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2021. december XI. évfolyam 4. szám

Áldott Karácsonyi Ünnepeket  
és sikerekben gazdag,  
Boldog Újesztendőt  

kívánunk mindenkinek!
A Képviselő-testület nevében:

Simon József  
polgármester

Átadó ünnepség
Ünnepélyes keretek között került sor az iskolai fejlesz-

tések lezárására 2021. december 8-án. A rendezvényen 
megjelent Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Pásztor 
Gyula Csabáné, tankerületi igazgató, Simon József polgár-
mester, akik mindannyian nagyban hozzájárultak ahhoz, 
hogy támogatásukkal és segítségükkel megvalósulhasson a 
nyílászárók cseréje, illetve a korszerű energiagazdálkodást 
támogató napelemek felszerelésére az iskola épületére. 

Szociális tűzifa osztás rendje

Karácsonyi ajándékcsomag

Tájékoztatás!
Ófehértó Község Önkormányzata az idei évben is pályázott szo-

ciális célú tűzifa vásárlására. Az elnyert pályázati forrásból megvásá-
rolt tűzifa kiosztásának feltételeiről, a támogatás helyi szabályairól a 
Képviselő-testület a 10/2021. (X.21.) számú rendeletében döntött. 

A kérelmek beadásának ideje: 2021. december 1. – 2022. január 7. 
(Csak ebben az időszakban nyújtható be kérelem!!!)

Az igényléshez szükséges nyomtatvány az Ófehértói Krónika dec-
emberi, azaz mostani számának mellékletét képezi és minden háztar-
tásba el fogjuk juttatni december 20. napjáig.

A kérelmek elbírálására és a tűzifa kiosztására csak 2022-ben fog 
sor kerülni, pontosabban a határidő: 2022. február 15-ig. Megérté-
süket köszönjük!

Tisztelt Lakosság!

Ófehértó Község Önkormányzata az idei évben is karácso-
nyi ajándékcsomagot oszt a település lakossága számára. Az 
anyagi lehetőségeink ebben az évben „bőségesebb” csomagok 
összeállítását tette lehetővé. Fogadják szeretettel!

A kiosztás szabályai: 1 csomag kerül kiosztásra azok részére, 
ahol a lakásban életvitelszerűen lakók száma 5 fő vagy annál 
kevesebb. Ahol ezt a létszámot meghaladja a családtagok szá-
ma ott 2 csomag kerül átadásra.

A csomagok kihordása és átadása megtörtént.

Elmarad a Karácsonyi Forgatag
Az elmúlt hónapok nehézségei után elérkeztünk a várako-

zás időszakához, az egyik legszebb keresztény hagyományhoz, 
az adventi időszakhoz. A Karácsony előtti közös együttlétre, 
a közös ünneplésre azonban a COVID 19 járvány 4. hullá-
mának erőteljes előrehaladása miatt továbbra sincs lehetőség. 
Így sajnálattal közöljük a lakossággal, hogy a hagyományos 
Karácsonyi Forgatag és központi rendezvény elmarad! Kérjük 
mindenki szíves megértését!

Bursa Hungarica 2022 – minden  
pályázó támogatásban részesül

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatra beérkezett valamennyi pályázót támogatásban részesítette Ön-
kormányzatunk Képviselő-testülete. A pályázat a 2021/2022. tanév 
második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozik.
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INTÉZMÉNYINK ÉLETÉBŐL

• Október 1-jén délelőtt ellátogattunk az Idősek Otthonába, ahol 
versekkel, dalokkal és az ajtók dekorálásával szereztünk örömöt a 
szép korúak számára az Idősek Világnapja alkalmából.

• Ugyanezen a napon pedagógusaink továbbképzésen vettek részt, 
ahol a DIOO fejlesztő játékkal ismerkedtek meg.

• Október 4-én az állatok világnapja alkalmából csoportonként 
szerveztünk programokat, hogy felhívjuk a gyermekek figyelmet 
az állatvilág védelmére.

• Október 11 –én, Márton napján hódoltunk a hagyománynak, s 
hogy ne éhezzünk egész évben, ezért finom libazsíros, lilahagymás 
kenyeret eszegettünk, hozzá ízletes teát iszogattunk.

• A mindennapok és a különböző programok szervezése mellett az 
óvodapedagógusok elvégezték a négy évnél idősebb gyermekek 
szűrését a saját készítésű teszt-csomagunkkal. A mérési eredmé-
nyekre alapozva tervezték meg az elkövetkezendő időszak egyéni 
fejlesztési tervét. Szomorúan tapasztaltuk, hogy nagyon sok gyer-
mek eredménye elmarad az életkorának megfelelő szinttől. 

• Október 31. a Reformáció ünnepe. Erre a napra többek között 
úgy emlékeztünk, hogy ellátogattunk a református templomba, 
ahol Dócs Norbert lelkipásztor tartott nagyon érdekes előadást a 
reformációról, együtt énekeltünk, imádkoztunk.

• Novemberben óvodánk dekorációját aktualizáltuk, elkészültek a 
téli dekorációkat a csoportokban és az intézmény egész területén.

