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Kezdődhet az építkezés
Örömmel számolunk be róla, hogy az Új Széchenyi Terv 

Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez 
benyújtott „A szociális alapellátások komplex fejlesztése 
Ófehértó községben” című ÉAOP-4.1.3/A-11 jelű pályá-
zatunkat a bíráló bizottság támogatásra érdemesnek ítélte. 
A döntés értelmében településünk 149.758.100 Ft vissza 
nem térítendő támogatásban részesül. A pályázat inten-
zitása 95%-os. A beruházás teljes összege így 157.640.106 
Ft, az önkormányzat önerő része 7.882.506 Ft.     
A munkálatok várható kezdési ideje: 2012. szeptember 1. 

A befejezés várható ideje: 2013. augusztus 31.

„Most búcsúzunk és elmegyünk...”
Június 16-án szombaton ragyogó napsütésben, megható 

ballagási ünnepség keretében búcsúztak el a nyolcadikosok 
az iskolától, a pedagógusaiktól és diáktársaiktól. A 34 végzős 
diák szeptembertől már egy új intézményben gyarapítja tudá-
sát tovább. Sok sikert kívánunk számukra!

Hírek röviden

•	 Baranya	 megyéből	 a	 Sásdi	 Kistérségből	 érkeztek	 ven-
dégek településünkre. A mintegy 30 szakemberből álló 
delegáció látogatást tett és tapasztalat cserét folytatott az 
iskola és óvoda pedagógusaival, valamint megtekintették 
a	Ligettanyai	Közösségi	Házban	folyó	munkát.

•	 Kárpátaljáról	érkezett	ukrán	és	magyar	anyanyelvű	orvos	
csoport	tett	látogatást	községünkben.	Dr.	Konczili	Vendel	
településünk háziorvosa színvonalas előadást és bemuta-
tót tartott, majd a vendégek meglátogatták a rendelést is, 
hogy „élesben” tapasztalhassák meg a hallottakat.

•	 Gyerekek	és	felnőttek	segítségével	elkezdődött	az	orvosi	
rendelők előtti terület parkosítása. Első lépésként virág-
ládákat, ágyásokat készítettünk. Ősszel további növé-
nyek telepítését tervezzük.

•	 A	Start-munkaprogramnak	köszönhetően	folyamatosan	
újítjuk fel és építjük ki az elavult csapadékvíz-elvezető 
árkokat. Rövidesen elkezdődik a belterületi önkormány-
zati utak javítása, kátyúzása is.

•	 Megtörtént	a	pályázati	 forrásból	kialakított	sportöltöző	
műszaki átadása. Terveink szerint a sportolók augusztus 
hónaptól vehetik birtokba a létesítményt.

•	 Elkezdődött	 az	 M3-as	 autópályához	 kapcsolódó	 mér-
nökségi telep építése. A tervek szerint 2013 februárjában 
történhet meg az objektum átadása. Előzetes egyezteté-
sek alapján akár 30-40 új munkahely is kialakulhat a be-
ruházás eredményeként. 

•		 Önkormányzatunk	és	a	Magyar	Élelmi-
szerbank Egyesület jóvoltából májusban 
minden gyermek kakaóport, tejport és 
tartós tejet kapott.

Településünket a Magyar Élelmiszerbank támogatta.

Az új épület látványterve
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Emlékezzünk Trianonra!
Az	 I.	 világháborút	 lezáró	 ún.	 Versailles-Washingtoni	 békerendszer	

részeként	íratták	alá	a	magyar	delegációval	a	békeszerződést	a	Kis	Tria-
nonnak nevezett palotában 1920. június 4-én. Ezzel a békediktátummal 
nemcsak	az	Osztrák–Magyar	Monarchia	tűnt	el	a	térképről,	hanem	Ma-
gyarország elvesztette területe jelentős részét (területe 282 870 km2-ről 
92 607 km2-re csökkent), a lakosság létszáma pedig, mintegy 10 millió 
fővel kevesebb lett. Erre az eseményre emlékezünk Trianon Emléknapján. 

