
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ KERETÉBEN JELENTETTÜK BE MÁRCIUS 10-ÉN, HOGY HAJDÚSÁMSON 
VÁROSÁNAK INGYENESEN LETÖLTHETŐ MOBIL APPLIKÁCIÓJA LETT.

Új virtuális világ Hajdúsámsonban:  
Mobil Applikáció alkalmazása

„… A magyar vér oly nagy értéke Európának 
és a szabadságnak, hogy óvnunk kell 
minden cseppjét. A legázolt, bilincsbe vert 
Magyarország többet tett a szabadságért  
és igazságért, mint bármely nép a világon. 
Csak úgy maradhatunk hívek Magyaror-
szághoz, ha soha és sehol el nem áruljuk azt, 
amiért a magyar harcosok életüket adták.”
A Haza minden előtt!

Videó felvételen láthatták  a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola, Gimnázium és AMI alsós 
pedagógusai által rendezett, és az alsós 
diákok által előadott ünnepi műsort.

Antal Szabolcs polgármester

Megemlékeztünk

CSENDES FŐHAJTÁSSAL EMLÉKEZTÜNK 
A Z 1848/49-E S FORR ADALOMR A É S 
SZ ABADSÁGHARCR A.

A mobil applikáció (Smart App) a lakosság 
teljeskörű tájékoztatását nyújtja, a hajdú- 
sámsoni lakosokat naprakészen informál-
hatja a város életét érintő eseményekről, 
hírekről, rendezvényekről, mindezt 21. 
századi módon. 
25 önkormányzat után mi lettünk a 26-dik.
A település célja az alkalmazással, hogy 
valós idejű információkat nyújtsunk a 
lakosságnak, illetve a Hajdúsámsonba 
érkező látogatóknak. A Smart Applikáció 
megkönnyíti az önkormányzat és a lakos-
ság közötti kapcsolattartást, hiszen az 
applikáció lehetőséget teremt erre.
Az applikáció elsődleges célja, hogy a 
felhasználó gyors tájékoztatást kapjon 
a fontos hírekről, például közlekedési 
helyzetről, közintézményi befizetésről, 
egészségügyi rendelések híreiről, fontos 
lakossági tájékoztatásról, melyekről értesítést 
kap, valamint bejelentést tudjon tenni például 
áramszünet hibáról, csőtörés, kóbor eb, 

illegális hulladék észleléséről. A megtett 
bejelentés a megfelelő személyhez jut el, 
aki időben el tudja kezdeni a szükséges 
intézkedést.
Az applikáció műszaki-technikai egyedisége, 
hogy Hajdúsámson sajátosságait 4gyelembe 
véve valósult meg. Vagyis a sámsoniakról, a 
sámsoniaknak, a sámsoniakért koncepciót 
követve jött létre. A mobil applikáció az 
egyetlen olyan módszer a mai világban, 
ami el tudja juttatni az információt azonnal 
a lakossághoz, árulta el Dinkó Tamás, az 
alkalmazást kifejlesztő cég, Smapp Tá-
mogató Kft. ügyvezetője.

Az alkalmazás ingyenesen letölthető a 
Google Play Áruházból, valamint az App 
Store-ból Hajdúsámson Önkormányzat 
név alatt. Így mindkét operációs rendszerű 
okos telefonon elérhető.

Antal Szabolcs polgármester
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Első lépésként március 15-én rendkívüli 
egyeztetést tartottam a Polgármesteri 
Hivatal, a Művelődési Ház, Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat, óvoda, bölcsőde 
vezetőivel, házi, gyermekorvosokkal, 
önkormányzati képviselőkkel. Akkor a 
helyi óvintézkedéseket közösen hoztuk 
meg, melyek a következőek:

A Polgármesteri Hivatalban a lakossági 
ügyintézés telefonon és elektronikus úton 
történik. A lakosok részéről a személyes 
ügyfélfogadás átmenetileg szünetel. 
Kizárólag eseti jelleggel, halasztást nem 
tűrő esetben kerülhet sor, az ügyfeleknek 
az ügyintézővel kell telefonon időpontot 
egyeztetnie hivatali munkaidőben. 

A Család – és Gyermekjóléti Szolgálatnál 
az ellátásban résztvevőknek a házi 
segítségnyújtást és az étkezés biztosítását 
kérésüknek megfelelően teljesítik.  A 
gyermekjóléti feladatokat a kormányzat 
járványügyi intézkedéseit 4gyelembe véve 
végzik. Az ügyintézéseket leginkább 
telefonon és elektronikusan intézhetik.

Március 13-tól a Hajdúsámsoni Városi Piac 
működését az üzemeltető – a Hajdú-

sámson Ingatlan – és Vagyonkezelő 
Nonprofit Kft. – határozatlan ideig, a 
korlátozás visszavonásáig szünetelteti.

A Népkonyha épületének étkezőjében, 
maximum 5 fő tartózkodhat egyszerre. 
Arra kérjük az igénybe vevőket, hogy 
térjenek át az ételek nem helyben történő 
fogyasztására, azaz elvitelére.

A Pető4 Sándor Városi Könyvtár, Műve-
lődési Ház és Kiállítóhely személyes ügyfél- 
fogadását szünetelteti. A rendezvényeket, 
csoportos foglalkozásokat felfüggeszti.

Minden tervezett önkormányzati rendezvény 
határozatlan időre felfüggesztésre kerül!

Az óvodánál, iskoláknál szünidei étkezte-
tés van érvényben.

Március 17. naptól a fertőzésveszély 
megakadályozása érdekében az önkor-
mányzat tulajdonában lévő parkok, 
játszóterek, sportparkok, közösségi terek 
használatát szüneteltetjük határozatlan 
időre. A felhívó táblákat kihelyeztük, a 
polgárőrség gondoskodik a szóban forgó 
helyszínek ellenőrzéséről!

