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Az aradi vértanúk napja
október 6.
Magyarország az 1848/49-es forradalmat és szabadságharcot egy polgári jellegű, modern, a feudalizmust felszámoló
és a Habsburg Birodalmon belül nagy önállósággal bíró új
ország megteremtéséért vívta. Bár a szabadságharc 1849 tavaszán még nagy magyar győzelmeket hozott, Ferenc József császár fő szövetségesétől Oroszországtól kért segítséget és elérte
a fordulatot. A hatalmas cári haderő eltiporta a több mint egy
éve folyó harcokban kivérzett magyar seregeket.
1849 október 6 –án a majdnem egy éven át tartó szabadságharc befejezését követően az ifjú Ferenc József császár
súlyos büntetés kiszabásával akarta megüzenni a magyaroknak: birodalmában nem tűri a lázadást. A császár tizenhárom
magyar honvédtábornokot ítéltetett halálra, mindegyiküket
nyilvános és megszégyenítő kivégzéssel sújtva.

Az említett napon Arad városában tizenhárom bátor, hősies, és megbecsült magyar hazafi kivégzésére készültek. A
halálra ítéltek mindannyian ugyanazon ügyért harcoltak: a
magyar szabadságért és a magyar haza megújulásáért. Hittek abban, hogy a reformkor nagyjai: Széchenyi, Wesselényi,
Kölcsey, Deák és Kossuth egy modern, új Magyarország alapjait tették le, kivezetve a magyarságot a középkori feudális viszonyok közül. A halálra ítélt katonai vezetők mindegyike
kész volt életét áldozni ezekért a célokért. 1849 október
6-án reggel fél hatkor a legyőzött magyar hősökön súlyos
bosszút állt a bécsi udvar. Négy honvédtábornokot golyó általi, kilencet pedig kötél-általi halálra ítéltek. A történelem
soha nem felejti emléküket.
Tablónkon megtalálható: Knézich Károly, Nagysándor
József, Damjanich János, Aulich Lajos, Láhner György,
Pöltemberg Ernő, gróf Leiningen-Westernburg Károly, Török
Ignác, gróf Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos arcképe.

Hársfalvi Péterre emlékeztünk
A Nyíregyházi Temető
díszparcellájában emlékeztünk meg településünk szülöttéről Dr. Hársfalvi Péter
(1928-1985) történészről,
főiskolai tanárról, tanszékvezetőről 2021. szeptember
24-én. A neves pedagógus
szeptember 26-án töltötte
volna be 93. születésnapját.
Ófehértó Község Önkormányzata nevében Simon József polgármester, Boráné
Hegedüs Erzsébet jegyző, valamint a „Hársfalvi Péter Tanulói Ösztöndíj” 2021. évi nyertesei Ilyés Csaba és Kisari
Máté helyezték el az emlékezés virágait.

Megjelent a Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati kiírása
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév
első félévére vonatkozóan.
A felhívás kódja: BURSA-2022-A
Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2021. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. november 5.
A pályázati kiírás megtekinthető az Ófehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a
www.ofeherto.hu honlapon.
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ÓFEHÉRTÓI KASTÉLYKERT REFORMÁTUS ÓVODA
ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDE HÍREI, ESEMÉNYEI
2021. július 1. – 2021. szeptember 30.
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-

Áldás, békesség!
2021. július
A nyári időszakban vidáman telt az idő az óvodában azon gyermekek számára, akiknek szülei igényelték az óvodai ellátást. A
napok nagy részét a friss levegőn töltöttük; egész nap játszottunk, sportoltunk, meséltünk, báboztunk, sokat sétáltunk.
A nyári forróságban délutánonként az Érted-Veled Kastélykert
Óvoda Alapítvány által vásárolt mobilklíma biztosított kellemes
hőmérsékletet.
2021. augusztus
Július végén elkezdődött a nyári karbantartási szünet, mely augusztus utolsó hetében ért véget. Az intézmény alsó szintjét vehették először bírtokba a gyermekek, hiszen a felső szinten még
folytak a felújítási munkálatok, a takarítás.
Hónap végére megújultak a csoportszobák és a hozzájuk tartozó
öltözők, mosdók, a kiszolgáló helyiségek. Új, korszerű nyílászárók
kerültek beépítésre.
2021. szeptember

