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HÚSVÉT
A nagypénteki gyötrelem után
mikor csordultig telik a pohár,
és nagyon messze repül el a nyár
és nyitott sírunk áll a Golgotán,
akkor, pirosan fénylőn, igazán,
élettel, dallal, a Húsvét köszön,
a sírból kiszáll az élet, öröm.
De mindig, mindig nagypéntek után!

Kedves Ófehértóiak!
A közelgő ünnep alkalmából Önkormányzatunk nevében
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok
településünk minden lakója számára!
Tisztelettel:
Simon József polgármester

(Kárász Izabella)

Tisztelt Ófehértóiak!
Nem lehet elégszer hangsúlyozni,
hogy a koronavírus-járvány az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt. Ezért
arra kérjük őket és minden állampolgárt, hogy fogadjanak meg néhány
fontos tanácsot, amivel jelentősen
csökkenthető a fertőzés veszélye.

•

A legfontosabb!
•
•
•
•
•

Továbbá!
Kerüljük azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a zárt tereket,
a csoportos rendezvényeket, és lehetőség szerint a tömegközlekedést!
Kerüljük az érintkezést lázas betegekkel, vagy olyan hozzátartozóval, aki
köhög, tüsszög, lázas!
Gyakran és alaposan mossunk kezet,
szappannal és vízzel!
Kerüljük az ölelést, és a kézfogást!
Szellőztessünk gyakran!
Együnk sok gyümölcsöt, zöldséget és
vitamindús ételeket!

• Ha tüneteink vannak (például láz, szárazköhögés, izomfájdalom), akkor ne
személyesen menjünk a háziorvoshoz,
hanem telefonon hívjuk fel az orvost!
Fontos, hogy a családtagok is most jobban figyeljenek az idős hozzátartozóikra!
Ha pl. valamely családtag (unoka, gyerek) a közelmúltban külföldi fertőzött területen járt vagy előfordulhat, hogy valaki
olyannal érintkezett, aki fertőzött, most lehetőség szerint kerülje az érintkezést idősebb
szüleivel, nagyszüleivel!

Vigyázzunk egymásra!
Vigyázzunk az idősekre!

Ófehértói Krónika
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Önkormányzati hírek

Közmeghallgatás

Elmaradnak a „Fehérakác Napok”

A korábbi évekhez hasonlóan idei évben is januárban,
pontosabban január 27-én tartotta Önkormányzatunk
Képviselő-testülete a közmeghallgatással egybekötött falugyűlését.
A fórumon Simon József polgármester tájékoztatta a
lakosságot a Képviselő-testület elmúlt évben végzett munkájáról, valamint az önkormányzati törvényben foglalt
kötelezettségeknek eleget téve felvázolta a 2020. év terveit,
feladatait.
Ezt követően a jelenlévő állampolgárok véleményt nyilvánítottak, illetve kérdéseket intéztek a Képviselő-testület
felé.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírusfertőzés kockázatainak csökkentése érdekében az idei évben
nem kerülnek megrendezésre a „Fehérakác Napok”.
A rendezvény újraindításának tervezett időpontja

2021. május 14-15.

Külsőleg megújult a Művelődési Ház
Bizonyára már sokan észrevették, hogy
külsőleg teljesen megszépült és némi változáson is átesett településünk egyik fontos közösségi épülete a Művelődési Ház.
Az 1964. augusztus 20-án felavatott és
átadott intézmény megszépülése része
annak a „Megújítási, felújítási programnak”, amely során új arculati elemekkel
bővült községünk. A 2010-től zajló folyamat utolsó állomásához érkeztünk ezzel
a beruházással, hiszen Képviselőtestünk akkori elhatározása,
terve most teljesülhetett be. Valamennyi középületünk megújítása, felújítása megtörtént! A Művelődési Ház esetében még
vár ránk ugyan egy belső felújítás – pályázatot nyújtunk be
a Magyar Faluprogram keretében erre is –, de örömmel tölt
el bennünket, hogy valamennyi épületünk megszépült, megújult, jobb esetben újat, újakat sikerült építenünk.

