VIII. évfolyam 1. szám

2018. március
Devecseri Gábor:

Krisztustövis
A szenvedésre emlékezzetek.
A szenvedésben lesz még részetek.
- mint volt is -, de én az Ő tövisével,
mely ágaimtól szívetekig ér el,
azt hirdetem, hogy igyekezzetek
szelíddé tenni próbált szívetek,
ti emberek kezétől szenvedő
és embert szenvedtető emberek.
És irgalmasabb lesz majd az idő,
Mit úgyis együtt kell töltenetek.

Tisztelt Ófehértói Polgárok!
A közelgő ünnep alkalmából településünk Képviselő-testülete nevében
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok!
Tisztelettel: Simon József polgármester

Polgármesteri felhívás!
Tisztelt Ófehértóiak!
A 2018. év kiemelkedő és a nemzet
szempontjából meghatározó és fontos
eseménye lesz az április 8-án sorra kerülő Országgyűlési választás. Ezen a választáson múlik az ország sorsának további
alakulása, a nemzet megmaradása, a magyarság jövője! Ezen a választáson múlik
szeretett településünk további töretlen
fejlődése, a betelepítések elkerülése!
Reményeim szerint mindannyian tapasztalják, hogy településünk a jelenlegi
kormánykoalíció ideje alatt látványos
fejlődésnek indult. Egymást követik a
sikeres pályázatok, melyeknek köszönhetően új intézmények épültek, elavult,
korszerűtlen épületeket alakítottunk át
és újítottunk fel. Megszépültek intézményeink, köztereink. A teljesség igénye nélkül néhány jelentős beruházás és
fejlesztés: Gondozási Központ Nappali
Intézményegység, Egészségügyi Központ, Szennyvíz beruházás, Ivóvízminőség-javító program, Gondozási Központ
Bentlakásos Intézményegység, Községi
Piac, Temető felújítása, hogy csak a legnagyobbakat említsem.

Tudni kell azonban azt, hogy még
csak az elkezdett munka elején járunk,
településünk vezetésének számtalan
megoldásra váró feladatot, fejlesztést
kell végrehajtania ahhoz, hogy a lakosság komfort – és biztonságérzete megfelelő legyen. Sokat kell még tenni és
dolgozni azért, hogy elmondhassuk:
valamennyien jól érezzük magunkat
Ófehértón. Ki kell mondani azonban
azt is, hogy településünk további fejlődésének, fejlesztésének fontos záloga,
hogy megfelelő és hatékony „külső”
segítséget kapjunk. Ezért olyan pártot
és olyan képviselő-jelöltet kell támogatnunk a választáson, akik eddig is településünk fejlődését szolgálták! Kérem,
szavazzon Ön is a folytatásra, szavazzon
a FIDESZ-KDNP pártlistára, valamint
Kovács Sándorra, a párt országgyűlési
képviselő jelöltjére!
Természetesen április 8-a elsősorban
a demokrácia ünnepe, hiszen minden
egyes választópolgár szabad akaratából
dönt a saját, valamint az ország sorsáról
is! Kérek ezért minden választópolgárt –
bármilyen politikai érzelmű is –, hogy
vegyen részt a választáson! Lehet, hogy
az Ön szavazata dönt! Köszönöm!
Tisztelettel:
Simon József
		 polgármester

Az idei évben is
„Fehérakác Napok
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzatunk Képviselő-testülete a hagyományoknak
megfelelően az idei évben is megrendezi a „Fehérakác Napokat”. A rendezvény tervezett időpontja 2018.
május 11-12. A részletes programról
később adunk információt.
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Hírek, információk

TÁJÉKOZTATÁS
A szavazókörök címe:
•
•

001 sz. szavazókör: 4558 Ófehértó, Alkotmány u. 58. (házasságkötő terem)
002 sz. szavazókör: 4558 Ófehértó, Szent István u. 27. (Gondozási Központ nappali ellátó rész)

A szavazókörök területi beosztása:

001. sz. szavazókör
Sorszám

Közterület neve

002. sz. szavazókör
Közterület
jellege

Sorszám

Közterület neve

Közterület
jellege

1.

Ady Endre

utca

1.