- Szeptember elsején az ünnepélyes évnyitó istentisztelettel intézményünk életében új fejezet kezdődött. Igét hirdetett Dr. Fekete
Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, az alkalmazotti közösség esküt tett. Az alkalmon jelen volt Dr. Gaál Sándor a Nyírségi Református Egyházmegye esperese, a településvezetés és az intézmények képviselői, valamint több református
lelkipásztor. Nagy örömünkre sok szülő és gyermeke is részt vett
az istentiszteleten. Püspök úr és esperes úr meglátogatta óvodánkat, melyről elismerően nyilatkoztak.
- Intézményünk 4 óvodai csoportban 84 óvodás gyermeknek és 2
bölcsődei csoportban 10 bölcsődésnek biztosítja a napközbeni
ellátást.
ELÉRHETŐSÉGEINK:
Telefon: 06/30 643 2798
E-mail címünk: kastelykert.ovoda @reformatus.hu
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
a 42-es körzetszámú telefonvonal nem él!
- Szeptember 16-án alkalmazotti értekezletet tartottunk, melyet Dócs
Norbert lelkipásztor egy ige felolvasásával és áhítattal nyitott meg,
majd sor került az új fenntartó által
fontosnak tartott értékek megbeszélésére, a beépítés módszereinek
egyeztetésére.
- 21-én a kora délutáni órákban
Czeglédi Hanna látogatott el hozzánk.
A mentőtisztként dolgozó egykori
óvodásunk a gyermekek újraélesztéséről
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tartott tartalmas előadást és bemutatót. Az elméletben elsajátított ismereteket gyakorlat is követte.
Értékes ismereteket szereztünk a lázas, lázgörcsös, epilepsziás,
asztmás gyermek ellátásáról is.
Köszönjük az önzetlen felajánlást!
- Ugyanezen a napon az első szülői találkozó is megrendezésre
került, melyen Tiszteletes úr Isten áldását kérte a gyermekekre,
szülőkre, dolgozókra. Tölgyfa Lászlóné intézményvezető ismertette a nevelési év rendjét, az új házirendet, a fontosabb szabályokat, elvárásokat. Az összevont szülői értekezletet csoportonkénti
megbeszélések követték.
- 28-án a Lábita bábszínház előadását tekintették meg a gyermekek és felnőttek. Köszönjük szépen Sebők Jánosné munkáját,
mely által részesei lehettünk az élménynek.

- A 2021/2022-es nevelési évből eltelt egy hónap. Egy hónapja
működik intézményünk az Ófehértói Református Egyházközség fenntartásában, egy megszokott környezetben, megszokott
módon, mégis új elvek alapján. Új a nevelési gyakorlatunkban
a keresztyén nevelés nagyobb hangsúlya, melyet fokozatosan vezettünk be. Első napokban az „Áldás, békesség!” köszönés elsajátítására, az étkezések előtti és utáni imákra fókuszáltunk. Reggelente, az elcsendesedések alkalmával a gyermekek felé közvetített
bibliai igék és a gyermekközeli történetek szerves részévé váltak
mindennapjainknak. A gyermekek napközbeni beszélgetéseiben
megjelennek a hallott mondatok, történetek, s játékukban élményeiket megjelenítik. Noé történetének ismertetése után például
minden csoportban arról beszélgettek a dolgozók, hogy a gyermekek bárkát építettek, benépesítették állatokkal.
A különböző felekezetű gyermekek számára a vallásuknak megfelelően, illetve szülői nyilatkozat alapján hittan foglalkozást tartanak
a hitoktatók.
Több tárgyi felszereléssel is gazdagodott intézményünk. Új gáztűzhely mellett sok játék, hinta, kismotor, a vizuális nevelést kreatívabbá tevő eszközök, és egy kis nasi is érkezett a gyermekeknek.
Az óvoda minden gyermekét egy-egy képes bibliával ajándékoztuk meg, remélve, hogy otthon a szülőkkel közösen olvasva a családok is közelebb kerülnek Istenhez.
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DR. HÁRSFALVI PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI, ESEMÉNYEI
2021. július 1. – 2021. szeptember 30.

