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2022. március XII. évfolyam 1. szám

Kedves Ófehértóiak!

A közelgő ünnep alkalmából Önkormányzatunk 

nevében Áldott Húsvéti Ünnepeket  

kívánok településünk valamennyi lakója számára!

Tisztelettel: 

Simon József, polgármester

Tisztelt Választópolgárok! 
Kedves Ófehértói lakosok!

A 2022-es esztendő egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb minden magyar 
állampolgárt érintő eseménye az április 3-án sorra kerülő Országgyűlési választás. 
Választanunk kell, választanunk politikailag, emberileg és természetesen települé-
sünk érdeke szerint is! 

Reményeim szerint mindannyian tapasztalják, hogy településünk az elmúlt há-
rom választást követően látványosan fejlődik. Egymást követik a sikeres pályázatok, 
melyeknek köszönhetően új intézmények épülnek, elavult, korszerűtlen épületeket 
alakítunk át és újítunk fel. Megszépülnek intézményeink, köztereink. 

Ha Ön egyetért a fenti megállapítással kérem, szavazzon a folytatásra!
Természetesen április 3.-a elsősorban a demokrácia ünnepe, hiszen minden egyes 

választópolgár szabad akaratából dönt a saját, valamint az ország sorsáról is! Kérek 
ezért mindenkit – bármilyen politikai érzelmű is –, hogy vegyen részt a választáson! 
Lehet, hogy az Ön szavazata dönt! Köszönöm!

Tisztelettel: 
Simon József 
polgármester

Haraszti Sándor 
Ez ember Isten Fia volt!

A munka kész, a megváltásnak
csodája elvégeztetett…
A megváltó az átok fáján
nagy kínok közt kiszenvedett.
A nap letűnik fájdalmában,
a föld remeg és zeng az ég.
A bátor harcos félelmében
reszket, s a szeme fényben ég.

A gúnyolódók ajka néma,
szemük merően rámered,
előbb még büszkén gúnyolódtak,
most rémtől gyötört emberek.,
A marcona, s érzéketlen
katona szíve feldobog:
‘Az Isten Fia volt ez ember!’

– ennél többet nem mondhatok.

Az Isten Fia volt ez ember!

– száll messze, időn s téren át –
Az Isten Fia volt ez ember,
ki viselt töviskoronát.
Az Isten Fia volt ez ember!

– kiáltja tenger és szelek, –
ki parancsolt a tengereknek
s az orkán néki engedett.

Az Isten Fia volt ez ember!

– kiáltják százan, ezren,
ki engemet is meggyógyított,
mikor feküdtem betegen.
Az Isten Fia volt ez ember,
ki az életnek Ura volt,
és feltámadván a halálból
legyőzött Sátánt és poklot.,

Az Isten Fia volt ez ember,
ki néked bűnös, megbocsát,
és ingyen örök üdvöt ád!
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INTÉZMÉNYINK ÉLETÉBŐL

Január
• 17-én az óceánok mélyéről szóló interaktív előadást tekint-

hették meg a gyermekek az óvoda tornatermében. A jár-
ványügyi előírások szem előtt tartásával minden csoport 
külön vett részt a vetítésen, s az azt követő fotózáson, foko-
zottan ügyelve a fertőtlenítésre és a maszkviselésre.

• 26-án Dezső Marianna kézműves látogatott el hozzánk, s az 
ő irányításával farsangi álarcokat készíthettek a gyermekek. 
Nagyon élvezték a közös tevékenységet, örültek a farsangi 
maskarának.

Február
• 21-től egész héten vidám farsangi mulatozás zajlott in-

tézményünkben. A gyerekek jelmezekbe öltöztek, volt itt 
móka, kacagás. Az első négy napon minden csoport saját 
termében szervezett különböző vicces vetélkedőt, tevékeny-
séget, táncmulatságot.

• 25-én, pénteken intézményi szinten zajlottak az események, 
a télűző kolompolás után elégettük a Kiszebábot a település 
főterén.

Március
• 7-én, hétfőn Pálvölgyiné Hajzer Irén, a dr. Hársfalvi Péter 

Általános Iskola intézményvezetője és Máténé Kiss Marian-
na tanítónő látogatott el intézményünkbe, közös beszélge-
tésre invitálták az iskolába készülő gyermekek szüleit. Tájé-
koztatták a kedves szülőket az iskola által végzett pedagógiai 
munka sokszínűségéről, a különböző programokról, a neve-
lési módszerekről, lehetőségekről.

