka Zoltán volt,
a hangosítást Süvöltős Péter kezelte. A
társulattal, legközelebb ősszel találkozhat a közönség egy új darabban, melyről
hamarosan hírt adunk.
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Trianoni
megemlékezés
JÚNIUS 4-ÉN DÉLUTÁN, A NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁS NAPJA ALKALMÁBÓL
HAJDÚSÁMSONBAN IS MEGEMLÉKEZÉST
TARTOTTUNK.
Ünnepi beszédet mondott Antal Szabolcs
polgármester, a műsorban pedig Hajduné
Hőgye Zsófia, ifj. Jenei Attila és a művészeti
iskola pedagógusaiból álló Reni és bandája
népi zenekar tagjai - Csóbán Renáta,
Nagyné Katócz Zsuzsanna Anna, Jakubecz
Sándor és Pallag István - szereztek nekünk
megható, emlékezetes perceket.
Az ünnepségen részt vett a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat képviseletében
Tasi Sándor alelnök úr. A megemlékezés
végén a résztvevő intézmények, szervezetek képviselői egy szál fehér virágot helyeztek el az összetartozás jelképeként a
2010-ben avatott emlékművön.
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300. területvédelmi tartalékos katona
van a hajdúságban
ALÁÍRTA SZERZŐDÉSÉT HAJDÚ-BIHAR MEGYE 300. ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS
KATONÁJA 2018. JÚNIUS 13-ÁN DEBRECENBEN.
Az elmúlt alig több, mint egy év alatt már
286 hajdú-bihari civil lépett be az önkéntességen alapuló rendszerbe. Hozzájuk
csatlakozott újabb 20 fő, akik ünnepélyes
keretek között aláírták szerződésüket a
Nagysándor József laktanyában.
A 2017-ben létrehozott területvédelmi
tartalékos szolgálati forma a kezdetektől
fogva népszerűnek bizonyul a megyében. Ez többek között annak is köszönhető, hogy területvédelmi tartalékosként
azok is részt tudnak venni a honvédelmi
feladatokban, akik nem szeretnék feladni
civil foglalkozásukat vagy iskolai tanulmányaikat - magyarul: a jelentkezők, nem
életvitelszerűen, kipróbálhatják magukat
katonaként.
A 300. hajdú területvédelmi tartalékos,

Radócz Péter Krisztián HajdúsámsonSámsonkertben él, jelenleg felsőfokú
tanulmányait végzi a Debreceni Egyetem
vegyészmérnök szakán. Őt és társait Czill
István alezredes, az MH Hadkiegészítő,
Felkészítő és Kiképző Parancsnokság megyei előkészítő részlegének vezetője tájékoztatta az év hátralévő részében rájuk
váró kiképzési feladatokról.
Az önkéntes területvédelmi tartalékos
szolgálat létrehozásával a honvédelmi
vezetés célja, hogy az ország valamenynyi járása rendelkezzen olyan kiképzett
és felkészített katonai kötelékkel, amely
szükség esetén helyben rendelkezésre
áll. A jelentkezők egy tízmodulos, százhúsz órás kiképzésen vesznek részt, ahol
egészségügyi, logisztikai, tereptan, híradó, műszaki, valamint jogi alapismere-

teket sajátítanak el, illetve a gyakorlati
felkészítéseken a fegyverek biztonságos kezeléséhez szükséges általános
lőkiképzési és harcászati foglalkozásokon
is helyt kell állniuk. A kiképzési feladatokat előre egyeztetett időpontban teljesítik - elfoglaltságukhoz igazodóan hétvégén,
vagy tanulmányi szünetek alatt - így érve
el az előírt kiképzési szintet.
A tartalékos – illetve egyéb más katonai
– szolgálatra minden 18. életévét betöltött,
büntetlen előéletű, legalább alapfokú
végzettséggel és magyarországi lakóhellyel rendelkező személy jelentkezhet
a megyeszékhelyeken lévő toborzó ügyfélszolgálatokon, ami Debrecenben a
Péterfia utca 58/a szám alatt található.
Emellett ma már a Kormányablakokban is
lehetőség van a hagyományos, személyes
úton történő jelentkezésre, illetve kapcsolatba lehet lépni a toborzó szervekkel
online felületen is a www.iranyasereg.hu
oldalon, ahol részletes információ található valamennyi katonai szolgálati forma
vonatkozásában.
Szöveg: Smidróczki Róbert főhadnagy
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Osztálykirándulások