A pályázat főbb adatai:
• Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP) című, VP67.2.1-7.4.1.1-16. kódszámú pályázat
• Projektazonosító: 1929464621
• Támogatói okiratban szereplő teljes összköltség: 52.084.558 Ft
• A nyertes projektre 47.309.791 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott településünk.
• Önkormányzati önerő: 4.774.767 Ft

Művelődési Ház és Könyvtár eseményei
Könyvtár
• Február 26-án volt 3. osztállyal játékos könyvtárdélután!
• Március 6-án a Vidám manók együttes az óvodás gyerekeknek feledhetetlen interaktív zenés szórakoztató
műsorral kedveskedtek!
• Február 26-án a 3. osztályos
tanulókkal játékos könyvtárdélutánt tartottunk!
Művelődési Ház
• Február és március első hetében ifjúsági csoportfoglalkozás volt a Művelődési
Házban.
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INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL
2020. január 1. – 2020. március 31.
KASTÉLYKERT ÓVODA HÍREI
A téli szünet csendje után január
6.-ától ismét zsivaj töltötte be az óvoda csoport termeit.
• A Jutalom Vagyok Korai Szenzomotoros Szűrés Projekt keretén belül több
gyermek kontrol mérésére került sor.
Ez a vizsgálat arról tájékoztatja a szülőt, hogy gyermeke mozgás fejlettsége
korának megfelelő e, illetve javaslatot
tesz a lemaradást mutató terület fejlesztésére és ahhoz szakembert javasol.
• A Nyírbátori Kulturális Központban,
Az elvarázsolt egér kisasszony című
mesejátékot tekinthették meg a bérlettel rendelkező gyermekek.
• Szintén Nyírbátorban a Bozsik program keretében megrendezésre kerülő
Körzeti Gyermeklabdarúgó Tornán
nyolc kisfiú képviselte óvodánkat.
• Hó végén a könyvtár szervezésében
interaktív mesejátékot nézhettek meg
a gyerekek és kapcsolódhattak be a
mese folyamatába. Nagyon élvezték a
gyermekek az előadást.
Februárban a farsangé volt a főszerep egy héten keresztül.
• Az ünnepi hangulat előkészítése során, farsangi díszbe öltöztettük az
óvodát és a gyerekek próbálni kezdték
meglepetés műsoraikat.
• A farsang hetében hétfőn minden
gyermek egyéni jelmezében élvezhette
az átalakulás, átváltozás csodáját.

• Kedden planetáriumi vetítésen egy
varázslatos űrutazáson vehettek részt
a gyermekek. Mindegyikük csodálattal és élvezettel figyelte a csillagokról
szóló mesével átszőtt vetítést.
• Szerdán Romvalter Éva előadásában
gyermekdalokat hallgathattak a gyermekek. A zenés délelőttön remek
hangulat uralkodott, minden résztvevő táncra perdült a muzsika hallatán.
• Csütörtökön délután a szülők és az
érdeklődők megtekinthették a csoportok közös jelmezes zenés műsorszámait. Volt ott minden, ami egy jó
délutánhoz kell: pletykázó asszonyok,
kocsmázó emberek, tvisztelő fiatalok-öregek és nem hiányozhattak a
szellemirtók sem. A gyerekek nagy
izgalommal készültek erre a napra
reméljük a vendégeink is jól érezték
magukat körünkben.
• Pénteken, a parkon végig vonulva kolompolással űztük el a telet. Az óvoda
udvarán elégettük a hagyományápolás jegyében a Kiszebábot s vele együtt
az általa képviselt betegségeket, rossz
szokásokat és a már megunt nyirkos,
hideg időt.
Márciusban tavaszi dekoráció készítésével igyekeztünk becsalogatni az
intézmény falai közzé a tavaszt.
• Ebben a hónapban is mesejátékot
láthattak a gyerekek a könyvtárban
Sebők Jánosné szervezésének köszönhetően.

