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2021. július XI. évfolyam 2. szám

Ballagás az iskolábanVégre, talán fellélegezhetünk…

Megépülhet a Fenyő utca 
szilárd útburkolata

Július 2-án péntek Magyarországon a beoltottak száma el-
érte az 5,5 millió főt – ezt Pintér Sándor belügyminiszter hi-
vatalos határozatban hirdette ki, így július 3-tól (szombattól) 
életbe lépett a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának 
hatodik fokozata, amely újabb fontos állomás az élet és a gaz-
daság újraindításában. Több korlátozás is megszűnik, többek 
között megszabadulhatunk a maszktól.
- Megszűnik a kötelező maszkviselés az üzletekben és a tö-

megközlekedési eszközökön, azt már csak a kórházakban és 
szociális intézményekben kell majd viselni.

- Szombattól már védettségi igazolvány nélkül is be lehet 
menni a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős 
létesítményekbe, és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel 
megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra.

- Megszűnnek az üzletekre vonatkozó eddigi korlátozások, a 
távolságtartási szabály és már nem lesz négyzetméter alapú 
létszámkorlát.

- A családi események, magánrendezvények esetén az eddi-
gi 50 fős létszámkorlátozás 100 főre, a lakodalom esetén a 
200 fős létszámkorlátozás 400 főre emelkedik.

- Sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények, illetve 
a zárt térben tartott, vagy 500 főt meghaladó szabadtéren 
tartott egyéb rendezvények tekintetében nem történik eny-
hítés, maradnak a hatályos szabályok, vagyis ezeken a ren-
dezvényeken marad a létszámkorlátozás és továbbra is csak 
védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. A 18 év alattiak 
is csak védettségi igazolvánnyal vagy védett személy fel-
ügyelete mellett vehetnek részt ezeken a rendezvényeken.

- Az egyetemek és a főiskolák is készülődhetnek a jelenléti 
oktatás visszaállítására.

Az enyhítések mellett ismét felhívjuk a még be nem ol-
tottak figyelmét, hogy a vírus továbbra is terjed Európá-
ban és még jelen van Magyarországon is. A betegség ellen 
a védőoltás jelenti a legerősebb védelmet. 

Mindenki számára továbbra is nyitva áll a  
www.vakcinainfo.gov.hu regisztrációs honlap és az online 
időpontfoglaló.

Hosszú, de kitartó munka és pályázatok sokasága után 
a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, 
kerékpárforgalmi létesítményépítése/felújítása” című pá-
lyázati kiírásra beadott dokumentációnk sikeres elbírálásban 
részesült. 

A Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán Magyaror-
szág Kormányának célja a vidéki települések népességmegtar-
tó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhang-
ban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki 
a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését. 
Szinte valamennyi hazai település esetében beszélhetünk fel-
újításra szoruló önkormányzati útról, hídról, kerékpárforgal-
mi létesítményről. A kisebb településeken a gondos gazdál-
kodás ellenére sem tudnak forrást biztosítani ezen felújítási 
munkákra.

Magyarország Kormánya Ófehértó Község  
Önkormányzata számára 39.999.999 Ft vissza nem  

térítendő támogatást biztosított a Fenyő utca elkészítésére. 

A munkálatok várhatóan még az idei évben elkezdődhetnek.

Június 19-én, szombaton került sor az egyik legszebb 
iskolai ünnepünk, a tanévzáróval egybekötött ballagás 
megszervezésére. Ebben a tanévben 18 tanuló fejezte be 
az általános iskolai tanulmányait: Bakó Gréta, Balogh 
Vivien, Bélteczki Barbara, Bora Gábor Zoltán, Csubák 
Ádám, Dankó Vivien Vanessza, Horváth Erika Szabrina, 
Horváth András, Horváth Viktória Stefánia, Jakab Lora, 
Jánosdeák Rihárd Tomasovics, Lakatos Attila, Nagy Já-
nos, Nagy Nóra, Regán Zoltán Kevin, Stekler Anikó, 
Váczi Klarissza, Varga Vendel.