Könyvtári hírek
	Nyári	nyitva	tartás:	 HÉTFŐ-SZERDA-PÉNTEK:	 8-16
	 	 KEDD-CSÜTÖRTÖK:	 10-18

Kastélykert Óvoda és Egységes 
Óvoda-Bölcsőde hírei

•	 Az	 elmúlt	 tavaszi	 hónapokban	 több	 alkalommal	 közös	
programot szerveztünk az elsős tanítókkal az óvoda-isko-
la	átmenet	megkönnyítése	érdekében.	Húsvéti	tojáskereső	
sportos vetélkedő, látogatás az elsősöknél, meseolvasás az 
oviban, nyárköszöntő barkácsolás az iskolában. A gyerme-
kek felhőtlen boldogsága volt a bizonyíték arra, hogy érde-
mes és hasznos volt megszervezni ezt a programsorozatot.

•	 Május	21-25.	között	a	Gyermeknap	közeledtével	egy	egész	

hétre való vidámsággal kedveskedtünk a kis növendékek-
nek.	Volt	nálunk	bábozás,	mókás	vetélkedő	és	 főzőcske	a	
szülőkkel, kézműves foglalkozás, rendőrségi és tűzoltósági 
bemutató.

•	 Tehetségnapot	szerveztünk,	ahol	az	alapítványunk	által	tá-
mogatott óvodai tehetségműhelyek mutatkoztak be.

•	 Pindur	pandúr	 csapatunk	 sikeresen	vett	 részt	májusban	a	
Budapesten	megrendezett	közlekedési	versenyen.

•	 A	leendő	elsősök	számára	díjmentes	CSIBETÁBORT	szer-
vezünk. Érdeklődni lehet Szabó Jánosné óvodavezetőnél.

Közérdekű közlemény
•	 Óvodánk	július	2-től	augusztus	4-ig,	a	nyári	karbantartási	

munkák ideje alatt zárva tart. Nyitás: augusztus 6. hétfő.

Erdőtelepítés
A pályázati lehetőséget kihasználva 

önkormányzatunk a tavasz kezdetén 
közel 6 hektáros területen erdőt telepí-
tett. Az uralkodó fafaj az akác, de az EU 
előírásainak megfelelően szürkenyár is 
található az ültetvényben.   

Májusi vigadalom a 
Gondozási Központban

A hagyományoknak megfelelően az 
idei évben május 12-én rendezték meg a 
Gondozási	Központban	az	Idősek	Majá-
lisát. Remek időben, sok fellépővel telt 
a	délután.	Óvodásaink	és	iskolásaink	is	
szórakoztatták az időseket.

Fehérakác Napok
A tavalyi évben hagyományteremtő 

jelleggel megszervezett „Fehérakác Na-
pok” rendezvénysorozat az idei évben 
június 1-2-án került megrendezésre. Az 
első napon családi sportnap, valamint 
gyermek és felnőtt labdarúgó tornák 
keretei között mozgattuk meg a falu ap-
raját-nagyját.

A másnapi programok között sze-
repelt a teljesség igénye nélkül a gyer-
mekeknek színházi és zenés előadások, 
kézműves foglalkozások és bemutatók, 
bűvész előadás és bicikli show. 

Ismét	nagy	versenyt	hozott	„Bogrács	
bajnokság”,	láthattuk	a	Harmónia	Mű-
vészeti Iskola évzáró táncgáláját, rock 
koncerteket, valamint este házibuliz-
tunk Attilával és Robertóval.

A nap szenzációja volt, hogy a helyi 
motorosok kezdeményezésére és szerve-
zésében került megrendezésre első alka-
lommal	az	„Ófehértói	Motoros	Találko-
zó”. Egész nap színes programokkal és 
bemutatókkal szórakoztatták az érdek-
lődők közönséget.  

Pedagógusnap
Az idei 

évben is kö-
szöntöttük a 
pedagóguso-
kat. 

A búcsú-
zó nyolcadi-
kosok meg-
ható műsora 
után Simon 
József pol-

gármester méltatta az óvónők, tanítók, 
tanárok	 munkáját.	 Külön	 köszöntötte	
Báródi	 Mihály	 tanárurat,	 aki	 60	 évvel	
ezelőtt szerezte meg tanári oklevelét, így 
ebben az évben vehette át a gyémánt 
diplomáját. Szívből gratulálunk!  
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Általános Iskola és Könyvtár hírei
•	 Iskolásaink	május-június	hónapban	tanulmányi	kirándulásokon	

vettek részt. Legmesszebbre a végzős nyolcadikosok jutottak: a 
gyönyörű	panorámát	feltáró	történelmi	Visegrádra.	A	kisebbek	
megyénk nevezetességeit tekintették meg.