• Ügyes munkatársak minden család számára egy adventi koszorút 
készítettek, melyek a családok adventi ünnepét hivatott teljessé 
tenni.

• Az óvoda előtt elkészített adventi koszorún november 29-én gyúj-
tottuk meg az első gyertyát közös éneklés közepette. 

• December 6-án a Mikulás érkezett hozzánk a manóival, a segítői-
vel és Rudolffal, a rénszarvassal.

• December 7-én a II. kerületi UFC csapata által gyűjtött adomá-
nyokat szállítottuk haza. A Fogadj örökbe egy ovit mozgalom 
keretén belül kerültünk kapcsolatba a budapesti futball klubbal, 
melynek tagjai nagy szeretettel ajándékozták meg gyermekeinket. 

• December 21-én ismét az Idősek Otthonába látogatunk, ahová kán-
tálni érkezünk reménység szerint ismét az idősek nagy örömére. 

• December 24-én a Református Templomban emlékezünk a csalá-
dokkal az Úr Jézus születésére. 

Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánunk Intézmé-
nyünk dolgozói és  

óvodásai nevében a következő Igével: 

„Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, 
hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz:  
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” 
(Lukács 2, 10-11.)

ÓFEHÉRTÓI KASTÉLYKERT REFORMÁTUS ÓVODA  
ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDE HÍREI, ESEMÉNYEI

DR. HÁRSFALVI PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI, ESEMÉNYEI 
2021. október-december

• A 2021-es év utolsó negyedéve mozgalmasan telt az isko-
lában. Október 4-én ünnepeltük meg az állatok világnap-
ját. Erre a napra a kisebbek elhozták legkedvesebb játékál-

latukat, és a tanítóikkal az állatok szeretetéről, védelméről 
is beszélgettek a tanítási órákon. Elkészítették kedvenc 
állataik rajzát is, amelyet az iskola aulájában állítottunk ki.

• Október 4-én került sor az éves tűzriadó próbára. A gya-
korlatot fegyelmezetten az előírás szerint elvégeztük. Ezen 
a napon ismét vendégpedagógusok látogattak el hozzánk 
a Heves megyei Tarnaleleszről, hogy megismerkedjenek a 
Lego Robot oktatási eszközök alkalmazásával.

• Az aradi vértanúkról október 6-án történelem és magyar 
irodalom órákon emlékeztünk meg. A történelmi hagyo-
mányok ápolásaként október 7-én a Honvédsuli kadétjai 
látogattak el intézményünkbe, akik korabeli katonaruhá-
kat öltve az élménypedagógia módszereit alkalmazva fog-
lalkoztak a gyerekekkel, sorversenyt szerveztek számukra 
kézigránátdobással, sportlövészettel, lézerharccal. 
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• A hetedikesek színvonalas, szép műsorával állítottunk emlé-
ket nemzeti ünnepünknek, 1956. október 23-nak. A felkészí-
tést Guti Emese és Fodor István pedagógusok irányították.

• Október 12-én hatodik osztályos tanulóink a Lázár Ervin 
Program keretében megtekinthették a Cirkománia című elő-
adást Budapesten, a Fővárosi Nagycirkuszban. A gyerekek 
szép élményekkel tértek haza, példás viselkedésükért dicséret-
ben részesültek. Az ötödikesek szintén ebben a programban 
a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban a Szaffi című 
előadást tekinthették meg november 25-én. 

• A pályaorientáció ebben az időszakban is kiemelt szerepet 
töltött be intézményünk életében. A 7-8. évfolyamos gyere-
keknek előadást tartott a Baktalórántházai Gyerekesély Iroda 
munkatársa. Ellátogattak hozzánk a Babus Jolán Középis-
kolai Kollégium pedagógusai is, hogy megismertessék tanu-
lóinkkal az Arany János Kollégiumi Programot. A Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara szervezésében végzős diákjaink a he-
tedikesekkel együtt november 3-án iskolai nyílt nap kereté-
ben látogatást tettek a Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum 
és Szakképző Iskolába, ahol betekintést nyerhettek az iskola 
életébe, ismerkedhettek az induló alapszakmákkal, valamint 
tevékenyen részt vehettek egy általuk választott technológiai 
folyamatban. A pályaorientáláshoz kapcsolódóan a tanulók 
ismerkedhettek a kollégiumi élettel és különböző játékos 
feladatokban vehettek részt. Sikeresen megrendeztük az éves 
pályaorientációs napunkat is.

• „Egészséges november” elnevezéssel kiemelt figyelmet szen-
teltünk az egészséges életmódnak, a helyes táplálkozásnak. A 
november 24-i egészségnapon gyermekeink hasznos ismere-
teket szerezhettek az egészséges táplálkozásról, a tápanyagok 
szerepéről, megismerték a táplálkozási piramist. Foglalkoz-
tató és interaktív feladatok segítségével fejleszthették a tu-
dásukat. Ezúton mondunk köszönetet a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatnak, akik ebből az alkalomból gyümölcslével 
és péksüteménnyel kedveskedtek a gyerekeknek.