• 10.-én intézményünk adott otthont
az EFOP-3.1.3. Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása nevű pályázat
Pedagógiai fejlesztő fórumának. Az
érdeklődők jó hangulatban új ismeretekkel gazdagodva, tapasztalatokat
gyűjtve töltötték el a délutánt óvodánkban.
• A március 15.-ei megemlékezést
csoportonként tartottuk meg az emlékműnél. A gyerekek versekkel, dalokkal, kis lobogók kihelyezésével
emlékeztek meg a szabadságharc hőseiről.
• Március 16-ától a korona vírus okozta
járvány miatt a fenntartói döntés értelmében intézményünk bizonytalan
ideig zárva tart. A gyermekek számára az önkormányzat naponta biztosít
egyszeri meleg étkezést, melyet kiszállítanak, ezzel is kerülve a fertőzést.
• A gyerekek óvodába és bölcsődébe
történő beíratására április 22-23-24én kerül sor. Kérjük a szülőket hozzák
magukkal a következő dokumentumokat: gyermek születési anyakönyvi kivonatát, gyermek TAJ és lakcím
kártyáját.
• Az intézmény nyitásáról mindenkit értesíteni fogunk! Addig
is MARADJANAK OTTHON,
TARTSÁK BE A SZABÁLYOKAT,
VIGYÁZZANAK MAGUKRA ÉS
GYERMEKEIKRE!

Gondozási Központ hírei, eseményei
• A Gondozási Központban február 28-án megrendeztük meg a
farsangi mulatságunkat, bízva abban, hogy mi is elbúcsúztatjuk
a telet. Nagyon jó, fergeteges hangulatban telt a délután, ötletes
jelmezekbe bújtak az ellátottjaink és a dolgozók egyaránt. Finom
farsangi fánk elfogyasztása után kivétel nélkül mindenki jól kitáncolhatta magát ifj. Kiss Zoltán szolgáltatta a talpalávalót.
• A Gondozási Központban is látogatási tilalom van érvényben március 9-től a jelenlegi járványügyi helyzet miatt visszavonásig.

• Az Intézmény dolgozói közösen szerkesztettek egy facebook profilt
(Idősek Otthon) címmel, mellyel a lakóink hozzátartozói Messengeren keresztül kapcsolatba léphetnek a lakókkal és láthatják is
őket.
• A május 1-jei rendezvényünk a jelenlegi járványügyi helyzet miatt
elmarad.
A Gondozási Központ vezetője (Bakti Zoltánné) kéri a 65 év
feletti lakosokat, hogy amennyiben a gyógyszerfelíratást, a vásárlást
nem tudja megoldani keresse fel az alábbi telefonszámon: 06 30 4886817 melyen segítséget
kérhetnek.
Tisztelettel kérjük Önöket, amennyiben
módjukban áll továbbra is támogassák az Ófehértói Idősekért Alapítványt, hogy minél több
örömet szerezhessünk időseinknek.

Köszönjük az eddigi felajánlásokat!
Adószámunk: 19211868-1-15
Számlaszámunk: 68700205-10212147

Ófehértói Krónika
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Az általános iskola hírei, eseményei
Január:
• Lezajlottak a félévi felmérések, értékelések. Kiadásra kerültek a félévi bizonyítványok.
• A magyar kultúra napjáról a magyar órák keretében emlékeztünk
meg.
Február:
• Február 3-án a tantestületünk értékelte az első félévben lezajlott
pedagógiai munkát és meghatározta a 2. félév feladatait.
• Február 11-én 3. és 5. osztályos diákjaink a Lázár Ervin Program
keretében a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban a Farkas vs
Piroska című mesejátékot tekinthették meg.
• A hónap kiemelkedő eseménye minden évben a farsangi mulatság.
Az idei tanévben is színvonalasan, vidáman búcsúztattuk a telet. A
gyerekek ötletes, szórakoztató produkciókkal örvendeztették meg
szüleiket, a résztvevő vendégeket. Köszönet az osztályfőnököknek
a felkészítésért.

