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Ófehértóra került az idei
„Védőnői Szolgálatért díj”
Köszönet és megbecsülés illeti a védőnőket,
akik nagyon nehéz körülmények között végzik áldozatos munkájukat, mondta Kásler Miklós. Az
emberi erőforrások új minisztere a védőnők napja
alkalmából rendezett budapesti ünnepségen kiemelte: a kormány elsődleges célja, hogy a magyar
nemzet létkörülményeit, a nemzet fennmaradását
biztosítsa, és ennek záloga a család. A családok
teremtik meg azt a lehetőséget, hogy egészséges,
testileg és lelkileg kiegyensúlyozott, harmóniában
élő gyermekek nőhessenek fel, akik tovább viszik a
magyar nemzet és európai kultúra tradícióit.
Az embernek nemcsak a fizikai, fiziológiai
körülményei lényegesek, hanem a lelkiek is, mert
az határozza meg az emberi élet minőségét. „Mi
mindnyájan közösen azon dolgozunk”, hogy az
emberek ne csak jól éljenek, hanem szebben is –
fogalmazott, és hozzátette azt is, köszönik a védőnők munkáját és a továbbiakban is számítanak
rájuk. Tárcája arra törekszik, hogy helyreállítsa,
növelje a védőnők iránti tiszteletet, megbecsülést, és biztosítsa a munkakörülményeiket.
Az ünnepségen átadták a miniszteri elismeréseket is. Ófehértó Község Önkormányzatának
felterjesztése és indoklása alapján a „Védőnői
Szolgálati díj” 2018. évi birtokosa CSORDÁS
ISTVÁNNÉ Ófehértó nyugalmazott körzeti
védőnője lett! Büszkék vagyunk és szívből gratulálunk Erzsikének!
Pályáját 1977. szeptember 1-jén kezdte Ófehértón körzeti védőnőként, ahol egészen nyug-

díjba vonulásáig 2017. augusztus 31-ig látta el
feladatát. 40 évet dolgozott és ennél is többet élt
Ófehértón, első gondozottjai között már nagyszülők is vannak, a legkisebbek még kisdedek.
Munkáját a munkaszeretet mellett az alaposság, a lelkiismeretesség - érzékenység jellemezte.
Munkatársi és emberi kapcsolatai példásak, szakmai tudása mindig naprakész volt. A két körzetes
időszakban több védőnőnek is tanítómestere volt,
és helyt állt akkor is amikor egyedül vitte a község
egészét. Munkáját egyre nehezedő körülmények
között, de töretlen hivatástudattal végezte. Bár a
gyermeklétszám folyamatosan csökken a településen, egyre nő a hátrányos és a halmozottan hátrányos gyermekek száma, akik mögött gyakran nagyon fiatal, tapasztalatlan szülők állnak. Védőnői
ténykedése során a családok mindig számíthattak
Csordás Istvánné segítségére, tanácsai, odafigyelése sok nehézséget könnyíteni tudott.
A szorosan vett napi szakmai munka mellett
nagy figyelmet fordít a egészségügyi szűrések,
így például az emlőszűrés szervezésére a település
45-65 éves női korosztálya körében, részt vett a
véradások szervezésében is. Tapasztalatára, segítőkészségére, emberségére bármikor számíthatott és
ma is számíthat a környezete. A védőnői hivatásnak jó példával szolgált a településen és az egész
régióban!
Nagyon jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánunk számára!

FELHÍVÁS – Adj vért!
A Magyar Vöröskereszt Nyírbátori
Szervezete tisztelettel kéri Ófehértó község lakosságát, hogy akinek lehetősége
van rá és egészségi állapota is megengedi,
adjon vért és segítse beteg embertársait!
A véradás időpontja: 2018.07.12.
(csütörtök) 9-1230 óráig
Helyszíne:
Művelődési Ház (Faluház) – Ófehértó,
Alkotmány u. 43.

Ballagás az iskolában
Június 16-án szombaton iskolánk 21 végzős tanulója vett búcsút tanáraitól és diáktársaitól.
Név szerint:
Balogh Krisztofer, Barócsi Annamária, Bodolai Nikolett, Cserepes Ákos, Galyas Ilona, Herczku Alex, Horváth Mónika, Jónás Evelin,
Kóka Melinda, Kovács Alex, Kovács Melinda, Kupi Vanda, Lovász László, Nagy Zsófia, Ősz Viktória, Pálfi Flóra, Réti Kitti, Rocska
Ádám, Simon Nikolett, Sitku Liliána, Szabó Nikoletta

Ófehértói Krónika
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„Szépkorú” köszöntése

Akire büszkék vagyunk!

