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Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag,
Boldog Újesztendőt kívánok mindenki számára!
A Képviselő-testület nevében:
Simon József polgármester
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 ös�szefogással felállított és az intézmények
által feldíszített fa (fák), az ünnepi fények
jelzik, sugározzák a reményt, a szeretetet, a közös ünneplés lehetőségét. Az
idei évben három helyen állítottunk fel
karácsonyfát: a Főtérre Simon András és
családja Váci utcai lakosok, a Gondozási
Központ elé Sebők Zoltán és családja Alkotmány utcai lakososok, a Művelődési
Ház elé Balogh Andrásné Széchenyi utcai lakos adták a fenyőfát. Köszönjük a
nagylelkű felajánlásokat!

Dr. Hársfalvi Péter Emléknap 2018
Október elején az ismert és elismert tudósra, történészre, főiskolai tanárra dr.
Hársfalvi Péterre emlékeztünk születésének 90. évfordulója alkalmából. Büszkén
mondhatjuk, hogy 1928. szeptember 26-án Ófehértón született és hogy „ezen a
neki legszebb csillagragyogású, kedves faluban teltek gyermekkori évei”. Innen indult a nagyívű és országos ismertséget hozó tudományos karrierje, lett kiváló történész és főiskolai tanár, tanszékvezető.
Korai halála (1985. január 6.) hosszú időre elcsendesítette a szülőfalu és kiemelkedő képességű, elismertségű szülöttének kapcsolatát. Az áttörést a 2012-es év hozta
meg, amikor az egykori tanítvány, dr. Reszler Gábor tanszékvezető és a jóbarát, dr.
Sallai József megszólította a szülőfalut a közös megemlékezésre. A képviselő-testület
fogékony volt a kezdeményezésre, az első főhajtás a Hársfalvi Péter Tanulói Ösztöndíj alapításával zárult.
A mostani megemlékezést Ófehértó Község Önkormányzata szervezte, ahol megjelentek az egykori munkatársak, tanítványok, szaktekintélyek és a község érdeklődő
lakossága. Simon József polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd ünnepi
beszédében hangsúlyozta, hogy ez a különleges alkalom lehetőséget ad arra, hogy
dr. Hársfalvi Péter személye, emléke megkerülhetetlen tényezővé váljon Ófehértó
életében. A lakosság minden nap találkozhat a nevével, az iskolába járó gyermekek
minden nap láthatják és olvashatják a felavatásra és megszentelésre váró emléktábla
üzenetét. Bár tudjuk a teste máshol pihen, remélem, a lelke végleg hazatért –
zárta beszédét a polgármester.
Kovács Sándor, a térség országgyűlési
képviselője megemlítette, hogy az emléktábla-avató ünnepségnek kulturális
kisugárzása van, és azt a tiszteletet kapja
a falu szülötte, ami őt megilleti.
Dr. Orosz István professzor, a Szabó István történelmi iskola egyetlen élő
tagja dr. Hársfalvi Péterről, pályatársáról, barátjáról szólva megjegyezte, hogy
az emberi humánum, a tájékozottság
megtestesítője volt. A krisztusi kornak
megfelelő, 33 éve bekövetkezett halála derékba törte a kiteljesedő életét. Az
akadémikus meghatottan leplezte le az
emléktáblát dr. Sallai Józseffel, aki közölte: „Az emlékmű kifejezi a nagyságát
– és a hiányát”.
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Hírek, események

Szent Miklós napja –
hozzánk is ellátogatott
a Télapó
December 6. – Szent Miklós napja. Minden gyermek várva várt ünnepe. Ezen a napon a hagyományoknak
megfelelően a mi településünkre is
ellátogatott a Télapó. A főtéren felállított Mikulás házban várta a gyerekeket, akiknek ajándékot, szaloncukrot osztogatott. Ellátogatott a
nevelési – oktatási, valamint szociális
intézményeinkbe is, ahol a gyerekek,
vagy éppen a felnőttek versekkel, énekekkel fogadták. A szíves fogadtatásért
cserébe mindenki kapott ajándékot,
cukrot, diót, mogyorót!

