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Mutatványszám

Kellemes, meghitt
Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben gazdag,
Boldog Újesztendőt kíván
községünk valamennyi lakójának
az önkormányzati képviselő-testület
nevében:
Simon József
polgármester

Megalakult a képviselő-testület
Az önkormányzati választásokat követően Ófehértón is
megalakult a képviselő-testület és a bizottságok.
Alpolgármester:
Tóth Sándor
Testületi tagok:
Asztalos Mihály, Kocsis Miklós, Kósa Tibor,
Pazonyi György, Reszkető Mihály,
A pénzügyi bizottság elnöke:
Reszkető Mihály,
tagjai: Asztalos Mihály és Kocsis Miklós.
A szociális és egészségügyi bizottság elnöke:
Asztalos Mihály,
tagjai: Kocsis Miklós és Pazonyi György.
Az oktatási, kulturális és sportbizottság elnöke
Pazonyi György,
tagjai: Kósa Tibor és Reszkető Mihály.

Tisztelt Ófehértói Polgárok!
Engedjék meg, hogy ezúton is
megköszönjem azt a támogatást,
azt a megtisztelő bizalmat, melyet
Önöktől kaptam az önkormányzati választások során. Tisztában
vagyok azzal, hogy ez a bizalom
számomra és az önkormányzati
képviselők számára is elsősorban
egy óriási felelősséget jelent, hogy
ezek után kötelességünk mindent
megtenni azért, hogy megfeleljünk
az elvárásoknak.
Nem könnyű ez a mai nehéz időkben, hiszen mi sem tudjuk kivonni magunkat az országos gazdasági problémák hatása alól, ám hiszem, hogy kitartó munkával, összefogással,
lépésről lépésre úrrá tudunk lenni a nehézségeken, fejlődési
pályára tudjuk állítani településünket. Azzal is tisztában vagyok, hogy összefogást és támogatást csak akkor várhatunk
el a továbbiakban, ha a polgárok tudják, hogy mit szeretnénk
elérni, milyen célért dolgozunk, ha megosztjuk egymással
örömeinket, és ha úgy adódik, bánatainkat is.
Ez az újság, melynek mutatványszámát Önök most a kezükben tartják, épp ezt az információáramlást, ezt a párbeszédet szolgálja. Terveink szerint negyedévente jelenik majd
meg, hogy beszámoljon Ófehértó életéről, és mindenkihez
eljuttassa az információkat. Kérem, fogadják és olvassák
ugyanolyan szeretettel, mint amilyennel ezt a falu minden
lakójának átnyújtjuk.
Tisztelettel, a képviselő-testület nevében:
Simon József polgármester

Dsida Jenő:
Itt van a szép karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.

Karácsonyfa minden ága
Pásztorjátszók be-bejönnek
csillog-villog: csupa drága,
és kántálva ráköszönnek
szép mennyei üzenet:
a családra. Fura nép,
Kis Jézuska született.
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!
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Tájékoztató a szemétszállítási díjfizetésről
A Nyír-Flop Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a törvény az önkormányzatok
kötelezően ellátandó feladataként határozza meg az ingatlan-tulajdonosoknál
keletkező települési hulladék kezelésére a
hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezését és fenntartását. Ezért a lakossági
szilárd hulladékszállítást az ingatlantulajdonosnak nem kell kérnie, egyénileg megrendelnie és szerződést kötnie.
A hulladékszállítási díj számlázása a
Polgármesteri Hivatal által – számlázás
előtt – megadott lista és a képviselő-testület által elfogadott díj alapján negyedévente, utólag történik. A számlák legkésőbb a
tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig
elkészülnek és a díjbeszedő részére kiadásra kerülnek. A fizetési határidő a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napja.
A számla díját a cég által felhatalmazott
– megbízólevéllel rendelkező – díjbeszedő
szedi be. Ófehértó község területén a Jenei
Csilla alvállalkozó által a hulladékszállítási díj beszedésére felhatalmazott személy:
Bacsó István, Ófehértó, Szabadság u. 60.
szám alatti lakos.
A megbízott személyesen járja végig
azon ingatlanokat, amelynek tulajdonosai
számára számla készült. Amennyiben a
beszedési kísérlet sikertelen volt, értesítést