Megérkezett a várva várt tavasz, mely egyben elhozta egy újabb „szépkorú” köszöntésének időpontját is. Örömmel adjuk hírül, hogy
március 12-én Csontos Mihályné (született:
Császár Julianna) Ófehértó, Petőfi utca 22.
szám alatti lakos ünnepelte a 90. születésnapját. Az önkormányzat nevében Simon József
polgármester és Dócsné dr. Görömbei Gréta
jegyző köszöntötte az ünnepeltet. Isten éltesse
Juliska néni!

Az idén egy ballagó diákunk Sitku Liliána érdemelte ki 8
év tanulmányi munkája alapján az „Ófehértói Általános Iskola Kiváló Tanulója” címet! A kitüntetést iskolánk egykori
diákja Horváth János a Veritas Invest Zrt. elnök-vezérigazgatója alapította már több mint két évtizede. Ófehértó Község
Önkormányzata emlékserleggel, az alapító Balatoni nyaralással
jutalmazta a kiváló teljesítményt!

„Fehérakác Napok”
2018. május 11-12.
A megszokottól valamennyivel hamarabb, de
már nyolcadik alkalommal rendezte meg településünk hagyományos tavaszi programsorozatát a
„Fehérakác Napok” néven megismert kulturális,
gasztronómiai és sport találkozóját. A jó idő hatására a természetben is korábban mentek végbe a
folyamatok, így legalább két héttel korábban virított a Nyírség aranya az akác is.
Pénteken kiemelt szerepet kapott a mozgás. Az
óvodában és az iskolában sportnapot szerveztek a
pedagógusok, a gyermekek különböző ügyességi és
sorversenyek mérhették össze képességeiket.
A szombati nap hagyományos falunapi rendezvényként telt el, így többek között főzőverseny,
gyermek – és felnőtt szórakoztató műsorok színesítették a programot. A gyerekek ingyenesen vehették igénybe a rendezvény helyszínén felállított
„Ugráló várat”, ahol kellemesen kikapcsolódtak és
elfáradtak.
Színvonalas produkcióval rukkoltak elő a „Harmónia Művészeti Iskola” Ófehértói tanulói, akik
fergeteges néptánc csokorral és „Táncházzal” szórakoztatták az érdeklődőket. Felléptek továbbá a
lakosság nagy-nagy örömére ismert művészek, így
Varga Feri és Balássy Betti, a Fresh együttes, valamint a fiatalok körében igen népszerű Dred és
Doris páros. Hagyományosan óriási sikere volt a
Mulatós Show-nak, melyet Kiss Zoltán helyi zenészünk szolgáltatott.
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Ezúton is szívből gratulálunk!

Kastélykert Óvoda programjai, eseményei
• Április hó a köznevelési, közoktatási intézményekben a beiratkozásról szólt: mely megtörtént az óvodában, a bölcsődében is. Az iskolában a leendő első osztályosok beíratása is
megtörtént.
• Hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató program támogatása keretében
Gresu Judit pszichológus előadását hallgathatták meg az érdeklődő szülők és óvodai
dolgozók. Téma: „Tehetséges gyerek”. Erre az
alkalomra készült el a „Nézd mit készítettem”
című kiállítás, melynek anyagát a programban
részt vett gyerekek készítették.
• Az intézmény kezdeményezésére és a fogorvos
támogatásával megvalósult a gyerekek fogászati szűrése.
• Bensőséges hangulatú anyáknapi ünnepségen köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat óvodánk minden csoportjában. A
gyerekek saját készítésű ajándékaikkal lepték
meg az ünnepelteket. Ugyanebben a hónapban szülői találkozót szerveztünk, amelynek
a 2017/2018-as nevelési év értékelése volt a
témája, majd az aktuális eseményekről, programokról, feladatokról tájékoztattuk a szép
számmal megjelenő szülőket.
• Gyermekhét keretén belül program sorozatot szerveztünk a gyerekek számára:
o Pályázati lehetőségünket kihasználva kiránduláson vettünk részt a nyíregyházi állatparkban, ahol újabb élményekkel, ismeretekkel gazdagodhattak óvodásaink.
o Ismét ellátogattak hozzánk a Romwalter
duó tagjai, akik felejthetetlen koncertet
adtak intézményünkben. Erre az eseményre
meghívtuk az iskola alsó tagozatos gyerekeit
is.
o „Lehet jobb a gyerekeknek a
baktalórántházi kistérségben” projekt
támogatásával 20 nagycsoportos gyerekünk
ismerkedhetett különleges technikával kézműves foglalkozás alkalmával.
o Május 25-én fergeteges hangulatú gyereknapi programokat szerveztünk gyermekeink és szüleik, valamint az óvoda dolgozói
részére. A szervezésért a Katica csoport óvodapedagógusai voltak a felelősök. Még az
esős időjárás sem tudta elrontani a kedvünket, az óvoda tornaszobájában és a csoportszobákban bonyolítottuk a tervezett programokat. (arcfestés, csigaház és kavicsfestés,
papírhajtogatás, óriási plakátfestés, várépítő
verseny, stb.) Örömünkre szolgált, hogy
nagy volt az érdeklődés a szülők részéről,
akik aktívan kapcsolódtak be a szervezett
programokba és a közös főzésbe is. Nagyon
finom paprikás krumplit főztek a konyhás
nénik, dajka nénik irányításával, amit közö-

