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2020. június X. évfolyam 2. szám

Tisztelt Állampolgárok! Tisztelt 
Ófehértóiak!

Az év elején még abban bizakodtam, 
hogy az Ófehértói Krónika júliusi számá-
ban már arról számolhatok be, hogy véget 
ért a Koronavírus-járvány, felfedezték és 
előállították a hatásos védőoltást, így már 
csak egy rossz emlék az elmúlt négy hó-
nap. Sajnos nem így lett!

Mint ismeretes a Kínából induló járvány 
2020. március 4-én érte el Magyarországot. 
Két itt tanuló iráni diák volt az első fertő-
zött. Magyarország kormánya a „Veszély-
helyzet” kihirdetését a 40/2020. (III. 11.) 
kormányrendelettel szabályozta, melynek 
célja a korona vírus terjedésének megakadá-
lyozása volt. Ezt követően ezt még számos 
kormányrendelet szabályozta.

A kormányzati döntésekkel összhangban 
Ófehértó Község Önkormányzata is mindent 
óvintézkedést megtett, hogy településünket 
is elkerülje a rettegett kór.  A járvány terje-
dése azonban jelentős megpróbáltatások elé 
állította és állítja még ma is az embereket. 
Főleg azokat, akik az első vonalban harcolnak 
a vírussal, valamint a fertőzés veszélyének ki-
tett személyek. Legyen szó egészségügyi vagy 
szociális dolgozóról, hivatalnokról vagy bolti 
eladóról, postásról vagy polgárőrről, takarító-
nőről vagy önkéntesről. Nekik nem volt lehe-
tőségük az egészségmegőrzés miatt a munka 
felfüggesztésére. Otthon sem maradhattak, 
mindvégig dolgoztak és dolgoznak.

De nem felejtkezhetünk el a lakosság 
fegyelmezett és példaértékű magatartásáról 
sem, hiszen mindezek összességében ered-
ményezték azt, hogy hál’ Istennek a vírus a 
mai napig nem jelent meg Ófehértón.

Elmondható ugyanakkor, hogy nagy 
szervezési és logisztikai feladattal járt a 
rendkívüli időszak. A bentlakásos intézmé-
nyünkben kijárási és látogatási tilalmat kel-
lett bevezetni, az Otthon lakóit még az ott 
dolgozóktól is óvni kellett, ami óriási fegyel-
met és figyelmet követelt. A nappali ellátást 
szüneteltetni kellett, ám bizonyos ellátási 
formákat, például az étkeztetést továbbra is 
meg kellett oldani, méghozzá kiszállítással, 
házhoz szállítással. Ugyanígy oldottuk meg 
a gyermekek étkeztetését is.

A mindennapi élet a fokozatos enyhítések 
hatására talán lassan kezd normalizálódni. 
Világos ugyanakkor - az országos statisztikai 
jelentések, valamint a média különböző for-
rásaiból kapott információk alapján -, hogy 
a veszély nem múlt el, ezért a mindennapok 
során az óvatosság továbbra is indokolt!

Most, amikor reményeim szerint elég 
„levegőhöz jutottunk” a vészterhes idők után 
nem mondhatunk elégszer köszönetet, de 
egyszer szeretnék köszönetet mondani MIN-
DENKINEK!

Kiemelten az egészségügyben dolgozók 
áldozatos és fáradhatatlan munkájáért! A 
szociális ágazat gondoskodásáért, a sokszor 
emberfeletti teljesítményükért, türelmükért! 
A konyha valamennyi dolgozójának áldoza-
tos, a hét minden napján elvégzett munkájá-
ért! Az ételkihordásban segítő munkatársak-

