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2021. március XI. évfolyam 1. szám

Gerzsenyi Sándor 
Ott függ a néma bárány Közmeghallgatás -  

elhalasztva

Az idei évben is elmaradnak a  
Fehérakác Napok

Ott függ a néma bárány:
A vére földre hull,
Míg dúl körül az ármány,
S a tömeg zúg vadul.

Szent arcát ütleg éri,
és hull reá a vád,
S ő szelíd hangon kéri
Az ég bocsánatát.

Úgy fáj a szívem, nézve
E koronás királyt,
Mert rút tövis az éke,
S testét kín járja át.

Én térdre hullva kérdem:
Ó mért szenvedsz, miért?
Ő választ ád szelíden:
Tengernyi bűnödért.

Most, hogy rebegjek hálát
A megnyílt öt sebért,
Hogy adta bűnöm árát
Elrontott éltemért?

Ím magamról lemondok,
Övé egész valóm.
Így leszek véle boldog,
Hisz ő az üdvadóm.

Rendhagyó módon az idén januárban a koronavírus 
jelenlétének következtében kiadott központi intézkedé-
seket betartva elmaradt a hagyományos Önkormányzati 
közmeghallgatás.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a korlátá-
sok feloldását követően Képviselő-testületünk a fórumot 
megtartja. Ennek időpontját időben közölni fogjuk! Kér-
jük szíves megértésüket!

Sajnálattal tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
koronavírus-fertőzés harmadik hullámának jelenléte és 
kockázatainak csökkentése érdekében az idei évben sem 
kerülnek megrendezésre a Fehérakác Napok. A rendezvény 
újraindításának tervezett időpontja 2022. május. 

Kedves Ófehértóiak!

A közelgő ünnep alkalmából Önkormányzatunk 
nevében Áldott Húsvéti Ünnepeket  

kívánok településünk minden lakója számára!

Tisztelettel: 
Simon József polgármester
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Önkormányzati hírek, információk

Ófehértó Község Önkormányzat szociális és egészségügyi 
szolgáltatásainak komplex energetikai fejlesztése 261.007.772 
Ft értékben

Külterületi mezőgazdasági út kiépítése (a két Ligettanyát 
összekötő út) 92.821.597 Ft étékben

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

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítése – a Művelődési Ház külső felújítása, napelemek 
felhelyezése, az épület klímatizálása) – 52.084.558 Ft értékben

Tanyagondnoki Szolgálat elindítása, kialakítása – kisbusz 
vásárlása 14.990.000 Ft értékben

Nőnap alkalmából Dócs Norbert Tiszteletes Úr tiszteletét 
tette az otthonba, hogy köszöntse a lakóinkat és a dolgozókat 
e jeles nap alkalmából. Nagyon szép cserepes virágot hozott.

Gyümölcsöt és csokoládét is kaptak Nőnapra.
Köszönetet mondunk egy lakónknak, aki kérte, hogy neve 

ne legyen nyilvános, amit természetesen tiszteletbe tartottunk. 
A felajánló pénzt adományozott és az volt a kérése, hogy gyü-
mölcsöt és üdítőt vásároljunk a lakóknak ebben a nehéz idő-
szakban.

Köszönetet szeretnénk mondani egy Ófehértói kötődésű 
felajánlónak Fullajtár Piroskának és férjének Baráth Attilának, 
akik immár másodszor ajándékozták meg a lakókat gyümöl-
csökkel és süteménnyel.

Köszönjük szépen a felajánlásokat! Köszönet az adó 1% -a 
felajánlásért!

Tisztelettel kérjük Önöket, amennyiben módjukban áll 
továbbra is támogassák az Ófehértói Idősekért Alapítványt 
adójuk 1%-val, hogy minél több örömet szerezhessünk idő-
seinknek.

Köszönjük az eddigi felajánlásokat!

Adószámunk :19211868-1-15 
Számlaszámunk :68700205-10212147

Áldott Békés Húsvéti Ünnepeket és jó egészséget kívá-
nunk településünk minden lakosának!

Megvalósult pályázataink

GONDOZÁSI KÖZPONT HÍREI, ESEMÉNYEI
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Intézményeink életéből (2021.01-03)

KASTÉLYKERT ÓVODA HÍREI
Nagy meglepetésünkre még karácsony után is érkeztek 

adományok intézményünkbe:
- Horváth János budapesti vállalkozó 29 gyermek részére téli 

kabátot és csizmát adományozott.
- Bacsó Krisztina közbenjárása által a nyíregyházi LEGÓ gyár 

két karton különböző méretű legóelemekkel bővítette óvo-
dánk eszköztárát. Sajnos a tervezett építő verseny a járvány 
miatt meghiúsult. 

- Az Érted-Veled Kastélykert Óvoda Alapítvány egy fénymá-
solóval gazdagodott Tölgyfa Attila jóvoltából.