Könyvet jelentettünk meg a
településünk történetéről…
Ófehértó
Község
Önkormányzata
impozáns,
információgazdag monográfiát jelentetett meg „Ófehértó
évszázadai” címmel 2018. október 11-én. A kötetbemutatón az összes szerzőt (dr. Láczay Magdolnát, dr. Révay Valériát, Kujbusné dr. Mecsei Évát, dr. Bodnár Zsuzsannát,
Henzsel Ágotát, L. Nagy Mártát, dr. Sallai Józsefet, dr. Németh Pétert, dr. Kormány Gyulát, dr. Bene Jánost, dr. Kókai
Sándort, dr. Galambos Sándort) ünnepélyes keretek között
köszöntöttük. A könyvet elsősorban azoknak ajánljuk, akik
kíváncsiak a település múltjára, és szívükön viselik jelenlegi
sorsát, és hisznek a jövőjében. A könyv Ófehértó kis értéktára. Bízunk abban, hogy nemzedékek olvasmánya lesz ez a könyv és örömüket lelik benne a község múltjával találkozni vágyó
érdeklődők, és növeli bennük a helyi értékek iránti fogékonyságukat.

Szociális tűzifa a rászorulóknak
Önkormányzatunk az idei évben is benyújtotta pályázatát a Belügyminisztérium
felé a 2018. évi szociális tüzelőanyag támogatására. A belügyminiszter meghozta döntését, melynek értelmében Ófehértó település 307 m³ tűzifa vásárlására kapott pénzügyi
fedezetet (5.848.350 Ft).
Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa
támogatás helyi szabályairól szóló 6/2018.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra
beérkezett valamennyi pályázót támogatásban részesítette önkormányzatunk képviselő-testülete. A pályázat
a 2018/2019. tanév második és a
2019/2020. tanév első félévére vonatkozik.

(XI.09.) önkormányzati rendelete alapján
határidőre beadott kérelmeket a Szociális Bizottság áttekintette és meghozta a döntését.
A kiszállítást az önkormányzat saját járműveivel és saját költségén oldja meg. A szállítás várható időpontja: 2019. január hónap!
Megjegyzés: a tűzifát legkésőbb 2019. február 15-éig kell kiszállítani!
Kérjük a Szociális Bizottság döntésének
szíves elfogadását és tudomásul vételét!

Gondozási Központ hírei, eseményei
• A Szociális munka napja alkalmából
Simon József polgármester úr köszöntötte a Gondozási Központ dolgozóit.

társai fergeteges műsorral zárták a napot.

• Alapítványunktól karácsonyra lakóink egy csodálatos Tv-ét kaptak,
melynek nagyon örültek.

Ófehértó települést a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
Prekup Alexandra - Mészáros Imre
Születések:
Horváth Noel
Sipos Adél
Halálesetek:
Nagy Sándorné
Rubóczki Pálné
Varga Zsolt
Kanizsár András
Balogh Róbert Ferenc
Somogyi Lászlóné
Bella Endre Istvánné
Simon József
Kazsik József
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• A Gondozási Központba is ellátogatott a Mikulás mindenki örömére
énekekkel, versekkel várták a lakók
majd kiosztotta a csomagokat és tovább sietett.