nak, az önkormányzati járművek vezetőinek 
elhivatottságáért! Az iskola és óvoda pedagó-
gusainak kitartásáért és gyors alkalmazko-
dásáért! A Polgármesteri Hivatal dolgozói-
nak helytállásáért, gyors problémamegoldó 
képességükért! Az Önkormányzatnál lévő 
összes olyan közmunkás áldozatos munká-
jáért, akik átérezték a megoldandó feladat 
fontosságát! A munkavezetők szakszerű, 
irányító tevékenységéért! Az idősek megsegí-
tésében aktívan résztvevő közalkalmazottak 
és önkéntesek szerepvállalásáért (maszkot 
készítők, időseknek bevásárlást végzők)! A 
Polgárőr Egyesület kitartó, az egészségügyi 
intézményeinket kiszolgáló tevékenységéért! 
A vállalkozásoknak, akik küzdenek a mun-
kahelyek megtartásáért! A tömegközlekedés, 
a közműszolgáltatások, a postai szolgálta-
tások és a gyógyszerellátás zavartalan biz-
tosításáért! A rendvédelem, a honvédelem 
és a katasztrófavédelem vigyázó szemeiért! 
Mindazoknak, akik önkéntes munkájukkal 
és mindazoknak, akik otthonmaradásukkal 
segítettek, segítenek! Köszönjük a kereske-
delemben dolgozóknak, hogy nap mint nap 
kiszolgálták, kiszolgálják továbbra is igénye-
inket! 

Nehéz a felsorolás, remélem szinte 
minden településlakó érintett, de azért, 
hogy biztos legyen: KÖSZÖNET MIN-
DENKINEK!

Tisztelettel és megbecsüléssel:
Simon József 
polgármester

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNET - MINDENKINEK!

„Szépkorú” köszöntése
Ritka eseményre, 

„szépkorú férfi” köszön-
tésére került sor telepü-
lésünkön. Június 11-én 
Károly György Ófehér-
tó, Szent István utca 33. 
szám alatti lakos ünnepel-
te a 90. születésnapját csa-
ládja körében. Az önkor-
mányzat nevében Simon 
József polgármester és 
Boráné Hegedűs Erzsébet 
megbízott jegyző köszön-
tötte az ünnepeltet. Isten 
éltesse Gyuri bácsi!

Ballagás az iskolában
Június 13-én szombaton iskolánk 16 végzős tanulója vett búcsút 

tanáraitól és diáktársaitól. Név szerint:
Balogh Barbara, Balogh Laura Amanda, Haga Amanda, Hor-

váth Emese Mária, Kerekes Gréta, Kokas Nikolett, Kovács József, 
Lovász Patrik Dávid, Misák Csinszia Éva, Nagy István László, Nagy 
Sándor, Oláh Zsolt József, Pálfi Bianka, Stekler Veronika, Varga 
Boglárka, Zambo Evelin.

Osztályfőnök: Mohácsiné Német Zsuzsanna



Óf e h é r t Ó i  Kr Ó n i K a2

Önkormányzati hírek, információk

TRIANON 100 - 1920. június 4. – 2020. június 4.

INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL

A trianoni békeszerződésről: 
Trianon. Ez a szó a magyar fül számára az igazságtalanságot, az el-

keseredettséget és a tehetetlen szomorúságot jelképezi! Némelyeknél a 
kifejezés a jogos düh szimbóluma is! 

Ugyanis 1920. június 4-én, az első világháború végső lezárása során 
a győztes nyugat-európai nagyhatalmak a vesztesként kezelt Magyaror-
szágra kegyetlen és igazságtalan békét kényszerítettek! Diktátum volt 
inkább, mint szerződés, hiszen nem hatott semmiféle racionális érv a 
döntnökökre. Erőből hajtották végre a módosítás esélyének teljes ki-
zárásával.

Elvették tőlünk egykoron nagy és erős országunk több mint két-
harmadát! Ezzel kettészakí-
tották nemzetünket, mivel 
több mint 3 millió hon-
fitársunk az új határokon 
kívül rekedt. De hogyan és 
miért került sor, erre a szá-
munkra tragikus lépésre?

A diktátum szervesen 
illeszkedett a más vesz-
tes hatalmakkal kötött 
békeszerződések sorába. 