sen fogyasztottunk el. A szülők süteményt
és üdítőt ajánlottak fel gyerekeinknek, amelyet ezúton is nagyon szépen köszönünk.
o Szenzációs Buborék show zárta a gyereknapi programokat, mely elvarázsolta, elbűvölte a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt.

• Május utolsó hetében tartottuk a hagyományos tanévzáró ünnepségünket csoportonként,
s ekkor búcsúztak el óvodánktól a leendő első
osztályosok. Idén 11 gyermek intett búcsút az
óvoda dolgozóinak és az óvodának. Sikeres iskolakezdést és eredményes tanulást kívánunk
számukra.
• A 2017/18-as év nevelő-fejlesztő munkájának
eredményét tükrözi az iskolába induló gyerekeknél a június 15-ig elvégzett kimeneti mérés.
• Az új bölcsődés, óvodás gyerekek szülői számára június elején „Bölcsődére / Óvodára hangoló” beszélgetést tartottunk. A megbeszéltek
szerint az intézményes nevelés kezdéséről augusztus 20-a után érdeklődjenek a Kedves szülők.
• Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása projekt keretében
(EFOP-3.1.3-16) szakmai napot tartottunk
június 11-én az óvodában 16 vendég óvónő
részvételével. A konzultáció az esélyegyenlőségről, az esélyteremtésről szólt.
• Június 11-én búcsúzott el az intézménytől
és kolléganőitől Simon Gusztávné, Erzsike
óvó néni, aki 41 év kitartó és lelkiismeretesen végzett munkája után nyugdíjba vonult.
Munkáját megköszönve ezúton is kívánunk
neki nagyon jó egészséget, boldog, tartalmas,
hosszú nyugdíjas éveket!

A nyári karbantartási munkálatok miatt intézményünk 2018.07.16-tól 08.03-ig zárva tart.

Iskolai hírek, események
Egy felejthetetlen élmény…
Az Ófehértói Református Egyházközség 2018.
március 24-én, szombaton kirándulást szervezett az
általános iskola 42 tanulója részére a debreceni Jégcsarnokba, korcsolyázás céljából. A program az „Élet
az Életben Ófehértón Alapítvány Szakmai Pályázat”
segítségével valósult meg.
Az utazás autóbusszal történt a helyszínre. A
csarnokba érkezve a tanulók többsége életében először felpróbálhatta a korcsolyát a lábára. A jégen a
gyerekek eleinte bizonytalanul, majd egyre magabiztosabban mozogtak. A 2,5 óra hosszáig tartó korcsolyázás vége felé már egyre több csillogó szempár
nézett a kísérő felnőttekre. A kellemes szabadidős
tevékenység után következett a megérdemelt, finom,
kétfogásos meleg ebéd és desszert elfogyasztása a Régi
Vigadó Étteremben. A program a résztvevő tanulóknak teljesen ingyenes volt, minden költséget a fent
említett pályázatból finanszírozott Dócs Norbert
ófehértói református lelkész. Ezúton is köszönet érte
a gyerekek nevében.