• Az Idősek napja alkalmából felejthetetlen napot tölthettünk el köszöntők
után Nyíri Szabó Sándor és zenész

Szeretnénk megköszönni mindazoknak a támogatását, akik adójuk 1%-át
felajánlották illetve támogatták alapítványunkat. Tisztelettel kérjük Önöket,
amennyiben módjukban áll továbbra is
támogassák az Ófehértói Idősekért Alapítványt, hogy minél több örömet szerezhessünk időseinknek.
Adószámunk:19211868-1-15
Számlaszám:68700205-10212147

Iskolai hírek, események
Október
• Állatok világnapja alkalmából tanulóink
munkáiból kiállítást szervezett Máténé Kiss
Marianna kolléganő.
• Az aradi vértanúk emléknapja alkalmából
megemlékeztünk az egykori tragikus eseményekről történelemórákon. A 6. osztályosok
a könyvtárban is részt vehettek az emléknappal kapcsolatos foglalkozáson.
• A 2. osztályban elkezdődtek a kiscsoportos
LEGO-s foglalkozások matematikából, Istenes Kitti vezetésével.

• Október 11-én ünnepi megemlékezés keretében emléktáblát avattak községünkben
dr. Hársfalvi Péter tiszteletére, melyen megjelent iskolánk nevelőtestülete és dolgozói.
Tanulóink szép rendben képviselték intézményünket a nevezetes eseményen.
• Máténé Kiss Marianna megtartotta az első
Boldogságórákat a 4. osztályban az „Optimizmus” címmel. Az órákat teljes mértékben pozitívan értékelte, így a 4. osztályban
délutáni foglalkozások keretében kívánja bevezetni, minden hónapban más-más témával
foglalkozva.
• Múzeumpedagógiai foglalkozáson is részt
vett Baktalórántházán a Dégenfeld Múzeumban.

Kastélykert Óvoda
életéről
A mindennapi tevékenységek, fejlesztések,
örömök és csodák mellett a következő programok valósultak meg:
„TÖK JÓ NAP”/
ŐSZI BARKÁCSOLÁS
A szülőkkel együtt barkácsolás keretében
őszi hangulatot varázsoltunk az intézmény
előtti térre. Szülők, gyerekek, dolgozók gyűjtöttük a díszítéshez az őszi terméseket, készítettünk „ősz anyót, apót”, dekorációt. Köszönjük
a szülők aktivitását.
ÁLLATOK VILÁGNAPJA
Az Állatok világnapja október negyedikén
van, ezért és a pedagógiai programunkban
leírtak szerint tettünk említést ezekben a napokban az állatokról. E jeles nap egész évre
azt üzeni, hogy éljünk harmóniában a minket
körülvevő élőlényekkel és a természettel. Nem
csak filmeket, képeket, nézegettek, mesét hallgattak, rajzoltak a gyerekek, hanem állatsimogató kiránduláson vettek részt a Lipi- Akácliget
Vendégház tanyáján és családi házaknál is, köszönjük a lehetőséget.

• Október 23-a tiszteletére hagyományosan a
7. osztályosok adtak méltó ünnepi műsort.
Felkészítő tanáraik: Mohácsiné Német Zsuzsanna és Lipécz-Asztalos Zsuzsanna.

• Minden diák aktívan és lelkesedéssel vett
részt az intézmény által október 24-én 2.
alkalommal szervezett pályaorientációs nap
érdekes programjain. Középiskolák mutatkozhattak be ajánlva képzési profiljukat.
Tanulóink megfigyelhettek tevékenységeket
(hajfonás, frizurakészítés, kézmasszírozás),
de tevőlegesen is részt vehettek divattervezésben vagy édesség előállításban, terítésben.
A 7-8. évfolyamosaink előadásokat hallhattak a megjelent középiskolák képviselőitől és
egykori iskolatársaiktól, akiket nagy örömmel láttunk.
• Az október 25-én Műhelymunka keretében
más települések pedagógusainak az alábbi foglalkozásokat mutattuk be: LEGOprogramozás, matematika órán használatos
LEGO eszközök bemutatása, szakmai megújulásunk egyik bizonyítékát a KIP módszer
alkalmazását.
November
• November 8-án mentor látogatott Boldogság órát „Ilyen vagyok én?” címmel.