A kormányrendelet értelmében a 70. 
életévüket betöltött lakosok, saját el-
határozásuk alapján, házi karantén 
lehetőségét kérhetik.
Az idős személyeknek egy formanyom-
tatványt kézbesítettünk, amelyben 
nyilatkozhattak, hogy önként vállalják-e 
a karantént. A karantént vállalók az 
önkormányzattól segítséget kérhetnek 
az ellátásukra vonatkozóan, annak 
megszervezésében. 
Úgy tűnik, hogy a betegségnek nincs 
még jelenleg gyógymódja és ellenszere, 
itt az egyetlen segítség az összefogás. 
Jelenleg fertőzött még nincs a városban. 
Az önkormányzat munkája zavartalanul 
működik, a dolgozók végzik a munkájukat. 
Vannak, akik otthonról dolgoznak, 
vannak, akik bentről a feladatellátásokról 
gondoskodnak. Azt gondolom, hogy a 
város élete nem állhat meg, mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy a 
lakosságot segítsük a kialakult élethely-
zetben. 

Az önkormányzat folyamatosan együtt 
dolgozik az intézmények vezetőivel, 
egészségügyi dolgozókkal, rendőrséggel, 
polgárőrséggel összehangoltan. A 
tájékoztatás percről percre frissül a város 
honlapján, a városi facebook oldalon, a 
polgármesteri facebook pro4lon és az 
önkormányzat Mobil Applikációján, ahol 
külön menüpontban meg is található a 
koronavírus járvánnyal kapcsolatos hírek.

Antal Szabolcs polgármester

HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELKÉSZÜLTEK A RENDELETEI A 
KORONAVÍRUS FERTŐZÉS TER JEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN, 
VALAMINT A SEGÍTSÉGNYÚJTÁSBAN A LAKOSOK SZÁMÁRA.

Minden háztartás két darab, mosható, fertőt- 
leníthető szájmaszkot kap, hogy ha szükség 
esetén elhagyják otthonaikat, mindig legyen 

Önkéntesek nevei: Urbánszki Károlyné képviselő, 
Pirosné Varga Erzsébet, Rákosné Fenyvesi Tímea, 
Csikós Ildikó, Máthé Gyuláné, Antalné Molnár 
Ibolya, Deczkiné Hamar Erzsébet, Farkas Lajosné, 
Farkas Fruzsina, Jakkel Rudolfné, Kiss Klára, 
Budaházi Angéla, Császár Erzsébet, Nagy Tiborné, 
Varga Mónika, Szondi Istvánné, Nagy Edina, 
Husztiné Nagy Ildikó, Vargáné Farkas Edina, 
Vezendi Zoltánné, Jóbi Györgyné, Tarné Ruzicska 
Tünde, Szakálné Lengyel Anita

kéznél. Ezúton is köszönjük Csigéné Zsadányi 
Mariann alpolgármesternek a koordinálást, 
a gyártást végző helyi varrodának, Dobosné 

Hajdu Anikónak a maszkok ingyenes szabását, 
és a több, mint 20 önkéntesnek az áldozatos 
munkáját. Hajdúsámson ismételten összefogott!
Vigyázzunk egymásra!

Antal Szabolcs polgármester

A JÁRVÁNYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL, SEGÍTSÉGKÉPPEN VÁROSUNK MINDEN HÁZTARTÁSÁNAK, 
ÖSSZESEN 9000 DB VÉDŐMASZKOT BIZTOSÍTUNK.

Városunk ismételten összefogott

Tisztelt Lakosok!
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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Így kérjük azoknak a 65 év felettieknek a 
jelentkezését önkormányzatunk felé, akik 
egyedül vannak, családtagjaik nem tudnak 
gondoskodni ellátásukról. Kivételt képeznek 
azok, akik a Család – és Gyermekjóléti Szol- 
gálatnál gondozást kapnak vagy valamely 
egyház által nyújtott házi segítségnyújtást.

A lakosság 4gyelmét is szeretnénk felhívni 
arra, hogy aki tud ilyen személyről a 
környezetében, vegye fel önkormány-
zatunkkal a kapcsolatot!
Az alábbi két telefonszámon lehet jelent- 
kezni és jelzést tenni:
06/30-842-79 81; 06/30-298-34 31 

Antal Szabolcs polgármester

A Közfoglalkoztatási Központ telephelyén működő fűrészüzemben közfoglalkoztatottaink az elmúlt 
hetekben 8 db padot készítettek a temető ravatalozójának előterébe, amelyekkel újabb ülőhelyeket 
biztosítunk a szertartásokhoz.

GONDOSKODNI SZERETNÉNK A 65. ÉV 

FELETTIEKRŐL IS. AZ ÉLELMISZERBOLTBA, 

PATIKÁBA TÖRTÉNŐ ELJÁRÁSUKAT HETI 2 

ALKALOMMAL SEGÍTENÉK ÖNKORMÁNY-

ZATUNK MEGBÍZOTT DOLGOZÓI, AKIKET A 

HITELESSÉG ÉRDEKÉBEN, MUNKAVÉGZÉSÜKET 

IGAZOLÓ ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLVÁNNYAL 

LÁTTUNK EL.

