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Bursa Hungarica felhívás – 2018
Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi
pályázati fordulójának kiírása, melyhez Ófehértó Község Önkormányzata az idén is csatlakozott.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
(EMET) közzéteszi a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018.
évi pályázati fordulójának dokumentumait.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak
támogatása. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind önkormányzati forrásokat mobilizál.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPERBursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
években regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt
vagy a belépést követően lehetséges a pályázati
adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok
pályázói részére. A személyes és pályázati adatok
ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A

pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül. A benyújtott pályázatok befogadását
az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a
bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017.
november 7.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2. A szociális rászorultság igazolása

Hársfalvi Péterre
emlékeztünk

Településünk szülöttére Dr. Hársfalvi Péter (1928-1985) történészre,
főiskolai tanárra, tanszékvezetőre emlékeztünk 2017. szeptember 26-án,
Nyíregyházán, aki ezen a napon töltötte volna be 89. születésnapját. Az
emlékezésre a neves oktató sírjánál
került sor a nyíregyházi Északi temetőben, ahol dr. Reszler Gábor nyugalmazott tanszékvezető, főiskolai tanár
mondott beszédet.
Ófehértó Község Önkormányzata
nevében Simon József polgármester és
a „Hársfalvi Péter Tanulói Ösztöndíj”
2017. évi nyertesei Moldván Andrea,
Bora Gergő és Bora Miklós Bence helyezték el az emlékezés virágait.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A pályázat a www.kormany.hu és a
www.emet.gov.hu oldalakon érhető el.
A pályázati kiírás megtekinthető továbbá az
Ófehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
és a www.ofeherto.hu honlapon.

Hívogat az iskola…
A forró nyári napok és a vakáció már csak emlékek voltak
szeptember 1-jén (pénteken) amikor a csengőszó jelezte a diákok számára, hogy elkezdődött a 2017/2018-as
tanév. A legjobban az a 22 elsős várta az évkezdést, akik
az ünnepélyes tanévnyitón színvonalas előadással mutatkoztak be a nevelőtestület tagjainak valamint idősebb társaiknak. A műsort betanította Szarvasné Cserepes Margit és Tögyfa Lászlóné óvodapedagógusok.
Az elsősök névsora:
Andráscsik Mihály, Barna Bence, Bocsi Attila,
Czeglédi Vanda, Heil Zsolt, Horváth Dávid, Jakab
Attila, Jakab Benett, Jónás Mária Mercédesz, Kovács Jázmin, Köbli Zsombor, Lakatos Gergő István, Lakatos József, Mozsár Norbert Brendon, Mo-

zsár Virág Ilona, Pálfi Szabolcs Vendel, Paró János Zsolt,
Pataki Jázmin, Rézműves Aranka, Rézműves Vanessza,
Tomasovszki Sára, Váczi Noel Gábor.
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Hírek, információk intézményeink életéből

Óvodai hírek
NYÁRI ÉLET
Az idén három hetes karbantartási szünetet
rendelt el a fenntartó, melynek idején karbantartók az intézmény balesetmentesítésén, a dajka nénik az intézmény csínosításán, takarításán
dolgoztak. Az arra jogosult gyerekek ebben az
időszakban szünidei étkezésben részesültek.
Egész nyáron lehetőségeinkhez mérten vidám, színes programokkal vártuk a gyerekeket. Időnk nagy részét az időjárástól függően
az udvaron töltöttük, ahol aszfaltrajzversenyt,
ügyességi és sportvetélkedőket, táncházat,
bábszínházat szerveztünk a gyerekek számára.
Biztosítottuk számukra a szabad játék, a sok
mozgás lehetőségét.
Nagy gondot fordítottunk egészségük védelmére, hiszen a nagy meleg igen sok veszélyt
rejt, ezért a gyerekekben tudatosítottuk, hogyan kell védelmezni szervezetüket.
Hagyományainkhoz híven ebben az évben
is megszerveztük az iskolába induló gyermekek
számára a Csibetábort, ahol vidám, játékos tevékenységek közben hangolódtunk az iskolai
életre.