• 8-án a nemzetközi nőnapot ünnepeltük, a kisfiúk köszöntöt-
ték a csoportjukba járó lányokat, óvónéniket, dajkanéniket. 
A hölgyek köszöntéséről Dócs Norbert Tiszteletes Úr és Si-
mon József Polgármester úr sem feledkezett el.

• 11-én az emlékműnél 1848 hőseiről versekkel és dalokkal 
emlékeztünk meg, zászlókkal, kokárdákkal, kis huszárokkal 
díszítettük a teret a szabadságharc ünnepére.

• 17-én a „Köszönjük Magyarország” keretén belül ellátogat-
tak hozzánk a Burattinó bábszínház tagjai és egy nagyon 
szórakoztató műsorral lepték meg a gyermekeket, kiknek 
önfeledt kacagása betöltötte az épületet.

ÓFEHÉRTÓI KASTÉLYKERT REFORMÁTUS ÓVODA  
ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDE HÍREI, ESEMÉNYEI 

2022.01.01-2022.03.31

Kedves Szülők, 
Kedves Partnereink!

Újra nyitva áll az óvoda ajtaja, s a gyerekek 
nyüzsgése mellett a szülők vidámsága is betölti 
az intézményt! Kérünk mindenkit, hogy bete-
gen, lázasan ne hozza gyermekét az óvodába, s 
ha a szülő betegeskedik, akkor maszkban lépjen 
be az intézménybe. 

Betegség után csak és kizárólag orvosi igazo-
lással engedjük újra a gyermeket óvodába, erre 
nagy hangsúlyt fektetünk, Mindenkit kérünk, 
erre figyeljen oda, ne hagyja otthon az igazolást, 
mert nem tudjuk fogadni a gyermekeket.

Bár már feloldottak sok korlátozást, azért vi-
gyázzunk magunkra, egymásra!
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INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL

Köszönet
Horváth János Úr a Veritas Invest Zrt. elnök-vezérigazga-

tója a hátrányos helyzetű tanulóink részére téli lábbelit aján-
dékozott. A cipők hazaszállításában Budapestről a községi 
önkormányzat gondoskodott. Mind az adományozó, mind az 
önkormányzat segítségét köszönjük a gyerekek nevében.

Január:
• Január 19-én a Lázár Ervin program keretében 3. osztályos 

tanulóink ingyenes előadáson vehettek részt a Nyíregyhá-
zi Móricz Zsigmond Színházban. a Jókai Mór kisregénye 
alapján színre vitt Szaffi című mesejátékot tekinthették meg 
a gyerekek, akik szép élményekkel tértek haza.

• A magyar kultúra napjáról iskolai szinten emlékeztünk meg 
2022. január 21-én.  Előzetesen minden osztály egy-egy 
tablót készített a témával kapcsolatban, amelyeket a bejárati 
aulában állítottunk ki. 

• 2022. 01. 21-én véget ért az I. tanulmányi félév. Minden 
tanulónk megkapta elektronikus ellenőrzőjébe és papíron is 
az értesítést a féléves tanulmányi előmeneteléről. 

• Január 22-én a végzős évfolyamból két tanulónk írt köz-
ponti írásbeli feladatsort magyar nyelv és irodalom, vala-
mint matematika tantárgyakból. Sikeres vizsga esetén felvé-
telt nyernek a kiválasztott középiskolába. 

Február:
• Február első napján tantestületi félévi értekezleten értékel-

tük a 2021/2022. tanév első felében végzett oktató-nevelő 
munkát, elemeztük az eltelt időszak eseményeit, előkészí-
tettük a következő félév feladatait.

• A könyvtár szervezésében két zenés előadást tekintettek meg 
a gyerekek február 18-án: Varázslatos mesekönyv, valamint 
Gyuszi a bohóc címmel. Köszönjük a községi könyvtár és 
Sebők Jánosné Ibolya támogatását.

