VII. évfolyam 4. szám

2017. december

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és
sikerekben gazdag,
Boldog Újesztendőt kívánok
mindenki számára!
A Képviselő-testület nevében:
Simon József
polgármester
Szent Miklós napja –
eljött ismét a Mikulás
December 6. – Szent Miklós napja, Mikulás napja, Télapó ünnepe. Ezen a napon a hagyományoknak megfelelően a mi településünkre is ellátogatott a „nagyszakállú”. Beköltözött a főtéren
felállított Mikulás házba és a gyerekeknek ajándékot, szaloncukrot
osztogatott. Természetesen járt az intézményekben is, ahol a gyerekek, vagy éppen a felnőttek versekkel, énekekkel fogadták. Mindenki kapott ajándékot, ahogy az énekben is elhangzik: cukrot,
diót, mogyorót!

Advent – várakozás a szeretet ünnepére
Az adventi időszakban az „eljövetelt” várva a „Község karácsonyfája” is minden évben hirdeti és jelképezi a lakosság számára a „legszebb” ünnep közeledtét, meghittségét, hangulatát. A közös összefogással felállított és az intézmények által feldíszített fa (fák), az ünnepi
fények jelzik, sugározzák a reményt, a szeretetet, a közös ünneplés
lehetőségét. Az idei évben ismét bővült a helyszínek száma, immár
három helyen is állítottunk fel fenyőfát: a Főtérre id. Csordás Istvánné
Vasút utcai lakos, a Gondozási Központ elé Tamás György és családja Kossuth utcai lakososok, a Művelődési Ház elé Fáczán Ferenc
és családja Alkotmány utcai lakosok adták a fenyőfát. Köszönjük a
nagylelkű felajánlásokat!
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Hírek, információk

Ismét vendégünk volt a Főtanácsadó Asszony
Dr. Hegedűs Zsuzsa szociológus, a Miniszterelnök Főtanácsadója, a „Minden gyerek lakjon jól” Alapítvány kuratóriumának
elnöke, valamint Czunyiné dr. Bertalan Judit
a digitális oktatásért felelős kormánybiztos,
volt oktatási államtitkár járt október 19-én
településünkön.
A látogatás elsődleges célja, az iskolában
korábban bevezetett DIGI-KIP Program
tapasztalatainak megbeszélése, valamint tájékozódás a Lego Robot oktatási eszközök alkalmazásáról. Iskolánk az elmúlt tanév őszén
bekerült egy pilot programba, így lehetőségünk adódott arra, hogy kipróbálhassuk
az oktatásban a Lego Robot taneszközöket.

A folyamatban lévő EFOP-3.2.3-17 Digitális
környezet a köznevelésben elnevezésű pályázatnak és a Kisvárdai Tankerületi Központnak
köszönhetőn 2017 áprilisában megérkeztek
iskolánkba az egyik legmodernebb oktatási
eszközök, a LEGO Education általános iskolai oktatócsomagjai. A négyféle eszközcsomag: a MoreToMath, a StoryStarter, a WeDo
2.0 és a Mindstorms EV3, olyan oktatócsomagok, amelyek magukban rejtik az életen
át tartó tanulás alapjait, folyamatosan éberen
tartják a tanulók kíváncsiságát, lehetőséget
biztosítanak a kreatív és kritikus gondolkodás
fejlesztésére, valamint a csapatmunkát erősítő, játékos tanulási lehetőséget kínálnak.

Az óralátogatások után a vendégek a község vezetői, óvodapedagógusai, tanárai, tanítói körében tartották meg az igen érdekes,
információ gazdag, a program szempontjából előremutató megbeszélésüket.
A jóhangulatú eszmecserét követően
a vendégeink elégedetten nyilatkoztak az
eddigi nevelő-oktató munkáról, a tantestületek hozzáállásáról. Településünk
Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a
pedagógusok, óvodapedagógusok felé, a
program sikeres megvalósulásáért végzett
áldozatos munkájukért!

