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Állampolgári eskütétel
Már az egyszerűsített honosítási eljárás keretében
tettek állampolgársági esküt településünkön. Elsőként július 22-én Bodnár Attila és neje, Bodnár
Gabriella, majd augusztus 18-án Vajnay Zsolt Lóránd és neje, Vajnay Éva lett magyar állampolgár.
Felvételünk a Bodnár házaspár
ünnepélyes eskütételén készült.

Új nevelési-oktatási és
közművelődési intézmény alakult

Indulhat a szennyvízberuházás

Ismét sikeres véradás volt településünkön
július 14-én. Nagyon nagy volt az érdeklődés, több mint százan jelentek meg, hogy
segítsenek embertársaikon. Sajnos ebből
csak hatvanegyen tudtak vért adni, mivel
meghibásodott a számítógépes rendszer. A
szervezők elnézést kérnek a műszaki hiba
miatt!

Az Európai Unió a második fordulóban is támogatta az önkormányzatunk által benyújtott pályázatot, így
2012 tavaszán elkezdődhet a szennyvízberuházás.
Utolsó lehetőségként a Kelet-Nyírségi CsatornaműVíziközmű Társulat felkéri a lakosságot, hogy azok, akik
még nem tették meg, fizessék be az érdekeltségi hozzájárulást, azaz lépjenek be a társulatba. Ennek lehetőségei
a következők:
1. Lakás-előtakarékossági szerződés megkötése esetén
a vonatkozó érdekeltségi hozzájárulási kötelezettségek
a következők: 1 érdekeltségi egység után 60 hónapon
keresztül 1.900 forint/hónap részletekben történő, valamint egyszeri, egy összegben fizetendő 3.500 forint,
így az összesen egy ingatlanra eső lakossági befizetés:
60 hónap x 1.900 forint + 3.500 forint, azaz összesen
117.500 forint.
2. Amennyiben nem kíván élni a lakáselőtakarékossági szerződés megkötésével, vagy önhibáján kívül már nem veheti igénybe az állami támogatást,
abban az esetben a vonatkozó érdekeltségi hozzájárulási
kötelezettségek a következők: 1 érdekeltségi egység után
60 hónapon keresztül 2.500 forint/hónap részletekben
történő, valamint egyszeri, egy összegben fizetendő
3.500 forint. Így az összes egy ingatlanra eső lakossági
befizetés: 60 hónap x 2.500 forint + 3.500 forint, azaz
összesen 153.500 forint.
Kérjük, hogy amennyiben élni kíván a fent említett
lehetőségek bármelyikével, vegye fel a kapcsolatot a
víziközmű társulat ügyeivel foglalkozó szervezettel:

Ugyanakkor ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves véradó önfeláldozó
segítségét!

Elérhetőség:
Innomat 95 Kft
Papp István referens:
Cím: 4400, Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 9. sz.
Tel:06-70/425-7885

Augusztus elsejével új nevelési-oktatási és közművelődési intézmény jött létre településünkön
Ófehértói Általános Művelődési Központ néven. Az intézmény magába foglalja az óvoda és
egységes óvoda-bölcsőde intézményegységet, az
általános iskola és könyvtár intézményegységet,
valamint a közösségi ház intézményegységet.
Az összevonás elsődleges célja a humán erőforrás koncentrálása, az alapvető nevelési-oktatási
feladatok mellett a település közművelődésének
előmozdítása.
Az Általános Művelődési Központ megbízott
vezetője Pálvölgyiné Hajzer Irén tanárnő lett.

Sikeres véradás
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Újabb élelmiszercsomag
Ebben a negyedévben az önkormányzat újabb sikeres pályázatokat nyújtott be a Magyar Élelmiszerbank Egyesülethez,
melynek eredményeként kétszer
is sikerült élelmiszercsomagokkal
segíteni a rászorulókon. Az első
szállítmány ugyan kisebb volt a
megszokottnál, de a második kárpótolt mindenkit, hiszen egy-egy
család több kilo élelmiszert kapott, amit nagy örömmel fogadtak a településen.