• Február 23-án meghirdettük a Kazinczyról elnevezett „Szép 
Magyar Beszéd” versenyt az 5–8. évfolyamos tanulók részé-
re. Péchy Blanka érdemes művész, a Kazinczy-díj alapítója a 
Kazinczy-versenymozgalmat kiterjesztette az általános isko-
lás korosztályra is. Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi 
nevelését, a beszédkultúra javítását szolgálja. A versenyfel-
adat az volt, hogy a tanulók olvassanak fel egy szabadon vá-
lasztott és egy kötelező szöveget; elsősorban a 20-21. száza-
di, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom 
vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termékeiből. A szöveg 

felolvasásának időtartama nem haladhatta meg a három 
percet. A kötelező szöveget a résztvevő tanulók a helyszínen 
kapták meg. A verseny eredménye a következő: 1. helyezést 
ért el Petró Balázs 8. osztályos tanuló, 2. helyezést: Varó 
Nikolett 8. osztály és 3. helyen végzett Lakatos József 5. 
osztályos tanuló. Minden résztvevő tanuló jutalomban és 
dicséretben részesült.

• Február 25-én a kommunista diktatúrák áldozatairól tör-
ténelem órák keretében emlékeztek meg a felső tagozatos 
gyerekek.

• Az idén sem maradt el a farsangi mulatság. Az osztályok 
a tantermeikben vidám, mókás jelenetekkel, zenés-táncos 
mulatsággal űzték el a telet.

Március:
• Március 7-én tájékoztató szülői értekezletet tartott az in-

tézményvezető az óvodában a leendő 1. osztályos gyerekek 
szüleinek, ahol egy jóhangulatú beszélgetés során megis-
merhették az érdeklődők az oktatási módszereinket, bepil-

Dr. Hársfalvi Péter Általános Iskola hírei, eseményei
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lantást nyerhettek az iskola mindennapi életébe, illetve 
válaszokat kaphattak a felmerülő kérdéseikre. Szeretettel 
várunk minden iskolába készülő ófehértói gyereket.

• Március 11-én tartottuk ünnepi megemlékezésünket az 
1848-1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. 
A műsort hetedik osztályos tanulóink készítették Guti 
Emese és Fodor István pedagógusok irányításával.

• A hónap végén nevelőtestületünk műhelymunkán vett 
részt szaktanácsadó irányítása mellett, melynek témája 
a digitális oktatási eszköztár bővítése volt. A Redmenta 
elnevezésű alkalmazás megismerésére és tanórai alkalma-
zására került sor a rendezvény során.

Ezen a napon az 1848/49-es ma-
gyar szabadságharc kezdetét ünnepel-
jük. Március 15. jelképpé vált, nemze-
tünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Először 
1927-ben nyilvánították hivatalosan Nemzeti ünneppé. 

A bécsi forradalom híre ösztönző hatással volt a magyar radi-
kális ifjakra is. Március 15-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi 
Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk 
szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el 
Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzú-
ra nélkül kinyomtatták az Irinyi József által megfogalmazott 12 
pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét a Nemzeti Dal-t. 
Délután nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már 
több tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és Petőfi 
is elszavalta költeményét. Ezután a Várba vonultak, hogy a Hely-
tartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket. Ez teljes mértékben 
sikerült, így vér nélkül győzött a forradalom. Az összegyűlt tömeg 
követelésére Táncsics Mihályt is szabadon bocsátották. 

Március 15-én minden megemlékező kokárdát tűz a ruhájára. 
Ez a hagyomány a francia forradalom nyomán keletkezett, a ma-
gyar szabadságharcosok viseltek először nemzeti színű szalagot.

Művelődési Ház és Könyvtár  
hírei, eseményei

Művelődési Ház
A „Köszönjük, Magyarország” program keretében 

2021.12.28. és 2022.02.28-án ellátogattak hozzánk a Pesti 
Nemzeti Színház művészei, név szerint Fogarassy Bernadett, 
Egyházi Géza, Fritz Évi és Czető Roland. 

Az előadá-
sukban a világon 
egyedülálló ma-
gyar operett legis-
mertebb melódiái 
hangzottak el egy 
varázslatos ze-
nei utazás során. 
Felcsendültek a 
Csárdáskirálynő, 
a Marica grófnő, 
a Csókos asszony, 
a Mágnás Mis-
ka, a Lili bárónő 
ismert slágerei a legnagyobb szerzőktől. Mind két előadás 
fantasztikus, élménnyel teli és színvonalas volt. Köszönjük 
az előadóknak, hogy egy feledhetetlen élményt varázsoltak a 
színpadra. Köszönetünket fejezzük ki azoknak is, akik eljöttek 
és megtisztelték a rendezvényeket.

Könyvtár

Vidám Vándo-
rok szórakoztat-
ták a gyerekeket 
a könyvtárban 
2022.02.18-án. 

Az előadásban 
a „Mesebolt” című 
interaktív mesét 
nézhették meg.

Nemzeti ünnepünk