Osztályfőnök: Guti Emese
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Önkormányzati hírek, információk

A tavalyi évben örömmel közöltük a Lakossággal, hogy 
külsőleg teljesen megszépült és némi változáson is átesett te-
lepülésünk egyik fontos közösségi épülete a Művelődési Ház. 
Már az akkori tájékoztatóban is megemlítettük, hogy Önkor-
mányzatunk a „Magyar Faluprogram” keretében pályázott a 
belső felújításra is. Magyarország Kormánya támogatta ezt az 
elképzelésünket is, így elkezdődhetett, sőt már be is fejeződött 
a korszerűsítés, a megújítás. A legnagyobb mértékben a Szín-
házterem (nagyterem) változott, de végrehajtottuk az épület 
teljes elektromos hálózat cseréjét, mozgáskorlátozott szociális 
helyiség kialakítására is sor került, de sikerült nyílászárókat 
cserélni és elvégeztettük a legfontosabb festési munkákat is.

A pályázat főbb adatai:

• Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP) című, VP6-
7.2.1-7.4.1.1-16. 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

Április
- A pandémia miatt csak ügyeleti rendszerben működött in-

tézményünk, de ebben az évben már többen éltek ezzel a le-
hetőséggel.  Az óvodában lévő gyermekek számára minden 
nap kezdeményeztünk tevékenységeket, melyek tartalmát 
a csoportok facebook oldalán tettük közé az otthon lévő 
gyermekek és szüleik számára, ötletet adva ezzel az otthoni 
foglalkozások megkönnyítéséhez, tartalmasabbá tételéhez.

- 19-étől nyitottunk ki újra a szigorú járványügyi szabályok 
betartása mellett, de a veszélyhelyzeti szabályok értelmében 
figyelembe vettük a szülők döntési jogát, hogy kívánja-e 
gyermekét közösségbe engedni. Fokozatosan töltődtek fel a 
csoportok újra a maximális létszámig.

- 30-án ünnepi díszbe öltöztettük intézményünket az Anyák 
napja alkalmából és színes szalagokkal díszített májusfát is 
készítettünk a gyerekekkel Május elseje ünnepére.

Május
- Az Ófehértói Református Egyház kérésére és kezdeménye-

zésére, hosszas egyeztetések és tárgyalások eredményekép-
pen Önkormányzatunk 2021. szeptember elsejétől átadja 
az óvoda fenntartói jogát az Egyház részére. Május 14-én 
került sor a különböző fórumok megtartására, melyeken az 
érintettek véleményt nyilváníthattak. 

 Mind a Szülői Munkaközösség, mind az alkalmazotti kö-
zösség nyílt szavazással egyöntetűen támogatta az átadást. 

 A szülők számára a törvényi előírások értelmében titkos 
szavazást kellett tartani. Azon szülők, akiknek gyermeke je-
lenleg is jogviszonyban áll az intézménnyel 57 igen, 2 nem 
szavazattal, 2 tartózkodással egyetértettek az egyházi fenn-
tartásba történő átadással. Azon szülők, akiknek gyermekei 
2021/2022-es nevelési évtől nyertek felvételt az óvodába 14 
igen szavazattal támogatták a döntést.

 A különböző fórumok törvényes lebonyolítását Boráné He-
gedűs Erzsébet jegyzőasszony felügyelte. Az intézmények 
részéről jelen volt Simon József Ófehértó Község polgár-
mestere, Dócs Norbert az Ófehértói Református Egyház-
község lelkipásztora, Tóth Sándor Ófehértói Református 
Egyházközség gondnoka, Ófehértó Község alpolgármestere, 
Tölgyfa Lászlóné a Kastélykert Óvoda vezetője.

