2022. július

Akire nagyon büszkék vagyunk…
Az utóbbi években sajnos egyre „divatosabb” lett az iskolába induló gyerekek Szülei, Családtagjai körében, hogy
nem a helyi általános iskolát választják a nevelés-oktatás,
a tudás alapjainak elsajátítása helyszínéül, hanem más településen látják biztosítottnak gyermekük képességeinek
kibontakoztatását. Ehhez természetesen joga és lehetősége
van Mindenkinek, hiszen Magyarországon a szabad iskolaválasztás megilleti a Gyermeket, megilleti a Szülőt. De...
Szeretnénk bemutatni egy olyan ifjú Hölgyet – Sitku
Liliánát – középiskolai tanulót, aki az Ófehértói Általános
Iskolában alapozta
meg tudását. Az
itt tanító – sokszor
bántóan és alaptalanul leminősített
– pedagógusoktól
kapta meg 8 éven
keresztül azokat az
ismereteket, tudást
és intelligenciát,
amelyeket hatalmas szorgalommal,
akarattal tovább
fejlesztve és bővítve középiskolája
legjobbjai
közé
küzdötte be magát!

Köszönet Mindenkinek
az önzetlen segítségért!

XII. évfolyam 2. szám

Ballagás az iskolában
Június 15-én véget ért a 2021/2022. tanév, melyet
ünnepélyessé tett a június 18-án megrendezett ballagási
ünnepség. Iskolánk 12 tanulója búcsúzott: Barócsi Gergő, Bódi Krisztofer, Kozma Kitti, Lovász Norbert, Nagy
Mária Boglárka, Oláh Krisztián Szilveszter, Pap József
Krisztofer, Petró Balázs, Puholla Liliána, Tejfel Alex,
Tomasovszki Levente, Varó Nikolett.
Osztályfőnök: Fodor Géza

Aranykoszorúsok 2022
A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban hagyomány,
hogy azok a végzős tanulók, akik négy éven keresztül kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, példamutató magatartásúak és
szorgalmúak voltak, országos és megyei versenyeken öregbítették az iskola hírnevét, kiváló közösségi munkát végeztek
Aranykoszorús Kölcsey-jelvény kitüntetésben részesülnek,
továbbá „A Kölcsey Ferenc Gimnázium jövőjéért” Alapítvány
jutalmát vehetik át.
Az Aranykoszorús Kölcsey-jelvényt és a vele járó jutalmat
Igazgatónő, valamint az Alapítvány Kuratóriumi elnöke adta
át a ballagáson. Ebben a tanévben 7 tanuló kapta meg az osztályfőnökök és az igazgató javaslata alapján a nevelőtestület
által odaítélt kitüntetést. Köztük a 12. A osztályból Sitku Liliána ófehértói lakosú végzős diák.
Nem mellesleg Liliána kétszer nyerte el az Ófehértó Község Önkormányzata által alapított „Hársfalvi Péter Tanulói
Ösztöndíjat”! Szívből gratulálunk, jó egészséget, további sikereket kívánunk!
Pedig az Ófehértói Általános Iskolába járt…
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Intézményeink életéből
2022. április 1. – 2022. június 30.

Ófehértói Kastélykert Református Óvoda és Bölcsőde hírei, eseményei
Április
• Izgatottan készültünk a húsvéti ünnepekre, dekorációt raktunk fel az intézmény ablakába, a folyosókra, a csoportszobákba. Tojást festettünk, képeslapot készítettünk. A vidám
tojáskereső verseny mellett megismerkedtünk a jellegzetes
húsvéti ételekkel egy közös tízórai alkalmával. Lelkiekben is
felkészültünk a feltámadás ünnepére a közös elcsendesedések, imádkozások alkalmával.
•
•