•	 A	Völgyfű	Vadásztársasággal	évek	óta	jó	kapcsolatot	ápol	isko-
lánk. Ennek ékes bizonyítéka, hogy ezen e tavaszon is szemét-
gyűjtésen vettek részt a nyolcadik évfolyamos tanulók.

•	 Az	immár	hagyománnyá	váló	nyílt	napot	idén	is	megrendeztük.	
Két	 napon	 adtunk	 lehetőséget	 az	 érdeklődőknek,	 hogy	 bete-
kintsenek intézményünk hétköznapjaiba. Szeretnénk, ha jövőre 
több szülő látogatna el hozzánk.

•	 Tudorkák	hetén	minden	 tanuló	megmérkőzhetett	kortársaival	
szavaló-és hangosolvasási versenyen. A legjobbak jutalomban 
részesültek.

•	 Április	 27-én	 Olimpiai	 Nap	 keretében	 Kósz	 Zoltán	 olimpia	
bajnok vízilabdázónk látogatott el iskolánkba. Erről bővebben 
lapunk hasábjain olvashatnak.

•	 Az	Európai	Unióba	való	belépésünk	évfordulóján	Színes	Európa	
Hetet	rendeztünk,	ahol	tanulóink	játékosan	bővíthették	ismere-
teiket az Unió nagy családjáról.

•	 Anyák	napja	alkalmából	verses-dalos	műsorokkal	és	apró	aján-
dékokkal kedveskedtek tanulóink az édesanyáknak, nagyma-
máknak. A közös ünneplésnek könyvtárunk adott helyet.

•	 Madarak	és	fák	napján	könyvtári	délutánon	vehettek	részt	tanít-
ványaink. Az érdekes feladatok között szerepelt madárhang felis-
merés, képrejtvény, szó-és betűrejtvény, valamint az iskolaudvar 
fáinak feltérképezése és madár-megfigyelés.

•	 Május	30-án	negyedik,	hatodik	és	nyolcadik	évfolyamos	tanuló-
ink országos kompetencia mérésen vettek részt.

•	 Ebben	az	évben	sem	maradhatott	el	a	várva	várt	Gyermeknap.	
Iskolánk tanulói változatos programokon vehettek részt. A na-
pot futóversennyel kezdtük, majd lazításként lehetett zumbázni. 
Ezután	a	Ki	mit	tud?	következett.	Az	első	három	helyezett	a	Fe-
hérakác Napokon is bemutatkozhatott. Rendőrségi és tűzoltósá-
gi bemutató, valamint íjászkodás szerepelt a napi programban. 
Reméljük, minden tanulónk jól érezte magát!

•	 A	 Fehérakác	 Napok	 keretén	 belül	 június	 1-én	 tanítványaink	
sportdélutánon is részt 
vehettek. Remek időben, 
gyönyörű füves pályán fo-
cizhattak a játék szerelme-
sei. A rendezvény második 
napján érdekes műsorok 
közül válogathattak a gyere-
kek is. Őket szórakoztatta a 
Kalamona	 Bábszínház	 elő-
adása,	a	Gombóc	együttes,	
Dobrossy	Zoltán	bűvész	és	a	Kex-triál	biciklis	bemutató.

•	 Június	16-án	iskolánk	24	nyolcadikosa	búcsút	vett	és	elballagott.	
Hagyományosan	 ekkor	 tartottuk	 évzáró	 ünnepségünket,	 ahol	
Pálvölgyiné	Hajzer	Irén	megbízott	igazgató	értékelte	és	bezárta	a	
2011/2012-es tanévet.

Közérdekű közlemények 
•	 Június	19-től	indul	a	nyári	étkezés.	A	bejelentkezett	tanulók	

11:30-tól 13:00-ig fogyaszthatják el az iskola ebédlőjében el 
a meleg ételt, hazavinni nem lehet. 

