Nótaesttel ért véget az Idősek hónapja
UTOLSÓ ÁLLOMÁSÁHOZ ÉRKEZETT AZ
IDŐSEK HÓNAPJA RENDEZVÉNY HAJDÚSÁMSONBAN OKTÓBER 27-ÉN.

teremteni az Idősek hónapjával ettől az évtől” – árulta el köszöntőjében Antal Szabolcs
polgármester, aki hangsúlyozta az idős
emberek fontosságát, hogy a mai világ-

ban meg kell becsülni élettapasztalatukat,
bölcsességüket. Ezt követően Dandé Lászlóné, alpolgármester szívhez szóló verssel
kedveskedett. A Nótaest teltházasra sikerült,
az előadóművészek operett slágerekkel
készültek, sztárfellépő a híres magyar harmonikaénekes, Márió volt.

A város idén úgy döntött, hogy egy egész
hónap keretében köszönti az időseket több
programmal is. Nyitásként Mesemondó
délelőttöt tartottak egymásnak az idősek,
érdekesebbnél érdekesebb mesékkel, majd
Egészségnappal – ahol Dr. Bulyovszky Lilla
ortopéd és Dr.Forgó Klára körzetes orvos
előadásait hallgathatták a nyugdíjasok - és
a helyi színjátszó kör, a Névtelenek novella
felolvasásával folytatódott a programsorozat.
A finálét október 29-én rendezték meg a
szervezők a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulájában. „Hagyományt szeretnénk

Orvosi ügyeleti gépjárművet
adományozott Hajdúsámson
HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ISMÉTELTEN SEGÍTETTE A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETET A MINDENNAPI ORVOSI
ELLÁTÁSBAN.

2015-ben defibrillátort adományozott az
Orvosi Központi Ügyeletnek a város vezetése, ezzel is támogatva az életmentéseket,
idén pedig egy teljesen új állapotú Lada
Niva Classic típusú ügyeleti gépjárművet
kapott az önkormányzattól az Ügyelet.
Ünnepélyes átadóra került sor október 30-án,
melyet Antal Szabolcs polgármester köszöntött. „Az ügyelet azzal a kéréssel fordult
hozzám illetve a képviselő-testülethez, hogy

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN
HAJDÚSÁMSON VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
-28+5'.ă6'56.'6'
NEVÉBEN ANTAL SZABOLCS
POLGÁRMESTER!

az ellátás biztonságosabb működtetése érdekében célszerű lenne a meglévő ügyeleti
gépjárművet lecserélni. Természetesen nem
volt kérdés, hogy segítsünk.”
A köszöntést Dr. Bíró Lajos, az Ügyelet vezetője folytatta, aki hangsúlyozta, hogy nagyon jó a kapcsolat a város vezetésével, az
ügyeleti munka szervezetten, jól működik
Hajdúsámsonban.
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Ebrendészeti telep városunkban
NAGYON RÉGI PROBLÉMA VÁROSUNKBAN
AZ ELKÓBOROLT EBEK KEZELÉSE. RENGETEG
MEGKERESÉS, PANASZ ÉRKEZETT AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN IS.
Hajdúsámson Város Önkormányzata saját
önerőből 300 m2-en Ebrendészeti telep
kialakítását végezte el a 0322/18 helyrajzi
számú ingatlanon (volt Horgász-tó a Meleg
oldalon), ahol rendelkezésre állnak a szükséges épületek, eszközök, a személyi feltételek.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét azonban arra, hogy 2013. január 1-jétől hatályos
az európai elvárásoknak megfelelő, kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet
módosítása, amely előírja, hogy a négy hónaposnál idősebb ebek csak elektronikus
chippel megjelölve tarthatóak.
Az ebtartó telep folyamatos befogadást
fog ellátni, és nagyon fontos, hogy a kóbor
ebek ellátását biztosítja. 2018. december
1-től a város honlapján megtalálható lesz

EGÉSZSÉGHÁZ
SÁMSONKERTBEN
Jó ütemben halad a Sámsonkerti orvosi
rendelő és egészségház építése. Azt gondolom, hogy a tervezetnek megfelelően,
a jövő év március elején történő műszaki
átadás tartható lesz. Az épület a Szűcs utca
31. szám alatt valósul meg. Helyet kap benne
egy felnőtt orvosi rendelő, egy gyermek
orvosi rendelő és védőnői szolgálat.
Köszönjük a támogatást Magyarország
kormányának, hogy megvalósulhat
ez a nagyon régóta várt fejlesztés a
Sámsonkertben élő lakosaink számára!
Antal Szabolcs polgármester

Újabb utca kap aszfaltot
A BARTÓK BÉLA UTCA 471-ES FŐÚT ÉS
WESSELÉNYI UTCA KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK
SZILÁRD BURKOLATTAL TÖRTÉNŐ
ELLÁTÁSÁT HAJDÚSÁMSON VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA TELJESEN ÖNERŐBŐL
FINANSZÍROZZA.
A munkálatok elkezdődtek, várhatóan év
végére fejeződik be.
Antal Szabolcs polgármester

egy internetes oldal azokról a kutyákról,
akiket befogadtunk, önkormányzatunk
célja ezáltal, hogy szerető gazdit találjunk
a kutyusoknak.
Reményeink szerint ezzel megoldódik, vagy
jelentősen csökken az évek óta tartó probléma, melyet a településen a kóborkutyák
okoztak, néha nem kis riadalmat okozva
a lakosság számára. Bízunk abban, hogy
a jogkövető magatartás betartása mellett

jelentősen javulni fog településünkön az
állattartási kultúra.
Továbbiakban is mezőőreinket tudják értesíteni bejelentéssel kapcsolatban, elérhetőségeik:
Süvöltős Gyula 06/30 289 86 13
Komáromi Ferenc 06/30 559 80 43
Antal Szabolcs polgármester
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Pályázatainkról
Önkormányzati épületek Energetikai korszerűsítése TOP 3.2.1-HB1 projekt is megvalósult. Az önkormányzati feladatot ellátó épületek energetikai korszerűsítését végezték
el napelemes rendszer kiépítésével a Polgármesteri Hivatal, Eszterlánc Óvoda, Hársfa-utcai
Egészségügyi Központ esetében. A Sámsonkert Fő utca 41. szám alatt található Sámsonkerti-iskola épületén komplex energetikai felújítás /nyílászárók cseréje, külső szigetelés/
történt, a napelemes rendszer kiépítése mellett. Ünnepélyes átadóra került sor november
26-án az iskola udvarán.