•
•

•
•

További programok, események:
Április:
• ápr.10-11. Nyílt tanítási napok keretében a szülők
betekinthettek a tanórai munkába.
• ápr.11.: Tankerületi szavalóversenyen való részvétel Petró Balázs 4. osztályos tanulónk harmadik
alkalommal ért el I. helyezést a tankerületi hangos
olvasási versenyen, ami a Leveleki Gárdonyi Géza
Általános Iskolában került megrendezésre 2018.
március 27-én.
• A tudás életet menthet! A Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Laktanyájában került
megrendezésre 2018. április 12-én a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny. Iskolánkat Barócsi Annamária, Kupi Vanda, Réti Kitti és Szabó Nikoletta
8. osztályos tanulók képviselték.
• A résztvevő tanulók elméletben és gyakorlatban,
játékos formában, az életkori sajátosságoknak
megfelelően adtak számot a veszélyhelyzeti ismereteikről, az ön- illetve más személy mentésében
való jártasságukról.
• MINECRAFT SZAKKÖR Iskolánk tanulói körében nagy népszerűségnek örvend a Minecraft
szakkör. A játék lényege egy 3D túlélőszimulátor,
ahol az egyetlen igazi lakó a halhatatlan játékos. A
Mine a bányászást, a craft a barkácsolást jelenti,
ami nemcsak a játék világában megtalálható bányákat és az eszközök barkácsolását jelenti, hanem
azt is, hogy a játékos szabadon megváltoztathat
bármit, amit szeretne. Veszélyes ellenfelekkel kell
megküzdenie, többek között a Creeper-rel, egy
négylábú, zöld teremtménnyel, aki a játék kabalájának számít. A játékot lehet egyedül vagy más
játékosokkal együtt hálózaton keresztül is játszani.
• ápr. 24.: Költészetnapi Szavalóverseny Színvonalas rendezvény került megvalósításra iskolánkban
a költészet napján. A versszerető gyerekek két korcsoportban mérethették meg tudásukat. Az alsós
kisdiákok közül az I. helyezést Kozsla György,
a II. helyezést Puholla Liliána, a harmadikat
Tomasovszki Levente 4. osztályos tanulók érték
el. Különdíjat Barna Bence 1. osztályos tanuló
kapott.

• A felsősök közül Jakab Lora 5. osztályos tanuló
lett a győztes. A II. helyezést Kokas Nikolett
6. osztályos, a III. helyezést Balogh Vivien 5.
osztályos tanuló érdemelte ki. Kisari Máté 7.

•

•
•

osztályos tanuló különdíjban részesült. A gyerekek oklevelet kaptak, és a Községi Könyvtár
jóvoltából könyvjutalomban részesültek.
ápr. 24-28.: Fenntarthatósági Témahét
Matematika verseny Petneházán: korcsoportos
(4-8. évfolyamok), egyéni. A 7. évfolyamosok
versenyét Ilyés Csaba nyerte meg. Felkészítő
Herczegné Kovács Irma
Komplex természettudományos verseny Baktalórántházán: csapatverseny (5-8. évfolyam) 6.
helyezés
Föld Napja Csarodán csapatverseny (6-8. évfolyam) 4. helyezés Iskolánk tanulói negyedik
helyezést értek el a Csarodai Herman Ottó Általános Iskola és az Oktatási Hivatal által megrendezett a „Föld Napja Csarodán” elnevezésű
megyei csapatversenyen. Az első fordulóból
tíz csapat kerülhetett be a döntőbe. A nemes
megmérettetésen hosszas versengés után alakult
ki a végeredmény. A Földbolygó védelmezői
elnevezésű csapatunk helytállással, egyetlen
ponttal maradt le a dobogóról. Ezzel a szép
eredménnyel tovább öregbítették iskolánk jó
hírét, dicséret illeti őket. A résztvevő tanulók:
Kisari Máté (7. o.), Lovász Patrik (6. o.), Nagy
Zsófia (8. o.) és Sitku Liliána (8. o.). Felkészítő
tanáraik: Mohácsiné Német Zsuzsanna és Guti
Emese.
Atlétikai Diákolimpia Nyírbátorban csapatverseny (5. évfolyam) 2. helyezés. Ezúton is gratulálunk a résztvevőknek és felkészítő tanáraiknak.
Május
Osztályfőnökök irányításával anyáknapi díszek
kerültek a bejárati paravánra.
Látogatás a Tisza-tavi Ökocentrumban 2018.
május 4-én intézményünk 20 diákja egy pedagógus kíséretében az EFOP-3.2.5-17-201700002 pályázat keretében látogatást tett a
Tisza-tavi Ökocentrumban. A hét hektáros
területen elhelyezkedő szabadidőpark az állatbemutatóival és játszótereivel egyidejűleg
vidámparkként és állatkertként is működik
Magyarország legváltozatosabb tava, a Tisza-tó
mellett. Gazdag élővilága, szigetei teszik különlegessé. A gyerekeknek sikerült bemutatni az
ember és az őt körülvevő élővilág közötti harmonikus együttműködést, a természet szépségét, sokszínűségét. Tanulóink szép élményekkel
tértek haza a feledhetetlen kirándulásról.