Egyértelművé vált, hogy egy nemzet gazdaságát sem, így a magyarét sem szabad teljes 
mértékben kiszolgáltatni a világgazdaságnak.
Az önfenntartás, az önellátás óriási szerepet fog kapni a következő időszakban, ezért is 
kérjük és buzdítjuk lakosainkat az önellátásra, kiskertek, konyhakertek megművelésére, 
akinek van rá lehetősége. 
Hajdúsámson lakosságának megsegítésére szociális földprogramot hoztunk létre 
azonnali hatállyal. 
Ennek megfelelően a jogosultaknak az önkormányzat biztosít 15 kg vetőburgonyát és 
1 kg dughagymát. A földprogramban szociálisan rászorulók és nyugdíjasok vehetnek 
részt, akik a feltételeknek megfelelnek. 
Szociális földprogramban az a személy vehet részt:
1.

a) akinek legalább egy éve bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye van Hajdúsámsonban 
és legalább 100 m2-es (konyha)kerti növénytermesztésre alkalmas területtel rendelkezik és
b) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, vagy
c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, vagy
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
e) olyan megváltozott munkaképességű, akinek egészségügyi állapota a programban 
való részvételét lehetővé teszi, vagy
f) azon nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át.
2. A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy személy 
vehet részt.
3. A szociális földprogramban részt vevők önkéntes alapon, megállapodás megkötésével 
vállalhatják a részvételt.

A szociális földprogramban való részvételi szándékot április 15. napjáig a Hajdúsámsoni 

Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani. A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 
a kérelmeket – mely letölthető a honlapról, vagy kérhető a Szociális irodán - 
környezettanulmány elvégzését követően véleményével együtt elbírálás céljából 
továbbítja a polgármesternek.
A program további részletes leírása az önkormányzat honlapján megtalálható, amely 
többek között tartalmazza a jogosultak körét. A lent megadott telefonszámon is lehet 
érdeklődni a részletekkel kapcsolatban, munkaidőben a szociális osztályunkon:
06/52 590 596

A járványügyi helyzetre való tekintettel, akik részt fognak venni a programban és 
élnek ezzel a lehetőséggel, az önkormányzat természetesen gondoskodik majd a 
vetőburgonya és dughagyma házhozszállításáról. 

Antal Szabolcs polgármester

EDDIGI ÉLETÜNK MEGSZOKOTT RENDJE AZ ELMÚLT HETEKBEN JELENTŐSEN MEGVÁLTOZOTT. A HOZZÁNK 

IS ELÉRT VILÁGMÉRETŰ JÁRVÁNY MIATT SZÁMOS TERÜLETEN KORLÁTOZÁSOKAT KELLETT TENNÜNK.

Szociális földprogramot hirdetünk

Újabb padokat készítettünk A 65 év felettiekről  
is gondoskodunk

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
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Az Önkormányzat folyamatosan fejleszti a buszmegállókat,  
ennek a folyamatnak részeként a Sámsonkerti buszforduló 4 új 
paddal lett komfortosabb. Vigyázzunk rájuk, hogy sokáig 
díszítsék központunkat.

Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester

Március 20-án egy kedves leendő lakosunk Mercs Kata és férje 
jóvoltából egy gyönyörű ezüstfenyővel gazdagodott a parkunk 
Sámsonkertben. Vigyázzuk, óvjuk ”őt”, és Advent idején 
öltöztessük fel közösen. Jó érzéssel tölt el, hogy vannak még 
önzetlen emberek, amiről mindig tanúbizonyságot tesznek, 
tesztek. Köszönjük a felajánlást!

Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester

Új padok

Ajándék

Szabó Lajosné, Végső Julianna, Juliska néni 1930. március 25-én 
született Balkányban. Szép korú lett. 

Hét gyermek édesanyja, akik közül két gyermekének nem ő adott 
életet, de ugyanolyan szeretetben sajátjaiként nevelte őket is. 
12 unoka és 18 dédunoka nagymamája. Legkisebb lányával és az 
ő családjával él együtt. Varr, olvasgat, napközben a család többi 
tagjaival telefonon beszélget. Tv-t néz, főleg a vallással kapcsolatos 
műsorokat részesíti előnyben.
Az önkormányzat – járványveszélyre való tekintettel - eljuttatta 
Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét, valamint a hivatal 
ajándékcsomagját.
További jó egészséget és boldog napokat kívánunk Julika néninek!

18 dédunoka nagymamája

Nemes kezdeményezés Hajdúsámsonban is

A Mokka Ételbár Hajdúsámsonban - a kialakult járványügyi 
helyzetben - felajánljott heti 10 normál pizzát (5 – 5 darabot) a 
Klinika és a Kenézy Gyula Kórház egészségügyi dolgozóinak,
plusz heti 5 menüt vagy 5 normál pizzát a Hajdúsámsoni 
Mentési Pont dolgozói részére.
Nemes kezdeményezés e nehéz időszakban!

HÍREINK SÁMSONKERTI HÍREK

Megemlékezés
Kaplonyi Zoltánról

Az élet múlik,
az emléked él.  
Amíg élünk
szívünkben őrizzük!  
Halálának
5. évfordulójára.
 
Bánatos felesége,
gyerekei,családtagjai
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Újra szól a Görögkatolikus harang

Zolcsák Miklós, görögkatolikus parókus kezdeményezésére, felújításra 
került a harang és villamosítva is lett.

Az ökomenikus találkozó alkalmával a Római és Református Egyház 
is felajánlotta segítségét e nemes kezdeményezéshez. Példaértékű, 
ahogy az egyházak összefogtak.

„Hogy láthatóvá is tegyük Görögkatolikus Templomunkat a városban, 
nagyon fontosnak tartottam, hogy a templom titulusát, kereszt 
ikonját, a külső falára kihelyezzem” – árulta el Miklós atya.

Az ikon hirdesse a keresztény megváltásnak a hitét és erejét a jövő 
egyházának.

A GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZ HARANGJA MÁR RÉGEN NEM SZÓLALT MEG ITT HAJDÚSÁMSONBAN.

Tisztelt Szülők!

A koronavírus-járvány miatt, ebben az évben a következők szerint 
változik az óvodai beiratkozás rendje:

1.

Automatikusan felvételre kerül az óvodába az a gyermek,
• aki Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében lakik és
• 2020. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.