- A húsvéti ünnepet két adományozó tette emlékezetesebbé. 
Magyar András és felesége, valamint Varró Erzsébet lepte 
meg kicsinyeket ajándékkal.

Minden kedves felajánlónak köszönjük  
az önzetlen adományozást!

• Január első napjaiban került sor az évhalasztásról szóló kér-
vények benyújtására. Az Oktatási Hivatalhoz a szülő által 
elektronikusan kitöltött nyomtatványok megírásában segí-
tettek az óvodapedagógusok, valamint pedagógiai jellem-
zéseket készítettek 7 gyermek esetében. Sajnos a pandémia 
miatti hiányzás itt is megmutatkozott, hiszen minden gyer-
mek további egy év óvodai nevelésben részesül a képességeik 
fejletlensége miatt. Itt hívnánk fel a Kedves Szülők figyel-
mét a családi nevelés fontosságára, továbbá a facebookkon 
az óvodai csoportok részére működtetett zárt csoportokban 
megjelenő fejlesztési tematikák, feladatok rendszeres ott-
honi megvalósítására a hiányzások idején. Intézményünket 
úgy próbáljuk a Szülők számára nyitottá tenni, hogy na-
ponta töltünk fel képeket a csoportok életéről. Ezáltal bele-
látnak mindennapjainkba, illetve gyakorlati tapasztalatokat 
is kapnak a szülők az otthoni foglalkozás megkönnyítése 
érdekében.

 A különböző részképességek fejlesztésének hiányát mutatja 
a pedagógusok által elvégzett képességmérés és pedagógiai 
értékelés is. Az értékelést minden 4. életévét február 15-éig 
betöltött gyermek esetében elvégeztük. Erre épül a csopor-
tok és egyének következő féléves fejlesztési terve.

• Február a farsangolás időszaka volt. A járvány miatt sajnos 
csak intézményen, illetve csoportokon belüli mulatságokat 
szerveztünk, de így is egy hétig állt a bál. Köszönjük a Szü-
lőknek, hogy gyermekeik számára szebbnél szebb és ötle-
tesebb jelmezeket biztosítottak, továbbá hogy gyümölccsel, 
üdítővel és süteményekkel édesítették meg a farsangi napo-
kat.

• A szülőkkel való személyes konzultáció hiányát igyekez-
tünk pótolni március első napjaiban, amikor csoporton-
ként más-más napokon a szemközti parkban szerveztünk 
szülői találkozót.

 Nagy örömünkre sok résztvevő volt, mely bizonyítja, hogy 
érdeklődéssel vannak gyermekeik óvodai élete iránt. A 
szokásos témák mellett a pedagógusok felhívták a szülők 
figyelmét a gyermekek terhelt lelkiállapotára, hiszen a je-
lenlegi élethelyzet mély nyomot hagy felnőttben, gyerek-
ben egyaránt. 

 Lázasan készültünk a nőnap megünneplésére, melynek 
kiteljesedését megakadályozta a pandémia miatti bezárás. 
Március 8-tól intézményünk ügyeletet tart azon gyermekek 

részére, akiknek szülei dolgoznak, az otthon lévők számára 
igény szerint ebédet biztosít a fenntartó.

 A jelenlegi működés április 7-éig tart, mely időszak alatt a 
gyermekek fejlesztéséhez javaslatokat, feladatokat adunk az 
online felületen.

Tájékoztatjuk továbbá a kedves Szülőket, hogy az óvodai 
és bölcsődei beiratkozásra 2021. április 15-én és 16-án kerül 
sor. Az óvodába minden olyan gyermeket be kell íratni, aki 
augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. Továbbá lehetőség van 
azon gyermekek felvételére, illetve előjegyzésére, akik ezen 
időpontig a 2,5 évüket töltik be és szeretnének óvodába jönni 
szeptember elsejétől.

A bölcsődei beiratkozás, előjegyzés feltétele a betöltött 18 
hónap és elbírálás esetén előnyben részesül az a gyermek, aki-
nek szülei dolgoznak.

Szükséges dokumentumok:
- gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ 

kártyája.

A járványügyi helyzet előírásait figyelembe véve a szemé-
lyes beiratkozás mellett lehetőséget biztosítunk a telefonon 
vagy email-ben történő jelzésre is, ebben az esetben a doku-
mentumok pótlására szeptemberben kerül sor. Telefonszá-
munk: 06/30-643-2798, email címünk: kastelykertovoda@
ofeherto.hu. 

Nagy szeretettel várjuk az 
új gyerekeket és természetesen 
minden gyermeket.

Minden óvodásnak és szü-
leinek, és a település minden 
lakójának jó egészséget, türel-
met, kitartást és kellemes hús-
véti ünnepeket kívánunk!