•
•

•
•

Május
Első vasárnapja anyák napja. A gyerekek saját készítésük
ajándékokkal köszöntötték az anyukákat, nagymamákat,
keresztanyákat.
Az Idősek Otthonába is ellátogattunk, ahol a bentlakók és
dolgozók nagy szeretettel és örömmel vártak bennünket.
Versekkel, dalokkal köszöntöttük az ünnepelteket, s mellé
virágot nyújtottunk át tiszteletünk jeléül.
Vasárnap a Református templomban is megemlékeztünk az
édesanyákról, az istentisztelet keretében is versekkel, dalokkal köszöntöttük az anyukákat, s egy-egy szál virággal.
Május utolsó vasárnapja Gyereknap. Erre az alkalomra a tornapályán mozgásra serkentő játékokat festettünk fel, melyet
a gyerekek önállóan is használhatnak, de kiválóan bevonható a kezdeményezésekbe is. Köszönöm a munkát Szarvasné
Cserepes Margit, Kovács Lászlóné és Petróné Tölgyfa Kitti
óvónéninek, akik velem voltak a hajnali tevékenységben.
26-án, csütörtökön rendőrségi bemutatón vehettek részt a
gyermekek, melyet egykori óvodásunk, Nyíri László segítségével szerveztünk meg.
27-én, pénteken végre eljött annak az ideje, hogy a szülőkkel közösen egy vidám délelőttöt tölthettünk el. A reggeli
elcsendesedést és hálaadást közös torna és tízórai követte,
majd arcfestés, csillámtetoválás készítése, közös játék követte. A legnagyobb sikert a meglepetés ugrálóvár okozta,
melyet a gyerekek örömmel vettek bírtokba. Ebédre babgulyást főztünk, s mellé rétest, kókuszgolyót kínáltunk. Vidám délelőtt volt!

Június
• 11-én, szombaton a református templomban került sor az
iskolába induló gyermekek búcsúztatására. 16 kisgyermek
lépi át szeptemberben az iskola kapuját. Az óvoda zászlaja
alatt vonultak át énekszóval a templomba, ahol Dócs Norbert tiszteletes tartott ünnepi istentiszteletet, köszöntötte a
ballagókat. Az iskolai felszereléseket tartalmazó ajándékcsomag mellett egy állatkerti kirándulással ajándékozta meg
a fenntartó a búcsúzókat, kiknek emlékére egy fát fognak
elültetni az óvoda udvarán.
• Pedagógus nap alkalmából virággal és egy biblia ajándéko-
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•
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zásával fejezte ki háláját az óvodapedagógusok felé, hogy
egy éven át nevelték, tanították a gyermekeket az intézményben. Minden alkalmazottnak virágcsokorral köszönte
meg éves munkáját. Isten áldását kérte a dolgozókra, a gyermekekre, az intézményre.
15-étől elkezdődött a nyári óvodai élet. Ezen a nyáron két
összevont csoport fog működni az intézményben, hiszen
közel 40 gyermek igényelte az óvodai ellátást. Számukra
igyekszünk változatos, érdekes programokat szervezni, kényelmüket párakapuval, napvitorlával, klímával biztosítani.
A karbantartási munkálatokat folyamatosan végezzük,
melynek keretén belül kerül sor a játéktároló korszerűsítésére, a vizesblokkok, a fűtés felülvizsgálatára, a hibafeltárás
eredményének figyelembevételével az óvodai játszóudvar
megújítására.
A nyári zárásra 2022. július 18-ától, 2022. július 29-ig kerül
sor. Ezen idő alatt kérjük a kedves szülőket, hogy gyermekeik ellátásáról, elhelyezéséről legyenek szívesek gondoskodni. Szerdánként 8 és 12 óra között ügyeletet biztosítunk, a
vezető és a helyettes óvodapedagógus esetleges ügyeikben
rendelkezésükre áll.
A bölcsőde folyamatosan nyitva tart majd, ott folyamatosan
igénybe vehetik a kicsi gyermekek számára a szolgáltatást.
Mindenkinek csodás nyarat, jó egészséget kívánok
az óvoda dolgozói és fenntartója nevében.
Tölgyfa Lászlóné - intézményvezető