Ebben az esetben a szülőknek teendőjük nincs, a felvételhez 
szükséges iratokat a járványhelyzet megszűnése  után kell 
behozniuk az óvodába. Minden felvételt nyert gyermek szülei 
határozatot kapnak.

2. 

Az a szülő, aki nem a lakhelye szerinti illetékes hajdúsámsoni 
Eszterlánc Óvodába kívánja beíratni a gyermekét:

• 2020. április 17-ig intézze gyermeke felvételét az általa 
választott óvodába, majd

• szintén 2020. április 17-ig hívja telefonon az Eszterlánc Óvoda 
titkárságát (munkanapokon 08.00-14.00-ig 52/ 200-025), és 
jelezze azt, hogy melyik intézménybe fog járni gyermeke.

3.

Az a szülő, akinek gyermeke 2020. augusztus 31-e után tölti be 
a 3. életévét, és szeretné, ha gyermeke a 2020/21-es nevelési 
évben már óvodába járna, hívja az óvoda titkárságát 
(munkanapokon 08.00-14.00-ig 52/ 200-025)

4.

Az a szülő, aki nem Hajdúsámsonban vagy vonzáskörzetében 
él, de szeretné, ha gyermeke a hajdúsámsoni Eszterlánc 
Óvodába járna, hívja telefonon 2020. április 17-ig az óvoda 
titkárságát (munkanapokon 08.00-14.00-ig 52/ 200-025)

Deméné Tóth Ágnes óvodavezető

Óvodai beíratás
A HAJDÚSÁMSONI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZLEMÉNYE

NAGY JÁNOS ÉS FELESÉGE MOLNÁR ERZSÉBET

ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI
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Betekintést nyerhettünk a tüzérek, betyárok 
életébe, megcsodálhattuk ruházatukat.
A gyerekeket leginkább a fegyverek 
varázsolták el. János bácsi szablyát, pisz-
tolyt, puskát is hozott magával. Megtudtuk 
többek között, hogy mi a különbség a 
szablya és a kard között, hogy honnan ered 

a kés és a kard név, kipróbáltuk, hogyan 
lehet lőni pisztollyal.  A lövés éles hangja 
sem rettentette el a bátor Csiga csoportos 
gyerekeket. A karikás ostort is kezünkbe 
vehettük és a betyárok fegyverén, a 
fokoson megmutatta János bácsi, hogyan 
akasztották össze régen a bajuszt.

A hagyományok megismerése, a nemzeti 
identitástudat megalapozása, a közösség-
hez tartozás érzésének erősítése, hazánk, 
Magyarország szeretetére nevelés, a 
nemzeti ünnepünkről való megemlékezés 
élményszerűvé tétele volt a célunk. 
Köszönjük ezt a tartalmas bemutatót! János 
bácsi szívvel-lélekkel őrzi és adja tovább 
elődeink hagyományait színes, magával  
ragadó előadásmódjával. Maradandó élmény 
mindannyiunk számára. Várjuk a következő 
izgalmas találkozót.

Berde Barbara óvodapedagógus

Hagyományőrzés az óvodában
AZ A MEGTISZ TELTETÉS ÉRT BENNÜNKET MÁRCIUS ELE JÉN, HOGY PIROSK A JÁNOS HELYI 
HAGYOMÁNYŐR ZŐ BEMUTATÓJÁT L ÁTHAT TUK.

20. alkalommal az Óvodai Alapítványi Bál

A bálon résztvevő, több mint 250 felnőtt az 
óvodavezetői köszöntő után a Margaréta 
csoportos gyermekek és óvónénieik nagy tapsot 
kiváltó country táncában gyönyörködhetett. 
Ezt követően Tasó László országgyűlési 
képviselő úr, bálunk fővédnöke köszöntötte 
a résztvevőket ünnepi beszédében. Őt a 
Csicsergő csoport gyermekeinek és szüleinek 
tánca követte. A nagyon megható műsor 
után Antal Szabolcs polgármester úr osztotta 
meg a jelenlévőkkel ünnepi gondolatát. 
Ezután következett az óvónénik jövőbe 
tekintő „Nyugger” tánca, melyet hatalmas 
vastaps követett. A műsorok után a bőséges 
vacsora várta a résztvevőket, melyet az 
óvoda konyhájának dolgozói készítettek 
el ebben az évben is. A vacsora vége felé 
beindult a csokiszökőkút is, amely nagyon sok 
vendéget odacsalogatott. Belga csokoládéba 
lehetett forgatni a különféle gyümölcsöket, 
pille cukrot, piskótát. A zenéről most is a 
Slack zenekar gondoskodott, akik hajnalig 
biztosították a jó hangulatot és a talpalávaló 
különféle zenéket. Nagy várakozással várta 

mindenki a tombola sorsolást. A  legnagyobb  
izgalom a polgármester úr által felajánlott 
televízió kisorsolása előtt volt. Sokan szerettek 

volna a szerencsés nyertes helyében lenni. 
Bevételünket gyarapíthattuk a Sarkadi 
Dezső által felajánlott festmény sikeres 
elárverezésével is.  Itt is szeretném  mégegyszer 
megköszönni a sok támogatást, felajánlást és 
az óvoda valamennyi dolgozójának fáradságot 
nem kímélő áldozatos munkáját! 
Jövőre újra szeretettel várunk mindenkit!

Deméné Tóth Ágnes óvodavezető

EBBEN AZ ÉVBEN MÁR 20. ALKALOMMAL RENDEZTÜK MEG AZ ESZTERLÁNC ÓVODA ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT. NAGY 

MEGTISZTELTETÉS VOLT SZÁMUNKRA, HOGY EBBEN AZ ÉVBEN IS ILYEN SOKAN TÁMOGATTÁK AZT A NEMES CÉLT, 

HOGY AZ ÓVODA KÉPESSÉGFEJLESZTŐ UDVARI JÁTÉKOKAT VÁSÁROLHASSON AZ ODAJÁRÓ GYERMEKEK SZÁMÁRA.

ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI
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Rákóczi nyomában

A foglalkozáson interaktív módon ismer-
kedtek meg tanulóink II. Rákóczi Ferenc 
családjával, életével, a szabadságharc 
legfontosabb eseményeivel. A gyerekek 
fényképalbumot készítettek, amit magukkal 
is hozhattak. A feladatok segítségével 
újszerű módon bővíthették történelmi 
ismereteiket. Megismerhették Hajdúsámson 
és Rákóczi kapcsolatát a történelmi tények 
és a mondák segítségével is.

Köszönjük a múzeum munkatársainak, 
hogy részt vehettünk ezen a rendhagyó 
történelem órán.

Csontosné Ozsváth Éva pedagógus

A SÁMSONKERTI ISKOLA HATODIK OSZTÁLYOS 
TANULÓI MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGL AL-
KOZ ÁSON VET TEK RÉSZ T FEBRUÁR 12-ÉN 
HA JDÚSÁMSONBAN, A PETŐFI SÁNDOR 
VÁROSI KÖNY V TÁR, MŰVELŐDÉSI HÁ Z ÉS 
KIÁLLÍTÓHELYEN.

FEBRUÁR VÉGÉN A HAJDÚSÁMSONI JÓKAI UTCA KISDIÁK JAI IS ELŰZTÉK A TELET FARSANGI 
MASKARÁDÉ FORMÁJÁBAN.

Farsangi télűzés

Már hetekkel korábban lázasan készülődtek 
a gyerekek, ki minek öltözik be a farsangi 
bálon. Volt ott királylány, ninja, tündér, 
FBI katona és még megannyi jelmezes 
gyerek, fel sem lehet sorolni a jobbnál 
jobb ötleteket. A jelmezesek felvonulását 
vidám vetélkedő követte tánccal egybe- 
kötve. A délután csúcspontja a tombola-
húzás volt. Szinte minden kisdiák nyert 
valami aprócska ajándékot, amelyet 
boldogan vihetett haza a nap végén. 
A mulatságot a farsangi fánk és más 
nyalánkságok falatozásával zártuk le, 
bízva abban, hogy jövőre ismét együtt 
űzhetjük el a telet Hajdúsámsonból.

Sámsonkertben a felsős tanulóink is 
farsangi mulatsággal búcsúztatták a telet. 
Előzetes feladatként látványos dekorációk, 
ajtódíszek készültek minden osztályban. A 
jelmezes felvonulás mellett, táncbemutató 
tette emlékezetessé a farsangi délutánt. 
Sokan a tombolanyeremények kisorso-
lását várták legjobban. A szülők 4nom 
süteményekkel és innivalóval járultak 
hozzá a jó hangulathoz. Köszönjük nekik 
munkájukat, felajánlásukat. Zenével, 
tánccal, játékokkal ért véget a mulatság. 
Rendezvényünket meglátogatta Csigéné 

Zsadányi Marianna alpolgármester asszony, 
aki édességgel kedveskedett a gyerekek-
nek. Köszönjük 4gyelmességét, és szeretettel 
várjuk iskolánk programjaira a jövőben is.

Hernádi Csabáné és Csontosné Ozsváth Éva

pedagógusok

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HAJDÚSÁMSONI TAGINTÉZMÉNY HÍREI

Alsó tagozat

Felső tagozat
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Bényei-nyárfa, melyet egy kuruc vitézről 
neveztek el, és itt fogadta Debrecen város 
elöljáróit a fejedelem.

Hallottunk még néhány adatot a régi 
életről, s ezután beszélt Judit néni az 1956-
os forradalom sámsoni eseményeiről. 
Bemutatta a képeket, tárgyi emlékeket is, 
így olyan hasznos tudnivalókkal tértünk 
vissza az iskolába, melyek segíteni fogják 
majd a szóbeli felvételinket.

Érdemes volt végighallgatni ezt az elő-
adást, sokat segített nekünk.

Nagy Antal és Nagy Milán

FEBRUÁR HARMADIK HETÉBEN TARNÉ HA JDÚ JUDIT, MÚZEUMUNK IGAZGATÓNŐJE 
HELY TÖRTÉNETI FOGL ALKOZÁST TARTOT T TANULÓINKNAK. A NAGY LÉTSZÁM MIAT T TÖBB 
IDŐPONTBAN VET TEK RÉSZ T A GYEREKEK AZ ÉRTÉKES, L ÁT VÁNYOS ELŐADÁSOKON, ÍGY A 
NYOLC ADIK ÉVFOLYAM MINDEN OSZ TÁLYÁR A SOR KERÜLT. AZ AL ÁBBIAKBAN DIÁK JAINK 
BESZÁMOLÓJÁT OLVASHATJÁK A FOGL ALKOZÁSRÓL:

A 8. évfolyam helytörténeti foglalkozása

Február 20-án reggel, az első órában 
Huszin Andrea tanárnővel átmentünk a 
múzeumba. Judit néni fogadott minket, 
aki előzetesen elmondta, miről fog szólni 
a foglalkozás. Mivel nyolcadikosok vagyunk, 
így Hajdúsámson érdekességeivel, múltjával 

kezdte a mondandóját. Azért, hogy a 
szóbeli felvételink jobban sikerüljön, váro- 
sunkról mesélt el néhány fontos érde-
kességet. Például azt, hogy II. Rákóczi Ferenc 
vezérlő fejedelmünk a régi honvédség 
előtti kanyarban táborozott le. Itt állt a 

Tájékoztatás  
a tantermen kívüli digitális munkarendről a Rákóczi-iskolában

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉS ÉRDEKÉBEN A KORMÁNY MÁRCIUS 16-TÓL ELRENDELTE AZ ISKOLÁKBAN A TANTERMEN KÍVÜLI, 

DIGITÁLIS MUNKARENDRE VALÓ ÁTÁLLÁST. FONTOS HANGSÚLYOZNI, HOGY EZ NEM RENDKÍVÜLI SZÜNETET JELENT, HANEM AZ OKTATÁS 

MÓDJÁNAK MEGVÁLTOZÁSÁT, AMELYNEK KERETÉBEN TOVÁBBRA IS BIZTOSÍTJUK A TANULÓK SZÁMÁRA A TANULÁS LEHETŐSÉGÉT.