Az első világháborút ugyanis több békekötés zárta le, melyeket ösz-
szefoglaló néven hívunk “Párizs környéki békéknek”. Ezek újraszabták 
Európa térképét, mert például az Osztrák-Magyar Monarchia helyén 
új államok jelentek meg – Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia, 
Szerb-Horvát-Szlovén királyság – újra létrejött Lengyelország, illetve 
megjelentek a baltikumi kisállamok (Észtország, Lettország, Litvánia). 
Mindezek mellet új határok jöttek létre a Balkánon is. 

Az öt békekötés a következő volt: Németországgal megkötött 
versaillesi béke (1919 június 28), Ausztriával megkötött saint-germaint 
-i béke (1919 szeptember 10), Bulgáriával megkötött neuilly -i béke 
(1919 november 27), Magyarországgal megkötött trianoni béke (1920 
június 4), Törökországgal megkötött sevresi (1920 augusztus 10) és 
lousanne -i béke (1923 július 24)

Ám valamennyi békekötés közt a magyarokkal aláírt szerződés 
volt a legszigorúbb és legigazságtalanabb. Megbüntetett egy egész 

nemzetet, több mint hárommillió magyar életét megpecsételve, és to-
vábbi generációk sorát évszázadokra megbélyegezve. Trianon ugyan a 
magyar fül számára az egyik leggyűlöltebb szó, ám ugyanakkor a dac 
és összetartozás szimbóluma is. Bár az erősebb jogán 1920-ban eltipor-
hattak minket, a magyarság mégis bizonyította – és bizonyítja máig – 
semmilyen szerződés, vagy igazságtalan dokumentum nem szakíthatja 
szét a magyarság ezer éves együvé tartozásának érzését!

A győztes antant nagyhatalmak Magyarországgal 1920. jú-
nius 4-én kötötték meg a trianoni békét, a versaillesi Nagy-Tria-
non kastélyban. A békediktátumot a világháborúban győztes Antant 
hatalmak részéről Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország kép-
viselői írták alá, míg a háborúban vesztes Magyarország részéről – a 
Simonyi-Semadam Sándor kormányának küldöttei – Drasche-Lázár 
Alfréd rendkívüli követ és Benárd Ágoston, népjóléti miniszter látták 
el kézjegyükkel A példátlanul felelőtlen szerződés népünkre erőlteté-
se, a magyar nemzet történelmének egyik legigazságtalanabb módon 
létrehozott, és legtragikusabb következményekkel járó eseménye volt. 

Országgyűlésünk 2010. május 31-én a diktátum aláírásának nap-
ját – vagyis június 4-ét – a Nemzeti összetartozás napjává nyilvání-
totta.

Megemlékezés Ófehértón
A Trianoni békediktátum 

100 éves évfordulójáról telepü-
lésünkön is megemlékeztünk. A 
nemzeti zászlók helyét átvették a 
piros-fehér-zöld Trianoni zászlók, 
melyek egész évben hirdetik a 
Nemzeti Összetartozás eszméjét.

A megújult Művelődési Ház 
előtti parkban óvodásaink az el-
csatolt területek jellemző fa faj-
táját egy fenyőfát ültettek, mely 
reményeink szerint újabb 100 év 
múlva is emlékeztetni fogja az 
akkori nemzedéket a magyarság 
közös múltjára és összetartozá-
sára.

KASTÉLYKERT ÓVODA HÍREI
Az elmúlt időszak legmeghatározóbb 

döntése – sajnos – az volt, hogy 2020. már-
cius 16-tól intézményünk a koronavírus 
járvány miatt zárva volt. Ügyeletet folyama-
tosan tartottunk a dolgozó szülők gyerme-
kei számára. Ezt a lehetőséget 5 család vette 
igénybe. 

A zárva tartás ideje alatt a szülőkkel tör-
tént egyeztetés alapján a gyermekek részére 
naponta háromszori étkezést biztosított a 
fenntartó. 