• 2 kolléga a Nyíregyházi Egyetemen, „Projekt
alapú ismeretátadás LEGO robotokkal” címmel, 5 kolléga a „Személyiségfejlesztés a művészet eszközeivel” továbbképzésen vett részt.
• Az 1. osztályban a fejlesztőpedagógus segítségével elkészült a DIFER mérés.
• Elkészült a tantermek és a folyosók téli dekorációja.
• Kozsla György 5. osztályos tanulónk tankerületi népdaléneklési versenyen 2. helyezést
ért el. Felkészítője Jana Sándor tanár úr.
• Iskolánkat 4 tanuló képviselte Baktalórántházán az I. világháború lezárásának centenáriumi évfordulója alkalmából rendezett csapatversenyen: Andicsku Dávid, Ilyés Csaba,
Kisari Máté, Vónya Szabolcs. Nemes küzdelemben 2. helyezést értek el.
• Vásárosnaményban több programon vettünk részt szülőkkel, tanulókkal: pályaválasztási tájékoztató szülőknek, pályaorientációs műhelyfoglalkozás 7-8. évfolyamos
tanulóknak és pályaválasztási konferencia.
• Tanulóink katasztrófavédelmi előadáson ismereteket szerezhettek a téli környezetszen�nyezésről „Ne gyújtsd, gyűjtsd!” címmel.
• Hagyományainkhoz híven egészségnapot
tartottunk ebben a hónapban. Tartalmas, izgalmas foglalkozásokon vehettek részt kicsik
és nagyok egyaránt.
December
• Mikulás napi rendezvényünk gazdag programot kínált. A diákok részt vehettek mikulás
fotózáson, akadály pályán mérhették össze az
ügyességüket, rénszarvast etettek, szaloncukrot tapogattak, speciális kommandó kiképzésen vehettek részt. Ének és foci versenyen
mérték össze a tudásukat az osztályok. Nem
maradt el a mindig nagy sikernek örvendő
tombolasorsolás sem.

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK

NYÍLT NAP

A tanévben bérletet vásároltunk a Nyírbátori Művelődési Központ gyerek színház
előadásaira. A gyerekek számára nem csak a
helyszín, a mese volt feledhetetlen, a buszos
utazás is nagyon jó hangulatban telt, figyelve a
közlekedést, a természetet.
A könyvtárral közösen több előadást szerveztünk, mely a gyerekek ismereteit bővítette:
Lábita előadása, mese előadás, zenés műsor tette szebbé a gyerekek napjait.

A szülők betekintést nyerhettek gyermekük
mindennapi életébe. Megnézték, mit csinál a
gyermekük az oviban, mit tanulnak, hogyan
zajlanak a tevékenységek, foglalkozások, hogyan viszonyul gyermekük a pedagógushoz, a
társaihoz, milyen mértékben vesz részt a közös
tevékenységekben.
Megismerhették a pedagógus módszereit
és azt milyen megoldásokat alkalmaz egy-egy
helyzetre. Tapasztalatokat gyűjthettek, gyermekük neveléséhez.

FOGÁSZATI SZŰRŐVIZSGÁLATOK
Gyermekkorban kiemelten fontosak az orvosi szűrővizsgálatok, a fejlődés és a növekedés
folyamatos nyomon követése, hogy időben
felfedezzük az esetleges egészségügyi problémákat, elmaradásokat. Az óvodában éves
szűrővizsgálatokat végez Dr. Konczili Vendel
házi orvos és Dr. Láng Noémi fogorvos, melyet nagyon köszönünk. A korai diagnosztika
gyermekkorban azért is lényeges, mert számos
probléma gyorsan orvosolható, illetve nagy
hatékonysággal kezelhető. Novemberben fogorvos néni szűrővizsgálatán vettek részt a gyerekek, már ismerősként megyünk a rendelőbe és
mindent érdeklődéssel figyelnek a gyerekek. A
szűrés hasznos segítség volt a gyermekek egészségkultúrájának kialakításában is, hiszen a fogorvos nénitől hallották, mire kell odafigyelniük
egészségük érdekében.