A TOP 4.2.1.-15 számú pályázat keretében elkezdődött a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése projekt kivitelezési
munkálatai a Rákóczi u. 9. szám alatt
(volt bölcsőde épülete). A Nyíradonyi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ Hajdúsámsoni telephelye fog
átköltözni a felújított, kibővített épületbe az Árpád utcáról. Az átköltözést
az teszi indokolttá, hogy a lakosság
száma egyre nő, ma már eléri a 14 125
főt. A népességnövekedéssel nő azon
személyek száma is, akiknek szociális
és hátrányos helyzete szükségessé teszi
a kiemelt gondoskodást. Az intézmény
bővítésével- a beruházással megfelelő körülményeket teremtünk az intézmény dolgozóinak a szolgáltatásra szorulóknak.
Antal Szabolcs polgármester

Lezárult a „Hajdúsámson Bölcsőde Udvarfejlesztés” című TOP 1-4-1-15-HB1 projekt.
A fejlesztés a Bölcsőde udvarára terjedt ki.
Az udvaron térelválasztó kerítés, árnyékoló rendszer, kettős játszótéri felület és
csillapító gumiburkolat került kiépítésre.
A tereken kívül új, korszerű eszközök-homokozók napárnyékolóval, várak csúszdával, babaházak, padok, formatervezett
tematikus játékok, virágládák, új szeméttárolók valamint kerékpártároló is kiépítésre került. Ünnepélyes átadásra került
sor november 29-én, melyet Tasó László
országgyűlési képviselő is megtisztelt.

Értesítés

Bölcsőde

Felhívás a Lakossághoz!

A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSBEN KORÁBBAN NEM
RÉSZESÜLT, A VEZETÉKES GÁZ- VAGY TÁVFŰTÉSTŐL
ELTÉRŐ FŰTŐANYAGOT FELHASZNÁLÓ HÁZTARTÁSOK
EGYSZERI TÁMOGATÁSA KERETÉBEN A KÖVETKEZŐKRŐL TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT:
Az önkormányzat december 3-án kapta meg
a Belügyminisztériumtól a támogatói okiratot,
mely szerint az előzetes igénybejelentéssel
érintett 1132 darab háztartás, háztartásonként
12 000 forint összegű természetbeni támogatásban részesül.
A támogatói összeg folyósítása a Belügyminisztérium részéről a napokban megtörténik,
ezek után válik lehetőség a tüzelőanyagok
beszerzési eljárásának lefolytatására, beszerzésére. Ennek figyelembe vételével, legkorábban a tüzelőanyag átvételét várhatóan 2019.
január végére tudjuk biztosítani a lakosság
részére. A pontos átvételi időpontról és az átadás
módjáról januárban fogunk tájékoztatást adni.
Dr. Danku József jegyző

Az önkormányzat kötelező feladataink körébe tartozik a köztisztasági
tevékenységek ellátása is. Ahhoz, hogy környezetünk tiszta és rendezett
legyen a lakosság nagyfokú felelőssége is kell.
Az elmúlt 1 évben eddig nem tapasztalható szeméthegyek keletkeztek
a város különböző pontjain. Nagyon elterjedt az illegális szemét lerakása,
különösen a Nagyszőlőskert utca végén, amely az ott lakókat mélységesen
felháborítja. Az itt elhelyezett zöld komposztáló lerakóhely nem kommunális és törmelék gyűjtőhely!
Legújabban az Epreskert Rendezvénytérre került nagyobb mennyiségű
építkezésből feleslegessé vált építéstörmelék.
Az illegálisan szemetet lerakókkal szemben a jogszabályban leírtaknak
megfelelően fogunk eljárni.
A város egyes pontjain térfigyelő kamerákat helyeztünk ki. Hetente több
konténernyi szemét kerül összegyűjtésre, amelynek elszállítása erőforrásban és anyagiakban is nagy terhet ró az Önkormányzatra.
Kérjük a város valamennyi lakóját, hogy saját és közössége érdekében védje,
óvja környezetét.
Dandé Lászlóné alpolgármester
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Megyei díjban
részesültünk
IDÉN KABÁN ÜNNEPELTE A MEGYE NAPJÁT A
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT, AMELY
MINDEN ÉVBEN MÁS HELYSZÍNEN EMLÉKEZIK
MEG A HAJDÚKERÜLET MEGALAKULÁSÁRÓL
NOVEMBER 22-ÉN. AZ ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSEN
TÖBB DÍJAT ÉS ELISMERÉST IS ÁTADTAK.
Hajdúsámson Város Önkormányzata ama
megtiszteltetésben részesült, hogy dolgozóját, Ozsváth Józsefnét, Irénkét, megyei
köztisztviselői díjban részesítette odaadó,
kitartó, alázatos munkájáért.

Szép korúak hónapja

HÍREINK

ÚJABB SZÉP KORÚT KÖSZÖNHETETT HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. VERES
GÁBORNÉ MÁRTON ERZSÉBET NOVEMBER
11-ÉN TÖLTÖTTE BE 90. ÉLETÉVÉT. ERZSIKE
NÉNI HAJDÚSÁMSONBAN SZÜLETETT 1928-BAN.
Teljesült a vágya ünnepeltünknek, szerettei
körében tölthette születésnapját, de a város önkormányzata sem feledkezett meg a
nagy napról. Köszöntötte Dandé Lászlóné
alpolgármester - aki a hivatal nevében átadta ajándékát, majd a miniszterelnök emléklapját – Dán Mónika anyakönyvvezető
és Urbánszki Károlyné a körzet képviselője.
Mindennapjait lányával és kisebbik unokájával éli, akik gondosan vigyáznak rá.
„Én magam töltöttem meg a 200 töltött
káposztát a születésnapi vacsorára” – mesélte
a 90 éves Erzsike néni.

