
A kerékpárút mentén kanna virágokat 
helyeztünk ki, parkjainkba és virág-
ládáinkba rózsát, árvácskát, muskátlit, 
liliomot ültettünk.

A fóliasátrakban nevelkedő egynyári 
növényekkel is színesítjük a központ 
tereit.

Kérjük a lakosságot, hogy saját portájuk, 
utcafrontjuk virágosításával járuljanak 
hozzá a város szépítéséhez.

Dandé Lászlóné
   alpolgármester

Hősök napja

Városunk szépítése

HA JDÚSÁMSONBAN A VILÁGHÁBORÚS 
HŐSÖK MEGEMLÉKEZÉSÉT, A MAGYAR 
HŐSÖK NAPJÁT MINDEN ÉV ÁPRILIS 
UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN TARTJUK.

MINT MINDEN ÉVBEN, IDÉN IS VIRÁGO-
SÍTÁSSAL SZÉPÍTJÜK VÁROSUNKAT.

Ezt a hagyományt Vitéz Bakó István hajdú-
sámsoni születésű katonai ejtőernyős indí- 
totta el, emlékének és tiszteletének jeléül 
halála után is megtartottuk ezt az időpontot.
Ebben az évben viszont kivételt tettünk, 
hiszen április 22-én pont 100 éve, hogy szüle-
tett Pista bácsi, immár a város díszpolgára.
Így azon a napon, a kialakult járvány-
helyzetre való tekintettel szűk körben, 
csendes főhajtással és koszorúzással 
emlékeztünk a Világháborús Hősökre és 
Vitéz Bakó Istvánra az Emlékműnél.
Tisztelet a hősöknek!

Antal Szabolcs polgármester



HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET DÖNTÉSE 
ALAPJÁN PÁLYÁZATOT NYÚJTOTT BE AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM ÁLTAL 
KÖZZÉTETT, A ZÁRTKERTI BESOROLÁSÚ FÖLDRÉSZLETEK MEZŐGAZDASÁGI 
HASZNOSÍTÁSÁT SEGÍTŐ, INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉT BIZTOSÍTÓ 
FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA (ZÁRTKERTI PROGRAM) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA.

Nyertes pályázatunk Az Agrárminisztérium döntése szerint Hajdúsámson Város 
Önkormányzata a benyújtott ZP-1-2019/5700 szám alatt nyilván-
tartásba vett pályázata alapján vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. A pályázat keretében az önkormányzat tulajdonát 
képező 6034 hrsz-ú zártkerti ingatlanon összesen 80 darab 
sárgabarack gyümölcsfa telepítését végeztük el, továbbá az ingatlan 
megközelítése érdekében a Török utca zúzott kővel történő ellátása, 
stabilizálása történt meg.

A lehetőségnek köszönhetően több, mint száz család igényelt vető-
burgonyát és dughagymát, melyet dolgozóink szállítottak házhoz a 
járványügyi helyzet miatt.  

Önkormányzatunk is, közmunkaprogram keretében 1,5 ha területen 
40 q vetőburgonyát, fóliasátrainkban  pedig dughagymát ültetett el 
azzal a szándékkal, hogy városunknak legyen élelmiszer - tartaléka az 
elkövetkezendő időszakra.

Antal Szabolcs polgármester

Az öngondoskodás jegyében
HÍRL APUNK ELŐZŐ SZ ÁMÁBAN ÍRTUNK SZOCIÁLIS FÖLDPROGR AMUNKRÓL, 
MELYET A NYUGDÍJASOK ÉS A SZOCIÁLIS R ÁSZORULÓK MEGSEGÍTÉSÉRE 
HOZ TUNK LÉTRE A KIAL AKULT VÁL SÁG MIAT T.
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Dankó Ferencnek, a Hetednapi Adventista Egyház lelkészének, 
aki összesen 1 tonna borsó és bab vetőmagot ajánlott fel.

A PizzaDoro ügyvezetőjének, Sedlák Gábornak 500 darab pizza 
felajánlását.

Antal Szabolcs polgármester

EZÚTON IS SZERETNÉK MEGKÖSZÖNNI KÉT NEMES FELA JÁNLÁST, 
MELYEKET A KORONAVÍRUS JÁRVÁNYHELYZET IDE JE ALAT T A JÁNLOT TAK 
FEL VÁROSUNK LAKÓINAK.