Az új munkarend szerint a tanulóknak 
tilos az intézmény látogatása. A tananyag 
kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése 
online vagy egyéb, személyes találkozást 
nem igénylő formában történik. Ennek 
módjáról az osztályfőnökök már adtak 
tájékoztatást, és a pedagógusok folya- 
matosan tartják a kapcsolatot a tanulók-
kal, szülőkkel.  Az aktuális tananyagokat 
és feladatokat az eKréta felületén és az 
osztályszintű zárt Facebook-csoportokon 
keresztül adjuk közre, és tovább bővítjük 
az oktatási csatornákat. A tavoktatas.
samsoniskola.hu oldalon számos lehetőséget 
találnak a digitális tanulás segítésére.

A kapcsolattartáshoz szükség van otthoni 
informatikai eszközökre, de sajnos nem 
minden család rendelkezik internet elérésre 
alkalmas eszközzel. Tanulóink számára 
továbbra is fogadjuk az informatikai 
eszközöket (használaton kívüli okos tele-
font, laptopot, tabletet, asztali gépet, stb.), 
az eddigi felajánlásokat pedig nagyon 
szépen köszönjük. A szükséges szoftveres 
karbantartást iskolánk informatikusai 
elvégzik. Adományaikat 7:30-16:00 óráig 
várjuk iskolánkban.

Az ebédbe4zetéseket nem kell egyénileg 
lemondani. A már befizetett, de fel nem 
használt összegeket az intézmény nappali 
munkarendre történő visszaállásakor auto- 
matikusan jóváírjuk a következő időszakra.

Akik a tanulók számára igényeltek ebédet, 
azok március 23-tól az iskolai ebédlőnél 

vehetik át. Csak szülők vagy felnőtt hozzá- 
tartozók jöjjenek! Az átvétel minden hét-
köznap 11:00 és 12:30 között lehetséges.

Mindannyiunknak komoly kihívást jelent 
az új munkarendben történő működés, ezt 
a nehéz feladatot csak a pedagógusok és a 
szülők összefogásával valósíthatjuk meg. 
Ebben kérem szíves együttműködésüket! 

Szeretném megköszönni Önöknek, hogy 
ebben a mindannyiunk számára nagy 
kihívást jelentő, szokatlan helyzetben 
támogatják munkánkat, és segítik gyer-

meküket abban, hogy iskolai feladataikat 
elvégezzék.

Amennyiben kérdéseik merülnek fel az 
új munkarenddel kapcsolatosan, szívesen 
állunk rendelkezésükre.
Kérjük, keressenek bennünket telefonon 
(590-401, 590-406), vagy írjanak nekünk 
e-mailt a samsoniskola@samsoniskola.hu 
címre!

További együttműködésükben bízva 
mindenkinek jó egészséget kívánok!

Bujdosó Tibor igazgató

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS AMI HÍREI



9

Ezt a rendezvényt is mesemondó verseny előzte meg, amit sok 
éve szervez a magyar munkaközösség. Az első osztályosok nagyon 
hosszú meséket adtak elő bátran, gyermeki bájjal. A második 
évfolyam is példás felkészülést tanúsított, a nagyobbak már 
komoly színpadi szerepléssel álltak elő. Arra is volt példa, hogy a 
versenyt nyert kisdiák az általa előadott népmesét citerazenével 
vezette be és zárta le, ezzel megkoronázva a népművészet 
szeretetét. A hangulatot fokozták Illés Imre tanár úr klarinéton 
előadott 4lmslágerei, amiben kedves meseszereplők, a Vuk és  
A nagy ho-ho-ho horgász elevenedtek meg.
A díjkiosztót követően a 3-4. osztályos tanulóknak kerekasztal 
beszélgetést szerveztünk. Meghívott vendégünk Tarné Hajdú 
Judit volt, aki Hajdúsámsonban igazgatja a „kultúra fellegvárát”. 
Volt kérdés bőven, és választ is kaptak az érdeklődő gyerekek 
mindenre, amire kíváncsiak voltak. Köszönjük, hogy elfogadta a 
meghívást, és továbbra is várjuk a múzeumban szervezett érdekes 
előadásait, rendhagyó óráit.
Minden résztvevő gyereknek, szülőnek, kollégának köszönöm az 
aktív részvételt!

Márkusné Lévai Eszter

Mesemondók díjkiosztójának ünnepségét rendeztük a napokban. 
Sok kisdiák izgulhatott, vajon kit jutalmazott az első öt hellyel 
a szigorú zsűri, ki volt a legügyesebb, melyikőjük kapja a 
legérdekesebb könyvet.

Rendhagyó irodalomóra

Az emelkedett hangulatot részben a beígért, de a múzeumi 
óra miatt elhalasztott dolgozat ténye, másrészt az új helyszín is 
magyarázhatta. De az okoktól függetlenül az osztály tanulói a 
megszokottnál jóval csendesebben és érdeklődőbben vettek 
részt a különleges előadáson. A Pető4 Sándor Városi Könyvtár, 
Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatója, Tarné Hajdú Judit 
fogadott minket, s ő ismertette meg velünk a különböző történelmi 
forrásokat II. Rákóczi Ferenc életén és munkásságán keresztül.

