VIII. évfolyam 3. szám

2018. október

MEGHÍVÓ
Ófehértó Község Önkormányzata
nevében tisztelettel és szeretettel
meghívom Önt a

„Dr. Hársfalvi Péter Emléknap”
rendezvényeire.

Helyszínek:

Dr. Hársfalvi Péter tér és az
Ófehértói Általános Iskola
(Ófehértó, Szent István utca 8.)

Dr. Hársfalvi Péter
(Ófehértó, 1928 –
Nyíregyháza, 1985)

Programok:

• Ünnepi köszöntők
• Emléktábla avatás
• Egyházi megemlékezés,
az emléktábla megszentelése
• a Dr. Hársfalvi Péter Tanulói
ösztöndíj átadása
• Helytörténeti könyvbemutató
Tisztelettel:

Időpont:

SimonJózsef
polgármester

2018. október 11.,csütörtök 16 óra

A tudós-tanárra
emlékeztünk…
Dr. Hársfalvi Péter (1928-1985) történészre, főiskolai tanárra, tanszékvezetőre
emlékeztünk 2018. szeptember 26-án, Nyíregyházán, aki ezen a napon töltötte volna be
90. születésnapját. Az emlékezésre a neves
oktató sírjánál került sor a nyíregyházi Északi temetőben, ahol Simon József Ófehértó
község polgármestere emlékezett a település
szülöttére.
Az emlékezés virágait Ófehértó Község
Önkormányzata nevében polgármester úr és
a „Hársfalvi Péter Tanulói Ösztöndíj” 2018.
évi nyertese Sitku Liliána helyezte el.

Szépkorú lakost
köszöntöttünk…

Hála Istennek ez a nyár sem múlt
el meghitt, bensőséges születésnapi köszöntés nélkül. Augusztus 9-én Kiss
Jánosné (született: Nádasi Julianna)
Ófehértó, Kossuth Lajos utca 98. szám
alatti lakos ünnepelte családja körében
a 90. születésnapját. Az önkormányzat nevében Simon József polgármester
és Dócsné dr. Görömbei Gréta jegyző
köszöntötte a születésnapost. Isten éltesse Juliska nénit sokáig!

Megkezdődött a tanév…
Szeptember 3-án hétfőn ismét megszólalt az iskola csengője, mely jelezte a diákok számára, hogy kezdetét vette a 2018/2019-es oktatási év. A legizgatottabbak
természetesen az első osztályosok voltak, akiknek az óvoda után egy másik környezetben kell a megfelelniük a tanító nénik és a szülők elvárásainak.
Az elsősök
névsora:
Bakró
Evelin
Petra, Bakró Károly, Galyas Evelin,
Horváth Dávid, Jakab Richárd, Jónás
Mercédesz,
Jóni
Benjamin, Jóni Milán, Lakatos Gergő,
Lakatos Milán Viktor, Pálfi Szabolcs
Vendel, Rézműves
Aranka,
Zambo
Jázmin
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Hírek, események

Ófehértó viselheti a „Magyarország
legrendezettebb vasútállomása” címet!
Eredményt hirdetett az állomások és megállóhelyek közötti háziverseny, „A legrendezettebb vasútállomás 2018” országos bírálóbizottsága. A második fordulós bejáráson részt vett zsűritagoknak nehéz dolguk volt, hiszen három állomás is elérte a
maximális 90 pontot. A bírák végül „célfotóelemzéssel” választották ki a győztest.
Az erős mezőnyben Ófehértó mellett Pocsaj-Esztár és Zalaszentiván is hibapont
nélkül hozta a legszebb formáját. A versenyszabályzat szerint azonban csak egyetlen
győztes lehet, ezért a zsűri hosszasan elemezte a bírálat során készített fényképeket.
A versenykiírásnak megfelelően a
kiválasztás az állomások és környezetük műszaki állapotához mért
lehetőségek
figyelembevételével
született. A zsűri egyhangú döntését
végül az alapján hozta meg, hogy a
versengő állomások személyzete,
mint közösség mit tesz a vasúti környezet szépítéséért és barátságossá
tételéért!
I. helyezett: ÓFEHÉRTÓ

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
tüntetésével kezdődött 1956. október 23án, 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 hadüze-
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net 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 1993ban 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.

Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2019. évi pályázati fordulójának kiírása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) közzétette a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2019. 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 is
mobilizál.
Az
Ösztöndíjrendszerhez
történő
önkormányzati csatlakozás határideje:
2018. október 3.
A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 6.
Az Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszer (EPER-Bursa
rendszer) az alábbi linkeken érhető el:
Önkormányzati felület: https://bursa.
emet.hu/onk/tonkbelep.aspx
Pályázói felület: https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx
A pályázat a kormany.hu és az emet.gov.
hu oldalakon érhető el.
A pályázati kiírás megtekinthető továbbá
az Ófehértói Polgármesteri Hivatal hirdető-

tábláján és az ofeherto.hu honlapon.

Ófehértó települést a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:

Haga Renáta - Tokár Zoltán
Ferenczi Beáta - Varó András

Születések:

Dankó Diána Éva
Ferenczi Vivien
Károly Patrik
Kozma Kevin
Pongó Rajmund Raul

Halálesetek:

Csordás Istvánné
Varó László
Reményi József
Balogh Sámuelné
Jenei András
Erdősi Andrásné
Pankotai András
Csongrádi Mihály

Intézményeink életéből
Óvodai hírek
A nyári időszakban is színes, változatos és
élményekkel teli programokkal töltöttük meg
óvodai életet, melyek egy kicsit eltértek a megszokottól. Minden napra, hétre jutott egy-egy
érdekes tevékenység. Kifejezetten izgalmas
az élet az oviban így nyáron is, hiszen reggel
mindjárt az udvaron lehetet kezdeni a játékot,
a pihenésen kívül szinte az egész napot a szabadban töltöttük a gyerekekkel. A napirend
alakításával lehetőséget biztosítunk arra, hogy
a gyermekek jól szervezetten tölthessék mindennapjaikat. Az udvaron való tartózkodás
idején, mindig elmondtuk a baleset megelőzés
szabályait, hogy ügyeljenek saját és társaik testi
épségére.
A nyár folyamán kiemelt feladata minden
óvodapedagógusnak, és dajkának a nevelési évben elsajátított szokások folyamatos gyakorlása
és erősítése volt.
Egészséges életmód
Az egészséges életmód feltételeinek megteremtése rugalmasan, változó körülmények
között, valamint a kialakult testápolási szokások, a kulturált étkezés szokásainak mélyítése,
gyakorlása volt. A folyadék bevitelt az egész
nap folyamán biztosítottuk a gyermekeknek,
amikor az időjárás lehetővé tette, a reggelit,
uzsonnát a teraszon fogyasztottuk. Figyeltünk
a gyermekek ruházatára, hogy az időjárásnak
megfelelő legyen, melyhez a szülőktől kértünk
gyermekük részére a megfelelő és elegendő ruházat biztosítását. Hőségriadó esetén kiemelten
gondoltunk a gyermekek hűtésére, az árnyékban, vagy hűvös helyen való tartózkodásra,
vizes játékokat biztosítottunk. A nyugodt pihenés feltétele a csend, ehhez a megfelelő körülményeket biztosítottuk. A gyermekek kedvenc
„alvós” tárgyukkal pihenhettek. Minden nap
egy megfelelően kiválasztott mesével hangoltuk
a nyugodt pihenésre a gyermekeket.

kázás, a mobil mozgás fejlesztő játékok a tornaszobából kikerültek az udvarra. stb.) Rossz
idő esetén a csoportszobában is használtuk a
mozgásos eszközöket, a gyermekek fejlettsége
és érdeklődése szerint.
Munkajellegű gyermeki tevékenység
A kialakult önkiszolgálás és naposi szokásokat nyáron is gyakoroltuk, kerti munkát végeztek a gyerekek.
Játék
Jó idő esetén a zuhanyozás, vizezés, enyhíttette a nyári meleget, a gyerekek ügyességi, vízi
játékokat játszottak. Lehetőséget, eszközöket
biztosítunk: nagy élmény volt a gyerekek számára a vízi csúszda kialakítása és a pára kapu. A
homokozókban remek alkotások, homokvárak
készültek homokból, sárból, a természet adta
kincsekből, ágakból, gallyakból. A nyári játékokhoz biztosítottuk az eszközöket, helyet és
elegendő időt. Árnyékos helyen, teraszon biztosítottuk a szabályjátékokhoz, konstrukciós
játékokhoz, szerep játékokhoz, vizuális tevékenységekhez az eszközöket. (rajzolás, festés,
gyurmázás, barkácsolás)