Nemes felajánlások

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Azok a hajdúsámsoni lakosok, akik 
2020. március 11. napját követően – a 
veszélyhelyzet miatt – elveszítették a 
munkahelyüket, pénzbeli támogatásra 
válhatnak jogosulttá az önkormányzat 
rendelete szerint, mely a város honlapján 
– www.hajdusamson.hu - megtalálható. 

Érdeklődni a támogatás pontos jogsza-
bályi feltételeiről a Polgármesteri Hivatal 
Szociális és Gyámügyi Osztályának munka- 
társaitól lehet.

Antal Szabolcs polgármester

EZÚTON SZERETNÉM TÁ JÉKOZTATNI A 
TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY MEGNYÍLT 
A JÁRVÁNYÜGYI VESZÉLYHELYZETBEN 
LÉTREHOZOTT HA JDÚSÁMSONI VÁROSI 
SEGÉLYALAP.

Tájékoztatás a  
Városi Segélyalapról

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ



Jó magam koordináltam a munkálatokat, 
tartottam a kapcsolatot a lakókkal, az 
önkormányzat pedig dolgozóival és 
munkagépeivel segítette a kivitelezést.

Ezúton is köszönöm a munkájukat. Óvjuk, vigyázzuk a növé-
nyeket, környezetünket!

Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester

Az idén a vírusra való tekintettel elektronikusan vártuk a 
gyerekektől a műveket. Három kategóriában lehetett küldeni 
képeket, első volt a témához kapcsolódóak, második a madarakról, 
míg a harmadik a növényekről. Összesen 55 alkotást kaptunk. 
Fantasztikus ilyen közösségben élni. 
Támogatónk: Sámsonkerti Lakosokért Egyesület 
Szervezők: Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester és  
Rákos Tamás képviselő

Sámsonkertben ez a harmadik alkalom, 
hogy példaértékű összefogás történt 
egy közös cél érdekében, egyetértéssel, 
anyagiakat nem sajnálva.

Én ezúton is köszönöm Mindenkinek a 
munkáját, türelmét, Hajdúsámson Város 
Önkormányzatának a támogatást.

Rákos Tamás képviselő

Újabb példaértékű összefogás

Virágosítás Sámsonkertben is Madarak és fák napja Sámsonkertben

SÁMSONKERTBEN A HORDÓ UTCA L AKÓI – TÖBB, MINT HARMINCAN - FOGTAK ÖSSZE ANNAK 
ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ UTCÁT ÖNKORMÁNYZATUNKK AL KÖZÖSEN ÚTAL APPAL L ÁSSÁK EL 
 – 262 MÉTER HOSSZÚ ÉS 3 MÉTER SZÉLES – MELY MARTASZFALT BURKOL ATOT IS K APOT T.

IDÉN IS, SZÉP IDŐBEN VIR ÁGOSÍTÁ SSAL C SINOSÍTOT TUK, 
SZÉPÍTE T TÜK A KÖZFOGL ALKOZ TATOT TAKK AL KÖZÖSEN 
SÁMSONKERT KÖZPONTJÁT.

EBBEN A Z É VBEN 5. ALK ALOMMAL KERÜLT MEGRENDE ZÉ SRE A 
MADAR AK É S FÁK NAPJA SÁMSONKERTBEN.

HÍREINK: SÁMSONKERTI HÍRADÓ

Gavallér Júlia Erdei Zoltán

Bencze Lili
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A jelentkezési lap letölthető a www.hajdusamson.hu weboldalon,
vagy személyesen kérhető az önkormányzat portáján.

GYERMEKORVOSI TÁJÉKOZTATÓ

2020. JÚNIUS 8-TÓL AUGUSZTUS 28-IG NYÁRI
SZABADSÁGOLÁS MIATT A HÁZI GYERMEKORVOSI

RENDELÉS MINDKÉT KÖRZET BETEGEI RÉSZÉRE            
8-12. ÓRÁIG LESZ A HAJDÚSÁMSONI

HÁRSFA UTCAI RENDELŐBEN.

A tanácsadás helyszíne változatlan, időpontját a védőnővel 
egyeztetni kell. A járványhelyzetre való tekintettel 

távsegítség útján is rendelünk.
Amennyiben telefonos egyeztetés esetén követően mégis 

csak szükség van a vizsgálatra, időpontot adunk.
Telefonszám: 06 52 200 057 (Dr. Pál Ilona)

           06 52 200 585 (Dr. Jakab Éva)

HÍREINK
TÁJÉKOZTATÁS!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy 
Ügyfélszolgálati irodánk

2020. május 11. napján megnyitott.

Munkatársaink, ügyfeleink és hozzátartozóik 
egészségének megóvása érdekében az ügyféltérben 

egyszerre egy ügyfél tartózkodhat.