Láthattunk eredeti, Rákóczi által veretett rézpénzt, s annak 
reprodukált változatát is. Megismerkedhettünk a Bényei-nyárfa 
történetével, láthattuk a már sajnos csak korabeli fotókon látható 
hatalmas fát, de megtekinthettük a villámcsapás által elpusztult fa 
állítólagos darabját is. Térképen követhettük Rákóczi haditáborának 
az útját, s örömmel értesültünk arról, hogy 2019-ben emlékhely 
létesült a haditábor eredeti helyén. Festményen meg4gyelhettük  
II. Rákóczi Ferenc és a debreceni bíró elképzelt, korabeli találkozását, 
de tippet kaptunk arra is, hogy hol olvashatunk utána, ha érdekel 
a téma bennünket akár szépirodalmi, akár tudományos igényű 
szempontból. Az érdekes előadás végén több-kevesebb sikerrel 
teszteltük frissen megszerzett tudásunkat. Az osztály tanulói jól 
érezték magukat, én meg abban reménykedem, hogy a rendhagyó 
óra után már mindenki tudja, hogy mi az a libertás.

Vadász Zoltán

Múzeumban volt a 6. b
A Rákóczi-iskola 6. b osztályának tanulói kitörő örömmel vették 
tudomásul, hogy a hagyományos történelemóra helyett új hely-
színen, új tanárral egy rendhagyó órán vesznek részt, ahol iskolánk 
névadójáról, II. Rákóczi Ferencről szerezhettek új ismereteket.

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA,

GIMNÁZIUM ÉS AMI HÍREI

Parasport Nap Február 21-e a Parasport Napja Magyarországon. Ebből az 
alkalomból Lőrinczi Tibor kollégánk második alkalommal 
szervezett iskolánkban olyan programot diákjaink számára, 
melyen a parasport és a parasportolók állnak a középpontban. 

Tibor – aki világkupagyőztes parasportlövő – idén Nagymáté Sándort, 
a paralimpiára készülő handbike sportolót hívta meg intézményünkbe, 
és a tornateremben rendhagyó testnevelésórán együtt mutatták 
be a parasportolók mindennapjait, meséltek a versenyekre történő 
küzdelmes felkészülésekről. Az érdeklődő diákok nagy 4gyelemmel 
hallgatták az élménybeszámolót, majd több sportágat is (ülőröplabda, 
bocca, csörgőlabda) kipróbálhattak. 

Tibor és Sándor a „nem adom fel” szemléletükkel követendő példát 
mutattak és mutatnak mindannyiunk számára a sport szeretetéből, a 
kitartásból és az erőfeszítésből, melyekkel komoly sikereket lehet elérni.
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MINDEN ALAPSZOLGÁLTATÁS ESETÉBEN AZ ELLÁTOTTAKKAL TELEFONON ÉS 
ELEKTRONIKUS ÚTON OLDJUK MEG A KAPCSOLATTARTÁST!   

Telefonszámok: 0652/201-343; 0652/ 201-346 

E-mail:                          csszolgalatsamson@gmail.com

A telefonos kapcsolattartás az alábbiak szerint valósul meg:  
  Hétfő:   8-16 óráig

  Kedd:   8-16 óráig

  Szerda:  8-16 óráig

  Csütörtök: 8-16 óráig

  Péntek:   8-12 óráig   

Információs vonalak:                    06 80 277 455; 06 80 277 456

   koronavirus@bm.gov.hu

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

Az ügyintézéseket leginkább telefonon és elektronikusan végezzük.
Ügyfélfogadás : 
A kliensek az intézményen kívül várakozzanak, NE az intézményben!           
- ez jelen pillanatban sztenderd eljárásrend minden lakossági szolgáltatás esetén az 
állami és azon kívüli szektorokban is!
• Családlátogatásra csak indokolt esetben, súlyos veszélyeztetés felmerülés esetén 

kerülhet sor!
• A halasztható feladatokat (pl.: lejáró ügyiratokkal kapcsolatos ügyintézés ) elhalasztjuk! 
• Az adomány fogadást-közvetítést minimálisra csökkentjük!
A hatósági ügyekben a jogszabályok és protokollok határidőket állapítanak meg, ezek 
a járványhelyzettől függetlenek, kormányzati intézkedés ezek eltolására még nem 
született. Ennek ellenére javasolt a nem létfontosságú ügyekben, hogy mérlegeljük azok 
kivitelezésével járó kockázatokat és annak megfelelően döntsünk.
A krízishelyzetek kezelése jelen helyzetben sem halasztható el, ezt a szolgálat 
munkatársainak biztosítania kell a megfelelő óvintézkedések betartása mellett! 

Házi segítségnyújtás

A szolgáltatás során a tevékenységek részben a gondozott otthonában, részben 
kereskedelmi egységekben, gyógyszertárakban történnek, ez a fertőzés terjedésében 
magas kockázatúnak értékelhető!
• A gondozási tevékenységet jelenhelyzetben védőfelszerelésben (maszk, gumi-

kesztyű) látjuk el, amelyek nélkülözhetetlenek az ellátott és a gondozónő személyi 
biztonsága érdekében.

• A bevásárlásokat, gyógyszerkiváltásokat, csekkbefizetéseket tömbösítve végezzük.

Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás

• Jelzés beérkezését követően a gondozási tevékenységet védő felszerelésben (maszk, 
gumikesztyű) látjuk el, amelyek nélkülözhetetlenek az ellátott és a gondozónő személyi 
biztonsága érdekében.