Iskolai hírek, események
• Az október 6-i megemlékezésre a magyar nyelv és irodalom, illetve
történelem órákon került sor.
• Két alkalommal vehettek részt tanulóink színvonalas kulturális
rendezvényeken: október 6-án a Kastélykert Óvoda meghívására
a Pindúr Pandúr előadást tekinthették meg a kisiskolások, 13-án a
Községi Könyvtár szervezésében a Szegedi Látványszínház előadásán
szórakozhattak a gyerekek.
• Az 1. évfolyamos tanulókkal az osztályfőnök elvégezte a DIFER mérést, valamint megtörtént a hathetes időszak utáni értékelés kiadása is.
• Az október 23-i nemzeti ünnepünket az idén is méltó megemlékezéssel rendeztük meg a hetedik osztályosok szervezésében, Pazonyi
György felkészítő tanár segítségével.

• Iskolánk nevelési céljai között kiemelt szerep jut tanulóink egészséges életmódra nevelésének. Így november 10-én, a hagyományoknak megfelelően iskolai egészségnapot szerveztünk. A programokat
színesítette közös torna, védőnői előadás, ételkóstolás és vetélkedő.
Köszönet a konyhás néniknek, akik ezen a napon nemcsak finom, de
a szokásosnál is egészségesebb ételeket készítettek a gyerekeknek.
• November 15-én tartotta nevelőtestületünk őszi szakmai értekezletét,
melynek témája az országos kompetenciamérés eredményeinek vizsgálata volt. Előadást tartott Kindruszné Munkácsi Ágnes a Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője.
• November 21-én Kisari Máté, Nagy Zsófia, Sitku Liliána tanulók
képviselték iskolánkat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala által
szervezett és a Megyeházán
megrendezett
„Parlagfűmentesítés - Közös érdek,
közös felelősség” környezetvédelmi versenyen. Felkészítő pedagógus: Guti Emese
• Az EFOP-3.2.5-17-201700002 projekt keretében 2017. november 24-én, pénteken pályaválasztási tanár – diák - szülő találkozót tartottunk iskolánkban. A
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rendezvénybe bevontuk a 7-8. osztályos tanulókat, meghívást kaptak
a gyerekek szülei és az őket tanító pedagógusok. A program célja az
volt, hogy segítséget nyújtsunk a pályaválasztás előtt álló diákok döntéshozatalában. Népszerűsítsük a gazdaság számára szükséges hiányszakmákat, és támogassuk tanulóinkat abban, hogy képességeiknek,
tehetségüknek megfelelő szakmát válasszanak. Ehhez a pályázathoz
köthető „ A siker kulcsa” elnevezésű rendezvény is, amely 2017. december 1-jén került megrendezésre. A rendezvényre meghívtuk iskolánk volt diákjait, akik bemutatták 7-8. osztályos tanulóinknak jelenlegi iskolájukat, tájékoztatást adtak az ott folyó képzési lehetőségekről,
illetve beszéltek arról, hogy szerintük mi lehet „A siker kulcsa”?
• Az idén első alkalommal Pályaorientációs napot tartottunk iskolánk
tanulói részére. A program változatos és színes volt, érdeklődéssel fogadták a gyerekek.
Köszönetet mondunk a MSzC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma Nyírbátor, a Nyíregyházi Vasvári
Pál Gimnázium, a Vay Ádám Gimnázium Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, illetve a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma intézményvezetőinek, pedagógusainak és tanulóinak, hogy segítették a rendezvény
színvonalas megtartását. A nap sikeres megrendezéséhez nagyban
hozzájárult a Wesselényi Miklós iskola tanulóinak jelenléte: fodrászat, szépségápolás, divattervezés. Külön köszönet Kremperné Kupecz
Marikának, iskolánk volt diákjának, aki nagy szerepet vállalt a szervezésben, valamint Varga Zsolt rendőrszázados úrnak, a Máriapócsi
Rendőrőrs parancsnokának, aki a mai napig támogatja volt iskoláját.

• December 6-án az iskolai Diákönkormányzat Mikulás-napot szervezett. Jelmezverseny, versmondás, közös éneklés, tombolasorsolás
tette emlékezetessé a napot. Természetesen az ajándék sem maradt el.
A községi önkormányzat jóvoltából minden gyermek és dolgozó édességcsomagot kapott. Köszönjük.