„Úgy minden kell hozzá”
HARSÁNYI IMRE BÁCSI HAJDÚSÁMSONI LAKOS
NOVEMBER 9-ÉN, PONTOSAN DÉLELŐTT 9 ÓRAKOR
TÖLTÖTTE BE 90. ÉLETÉVÉT. SZÉP KORÚ LETT.
Köszöntötte e jeles nap alkalmából a város
alpolgármestere és egyben a körzet képviselője, Dandé Lászlóné, Feketéné Fábián
Andrea anyakönyvvezető és gyermeke,
ifjabb Harsányi Imre. Alpolgármester aszszony átadta Orbán Viktor, miniszterelnök
köszöntőlevelét, az önkormányzat ajándékát, anyakönyvvezető verssel kedveskedett.
Ünnepeltünket ama megtiszteltetés is
érte, hiszen katonatisztként szolgálta a hazát nyugdíjba vonulásáig, hogy a Magyar
Honvédség is köszöntötte születésnapja
alkalmából Emléklappal. Nagyon jó egészségnek örvend Imre bácsi. Mesélt a fiatal-

koráról, hogy éli most mindennapjait. Természetesen megkérdeztük, mi a titok a 90

életévért? „Úgy minden. Család, szeretet,
munka, szalonna, vörösbor”.

5

Útjárda felújításra kerül sor
MARTINKA TELEPÜLÉSRÉSZEN A DEBRECENI ÚT NYUGATI ÉS

Közeleg a karácsony, újra indul a
Cipősdoboz akció a Hajdúsámsoni Család
és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében

KASTÉLY UTCÁK KÖZÖTTI SZAKASZÁN SZÜKSÉGESSÉ VÁLT A
ROMOS ÁLLAPOTÚ JÁRDA FELÚJÍTÁSA, HISZEN A GYALOGOSOK
SOKSZOR A FŐÚTRA KÉNYSZERÜLNEK KISÉTÁLNI, AMI VESZÉLYES.
A Képviselő-testület elfogadta a határozatot, az önkormányzat saját önerőből valósítja meg a beruházást. A munkálatok
2019-es év első felében kezdődnek.
Szabó Kálmán képviselő

Család és Gyermekjóléti Szolgálat felhívása
KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉSRE
KARÁCSONY KÖZELEDTÉVEL KÜLÖNÖSEN FONTOS, HOGY A NEHÉZ
SORSÚ EMBEREK, CSALÁDOK FELÉ FORDULJUNK. MOST ÖN IS SEGÍTHET
EGY RÁSZORULÓ CSALÁDON, HOGY SZEBB LEGYEN AZ ÜNNEPÜK.
Amennyiben lehetősége van rá, kérjük állítson össze egy kis
adománycsomagot s juttassa el szolgálatunkhoz 2018. 12. 12.-ig.
Mi legyen a csomagban?
Mindenféleképpen nem romlandó, tartós élelmiszerek.
Mint: konzerv, tészta, liszt, cukor, olaj, édesség, szaloncukor,
tartós tej, rizs, szörp, lekvár, tea, kakaó, dió, méz…stb.
Várjuk felajánlásaikat a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál /
Hajdúsámson, Árpád u. 22./ illetve a 06-52/201-343-as telefonszámon. Adományaikat Nagy Gyöngyi családsegítő és Csőszné
Szilágyi Erzsébet telephelyvezető várják.
Együttérzésüket, eddigi és jövőbeni adományaikat, felajánlásaikat
a hátrányos helyzetű családok nevében is köszönjük!
Család és Gyermekjóléti Szolgálat

HAGYOMÁNYAINKHOZ HŰEN IDÉN IS FOLYTATJUK GYŰJTÉSI
AKCIÓNKAT, MELLYEL SZERETNÉNK HOZZÁJÁRULNI AHHOZ, HOGY A
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSALÁDOKBAN NEVELKEDŐ GYERMEKEKNEK
IS ÖRÖMTELI KARÁCSONYA LEGYEN!
Kérjük minél többen csatlakozzanak hozzánk!
A dobozba játékok, iskolai eszközök, higiéniai tárgyak, édesség,
ruha, hajgumi, hajcsat, könyv, apró dísztárgy …..stb. kerülhet.
Kérjük NE tegyenek a dobozba romlandó ételt, folyékony dolgokat,
erotikus tartalmú újságot vagy képeket, alkoholt!
Az ajándék útja:
1. Csomagolja be színes csomagolópapírral a dobozt. Tegye ezt
olyan formában, hogy könnyen, szakadás és sérülés nélkül ki
lehessen bontani, tekintettel arra, hogy át fogjuk nézni a csomagokat.
2. Írják rá, hogy milyen nemű és korú gyermeknek szánják.
3. 2018. 12. 12.-ig juttassák el a Hajdúsámson, Árpád u. 22.
alatt lévő Család és Gyermekjóléti Szolgálathoz. Felajánlásaikat Nagy Gyöngyi családsegítő és Csőszné Szilágyi Erzsébet
telephelyvezető várják. További információ az 52-201-343-as
számon kérhető.
4. A szolgálat munkatársai átnézik, majd véglegesen lezárják a
dobozokat.
5. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai eljuttatják
a rászoruló gyermekeknek az ajándékokat.
Tegye boldoggá egy nehéz sorsú gyermek karácsonyát egy
szerény ajándékkal!
Nagy Gyöngyi/Csőszné Szilágyi Erzsébet
Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom önöket - mivel az Önkormányzat azzal
a kéréssel fordult a NIF Zrt. felé, hogy az elkerülő
út terveit módosítsa - hogy a 471-es főút Hajdúsámsont elkerülő szakaszának kivitelezése kapcsán
szükségessé vált a Hajdúsámson Csokonai utcai
csomópont felülvizsgálata, tekintettel arra, hogy az
adott útcsatlakozás gyalogos forgalmat is érint.

