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Tisztelt Ófehértói Polgárok!

Településünk Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nevében 

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok!

Tisztelettel: 
Simon József 
polgármester

„Szépkorúak” köszöntése
A közelmúltban két ófehértói lakos 

is belépett a „szépkorúak” táborába. 
A múlt év december 29-én Pankotai 
Györgyné (született: Nagy Ilona) Ófe-
hértó, Kossuth u. 65. szám alatti lakos, 
az idén február 24-én Kiss Györgyné  
(született: Csubák Erzsébet) Ófehértó, 
Petőfi u. 66. szám alatti lakos ünnepel-
te családja körében a 90. születésnapját. 
Az önkormányzat részéről Simon József 
polgármester és Dr. Kovács Attila jegyző 
köszöntötte az ünnepelteket. Isten éltes-
se sokáig mindkettőjüket!

Állampolgári eskü
Az egyszerűsített honosítási eljárás 

keretében településünkön újabb ünne-
pélyes eskütételekre került sor. Magyar 
állampolgárok lettek: Bodnár Vince és 
családja, Kovács József és családja, Mező 
Tibor és neje, valamint ifj. Mező Tibor 
és neje. Gratulálunk!

Segély helyett munka
Hetvennégyen álltak munkába a 

közfoglalkoztatás keretében települé-
sünkön. A Start Munkaprogram 8 órás 
munkarendben biztosít munkalehetősé-
get a résztvevőknek. A program három 
elemből áll, a csapadékvíz elvezető árkok 
tisztítása, karbantartása, mezőgazdasági 
földutak rendbetétele, valamint a belte-
rületi önkormányzati utak kátyúzása. 

Megemlékezés 1848/49 
hőseiről

Ebben az évben is ünnepi megem-
lékezéssel és koszorúzással emlékez-
tünk az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc hőseire, eseményeire. Az 
iskolában megtartott ünnepi műsort 
Bartha Judit és Linzenboldné Váradi 
Éva tanárnők állították össze. A to-
borzót Keveházi Tamás néptánctanár tanította be. 

A hősök emlékművénél az önkormányzat nevében Simon József polgármester 
és Tóth Sándor alpolgármester, a kisebbségi önkormányzat nevében Dankó Gyula 
elnök, a polgárőrség nevében Sándor Zoltán elnök és Juhász János alelnök helyezte 
el az emlékezés virágait.

Női kézilabda Európa-bajnoki 
selejtező mérkőzésen jártak
Telt ház előtt játszott Nyíregyházán a 

magyar női kézilabda válogatott. A németek 
elleni Európa-bajnoki mérkőzésen iskolánk 
tanulói is szurkolhattak, akik az intézmény 
és az önkormányzat támogatásával jutottak 
el az eseményre. 

Farsangoztak a 
Gondozási Központban

Vidám farsangi mulatság volt a Gon-
dozási Központban február 23-án, ahol 
az otthon lakói közül sokan jelmezbe 
öltöztek és a személyzet is álarcot öltött 
magára. A rendezvény végén a frissen sült 
meleg farsangi fánk sem maradt el. 
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Tavaszi jeles napok
Március (Böjtmás hava)
Népi időjárás-megfigyelések:
•	 megrázza	még	szakállát	Gergely,	de	a	palántamagok	ke-

rüljenek földbe.
•	 Sándor,	József,	Benedek	zsákban	hoznak	meleget.	József	

napján méhek kiengedésének megszabott ideje, szántás 
kezdete, fecskék érkezése lányok szépítő dalocskájával: 
„Fecskét látok, szeplőt hányok, selymet gombolyítok.”

•	 március	25.	Gyümölcsoltó	Boldogasszony	Napja-fák	ol-
tása, szemzése.

Április (Szent-György hava)
Népi regulák:
•	 április	1.	ugratások	napja
•	 április	24.	Szent-György	napja:	állatok	első	kihajtása,	pász-

torok szegődtetési ideje. Időjárási megfigyelés: ha György 
nap előtt megszólalnak a békák, korai nyár lesz. György a 
sárkányölő lovagok, lovas katonák, cserkészek védőszentje.

•	 április	25.	Márk	evangélista,	búzaszentelés,	indás	növények	vetése.

Húsvéthoz kapcsolódó szokások:
•	 Nagyböjt:	 Jézus	40	napi	 böjtölésének	 emlékére	 tartják	

Hamvazószerdától Virágvasárnapig. Böjtben jellegzetes 
étel a cibereleves. Többféle alapanyagból készülhetett: 
rozs- vagy búzakorpából, aszalt gyümölcsből. 