BEFOGADÁS, BESZOKTATÁS
Szeptember elsején 70 óvodás és 7 bölcsődés gyerek számára nyílt ki az „óvoda és a bölcsőde kis kapuja”. Három esztétikusan berendezett csoportszobában és két foglalkoztatóban
fogadjuk a gyerekeket, akiknek zöme már az
elmúlt nevelési évben is óvodás volt, néhányan
azonban a bölcsődéből és családból érkeztek.
Azok számára, akik a bölcsődébe jártak, nem
volt ismeretlen az óvoda világa. Köszönjük a
bölcsődei dolgozók munkáját, akik szocializálták, szabályokhoz, együttjátszáshoz, tanuláshoz
szoktatták a gyerekeket. A családból érkezetteknek igényeiknek megfelelően biztosítottuk,
hogy anyukájukkal, esetleg apukájukkal együtt
fedezzék fel az óvodai élet szépségeit. Mára már
felszáradtak a könnyek és óvó nénik, dajka nénik mellett csak egy-egy kis plüss állat, „rongyi” nyújt vigaszt, ha mégis eltörik a mécses.

PÁLYÁZAT
Intézményünk pedagógusai - Szabó Jánosné, Szarvasné Cserepes Margit és Tölgyfa
Lászlóné - munkája folytán 837 000 forinttal
lett gazdagabb óvodánk. A pályázati forrásból
származó összeget a Gyémántcsiszoló roma
tehetséggondozó műhely magasabb színvonalú működtetésére fordítjuk, de az esztétikus, nagy pedagógiai tudatossággal válogatott
fejlesztőjátékokat, eszközöket a mindennapi
nevelőmunkánkban is alkalmazni fogjuk a
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hatékonyabb fejlesztés érdekében.
Célunk, hogy gyermekeink örömmel, szívesen vegyenek részt a műhely munkájában,
felszabadultan táncoljanak, tevékenykedjenek,
tehetségük mellett egész személyiségük fejlődjön, s a gyermekek fejlesztése mellett és által a
szülők szemléletmódja formálódjon.
A pályázati forrás a műhelymunka szervezésén kívül több rendezvény megvalósítását
is támogatja – kirándulás, táncház, kiállítás.
Munkánkat Balogh József az Etno Rom vezetője dalanyaggal, Gresu Judit pszichológus
pedig előadással támogatja. A program folyamatában szívesen fogadunk támogatókat!

Gondozási Központ
hírei
• A hagyományokhoz híven az idei évben
is ellátogattunk Máriapócsra a kegytemplomba. Pásztor Károly esperes
nagy szeretettel fogadott bennünket,
aki szentmisét tartott értünk és közösen
imádkoztunk az Idősek Otthonának lakóiért és családjukért.

BABUSGATÓ BÖLCSŐDE
A bölcsődébe még fogadunk jelentkezéseket 2
éves kortól. Jelentkezés az intézményben a gyerek
és a szülő adatait igazoló dokumentumokkal.

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS
A KASTÉLYKERT ÓVODÁBAN
A jogszabályi háttér folyamatos továbbképzést ír elő a pedagógusok számára. A Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ az óvodában
szervezte meg Szabó Jánosné intézményvezető
koordinálásával az „Egyenlő esélyek biztosítása az inkluzív szemlélet megvalósításával”
című 5 órás akkreditált továbbképzést. Az
óvoda nevelőtestülete megtiszteltetésnek tekintette, hogy az intézményt megnézve pozitív
véleményüket megfogalmazták és továbbvitték
a megye egész területéről érkező óvónők és
Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető.
Széles palettájú témákat dolgoztak fel az előadók. Dr. Jenei Teréz a Nyíregyházi Egyetem
Tanítóképző Intézet Főiskolai tanára a „Mesék
az elfogadásról- kortárs gyermekkönyvek szerepe az inkluzív nevelésben” című előadásában az
elméleti információk mellett olyan könyveket
is ajánlott, mely nem csak a gyerekek számára
tanulságos, de a felnőttek is érdeklődve olvashatják. Nagy Tamásné a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Intézményvezetője az „Ilyen
vagyok” integrációs pedagógiai rendszerről
beszélt, melyet jó gyakorlataik elmondásával
„fűszerezett”. Katona Károlyné a Kocsordi
Gyöngyszem Óvoda vezetője a „Tanügyigazgatással kapcsolatos dokumentációk vezetése az
óvodában” címmel aktuális témát dolgozott fel
a törvényesség jegyében, a kormányhivatali és
a tanfelügyeleti ellenőrzések időszakában. Törökné Bajusz Gyöngyike a Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ referense az „Inklúzió
dimenziói az intézmény működését meghatározó pedagógiai dokumentumokban” címmel
mondta el gondolatait. Gyógypedagógusi tapasztalatait kiemelve segítette munkánkat.
A hálózati tanulás tovább gondolkodásra, vélemények elmondására is lehetőséget
adott. A magas színvonalú továbbképzés a
pedagógus kompetenciák megújítását, fejlesztését, rögzítését segítették. Új ismeretekkel gazdagodva, szakmailag tudatosabbá
válva, munkájukhoz megerősítést kapva töltötte e napot a 45 óvodapedagógus.