AZ ÜGYINTÉZÉS SORÁN SZÁJMASZK  
HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

Online történő ügyintézésre továbbra is van  
lehetőség az alábbi elérhetőségeinken: 

email: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu
telefon: +36 52/219-489

Megértésüket köszönjük!

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ÉRTESÍTÉS
Fontos információ!

Előfordul, hogy a csomagolási hulladék elhelyezésére szolgáló sárga 
fedelű kukába nem fér bele a két szállítás között képző hulladék. 
Ebben az esetben kézi rakodásra alkalmas módon, kötegelve vagy 
átlátszó műanyag zsákba elhelyezve, azt mennyiségi korlátozás 
nélkül elszállítjuk. Ez nem vonatkozik a zöld hulladékra!

A kommunális hulladék elhelyezésére szolgáló kukába, ha szintén 
nem fér bele a két szállítás között képző hulladék, azt csak a HHG-tól 
vett sárga zsákba tudják elhelyezni, melyet a helyi ügyfélszolgálati 
irodában meg tudnak venni.

Értesítjük Hajdúsámson Tisztelt lakosságát és a  
jogi személyeket, hogy 2020. június 1-én  

(Pünkösd hétfőn) a hulladékszállítás az ünnepre való 
tekintettel elmarad!

HELYETTE: 2020. 05. 30-ÁN, SZOMBATON TÖRTÉNIK  
A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS.

A megszokott helyen az elszállítani kívánt hulladékot 
kérjük reggel 6 óráig helyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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FELHÍVÁS-MEGHÍVÁS!
CSALÁDIAS KÖZÖSSÉG, ISTENI ÉRTÉKEK,

ISTENDICSŐÍTÉS ,IKONMŰVÉSZET,
KULTÚRA-HIT-ÉRTÉK

SZABADIDŐS PROGRAMOK

VÁRUNK! CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

4251 Hajdúsámson, Árpád u. 57.
Parókus: Zolcsák Miklós

Telefonszám: 06/30 482-9450
Facebook: Hajdúsámson Görögkatolikus Parókia

Több mint 150 éve jelen vannak a görög-
katolikus hívek a hajdúsámsoni közösség 

életében. Most is szeretnénk aktív  
értékteremtőként gazdagítani
egyházunk és városunk életét!

Közösségi házunk is elkészül és 
hamarosan megnyílik.

Várjuk szeretettel testvéreinket:
Szabadidős programot biztosítunk: 
gasztronómia, játszótér, lelki-tér, 

kalandpark, focipálya.

R ÁCSAI JÁNOST, 60. SZÜLETÉSNAPJA 
ALK ALMÁBÓL KÖSZÖNTI C SAL ÁDJA  
SOK SZERETET TEL!

Köszöntés

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE
Illés Istvánné, Bujdosó Zsófia 90. születésnapját ünne-
pelte szerettei körében május 16-án, szépkorú lett.
1930. május 16-án született Hajdúsámsonban. Két 
gyermek édesanyja, 4 unoka, 5 dédunoka nagymamája. 
A vírushelyzetre való tekintettel az önkormányzat 
eljuttatta ajándékcsomagját az ünnepeltnek, valamint 
Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét. 
Zsófika néni nagyon jó egészségnek örvend, aktívan 
tevékenykedik a hétköznapokban, lányai, unokái 
mindenben segítenek neki. Nagyon jó egészséget, 
további boldog napokat kívánunk neki!

Fekete Ferencné, Bundi Katalin szintén 90. születés-
napját ünnepelte családja körében május 16-án, 
szépkorú lett Ő is.
1930. május 16-án született Debrecenben. Két gyermek 
édesanyja, 4 unoka és 8 dédunoka nagymamája. Orbán 
Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét, valamint egy 
szép ajándékcsomagot önkormányzatunk eljuttatott az 
ünnepeltnek a vírushelyzetre való tekintettel. 
Kati néni jó egészségnek örvend, aktív a hétköz-
napokban is. Nagyon jó egészséget kívánunk neki is 
és további boldog napokat!

HÍREINKHÍREINK

EGYÜTT,
KÖZÖSEN LAKÓ- 

KÖRNYEZETÜNKÉRT!

Ha körbenézünk a városközpontban,  
egy kellemes, szép kisváros tárul elénk. 
Önkormányzatunk nem kis fáradtsággal 
igyekszik a közterületeket, utcákat 
rendben tartani, parkosítani, 
virágosítani.

Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több 
új vagy felújított házakkal gazdagodik 
településünk.

