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2019. július IX. évfolyam 2. szám

Ballagás az iskolában
Június 15-én szombaton iskolánk 19 végzős tanulója vett búcsút tanáraitól és diáktársaitól. 
Név szerint: Andicsku Dávid, Birovecz Márk, Csubák Pál, Dankó Gyula Alex, Galyas Noémi, Ilyés Csaba, Jóni Vivien, Kállai Tamás, 

Kisari Máté, Kokas Ferenc Richárd, Murguly Erik, Nagy Anita, Nagy Laura, Nagy Róbert Sándor, Rézműves Krisztina, Ruszkovics 
Dorina, Szakács Milán Szabolcs, Tölgyfa Gréta, Vónya Szabolcs.

Osztályfőnökök: Lipécz-Asztalos Zsuzsanna és Pazonyi György

Akire büszkék 
vagyunk!

Az idén egy ballagó diákunk Kisari Máté 
érdemelte ki 8 év tanulmányi munkája alapján 
az „Ófehértói Általános Iskola Kiváló Ta-
nulója” címet! A kitüntetést iskolánk egykori 
diákja Horváth János, a Veritas Invest Zrt. Bu-
dapest elnök-vezérigazgatója alapította. Ófe-
hértó Község Önkormányzata emlékserleggel, 
az alapító Balatoni nyaralással jutalmazta a 
kiváló teljesítményt! 

Ezúton is szívből gratulálunk!

IX. „Fehérakác Napok” 2019. szeptember 28.
A megszokott májusi időpont helyett az 

idei évben szeptember 28-án szombaton tart-
juk hagyományos települési rendezvényünket. 
A halasztás oka egyszerű és egyben örömteli. A 
korábbi helyszínen pályázati forrásból „Óvodai 
sportudvar” kialakítására került sor a legkisebbek 
nagy-nagy örömére!

Ennek megfelelően új helyszínen – valószí-
nűleg a Művelődési Ház melletti területen (Köz-
ségi Piac) – várjuk a kedves érdeklődőket gasztro-

nómiai és kulturális programjainkra.
A szórakoztatást biztosító művészek előzetes 

névsora:
• Egri József és Szász Kati – operett, musical, 

magyarnóta
• Nagy Szilárd X-Faktor – pop, rock
• KisCipő Együttes – Republic egyveleg
• Kaczor Feri – mulatós zene 

A végleges program szervezés alatt! 
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Április – Húsvéti készülődés és egyebek az oviban.
• Április 10. – a gyerekek kézműves foglalkozás keretében húsvéti deko-

rációt készítettek az Apagyi kézműves ház közreműködésével. 
• Az ünnepi hangulat előkészítése napokon keresztül átszőtte az óvodás-

gyermekek mindennapjait. A csoportokban változatos technikák alkal-
mazásával készítettek húsvéti díszeket, hímes tojásokat, beszélgettek az 
ünnepkör szokásairól, hagyományairól.

• Április 16. – az intézmény dolgozói feldíszítették a község tojásfáját a 
parkban. Az óvodás gyerekek szülei az idén is bekapcsolódtak a tojások 
gyűjtésébe, festésébe, köszönet érte, minden együttműködőnek. 

• Április 22. – a Föld napjáról játékos vetélkedők szervezésével és plaká-
tok készítésével emlékeztek meg csoportonként a gyerekek. 

Május – Ünnepek, ünnepélyek sora jellemezte a mindennapokat.
• Május 1. – a tehetséggondozó műhely tagjai zenés, táncos műsorral 

léptek fel a Gondozási központban megrendezésre kerülő majálison. 
Majd anyák napja alkalmából szintén versekkel, dalokkal, apró aján-
dékkal köszöntötték a gyerekek az otthon lakóit. 

• Az édesanyákat és a nagymamákat az óvodában is köszöntötték a gye-
rekek. Örömmel segédkeztek az ajándékok elkészítésében, szívesen ta-
nulták a verseket, dalokat. 

• Május 10. – Madarak és fák napjáról minden csoport séták, közös be-
szélgetések és megfigyelések során emlékezett meg.  