tanak ki. Az átkelés megkezdése előtt szükséges lesz
a nyomógomb megnyomása, mely a 70 méterre lévő
60-as villogó sebességkorlátozó berendezéseket aktiválja. A csomóponttól 150 méterre, a járművezetők
biztonságos közlekedése érdekében gyalogosok veszély jelző lámpa és 60 km/h sebesség korlátozás kerül
bevezetésre.

Az ott közlekedők érdekében Hajdúsámson Város Önkormányzata, a NIF Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Kft.
arra a döntésre jutott, hogy a biztonságos átközlekedés
érdekében a csomópontot a következőképpen alakítja
ki. A gyalogos átvezetés helyén nyomógombot alakí-

Top 431. Pályázat keretében az Alkotmány utcát szilárd
burkolattal fogjuk ellátni, az útépítés engedélye rendelkezésünkre áll, a közbeszerzési eljárás előkészítése
folyamatban van.
Tisztelettel: Bihari Lajosné képviselő
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Élhetőbb városrészért

SÁMSONKERTI HÍRADÓ

A Sámsonkerti Részönkormányzat az Önkormányzattal együtt működve azon
dolgozunk, hogy élhetőbb, szebb, tisztább településrész legyünk. Ennek érdekében a központunk két szép új hirdető táblával gyarapodott, valamint több
köztéri szemetes is kihelyezésre került. Megtörtént az őszi virágosítás is. Kérjük a
kedves lakosságot, hogy óvjuk őket.

Rajzpályázat
A Sámsonkerti Részönkormányzat Rajzpályázatot hirdet sámsonkerti gyerekek
részére a Családom címmel. Várjuk a rajzokat a emailben: csmacak@gmail.com,
facebookon Csigéné Zsadányi Mariann-nak provát üzenetben, vagy a Szűcs ABCben december 9-ig. Részletek a hirdetőtáblákon kihelyezett plakátokon és a
facebookon a sámsonkertiek csoportban.

Programok a településrészen
December 16.

15.00

– Az V. Összefogás karácsonya, karácsonyi ünnepség az iskolában

Sok szeretettel és sok meglepetéssel várunk kicsit és nagyot. A részletekről a hirdetőtáblán található plakátokról és a megszokott
facebook oldalról tájékozódhattok.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog új évet Kíván a Sámsonkerti Részönkormányzat:
Csigéné Zsadányi Mariann képviselőnő, Rákos Tamás képviselő, Oláh Imréné részönkormányzati tag

Országos közönség díjat nyert
Hajdúsámson a Legszebb konyhakertek programban
2018. NOVEMBER 12-ÉN BUDAPESTRE VÁRTÁK AZ ORSZÁGOS DÍJRA JELÖLT KERTMŰVELŐKET,
S A KOORDINÁTOROKAT. A PROGRAM IGAZGATÓJA, KOVÁCS SZILVIA AZ ÉVÉRTÉKELŐJÉBEN
ELMONDTA, HOGY 370 TELEPÜLÉSRŐL 12554 KERTNEVEZÉS ÉRKEZETT. ITT KERÜLT MEGHIRDETÉSRE A 2019-ES PROGRAM MELYNEK KIEMELT TÉMÁJA „TÁJFAJTÁKAT, SAJÁT MEGŐRZÉSŰ
RÉGI FAJTÁKAT A KERTBE”

Az idei évben 20 kert nevezett Hajdúsámsonból, ebből 2 kertet jelölt a zsűri országos
díjra: Mini kategóriában Farkas Imrénét,
míg normál kategóriában Veres Miklóst és
kisfiát Veres Olivért.
Nem telik el év közönség díj nélkül. Így
Legszebb konyhakertek országos díjra
jelöltek köszöntése volt ez az idén is.
Nagy izgalommal vártuk ez eredményhirdetést, hisz rengeteget dolgoztunk
azon, hogy mienk legyen a megtiszteltetés.
Örömmel jelenthetem be: NYERTÜNK!
2018 közönség díját a HajdúsámsonMartinkán élő kertművelőink Veres Miklós és kisfia nyerték. A díjat átadta Kovács
Szilvia a program igazgatója és Kis Miklós
Zsolt vidékfejlesztési államtitkár.
Ez úton szeretném megköszönni mindenkinek, aki szavazatát adta a kertre.

Csigéné Zsadányi Mariann
Hajdúsámson Város Önkormányzati képviselője
és a program helyi koordinátora
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Őszi egészséghét

ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

MINT MINDEN ŐSSZEL, MOST IS MEGRENDEZTÜK AZ IMMÁRON HAGYOMÁNYNAK SZÁMÍTÓ
ŐSZI EGÉSZSÉGHÉT PROGRAMUNKAT AZ ESZTERLÁNC ÓVODÁBAN.
A hét folyamán a játékos mozgás feladatok
mellett számos színes program segítségével ismerkedtek az óvodások az egészséges
élet, és a higiénés szokások területeivel. Az
eseménynaptárunkban minden évszakban
megtervezzük és megszervezzük az egészséghetet különböző témák köré építve a
heti eseményeket és tevékenységeket. A
hét elején a gyerekek a csoportokban az
óvodapedagógusok segítségével vitaminsalátát készítettek gyümölcsökből, zöldségekből, különféle magvakból. A saláták
készítése közben, ahol a gyerekek vágták,
darabolták a gyümölcsöket, zöldségeket,
a vitaminok fontosságáról, egészségvédő
szerepéről beszélgettünk. Így játékos formában, tevékenység közben rögzültek az
ismereteik a gyümölcsökről, zöldségekről,
és a fogyasztásuk szerepéről. Az egészségvédelem, egészségnevelés újabb témaköre: fogaink védelme, fogápolás helyes
technikájának hangsúlyozása és gyakorlati
bemutatása volt. Interaktív formában öszszegyűjtöttük azokat az egészséges és káros ételeket, italokat, amelyek fogyasztása
fogaink állapotát befolyásolják. Képeket
válogattak különböző élelmiszerekről, /
figyelembe véve hatásukat fogainkra/ színezőket színeztek vizuális tevékenység
során. A fogkefe használatát nemcsak elméletben, de gyakorlatban is kipróbálták,
a helyes fogmosási technika alkalmazásával. A felnőttekre is gondolva, dolgozóink számára a nap folyamán egy személyi
tréner vezetésével fittness órán való részvételt biztosítottunk. A „három próba”
ügyességi, versengési napon, az udvaron
szerveztünk a gyermekeknek mozgásos
játékokat, a gondolkodtató testnevelés, és
okosító torna módszereinek segítségével.
Az egészséghét kísérő programja volt a
gyógyteákkal való ismerkedés. A gyerekek
különböző gyógyteákat kóstolhattak: citromfű, borsmenta, gyömbér. A teát cukor
helyett mézzel ízesítettük, amelynek fontosságáról, betegség megelőző hatásáról
beszéltünk. A tea-napot relaxációs zenék
hallgatásával színesítettük. A rendezvény
sorozatunk záró programja a Teddy Maci
Kórház és Teddy doktorok látogatása volt.
Az orvostanhallgatók játékos előadásai,
gyakorlati bemutatói, már hagyománynak
számítanak óvodánkban. A Teddy Maci
Kórház egy olyan program, amely játékos
keretek között igyekszik megismertetni
a gyógyító tevékenységet a gyermekekkel. Medikushallgatók játszanak el orvosi
rendelést az óvodásokkal együtt, ahol

a gyerekek plüss játékát meggyógyítva,
önmaguk győződhetnek meg arról, hogy
ami az orvosnál történik korántsem olyan
félelmetes. A gyerek játszva tapasztalhatták meg, hogyan zajlik az orvosi vizsgálat.

Közvetlen kapcsolatba kerültek, kipróbálhatták az orvosi eszközöket Ilyenek például
a fonendoszkóp, fehér köpeny, műtősruha,
szájmaszk, gumikesztyű, spatula, otoscop,
vérnyomásmérő. Az egészséghét esemény
sorozatunk nagyon sikeres volt a gyerekek
és a dolgozóink körében is. Az egészségnevelés, egészségvédelem területén kitűzött céljainkat elértük programjaink által. A
gyermekek ismeretei, személyes élményei
gazdagodtak,a játékos szituációk által.
Weidnerné Puskás Mária

Kicsik avató ünnepsége
2018. OKTÓBER 24-ÉN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE A KICSIK AVATÓ ÜNNEPSÉGE AZ ESZTERLÁNC
ÓVODÁBAN. A RENDEZVÉNYEN RÉSZT VETT MINDEN ÓVODAI CSOPORT, HOGY ÜDVÖZÖLJÉK AZ
ÚJONNAN ÉRKEZETT KICSIKET.
Az óvodapedagógusok és a gyermekek
együtt színházzá varázsolták az óvoda
auláját, ahol az óvónénik, a „Csillagszemű
juhász” című mesét adták elő. Produkciójuk óriási sikert aratott. Ezt követően
Tarné Szilvia, a Mókus csoport óvodapedagógusa közreműködésével a „Kicsi vagyok
én…” kezdetű dalt énekelte mindenki. Új
óvodaindulót is tanultak, majd minden kicsi megkapta kitűzőjét, melyen az óvoda

logója szerepelt.
A gyermekek nagyon élvezték az ünnepséget, hiszen dalolhattak, verselhettek,
még egy nagyszerű meseelőadást is láthattak. A hagyományt folytatva, jövőre is
ilyen sok mókával és nagy-nagy szeretettel várjuk az óvodánkba érkező kicsiket.
Böszörményi Éva
óvodapedagógus
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Sikeres pályázatunk

óvoda. Örömmel értesítettek, hogy a pályázatunkat elfogadták, és megvalósítását
támogatják.

2018. MÁRCIUS 23-AI HATÁRIDŐRE BENYÚJTOTTUK 2018-1-HU01-KA229-047803 1 SZÁMÚ,
„ESZTERLÁNC” HAGYOMÁNYŐRZŐ TEVÉKENYSÉGEK AZ ÓVODAI NEVELÉSBEN” CÍMŰ
ERASMUS+ ISKOLAI, ÓVODAI PARTNERSÉGEK PÁLYÁZATUNKAT A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMÁHOZ, AMELYBEN A MI ÓVODÁNK A HAJDÚSÁMSON ESZTERLÁNC ÓVODA
KOORDINÁTOR INTÉZMÉNYI FELADATOKAT VÁLLALT.

Az első találkozót a partnerségben részt
vevő intézmények vezetőivel, óvodapedagógusaival, október 5-6-7-én valósítottunk meg az Eszterlánc óvodában, Hajdúsámsonban.