Az adófizetők figyelmébe!
Ez úton hívjuk fel az állampolgárok figyelmét
arra, hogy szeptember 15-én lejárt a helyi adók befizetésének határideje. Aki még nem tett eleget ez
irányú kötelezettségének, minél előbb tegye meg,
mert a törvény értelmében a késedelem büntetőkamat kirovását vonja maga után, melynek összege
napról napra növekszik.

Kitüntetés a köztisztviselőnek
Köztisztviselők Napja alkalmából kimagasló szakmai munkájának elismeréseként Danku
Andrásné főelőadó, a Polgármesteri Hivatal dolgozója megkapta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közigazgatásáért díjat. Szívből gratulálunk!
Felvételünk az ünnepélyes
díjátadás után készült.

Októberben népszámlálás!
Többéves előkészítő munkát követően célegyenesbe
ért az október 1-től október 31-ig tartó, 2011. évi népszámlálás. A cenzus előkészítése az ütemtervnek megfelelően zajlott.
Elkészült a kérdőívek internetes kitöltését biztosító
elektronikus adatbeviteli rendszer. Jelentős fejlesztésként
valósult meg az összeírás végrehajtásában közreműködők
– jegyzők, felülvizsgálók, területfelelősök, stb. - munkáját segítő informatikai alkalmazás, a monitoring rendszer. E rendszer segítségével napról napra nyomon követhető az összeírás állása. Lezajlott a népszámlálásban
résztvevő mintegy 40 ezer számlálóbiztos felkészítése.
Az idei népszámlálás – amely szám szerint a 15. a hazai cenzusok sorában – két tekintetben is az első. Ez lesz
az első olyan átfogó nép- és lakásszámlálás az országban,
amelyet az Európai Unió tagállamaként hajtunk végre, de első lesz az idei cenzus azért is, mert – a www.
enepszamlalas.hu honlapon keresztül - először nyílik
mód a kérdőívek elektronikus kitöltésére.
Az összeírás időszakát megelőző napokban, szeptember végén a számlálóbiztosok minden háztartásba eljuttatnak egy azonosító- és egy belépési kódot. Ezek segítségével lehet a kérdőíveket interneten kitölteni, október 1.
és október 16. között. A kérdések helyes megválaszolását
a programba épített magyarázatok segítik. A KSH azokra
is gondolt, akik nem rendelkeznek internettel, de mégis
szeretnék on-line visszajuttatni a kitöltött kérdőíveket.
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Nekik lehetőségként több nyilvános közintézmény,
pl. könyvtárak, faluházak, stb. internet kapcsolódási helye áll rendelkezésre az ország számos településén. Ezeken a helyeken az adatvédelem teljes biztosítása mellett
nyílik lehetőség a népszámlálási kérdőívek számítógépes
kitöltésére. Fontos, hogy az egy lakásban lakó személyekről szóló kérdőíveket tehát vagy interneten vagy papíron
kell kitölteni.
Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 5 millió címet keres fel a népszámlálás lebonyolítása érdekében. A számlálóbiztosok sorszámmal
ellátott hivatalos okmánnyal kötelesek igazolni, hogy
megbízatásuk e munkára szól. Az igazolvány a garancia
arra, hogy az illető a lakásba kizárólag a népszámlálás miatt szándékozik bejutni.
A lakosság védelmében a népszámláláshoz bármilyen
módon kapcsolható bűncselekmények, szabálysértések
megelőzése érdekében a Központi Statisztikai Hivatal és
az ORFK együttműködési megállapodást kötött.
A lakosság tájékoztatása, a népszámlálás népszerűsítése, a valós válaszadásra ösztönzés érdekében együttműködési megállapodások sora született meg a KSH és
az országos kisebbségi önkormányzatok, az egyházak, a
fogyatékossággal élőket képviselő szervezetek, valamint a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete között.
A népszámlálással kapcsolatos részletes információk a
www.nepszamlalas.hu oldalon érhetők el.

Vérvétel és vércukormérés helyben!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy településünk háziorvosi rendelőjében
igény esetén lehetőség van vérvételre, így nem kell elutazni laboratóriumi
vizsgálat miatt. Lehetőség van továbbá vércukormérésre is. Kérjük, vegyék
igénybe minél többen a szolgáltatást!
Egyben felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a gyermekorvosi rendelés igénybevételére helyben szerdai és pénteki napokon van lehetőség 13
óra és 15 óra között. Kérjük, hogy ezt a lehetőséget is minél többen vegyék
igénybe!
Felvételünkön Ambró Andrásné
vércukormérésen vesz részt.