Ahhoz, hogy a városkép tiszta, szép 
legyen, az itt élőknek is hozzá kell 
járulnia. Gondolunk itt az udvar, a 
kert, az utcafronti rész tisztaságára, 
rendezettségére.

Ezért szeretnénk megkérni a város 
lakóit, jó gazda módjára tegyen meg 
mindent közvetlen környezetéért.

Ebben az évben újra indítjuk a Virágos 
udvar, rendezett ház cím elnyerését. 
Kérjük, jelentkezzenek minél többen, 
szeretnénk, ha sok ház falára felkerülne 
a kistábla.

Kívánunk Mindenkinek jó munkát, 
szorgos kezeket!

Dandé Lászlóné alpolgármester

Városunk közterületeit, 
parkjait a tavasz beköszöntével 

folyamatosan virágosítjuk, 
fásítjuk.

A jelentkezési lap letölthető a 
www.hajdusamson.hu weboldalon,

vagy személyesen kérhető
az önkormányzat portáján.
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Ezért figyeljünk most néhány percre magdalai Máriára, 
az örömhír vivőjére. Milyen érdekes: egy asszony lesz a 
feltámadás hírének közvetítője. Ágoston, a híres egy-
házatya ezt a Máriát „apostola apostolorum”-nak, azaz az 
apostolok apostolának nevezi. A korai egyházban Mária 
azokat az asszonyokat jelképezte, akik a hit terjesztésében 
fontos szerepet játszottak, de benne felismerhették és 
felismerhetjük mi is Jézus üzenetének áldott titkát: egy 
bűnös asszonyt hívott meg az Úr nemcsak arra, hogy kö- 
vesse, de arra is, hogy az egész világ előtt tanúságot tegyen!
Erre a korszakra, amit mi  most  élünk az egyik énekünk 
sorai igazak: …nem látunk testi szemmel…” DE! „…
hitünkkel megtapasztalunk!”  Mi is megtapasztalhatjuk 
a feltámadott titkát. Mindenhol láthatjuk Krisztust, 
ahol Isten dicsősége világít: a betegágyak mellett küzdő 
orvosok, ápolók munkálkodásában, a most is értünk 
dolgozó boltosok, sofőrök, katasztrófa védelmisek, 
különböző szakemberek munkájában, gyermekeink, 
unokáink mosolyában, a természet szépségében, egy-
egy kertünkben kinyíló kis virág illatában, a zenében, 
a festészetben, s természetesen Isten elé állásunkban, 
igeolvasásban imádságban. Legyünk férfiak, vagy 
asszonyok, magunkat bűnösnek vallók, vagy magunkat 
túl jónak képzelők…Mindannyiunkkal megtörténhet a 
csoda, csak engedjük, – ahogyan Mária tette egykor – 
hogy megvilágítson Isten fénye, és „Csak azokért sírjunk 
húsvéti könnyet, Akik még mindig húsvét előtt élnek.”  
-  ahogyan befejezi a költőnő a versét.
A velünk mindig újat kezdeni tudó és akaró feltámadott 
Úr, áldja most mostani hétköznapjainkat is és adjon igazi, 
el nem múló örömet nekünk az Ő kegyelme!

Molnár Csilla helyettes lelkész
teglas@reformatus.hu, 30-680-80-94

Kedves Testvéreim a Jézus Krisztusban!
A hajdúsámsoni Református Gyülekezet számára nagyon nehezek ezek a mostani napok. Nehezebbek, mint más 
gyülekezeteknek, közösségeknek. Nem csak az fáj, hogy még az ünnepen is zárva maradtak a templomajtók, 
hanem – talán tudják nagyon sokan a Kedves Olvasók közül – éppen a vészhelyzet kihirdetése előtt néhány 
nappal ment el a gyülekezetből az eddigi lelkipásztor, s elindult az új lelkipásztor keresésének folyamata, 
melyet megakasztott a vészhelyzet, illetve a kijárási korlátozások meghirdetése, bevezetése.