A kastélykert óvoda eseményei
• Október 02-től három tehetséggondozó műhely kezdte
meg működését intézményünkben, ahol a gyermekek kiemelkedő képességeinek fejlesztését látják el pedagógusaink.
• Október 04-én megemlékeztünk az Állatok világnapjáról,
melynek keretében a gyermekek által gyűjtött plüss állatokból és „Kedvenc állatom” című rajzokból szerveztünk kiállítást.
• Október 06-án interaktív színházi előadáson vettünk részt a
Községi Könyvtárban.
• Október 13-án a Pindúr Pandúr színház előadásában A
szemtelen szőlőszem című hangulatos előadást néztük meg.
• Október 15-ig 49 gyermek képességvizsgálatát végeztük
el a DIFER teszt segítségével, melynek eredményét az egyéni, differenciált fejlesztés tervezése során hasznosítjuk.
• Október 30-án felelevenítettük a tökfaragás hagyományát,
igaz még csak belső berkekben, de a következő években szeretnénk ezt a népi szokást intézményi szintre emelni.
• Október hónap folyamán öt pedagógus vett részt szakmai
konzultációs napokon Nagykállóban és Nyírbátorban, két
pedagógusunk pedig az Esélyteremtő óvoda című továbbképzésen bővítette szakmai eszköztárát.
• November 10-én a Márton naphoz fűződő legendával, babonákkal, hiedelmekkel és szokásokkal ismerkedtünk.
• November 21-én meglátogattuk az elsősöket, akik már
nagyon vártak bennünket, hogy megmutathassák, mennyi
mindent tanultak.
• November 23-án, intézményi szinten ünnepeltük meg
óvodánk 40. születésnapját. Az óvoda dolgozói a Vajas
pánkó című mese dramatizálásával felejthetetlen élményt
nyújtottak a gyermekek számára. A nap megkoronázása a
szülinapi torta volt.

• November 27-én elbúcsúzott Bora Jánosné, Marika óvó
néni, aki 40 éves kitartó, szorgalmas munka után nyugdíjba
vonult. Ezúton kívánunk számára hosszú, boldog nyugdíjas
éveket, erőt, egészséget.
• December 06-án óvodánkba is ellátogatott a Télapó, akit soksok dallal, verssel köszöntöttek a gyerekek, a dolgozók pedig
„A kiskakas gyémánt félkrajcárja” című mese előadásával. S
délután, míg pihentek a kicsinyek, a kiscsizmájuk is megtelt
minden jóval.
• December 8-án a Vidám Vándorok Társulata Mikulás
előadásának tapsolhattak az óvodások és az iskolások.
• December 11-én „Cigány vagyok, büszkén vallom” című
roma hagyományápoló délután keretében töltöttek gyerekek, szülők, pedagógusok vidám órákat együtt. A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett
„A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató
programok támogatása” című „NTP-OTPK-17” kódszámú pályázati program támogatása által került megszervezésre.
• December 13-án ismét ellátogatottak hozzánk a Pindúr
Pandúr színház művészei, akik a Hazug Péter történetét
mutatták be.

Bursa Hungarica 2018 – minden pályázó támogatásban részesül
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett valamennyi pályázót támogatásban
részesítette önkormányzatunk képviselő-testülete. A pályázat
a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozik.

Szociális tűzifa a rászorulóknak
Önkormányzatunk az idei évben
is benyújtotta pályázatát a Belügyminisztérium felé a 2017. évi szociális
tüzelőanyag támogatására. A belügyminiszter szeptember 29-én meghozta döntését, melynek értelmében
Ófehértó település 396 m³ tűzifa
vásárlására kapott pénzügyi fedezetet
(7.543.800 Ft).
Ófehértó Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a szociális célú
tűzifa támogatás helyi szabályairól
szóló 12/2017. (X.18.) önkormányzati rendelete alapján határidőre beadott kérelmeket a Szociális Bizottság

áttekintette és meghozta a döntését.
A tűzifát a közmunkaprogramban
résztvevő dolgozók felfűrészelték és
hasogatták is. A kiszállítást az önkormányzat saját járműveivel és saját
költségén oldja meg. A szállítás folyamatos, reményeink szerint minden
támogatásban részesülő karácsonyig
megkapja a tüzelőt! Megjegyzés: a tűzifát legkésőbb 2018. február 15-éig
kell kiszállítani!

„Szépkorú” köszöntése
Örömmel közöljük, hogy az ősz folyamán újabb Ófehértói lakos lett „szépkorú”.
Október 10-én Szomjasi Gyuláné (született:
Balogh Irén) Ófehértó, Kossuth Lajos utca. 2/C
szám alatti lakos ünnepelte a 90. születésnapját.
Az önkormányzat nevében Simon József polgármester és Dócsné dr. Görömbei Gréta jegyző köszöntötte az ünnepeltet. Isten éltesse Irénke néni!