Kastélykert Óvoda  
dolgozói

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ESEMÉNYEI
A Jósa András oktató kórház koraszülött osztályára (PIC) 

gyűjtöttünk adományokat, amely nagyon jól sikerült, sok fel-
ajánlás érkezett. Minden adományozónak köszönet az önzet-
len felajánlásért. Ez a kezdeményezés tovább tart és aki még 
szeretne adományozni az megteheti!
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Január
• Matematika, magyar nyelv és iroda-

lom tantárgyakból elvégeztük a tan-
tárgyi (szummatív) méréseket. Ezek 
eredményeinek kiértékelése, elemzé-
se után meghatároztuk az erre épülő 
feladatokat. A félévi értékelések, bi-
zonyítványok is kiosztásra kerültek: a 
törvényi előírásoknak megfelelően az 
1-2. évfolyamon szöveges értékelést, a 
3-8. évfolyamon érdemjeggyel törté-
nő értékelést kaptak a tanulók. 

 A félév zárását megelőzően értékeltük 
a 2020/2021-es tanév első felének 
munkáját.

• A vírushelyzet miatt az osztályterem 
lett az iskolai rendezvények helyszíne, 
online térben tartottuk meg rendez-
vényeinket, megemlékezéseinket. Így 
történt ez a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából is. 

• A továbbtanulás előtt álló nyolca-
dikos tanulóink számára nehézsé-
get jelentett, hogy a középiskolák 
nem tudták megszervezni a szokásos 
nyílt napokat. Az évek óta megren-
dezésre kerülő pályaválasztási kiállí-
tás is elmaradt, amely sok hasznos 
információt nyújt a középiskolák 
életéről, így segíthet a tanulóknak a 
megfelelő döntést meghozni. Isko-
lánk minden lehetőséggel segítette 
végzőseit, folyamatosan tájékoztatta 
a szülőket.

Február
• Február 3-án került sor a tantestület 

félévi értekezletére, melyen értékeltük 
az első félév pedagógiai munkáját, és 
meghatároztuk a 2. félév feladatait.

• A farsangi ünnepkör jegyében díszbe 
öltöztettük a közösségi tereket és a 
tantermeket. Iskolai farsangi rendez-
vényünkre február 19-én került sor. A 
járvány miatt iskolai szintű farsangot 
nem tarthattunk. Így minden osztály 
a saját tantermében, saját ötleteinek 
megvalósításával ünnepelt. Sokan ál-
arcot öltöttek vagy jelmezbe bújtak. 
A gyerekek vidám játékokkal, tréfás 
vetélkedőkkel, jelmezes-táncos mu-
latsággal búcsúztatták a telet.

• A nehézségek ellenére végzős tanuló-
ink jelentkezési lapjai elkészültek, és 
továbbításra kerültek a választott kö-
zépiskolákba.

• Iskolánk munkatervében évek óta 
szerepel a Kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapján való meg-
emlékezés, melynek kerete az adott 
történelemóra. Idén is így történt a 
megemlékezés. Ilyenkor eleget te-
szünk annak a kötelességünknek, 
amit elődeink hagytak örökül: em-
lékezni a bátrakra és az áldozatokra, 
akik a szabadságunkért küzdöttek és 
szenvedtek.  

Március
• Március 5-én Jámbor Csilla szakta-

nácsadó, pszichológus irányításával 

online műhelymunkán vettünk részt, 
melynek témája a konfliktuskezelés 
volt. 

• Március 8-tól áttértünk a digitális 
oktatásra. A digitális munkarend 
megszervezése az előző tanév tapasz-
talatainak birtokában zökkenőmen-
tesen zajlott. A megfelelő technikai 
háttérrel rendelkező diákok esetében 
az on-line kapcsolattartásra a KRÉTA 
platformját használjuk. Az internettel 
nem rendelkező tanulók papír alapon 
kapják meg a feladataikat, és az elsajá-
títandó tananyagot.

• Az 1848. március 15-i megemléke-
zésre is digitálisan, video-összeállítás 
formájában került sor.

DR. HÁRSFALVI PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI, ESEMÉNYEI

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:

Kovács Miklós – Ferenczi Melissza
Gerő Péter – Szabó Flóra

Születések:
Balogh Nolen Richárd

Bakró Dzsenifer Stefánia
Debreceni Miklós

Kállai Tamás 
Kovács Nolen Miklós

Nagy Noel
Pálfi Barnabás Dzsúlió

Punka Liliána
Sipos Márk
Sipos Patrik
Tejfel Ibolya
Váczi Kristóf

Halálesetek:
Balogh Róbert

Bali Zoltán József
Csubák Sándor

Nyíri János
Oláh György

Petró Irén
Pusztai Gyula Jenőné

Steszkó Jánosné
Szabó István

Szabó Józsefné
Tamás Istvánné

Tamás Pál
Virágh Istvánné