„ADVENTI GYERTYA,
FRISS FENYŐ ÁG”
„Karácsonyi barkácsoló, ünnepvárás” volt
a programunk a szülőkkel december 3-án. A
karácsonyra való ráhangolódást különleges tevékenységekbe ágyaztuk. Régi hagyományokat
idéztünk fel: Luca nap, mézeskalácssütés. Ünnepi dekorációt készítettünk az intézménybe.
Közösen készültünk a Községi Karácsonyi forgatagra, ezzel is fokozva a különleges adventi
hangulatot. Köszönjük a szülők támogatását,
segítségét.
„MIKULÁS, MIKULÁS MINDEN GYEREK VÁR”
Adventi készülődésünk a Mikulás várással
kezdődött. Mint mindig, most is nagy várakozás előzte meg a Mikulás érkezését. A gyerekek
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nagy figyelemmel hallgatták dicsérő szavait és
cserébe lelkesen verseltek, énekeltek. A Mikulástól az óvoda előtti téren és az óvodában is
kaptak ajándékot a kicsinyek, melyet nagyon
köszönünk. Egy zenés műsorral is megajándékozott bennünket: a Megyei Könyvtár és Juhász Katalin jóvoltából.

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
ESEMÉNYEI
• 2018. 09. 06. – Író-olvasó találkozó Dániel Andrással „A kuflik nyomában” c. mese
könyv bemutatója.

győztesei kaptak jutalomként 1-1 könyvet
a könyvtártól. Bakó Gréta, Andicsku Bálint,
Varga Boglárka.
• 2018. 10. 01. – Elkezdődött az idén is az
„Őszi könyvtári napok” ennek keretében ellátogatott hozzánk székely földről – Hargita
megyéből a Lábita bábszínház, mely feledhetetlen és fantasztikus jókedvet varázsolt a
bölcsiseknek és az óvodásoknak is.
• 2018. 10. 02. – Mátyás király emlékére
könyvtári órát tartott Mező Ilona tanárnő az
5. osztályos gyerekekkel.
• 2018. 10. 03. – Könyvturi a könyvtárban a
selejtes könyvekből válogathattak a gyerekek
és a felnőttek egyaránt.
• 2018. 10. 03. – Kuflik a könyvtárban – társas játékozás.
• 2018. 10. 04. – Az Idősek napja alkalmából
a Gondozási központba meghívtuk Nyíri
Szabó Sándort és Gáspár Anita, hogy az időseknek jó hangulatban és vidám pillanatokban legyen részük.
• 2018. 10. 04. – Az aradi vértanúk megemlékezése a 7. osztályos tanulók és Guti Emese
tanárnővel.

2018. 10. 05. – „Mindenféle állat” - plüss
állatok kiállítása az Állatok világnapja alkalmából.
• 2018. 10. 05. – Családok az interneten – a
világháló megismertetése a családokkal.

• 2018. 10. 17. – Író-olvasó találkozó – Nagy
Zsuka – Ratkó József díjas költővel (aki Ófehértói gyökerekkel rendelkezik)

•
• 2018. 11. 07. – Telegdi Ágnes – írónő a téli
madármesékről mesélt az óvodásoknak.
• 2018. 12. 06. – Juhász Katalin előadó az
óvodásoknak vitte a zenés műsort a könyvtár
jóvoltából.

• 2018. 09. 29. – Népmese napja megemlékezés Benedek Elek- íróra. Ez alkalomra meghirdetett rajzverseny kihirdetése és ennek

Tisztelt Lakosság!
Ófehértó Község Önkormányzata a karácsonyi készülődés jegyében tisztelettel és szeretettel hív és vár mindenkit az alábbi rendezvényére:

2018. december 20. (csütörtök)

KARÁCSONYI FORGATAG
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

Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánok
Képviselő-testületünk nevében:
„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről,
a világosság Atyjától száll alá,
akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.”

Simon József
polgármester
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