Parlagfű-őrség az egészségért!
Ma Magyarországon minden ötödik
ember szenved parlagfűhöz kapcsolt
allergiás, illetve asztmás megbetegedésben, amely adat többek között a parlagfű térhódításával hozható összefüggésbe.
A gyerekek különösen veszélyeztettek,
egyre többen szenvednek a pollenallergiától, ráadásul minden harmadik allergiás gyerek asztmás is lesz, amely az
egész életére szóló súlyos betegséggel jár.
Pályázatunk célja, hogy a parlagfű
által okozott károkra, a légszennyezettség folyamatos növekedésére felhívjuk a
figyelmet, illetve hogy fejlesszük a gyerekek környezet- és természettudatos
látásmódját.
A GreenLat Nonprofit Kft. a
Parlagfűmentes Magyarországért Egyesülettel közös pályázatot hirdet „Gyökeres megoldást! Parlagfű-őrség az egészségért!” címmel. A feladat: parlagfűvel
fertőzött területek keresése, beazonosítása és az illetékes hatóságok felé való
bejelentése.
A bejelentéseken túl pluszpontok
szerezhetőek a parlagfű irtásával, melynek módja a következő: az eltávolított
parlagfüvet le kell fényképezni, és a digitális fényképet a kitöltött fotódokumentációval együtt a parlagfu@parlagfu.hu
e-mail címre szükséges elküldeni.
Továbbá plusz pontok szerezhetőek,
amennyiben a Facebookon „Szenvedek
a parlagfűtől” elnevezésű oldalt likeolják (tetszik) és/vagy a parlagfűtotót
illetve egyéb feladatokat (melyek szeptember második felétől letölthetőek a
zoldholnap.hu és a Facebook oldalunkról) megküldik részünkre. (Minden
egyes like-olás után pluszpont jár!)

NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK
- alsó tagozatos (1-4) osztályok,
- felső tagozatos (5-8) osztályok,
- családok

NEVEZÉSI FELTÉTELEK:
A nevezés feltétele az „adatlap” kitöltése, amennyiben parlagfű-irtásban is
részt vett a pályázó, a fotódokumentáció
megküldése, továbbá ha egyéb feladatokat teljesített plusz pont megszerzéséért
annak beküldése is 2011. október 20-ig
a parlagfu@parlagfu.hu e-mailcímre.
Az adatlap elküldésével, úgy tekintjük,
hogy a törvényes képviselő beleegyezését adta a pályázaton való részvételhez. A
személyes adatok megadásával a pályázó
elfogadja a pályázati kiírás feltételeit. A
beküldött képeket nem kapja vissza a
pályázó. Örömmel vennénk, ha osztályok nevezése esetén szülők, nagyszülők
is segítenék a munkát.
Szóban, telefonon, írásban vagy
elektronikus módon a Körzeti Földhivataloknál, a Kormányablakoknál,
a Megyei Kormányhivatalok Földhivatalánál, a Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóságoknál, a Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerveknél valamint az
Önkormányzatoknál.
A bejelentésnek nincs előírt tartalma,
formai követelménye. Azonban szükséges a bejelentő neve, címe, valamint
annak közlése, hogy a fertőzött ingatlan mely település területén található,
a fertőzött terület elvárható pontosságú
leírásával. Továbbá bejelentés tehető a
Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület hivatalos honlapján a http://www.
pme.hu/ oldalon, az on-line bejelentő
lap kitöltésével.