•	 A	nyári	 szünet	 ideje	alatt	 iskolánkban	szerdánként	8	órától	
12 óráig ügyeletet tartunk.

Olimpiai Nap az iskolában
Az	Ófehértói	Diáksport	Egyesület	2012.	április	27-	én	(pénte-

ken)	tartotta	az	V.	Olimpiai	Napot,	az	Ófehértói	Általános	Mű-
velődési	Központ	könyvtárában.	

A rendezvény két részből áll: egy olimpiatörténeti vetélkedő-
ből, illetve egy olimpikon élménybeszámolójából. Az ófehértói 
vetélkedő egyedülálló kezdeményezés az országban, abból a 
szempontból, hogy a hat fős alakulatok összetétele kötött: két 
alsós, két felsős és két középiskolás alkotja a csapatot. A vetélkedő 
témakörei sokkrétűek voltak, átfogták az egyetemes olimpiatör-
ténet egy nagy szeletét. Az alsós gyerekeknek ismerniük kellett 
az olimpiai sportágakat,  kabalafigurákat, fáklyákat és stadiono-
kat, illetve a magyar lovaspólósok és gyeplabdázók eredményeit. 
A felsős vetélkedőknek az 1908-as és 1948-as londoni olimpiák 
magyar pontszerzői, a 2012-es, szintén londoni játékokra már 
kvalifikált versenyzők, a kajak-kenu sportág magyar érmesei, és 
a magyar olimpiai csapatok forma-, és felvonuló ruháinak felis-
merése volt a feladatuk. A középiskolás diákok a magyar olimpiai 
mozgalom történetéből, a magyar labdarúgók olimpiai eredmé-
nyeiből, a 4*100 méteres váltófutó érmes csapatokból, a filmszí-
nészként felbukkanó olimpikonokból és az olimpiai dalok, him-
nuszok felismeréséből adtak számot tudásukról.

Egy kisebbfajta jubileumhoz érkeztünk ezzel az igazán egyedi 
programmal. Az elmúlt években megtisztelte jelenlétével tele-
pülésünket	Kű	Lajos	 olimpiai	 ezüstérmes	 labdarúgó;	Varga	 Já-
nos	 olimpiai	 bajnok	 birkózó;	Géczi	 Erika	 olimpiai	 ezüstérmes	
kajakos	 és	 Wichmann	 Tamás	 olimpiai	 ezüst-;	 és	 bronzérmes	
kenus.	Az	 idei	 évben	Kósz	Zoltán	 olimpiai	 bajnok	 vízilabdázó	
volt a vendégünk. A 2000-ben, Sydney-ben megrendezett játé-
kok győztes csapatának kapusa egy nagyon érdekes, sok kedves 
történettel fűszerezett élménybeszámolót tartott pályafutásáról. 
A több, mint egy órás közvetlen beszélgetés után a nagy bajnok 
közös fényképet lészített a gyerekekkel és autogramokat osztott.

A délelőtti első felvonást egy közös ebéd követte. A délutánt a 
gyerekek megmérettetése nyitotta. A vetélkedőn, az ófehértói csa-
paton	kívül	részt	vett	Baktalórántháza,	Nyírbátor	és	Nyíregyháza	
egy-egy	jól	felkészített	társasága.	A	vetélkedő	játékvezetője	Győr	
Béla,	 a	 Magyar	
Olimpiai Akadé-
mia tanácsának 
tagja volt, a zsű-
ri elnöke pedig 
dr. Jakabházyné 
Mező	 Mária	 a	
Magyar	 Olimpiai	
Akadémia főtit-
kára.

A színvonalas vetélkedő végeredménye:
1)	 Ófehértó		 	 611	pont
2) Nyíregyháza  296 pont
3)	 Baktalórántháza	 	 178	pont
4) Nyírbátor    75 pont
Ófehértó csapat tagjai:

alsós	gyerekek:	 Ágoston	Viktória	és	Pazonyi	György
felsős gyerekek: Erdősi Szabina és Pazonyi Réka
középiskolás	gyerekek:	 Papp	Petra	és	Varga	Nóra

A jövőre nézve szeretnénk a rendezvényt kibővíteni határon 
túli,	magyarlakta	-	elsősorban	Kárpátalja	és	Erdély	–	települések	
bevonásával.
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Születések:
Beri	Viktória	 Takács Sándor Tejfel Evelin