•
•

•
•
•

•
•

játékos feladatokat oldottak meg. A győzelmet
a „Virágzó akácok” fantázianevű csapat szerezte
meg Haga Tibor 2., Nagyházi Gréta 6., Dankó
Gyula 7. és Sitku Liliána 8. osztályos tanulók
ügyességének köszönhetően.
Május 11-én négy pedagógus meghívást kapott
az Országos KIP Napra Budapestre
Kiváló eredményt értek el tanulóink a laskodi
angol versenyen: korosztályában győzött Vónya
Szabolcs 7. osztályos, második helyezett lett
Varga Vendel 5. osztályos. Felkészítő tanáruk:
Mohácsiné Német Zsuzsanna.
Május 24-én Múzeumi körút EFOP-3.3.2 (4.
osztály)
Május 28-án gyereknapot tartottunk. A kerékpáros ügyességi verseny kivételével minden
programot megvalósíthattunk.
Osztályfőnökök nagy igyekezettel szervezték az
év végi tanulmányi kirándulásokat. Tanulóink
így eljuthattak a leveleki tóhoz, Nyíregyházára,
Boldogkőváraljára, Budapestre.
Május 31-én MTMI tematikus körutazás
EFOP-3.2.5 (3-4. osztály)
Látogatás az Utazó Planetáriumba: 2018. május 28-án iskolánk 18 tanulója látogatást tett
Vásárosnaményban a budapesti Utazó Planetárium előadására. A bemutató során valósághű
felvételek segítségével elevenednek meg a Naprendszerben található bolygók, holdak, kisbolygók. A gyerekek megismerték az égitestek fontosabb adatait, keletkezésüket, méreteiket, sőt
néhány bolygó felszínére le is „szállhattak”. A
korosztályhoz igazodó és a tananyaghoz illeszkedő vetítés alkalmával a gyerekek bejárták a
Naprendszert, ellátogattak a Tejútrendszer szívébe, tanulmányozhatták a Napot, megismerhették a Hubble-űrteleszkópot. Az igen érdekes
és látványos űrutazás végén hullámvasúttal tértek vissza a Földre a program résztvevői.

Június
• MTMI tematikus körutazás a megyében.
Kétnapos megyei körutazáson vehettek részt
tanulóink 2018. május 31-én és június 1-én
az EFOP-3.2.5-17-2017-00002 pályázatnak
köszönhetően. Az érdekes programsorozat
első napján a gyerekek látogatást tettek Nyíregyházán a Tuzson János Botanikus Kertbe, a
Tűzoltó Múzeumba és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A
második napon a Nyíregyházi Állatparkba kirándultak, ahonnan szép emlékkel gazdagodva
tértek haza.
•

• Sikeres szereplés a tankerületi angolversenyen.
Iskolánk hat tanulója vett részt a laskodi Platánfa Általános Iskolában 2018. május 8-án
megrendezett angol nyelvi versenyen. Minden diákunk sikeresen szerepelt. Varga Vendel
5. osztályos tanuló korosztályában második,
Vónya Szabolcs 7. osztályos első helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Mohácsiné Német Zsuzsanna
• Május 10-én a Madarak és fák Napja alkalmából menetleveles akadályversenyt tartottunk
1-8. évfolyamos gyerekek részvételével. Kiváló
időben, jó hangulatban telt ez a délután. Reméljük sokat tanultak a résztvevők!
• Természettudományos akadályverseny. 2018.
május 10-én természettudományos akadályversenyt rendeztünk az az EFOP-3.2.5-172017-00002 pályázat keretében. A vetélkedőn
négyfős, vegyes csapatok vettek részt. A gyerekek a különböző állomásokon MTMI-hez, azaz
Matematikához, Természettudományokhoz,
Informatikához és Idegen nyelvhez kapcsolódó