•	 Virágvasárnap:	Jézus	bevonulása	Jeruzsálembe.
•	 Nagycsütörtök:	 megszűnik	 a	 harangozás,	 a	 harangok	

Rómába mennek.
•	 Nagypéntek:	Jézus	kereszthalálának	napja,	böjt	és	gyász	

ideje. Dologtiltó nap.
•	 Nagyszombat:	megtisztulás,	takarítás,	meszelés	ideje.
•	 Húsvét:	idejét	a	325.	évi	zsinat	határozta	meg:	a	tavaszi	nap-

éjegyenlőséget (márc. 21.) követő holdtölte utáni első vasár-
nap. Mindig március 22. és április 25. közé eshet. Elnevezé-
sének eredete: a hús nélküli böjt végeztével húst ehetünk.

•	 Húsvétvasárnap:	Krisztus	feltámadásának	ünnepe.	Étel-
szentelés, véget ér a böjt, munkatilalom. Áldozati jellegű 
eledel: a húsvéti bárány, mely Krisztust jelképezi, és a 
tojás, ami az élet jelképe.

•	 Húsvéthétfő:	 locsolkodás,	mert	a	víznek	tisztító	és	ter-
mékenységvarázsló erőt tulajdonítottak.

•	 Fehérvasárnap:	húsvétot	követő	vasárnapon	szertartásos	
barátságkötés, komatál vivés (komálás)

Május (Pünkösd hava)
•	 Május	1.	májusfaállítás,	szerelmi	ajándék,	természet	új-

jászületésének szimbóluma.
•	 Május	4.	Flórián	napja:	tűzoltók,	tűzzel	dolgozók	védőszentje.
•	 Május	12-14.	„Pongrác,	Szervác,	Bonifác	mind	a	fagyos-

szentek, hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kendtek”
•	 Május	25.	Szőlőtermesztők,	kádárok	patrónusa.
•	 Áldozócsütörtök:	 Jézus	 mennybemenetelének	 ünnepe,	

húsvét utáni negyvenedik napon. Évi egyszeri áldozás 
határideje, búcsúnap.

•	 Pünkösd:	húsvét	utáni	ötvenedik	nap.	Jézus	mennybeme-
netele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. Pünkösdi 
szokások voltak: pünkösdikirály-választás, pünkösdi király-
né járás. Népi időjárás megfigyelés: pünkösdi eső ritkán jó.

Iskolai hírek
•	 A	Magyar	Kultúra	Napja	alkalmából	könyvtári	délutánt	

szerveztünk a Himnusz születésének évfordulóján. Ta-
nulóink érdekes feladványokat oldottak meg, melyek 
segítségével jobban megismerhették nemzeti imádsá-
gunkat és bepillantást nyerhettek a magyar kultúra sok-
színűségébe.

•	 Az	 iskola,	 a	Diákönkormányzat	 és	 a	Harmónia	Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény közreműködésével 
február 13-án Valentin-napi szívküldit és Bálint-napi 
táncházat rendezett tanulóink számára. Kicsik és na-
gyok egyaránt üzenhettek tanáraiknak, barátaiknak, sze-
relmüknek, majd a „heves” érzelmeket vidám népzenére 
táncolhatták ki magukból.

•	 Ötvenegy	 alsós	 tanulónk	 színházlátogatáson	 vett	 részt	
Nyírbátorban. A furfangos garabonciás című mesejáték 
tartalmas, sokaknak felejthetetlen élményt nyújtott. 
Ugyanezt az előadást látták óvodásaink is.

•	 Kistérségi	 szervezésben	 a	 hetedikesek	 pályaorientáci-
ós foglalkozáson ismerkedhettek meg lehetőségeikkel 
jövőjüket illetően. A szakembertől hasznos tanácsokat 
kaptak, amelyek segíthetik őket a pályaválasztás nehéz 
kérdéseiben.

•	 Nyírbátorban	 a	 Hunyadi	 Napok	 keretében	 iskolánk	
11-12 éves fiúkból álló focicsapata 2. helyezést ért el. 
A csapat tagjai: Beri Krisztofer, Horváth András, Kál-
lai László, Kócs Ádám, Laskai József, Murguly Norbert, 
Pálfi István, Pongó Tibor, Simon Gergő. Tanáruk: Fo-
dor István. Ezúton is szívből gratulálunk. 

•	 Az	iskolai	farsangon	február	24-én	színvonalas	produk-
ciókat láthattunk. Értékes játékokat kapott a legszó-
rakoztatóbb fellépő, a legötletesebb jelmez, a legjobb 
koreográfia. Újdonság volt az idén, hogy a közönség is 
szavazhatott.

•	 Márciusban	 ötvenegy	 felsős	 tanuló	 Nyíregyházán	
mozilátogatáson vett részt.

•	 Iskolánk	 jó	 kapcsolatot	 ápol	 a	 helybeli	 Völgyfű	 Va-
dásztársasággal. Ennek ékes bizonyítéka, hogy meghí-
vásunkra Társaság elnöke trófea-bemutatót tartott az 
érdeklődő tanulóknak. A résztvevők sokat tanulhattak 
a hazai nagyvadakról, a vadászatról.