• Ebben a hónapban 22-én és 23-án tartottuk évzáró és ballagási ünnep-
ségeinket. A gyerekek nagyon színvonalas műsorokkal készültek ezekre 
a rendezvényekre. Megható volt látni a nagycsoportossá cseperedett 
ballagó gyerekeket, és a könnyeikkel küzdő szülőket, hiszen véget értek 
a gondtalan gyermekévek.  

• Május utolsó hete a gyerekek szórakoztatásáról szólt a gyermekhét kere-
tében. A baptista szeretetszolgálat jóvoltából egy délelőtt ugráló várban 
tombolhattak a gyerekek kedvükre, majd kézműves foglalkozáson tevé-
kenykedhettek.  

• Május 28. – a szülőkkel közösen köszöntöttük gyermekeiket. Minden 
anyuka, apuka, verssel köszöntötte fel a gyermekét, majd a nevelőtes-
tület előadásában A Rátóti csikótojás című mese dramatizált változatát 
láthatta a közönség. A fergeteges táncház után, a délelőtt barkácsolással 
folytatódott és közösen elfogyasztott ebéddel zárult. Reméljük az együtt 
töltött délelőtt a szülők és gyermekeik számára is feledhetetlen volt. 

Június – Nálunk is kezdetét veszi a nyári élet.
• Június 6. – Az elvarázsolt testvérek című mesejátékot tekinthették meg 

a bérlettel rendelkező gyermekek Nyírbátorban.
• A hónap első napjaiban az iskolába menő gyermekek körében elvégeztük a 

DIFER teszt mérését, valamint a programunkban meghatározott értékeléseket. 
• Június 14. – a helyi Református Egyház jóvoltából, az iskolásokkal közösen 

egy nagyon hangulatos tanévzáró bulin vehettünk részt. A gyerekek reme-
kül érezték magukat. Az egyház pályázatának köszönhetően játékkészle-
tünk két darab gyermekeket szállító játék kocsival lett gazdagabb, valamint 
müzlit is kaptak ajándékba a gyerekek. Köszönet érte a Tiszteletes Úrnak. 

• Az óvoda nyári zárva tartásának ideje: július 15-től, augusztus 5-ig. 
Minden Óvodai dolgozónak és gyermeknek kellemes pihenést kívánok! 

Szarvasné Cserepes Margit megbízott óvodavezető

Pályázatainkról

„Lehet jobb a gyerekeknek a Baktalórántházai  
kistérségben II.” EFOP – 1.4.2 -2016-00005

A projekt keretében Ófehértón és a Ligettanyán működő Közösségi Ház-
ban biztosítanak kisebb közösségek számára rendszeres programokat. A 
szolgáltatások között többféle alternatív napközbeni ellátás térítésmentesen 
biztosított: komfortszolgáltatások, játszósarok, közösségfejlesztő rendezvé-
nyek, hagyományőrzés, kortárssegítő, védőnői és családsegítő tanácsadások. 
A projekt keretében óvodánkban a hátrányos helyzetű gyermekek részére 
felzárkóztató foglalkozások kerülnek megszervezésre havi rendszerességgel. 
A tanulássegítő és fejlesztő foglalkozások célja, az óvodáskorú gyermekek 
felzárkóztatása, a hátrányokból eredő általános tájékozottságuk fejlesztése, 
felkészítés az iskolai életre, a lemorzsolódás csökkentése.

„Esélyteremtő Óvoda” EFOP-3.1.3-16-2016-00001  
Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési  