Április hónapban, mivel fény derült rá, 
hogy huzamosabb ideig zárva leszünk, peda-
gógusaink megszervezték az online oktatást 
a gyermekek számára. Hetente töltöttük fel 
a tematikákat és az általunk ajánlott felada-
tokat, játékokat, internetes linkeket, melyek 
segítségével a kitűzött célt a szülők közre-
működésével megvalósíthattuk. Szomorúan 
tapasztaltuk, hogy bár a szülők jelentős része 
rendelkezik facebook elérhetőséggel, ennek 

ellenére a visszajelzés lehetőségével kevesen 
éltek.

Szintén online felületen jelent meg a 
logopédus és a fejlesztő pedagógus ajánlása 
a képességek fejlesztésére. Azon gyermekek 
számára, akiknek szülei nem tudtak bekap-
csolódni az internetes oktatásba, személye-
sen, nyomtatott formában juttatok el az 
információkat.

Az óvodai beiratkoztatás a megszokottól 
eltérően történt központi adatok alapján. 
Mivel a beiratkozáshoz szükséges dokumen-
tumok nem kerültek másolásra, kérjük a 
Kedves Szülőket, hogy ezeket legyenek szí-
vesek behozni az intézménybe. A következő 
dokumentumokat kérjük:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek lakcímkártyája,
- a gyermek nevére kiállított TAJ kártyája.

Május 25-től újra birtokba vehették a 
gyermekek az intézményt. Nagy körülte-

kintéssel szerveztük meg az ismételt nyitást, 
felnőttek nem léphettek be az intézménybe, 
a gyermekek cipő és kéz fertőtlenítése után 
mehettek csoportjukba. A hazaengedés zsi-
liprendszerben történt a szülők előzetes 
nyilatkozata alapján. Az eredményes véde-
kezést segítette két szervezet fertőtlenítő és 
tisztálkodási szereket tartalmazó adománya. 
Köszönet érte a Baptista Szeretet Szolgálat és 
a „Fogadj örökbe egy ovit” program támo-
gatóinak.
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ISKOLAI HÍREK, ESEMÉNYEK 
Digitális oktatással kapcsolatos tapasztalatok

2020. március 16-tól a tanév végéig a vírushelyzet miatti rend-
kívüli helyzetben iskolánkban az oktatás digitális munkarendben 
zajlott. A nevelőtestület döntése alapján a digitális oktatás megvaló-
sítására egységesen a KRÉTA rendszert használtuk. Az EFOP 3.1.7 
Esélyteremtés a köznevelésben pályázat keretein belül a 6. osztályban 
kipróbálásra került egy pedagógus részvételével a Google Classroom 
is. Zárt Facebook csoportokat több pedagógus hozott létre mind a 
tanulókkal, mind a szülőkkel való kapcsolattartás céljából. Digitá-
lis konferencia keretében a tanórák körülbelül 10 %-a valósulhatott 
meg, mivel a tanulók nagy része nem volt elérhető interneten ke-
resztül, otthonukban nem adottak a feltételek. A tantárgyak eseté-
ben nem okozott problémát a digitális oktatási forma alkalmazása, 
viszont az 1-2. osztályos tanulók, illetve a több tanári megsegítést 
igénylő gyerekek a pedagógusok személyes jelenléte nélkül nehezen 
tudtak megfelelően haladni a tananyag feldolgozásával a kellő szülői 
odafigyelés és segítség hiányában. Nem volt egyszerű a készségtár-
gyak: a testnevelés, ének-zene oktatása sem, de a kezdeti nehézségek 
a tanári-tanulói találékonyságnak köszönhetően megoldódtak. A ta-
nulói aktivitás megfelelő volt. A tanulók csaknem felét papíralapon 
tudtuk tájékoztatni az aktuális feladataikról. Részükre heti rendsze-
rességgel történt meg a tanórai vázlatok, tankönyvi, munkafüzeti 
oldalszámok, házi feladatok kiküldése. A feladatlapon naponta, óra-
rend szerint sorakoztak a tantárgyak alaposan, érthetően kidolgozva 
(óraszám, cím, dátum) vázlatpontokkal, esetleg képernyőfotókkal 
színesítve. A megoldott feladatlapokat a tanulóktól visszakértük, el-
lenőriztük, értékeltük. Nem volt olyan tanuló, akit semmilyen for-
mában nem tudtunk elérni. Minden tanulót igyekeztek a pedagógu-
sok bevonni, a felkészülésüket figyelemmel kísérni.