Kérjük a Szociális Bizottság döntésének szíves elfogadását és tudomásul
vételét!
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Tisztelt Lakosság!
Ófehértó Község Önkormányzata a
karácsonyi készülődés jegyében tisztelettel
és szeretettel hív és vár minden családot
az alábbi rendezvényére:
2017. december 21-én (csütörtök)

KARÁCSONYI FORGATAG

2017. november 27.
KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
SAJTÓKÖZLEMÉNY
97,56 millió forint összértékű pályázatot nyert a Kisvárdai Tankerületi Központ az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programon belül pályaorientációs tevékenység fejlesztésére.
Sikeresen pályázott a Kisvárdai Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programon belül a „Pályaorientációs tevékenység Kisvárdán
és vonzáskörzetében „című projekt megvalósítására. A projekt célja a pályaorientáció, kiemelten a matematikai, a természettudományos, a műszaki és az informatikai kompetenciák fejlesztésére.

Program:
16 órától: Ünnepi karácsonyi műsor –
Helye: Művelődési Ház nagyterme
18 órától: Szeretet vendégvárás és vendéglátás a Művelődési Ház mellett
(forralt tea, forralt bor, főtt kolbász
mustárral, hagymás zsíros kenyér, stb.)
A rendezvény alatt: kirakodó vásár,
pásztortűz gyújtás, közös éneklés
Boldog Karácsonyi Ünnepeket
kívánok Képviselő-testületünk nevében:
Simon József
polgármester

A fejlesztés célja a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és
műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. További cél a tanulók, a szülők és a pedagógusok pályaválasztással, pályaorientációval kapcsolatos ismereteinek a növelése.
A csak nem százmillió forint európai uniós támogatás segítségével a végzős tanulók megyei és országos szintű pályaválasztási eseményeket látogatnak meg. Játékos formában szervezett természettudományos akadályversenyen, internetes
vetélkedőkön vesznek részt. Egy szoftver segítségével olyan virtuális világba jutnak
el, melyben szabadon barangolva ismerkedhetnek meg különböző oktatási tartalmakkal, többek között földrajzi, biológiai, matematikai témakörökben. Informatikai,
műszaki speciális szavakkal kiegészített, angol nyelvoktatásban részesülnek. Humanoid robotok segítségével robotika szakkörön ismerkedhetnek a programozás
alapjaival. Az iskolán kívüli rendezvények sora valósul meg a programban, úgymint
a LEGO játékkiállítás megtekintése, utazás a Csodák Palotájába és a Tisza-tavi Ökocentrumba . Felkeresik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiemelt természettudományos helyszíneit,többek között a Nagyecsedi Fűvész kertet, a Nyíregyházi Egyetem Botanikus Kertjét, a Nyíregyházi Állatparkot.
A végzős tanulók szülei számára elérhető válnak olyan rendezvények, ahol a pályaválasztás pályaorientáció szülői szemszögből kerül megvilágításba.
A projektben résztvevő iskolákban tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló, belső témahetek, témanapok, tréningek, képzéssorozatok megvalósítását tűzte ki célul a projekt.

Ófehértó települést a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
Zsigó Alexandra - Pór Alex
Villás Kitti Emőke - Erdődy Dávid
Varga Enikő - Csuka László

A projekt a Kisvárdai Tankerületi Központ fenntartásában lévő nyolc köznevelési intézményben, azon belül általános iskolákban és gimnáziumokban valósul meg az
intézményekben tanuló diákok, az őket oktató pedagógusok részvételével, szorosan
együttműködve a végzős tanulók szüleivel.
A fejlesztés eredményei jó alapokat nyújthatnak a programban részt vevő tanulók
számára a tudatos felnőttkori életpálya-építéshez és a majdani sikeres munkaerőpiaci részvételhez.
További információ kérhető:
dr.Elek Tamás szakmai vezető
Elérhetőség: 06-45-795-248,email:elek.tamas@kk.gov.hu

Születések:
Jónás Szelina Szilvia
Tisza József
Lakatos Alen Nikolász
Balogh Szamanta

Halálesetek:
Kupi Jánosné
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