intézkedések támogatása kiemelt projekt 
Ez a projekt az Európai Unió által támogatott Emberi Erőforrások Ope-
ratív Program (EFOP) keretében biztosított forrásból valósul meg 2018 
- 2020.08.31. között. A megvalósulás érdekében háromoldalú együttműkö-
dési megállapodás került aláírásra: Oktatási Hivatal, Ófehértó Község Önkor-
mányzata és az Ófehértói Kastélykert Óvoda részéről. Az intézményből két 
pedagógus aktív közreműködése révén valósul meg a közös gondolkodás az 
esélyteremtés pedagógiai és intézményi tartalmáról, valamint módszereiről. Az 
„Esélyteremtő óvoda” projekt célja, hogy országszerte közösen létrehozzunk egy 
olyan intézményhálózatot, melyben az esélyteremtő nevelési eljárásokat ered-
ményesen alkalmazzuk és képesek leszünk más óvodákkal is megismertetni azt. 
Mindezzel hozzájárulva a gyerekek fejlesztéséhez, a hátránykompenzáló képes-
ség hatékonyságához, a társadalmi helyzetből fakadó hátrányok mérsékléséhez.
Az esélyteremtő projekt a mindennapok pedagógiai tevékenység feltételei-
nek megteremtéséhez, bővítéséhez, gyerek programokhoz járul hozzá. Eddig 
658.197 Ft értékű fejlesztő eszközöket kapott intézményünk, valamint Tokaji 
kiránduláson vesznek részt a gyerekek.

Kastélykert Óvoda hírei

Önkormányzati hírek, információk
Önkormányzatunk ebben az évben is to-

vább folytatja a 2010-2011-ben megfogalma-
zott „Falu megújítási program”-ot. A korábbi 
fejlesztéseket követően ebben az évben az alábbi 
beruházásokat, felújításokat kívánjuk megvaló-
sítani, illetve részben már meg is valósultak:

• Zártkerti pályázat (útalap, vadkerítés építé-
se) – a Szőlő utca felújítása 10.000.000 Ft 
étékben

• Mező utca komplett útalap készítése 
5.969.000 Ft értékben

• Ligettanya külterületi út kiépítése 
92.821.597 Ft étékben

• Településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerű-
sítése – egyszerűen fogalmazva a művelődési 
ház külső felújítása, napelemek felhelyezése, az 
épület klimatizálása 52.084.558 Ft értékben

• Ófehértó Község Önkormányzat szociális és 
egészségügyi szolgáltatásainak komplex ener-
getikai fejlesztése 261.007.772 Ft értékben

• Inkubátor és Szolgáltató Ház létesítése Ófe-
hértón (4558 Ófehértó, Alkotmány u. 56. 
Hrsz. 741/2 alatt) 291.385.181 Ft értékben

További fontos fejlesztésként tekintünk a te-
lepülés egészét érintő Digitális Jólét Programra, 
melynek keretében az optikai kábelek elhelyezé-
sét követően lényeges minőségi javulás lesz érez-
hető az internet szolgáltatásban (Szupergyors 
Internet Program). 

Ehhez a témakörhöz csatlakozva terveink 
között szerepel, hogy az idén a Kastélykert 
Óvoda előtt egy „Közösségi interaktív tér” lét-
rehozását, kialakítását tervezzük megvalósítani 
(LEADER pályázat).

„Szépkorú” köszöntése

Újabb „szépkorú” köszöntésére ke-
rült sor ezúttal a Gondozási Központ 
Bentlakásos Intézményegységében. 
Május 24-én Simon Jánosné (szüle-
tett: Megyesi Erzsébet) Ófehértó, Or-
gona utca 4. szám alatti lakos ünne-
pelte a 90. születésnapját családja és 
lakótársai körében. Az önkormányzat 
nevében Simon József polgármester 
és Boráné Hegedűs Erzsébet megbí-
zott jegyző köszöntötte az ünnepeltet. 
Isten éltesse Erzsike néni!
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Április
• Iskolánk adott helyet a tankerületi helyesírási ver-

seny körzeti elődöntőjének. Az Ófehértói Általá-
nos Iskolát Jakab Richárd 1.o., Czeglédi Vanda 
2.o. és Balogh Miklós 4.o. tanulók képviselték. 
Korcsoportjában Czeglédi Vanda II., Balogh 
Miklós III. helyezést ért el.

• Az 1. osztály tanulói programozható Bee-Bot 
robotméhecskéket kaptak az EFOP 3.2.3-17. 
Digitális környezet a köznevelésben pályázatnak 
köszönhetően.

• Nyílt tanítási napokat szerveztünk, ahol a szülők 
betekinthettek a tanítási órák menetébe. 

• A tavaszi szünet előtt „Nyuszifutáson” és húsvéti 
akadályversenyen vehettek részt tanulóink.