Az újonnan kialakult helyzethez nevelőtestületünk igyekezett al-
kalmazkodni, így a munka megszervezéséhez és elindításához meg-
felelő döntések születtek. Problémát okoztak induláskor a tanulók 
nehéz szociális körülményei, hiszen az iskolánkba járó gyerekek csak-
nem fele nem rendelkezik az otthonában megfelelő informatikai esz-
közökkel és internetelérhetőséggel. Az is nehezítette a helyzetet, hogy 
az otthoni digitális eszközök használatához szükséges készségek egyes 
tanulók esetében még nem alakultak ki, vagy nem megfelelő szin-
tűek, és szüleik sem tudtak számukra megfelelő segítséget nyújtani. 
A KRÉTA rendszer használata sok tanuló és gondviselő esetében is 
bizonytalan volt. Pedagógusaink saját készítésű digitális tananyagok-
kal is támogatták tanulóik otthoni felkészülését. Például a Sutori és a 
Wordwall oldalak használata igen népszerű volt. Az Okostankönyv, 
az Okosdoboz, a Tankocka, Sulinet Digitális Tudásbázis, a Nemze-
ti Köznevelési Portál feladatai, valamint az oktatási célú YouTube 
videók is segítséget nyújtottak a gyerekek otthoni felkészüléséhez. 
A pedagógusok az új munkarendben is hangsúlyt fektettek a gyer-
mekek ösztönzésére, dicséretére, a jól elkészített munkákra jutalom-
matricákat, okleveleket küldtek számukra, és folyamatos kapcsolatot 

tartottak a szülőkkel is. Nem feledkeztek meg az oktatás mellett a 
nevelésről sem.

Az új, digitális munkarend kapcsán a fentebb leírt nehézségek 
ellenére is jelentős fejlődést mutat a tanulók és a pedagógusok digi-
tális kompetenciája, eszközhasználata. A pedagógusok rendszeresen 
megosztották tapasztalataikat, ötleteiket egymással, az osztályfőnö-
kökkel és az iskolavezetéssel. Az eltelt időszak alatt tovább fejlődött a 
tantestületen belüli együttműködés, összetartás, egymás támogatása. 
Digitális feladatbankot is létrehoztunk az alsó és a felső tagozatos 
tanulók számára, fejlődött a pedagógusok digitális módszertani kul-
túrája. A tanulókban jobban tudatosult, hogy az internet nemcsak 
szórakozásra használható, hanem tanulásra is. Összességében az új, 
digitális munkarend megvalósítását iskolánkban megfelelőnek ítél-
jük meg. A nehéz munka után minden tanulónknak kellemes nyári 
szünidőt kívánunk!

• 2020. június 13-án rendhagyó módon búcsúztattuk iskolánk 8. 
osztályos tanulóit, akik mindannyian középiskolában folytatják 
tanulmányaikat. Kívánunk nekik sikeres, boldog életet.

• A tanévben elért tanulmányi eredményéért, kitartó szorgalmá-
ért, jó magaviseletéért dicséretben részesült:
1.o. Váczi Zoé, Czeglédi Gábor, Jánosdeák Dávid 
2.o. Jónás Mária Mercédesz, Zambo Jázmin
3.o. Czeglédi Vanda, Tomasovszki Sára
4.o. Balogh Gergő, Bora Tamás, Pataki Ketrin
5.o. Varga Balázs, Virág Vivien, Rézműves Dávid, Simon Patrik
6.o. Petró Balázs, Varó Nikokett
7.o. Nagy Nóra, Varga Vendel
8.o. Varga Boglárka, Nagy Sándor, Lovász Patrik Dávid, Kokas 

Nikolett, Misák Csinszia Éva, Balogh Barbara

• 2020. június 25-én 32 fő tanulónk 3 pedagógus kíséretével a 
Baktalórántházai Gyerekesély Iroda jóvoltából egy napos ingye-
nes kiránduláson vett részt Nyíregyházi a Állatparkban.