szerveztünk, báboztunk, mesét adtunk elő a
gyerekeknek, séta alkalmával tapasztalatokat
gyűjtöttek. stb.
Csibe-táborban a leendő elsősökkel foglalkoztunk, fókuszáltunk az iskolakezdésre.
Zárva tartás: július 16-tól – augusztus
6-ig óvodánk zárva tartott. Ebben az időszakban végezték el a karbantartók a javításokat és
a dajka nénik a nyári nagytakarítást. A nyári
időszakban diák munkások is segítették a munkánkat. Köszönöm minden dolgozó munkáját!
Az új tanév előkészületei:
A pedagógusok augusztus már az új tanév
előkészületein is dolgoztak. A nevelőközösség a
törvényi szabályoknak megfelelően módosította az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, az Érted - Veled pedagógiai programját
és a házirendet. A vezető elkészítette az adatvédelmi szabályzatot, a továbbiakban: GDPR.
(2016/679 rendeletének és Magyarország Alaptörvénye szerint).
Ellenőrzések:
Az óvoda működésének ellenőrzésére is sor
került augusztusban. Magyar Államkincstári
ellenőrzés történt, két tanévet elemezve minden szabályosan, eredményesen működik. A
vezető beszámolóját a 2017/18-as nevelési évről a képviselő testület pozitívan fogadta el.
2018/19-es tanév:

Társas kapcsolatok

Az új tanévet 69 gyerek kezdte meg az
óvodában és 9 gyerek a családi bölcsődében.
A gyerekekkel 6 óvodapedagógus, 3 dajka, 2
kisgyermekgondozó foglalkozik. Munkánkat
közfoglalkoztatottak is segítik.
Újra az óvodában, új gyerekek a bölcsődében, óvodában.

Mozgás, testedzés igényének,
szokásainak alakítása

A nyári összevonások alatt különböző csoportba járó gyerekek kerültek egy csoportba,
célunk, egymás megismerése és elfogadása, a
gyerekek együttműködési képességének alakítása, szociális kompetenciák erősítése, ezzel
személyiségük fejlesztése (drámajáték, közösségi játékok, egymás játékának megbecsülése).

A zuhanyozáshoz, vízhez és naphoz fokozatosan szoktattuk a gyermekeket. Jó idő esetén
igény szerint naponta többször is lehetőséget
biztosítunk a zuhanyzáshoz, felnőtt felügyelete
mellett. A gyerekek egészségének megőrzése,
edzésük érdekében rendszeres szabad levegőzést biztosítottunk, különböző tevékenységeket
szerveztünk a természetben (futkározás, biciklizés, rollerezés, különböző labdajátékok, mászó-

Naponta változatos tevékenységeket kezdeményeztünk, ajánlottunk a gyermekek számára, hogy érdeklődésüknek és kedvüknek
megfelelően választhassanak, ez által az év
közben megvalósult tanulási folyamatokat gyakoroltuk, rögzítettük (pl: Az évszakból adódó
természeti megfigyelések, ok-okozati összefüggések felismerése). Táncházat, sport napot

Az első napok izgatott élménybeszámolókkal teltek, megtörténtek a várva várt viszontlátások, újra találkozhattunk egymással - óvó
nénik, dadus nénik, gyerekek. Nagyon jó volt
átélni, hogy a gyerekek örömmel üdvözöltek
minket, átöleltek, a bátortalanabbak mosolyogva köszöntek és mondták: én is itt vagyok!
A kiscsoportos gyerekek számára (a szülők
számára) az óvoda első napjai, hetei nehezen
teltek, de a szülők és a pedagógusok tudatos
együtt működésével ma már örömmel és kíváncsian érkeznek ők is. A bölcsődébe járt gyerekeke az ott dolgozók tudatos, kitartó munkájuk
eredményeként zökkenő mentesen illeszkedtek
be a csoportok életébe.

a természetvédelemre hívtuk fel a gyerekek figyelmét. A tábor ideje alatt használt helyiségek
tisztaságának megóvását is igyekeztünk a gyerekekkel tudatosítani.

korlatban is elsajátítottak. A nyári balesetek
megelőzéséről, az esetleges sérülésekről, azok
ellátásáról szerezhettek ismereteket. Zöldség- és
gyümölcsnapot is tartottunk.