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÍREI

ISKOLÁNK TANULÓI AZ IDEI TANÉV VÉGÉN IS RÉSZT VETTEK OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOKON.
Alsós tanulóink a Hortobágyi Nemzeti
Parkba látogattak el. Első programként
motorcsónakon utazva ismerkedtek meg

a Hortobágy folyó növény- és állatvilágával.
Végre élőben is látták a környezetismeret
órán tanult életközösség jellemzőit, érde-

kességeit. Majd kisvonatra ültek és a halastavak madárvilágába pillantottak be.
Izgalmas madárlesen is részt vettek, ahol
különleges és ritka madárfajokat is megcsodáltak a kilátóból. A szafaribuszos vadasparki program is felejthetetlen esemény
volt a kis csapat számára. A nap végére mindenki sok-sok új élménnyel gazdagodva
tért haza Hortobágyról.
Felsős tanulóink számára két egymást
követő napra is tartalmas programokat
szerveztünk. Első nap a nagyok is Hortobágyra látogattak el. A Pásztormúzeumban
megismerkedtek a régi pusztai emberek
életmódjával, használati eszközeivel, a
pásztoremberek viseletével. A Pusztai
állatparkban őshonos pusztai állatokat
is megfigyelhettek, amiket eddig csak a
tankönyveikből ismerhettek. Végül a Madárkórházba látogattak el, ahol a sérült
madarak gyógyítása történik. A következő
napon az útjuk Egerbe, Észak-Magyarország
második legnépesebb városába vezetett,
ahol történelmi ismereteiket elevenítették
fel. Megtekintették a város nevezetességeit, közöttük a bazilikát is, majd sétáltak
a várban, melyet az Egri csillagok című regényből már ismertek. A második napon
mindannyian fáradtan, de új ismeretekkel
gazdagodva és felejthetetlen élményekkel
érkeztek haza.
Köszönet Hajdúsámson Város Önkormányzatának, hogy támogatásukkal hozzájárultak
tanulóink kirándulásaihoz, segítségükkel
olyan gyerekek is el tudtak utazni, akiknek
a családja e támogatás nélkül nem tudta
volna finanszírozni a költségeket!
Hegedűs Andrea és Borosné Szabó Bernadett
tanítónők

Virágültetés
EGY OLVASMÁNY ADTA ÖTLETBŐL KIINDULVA DÖNTÖTTÜK EL, HOGY ÖSSZEFOGUNK ÉS
EGYNYÁRI VIRÁGOKKAL SZEBBÉ, OTTHONOSABBÁ VARÁZSOLJUK ISKOLÁNK UDVARÁT.
A kezdeményezésre megmozdult az intézmény összes dolgozója, a gyerekek és
a szülők is. Voltak, akik virágládát vagy virágcserepet, mások virágpalántát hoztak,
ezúton is köszönjük a felajánlásokat. A
Debreceni Tankerületi Központ virágföldet
biztosított, így segítette céljaink elérését. A
virágültetést összekapcsoltuk a Föld napjához kapcsolódó programokkal. Mindkét
telephelyünkön ültetett és dolgozott az
iskola apraja és nagyja. Azóta is a gyerekekkel

közösen gondozzuk és ápoljuk a növényeket.
A nyári szünet idejére a felnőttek vállalták a
locsolást, hogy a növények ki ne száradjanak
a nagy melegben.
Legnagyobb örömünkre egyre szebb és
színesebb a tagintézmény és a környezete.
A virágültetéssel szeretnénk hagyományt
teremteni, és évről-évre kivirágoztatni kedves
iskolánkat.
Szabó Erika tanítónő
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II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI

Új tanév – újabb feladatok
A RÁKÓCZI-ISKOLÁBAN VÁLTOZATLAN CÉLKITŰZÉSEKKEL ÉS ÚJ FELADATOKKAL, MÓDSZEREKKEL
KÉSZÜLÜNK A 2018-2019-ES TANÉVRE.
Az eredményes felkészülés jegyében telt,
mozgalmas nyarat követően bizakodva
kezdjük el az új tanévet, hiszen az előző
tanév értékelésekor arra a következtetésre
jutottunk, hogy a világos célkitűzéseinkkel
végzett következetes munkánk eredményeképpen jó irányba halad intézményünk.
Örömmel állapítottuk meg, hogy előrelépés
mutatkozik tanulmányi mutatókban, csökkent a bukások és az igazolatlan hiányzások száma, valamint egyre kimagaslóbb
eredményeket értek el tanulóink megyei
és országos versenyeken. Mindezek alapján
úgy látjuk, hogy a pedagógiai-szakmai
újításaink megfelelő választ adnak a tanulóinkért végzett elkötelezett munkánk
során felmerülő kihívásokra.
Szigorúbb házirendünknek és a szabályok következetes betartatására irányuló
törekvéseinknek köszönhetően tanulóink
fegyelmezettségében, viselkedéskultúrájában is egyértelmű fejlődést tapasztaltunk,
ugyanis jelentősen csökkentek a súlyos
fegyelmi vétségek, rongálások, az agreszszív cselekedetek. Fontos ez számunkra,
hiszen alapvető célunk, hogy minden tanuló
teljes biztonságban érezhesse magát nálunk.
De sikereink mellett világosan látjuk azokat
a területeket is, amelyeken szeretnénk
továbbfejlődni. Még sok erőfeszítésre,
kitartásra van szükség ahhoz, hogy teljesen elégedettek lehessünk munkánk
hatékonyságával, eredményességével.
Ismerve pedagógusaink felkészültségét,
tanulóink iránti elkötelezettségét, biztosak vagyunk abban, hogy elérjük célkitűzéseinket, iskolánk minden területen
folyamatosan fejlődni fog.
Ennek érdekében elemeztük eddigi munkánk eredményeit, alaposan átgondoltuk
az előttünk álló tanévre vonatkozó célkitűzéseinket, melyhez illesztettük aktuális feladatainkat, terveinket. Továbbra
is nagy hangsúlyt kap a fegyelem és a
tanulmányi eredmények javítása. Olyan
iskolai fegyelem elérésére törekszünk a
jövőben, amely elősegíti a hatékony oktató-nevelő munka végzését.
Célunk, hogy minden tanuló képességéhez
mérten a legjobb teljesítményt érhesse

el tanulmányai során. A tanulási nehézségekkel küzdő diákok felzárkóztatása
mellett nagyobb figyelmet kívánunk fordítani az együttműködő, tehetséges diákokra, biztosítani szeretnénk a továbbfejlődésüket szolgáló lehetőségeket.
Kiemelt feladataink közé tartozik a Komplex
Instrukció Program kiterjesztése. Az elmúlt
tanévben vezettük be iskolánkban a Hejőkeresztúron évek óta sikeresen alkalmazott
pedagógiai programot, amely tapasztalataink szerint kifejezetten eredményes
a tanulók közötti különbségek mérséklésében, hozzájárul az esélyegyenlőség
megteremtéséhez, egyaránt alkalmas a
hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatására, tudásuk gyarapítására, valamint
a jobb képességű, tehetséges tanulók
támogatására. Szeptembertől újabb pedagógusok csatlakoznak a program megvalósításához, egy elsős és egy ötödikes
osztály pedig teljesen a program szerint
kezdi meg tanulmányait.
Fontosnak tartjuk a negyedik-ötödik évfolyam közötti átmenet segítését, hiszen
az alsóból a felső tagozatba való lépés,
illetve az életkori változások nagy nehézséget jelentenek ötödikes tanulóink
számára, ami gyakran eredményeik romlásában is megmutatkozik. Ennek ellensúlyozására kívánunk segítséget nyújtani
tanulóinknak egy komplex program alkalmazásával, amely magában foglalja
a diákok személyiségének fejlesztését,
a közösségformálást és a tanulói motiváltság erősítését. Emellett kiemelten
kezeljük a tanulásmódszertan oktatását
az ötödikes osztályokban, hogy a diákok
képesek legyenek megbirkózni a jelentősen megnövekedett követelményekkel.
Célkitűzéseink között szerepel a tanulmányi eredmények javítása, melynek érdekében jelentős erőfeszítéseket teszünk
pedagógiai munkánk során. Tapasztalataink
szerint a tanulási problémák jelentős
okai lehetnek a diákok olvasási képességében, készségében és szókincsében
rejlő hiányosságok. A mérési eredményekre alapozva szükséges ezek célzott
fejlesztése, amely várakozásaink szerint
a tanulási folyamat eredményességére is
kedvező hatással lesz.