Az iskola kiváló tanulói, akik a nevelőtestületi
dicséret mellé a Fővárosi Nagycirkuszba kaptak
belépőt: Czeglédi Vanda, Ilyés Csaba, Kisari
Máté, Mozsár Virág Ilona, Nagy Zsófia, Paró
János Zsolt, Petró Balázs, Sitku Liliána, Szabó
Nikoletta, Tomasovszki Sára, Varga Balázs, Varga Vendel, Varó Nikolett, Virág Vivien
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XI. Ófehértói Olimpiai Nap
Az idén már tizenegyedik alkalommal rendeztük meg a diáksport egyesület legfontosabb programját. Az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva
igyekeztünk emelni az eddigi nívót. Ez több más
mellett a külsőségekben, három sport jellegű vándorkiállítás formájában öltött testet.
A kiállítások közül a „KUBALA90” címet
viselő, Magyarország Barcelonai Főkonzulátusának, illetve dr. Kovács Barnabás főkonzul úrnak
köszönhetően jutott el hozzánk. A 13 roll up, a
magyar közvélemény számára méltatlanul kevés
ismerettel szolgáló Kubala László életét mutatja
be.
A „Magyar katonák az olimpiai játékokon”
nevű magángyűjtemény Győr Béla nyugalmazott
alezredes úr baráti felajánlásaként érkezett Ófehértóra. A tárlat a kezdetektől a 2016-os Rio de
Janeiroban megrendezett nyári olimpiáig veszi
számba a katonaolimpikonokat.
A harmadik, az Olimpiai és Sportmúzeum
vándorkiállítása, a „Korcsolyázás anno…” címet
viseli. A magyar korcsolyázás történetét egészen a
néprajzi előzményektől részletezi, bemutatja a magyar korcsolyasport kiemelkedő alakjait, egyleteit
és természetesen a Városligeti műjégpályát.
A három tárlat az iskola tornatermében volt
kiállítva, mely az ízléses elrendezés következményeként egy hétre sportmúzeummá alakult át. A

rendezvény hetében ingyenesen látogatható volt
a falu lakossága és a szomszédos iskolák tanulói
számára. Jöttek is a sporttörténet iránt érdeklődő
látogatók. Az ófehértói polgárok mellett Baktalórántháza, Besenyőd, Levelek, Nyírbátor és Rohod
diákjai látogattak el hozzánk.
A hét zárásaként, 2018. április 27-én, pénteken volt a vetélkedő napja. A témakörök nagyon
szerte ágazóan ölelték fel a sport-, és olimpiatörténet érdekesebb szegmenseit. A kérdések között
szerepeltek az 1928-ban Amszterdamban megrendezett nyári olimpia magyar eredményei, a magyar
sportlövő olimpiai bajnokok, a magyar labdarúgó
válogatott kapusainak története, Kubala László
élete, a pontszerző magyar ökölvívók (már csak a
vendég miatt is), magyar és brazil olimpiai érmes
labdarúgók és az idei téli olimpia eseményei. Az
alsós gyerekek élvezettel oldották meg az olimpiai
kabalafigurákkal, a sportági piktogramokkal kapcsolatos feladatokat. A feleletválasztós, képfelismerős, rendszerező feladatok egyhangúságát a különböző videómontázsok tették hangulatosabbá:
híres sportolók filmszerepeit, a PyeongChang-i
magyar pontszerzőket és ütős sportágakat kellett
a mozgóképekről felismerni.
Az Olimpiai Himnusz meghallgatása után Simon József, Ófehértó polgármestere köszöntötte a
résztvevőket, majd az iskola igazgatónője, Pálvölgyiné Hajzer Irén kívánt jó versenyzést. A zsűri elnöke Gedó György olimpiai bajnok ökölvívó volt,
tagjai pedig az iskola pedagógusai, illetve a Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör két tagja: Budai
Tibor és Surányi Péter. A Magyar Olimpiai Akadémiát ezúttal Veres Vince aktivista képviselte.
Az első fordulóban Tóth Attila olimpiakutató
irányította a játékot. Őt követte Tompa Andor a
tatai edzőtábor nyugalmazott igazgatója, aki két
fordulóban vezette a vetélkedést.