Várjuk a folytatást!

• Augusztusban vendégül láttuk a Leveleki Őszi levél nyugdíjas klub tagjait,
akikkel feledhetetlen és emlékezetes napot töltöttek el Klubosaink, valamint az
intézmény lakói, és dolgozói. Tóth Olivér előadóművész nótacsokorral szórakoztatta a kedves vendégeket, az ízletes
ebéd és a sok finom sütemény elfogyasztása után a fergeteges hangulatú mulatságról Kiss Zoltán zenész gondoskodott.

• A Gondozási Központ dolgozói élményekben gazdag, 2 napos Erdélyi kiránduláson vettek részt, ahol ellátogathattak és megismerkedhetek a történelmi
múlt egyes darabkáival.

Emlékezés a magyar történelem hőseire
1849. október 6. - Az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése
„…a legnagyobb szigorúság a kompromittáltakkal szemben. Sok fejnek kell lehullania,
mint a kiemelkedő mákfejeknek, ha az ember fölöttük ellovagol.”
(Ferenc József utasítása Haynau számára)
1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották
végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzéssorozat a levert szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja volt, amiről
a magyarság évről évre nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg.
Az aradi tizenhármak és az első felelős miniszterelnök meggyilkolásával a Haynau által levezényelt megtorlás elérte csúcspontját, ami
nem csak Magyarországon váltott ki erős indulatokat, de Európát is
tiltakozásra sarkallta. A honvédtisztek és Batthyány kivégzése a bírósági eljárás dacára puszta gyilkosság volt, hiszen az ítélethozatalra egy
koncepciós pert követően, jogtalan vádak alapján került sor; haláluk-

Juhász Gyula: Vértanúink
A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke földalol:
E nagy napon, hol emlék s béke leng,
A bús bitókra hittel nézzetek!
Hittel, reménnyel, mert most kél a nap,
Minden napoknál szebb és szabadabb!
A nap, melyért mi vérben esve el,
Nyugodtan haltunk ama reggelen.
Szemünk nem látta, lelkünk látta csak,
Hisz onnan jönnek mind e sugarak;
Hisz onnan árad, új világ felett,
Szentháromságunk, mely jövőt teremt:
Szabadság minden népnek, aki él
S halni tudott egy megváltó hitér,
Egyenlőség, hogy Ember ne legyen
Mások szabad prédája, becstelen.
Testvériség, mely át világokon
Kézt fog a kézbe, hisz mind, mind rokon.
Ó magyarok, ti élő magyarok,
A halhatatlan élet úgy ragyog
Rátok, ha az egekbe lobogón
Igazság leng a lobogótokon,
Az Igazság, mely tegnap még halott,
Világ bírájaként föltámadott.
A népek szent szövetségébe ti
Úgy lépjetek, mint Kossuth népei.
A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke így dalol.

kal Haynau – és Ferenc József – a magyarság függetlenségi törekvését
kívánta büntetni, ennek nyomán pedig a tizennégy kivégzett férfit
joggal tartjuk nemzeti ügyünk mártírjainak.

1956. október 23
Mire is emlékezünk e napon?
Október 23-án elsősorban azokra a szabadságharcosokra emlékezünk, akik a
vérüket ontották a hazáért.
Az 1956-os forradalom Magyarország
népének a sztálinista diktatúra elleni
forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely
a 20. századi magyar történelem egyik
legmeghatározóbb eseménye volt. A
budapesti diákoknak az egyetemekről
kiinduló békés tünteté-sével kezdődött
1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én.
Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre
leadott véres sortűz következtében még
aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez
a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az ország
demokratikus átalakulásához vezetett.
November első napjaiban az új kormány
megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról,
a Varsói Szerződésből való kilépésről és
az ország semlegességéről. A
szovjet politikai
vezetés azonban
a kezdeti hajlandóság után
meggondolta
magát, és miután a nyugati
nagyhatalmak