• Az iskolában nemcsak a gyerekeknek, de a pedagógusoknak is számot kell adniuk tudásukról, felkészülésükről. Februárban három
pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzése zajlott le sikeresen.
Március:
• Márciusban 2-án a 2. osztályos tanulóink a Lázár Ervin Program
keretében bábelőadáson vehettek részt Baktalórántházán.
• Tájékoztató szülői értekezletet tartottunk március 9-én a jövő évi
etika/hit- és erkölcstanoktatás megszervezéséhez.

• Egy pedagógus minősítési eljárása is lezajlott március 10-én.
• A korábban pályázati forrásból beszerzett négy darab digitális tábla
felszerelése is megtörtént, így minden tantermünkben megtalálhatóak a modern oktatási eszközök.
• Tantermi keretek között, videofelvétel formájában került sor nemzeti ünnepünk, 1848. március 15. megünneplésére. A 7. osztályos
tanulók osztályfőnökük, Guti Emese irányításával készültek fel.
• Az iskolai élet legfontosabb feladata a március 16-tól kialakult új
helyzetben, a digitális munkarend megszervezése volt. A pedagógusok közös összefogással hamar alkalmazkodtak az iskolán kívüli
digitális oktatási módszerekhez. A tanulók többségét az elektronikus KRÉTA naplón keresztül folyamatosan tájékoztatjuk az
aktuális feladataikról. Azok a gyerekek, akik nem rendelkeznek
interneteléréssel, levél formájában kapják meg a feladatokat, az
elsajátítandó tananyagot. Az osztályfőnökök napi kapcsolatban
vannak a tanulókkal, szülőkkel.

Tisztelt Szülők!
Kedves Gyerekek!
Először is megköszönöm a Pedagógusok, Szülők, Tanulók, az iskolai Dolgozók, a községi Önkormányzat és a Fenntartó segítségét
és együttműködést abban, hogy az oktatásban kialakult rendkívüli
helyzethez alkalmazkodni tudtunk. A digitális munkarend bevezetése nem kis feladatot rótt mindannyiunkra.
Szeretném felhívni a Tanulóink figyelmét arra, hogy most komoly
feladatuk van, és nem az iskolai szünidejüket töltik! Kérem, tartsák
be a pedagógusok utasításait, és folyamatosan készüljenek fel az adott
tanítási órákra, végezzék el a feladataikat, hiszen csak így léphetnek
felsőbb évfolyamokba.
Az elvégzett munkát a veszély elmúltával ellenőrizni fogjuk, az
otthon megszerzett tudásról a tanulóknak számot kell majd adniuk,
akár osztályozó vizsgák keretében is.
Kedves Szülők! A gyerekeiknek most nagy szükségük van az
Önök segítségére és odafigyelésére. Kérem, ne hagyják magukra őket,
támogassák, kérjék számon a felkészülésüket! Csak együtt, közös ös�szefogással lehetünk sikeresek!

Mindenki vigyázzon magára,
vigyázzunk egymásra!
Ófehértó, 2020. március 23.
Tisztelettel és köszönettel:
Pálvölgyiné Hajzer Irén
intézményvezető

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
Kiss Gergő –
Tőkés Dorina
Tölgyfa Attila –
Szabó-Mozga Emese

Születések:
Bakó Emma
Berecz Nátán
Földi Alexa Julianna
Károly Erik
Nagy Ariella Márta
Rácz Letícia
Rézműves Tibor

Simon Loretta
Zolcsák Lara Zoé
Halálesetek:
Barócsi György
Berta István
Forgony János
Gyarmati Jánosné

Iván Jánosné
Károly Lajos
Kiss András
Kriston Józsefné
Reszegi Miklósné
Sebők Istvánné
Seres József
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