• A községi önkormányzat által biztosított nyári étkeztetés
az idén is sikeresen lezajlott. A tanulók több mint fele élt is
a lehetősséggel, hogy az ebédet hétköznapokon hazavigye.
Köszönetet mondunk az Önkormányzatnak, a konyha
dolgozóinak és a szervezésben közreműködőknek.
• Az előzetes tervek szerint augusztus hónapban megvalósult az iskola újabb épületszárnyában az ablakok, ajtók
cseréje. Így egy megszépült épület várta a gyerekeket, a
pedagógusokat és az intézmény dolgozóit az új tanévben.
• A Klebelsberg Központ pályázatának köszönhetően az
idén már negyedik alkalommal részesülhettek rászoruló
tanulóink, összesen 88 gyermek ingyenes tanszercsomagban.
• Szeptember hónapunk mozgalmasan telt. Az ünnepélyes
tanévnyitó rendezvényre az első tanítási napon, szeptember 1-jén 10 órától került sor.
• Iskolánk 2017 óta vesz részt a digitális kompetenciafejlesztést elősegítő pilot programban, amelyet Hegedűs Zsuzsa
Miniszterelnöki Főtanácsadó Asszony koordinál. Ennek
keretében szeptember 20-án Heves megyéből, az Egri
Tankerületi Központ 13 általános iskolájából érkeztek intézményünkbe pedagógusok bemutató foglakozások megtekintésére. Fodor István tanár úr a felső tagozatos diákok
bevonásával a Mindstorms EV3, Fodor Géza tanár úr pedig a WeDo robotok használatát ismertette meg az alsó
tagozatos kisdiákok segítségével a hospitáló pedagógusokkal. A projektnek köszönhetően iskolánk eszközparkja
szépen gyarapodik. A nyár folyamán két újabb Alpha 1
humanoid robot is érkezett az intézménybe, a már meglévő modern oktatási eszközök, mint a drón és 3D nyomtató mellé.
• A végzős diákok számára elkezdődött az egyik legfontosabb tanév, a felkészülés a továbbtanulásra. Kiemelt feladatunknak tekintjük nyolcadikosaink pályaválasztásának
támogatását. Így tanulóink már szeptemberben részt vehettek középiskolai nyílt napokon, tájékoztatórendezvényeken, illetve meghallgathatták osztályfőnöki órán a
Szent Imre Katolikus Gimnázium iskola bemutatóját is.

• Szeptember 28-30. között Dr. Hársfalvi Péter Tanár Úr
tiszteletére háromnapos programsorozatot szerveztünk diákjaink számára „Hársfalvi Napok” elnevezéssel. Tanulóink ennek keretében részt vehettek játékos sportrendezvényeken, helytörténeti vetélkedőn. A verseny célja az volt,
hogy diákjaink gyarapítsák tudásukat iskolánk névadójáról, telepelésünk nevezetességeiről, legyenek büszkék arra,
hogy Ófehértó a szülőfalujuk, hiszen így érezte ezt Dr.
Hársfalvi Péter is. Kincskereső füzettel indulhattak útnak
a csapatok a községben, ahol különböző információkat
kellett gyűjteniük, feladatokat megoldaniuk. A program
jó hangulatban, sikeresen valósult meg. Minden osztály
kitartó munkáját egy-egy tortával jutalmaztuk.

• Zárórendezvényünk a magyar népmese napja alkalmából
szervezett mesedélután volt, ahol az osztályok különböző produkciókkal, dramatikus játékkal emlékeztek meg a
nagy mesemondó, Benedek Elek születésnapjáról.
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GONDOZÁSI KÖZPONT HÍREI, ESEMÉNYEI
• Születésnaposok köszöntése: Ősz Pálné, Vityi Andrásné,
Nagy Józsefné
•

A dolgozók három napot töltöttek Egerszalókon, itt volt
lehetőség az elmúlt nehéz időszakot kipihenni testileg-lelkileg.

• Bakti Zoltánné Vezető Asszony elbúcsúzott az intézmény
lakóitól, a dolgozóktól, mivel hamarosan nyugdíjba kíván
vonulni.

• Szabadtéri lecsófőzésre került sor a lakók nagy-nagy örömére és kívánságára.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
Béres Tünde – Kertész Dávid
Bákonyi Alexandra – Kovács Gábor
Bora Gabriella – Ruszinkó Balázs
Póti Natasa – Miterli Dávid
• Közös névnapot tartottak az intézményben a Klub tagjaink.

Születések:
Balogh Armandó
Farkas László
Gyöngyösi Balázs László
Kiss László
Rézműves Szabrina Éva
Szamkó Henrik Richárd
Tokár Bella Rubina
Ujhelyi Dániel

Halálesetek:
Károly László
Kelemen Miklós
Kiss Andrásné
Kormány István
Macsu Miklósné
Mátyók Csaba
Reszkető Péterné
Sitku András
Szentesi Jánosné
Ujj János
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