Arany János

utca

2.

Alkotmány

utca

2.

Besenyődi

út

3.

Bátori

út

3.

Felsőerdő

utca

4.

Dózsa György

utca

4.

Fenyő

utca

5.

Erdőalja

utca

5.

Hunyadi János

utca

6.

Jókai Mór

utca

6.

Korhány

telep

7.

Kiss Ernő

utca

7.

Leveleki

utca

8.

Kossuth Lajos

utca

8.

Magyi

út

9.

Kölcsey Ferenc

utca

9.

Mező

utca

10.

Ligeti

út

10.

Orgona

utca

11.

Novákkert

utca

11.

Paptava

utca

12.

Petőfi Sándor

utca

12.

Rákóczi Ferenc

utca

13.

Szálláskert

utca

13.

Szabadság

utca

14.

Szőlő

utca

14.

Szent István

utca

15.

Táncsics Mihály

utca

15.

Széchenyi István

utca

16.

Zrínyi

utca

16.

Szegfű

utca

17.

Tisztisor

utca

18.

Tompa Mihály

19.

Váci Mihály

utca

20.

Vasút

utca

út

A kastélykert óvoda hírei, eseményei
Szülői beszélgetés: „Óvodás vagyok, iskolás leszek” címmel szülői
beszélgetést tartottunk januárban,
Dékmárné Ferenczi Mária tanítónő
és az óvodapedagógusok részvételével. Az összejövetelen minden gyerek
DIFER mérési eredményéről is tájékoztattuk a szülőket. Tudatosítottuk a
szülőkkel, hogy a felkészülés nem csak
az utolsó óvodai évben fontos. Az iskolára történő felkészülést az otthoni
nevelés adja, melyet az összes óvodai
évek alatt az intézmény kiegészít.
Farsangi hét: Nagy izgalommal
készültünk a farsangi hétre, melyet
élmény dús programokkal töltöttek
a gyerekek. Felelevenítettük népi szokásainkat, jelmezbe öltöztünk, vidám,
tréfás játékokat játszottunk, fánkot
sütöttünk és a már korábban közösen
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elkészített kiszebábot hangos ricsajjal,” csújogatással” utolsó útjára engedtük. Elégettük, s közben kisze-verset mondtuk. A hét záró programja a
szülőkkel történő közös zenés, vidám
délután volt. Jó volt látni a csillogó
szemeket.
Kirándulás: A gyerekek álma vált
valóra azzal, hogy ismeretszerző kiránduláson, látogatáson vettünk részt
az autópálya rendőrségen. Eddig csak
messziről szemlélhettük az autópálya
melletti rendőrséget, autókat, motorokat, most betekinthettek a gyerekek
az itt folyó munkába. Természetesen a
legnagyobb élmény az autók, motorok
„kipróbálása” volt. A Ficánka csoport
láthatósági mellényt kaptak ajándékba, melyet köszönünk.
Nyílt napok: A szülőknek lehetősé-

get biztosítottunk az óvodánk életébe
való betekintésre. A szülők személyes
élményeik alapján a gyermekük új vonásait, tulajdonságait fedezhették fel,
képet kaptak gyermekük közösségben
elfoglalt helyéről, viselkedéséről, teljesítőképességéről.

Műsorok: Jó kapcsolatot ápolunk
az iskolával, a könyvtárral. Ennek szép
bizonyítéka, hogy meghívást kaptunk
a könyvtárba a Mandala színház tagjainak műsorára. Az óvoda vendégül
látta az elsősöket a Pindur-Pandur interaktív mese előadásra.
Húsvét várás: A nevelési- tanulási
folyamatban az ünnepet megelőzően
sokat beszélgettünk a húsvéti népszokásokról, történeteket hallhattak a
locsolkodási szokásokról. Több verset,
mondókát, rigmust ismerhettek meg
a gyerekek és a fiúk locsolkodó verset
tanultak.
Előkerültek a húsvéti jelképek; tojás,
bárány tyúkanyó, a nyuszi és különböző módon festették, díszítették, rajzolták ezeket a gyerekek. A szülők szívesen
hoztak be kérésünkre kifújt tojásokat
(kukót), amit aztán hímes tojássá varázsoltunk, húsvéti fácskát készítettünk
a csoport szobákba és az óvoda előtti