További információkat és elérhetőségeket a zoldholnap.hu oldalon és a
Facebook oldalon találhat.
Gondoljunk arra, hogy kis mennyiségű parlagfüvet (kb. 100 példányig,
bekerítetlen közterületen) egyszerűbb és
gyorsabb azonnal kihúzni, mint ehhez
hatósági segítséget kérni.
Beküldési határidő:
2011. október 20.
Beküldési e-mail cím:
parlagfu@parlagfu.hu
A tárgyba kérjük feltüntetni: „Gyökeres megoldást! Parlagfű-őrség az
egészségért!”
A pályázat értékelésének határideje:
2011. október 31.
A nyerteseket elektronikus levélben
vagy telefon, illetve a zoldholnap.hu oldalon tájékoztatjuk a díjátadás pontos
időpontjáról és helyszínéről.
Minden kategóriában a három legtöbb bejelentést tevő pályázót díjazzuk a
pluszpontok figyelembevételével.
Fővédnök:
Dr. Fazekas Sándor a Vidékfejlesztési
Minisztérium minisztere
Védnökök:
Parlagfűmentes Magyarországért
Egyesület
Dr. Kőmíves Tamás,
a Nemzetközi Parlagfű Társaság elnöke
Dr. Nékám Kristóf,
Budai Irgalmasrendi Kórház
Allergológiai és Immunológiai Osztály
osztályvezető főorvosa
továbbá:
Görög Zita, Lola, Németh Lajos,
Alma Együttes
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Rövid hírek
- Elkészült településünk új honlapja, melynek feltöltése
folyamatosan történik.
Az új honlap a www.ofeherto.hu címen található meg.

Balatoni nyaralás
Ezen a nyáron is Zamárdiban a Balaton partján üdülhettek iskolánk tanulói. A több mint húsz tanuló Horváth Jánosnak, a Veritas
Invest Zrt. elnök-vezérigazgatójának, valamint az önkormányzat támogatásával tölthetett el egy felejthetetlen hetet a magyar tengernél.
Felvételünk a nyaralás alkalmával Tihanyban készült.

Kérdőív a közművelődésről
Az önkormányzat, valamint az Ófehértói Általános Művelődési Központ szeretné felmérni a lakosság közművelődési és
kulturális igényeit.
A tervek között szerepel a régi intézmények hagyományainak továbbvitele, megtartó közösségek létrehozása, ismeretterjesztés, felnőttképzés, a hagyományok ápolása és közvetítése,
egy helytörténet gyűjtemény létrehozása, a helyi közösségek
támogatása, valamint a könyvtári szolgáltatások fenntartása,
e-pont működtetése.
Az igények pontos és széleskörű felmérése érdekében kérjük
a lakosságot, hogy az újságban található kérdőívet minél többen
töltsék ki és juttassák vissza a polgármesteri hivatalba, az általános iskolába, vagy az óvodába.
Köszönjük!

*
*
*
- A LEADER-program keretében sikeresen pályázott
önkormányzatunk közösségi rendezvények lebonyolítására.
*
*
*
- Augusztus 1-jétől megkezdte működését községünkben a bölcsőde, mely tárt kapukkal várja a 2 és 3 év
közötti gyermekeket.
*
*
*
- Ismét élelmiszer csomag. A pályázati lehetőséget kihasználva az elmúlt időszakban kétszer is élelmiszer
csomagot osztott az önkormányzat a település lakosságának a Magyar Élelmiszerbank Egyesület segítségével.

Sikeres pályázat
Sikeresen pályázott, és csaknem 18 millió forintot nyert az
önkormányzat az utánpótlás-sport infrastruktúra fejlesztésére.
A pályázati pénzből egy korszerű sportöltöző kialakítására kerül sor, melyet elsősorban az atlétikát és a labdarúgást kedvelő
gyermekek használhatnak majd.

Anyakönyvi hírek (2011)
Születések:
Balogh Endre
Bíró Nándor Vejke
Galyas Evelin
Lakatos Zsolt
Maczali Inez

Megkezdődött a tanév
Mint minden évben az idén is véget ért a nyár, s vele a
szünidő, becsengettek az iskolában. Ezt a csengőszót minden
bizonnyal az elsősök várták a legjobban, a legnagyobb izgalommal, hiszen egy számukra teljesen új világba csöppentek.
Felvételünk az ünnepélyes tanévnyitó
előtt készült az új elsősökről.

Házasságkötés:
Danku Judit és Kovács Gergő

Halálesetek:
Hadházi János
Hornyák Pál
Lévai István
Lukács István

Kovács Mihály
Tamás József
Orosz Zoltán
Papp Jánosné
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