Megújult a
faluközpont
Községünkben megkülönböztetett figyelem és érdeklődés kísérte az
új faluközpont kialakítását. Ennek
műszaki átadása október 15-én történt meg.
Az ünnepélyes felavatására tavasszal kerül sor. A beruházás finanszírozásához az önkormányzat a
zavartalan működés végett átmenetileg hitelt vett fel.
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hagy, hogy a befizetésnek mikor és hol lehet eleget tenni. A fizetési határidő lejártát követően a díjbeszedőnél számla nem
marad, azt visszajuttatja a szolgáltatóhoz.
A szolgáltató a fizetési határidőig nem
fizető ingatlantulajdonosok esetében a követelést egy kintlévőség-kezelő cégnek adják át, mely fizetési felszólításokat küld ki,
melyeknek költsége a törvény szerint a lakost terheli. Ha ez nem vezet eredményre
a díjhátralék adók módjára is behajtható.
Amennyiben a számlázást érintő változás történik, különös tekintettel az ingatlantulajdonost érintő névváltozásra,
beköltözésre, elköltözésre és elhalálozás,
a lakosoknak bejelentési kötelezettségük
van Polgármesteri Hivatal felé. Ezt a bejelentést mindig előre kell megtenni, mert a
visszamenőleges hatállyal, az előző időszak
számláit érintő változásokat nem tudják
elfogadni.
A számlázással és a díjbeszedéssel kapcsolatban esetleg felmerülő egyéb kérdéseikre a továbbiakban is szívesen választ
adnak a következő elérhetőségeken:
Levélcím: Nyír-Flop Kft. 4400
Nyíregyháza, Derkovits út 121.
Telefon, fax: 42/508-900

Kirándulás
a fővárosba
Rendkívül érdekes fővárosi kiránduláson vett részt az Idősek Klubjának mintegy 20 lakója. Horváth
János ófehértói származású budapesti vállalkozó ingyenesen biztosította
számukra a szállást, az étkezést és az
idegenvezetést, az önkormányzat pedig a autóbusz, valamint a belépőket.
A résztvevők csodálatos élményekkel
gazdagodva tértek haza.
Felvételeink a kiránduláson készültek.

Közös karácsonyfa
A község első közös karácsonyfáján is kigyulladtak az ünnepi fények.
A gyönyörű fenyőfát Málik Mihályné és fiai ajánlották fel a településnek.

Bemutatjuk az Ófehértói Diáksport Egyesületet
Az egyesületet 2003. november 24-én vette nyilvántartásba
Október 2-án az Aranycsapat legendás jobbhátvédje,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság. Az egyesület céljai, Buzánszky Jenő tartott élménybeszámolót, a nyíregyházi
többek között, a sport és kulturális rendezvények szervezése, Kertvárosi Általános Iskolában.
résztvevők díjazása, a tehetséges sportolókkal való külön fogAz eseményen a DSE-t Pazonyi György képviselte.
lalkozás és a hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok sportolási
Október 7-én Nyíregyházán került megrendezésre a városi
és versenyzési lehetőségeinek biztosítása.
középiskolai futó csapatbajnokság. Balogh Dávid 1500 méteAz évek során számos kiváló eredményt értünk el, íme, az ren az első helyen végzett.
idei év második felének legfontosabb eseményei:
A II. korcsoportos fiúkkal Piricsén vettünk részt a KöztárA nyári szünetben, 2010. július 15-től 24-ig tartott Nyír- saság Kupán, ahol bronzérmesek lettek
egyházán a XVII. Veterán Atlétikai Európa Bajnokság. Az ünnepélyes megnyitón három egykori diákunk vett részt: Kállai
Anita, Kósa Diána és Balogh Dávid. A két lány önkéntesként
végig dolgozta az EB-t.
A szünet utolsó napján Hajdúszoboszlón versenyeztünk
az Aquafutáson. Itt a legjobb helyezésünk egy 8. hely volt
Pazonyi Réka révén.
A szeptemberben induló új tanév kezdetével beindultak a
különböző diákolimpiai és szakszövetségi versenyek is.
Első alkalommal hívtak meg ófehértói atlétákat az ibrányi
körzet versenyére. Udvariatlan vendégként elhoztunk 3
arany-, 2 ezüst-, és 1 bronzérmet.
Diáksport egyesületünk év végéig két versenyt rendezett.
Az elsőt Nyírbátorban, melynek keretében váltóbajnokságot
szerveztünk. Itt 3 első 8 második és 3 harmadik helyet szeBalogh Dávid a Veterán EB megnyitóján
reztünk. A második versenyre Ófehértón került sor. Itthon
a terematlétika bajnokságot bonyolítottuk le. Ezt a leányok
Október 24-én a NyírPlázában voltunk, az érdeklődő spormegnyerték, a fiúk másodikak lettek.
tolókkal, a Karate kölyök című filmet néztük meg.
Szeptember 11-én Budapesten, a Puskás Ferenc StadionNovember 25-én első ízben emlékeztünk meg a Magyar
ban rendezték az Országos Egyesületi Csapatbajnokságot. Ba- Labdarúgás Napjáról, mely az Aranycsapat 6-3-as győzelmét
logh Dávid, 300 méteren a csalódást jelentő 9. helyen végzett. hivatott hirdetni a labdarúgás őshazájában, Anglia felett.
Szeptember 17-én megtartottuk a Magyar Diáksport NapNovember 26-án a futsal diákolimpia körzeti döntőjén
ját, melynek keretében traktorhúzást, farönk hajítást és futó- vettünk részt, a III. és IV. korcsoportos fiúkkal. Sajnos, nem
versenyt rendeztünk, illetve az alsós gyerekek kipróbálták a úgy sikerült a verseny, ahogy terveztük, nem tudtunk bejutni
floorball-t.
a négyes döntőbe.
A Miskolcon megrendezett Észak-Magyarországi régió serNovember 27-én Budapesten voltunk a Magyar Köztárdülő bajnokságán Balogh Dávid két aranyérmet, Nyíri László saság Mezei Futóbajnokságán. Kondor Csaba ezüstérmes lett
szintén két aranyat, Kondor Csaba 1 aranyat és Mitruska Aleegyéniben, illetve az NYVSC-NyírSuli
xandra 1 ezüstérmet nyert. A versenyen
csapatával, csapatban is. Mitruska Alebelül rendezték meg a IV. Miskolc Kupa
xandra és Nyíri László a középmezőnyGyermek Atlétika Bajnokságot. Ezen
ben végzett.
Pazonyi Réka 1 ezüst-, és 1 bronzérmet
A második ízben megrendezett Keletnyert.
Kupa tollaslabda bajnokság I. fordulójáSzeptember 25-én és 26-án Tatabában egy negyedik és egy ötödik helyezést
nyán rendezték a Serdülő Egyéni Orszászerezetünk.
gos Bajnokságot. Kondor Csaba 2000
December 4-én Nyíregyházán a váméteren első helyen végzett. Balogh
rosi stadionban rendezett Mikulás FutáDávid 100 és 300 méteren is a 4. helyen
son voltunk. A családias jellegű tömegvégzett. Nyíri László 600 méteren 10.,
sport rendezvényen minden célba érkező
300 méteren 16. lett.
szaloncukrot és csoki mikulást kapott.
Szintén ezen a hétvégén, NyíregyháDecember 8-án egy tanulónk –
zán tartották a Nagy Sportágválasztót.
Pazonyi Réka – vehette át a „Jó tanuló,
Először képviseltük a DSE-t a rendezjó sportoló” elismerő címet a Megyehávényen. Javaslom, hogy a jövő évben
zán.
nagyobb létszámban vegyünk részt az
Pazonyi György
eseményen.
Kondor Csaba, a Serdülő Országos
Bajnokság dobogójának legfelső fokán.