•	 A	 Kastélykert	 Óvoda	 és	 Bölcsőde	 valamint	 iskolánk	
együttesen tekinthették meg a Bibuczi zenekar zenés 
mesejátékát Snufi, a művész-bűvész címmel.

•	 A	sikerre	való	tekintettel	tavasszal	újra	megrendeztük	a	
Családi pingpong délutánt, ahol a gyerekek szüleikkel 
mozoghattak. A szabályos mozdulatok elsajátításáról 
Fodor István tanár úr gondoskodott.
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Iskolai eseménynaptár
•	 Április 2-3. A húsvét közeledtével könyvtári dél-

után keretében kézműves foglalkozásra várjuk a kis-
lányokat. A foglalkozást vezeti Berki Enikő.

•	 Tavaszi szünet az óvodában és iskolában egysége-
sen: április 5-6. A szünet utáni első tanítási nap: 
április 10. (kedd).

•	 Iskolai	és	óvodai	beíratás:	2012. április 16-20.
•	 Április 17-18. Szeretettel várjuk az érdeklődő szü-

lőket nyílt tanítási napra az 1-2. órában
•	 Április 21. szombat munkanap (április 30. ledolgo-

zása hétfői órarend szerint)
•	 Május 7. Anyák napi műsor.

Kastélykert Óvoda és Bölcsőde hírei
•	 Bölcsődei csoportunkban vidám hangulatban, szak-

értő kezek irányítása és szeretete mellett növekednek, 
ismerkednek a világgal a legapróbbak. 

•	 Iskolába készülök címmel szülői értekezletet tartot-
tunk szaktanácsadó, tanítónők és óvodapedagógusok 
részvételével. 

•	 Óvodásaink is jártak Nyírbátorban színházi előadá-
son. A megtekintett zenés mesejáték nagy élmény 
volt a kicsinyek számára.

•	 Farsangi projekt keretében jelmezes felvonulást tar-
tottunk. Kiszebáb elégetésével mi is hozzájárultunk a 
tél elűzéséhez. A lelkes szülőkkel pedig vidám farsan-
gi délelőttöt szerveztünk.

•	 Jó kapcsolatot ápolunk az iskolával, ennek szép bi-
zonyítéka, hogy meghívást kaptunk tőlük a Bibuczi 
zenekar Snufi, a művész-bűvész című előadásra.

•	 Tavaszi rendezvényünk alkalmával arcfestés és 
ugrálóvár várja az ovis csemetéket.

•	 Szeretettel várjuk a kedves szülőket tavaszi táncházas 
programunkra nagycsoportosaink és jelenlegi elsősök 
részvételével. Célunk a néptánc és a népi hagyomá-
nyok megszerettetése.

•	 Óvodánk hagyományosan részt vesz az Idősek Majá-
lisán. Idén is szeretnénk megörvendeztetni kis műso-
runkkal a kedves lakókat.

Tájékoztató a gyermekek beíratásáról

Tisztelt Szülők!

Értesítem Önöket, hogy tankötelessé váló 
gyermekeik iskolába történő beíratását

2012. április 16-20-án (hétfőtől-péntekig) 
8 órától 12 óráig tehetik meg.

A törvény szerint 2012-ben tankötelessé válik az a 
gyermek, aki 2012. május 31-ig betölti a 6. életévét 

és az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte.

A beíratás helye: Általános Iskola Gondnoki Iroda

A beíratáshoz szükséges okmányok:
1. A gyermek születési anyakönyvi kivonata
2. A gyermek személyi lapja (lakcímkártya)
3. A szülő személyi igazolványa
4. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérésé-

ről szóló tanúsítvány (óvodai szakvélemény)
5. A gyermek TAJ kártyája

A fenti időpontban várjuk óvodás- és bölcsődéskorú 
gyermekeik jelentkezését, akiket ugyanebben az időben 
írathatnak be.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a beíratás csak a 
szükséges okmányok bemutatásával lehetséges!

Ófehértó, 2012. április 2.
Pálvölgyiné Hajzer Irén 

mb. igazgató

Könyvtárunk hírei
•	 Beszámoló állomány gyarapodásáról
 Kistérségi könyvtárellátásból: 42 db könyv.
  Ajándék: 2 db könyv.
  Jelenleg összesen: 11304 db
  Kölcsönözhető DVD-k: 82 db
•	 Legközelebbi	könyvtári	foglalko-

zás: Húsvéti kézműves délután 
április 2-3-án.