Művelődési Ház és Könyvtár
hírei, eseményei
Új helyen, megújult környezetben várja kedves Vendégeit,
Látogatóit a Községi Könyvtár. A Gyógyszertár mögött, a volt
Védőnői Szolgálat épületben találkozhatnak ismételten a tudás,
az információ, az írott „szórakozás” iránt érdeklődők. Az akadálymentesen megközelíthető épületben kialakításra került az
olvasó terem, kölyökkuckó és könyvtári szolgáltató hely, ahol
lehetőség van kölcsönzésre, helyben olvasásra, társas-játékozásra, újságolvasásra, beszélgetésre, tanulásra, ismeretszerzésre.
Nyitvatartási idő:
Hétfő Kedd-Csütörtök		
08-16 óra
Szerda				10-18 óra
Péntek				08-14 óra
Szombat			09-12 óra
(Csak minden hónap első szombatja!!!)
Szeretettel várom régi és új olvasóinkat, érdeklődőket.
A könyvtári beiratkozás továbbra is díjmentes.
Tisztelettel: Sebők Jánosné könyvtáros

Intézményeink életéből
2022. április 1. – 2022. június 30.

DR. HÁRSFALVI PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI, ESEMÉNYEI
• Az eltelt időszak ismét eseménydúsan telt az iskolában. Április
11-12-én nyílt tanítási napokat szerveztünk, ahol a szülők részt
vehettek a tanítási órákon, megismerkedhettek az intézményben
alkalmazott oktatási módszerekkel, érdeklődhettek gyermekeik
tanulmányi előmeneteléről.
• Április 11. A magyar költészet napja alkalmából szavalóversenyt
rendeztünk. A feladat a tavasz jegyében egy szabadon választott
vers elmondása volt. Összesen 19 tanulónk nevezett a versenyre.
Minden résztvevő emléklapot kapott. Gratulálunk az első három
helyezettnek: 1. helyezett Bakró Károly 4. osztályos tanuló; 2.
helyezett Bakró Evelin 4. osztályos; 3. helyezett Pálfi Vanessza 3.
osztályos tanuló volt.

• Április 12. A leendő első osztályos gyerekek az óvónénik kíséretében látogatást tettek az iskolában. Betekintettek az iskola életébe,
a tanítási órák menetébe, a robotika szakkör munkájába.
• A húsvéti ünnepek közeledtével iskolánk tanulóit és dolgozóit
édességgel ajándékozta meg Varó Erzsébet. A Leveleki Szent Erzsébet Karitász Szervezet Ófehértói Csoportja kezdeményezésére a
helyi vállalkozók jóvoltából intézményünk minden tanulója szintén édességcsomagban részesült. Köszönjük a segítőkész, kedves
támogatásukat!
• Iskolánk ez év áprilisában két témahéthez is csatlakozott: Digitális
Témahét és Fenntarthatósági Témahét. Mindkét alkalom kitűnő
lehetőségeket biztosított korunk kihívásainak iskolai szintű megismeréséhez. A felkínált óratervek megvalósítása sokat segíthet a
jövő generációjának.
• Április 16-án történelem óra keretén belül emlékeztünk meg a
Holokauszt áldozatainak emléknapjáról.
• Április 22. Ebben a hónapban iskolánk csapata két különböző
megmérettetésen vett részt. Először az Oktatási Hivatal által támogatott Föld Napja Csarodán 2022 – Megyei Környezetvédelmi
csapatversenyen, ahol a legjobbak között a nyolcadik helyezést értük el.
• Április 28. A Lázár Ervin Program keretében 4. évfolyamos tanulóink a Magyar Versmondók Egyesülete - Túl az Óperencián című
előadását tekintették meg Baktalórántházán.
• Május 02-án Szaktanácsadó segítségével nevelőtestületi műhelymunka keretében pedagógusaink az iskolai lemorzsolódás csökkentését támogató programokkal ismerkedtek meg, amelyek
hasznos információkkal gazdagították tantestületünket az intézményfejlesztés területén.
• Május 9-10-én zajlottak Országos Kompetenciamérések a 8. évfolyam, május 23-24-én pedig a 6. évfolyam részére. A mérés ettől
a tanévtől digitális formában zajlott. Tanulóink eredményét bizakodva várjuk.
• Május 13. Szép sikerként könyvelhetjük el iskolánk csapatának
eredményes részvételét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által szervezett, Értékes barangolás elnevezésű vetélkedőn. A megmérettetésen 48 nem nyíregyházi jelentkező közül
hatodikként jutottunk a középdöntőbe, ahol a negyedik helyezést
értünk el. Csapatunk tagjai: Czeglédi Vanda és Futykó Lívia 5.