Június 11-én egy vidám nap keretében emlékeztünk meg a gyer-
meknapról. Programjaink között szerepelt bábozás, sportvetélkedők, 
kézműves tevékenységek. A gyermekek kisebb ajándékban részesül-
tek Sebők Jánosné adományának köszönhetően.

Június 12-én alkalmazotti közösségünk csapatépítő tréningen 
vett részt. Az Oktatási Hivatal munkatársának tartalmas előadása 
után kellemes hangulatban került sor pedagógusaink köszöntésére.

Június utolsó napjai a nagycsoportosok búcsúzkodásának meg-
szervezésével teltek. A gyerekek lelkesen tanulták verseiket, gyako-
rolták a táncot. A dolgozók lázasan készítették a búcsúajándékot. A 
gyermekek tarisznyájába a Palánta Sorsfordító Alapítvány ajándéka 
is bekerült. Hála érte!

Óvodánk udvarának felújítása folyamatban van, a munkálatok 
a nyári szünetben befejeződnek. Ettől függetlenül a gyermekek szá-

mára esztétikus környezetet igyekszünk biztosítani. Törekvésünket a 
leveleki Tamaris Garden Kertészet támogatta színpompás virágokkal. 
Adományukat köszönjük!

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a fenntartó két hét zárva tartást 
engedélyezett, melynek időpontja 2020. augusztus 3-tól 14-ig tart. 

Augusztus 17-én és 24-én az Érted-Veled Kastélykert Óvoda 
Alapítvány sikeres pályázatának részeként kirándulást szervezünk az 
Aprókák tánccsoport tehetséggondozó műhely tagjai számára. Erre 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelő „A hazai és a határon túli óvodai tehetség-
kibontakoztató programok támogatása” című pályázatnak köszön-
hetően van lehetőség. 

Kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk mindenkinek!
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Ófehértó Község Önkormányzata 
Képviselőtestület

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 

felvételi tárgyként szerepel a törté-
nelem tantárgy.

A pályázat benyújtási határideje:  
2020. 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 2020. 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 településünk honlapjáról:

www.ofeherto.hu

Pályázati felhívás - Hársfalvi Péter  
tanulói ösztöndíjra

Gondozási Központ hírei, eseményei
A Gondozási Központ lakói és dolgozói szeretnék meg-

köszönni a járvány ideje alatt érkezett felajánlásokat:

• Tölgyfa Lászlóné (Cserepes Irén) képviselő testületünk 
egyik tagjának, aki 50.000-Ft-ot ajánlott fel az otthon la-
kóinak.

• A NEEKA alapítványtól felajánlott müzli szeleteket és a 
egyéb édességeket, amit az Ófehértói Könyvtár közremű-
ködésével Sebők Jánosné (Pálincsár Ibolya) juttatott el az 
otthon lakóinak.

• Az Unilever Magyarország Kft. nyírbátori gyárától a tisztí-
tószereket.

• A hozzátartozók felajánlásaiból a lakóink kívánságára 

anyák napjára és pünkösdre süteményt, üdítőket, jégkré-
met vásároltunk.

• Érintésmentes homlok infrahőmérőt és inhaláló készülé-
ket kaptunk.

Közös program keretében szalonnát sütöttünk, valamint 
főztünk új burgonyát, készítettünk uborkasalátát.

Megköszönjük dr. Konczili Vendelnek, intézményünk há-
ziorvosának az áldozatos és segítőkész munkáját, akire bármi-
kor számíthattunk a járvány idején is.

Köszönjük a fenntartónknak, Ófehértó Község Önkor-
mányzatának, hogy a járványügyi helyzetben is maximálisan 
támogatták intézményünket.

Köszönjük szépen mindenkinek!

Közös főzés, 
szalonnasütés

Infrahőmérő, inhaláló 
készülékek

Müzli és édességek 
NEEKA alapítvány

Tölgyfa Lászlóné 
felajánlása

Tisztítószerek 
Unilever Kft.