Ófehértói Krónika 3

Támogatják a tanulókat
Az önkormányzati képviselő-testület második ülésén döntés született arról, hogy
az idén is részt veszünk a Bursa Hungarica programban. Ennek keretében 34 felsőfokú és három középfokú tanintézményben tanuló fiatal kaphat támogatást.
Az „A”típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhettek, akik a
képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói,
a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók, a doktori (PhD) képzésben résztvevők és a külföldi intézménnyel hallgatói
jogviszonyban állók.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2011. őszén már nem áll fenn,
úgy a 2011/2012. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az
ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011. március.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhettek, akik a 2010/2011.
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek
és a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.

Itt járt a Mikulás
Ahogy az már lenni szokott, az idén is színpompás ünnepség keretében várták és
színvonalas műsorral köszöntötték a Mikulást az iskolában. Volt is zsákjában minden jó. Felvételünk az ünnepségen készült.

Az Ófehértói Idősekért Alapítvány a
múlt évben alakult. Kérjük, lehetőség szerint, támogassa adójának egy
százalékával.

Ófehértói Idősekért
Alapítvány
Adószám: 19211868-1-15

Anyakönyvi hírek
2010. október-november

Születések:
Barna Bence
Farkas Zsolt
Jóni Richárd
Mozsár Richárd
Somlyai Milán
Varga László
Házasságkötés:
Regán Judit és Rácz László
Halálesetek:
Heil Jánosné
Károly Andrásné
Kiss Istvánné
Reményi Mária

Karácsonyi program
Az idén színes karácsonyi programok várják községünk lakóit.
December 16-án 18 órától a katolikus templomban a nemzetközi hírű
Cantemus Vegyeskar ad koncertet.
December 21-én a Faluházban
karácsonyi ünnepi műsor lesz az
óvodások, az iskolások és az öregotthon lakóinak részvételével. Ez
lesz a nyitánya a hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülő
„Karácsonyi Forgatagnak”, melynek keretében lezárnak egy utcát,
ahol programok és árusok várják az
érdeklődőket december 21-én, 22én és 23-án.

Kiadja: Ófehértó Község Önkormányzata - 4558 Ófehértó, Alkotmány u. 54.
Felelős szerkesztő: Orémus Kálmán - Készült: Táltos Nyomda, Győr
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