A bukások és az igazolatlan hiányzások
számának csökkentése érdekében olyan
megoldásokat keresünk, amelyek jelentősen növelik pedagógiai-szakmai munkánk hatékonyságát, alkalmasak a tanulók
érdeklődésének felkeltésére, az alulmotiváltság csökkentésére. Idén nagyobb
hangsúlyt kívánunk helyezni a mérési
eredmények alapján a tanulók fejlődésének
nyomon követésére. Kiemelten kezeljük a
bukásra álló és az igazolatlan hiányzással
rendelkező tanulók figyelemmel kísérését, a lehetséges beavatkozási pontokat.
Több lehetőséget igyekszünk biztosítani
a tehetséges, jól teljesítő, diákok további
fejlesztésére a tanórákon és a tanórán kívüli
tevékenységekkel. Újabb módjait keresünk
a pozitív teljesítmények elismerésének,
középpontba állításának, a megfelelő
hozzáállású tanulóink méltánylásának.
Az iskolai fegyelem és a tanulási eredmények javítására irányuló törekvéseinkhez
illeszkednek a hátránykompenzálásra
tett erőfeszítéseink. Ennek részeként szeretnénk tanórán kívüli keretet biztosítani
az oktató-nevelő munkába nehezen beilleszkedő tanulók számára – új elemként
– egy tanoda elindításával. A tanodában
a csoportos és az egyénre szabott munka
során az olvasási motiváció, a szövegértés,
a matematikai és szociális kompetenciák
fejlesztését végezzük, a tanoda működtetését pedig önkéntes mentorok bevonásával valósítjuk meg.
Kedves Szülők! A 2018-19-es tanévben is számítunk bizalmukra, támogatásukra, hiszen az
Önök partneri együttműködése nagyon fontos számunkra a mindennapi munkánkban.
Kedves Diákok! Kívánom, hogy legyetek céltudatosak, szorgalmasak az új tanévben, hiszen
a most megszerzett tudás, ismeret olyan értéket jelent, amely hozzásegít benneteket ahhoz, hogy sikeresek legyetek a későbbiekben!
Bujdosó Tibor igazgató
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Sajtóközlemény

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

Könyvtári tájékoztató
ÉRTESÍTJÜK LÁTOGATÓINKAT, HOGY A VÁROSI
KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA AZ ALÁBBIAK
SZERINT VÁLTOZOTT:
HÉTFŐ:
KEDD:
SZERDA:
CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK:
SZOMBAT:

VASÁRNAP:

DE.: ZÁRVA
DU.: 12.30-17.00
DE.: 8-12-IG
DU.: 12.30-16.00
DE.: 8-12-IG
DU.: 12.30-16.00
DE.: ZÁRVA
DU.: 12.30-17.00
DE.: 8-12-IG
DU.: 12.30-16.00
MINDEN HÓNAP
ELSŐ KÉT HÉTVÉGÉJÉN
8.00-11.00 ÓRÁIG
ZÁRVA

AUGUSZTUS 4-ÉN ÉS 11-ÉN SZOMBATON
DÉLELŐTT IS VÁRJUK OLVASÓINKAT! ÚJ FOLYÓIRATOK ÉS KÖNYVEK FOLYAMATOSAN ÉRKEZNEK.

BIZTOSÍTÁSRA VAN SZÜKSÉGE?
HÍVJON BIZALOMMAL!
Élet – és balesetbiztosítás, lakásbiztosítás,
„kötelező” biztosítás, casco, utasbiztosítás,
vállalkozásvédelem, fundamenta, nyugdíjcélú megtakarítás (20% adókedvezmény) stb.
Mindent egy helyen!
Budaházy Marianna/
Allianz Biztosító megbízott partnere
Tel: 06/30 842 7981
HAJDÚSÁMSON, VÁMOSPÉRCSI U. 16. SZÁM ALATTI
2 SZOBA, ÖSSZKOMFORTOS (GÁZ+KÖZPONTI FŰTÉS)
CSALÁDI HÁZ TELJES BERENDEZÉSSEL ELADÓ.
ÉRDEKLŐDNI SZEMÉLYESEN A HELYSZÍNEN.

JÓ MINŐSÉGŰ 1 HA FÖLD ELADÓ.
ÉRDEKLŐDNI AZ 52/200 694 TELEFONSZÁMON.

KISBÁLÁS LUCERNA ELADÓ. JÓ MINŐSÉGŰ,
ESŐMENTES, FEDETT HELYEN TÁROLT, VÉKONY SZÁRÚ,
LEVELES, ZÖLDRE SZÁRADT, NAGY, TÖMÖR BÁLÁK.
700FT-800FT/BÁLA. TEL.: 06 30/607 6148, 06 30/621 5349
VILÁGÍTÁSTECHNIKAI SZAKÜZLET
PEPPO LED
HAJDÚSÁMSON, SZÉCHENYI UTCA 2/A
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK 10% KEDVEZMÉNY

APRÓHIRDETÉSEK

H I R D E T É S F E LV É T E L :
E-MAIL: DANDEMELINDA@HAJDUSAMSON.HU • TEL.: 06-52-590-592
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