Húsvét utáni gondolatok – „Láttam az Urat!” (János ev. 20, 18,)

Molnár Csilla téglási lelkipásztor vagyok, én szolgálok 
most helyettesként a hajdúsámsoni gyülekezetben. 
Mivel március elején vettem át a gyülekezetet, nagyon 
kevés Testvérrel találkoztam eddig, ezért ily módon 
köszöntöm a kedves Testvéreket.
A templomajtók zárva vannak, de a közmédia és az 
internet segítségével mégis szeretnénk közvetíteni Isten 
élő Igéjét. Szeretettel buzdítom a Testvéreket, hogy a 
kísérjék figyelemmel a rádió és TV egyházi adásait, 
illetve figyelmükbe ajánlom mind a hajdúsámsoni, 
mind a téglási egyházközség Facebook oldalát, ahol hét 
közben olvashatják a napi igét, illetve vasárnap 10 órakor 
istentiszteletet közvetítünk.
A személyes találkozásig – írásban is – szeretném meg-
osztani a Testvérekkel Húsvét utáni gondolataimat:
Ez a Húsvét is elmúlt. Más volt, mint a megszokott, 
hiányzott a családok együttléte, sokaknak a templom 
csöndessége, az úrvacsora közössége… De talán leg-
inkább az igazi húsvéti öröm. És ez nem csak a vészhelyzet 
következménye… Az evangélikus költőnő megrajzolja a 
Húsvét előtti és utáni ember képét az egyik versében: 

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek. 
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek. 

Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak. 
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak. 
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények. 
Húsvét előtt… kihamvadott remények. 
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!” 
Bús eltemetkezés az éjszakába. 

De húsvét lett! Feltámadott a Mester! 
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel! 
Húsvét után… futni a hírrel frissen! 
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem! 
Húsvét után… új cél és új sietség! 
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! 
Húsvét után… erő, diadal, élet! 

Melyikhez hasonlítunk?! Az örömüzenet zeng majdnem 
2000 év óta, mióta magdalai Mária elvitte a hírt a 
tanítványoknak. Az elmúlt évszázadok során mindig 
voltak, akik tudtak hinni az üzenetnek, s mindig voltak, s 
mindig maradnak Húsvét előtti emberek. Sajnos bizony a 
legtöbben „…nehéz, szomorú léptettekkel…” megyünk, 
ha megyünk, mehetünk egyáltalán, mert bizony az ’…
ajtók, kemények, zártak…” De nem csak az ajtók, hanem 
a szívek is. Pedig olyan jó lenne örömre találni!

A járványügyi helyzetben is folyamatos a toborzás
A MAGYAR HONVÉDSÉG A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MIATT EGYIK NAPRÓL A MÁSIKRA 
MUNKÁJUKAT VESZTETT EMBEREKNEK IS SZERETNE ALTERNATÍVÁT KÍNÁLNI.

A kialakult gazdasági helyzetben sok ember 
megélhetése került veszélybe. A honvédség 
őket is szeretné megszólítani, biztos megél- 
hetést és kiszámítható pályaképet kínálva 
számukra. A toborzás folyamatos ország-
szerte, a szakemberek azonban arra kérik az 
érdeklődőket, hogy első körben lehetőség 
szerint inkább telefonon vagy e-mailben 
keressék őket, elérhetőségeik megtalálhatók 
a www.hadkiegeszites.hu oldalon.
Az érdeklődők kétféle szolgálati forma 
közül választhatnak: a szerződéses katonai 
szolgálat folyamatos munkaviszonyt biztosít, 
míg a tartalékos szolgálat azoknak szól, akik 
tanulmányaik vagy meglévő munkahelyük 
mellett szeretnének részt vállalni a hon-
védelmi feladatokból. A jelentkezési feltételek 
közt szerepel a magyar állampolgárság, az 
állandó belföldi lakóhely, a betöltött 18. életév, 
a büntetlen előélet, valamint az egészségügyi, 
fizikai és pszichológiai alkalmasság.
A megbízható fizetésen és a béren kívüli 
juttatásokon kívül változatos munkakörül-
mények, valamint számos szakmai kihívás 
várja a leendő katonákat: nálunk a tehet-
ségtől, a hozzáállástól és a kitartástól függ, 
hogy ki milyen sikeres lesz, a honvédség 

pedig támogatja a katonák további szakmai 
fejlődését. Sokan a katona szó hallatán 
egyből a terepen lévő, aktív harcoló katonára 
gondolnak, viszont a támogató beosztások 
(pl. ápoló, logisztikus, pénzügyes) ugyanolyan 
fontos szereppel bírnak és – nem utolsó 
sorban – lehetővé teszik a munkavállalóknak, 
hogy a korábban megszerzett civil képe-
sítéseiket is hasznosíthassák.
Személyes jelentkezésre a megszokott 
rendben, hétfőtől csütörtökig 8:00-15:30 óra 
között, pénteken pedig 8:00-12:00 óráig van 

lehetőség. A toborzóiroda munkatársai kérik 
ügyfeleiket, hogy amennyiben a személyes 
ügyintézés mellett döntenek, előzetesen 
jelezzék érkezésüket telefonon, vagy 
elektronikus úton, elkerülve a járványügyi 
rendszabályok miatt előforduló várakozást.