Nyitvatartási idő: 

 Hétfő-Szerda-Péntek: 800-tól – 1600-ig

 Kedd-Csütörtök: 1000-tól – 1800-ig
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Anyakönyvi hírek

Házasságkötés:
Andráscsik Mária és Czimer Péter

Nemes Gabriella és Márta Szabolcs
Murguly Beatrix és Varga József

Születések:
Balogh Noémi Gizella

Dócs Péter
Kóka Benjamin

Pongó Dorina Zsuzsanna

Halálesetek:
Barócsi András
Bíró Gyuláné

Kocsány József
Lencsés József

Sándor Lászlóné
Tamás József
Tóth Katalin

Vanicskó Géza

Egészségünk, jó közérzetünk 
védelmében

Évről évre tapasztaljuk, amikor kezd a természet új erőre 
kapni, nekünk épp akkor lesz fogytán az energiánk. A hosz-
szú téli hónapok után szervezetünk vitaminraktárai kifogyó-
ban vannak, egyre inkább kiütköznek rajtunk a TAVASZI 
FÁRADTSÁG jelei. Akár enyhe, akár hideg a tél, a tavaszi 
fáradtság sajnos menetrendszerűen jelentkezik. A bágyadtság 
és elesettségérzés nem betegség, hanem hiányállapot, amely 
akkor lép fel, ha az előző nyáron felhalmozott energia-, ásvá-
nyi anyag- és vitamintartalékainkat végképp feléltük.

A tavaszi fáradtság kialakulásában szerepet játszhat még idő-
járás-változás és szervezetünk biológiai ritmusának változása. 

Gyógyszer erre az állapotra nincs, de néhány alapvető taná-
csot érdemes betartani:
•	 Mozogjunk,	tartózkodjunk	minél	többet	szabad	levegőn!
•	 Meg	kell	próbálni	kevesebbet	idegeskedni!
•	 Könnyítsünk	étrendünkön!
•	 Fogyasszuk	 bőségesen	 a	 következő	 zöldségeket,	 gyümöl-

csöket vitaminpótlás céljából:
PÓRÉHAGYMA vértisztításra, C-vitamin, vas, kalcium és 

foszfor pótlására.
FOKHAGYMA lúgosításra, gazdag jód, kén, foszfortartalma 

miatt, immunerősítő hatása kiváló.
GRAPEFRUIT ÉS KIVI magas a C-vitamin tartalmuk, és 

nagyszerű zsírégető hatásuk miatt alkalmasak fogyókúránál.
JÉGSALÁTA vastartalma miatt vérszegénység megelőzésére 

is kiváló, levelei nyomelemekben és rostokban gazdagok.
SAVANYÚ KÁPOSZTA igen jó C-vitaminforrás.

A tavaszi fáradtság pár nap alatt elmúlik, érdemes türel-
mesnek lenni, de tennünk is kell érte, hogy az ingerlékeny, 
fáradt állapotot felváltsa a kellemes tavaszi közérzet. 

A református egyház ünnepi istentiszteletei:
•	 Virágvasárnap:	 1000-tól és 1500-tól Istentisztelet
•	 Nagyszerda:	 délelőtt	Beteg-úrvacsora
•	 Nagyszerda-Nagycsütörtök-Nagyszombat:
  1800-tól Bűnbánati Istentisztelet
•	 Nagypéntek:	 1000-tól és 1500-tól Istentisztelet
•	 Húsvét	vasárnap:	 1000-tól és 1500-tól Istentisztelet
•	 Húsvét	hétfő:	 1000-tól Istentisztelet a templomban, 
  1500-tól Istentisztelet
  az Idősek Otthonában

A görög katolikus egyház ünnepi miserendje:
•	 Nagypéntek:	 1500-tól Szentmise
•	 Nagyszombat:	 1800-tól Szentmise
•	 Húsvét	vasárnap:	 800-tól Pászkaszentelés – Szentmise
•	 Húsvét	hétfő:	 930-tól Szentmise
•	 Húsvét	kedd:	 930-tól Szentmise

A római katolikus egyház ünnepi miserendje:
•	 Virágvasárnap:	 1100-tól Nagymise – Barkaszentelés
•	 Nagykedd:	 1700-tól Gyóntatás – 1800-tól Szentmise
•	 Nagycsütörtök:	 1500-tól Nagymise
	 	 1700-ig Szentségimádás
•	 Nagypéntek:	 1700-tól Nagypénteki szertartás – utána  

  1900-ig Szentségimádás
•	 Húsvét	vasárnap:	 700-tól Ételáldás – 1100-tól Nagymise
•	 Húsvét	hétfő:	 1100-tól Nagymise

Nagyböjti – Ifjúsági „Lelki nap” 
2012. március 31. (szombat)

•	 930-tól – Gyülekező – Ismerkedés 
•	 1000-tól – Elmélkedés 
  Vendég: Bákonyi János, a nyíregyházi Szent Imre 

Gimnázium lelki vezetője
•	 Kiscsoportos	beszélgetés	-	összegzés