Pályázati felhívás - Hársfalvi Péter tanulói ösztöndíjra
- 4,0 vagy a feletti tanulmányi eredménnyel zárta a tanévet,
- történelemből jeles volt,
- tervezett felsőfokú tanulmányiban felvételi tárgyként szerepel a történelem
tantárgy.

Ófehértó Község Önkormányzata
valamint a Történelem és Barátai
Alapítvány
Hársfalvi Péter
tanulói ösztöndíjat hirdet
A pályázat célja a tehetséges tanulók ösztönzése a jobb tanulmányi
eredményre, középiskolai tanulmányaik elősegítése és az ófehértói születésű történész főiskolai tanár, Hársfalvi Péter emlékének ápolása.

A pályázat benyújtási határideje:
2018. július 31-ig!
A pályázatot benyújtók között egy
általános iskolás és egy középiskolás
lehet nyertes.

Ófehértó, 2018. május 04.
Pazonyi György
tanár, ötletgazda, főszervező

Ófehértó települést a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Anyakönyvi hírek

- 4,5 vagy a feletti tanulmányi eredménnyel zárja
általános iskolai tanulmányait,
- felső tagozatosként történelemből végig jeles volt,
- aktívan részt vett a tanórán kívüli programokban,
- tanulmányi versenyeken képviselte iskoláját,
- sikerrel felvételizett középiskolába, és tanulmányai folytatásánál kiemelkedő szerep jut a történelemtanulásnak.

Házasságkötések:

Bodnár János – Matolcsi Ibolya
Sipos Balázs – Kertész Nóra
Károly András – Herczku Alexandra
Turza Sándor – Kertész Renáta

A tanulói ösztöndíj odaítéléséről az erre a célra
alakult kuratórium dönt.

Pályázhat az a 8. osztályos ófehértói
általános iskolás, aki

A pályázaton részt vehet az a
2. osztályos középiskolás, aki

A vetélkedő történetében először rekordszámú
csapat vett részt. A kilenc gárda közül kettőt határon túli magyar gyerekek alkottak. Kárpátaljáról a
beregszásziak, a Felvidékről pedig a nagykaposiak
delegáltak egy-egy galerit a megmérettetésre. A
bő másfél órás ütközetet szoros csatában a hazai
csapat nyerte meg, a felvidéki Nagykapos csapata
előtt.
A közös ebéd elfogyasztása alatt megpihenhetett mindenki és újult erővel térhettünk vissza a
tornaterembe az eredményhirdetésre. Az érmek,
oklevelek és sportkönyvek, sportújságok átadása Gedó György zsűrielnök úr és Simon József
polgármester úr feladata volt. A tavalyi évhez
hasonlóan az Aposztróf Kiadó és a FourFourTwo
magazin az idén is támogatta a rendezvényt sportkönyvek és magazinok felajánlásával.
A program fénypontja Gedó György élménybeszámolója volt. Ez az idén is egy interjú formájában valósult meg. Tóth Attila szakavatott módon
faggatta a bajnokot, így egy lüktető interaktivitás
alakult ki, amibe a gyerekek is bekapcsolódtak.
Gyuri bácsi arra buzdított őket, hogy örömmel
sportoljanak, így egészséges, jó és hasznos felnőtt
válik majd belőlük.
A nap zárásaként Takács Máté, egykori diákunk Cseh Tamás „Csönded vagyok” című számát
adta elő. A magával ragadó előadás után már csak
a közös fényképkészítés és autogramgyűjtés maradt. Mielőtt hazaindultak volna a csapatok, már
most invitáltuk őket a 2019-es, XII. Ófehértói
Olimpiai Napra.

Az ösztöndíj összege 20-20 ezer forint.
A pályázat benyújtásának címe: Általános Iskola,
4558 Ófehértó, Szent István utca 8.
A pályázat eredményét 2018. szeptember végén, a
Hársfalvi Péter emléknap keretében ünnepélyesen
hirdetik ki a pályázat kiírói. A tanulói ösztöndíj kifizetésére egy összegben azon alkalommal kerül sor.
Pályázni a pontosan kitöltött adatlappal lehet,
amelyik letölthető az alábbi helyről:
www.ofeherto.hu

Születések:

Miklós Eszter Panna
Gyüre Anna
Oláh Zafira Gitta
Csubák Loretta
Pálfi Ádám
Károly Levente
Mitruska Noel

Halálesetek:

Kaplonyi Mihály
Kondor Pál
Magyar András
Kormány Jánosné
Füzeséri Sándorné
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