• Húsz tanulónk 2019. április 26-án az EFOP-
3.2.5-17-2017-00002 „Pályaorientációs tevé-
kenység Kisvárdán és vonzáskörzetében” elneve-
zésű pályázat keretein belül látogatást tehetett a 
Csodák Palotájába Budapesten.

• A Komplex Természettudományos Verseny kör-
zeti fordulóján a nyírkarászi Váci Mihály Álta-
lános Iskolában iskolánk csapata eredményesen 
szerepelt. Csapattagok: Petró Balázs, Bakó Gréta, 
Varga Boglárka, Kisari Máté, felkészítő pedagógus 
Guti Emese.  

• Kitartó felkészülésének köszönhetően csapatunk 
elhozta az első díjat az Oktatási Hivatal által tá-
mogatott és a Csarodai Herman Ottó Általános 
Iskola által szervezett „Föld Napja Csarodán” el-
nevezésű megyei versenyről. Csapattagok: Kisari 
Máté, Lovász Patrik, Nagy Nóra, Varga Boglárka. 
felkészítő pedagógusok: Guti Emese, Mohácsiné 
Német Zsuzsanna, Vadász Alíz. 

• Kisari Máté 8. osztályos tanuló szép eredményt 
ért el a tankerületi prózamondó verseny döntő-
jében. Felkészítő tanára: Lipécz-Asztalos Zsuzsan-
na.

• A mátészalkai katasztrófavédelmi versenyen isko-
lánkat képviselte, és becsülettel helyt állt a Varga 
Boglárka, Csubák Pál, Kállai Tamás és Kokas Fe-
renc Richárd alkotta csapat. Felkészítő tanáruk 
Fodor István. 

• Pályázati programok és továbbképzések sokasá-
ga is megvalósult az eltelt időszakban: műhely-
munka Kisvárdán, múzeumpedagógiai órák a 

baktalórántházi Dégenfeld Kastélymúzeumban, 
LEGO továbbképzés pedagógusainknak a Nyír-
egyházi Egyetemen.

• A diákönkormányzat által szervezett húsvéti dél-
után nagy sikert aratott.

• Nyolcadikosaink, osztályfőnökük vezetésével részt 
vettek a budapesti Erkel Színházban az Operaka-
land elnevezésű programon.

• Pályázati forrásból modern oktatási eszközökkel 
gazdagodott intézményünk: érkeztek digitális táb-
lák, projektorok, digitális fényképezőgépek, 4 da-
rab asztali számítógép, Lego tároló szekrény, Lego 
Wedo 2.0, Bee-Bot csomag (alkotópályákkal), 
tablet tároló szekrény, amely töltésre is alkalmas, 
vezeték nélküli hangfal kihangosításhoz. 

Május
• Több szakmai továbbképzéseken vettünk részt 

májusban: A tiszabezdédei általános iskolá-
ban műhelymunkán, Fejlesztő biblioterápia és 
e-biblioterápia képzésen és szakmai napon Kisvár-
dán.

• Tavaszi szavalóversenyünknek a községi könyvtár 
adott helyet. A Nyíregyházi Móricz Zsigmond 
Megyei Könyvtár jóvoltából a helyezést elérő 
gyerekek jutalomkönyvben részesülhettek. Alsó 
tagozaton: I. helyezés: Bakró Károly 1. osztály; II. 
helyezés: Czeglédi Vanda 2. osztály; III. helyezés: 
Virág Vivien 4. osztály; különdíjban részesült: 
Varga Balázs 4. osztályos tanuló. Felső tagozaton: 
I. helyezés Petró Balázs 5. osztály, II. helyezés Ko-
kas Nikolett 7. osztály, II. helyezés Puholla Liliána 
5. osztály. Kisari Máté különdíjan részesült.

• Lurkó fesztiválon vehettek részt Baktalórántházán 
a 3. és 4. osztály tanulói.

• Felejthetetlen Gyermeknapot tartottunk az isko-
lai diákönkormányzat szervezésében, ahol tanuló-
ink taneszközcsomagot kaptak ajándékba.