osztályos, Puholla Liliána és Varó Nikolett 8. osztályos tanulók.
Felkészítő tanáruk: Guti Emese.
• Május 17. Nagy lelkesedéssel rendeztük meg a Madarak és fák
Napja elnevezésű rendezvényünket. Kicsik és nagyok egyaránt
együttműködésről és kitartásról tettek tanúbizonyságot az akadályversenyen. Az információgyűjtés kiváló színtere egy-egy ilyen
vetélkedő, ahol nem tanórai keretek között, de sokat tanulhatnak
a gyerekek.
• Május 18. Az EFOP 1.4.2-16-2016-00005 „Lehet jobb a gyerekeknek a baktalórántházai kistérségben II. „ elnevezésű projekt keretében szervezett ‚Kihívás napjára” meghívót kaptak 5. osztályos
tanulóink. A verseny helyszíne a Dégenfeld Kastélymúzeum volt.
A szervezett sportprogramra a csapat névvel és egy rövid „csatakiáltással’ készült. A csapat tagjai: Czeglédi Vanda, Jakab Attila, Jakab
Benett, Köbli Zsombor, Lakatos József, Tomasovszki Sára.

• Május 19. A Lázár Ervin Program gyakorlati megvalósítása során a
7. évfolyamos tanulók részt vettek az „Apolló Kulturális EgyesületRabok legyünk, vagy…” című előadásán Baktalórántházán.
• Május 26. A gyermeknapot a Diákönkormányzat szervezésében
játékos sorversenyek, akadályfutás és amerikai foci bemutató tetté
színessé és emlékezetessé. Régi álmunk vált valóra az iskolaudvar
fejlesztésével. Udvari padok és asztalok kiépítésére és elhelyezésére került sor, amit gyermeknapra vehettek birtokukba tanulóink.
Köszönetet mondunk a fenntartó Kisvárdai Tankerületi Központnak az anyagi támogatásért, és a községi Önkormányzatnak a hozzájárulásért, valamint a munkálatok elvégzéséért.
• Május 31. Lázár Ervin program keretében a 8. osztályos tanulók
színházlátogatáson vettek részt Budapesten, ahol Radnóti Miklós:
Ikrek hava című előadást tekintették meg.
• Pedagógusaink munkájának elismerése az idén sem maradt el, amit a
fenntartó és a községi önkormányzat által támogatott közös ebéd tett
emlékezetessé. Ez alkalomból a Kisvárdai Tankerületi Központ ünnepi rendezvényén, a Várszínházban vehette át a „Kiváló Közösségfejlesztő Pedagógus” díjat Neményiné Balogh Zsuzsanna tanítónő, aki
40 év kitartó, elhivatott pedagógusi pályafutása után szeptembertől
nyugdíjba vonul. Azt iskola egész közössége nevében szeretettel kívánunk számára jó egészséget, aktív, békés és nyugodt nyugdíjas éveket.
• Június 9. Iskolánk hon-és népismereti szakkörösei kerékpártúrán
vettek részt. Céljuk a máriapócsi nemzeti kegyhely megtekintése
volt. A vidám kis csapat jókedvét nem szegte az áztató eső sem.
Hősies kitartással és szép élményekkel zárták a napot.
• Június 10-én rendhagyó módon közös főzéssel, évfolyamok közötti foci-bajnoksággal és vidám versenyekkel telt a tanulmányi
kirándulás napja.
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• Június 15-én véget ért a 2021/2022. tanév, melyet ünnepélyessé
tett a június 18-án megrendezett ballagási ünnepség. Iskolánk 12
tanulója búcsúzott. (Névsor és fénykép az 1. oldalon)
• Jutalomkönyvben részesültek egész éves tanulmányi és/vagy közösségi munkájuk, jó magatartásuk alapján a következő tanulók:
1.osztály Bakró Diána; 2.osztály Bakró Mirella, Balogh Diána,
Váczi Ádám; 3.osztály Jánosdeák Dávid, Lénárt Izabella, Váczi Zoé; 4.osztály Galyas Evelin; 5.osztály Barna Bence, Czeglédi
Vanda, Futykó Lívia, Lakatos József; 6.osztály Bora Tamás, Haga
Tibor Krisztofer, Polozsnik Szebasztián; 8.osztály Barócsi Gergő,
Petró Balázs, Puholla Liliána, Varó Nikolett.
• Június 20-24. Iskolánk az idei tanévben is sikerrel pályázott a
Napközi Erzsébet-tábor felhívásra, ahol 5 napig 47 gyermek színes
programok között szórakozhatott, amelyek a következők voltak:
látogatás a római katolikus templomba, ismerkedés a freskókkal;
élménygazdag bemutató és akadályverseny a Honvédsuli segítségével; „Tegyél az egészségedért!” címmel védőnői előadás; kirándulás a Nyíregyháza-Sóstói Vadasparkba és az erdei tornapálya
meglátogatása; séta a Majorba, ismerkedés az őshonos magyar
állatfajtákkal; sportos délután; kézműves foglalkozások és természetesen sok-sok játék..