parkba. Az ünnepkörhöz tartozó tavasz
is megihleti a gyerekeket: rajzolnak, festenek, ragasztanak, énekelnek, verselnek.
A gyermekek életkori sajátosságait
figyelembe véve mi is megemlékeztünk 1848. március 15-ről és a Víz
világnapjáról. (03.22.)
Beiratkozása: Óvodai, bölcsődei
beiratkozás időpontja a 2018/19-es
tanévre: 2018. április 23-27-ig 8 órá-

tól 16 óráig lesz. Ebben az időszakban
jelezzék a szülők igényüket intézményünk szolgáltatásaira.
Felajánlás: Akinek adóbevallási
kötelezettsége van éljen a lehetőséggel
adója 1%-nak felhasználásáról, melyet
kérünk a gyerekek nevében, hogy az
Érted – Veled Kastélykert Óvoda
Alapítványának ajánlják fel. Adószám: 18039812-1-15

Iskolai hírek, programok
•

pályaválasztásra, illetve a résztvevők betekintést nyerhessenek egyegy középfokú intézmény életébe,
mindennapjaiba.

Február
Iskolánk tanulói 2018. február 9-én
részt vettek a vásárosnaményi Eötvös
József Általános Iskolában megtartott pályázati rendezvényen. A tanulók két csoportban műhelyfoglalkozás keretében, interaktív módon
kaptak szakértői segítséget ahhoz,
hogy a legjobb döntést hozzák meg
a pályaválasztásukat illetően.

•

•

•

A Vásárosnaményi Eötvös József
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola adott helyet 2018.
március 2-4. között annak a 30
órás akkreditált pedagógusképzésnek, melynek keretében pe-

dagógusaink megismerhették a
pályaorientációval
kapcsolatos
fejlesztési területeket, nevelési
célokat, az új jogszabályi hátteret. Ezen túl a résztvevők olyan
módszertani tapasztalatokat és ismereteteket szerezhettek, amelyek
elősegítik és támogatják a pályaismeret tanítását. A rendezvényt
még emlékezetesebbé tette a házigazdák vendégszeretete.
A hagyományoknak megfelelően
ebben az évben is a hetedik osztályosok irodalmi összeállításával,
színvonalas műsorával emlékeztünk meg az 1848. március 15-i
eseményekről, valamint az ezt követő szabadságharcról.
A műsort összeállította és betanította Pazonyi György osztályfőnök.

Március
Pályaválasztási konferencia keretében ismerkedhettek meg a
térség középiskoláival tanulóink
és pedagógusaink 2018. március
2-án a kemecsei általános iskolában. A rendezvény célja az volt,
hogy szakemberek bevonásával
segítsék tanulóinkat felkészülni a
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GONDOZÁSI KÖZPONT HÍRE
A Gondozási központban jó hangulatban került megrendezésre az idei
Farsang is. A hagyományokhoz híven,
a lakók, klubtagok és a dolgozók közösen készültek a szórakoztató délutánra.
Ötletes jelmezekben, vidám műsorok
előadásával zajlott a „téltemetés”, mely

tombolasorsolással és a farsangi fánk elfogyasztásával zárult.
Március 8-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából az intézményben Dócs
Nórbert református tiszteletes úr virággal, tortával köszöntötte a jelen levő
hölgyeket.
Figyelmessége kiterjedt az otthonaikban ellátottakra (házigondozottakra) is,
akik könnyeikkel küszködve fogadták
ezt a nemes gesztust.
Az ünnep hangulatát emelte még:
Pohly Boglárka operett énekes színvonalas előadása, melyet szintén a tiszteletes
úrnak köszönhetünk.