• Az osztályfőnökök lebonyolították az év végi szü-
lői értekezleteket, és megszervezték a tanulmányi 
kirándulásokat. Tanulóink így eljutottak Aggte-
lekre, Nyíregyházára, Nyírbátorba, Budapestre.

• Hon- és népismereti szakkörünk Szatmár-beregi 
körúton vehetett részt az EFOP 3.3.2 pályázat ke-
retében. Ugyanehhez a pályázathoz kapcsolódva 
debreceni kirándulást is szerveztünk. 

• Madarak és fák Napja alkalmából színvonalas 

természettudományos akadályversenyen vehettek 
részt tanulóink.

• Az előírásoknak megfelelően lebonyolítottuk az 
Idegen nyelvi és az Országos Kompetenciamérést 
a 6. és 8. évfolyamokon.

• Felső tagozatos diákjaink kipróbálthatták az 
Okostankönyveket, így betekintést nyerhettek a 
legmodernebb oktatástechnikai eszközök haszná-
latába.

• A hónap zárásaként az iskolai diákönkormányzat 
képviselői bensőséges ünnepséggel lepték meg pe-
dagógusinkat.

Június
• Élményekkel teli évzáró bulit tartottunk az Ófe-

hértói Református Egyházközség támogatásával.
• Az alsós gyerekek egy bábszínház műsorát nézték 

meg Nyírbátorban.
• Ebben a hónapban két darab interaktív panellel is 

gazdagodott iskolánk.
• Megtartottuk a ballagással egybekötött tanévzáró 

ünnepségünket. Ebben a tanévben 19 diákunk 
fejezte be eredményesen általános iskolai tanul-
mányait.

• A tanévben nevelőtestületi dicséretet kaptak 
példamutató magatartásukért, szorgalmukért 
és kitűnő bizonyítványukért a következő tanu-
lók: Galyas Evelin 1. osztály, Czeglédi Vanda, 
Tomasovszki Sára 2. osztály, Varga Balázs, Virág 
Vivien 4. osztály, Petró Balázs, Varó Nikolett 5. 
osztály, Varga Vendel 6. osztály, Varga Boglárka 
7. osztály, Ilyés Csaba, Kisari Máté 8. osztály.  
Valamennyien elismerő oklevelet kaptak, vala-
mint belépőjegyet a Fővárosi Nagycirkusz elő-
adására.

• Az idén Kisari Máté 8 év kitartó munkájáért kiér-
demelte „Az iskola kiváló tanulója” díjat. Emellett 
2019-ben Máté kapta meg a Kisvárdai Tankerüle-
ti Központ Kiváló Versenyző Díját, amely ünne-
pélyes keretek között került átadásra Kisvárdán a 
Várszínház és Művészetek Házában.

• Az idei tanévben is megrendezésre került a Nyári 
Napközi Erzsébettábor, ahol 55 tanulónk tölt-
hette hasznosan és élménydúsan a nyári szünidő 
első napjait. Kirándultak Nyírbátorba, moziban 
voltak Nyíregyházán, szabadidős foglalkozásokon 
vettek részt. 

• Áprilisban a Máltai Szeretet Szolgálat jóvoltából ellátogattak hozzánk a Fehér-
gyarmati Fogyatékosok Nappali Intézményének tagjaik, akik egy csodálatos dél-
utánt szereztek az otthon lakóinak.

• Az idei évben is megrendezésre került az Ófehértói Gondozási Központban a 
majális. Színes műsor, változatos programok, fellépők tették színessé a délutánt. 
Finom vacsora elfogyasztása után a zenét Kiss Zoltán szolgáltatta.

Iskolai hírek, események 

Gondozási Központ hírei, eseményei
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valamint a Történelem és Barátai 

Alapítvány

Hársfalvi Péter  
tanulói ösztöndíjat hirdet

A pályázat célja a tehetséges ta-
nulók ösztönzése a jobb tanulmányi 
eredményre, középiskolai tanulmá-
nyaik elősegítése és az Ófehértói 
születésű történész főiskolai tanár,  
Hársfalvi Péter emlékének ápolása.