Nappali ellátás

• Idősek klubjának működése az intézmény épületében teljesen felfüggesztésre került!
• Az idősek megfelelő életvitelük fenntartása érdekében biztosítjuk a bevásárlást, 

gyógyszerkiváltást, csekkbefizetést.
•  Mentális támogatást, lelki támaszt telefonon nyújtunk!

Támogató szolgálat

A köznevelési rendszer átállásával a szállító szolgáltatás jelentős része leállt!
•  A veszélyhelyzet időtartama alatt kerüljük a csoportos szállításokat.
• A személyi segítés esetén a házi segítségnyújtás esetén leírtak érvényesek 

védőruházatban.

Szociális étkezés

Alapszabály, hogy kerülendő a csoportos, 
egy légtérben nagy számú személy együttes 
tartózkodásával járó étkezés.
• Az étkezés biztosítása kizárólag kiszál-

lítással történik.
• Az étel kiszállítás nem jár jelentős fertő-

zési kockázattal, még karanténba került 
személynél is lehetséges megfelelő 
óvintézkedések betartásával.

Falu-tanyagondnoki szolgáltatás

• a veszélyhelyzet időtartama alatt kerüljük 
a csoportos szállításokat!

• az idősekkel való kapcsolattartás a megfelelő 
óvintézkedések betartásával valósul meg 
(bevásárlás, gyógyszerkiváltás).

A Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rende-
letével az élet- és vagyonbiztonságot veszély-
eztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása 
a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország 
egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

Az intézmény dolgozói kívánnak hitet, 
türelmet, kitartást! 

Vigyázzunk egymásra!

Csőszné Szilágyi Erzsébet vezető

Szociális alapszolgáltatások Hajdúsámsonban a járvány idején

CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI
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JELZŐRENDSZERI SZAKMAI TANÁCSKOZÁST 

TARTOTT FEBRUÁR 24-ÉN HAJDÚSÁMSONBAN 

A CSALÁD – ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT.

Jelzőrendszeri
tanácskozás

A találkozó a 2019. évi gyermekvédelmi 
tevékenységről, valamint az észlelő és 
jelzőrendszerrel való együttműködésről 
szólt.
A tanácskozáson alpolgármestereink, 
Dandé Lászlóné és Csigéné Zsadányi 
Mariann is részt vettek, akik elismerésüket 
fejezték ki a szolgálat munkájáért.

Csőszné Szilágyi Erzsébet vezető

Antal Szabolcs polgármester is elkísérte a gye-
rekeket a nem mindennapi programra. – Mindig 
öröm számomra, amikor gyermekeknek szervezett 
rendezvényre kapok meghívást – árulta el. A 
szolgálat ezúton is szeretné megköszönni Búzás 
Lajosnak, a BAGE elnökének, hogy második 
alkalommal gondolt Hajdúsámsonra és ismételten
ott lehettek a gyerekek e nemes napon.

Hajdúsámsoni gyerekek  
is óriáskerekeztek

A HA JDÚSÁMSONI GYERMEK – ÉS C SAL ÁDJÓLÉTI 

SZOLGÁL AT SZERVE ZÉSÉBEN 15 HELYI FIATAL IS 

FELÜLHETET T INGYENESEN A Z ÓRIÁSKERÉKRE  

DEBRECEN FŐTERÉN FEBRUÁR 22-ÉN.

CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI

A Hajdúsámsoni Család - és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai és a Szolgálat Idősek 
Klubja idén is farsangoztak február 28-án. A mulatság nem maradhatott el a Xnom 
farsangi fánk, a nótázás és jókedv nélkül.

Az idősek is farsangoztak
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Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik 4350 példányban.
 

Jelenleg 120 db gömbszivarfát és 200 db díszcserjét ültettünk ki.
Ősszel és a következő években folytatni kívánjuk a fák ültetését 
azokban az utcákban, ahol az út szélessége lehetővé teszi.

Ha tehetik, ültessenek Önök is házuk, portájuk köré fákat!
Megkérünk Mindenkit, hogy óvják, védjék, gondozzák fáinkat, 
növényeinket, hiszen így lesz szebb, rendezettebb és élhetőbb 
környezetünk.
Ezúton is köszönjük a faültetésben résztvevők munkáját!

Dandé Lászlóné alpolgármester

A kamerák az alábbi helyeken találhatóak, összesen 12 darab.

A térkamerák 24 órás figyelőszolgálatot teljesítenek. Esetleges 
szabálysértések, bűncselekmények elkövetésénél használhatóak. Örülünk 
annak, hogy ezen a városrészen kihelyezésre kerültek, természetesen 
szeretnénk a város más területeire is kamerákat felszerelni, hiszen 
köztudott, ahol a közterületen térkamerák üzemelnek, a bűnesetek száma 
alacsonyabb.

Bízunk benne, a közel jövőben lesz még pályázat hasonló témakörben. 

Antal Szabolcs polgármester   

Fásítással a
környezetünkért

Térkamerák kihelyezésére került sor

Önkormányzatunk elkezdte városunkban a fásítási programot. 

Szeretnénk minél több utcában fákat ültetni, ezzel is növelni a 

zöld területet és hozzájárulni a klímavédelemhez.

Hajdúsámson Város Önkormányzata a „Leromlott városi 
területek rehabilitációja Hajdúsámsonban” elnevezésű 
nyertes pályázatának köszönhetően az Oncsa település-
részen térfigyelő kamerák telepítését végezte el.

 Csokonai utca 50. szám   3db

Csokonai utca 45. szám  2db

Csokonai utca 5. szám  2db

Csokonai utca – Árpád út kereszteződés

1350 sz. betonoszlop  2db

Árpád út – Hajnal utca kereszteződés

1000. sz. betonoszlop  1db

Árpád út vége, buszforduló

számozatlan fa oszlop  2db   