- 25-én kezdődött és egész héten tartott a gyermeknapi prog-
ramsorozatunk, melynek keretében mozgalmas és színes 

rendezvényeket szerveztünk. Volt itt mozgás, tánc, sportve-
télkedő, arcfestés. 

 Nagyon sok felajánlást kaptunk, mellyel nagy örömöt 
szereztek a gyermekek számára az ajándékozók. A Fogadj 
örökbe egy ovit kezdeményezés keretén belül a II. kerületi 
Utánpótlás Futball Club egy-egy plüssjátékkal kedveske-
dett. Az Ófehértói Református Egyházközség udvari játé-
kokkal, üdítővel és fagyival lepte meg a kicsinyeket. Jég-
krémről Gresu Barabás Gabriella, elemózsiáról Balogh Péter 
gondoskodott. A Baptista Szeretetszolgálat munkatársai jó-
voltából a kicsinyek egy egész délelőttön át élvezhették az 
ugráló várat. Köszönjük a nagylelkű felajánlásokat.

- A Palánta Sorsfordító Alapítványhoz benyújtott sikeres pá-
lyázatunk keretén belül 120 darab Képes gyermekbibliával 
gazdagodott intézményünk.

Június
- 4-én, pénteken szerveztük meg 13 gyermekünk búcsúzását. 

Az iskolába induló kicsinyek nem távoztak üres tarisznyá-
val, hiszen a benne lapuló emlékkönyv mellett magukkal 
vitték a sok szép emléket, a tudást, az élményeket, s egy sze-
rény ajándékcsomagot, mely már az iskolai élethez szüksé-
ges eszközöket tartalmazta. Sok sikert, boldog iskolás éveket 
kívánunk a ballagó gyermekek számára.

- 14-étől kezdetét vette a nyári élet az oviban, mely 31 gyer-
mek számára egy felejthetetlen vadasparki kirándulással 
kezdődött. A Baktalórántházai Gyerekesély Iroda szponzo-
rálta a buszköltséget és a belépőt, a gyermekek étkeztetésé-

Megújultak a Művelődési Ház belső terei is 

KASTÉLYKERT ÓVODA HÍREI
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Intézményeink életéből

2021. április-június
• Iskolánk életébe ismét jelentős változást hozott a digitális munka-

rend bevezetése. Mind a pedagógusok, mind a tanulók igyekez-
tek az új helyzethez alkalmazkodni, az elvárásoknak megfelelni.

• Április 11-én online formában került sor a költészet napi meg-
emlékezésre. A tanulók a KRÉTA rendszeren keresztül rövid 
ismertetőt olvashattak József Attila életéről és irodalmi jelentő-
ségéről.  Legkedvesebb verseiket lemásolhatták és visszaküldhet-
ték, vagy hangfelvétel formájában elszavalták és továbbíthatták 
tanáraiknak.

• Május 20-án az Országos Mentőszolgálat, a Nemzeti Népegész-
ségügyi Stratégiához kapcsolódó, egészségügyi ágazati szakpoliti-
kai program keretében iskolánk 7.osztályos tanulói újraélesztési 
oktatáson vettek részt. A Program célja, hogy  felhívja a figyelmet 
az elsősegélynyújtás fontosságára, készségszintre fejlesszen meg-
határozott tevékenységeket, képesek legyenek a baleseti helyszín 
felmérésére, segélykérésre, mentőhívásra, a beteg állapotának 
felmérésére, valamint az újraélesztés folyamatának elvégzésére a 
szaksegítség megérkezéséig. Az oktatás során a gyakorlóeszközök 
(ambu baba, félautomata defibrillátor) nagy segítséget jelen-
tettek, hisz a valóságot általuk jól lehetett imitálni. A feladatok 
sikeres elsajátítása céljából a részegységeket külön-külön begya-

korolták, majd 
kisebb csopor-
tokban komplex 
feladatokat, szitu-
ációkat játszottak 
el a tanulók, akik 
nagy érdeklődéssel 
fogadták a prog-
ramot. Lelkesen 
gyakorolták a 
mellkas-komp-
ressziót, mentőt 

hívtak, használták szinte önállóan az eszközöket.
• A tanév egyik kedves iskolai rendezvénye a gyermeknap, amelyet 

május 28-án tartottunk meg. A korlátozások enyhülésével sza-
badabban tölthették el tanulóink ezt a napot, amely változatos, 
izgalmas programokkal bővelkedett: gyermeknapi exatlon, tom-
bolasorsolás, közös ebéd.