 
Pályázhat az a 8. osztályos ófehértói 

általános iskolás, aki

- 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 tanulmá-

nyai folytatásánál kiemelkedő szerep jut a törté-
nelemtanulásnak.

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

- 4,0 vagy a feletti tanulmányi ered-
ménnyel zárta a tanévet,

- történelemből jeles volt,
- tervezett felsőfokú tanulmányiban fel-

vételi tárgyként szerepel a történelem 
tantárgy.

 A pályázat benyújtási határideje:  
2019. augusztus 15-ig!

A pályázatot benyújtók között egy 
általános iskolás és egy középiskolás 

lehet nyertes.
A tanulói ösztöndíj odaítéléséről az erre a célra 

alakult kuratórium dönt.
Az ösztöndíj összege 20-20 ezer forint.

A pályázat benyújtásának címe: Ófehértó Község 
Önkormányzata, 4558 Ófehértó, Alkotmány út 54.

A pályázat eredményét 2019. szeptember végén, a 
Hársfalvi Péter emléknap keretében ünnepélyesen 
hirdetik ki a pályázat kiírói. A tanulói ösztöndíj ki-
fizetésére egy összegben azon alkalommal kerül sor.
Pályázni a pontosan kitöltött adatlappal lehet, 
amelyik letölthető az alábbi helyről:

www.ofeherto.hu

Pályázati felhívás - Hársfalvi Péter tanulói ösz-
töndíjra

FELHÍVÁS – Adj vért!
A Magyar Vöröskereszt Nyírbátori 

Szervezete tisztelettel kéri Ófehértó köz-
ség lakosságát, hogy akinek lehetősége 
van rá és egészségi állapota is megengedi, 
adjon vért és segítse beteg embertársait!

A véradás időpontja: 2019.07.12.
 (péntek) 12-15 óráig

Helyszíne: 
Gondozási Központ (Öregek Otthona) 

Ófehértó, Szent István utca 27.

Művelődési Ház és Könyvtár eseményei
• Április 3. – Helyesírási versenynek 

adott otthont a helyi könyvtár, ahova 
Levelek, Nyírjákó, Gyulaháza, Rohod 
és Ófehértó község Általános iskolás 
gyerekek jöttek el versenyezni. A helyi 
iskolából Czeglédi Vanda, Balogh Mik-
lós Lorenzo és Jakab Richárd vett részt. 
A könyvtár apró kis ajándékokkal ked-
veskedett a résztvevő gyerekeknek.

• Április 15. – Húsvéti kézműves foglal-
kozást tartottunk a 7. osztályos tanulók 
részvételével, Herczegné Kovács Irma és 
Mohácsiné Németh Zsuzsanna tanár-
nők irányításával.

• Május 1. – a Móricz Zsigmond Megyei 
Könyvtár és a helyi könyvtár jóvoltából 
a Gondozási központban tartott Majá-
lisra látogatottak el a Nyíregyházi Szín-
ház művészei Horváth Margit és Tóth 
Károly, akik felejthetetlen hangulatot 

teremtettek népszerű operett és musical 
slágerekkel a jelenlévő vendégeknek.

• Május 4-8. – Könyvtárunk is csatlako-
zott az INTERNET FIESTA országos 
programjához „Nagyik a világhálón” és 
„Ismerkedés az okos telefonnal” cím-
mel.

• Május 15. – Vendégünk volt M. Kácsor 
Zoltán író, ahol a gyerekek elutazhattak 
DÍNÓMDÁNOMBA. Az író- olvasó 
találkozó jó hangulatban telt el.

• Május 16. – Tavaszi szavalóversenyt 
rendeztünk a könyvtárban. A gyerekek 
csodaszép versekkel készültek. A könyv-
tárunk könyv jutalomban részesítette a 
helyezetteket: Bakró Károly 1., Czeglé-
di Vanda 2., Virág Vivien és Varga Ba-
lázs 4., Petró Balázs 5., Puholla Liliána 
6., Kokas Nikolett 7., valamint Kisari 
Máté 8. osztályos tanulókat.

• Június 12. – Néprajzi foglalkozás volt 
Guti Emese tanárnő vezetésével a 7. 
osztályosok tanulók számára