Eredményes szereplés a dr. Mező Ferenc
szellemi diákolimpia elődöntőjén

A Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában rendezték 2018. február 4-én (vasárnap) a dr. Mező Ferenc szellemi diákolimpia
III-IV. korcsoportos országos elődöntőjét. Az
Ófehértói Általános Iskola a 2001/2002-es
tanév óta rendszeres résztvevője a vetélkedőnek. A lebonyolítás folyamatosan változott az
elmúlt másfél évtized alatt. Jelenleg öt fordulón
keresztül online feladatmegoldásban kellett tudásunkat próbára tenni. A benevezett és a feladatlapokat ki is töltő iskolák közül a legjobb
24 csapatot hívták meg az országos elődöntőre.
A keleti régió 12 csapata Nagykőrösön mérte
össze tudását.
A témakörök felölelték az olimpiatörténet
szinte teljes egészét. Az írásbeli feladatok a következő témaköröket érintették: a 176 magyar
aranyérem és megszerzésének története az újkori nyári olimpiai játékokon. a 298 magyar
bajnok versenyzői pályafutásának eredményei;
a téli olimpiai játékok magyar pontszerzői1924
és 2014. között; a magyar sportolók szereplése az 1928-as amszterdami IX. újkori nyári
olimpiai játékokon; a magyar ökölvívósport
szereplése és eredményei a nyári olimpiákon.
Iskolánkat négy fő képviselte: Nagy Nóra,
Lovász Patrik, Ilyés Csaba és Kisari Máté. Az
utóbb említett két tanuló már a tavalyi tanévben is tagja volt a csapatnak, amely a monori
elődöntőn az ötödik helyen végzett. A két új
csapattag is lelkesen készült a vetélkedőre,
ami meglepően jól sikerült. Már az első feladat után is a harmadik helyen álltunk, ezt a
pozíciót megtartották a gyerekek az utolsó,
nyolcadik fordulóig. A bronzérmes helyezés
elégedettségre ad okot, azonban némi hiányérzetünk azért van: mindössze hat pont hiány-

zott ahhoz, hogy bejussunk az országos döntőbe. Természetesen sok pozitív hozadéka van
a felkészülésnek, az online feladatmegoldásnak
és az országos elődöntőn való részvételnek: a
gyerekek megtapasztalták a verseny hangulatát, és motiváltakká váltak a jövőre nézve.
A következő tanévben célunk az országos döntőbe kerülés.
A vetélkedő végén közös fényképet készítettünk a zsűri elnökével, Gedó György
olimpiai bajnok ökölvívóval. Gyuri bácsi megtisztelt minket bizalmával, sokat beszélgetett
a gyerekekkel, érdekes sztorikat mesélt nekik.
A zsűri másik olimpikon tagja, Ungvári Miklós volt, aki 2012-ben Londonban lett ezüstérmes cselgáncsban. Miki is nagyon kedves
volt. Elintézte nekünk, hogy hazafelé menet
meglátogathassuk a ceglédi sportmúzeumot.
Mi éltünk is a lehetőséggel, megnéztük a relikviákat, és nagy érdeklődéssel hallgattuk a
tárlatvezetést. A vetélkedőn barátként üdvözölt
minket a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára, Lehmann László úr, akit meghívtunk a XI.
Ófehértói Olimpiai Napra. Szintén régi ismerősünk volt a játékvezető, Győr Béla MOA tanácstag. Jövőre újra benevezünk a vetélkedőre,
és meg sem állunk az országos döntőig.

Emlékezetes Nőnap marad mindenki
számára.
Intézményünkön belül működik az
Ófehértói Idősekért Alapítvány. Céljai között szerepel az otthon lakóinak
és ellátottainak életminőségük javítása,
mindennapi életük könnyebbé tétele.
Szeretnénk megköszönni mindazoknak a
támogatását, akik adójuk 1%-át felajánlották alapítványunknak. Tisztelettel kérjük Önöket, amennyiben módjukban áll
továbbra is támogassák alapítványunkat.
Adószámunk:19211868115

Ófehértó települést a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Anyakönyvi hírek

Pazonyi György felkészítő tanár

Házasságkötések:
Demeter Annamária –
Ferenczi András Mihály
Születések:
Jóni Patrícia Leila
Varga Benedek
Halálesetek:
Koczkánics László
Rocska Mihályné
Csubák Pálné
Popovics Sándor
Lencsés Mihályné
Magyar Andrásné
Debreceni Barbara
Puholla Józsefné
Kópé Pálné
Krik Miklósné
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