• A tanulmányi kirándulások is szép élmenyeket jelentettek az 
osztályok életében. A legkisebbek közös sétán ismerkedtek meg 
Ófehértó nevezetességeivel. A 2-3. osztályosok élménydús dél-
előttöt tölthettek el a Lipi-Akácliget Vendégházban, ahol meg-
nézhették az állatokat, játszhattak, szórakozhattak. Ezúton is 
köszönetünket fejezzük Lipécz Mihálynak tanulóink vendéglá-
tásáért. A 4. osztályosok a Leveleki-tónál élvezhették a napsütést, 
fürdőzést, mókázást. Az 5. 6. és 7. osztályosok közös főzést szer-
veztek az iskola udvarán. Igazán ízletes babgulyás került az aszta-
lukra. A 8. osztály a Mátrában tölthetett el egy csodálatos napot. 
Sokuk régi álma valósult meg, amikor feljutottak Magyarország 
legmagasabb hegycsúcsára, a Kékesre.

• A Baktalórántházai Gyerekesély Iroda jóvoltából június 11-én 
33 tanuló két pedagógus kíséretében látogathatta mag a Nyír-
egyházi Állatparkot. Tanulóink nevében köszönjük a támogatást 
és a lehetőséget a szervezőknek.

• Mint már az első oldalon említést tettünk róla június 19-én, 
szombaton került sor a tanévzáróval egybekötött ballagás ün-
nepségünk megszervezésére. A meghitt búcsúzást és búcsúztatást 
követően az egész éves, kitartó munkát méltóképpen fejezhettük 
be az iskolai hagyományok szerint, ünnepi díszben. Sor került 
a legszorgalmasabb tanulók megjutalmazására is: könyvekkel, 
jutalom belépőjegyekkel, oklevelekkel. 

Ők a következő tanulók, akiknek gratulálunk, és további sike-
reket kívánunk: 
1. osztály Bakró Mirella, Balogh Diána, Murguly Melánia és 

Váczi Ádám 
2. oztály Lénárt Izabella, Váczi Zoé és Nagy Tamás
4. osztály Barna Bence, Czeglédi Vanda, Váczi Noel
5. osztály Haga Tibor és Polozsnik Szebasztian
7. osztály Petró Balázs és Varó Nikolett. 
8. osztály Bakó Gréta, Dankó Vivien, Jakab Lora,  

Nagy Nóra, Varga Vendel
• A nyár folyamán sor kerül a Magyar Falu Program keretében el-

nyert sikeres pályázatnak köszönhetően az iskola nyílászáróinak 
cseréjére 45 millió forint értékben. Reményeink szerint szépen 
megújult épület várja majd a gyerekeket és az iskola dolgozóit 
szeptemberben. 

Addig is vidám nyári szünidőt,  
jó egészséget kívánunk Mindenkinek!

ről Községünk Önkormányzata és az Érted-Veled Kastély-
kert Óvoda Alapítvány gondoskodott. 

- A nyírbátori Unilever cég tisztítószerekkel támogatta intéz-
ményünket. Köszönjük Bíró Istvánné közbenjárását, hogy 
ez az adomány eljuthatott intézményünkbe.