• Az őszi szakmai értekezletünk is ebben a hónapban való-
sult meg, ahol külső szakember bevonásával nevelőtestületi 

műhelymunkán került sor a hátrányos helyzetű gyermekek 
iskolai nevelésével kapcsolatos intézményi gyakorlat végig 
gondolására, az intervenciók, prevenciók számbavételére.

• November 19-től a 4. és 6. osztályos tanulók 9 alkalommal 
úszásoktatáson vesznek részt a baktalórántházai Tisza Kál-
mán Tanuszodában. A cél, hogy minden gyerek tanuljon meg 
úszni.

• Az intézmény ismét gazdagodott a legmodernebb oktatási 
eszközökkel, ugyanis az EFOP-3.2.4-16.2016-00001 azono-
sítószámú „Digitális kompetencia fejlesztése” című projekt 
keretében két darab programozható drón és két 3D nyomta-
tó érkezett. 

• Iskolánk folyamatosan megújul, szépül. Októberben a régi 
épület két tantermében sikerült felújítani a padlózatot a 
fenntartó Kisvárdai Tankerületi Központ jóvoltából, termé-
szetesen az előkészületekben az Önkormányzat dolgozói is 
segítettek.

• Önkormányzatunk minden évben kedveskedik az iskolás 
gyermekeknek is. Az ajándékba kapott előadáson október 
15-én a Bibuczi Gyermekszínház Nagyotmondó Tóbiás című 
zenés mesejátékát tekinthettünk meg a tornateremben az 
ovisokkal együtt. Ezen túl nagy örömet szerzett számunkra 
a Mikulás-napi és a karácsonyi ajándék is. Köszönjük, hogy 
a község vezetése továbbra is a szívén viseli az iskola és az itt 
tanuló gyermekek sorsát.

• Jól eső érzés, amikor a régi tanítványok sem feledkeznek meg 
az általános iskolájukról. Bacsó Krisztinának köszönhetően 
Lego eszközöket kaptunk ajándékba, aminek nagyon örültek 
a gyerekek. Jól hasznosíthatók a délutáni foglalkozásokon és 
fejlesztő órákon is. Varró Erzsébet Mikulás-napi édességgel 
kedveskedett az iskola minden tanulójának és dolgozójának. 
Köszönjük mindkettőjüknek, hogy gondoltak ránk.

• Az idén is nagy izgalommal várták a gyerekek a Mikulást. A 
rendezvényt krampuszkergető futás, Mikulás szépségverseny, 
fotózás, tátika színesítette. A programon forgószínpadszerűen 
akadálypályák voltak elhelyezve, ahol a következő feladatokat 
kellett megoldani: kezes-lábas, Mikulássegéd kiképző pálya, 
rénszarvas etetés, karácsonyi puzzle, szaloncukor vadászat. A 
gyerekek mikulás csomagot kaptak az önkormányzat jóvoltá-
ból, melyet ezúton is köszönünk szépen.

Az iskola tanulói és dolgozói nevében  
szép karácsonyi ünnepeket, békés, boldog új  

esztendőt kívánunk jó egészségben Mindenkinek!

„Ha szeretet fénye szívünkből sugárzik,  
lángra gyúl sok szép szív, és már nem is fázik,

Átmelegszik, hittel, ő is adni képes!  
Szereteted eljut mások jó szívéhez.”

Pálvölgyiné Hajzer Irén 
intézményvezető
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Szomjasi Gyuláné

• Az Idősek Világ napja alkalmából az Élet forrása Egyesület 
Táncoljunk az idősekért címmel rendezvényt szervezett. A 
közös gondolkodásnak és összefogásnak köszönhetően az 
Otthonunk dolgozói is részt vettek ezen a kihíváson. 

• Hálásak vagyunk Sebőkné Jánosné Ibolyának és Sebők 
Vanessának, hogy a „Köszönjük Magyarország” program 
keretében a Pesti színház színészei csodálatos délutánt sze-
reztek a lakóinak az Idősek napján. 

• Az Élet forrása egyesület által szervezett, a Szociális Munka 
Napja alkalmából megrendezett ünnepségen mely a Debre-
ceni Egyetem Egészségügyi Karán volt, Kosztik Ferencné az 
Ófehértói Gondozási Központ dolgozója Assisi Szent-Fe-
renc díjban részesült. 

• A hagyományainknak megfelelően az elmúlt negyedévben 
is köszöntöttük a Születésnaposainkat.  

• Az idei évben is megérkezett a Gondozási Központba a Mi-
kulás! Jó hangulatú, vidám délutánt töltöttek az Otthon 
lakói a messze földről érkezett vendéggel! 

Végezetül ismételten köszönetet mondunk minden 
jószándékú embernek és kívánunk nagyon jó egészséget, 

Áldott, Békés, Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet településünk valamennyi lakójának! 

A COVID 19 járvány 4. hulláma még javában tombol!

GONDOZÁSI KÖZPONT HÍREI, ESEMÉNYEI

Anyakönyvi hírek