Sport, egészséges életmód

Önismeret, közösségépítés, kompetenciafejlesztés

Iskolai hírek
„Erzsébet napközi tábor”-t szerveztünk
2018. július 2-6. között, melyen 57 tanulónk
vett részt. A programok sokszínűek, tanulságosak és egyben szórakoztatóak voltak.
Környezettudatosság, természeti értékeink,
iskola- és környezetszépítés
Programjainkat átszőtte a környezettudatosság, a természeti értékeink megismerése,
és megóvása, valamint az iskolai környezetünk szépítése. Kézműves foglalkozásainkon
újságpapírból kosarat fontunk, kavicsokból
kőszobrokat, díszeket használati tárgyakat
készítettünk. Műanyag flakonból buborékfújót alkottunk. Rendkívül érdekes bemutatót
láthattunk a szirti sasról, melynek alkalmával

Értelmi nevelés

A táborozó gyerekek nagy örömére ugráló
várat béreltünk. Használatbavétel előtt a gyerekeket felvilágosítottunk a játék szabályairól,
és annak biztonságos használatáról. Vendégünk
volt egy Európa bajnok triál versenyző, aki bemutatójával, személyiségével elvarázsolta a gyerekeket. A napokat zenés tornával indítottuk,
a szabadidős tevékenységben nagy hangsúlyt
kapott az udvari sport tevékenység és ügyességi
játék. Egy mentőtiszt bemutatóval ismertette
az életmentés lépéseit, amit a gyerekek gya-

A tábor ideje alatt mindvégig biztosítottunk a lehetőséget a tanulók közötti kapcsolat építésére, az ön-és társismeret fejlesztésére
különböző dramatikus, ismerkedési és csapatépítő játékokat játszottunk, közösen alkottunk
meg a tábori élet szabályait. Társasjátékok és
foglalkozások segítségével fejlődtek a tanulók
kompetenciái. Az egymásra való odafigyelés,
tisztelet, kulturált viselkedés és étkezés szabályai rögzültek a táborozás ideje alatt.
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Külső buszos kirándulás.
A nyíregyházi állatparkba terveztük a kirándulást. A megújuló környezetben változatos
programokon vehettünk rész: fókashow, papagáj bemutató, inka piramis kötél rudakkal. Volt
szerencsénk látni a nemrég született afrikai kis
elefántot. Sétát tettünk trópusi környezetben és
az udvaron is. A gyerekeknek meleg ebédet az
állatpark területén biztosítottuk. A vadasparkot
csoportokba szerveződve látogattuk végig így
erősítve tanulóinkban a közösséghez tartozás
élményét. Igyekeztünk ráirányítani figyelmüket a természeti értékeink megóvására.

a gyerekek esztétikai érzéke, finom motoros
készsége, memóriája, térlátása. Kosárfonás során újságpapírt hasznosítottunk újra. Kövekből díszeket, használati tárgyakat készítettünk.
Zsenília kígyót, Erzsébet- kötényét, slime-ot,

óriás buborék fújót, plakátot készítettünk a
gyerekkel. Csoportmunkával készítettük el a
táborban használt helyiségeket jelölő plakátokat. Arcfestés sem maradt el, amit a gyerekek
nagyon kedveltek.

Művészeti nevelés, kulturális örökségeink,
hagyományőrzés, kézművesség
A tábor kezdetén dramatikus játék keretein belül feldolgoztuk Szent Erzsébet legendáját. Kézműves foglalkozásaink során fejlődött

Gondozási Központ
hírei

Klubtagjaink a nagy hőségben a nyírbátori Sárkány fürdőben jártak, ahol a hűsítő
medencei csobbanások között egy finom közös ebédet is elfogyasztottak.

A Gondozási Központ dolgozói felejthetetlen három napot tölthettek el a Balatonnál, ahol mindenki nagyon jól érezte magát.
A programok közül kiemelkedett a Tihanyi
kirándulás.

Születésnaposainkat köszöntöttük az otthonban: Balogh Józsefnét, Kupecz Sándornét, Nagy Józsefnét, valamint Kovács Mihályné klubtagunkat, aki a nyáron töltötte a
80. születésnapját.
Ez a nyár sem múlhatott el Máriapócsi
kirándulás nélkül. A klubtagok és a dolgozók kerékpárral jártak a kegyhelyen. A bazilika megtekintése után közös főzés, szórakozás
töltötte ki a napot.
A dolgozók szakmailag is feltöltődtek az
intézményben tartott továbbképzésen.

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.”
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 le-

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

(Ferenc József utasítása Haynau számára)
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