- Intézményünkben a nyár folyamán felújításra, korszerűsí-
tésre kerül sor, melynek zökkenőmentes lebonyolítása ér-
dekében az Önkormányzat három hetes zárást rendelt el, 
melynek időpontjáról tájékoztatjuk a Kedves Szülőket a 
kivitelezővel történő egyeztetés után. Az egész intézmény-
re kiterjedő, nagy munkálatok elvégzését a igyekszünk úgy 
szervezni, hogy az ügyeleti óvodai ellátás biztosítva legyen 
a gyermekek számára ezen időt kivéve az egész nyár folya-
mán.

Kellemes nyarat, 
jó időtöltést és  
jó egészséget  
kívánnak az  

óvoda dolgozói!

DR. HÁRSFALVI PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI, ESEMÉNYEI
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Ófehértó Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete

Hársfalvi Péter  
tanulói ösztöndíjat hirdet

A pályázat célja a tehetséges 
tanulók ösztönzése a jobb tanul-
mányi eredményre, középiskolai 
tanulmányaik elősegítése és az 
Ófehértói születésű történész fő-
iskolai tanár, Hársfalvi Péter em-
lékének 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 progra-
mokban,

- tanulmányi versenyeken képviselte iskoláját,
- sikerrel felvételizett középiskolába, és tanul-

mányai folytatásánál kiemelkedő szerep jut a 
történelemtanulásnak.

A pályázaton részt vehet az a 
10. osztályos középiskolás, aki
- 4,0 vagy a feletti tanulmányi 

eredménnyel zárta a tanévet,
- történelemből jeles volt,
- tervezett felsőfokú tanulmányi-

ban felvételi tárgyként szerepel 
a történelem tantárgy.

A pályázat benyújtási határideje:  
2021. 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 2021. szeptember 
végén, a Hársfalvi Péter emléknap keretében 
ünnepélyesen hirdetik ki a pályázat kiírói. A 
tanulói ösztöndíj kifizetésére egy összegben 
azon alkalommal kerül sor.

Művelődési Ház
• Az intézmény közművelődési asszisztense Sebők Vanessza 

kirándulást szervezett július 10-én Lakitelekre 35 fő rész-
vételével. A megérkezést követően 2 felvonásos színházi 
előadást nézhettek meg az érdeklődők. A vendéglátók kö-
zös ebéddel, a Hungarikum Liget és a Nemzeti Művelődési 
Intézet székházának bemutatásával tették teljessé és felejthe-
tetlenné a napot.

Könyvtár
• A könyvtárba online előadást tartott Dr. Hajdú Zsanett 

biológus és növényszakértő, aki évek óta tart megyénkben 
előadásoka. Sajnos személyesen most nem találkozhattunk 
Vele, de online előadását megtekinthettük. Egy 8 részes elő-
adássorozatot tartott minden kedden 18 órától. Témái:

 »  Immunerősítés gyógynövényekkel kora tavasszal
 »  Az emésztőrendszerszerre ható gyógynövények, 

avagy hogyan küzdjük le a stressz okozta emésztési 
panaszokat

 »  Zöldségek, gyümölcsök, gabonák gyógyhatásai
 »  Mit tudnak a patikusok a gyógynövényekről
 »  Ízületekre, csontokra, izmokra ható gyógynövények
 »  A női egészségre ható gyógynövények
 »  Hitek és tévhitek a régi és mai gyógynövény hagyo-

mányban
 »  Miben segíthetnek a gyógynövények súlyos betegsé-

gek esetén

Felhívás!! 
Kedves olvasók!

Akik a pandémiás időszakban kölcsönöztek könyveket a 
helyi könyvtárból, azok legyenek szívesek visszajuttatni azo-
kat. A könyvtár minden nap 8 órától – 14 óráig nyitva tart. 

Köszönettel: Sebők Jánosné könyvtáros

Pályázati felhívás - Hársfalvi Péter  
tanulói ösztöndíjra

Művelődési Ház és Könyvtár eseményei

Pályázni a pontosan kitöltött adatlappal lehet,  
amelyik letölthető településünk honlapjáról:

www.ofeherto.hu