Póczos Nikolett t. főtörzsőrmester
Fotó: Veres Dénes t. zászlós

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI 
NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG
2. Katonai Igazgatási Központ
Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 58/a;  
Telefon: +36 (52) 314-200;  
Mobil: +36 (30) 815-0998
E-mail: hajdu.toborzo@mil.hu

Az informatikai eszközöket a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 
Gimnázium és AMI két felsős tanulója kapta - Sári Anikó a Kft. 
tulajdonosának segítségével - akik természetesen boldogok 
voltak, hogy ők lettek a kiválasztottak.

A hajdúsámsoni Ortomedical Kft. ortopéd szaküzlet két 
darab laptopot ajánlott fel rászoruló családok gyerekeinek a 
digitális tanuláshoz.

Laptoppal segítették a diákokat

Büszkén mondhatjuk, hogy 
általa minden kis focistánk 
kapott egy teljesen új labdát, 
azért, hogy ne maradjanak 
mozgási, illetve gyakorlási 
lehetőségek nélkül, akkor, 
amikor az utcára is csak szigorú 
feltételekkel lehetett kimenni. 
A labdák ajándékozásával min- 
denki számára lehetőség nyílt, 
hogy a délelőtti tanulás utáni 
szabadidőben, az edzésen 
tanult elemeket otthon is 
tudják gyakorolni, illetve 
tudjanak játszani. Önzetlen 
segítségét ezúton is nagyon 
köszönjük! Reméljük, hogy a 
jövőben továbbra is élvez-
hetjük támogatását.

Kórász Sándor edző 

A Hajdúsámsoni Futball Club Sport Egyesület vezetősége 
nevében szeretnénk köszönetet mondani az  Euroservice-
Plus Kft. ügyvezető asszonyának, Nagy Erzsébetnek, hogy 
ebben a nehéz és szokatlan helyzetben önzetlen segítséget 
nyújtott egyesületünk közel 60 kis labdarúgója számára.

Egy nemes gesztus a koronavírus idején

Biológiailag könnyen hasznosuló jóddal és szelénnel dúsított, összesen 
1000, 1,6 literes kiszerelésű palack ásványvizet – melyet ők állítanak elő, 
Magyarország első elismert bio minősített ásványvize – adott át a házi 
orvosoknak, asszisztenseknek, ápolóknak, az orvosi ügyeletnek, Mentési 
Pontnak, valamint a Család – és Gyermekjóléti Szolgálatnak.

Természetesnek tartotta, hogy előállított ásványvizükkel támogatja 
a hajdúsámsoni egészségügyi dolgozókat. A jód és a szelén együttes, 
pozitív hatású, ez tudományos tény, segítheti az immunrendszer 
stabilitását, erősítését ebben a nehéz élethelyzetben.

Köszönetnyilvánítás
Darabos János helyi vállalkozó szintén nemes felajánlást tett.

Ludmánné Kormos Ilona vehette át a felajánlást, aki természetesen 
nagyon örült az ajándéknak.

Ajándékcsomagot ajánlott fel
Bíró Zoltán helyi vállalkozó a járványhelyzet elején ajándék-
csomagot ajánlott fel egy személy számára a vírushelyzet 
okozta nehéz napokra, mely alapvető élelmiszereket tartalmazott. 

HÍREINK HÍREINK
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EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, 
HOGY A NYÍRADONYI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT HAJDÚSÁMSONI TELEPHELYE 
2020.06.01-TŐL ÚJ HELYRE KÖLTÖZIK.

ÚJ CÍMÜNK: HAJDÚSÁMSON, RÁKÓCZI UTCA 9.
   
Egyúttal kérjük ügyfeleinket, hogy intézményünket a 
Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11) kormány-
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel csak 
indokolt esetben, előre egyeztetett időpontban keressék fel. 

Szociális alapszolgáltatásaink:

• Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
• Szociális étkeztetés
• Házi segítségnyújtás
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
• Falugondnoki szolgálat
• Támogató szolgálat
• Idősek nappali ellátása

Elérhetőségeink:      

Telefonszám: 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

Csőszné Szilágyi Erzsébet vezető

TISZ TELT SZÜLŐK! A 2019-2020-AS TANÉVBEN AZ AL ÁBBI KÉPZÉSEK SZABAD FÉRŐHELYEIRE 
VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐ DIÁKOK JELENTKEZÉSÉT RENDKÍVÜLI FELVÉTELI EL JÁRÁS KERETÉBEN.

RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS A KÖZÉPISKOLÁBA

A 2020/21. tanévben induló képzések:

• 0001: 4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés
• 0021: Gépészeti ágazat, épület- és szerkezetlakatos szakképesítés
• 0022: Gépészeti ágazat, gépi és CNC forgácsoló szakképesítés
• 0023: Gépészeti ágazat, hegesztő szakképesítés
• 0024: Szociális ágazat, szociális ápoló és gondozó szakképesítés

Az első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német. A nyelvtanítás emelt 
óraszámban történik. Az induló gimnázium fontos célkitűzése a tanulók színvonalas 
képzése, hogy jól felkészülve felvételt nyerjenek felsőoktatási intézményekbe, vagy 
az érettségi után kiemelt szakmai képzésben vegyenek részt. Az oktatásban kiemelt 
hangsúlyt kap az informatika oktatása.

A műszaki terület szakmái esetén a képzés első részében közös műszaki alapozó oktatásban 
vesznek részt a tanulók. Ez átjárhatóságot biztosít a különböző szakmaterületek között.

A szociális ápoló és gondozó szakma ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen 
közreműködik a támogatásra szorulók gondozásában, nevelésében, fejlesztésében és 
segítésében, az ehhez fűződő adminisztrációs feladatokban.

Jelentkezni az iskola titkárságán lehet. Jelentkezési határidő: 2020. május 31.
A jelentkezési lapot intézményünk honlapján találhatják. 

Föld napja, de az idén kicsit másképp...
ÁPRILIS 22-ÉN MINDEN ÉVFOLYAMON VÁLTOZATOS FEL ADATOKK AL EMLÉKEZ TÜNK MEG A FÖLD NAPJÁRÓL.

Ilyenkor az osztályok hatalmas lelkesedéssel 
készülnek a meghirdetett rajzpályázatokra, 
akadályversenyekre, virágültetésre. Ezt 
azonban az idén otthon végezték el a 
gyerekek, hiszen most nem az iskolánkat 
vagy annak környékét tettük szebbé, hanem 
az otthonunkat. 

Ezen a napon rendhagyó módon digitálisan, 
az online világban versenyezhettek a felső 
tagozatos tanulóink. A hagyományosnak 
számító ökolábnyom-számítás mellett 
számos interaktív online feladatot oldottak 
meg az érdeklődők. A virtuális térben 
memóriajáték, puzzle, szólásmagyarázat, 
szókereső, kvíz várta a játszani vágyó 
gyerekeket, természetesen mind a 
természettel, környezetünkkel, a Föld 
napjával kapcsolatosan. A legügyesebbek 
plakátokat, szófelhőket készítettek erre az 
alkalomra.

Szerettük volna felhívni a figyelmet 
környezetünk élővilágának védelmére is. 
A felhívásra a gyerekek nagyon szép 
plakátokkal, az év állatainak rajzaival, 
tesztfeladatokkal bizonyították, hogy 

fontosnak tartják Földünk védelmét.

A programszervezők Elekné Nagy Anikó, 
Kincsesné Kirtyán Mária, Vastagné Szűcs 
Gabriella és Zachar Zoltánné pedagógusok 

voltak. Köszönetet mondunk a gyerekeknek 
a sok szép munkáért, feladatmegoldásért, 
a szülőknek és a kollégáknak pedig azért, 
hogy az új élethelyzet nehézségei ellenére 
is szántak időt a koordinálásra.

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS AMI HÍREI

FELHÍVÁS
A MŰVÉSZETI ISKOLAI 

BEIRATKOZÁSRA
Tisztelt Szülők!
A 2020-2021-es tanévben is várjuk gyermekük 
jelentkezését a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola művészei 
iskolai képzésein az alábbi tanszakokra.

Zeneművészet: hegedű, gitár, citera-népi ének, 
fuvola, klarinét, ütő, rézfúvós, zongora
Képzőművészet: grafika és festészet, kerámia
Tánc: néptánc

Kérjük, jelentkezési szándékukat –lehetőségük szerint– 
írásban tegyék meg online formában a tanszakot 
tanító tanároknál vagy az iskola e-mail-címén. 
Telefonon Farkas Mária iskolatitkárt vagy Jakubecz 
Sándor intézményegység-vezetőt kereshetik.
A jelentkezéshez szükséges „Jelentkezési lapot” 
május 13-tól az iskola portáján tudják átvenni, 
melyet szkennelve vagy fotózva juttassanak vissza a 
fent felsorolt lehetőségek valamelyikén.
A beiratkozás rendjét a jelenlegi helyzet függ-
vényében később írjuk ki.
Nagy szeretettel várjuk vissza diákjainkat, és az 
újonnan beiratkozókat is.