Első fontos lépésünk volt, hogy partner
óvodákat keressünk, akiknél fontos a
hagyományőrző tevékenység. Sikerült
megtalálni Ludas község óvodáját, és a
romániai csíkszentdomokosi óvodát, akik
örömmel csatlakoztak hozzánk.
Projektünk megírását az motiválta, hogy
óvodánkban a nevelésünk egyik sajátos
eszközének tekintjük a jól előkészített és
szervezett kultúra közvetítő tevékenységeket, mely pedagógia szempontból
kiemelt lehetőséget kínál számunkra, és
a térségre vonatkozó kulturális koncepcióval is megegyező. Pedagógusi munkánkban a kultúra közvetítését meghatározónak tekintjük. Tervezésünkben
és megvalósításunkban az egyediségre
törekszünk. Példaértékűek vagyunk, akik
közvetítenek, és hitelesek, hogy követendő példát mutassunk és adhassunk gyermekeink számára. A partnerintézmény
Ludas Község Óvodájában nagy hangsúlyt fektetnek a projekt módszerre, ami a
gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, felfedező kedvére, vállalkozó kedvére
épít. Ebben adnak jó gyakorlatot a partnereknek. A román partneróvoda fő erőssége, hogy az óvoda-iskola egy oktatási
intézményként működik. Így az elsajátí-

tott alapkészségek, mint a tanulás képessége, kommunikáció, problémamegoldás,
kreativitás, a csoportos feladatmegoldás
a sikeres iskolakezdést segíti, és a sikeresebb alkalmazkodást a változásokhoz. Az
óvodai csoportokban majdnem minden
fejlesztési területben megjelenik a hagyományőrzés. A projekt megvalósítása
során közös célunk az egymástól való
tanulás, a jó gyakorlatok cseréje és azok
beépítése a pedagógiai gyakorlatunkba,
saját intézményi munkánkba.
A prioritásokat úgy választottuk meg,
hogy illeszkedjen az összes partner fejlesztendő területeihez, a tervezett tevékenységeink segítség a hagyományőrzést, hagyományápolást az alap, és
transzverzális készségek fejlesztését, mint
az együttműködés, problémamegoldást,
manuális készségek fejlesztését, kreatív
gondolkodást. Fontosak a csoportban
végzett tevékenységek, a kooperatív tanulás, hiszen ez az óvodai tanulás folyamán mindhárom intézményben fontos
szempont.
Augusztusban tájékoztatást küldött a
Tempus Közalapítvány Kuratóriuma, hogy
62 pályázat közül 35 magyar közoktatási
intézmény kapott támogatást, ebből 5

Tevékenységeink során kiemelten kezeltük a magyar nyelv ápolását, anyanyelvünk szeretetére nevelést, a magyarság
tudat alakítását, erősítését. Megmutattuk,
hogy a népszokásokat, hagyományőrző tevékenységeket, hogyan építjük be
mindennapi életünkbe, a nevelés teljes
folyamatába. Célként fogalmaztuk meg,
hogy a gyermekekkel megismertessük a
magyar népi életet, szokásokat, ünnepeket, szűkebb és tágabb környezetünk hagyományait, amely ma már erkölcsi kötelesség számunkra. Munkánkat folyamatos
tevékenységnek tekintjük.
A nemzetközi együttműködések szervezése az egész intézmény közös ügye. Az
Erasmus + jó lehetőség az óvodapedagógusok szakmai fejlődésére, pedagógiai
módszertani kultúra megújítására, más
ország oktatási rendszerének megismerésére.
A nemzetközi tevékenységek új kihívások,
szakmai fejlődés lehetőségei számunkra,
amely motiváló erő, és segíti az élethoszszig tartó tanulást. Hiszen ez sehol sem
fontosabb, mint az oktatás területén.
Mindez segít a pedagógus életpálya modell távlatainak alakításában is.
Tóth Gáborné
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Őszi „vigasságok” a
Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményében
„TÖK JÓ NAP” A JÓKAI UTCÁN
Az intézmény Jókai utcai telephelyén 2018.
október 19-én került megrendezésre a már
hagyománnyá vált „Tök jó nap”. A narancssárga ruhába öltözött gyerekek különböző
nyereményekért versenghettek a „Tök jól

énekelsz!”, „Tök jól mondasz verset!” és a
„Tök szépen rajzolsz!” kategóriákban. A
versengéseket követően változatos kézműves foglalkozásokon vehettek részt,
ahol tökálarcot, tökbábot, töklámpást készítettek. A nap végén „Tök jó partin” tök
jó sütiket és tök jó innivalókat ihattunk. Ez
a napunk tök jól sikerült.

BOSZORKÁNYOK A SÁMSONKERTI
SPORTPÁLYÁN
A tagintézmény felső tagozatának diákjai
angol nyelvet tanulnak, ezért szükség van
az angol nyelvet beszélő országok kultúrájának megismerésére, megértésére. Ezért
tanulóink az idei tanévben is rémséges
vetélkedők segítségével ismerkedhettek
az angol nyelvterületeken kedvelt hagyomány, a Halloween szokásaival.
2018. október 26-án színes és változatos
programok várták a gyerekeket. A boszorkány-futást követően halászhattak zombi
szemeket, ragaszthattak csontvázat, törhették fejüket a vámpír-kirakón, szavak
nélkül játszhatták el Frankenstein szörnyének életre kelését, még orrot is rajzolhattak a töklámpásnak bekötött szemmel.
A csapatok bőséges édesség-jutalomban
részesültek. A zsűri nehéz helyzetben volt
a „borzalmas” sütemények, ijesztő, tökből
faragott lámpások és a „rettenetes” osztálytermek értékelésekor. A vidám, mégis
irtózatos versenyszámok végén került sor a
szörnyszépségversenyre, ahol zombik, múmiák, csontvázak, boszorkányok és egyéb
lények mutatták be sajátos eleganciájukat.
A színes és félelmetes forgatagban mindannyian nagyon jól éreztük magunkat.
Hernádi Csabáné tanító
és Darócziné Oláh Erika tanár