biztosították arról, hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget,
november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel
szemben egyedül maradt ország több
napon át folytatott hősi szabadságharca
így végül elbukott.
A harcokban a titkosítás alól 1993-ban
feloldott statisztikai adatok szerint 2652
magyar és 720 szovjet állampolgár esett
el. A sebesültek száma magyar oldalon
19 226, míg szovjet oldalon 1540 fő
volt. A forradalom következményeként
kb. negyedmillió magyar hagyta el az
országot, nyugatra menekülve.
1957. januártól a forradalom résztvevőit
tömegesen börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A brutális megtorlást és
a magyar nép elnyomását az ENSZ és a
világ közvéleménye egyaránt elítélte. A
forradalom leverését követő évtizedekben Magyarországon tilos volt erről az
időszakról beszélni, ellenforradalomnak
bélyegezték. 1989. október 23. óta ez
a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom
kitörésének napja és az 1989-es Magyar
Köztársaság kikiáltásának napja.
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A legidősebb lakót
köszöntöttük…

• 2017. július 3-14. között iskolánk 78 hátrányos helyzetű tanulója nyári Napközi Erzsébet táborban tölthette el hasznosan a
szabadidejét. Tematika szerint volt önismeret-fejlesztés, közösségépítés, művészeti- és környezettudatosságra nevelés. A változatos programok között szerepelt: az egyen póló elkészítése,
drámajátékok, egész napos ugrálóvár, kézműves foglalkozás,
aszfaltrajz, hulladékokból virág, tolltartó készítése, és a feledhetetlen kirándulás a debreceni Kerekerdő Élményparkba. A tanulók részt vehettek erdei sétán, bábelőadáson, társas- és ügyességi
játékokban. Emlékezetes marad számukra a Gasztro udvarban
eltöltött délelőtt, a közös virslisütés, és zárásként a tábortűz.
• 2017. szeptember 29-én intézményünk csatlakozott az Európai
Diáksport Nap programjához. A gyerekek részt vettek 2017 méteres futóversenyen, traktorhúzó versenyen, biciklitúrán Máriapócsra, zumbáztak, ellátogattak a Lipi Akácliget Vendégházba,
sétáltak az erdőben.

Nem mindennapi eseményre került sor a nyár folyamán a Gondozási Központunkban. Július 24-én Kupecz
Sándorné (született: Labbancz Julianna) Ófehértó, Alkotmány u. 50. szám alatti lakos ünnepelte családja, a bentlakó társak, valamint a Központ dolgozói körében a 95.
születésnapját. Az önkormányzat nevében Tóth Sándor
alpolgármester és Dócsné dr. Görömbei Gréta jegyző köszöntötte az ünnepeltet. Isten éltesse Juliska nénit sokáig!

ÁLLÁSHÍRDETÉS
Akár középfokú végzettség nélkül is!!!

MINŐSÉGELLENŐR
Főbb feladatok:
• Előírások alapján autóipari termékek összeszerelése, tesztelése
• Autóipari termékek vizuális ellenőrzése
• Gyártás során készülő termékek ellenőrzése
• Beérkező alapanyagok minőségi ellenőrzése
• Készre szerelt termékek minőségi ellenőrzése
Elvárások:
• Pontos, precíz, önálló munkavégzés
• Több műszakos munkarend
• Rugalmasság
Amit mi ajánlunk:
• Kiemelt bérezés
• Hosszú távú lehetőség
• Jó csapat
• Heti egy hazautazás biztosított

• Szállás biztosított
Munkavégzés helye:
• Győr
• Mosonszolnok
• Ajka
• Veszprém
• Mór, Kisbér
• Székesfehérvár

Jelentkezés:

Ófehértó települést a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:

Sebők Sarolta - Mester Ádám
Simon Renáta - Geszten Tamás

Születések:

Puholla Olivér
Bakó Kinga
Varsányi Bella
Tisza Béla
Rézműves Miranda Alexandra
Jóni Linett Krisztina
Varga Tifani
Rácz Alexandra

Önéletrajzzal, elérhetőség megadásával a
munkabajelentkezes@gmail.com e-mail címen.
Jelentkezéseket nagyobb létszámban is tudunk fogadni!!!

Halálesetek:

Kálmándi Lajos
Réti Mihályné
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