Lakossági Tájékoztatás
CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI

A koronavírus helyzet miatt, az idei nevelési évben 
digitális formában valósították meg a rendezvényt.
A csoportok óvónői megkérték a szülőket, 
hogy legyenek segítségükre a szervezésében. 
A gyerekek nagyon aktívak voltak, 56 kis 
óvodás vállalkozott arra, hogy elszavalják az 
általuk kiválasztott verset és ezt videofelvételen 
küldték el. A felvételekből készült egy összevágott 
videó is, amely az óvoda Facebook oldalán 
megtekinthető volt.

Egriné Kincses Ildikó óvodapedagógus

A HA JDÚSÁMSONI ESZ TERL ÁNC ÓVODÁBAN MÁR 
HAGYOMÁNY, HOGY MINDEN ÉVBEN, ÁPRILIS 11-ÉN 
A KÖLTÉSZET NAPJA ALK ALMÁBÓL MEGSZERVE ZIK 
A Z ÓVÓNŐK A VER SMONDÓ NAPOT.

Digitális szervezésben emlékeztek a Költészet napjára
ESZTERLÁNC ÓVODA HÍREI

FELHÍVÁS
Kedves Szülők!
A NYÍRADONYI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2. SZ. (HAJDÚSÁMSONI) 
BÖLCSŐDÉJÉBEN VANNAK MÉG ÜRES FÉRŐHELYEK,  
A 2020/21-ES (SZEPTEMBERBEN KEZDŐDŐ) NEVELÉSI ÉVRE. 

Várjuk a jelentkezőket!

Időpont egyeztetés az 52-200-464-es telefonszámon, 
vagy a samsonbolcsi@gmail.com email címen.

Szabó Sándorné intézményvezető

BÖLCSŐDEI HÍREK
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A rendezvénysorozat előzeteseként az 
iskola előtt feldíszítésre került egy közös-
ségi májusfa, amelyre jókívánságokat, 
üzeneteket lehetett elhelyezni.

A koronavírus helyzet miatt a Május 
1-jén megrendezésre kerülő Sportnap a 
valóságban elmaradt, de pótlásként arra 
kértük a lakosokat, fotózzák le, hogyan 
mozognak, sportolnak otthon. 
A legjobb képekből kisfilm készült, amelyet 
a művelődési ház közösségi oldalán 

tettünk közzé. Szereplői Csige Máté, Czakó 
Balázs, Czakó Szabolcs, Győri Mariann, 
Hajdu Krisztián Péter, Mezei Zsolt, 
Lakatos Mira, Szabó Bíborka, Tomosi 
Máté, Tomosi Tamás, Török Balázs, Török 
Gergő, Török Krisztián, Török Richárd és 
Varga Karolina. 

Köszönjük mindenkinek a beküldött fotó- 
kat, videókat!

Tanuljunk egymástól – interaktív műhely 
felhívásunkra otthoni alkotások, tevé-
kenységek fotóit vártuk. Érkezett kép a 
karanténban is szorgoskodó Öltögetők 
Klubjától, az iskola tanulóitól, Jakubecz 
Sándor tanár úr pedig a damaszkolás 
technikáját ismertette meg velünk.
A negyedik „Karantén kultúra – otthoni 
múzeumok” című programelemre régi 
tárgyat kellett keresni a nevezőknek a 
környezetükben, lefotózni, majd pár 
mondatos leírással elküldeni az intézmény 
elérhetőségeire. A cikk megírásának idő- 
pontjában ezek feldolgozása még folya-
matban volt, a beérkezett képek közösségi 
oldalunkon lesznek megtekinthetők.

Reméljük, hamarosan találkozhatunk a 
rendezvényeken, de addig is vigyázzunk 
egymásra!

Üdvözlettel,
a művelődési ház munkatársai

Czakó Balázs, Csige Máté Mezei Zsolt

Urbin Józsefné Erzsike néni

Hajduné Dobos AnikóTörök testvérek

Varga Karolina

Városunk is csatlakozott a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtár, Művelődési 
Ház és Kiállítóhely szervezésében 
a május 11. és 17-e között tartandó 
Közösségek Hetéhez.

Online közösségi  
akciók a Közös- 
ségek hetén