Pályaorientációs nap a Csapókerti Általános Iskola
Hajdúsámsoni Tagintézményében
A TAGINTÉZMÉNY ALSÓS TANULÓI 2018. OKTÓBER 9-ÉN A PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP KERETÉBEN
AZ AGÓRA TUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTBA LÁTOGATTAK EL.
A szervezők egész délelőttre szóló, előre
megtervezett, változatos programokkal
várták tanulóinkat. A leglátványosabb
előadás a Planetáriumban volt, ahol megjelentek a sötét égbolton a csillagképek.
Itt megfigyelhettük a Föld forgását és keringését, és a Hold változásait is. Az előadó
fizikai és kémiai kísérleteket mutatott be,

amely felkeltette a gyerekek érdeklődését
a természettudományok és az ahhoz kapcsolódó hivatások iránt.
Ezzel egyidőben a felső tagozatos tanulók a Debreceni Közlekedési Vállalat egyik
telephelyére kirándultak. A DKV műszaki igazgatója kalauzolt végig bennünket

a különböző munkafázisokat bemutató
épületeken. Elsőként a villamosok áramellátását biztosító berendezéseket néztük
meg. Bemutatták a hatalmas darut is, ami a
vezetékek javítását, karbantartását végzi. A
karbantartó műhelyben a gépeket munka
közben láthattuk. A villamosok éjszakára
egy hatalmas csarnokba térnek vissza. Itt
felülvizsgálják, karbantartják őket, mielőtt
másnap újra utcára mennek. Nagyon érdekes volt, hogy a villamos fölé is fel tudtunk menni, és olyan szögből is láthattuk
a hatalmas járművet, ahogyan még soha.
A telep udvarán régi, már nem használt
villamosok álltak. Mi viszont egy modern
villamost próbálhattunk ki, és tehettünk
vele egy kört a telepen. Izgalmas volt, hogy
csak a csoportunk ült a járművön. Végül
a Villamostörténeti Kiállítást tekintettük
meg, ahol régi egyenruhák és múltat idéző
tárgyak segítségével tudtuk elképzelni az
elmúlt évtizedek debreceni közlekedését.
A csoport tagjai azt is kipróbálhatták, hogyan lehet villamost vezetni. A nap folyamán elsősorban fiúknak való szakmákkal
ismerkedtünk meg, de a lányok sem unatkoztak a programon.
Mindkét helyszínen sok új ismerettel és élménnyel gazdagodtak tanítványaink.
Hegedűs Andrea tanító
és Csontosné Ozsváth Éva tanár
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Érték, ami körülvesz
EBBEN A TANÉVBEN TOVÁBB BŐVÍTETTÜK AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR PROGRAMKÍNÁLATÁT,
UGYANIS HAJDÚSÁMSON KULTURÁLIS, NÉPRAJZI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEINEK MEGISMERTETÉSE IS BEKERÜLT TEVÉKENYSÉGEINK SORÁBA.
Első programelemként előadássorozaton
vettek részt a tanulóink. Ezeket az érdekes előadásokat Veszelinov Ottó, a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Debreceni Területi Iroda vezetője tartotta
a Rákóczi-teremben, ahol a városunk környékén élő madarakról, rovarokról és növényekről, élővilágunk gazdagságáról szóló
ismertetőt hallhattak diákjaink.

A gyermekek nyelvén megfogalmazott ismeretanyag annyira felkeltette a tanulók
érdeklődését, hogy az előadás ideje alatt
több kérdést is megfogalmaztak, s Ottó
bácsi készségesen válaszolt is mindegyikre.
Megtudhatták a gyerekek, hogy a Dél-Nyírség tájegységhez tartozunk, a Hajdúhát
helyezkedik el tőlünk északra, s a Martinkailegelő miért tartozik a védett övezetek közé.

Nagyszerű siker a megyei mesemondó versenyen
„MÁTYÁS, AZ IGAZSÁGOS” CÍMMEL IDÉN IS MEGRENDEZÉSRE KERÜLT A MAGYAR OLVASÓTÁRSASÁG ÁLTAL MEGHIRDETETT MEGYEI MESEMONDÓ VERSENY.
A Népmese Napja tiszteletére rendezett
döntő helyszínéül a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár szolgált. Iskolánkat az
alsó tagozatosok közül Szilágyi Márk 4. c

osztályos tanuló képviselte, aki első helyezésével elhozta a vándorserleget, melyet
egy évig büszkén őrizhet intézményünk.
Felkészítő pedagógusa Ferencz Viktória ta-

A madarak sokfélesége volt a legizgalmasabb része az előadásoknak. Szinte minden kisdiák látta már a házuk körül ezeket
a madarakat. Természetesen az élőhelyükről, fészkelési szokásaikról, lakhelyükről és
vonulásukról is szó volt. Növényvilágunk
is egyedi, több ritkaságot tartalmaz, melyeket képek segítségével ismertetett, és
öröm volt hallani, ahogy a gyerekek ráismertek a növényekre.
Bízunk abban, hogy ezek után sok esetben
eszükbe fog jutni, hogy a védett ritkaságokat nem szabad leszakítani, s mennyire
fontos óvni Hajdúsámson értékes madárés növényvilágát!
Tóthné Szathmáry Irén

nítónő volt. A felső tagozatosok közül különdíjban részesült Gál Attila 5. b osztályos
tanulónk, aki Máté Adrienn tanítónő segítségével készült fel. Gratulálunk kiemelkedő
eredményeikhez!
Ferencz Viktória

Hajdúsámsoni élő időjárás
AZ IDOKEP.HU METEOROLÓGIAI MÉRŐHÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSE KAPCSÁN A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI PARTNERKÉNT
VETT RÉSZT EGY METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS
TELEPÍTÉSÉBEN.
A hőmérséklet-, páratartalom- és légnyomásmérőt tartalmazó hőmérőház, valamint a
szél- és csapadékmérő intézményünk területén található, így lehetővé vált, hogy az
érdeklődők élő időjárási információkat szerezzenek a honlapunk kezdőlapján (www.
samsoniskola.hu) található időkép ikonra
történő kattintással.
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II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI

Jótékonysági bál
TELT HÁZZAL RENDEZTE MEG A II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS AMI NOVEMBER 24-ÉN JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT.
A BEVÉTELT AZ ISKOLA JÁTSZÓTÉR KIALAKÍTÁSÁRA FORDÍTJÁK.
A bál díszvendége Tasó László országgyűlési képviselő volt, védnöke Antal Szabolcs polgármester, akik hangsúlyozták, hogy a
megye legnagyobb, legkorszerűbb iskolája a hajdúsámsoni Hit
Gyülekezete által fenntartott intézmény. Bújdosó Tibor igazgató

örül annak, hogy nagyon jó, harmonikus a város vezetésével a
kapcsolat, kölcsönösen támogatják egymást.
A színvonalas műsort a helyi diákok, pedagógusok adták elő.