Sándorné Miklós Veronika (1969-2022)
„Fent a csillagok között van valaki, akit sohasem felejtünk el...”
Nagy veszteség érte iskolánkat, amikor 2022. június 4-én a
mi Verácska tanító nénink végleg itt hagyott bennünket. Egy
igazi pedagógus, kiváló szakember, a gyermekek és szülők
által szeretett és elismert tanító
néni, kedves kolléga, szerény,
jóságos ember nem lehet már
közöttünk.
Nemcsak a munkája, de emberi tulajdonságai, a jelleme, a
betegséggel való küzdelme is
példaértékű volt. Ő volt az, aki
tanítónak született, aki szívvel-lélekkel, következetesen végezte
a munkáját az utolsó pillanatig. Küzdött és akart, és mi mindannyian támogattuk, mellette álltunk és bíztunk vele együtt a
gyógyulásában. De odafent másképp rendelkeztek…
Mindig nagy szeretettel gondolunk rá, és emlékét
a szívünkben örökre megőrizzük!

ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG NYÁRI VAKÁCIÓT
KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

Anyakönyvi hírek

Pályázati felhívás - Hársfalvi Péter
tanulói ösztöndíjra
Ófehértó Község Önkormányzat
Képviselőtestülete

A pályázaton részt vehet az a
10. osztályos középiskolás, aki

Hársfalvi Péter
tanulói ösztöndíjat hirdet

- 4,0 vagy a feletti tanulmányi
eredménnyel zárta a tanévet,
- történelemből jeles volt,
- tervezett felsőfokú tanulmányiban felvételi tárgyként szerepel
a történelem tantárgy.

A pályázat célja a tehetséges
tanulók ösztönzése a jobb tanulmányi eredményre, középiskolai
tanulmányaik elősegítése és az
Ófehértói születésű történész főiskolai tanár, Hársfalvi Péter emlékének ápolása.

A pályázat benyújtási határideje:
2022. augusztus 15-ig!
A pályázatot benyújtók között egy általános
iskolás és egy középiskolás lehet nyertes.

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 programokban,
- tanulmányi versenyeken képviselte iskoláját,
- sikerrel felvételizett középiskolába, és tanulmányai folytatásánál kiemelkedő szerep jut a
történelemtanulásnak.

Házasságkötések:

Baksa Dávid – Fedák Patricia Tünde
Belics Róbert – Csicsák Katalin
Pór Gábor – Gunyec Enikő
Simon József – Somlyai Barbara Krisztina

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 2022. szeptember
végén, a Hársfalvi Péter emléknap keretében
ünnepélyesen hirdetik ki a pályázat kiírói. A
tanulói ösztöndíj kifizetésére egy összegben
azon alkalommal kerül sor.

Pályázni a pontosan kitöltött adatlappal lehet, amely letölthető településünk honlapjáról:
www.ofeherto.hu

Születések:

Czeglédi Diána
Berta Kevin
Kertész Dominik
Simon Alexa
Simon József
Stelkovics Attila

Halálesetek:
Bakó István
Budai Miklósné
Csorba Sándor János
Demeter László
Dorcsák Mihály
Dorcsák Zsolt Mihály
Falajtár Józsefné
Kiss Mihály
Márta Béla
Dr. Rojkó László
Sándorné Miklós Veronika
Tölgyfa Mihály
Tulipán Ibolya
Vityi Mihályné
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