„Erdélyi míves motívumok”
A 11 ÉVES HAJDÚSÁMSONI ÖLTÖGETŐK KLUBJA
„ERDÉLYI MÍVES MOTÍVUMOK” KIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJÁRA KERÜLT SOR NOVEMBER 26-ÁN
A HELYI MÚZEUMBAN.
A megnyitót köszöntötte Antal Szabolcs
polgármester valamint Dr. P. Szalay Emőke
etnográfus. „Kevés település mondhatja el
magáról, hogy ápolják a hímzés hagyományát” – hangsúlyozta beszédében Antal
Szabolcs.
Színesítette a rendezvényt a II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és AMI
citera együttesének műsora.
A klub vezetője, Dobosné Hajdu Anikó
nagyon büszke maroknyi kis csapatára,
akikkel rengeteg pályázatra, versenyre
készülnek folyamatosan, sikeres eredményekkel. Elismerése és köszönete jeléül
ajándékkal készült a város vezetőinek,
segítőinek és természetesen a klub mindenegyes tagjainak.

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI
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Intézményi rendezvények

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI

Könyvtári tájékoztató
ÉRTESÍTJÜK LÁTOGATÓINKAT, HOGY A VÁROSI
KÖNYVTÁR AZ ALÁBBI IDŐPONTBAN FOGADJA
AZ OLVASÓKAT.

FAZEKAS KIÁLLÍTÁS
2018. október 12-én Korsók közt címmel Szűcs Henriett fazekas népi iparművész
munkáiból nyílt kiállítás intézményünkben. Az alkotót Dr. Tar Károlyné méltatta
a Kézműves Alapítvány képviseletében. A hozzánk érkező tanulócsoportoknak
múzeumpedagógiai foglalkozást biztosítottunk.

HÉTFŐ:
KEDD:
SZERDA:
CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK:
SZOMBAT:

VASÁRNAP:

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS!
Ahogyan a Sámsoni Hírlap korábbi számában ígértük, amint lesznek fejlemények az építendő élelmiszer
áruházzal kapcsolatban, arról tájékoztatást fogunk adni a tisztelt lakosságnak. A létesítmény a
tervezett mérete alapján a “Plázatörvény” hatálya alá eső építmény. Ennek a törvénynek a módosításáról,
mondhatni szigorításáról döntött a parlament idén augusztusban. Azóta próbálunk a kereskedelmi
érdekképviseleti szerveknél, kamaránál, több multinacionális cég képviselőivel, vezetőivel együtt
eredményeket elérni a törvény enyhítése mellett. Cégünk jelentős összeget fektetett ebbe a beruházásba
közös érdekünk annak mielőbbi megvalósulása. Nagyon sok lakos keresett meg bennünket eddig,
óriási az érdeklődés a kereskedelmi egység iránt. Az önkormányzat is megadott eddig minden
segítséget és pártfogásáról biztosította vállalkozásunkat. Jól esik ezt tapasztalnunk, hogy ekkora
támogatást kapunk Hajdúsámsontól. Célunk elérése érdekében, mindent megteszünk, hogy a
terveknek megfelelően mihamarabb el tudjuk kezdeni a beruházást. Köszönjük a lakosság és a
város vezetésének a támogatását.
Tisztelettel:
A beruházók: Sámsonpiac Kft
Molnár Zoltán ügyvezető

A Rákóczi utca 4/1. szám
alatti 20m2-es faház eladó.
Érdeklődni: 06 20 288 4961

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

Decemberben 1-én és 8-án szombaton délelőtt is
várjuk Olvasóinkat! A téli zárás 2018. december
27-től január 2-ig tart. Nyitás január 3-án
csütörtökön. Ez idő alatt a Szabadság tér 7. szám
alatti épületünk minden intézményegysége és a
Martinkai Közösségi Ház is zárva tart.

INGYENES KÉPZÉSEK INDULNAK
A DIGITÁLIS JÓLÉT PONTOKON
Intézményünk sikeresen pályázott Digitális Jólét
Pont fejlesztésére a Szabadság tér 7. sz. alatti
épületében és a Martinkai Közösségi Házban is.
Az elnyert eszközökkel kis óraszámú tanfolyamokat
szervezünk, melyre várjuk a jelentkezéseket.
Témák: okostelefon, tablet, laptop, prezentáció,
közmű ügyintézés online. Ha Ön úgy érzi bármely
témában segítségre van szüksége, akár a
mindennapi életéhez, akár munkájához
kapcsolódóan, kérjük jelentkezzen
munkatársainknál személyesen vagy
a 52-200-026-os telefonszámon.
OLÁH SÁNDOR
HALÁLÁNAK 1. ÉVES
ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
SZERETETTEL EMLÉKEZIK
BÁNATOS CSALÁDJA
Felesége, gyermeke,
unokái, dédunokái,
lánya élettársa

SÁMSONKERTBEN
400 NÉGYSZÖGÖL
JÓ FEKVÉSŰ
KÖZMŰVESÍTETT
ÉPÍTÉSI TELEK 30
M2 TÉGLA ÉPÍTÉSŰ
HÉTVÉGI HÁZZAL,
ÉRTÉKES CSEMEGESZŐLŐ ÜLTETVÉNNYEL
ELADÓ.
ÉRDEKLŐDNI:
06 70 545 4927

Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
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