Halálesetek:
Bella	Endre	István
Csontos	Istvánné
Erdősi	György
Farkas Józsefné
Garda	Mihály

Gavala	István
Hadadi	Istvánné

Juhász István
Kiss	Jánosné
Kócsár	József

Nagy István
Nyíri László
Takács Imre

Varga	Jánosné
Vida	István	

Ismerjük meg településünk műemlékeit
Ebben a számban induló, új ismeretterjesztő sorozatunkban szeretnénk bemutatni minden kedves olvasónknak azokat az épü-

leteket,	melyeket	az	épített	műemlékek	között	tartanak	számon.	Leírásainkban	leginkább	az	Entz	Géza	által	szerkesztett	Szabolcs-
Szatmár	megye	műemlékei	(Akadémiai	Kiadó,	Budapest	1987.)	című	könyvet	használtuk	fel.

Római katolikus templom
Története: Legkorábbi okleveles adatunkból, amely 1326-

ban	kelt,	megtudjuk,	hogy	Károly	király	a	Hűtlen	Gothard-
fiaktól	elveszi,	és	Báthori	Berck	fiainak	adja.	1744-ből	szárma-
zó adat szerint a faluban a lakosság többsége kálvinista, nincs 
állandó plébánosa, templomát azonban a Palocsay báróné 
szépen kijavítatta, és valahányszor a Tiszántúlon tartózkodik, 
káplánjával itt misét szolgáltat. Az egri érsekség 1779. évi sza-
bolcsi	 canonica	 visitatója	 szerint	Ófehértó	Levelek	filiája.	A	
templom égetett téglából épült, és jó karban volt. A kálvi-
nistáktól Pethő Rozália grófnő vette 
vissza 1736-ban, majd 1750-ben hely-
re állítatta és tornyot építetett hozzá. 
Az egri érseki egyház 1806-os össze-
írása sok értékes adatot tartalmaz: a 
szentély, a sekrestye, és az előcsarnok 
boltozott, a földszinti padozattégla. 
Kívülről	 az	 egész	 templom	 vakolásra	
szorul.	Restaurálására	Dessewffy	Klá-
ra grófnő már 1792-ben 200 forintot 
adományozott.

1809-ben szilárdan megépített szép 
templomnak tartják, de bővítése már 
ekkor szóba kerül. 1825-ben fejező-
dött be a templom tetejének helyre-
állítása.	1847-ben	gróf	Majláth	Antal	
földesúr saját költségén helyreállítat-
ta, újra befedette. A munkát Szilágyi 
Miklós	helybeli	ácsmester	és	Vanicska	
János kőművesmester végezte. 

Az 1972. évi tatarozás új eredmé-
nyekkel gazdagította a templom eddig 

is	érdekes	építéstörténetét.	Kiderült	ugyanis,	hogy	a	templom	
északi oldalán sokszög záródású a dongaboltozatos sekrestye, 
s keleti falán rézsűs, köríves kisablak van. A templomhajó 
csúcsíves diadalívvel kapcsolódik a sokszög záródású, sík-
mennyezetes, támpilléres szentélyhez.

Jellege: Szabadon, magaslaton álló, egyhajós, homlokzat 
előtt barokk tornyos, gótikus templom, az egykori kastély kö-
zelében.

Külső:	 Vakolt	 keretű,	 szegmentíves	 kapubejárata	 fölött	
címeres dombormű, felirata: „Iste-
nünk	dicsőségére	építette:	M:G:Petho	
Rozalia 1750”. Szentélye nyolcszög 
alakú. Északi oldalon boltozott sek-
restye, keleti falán kisméretű keskeny 
ablak. Déli oldalán vakolt fülke.

Belső:	 Hajója	 nyugati	 végén	 két	
négy szögű pillérrel alátámasztott kar-
zat. A hajó déli oldalán befalazott ajtó 
és két ablak nyoma látható. A hajó 
északi	 oldalán	 Szent	 Györgyöt	 ábrá-
zoló	freskó,	melyre	a	XVII.	Században	
virágdíszes motívumú réteget festet-
tek. Az ófehértói és a csarodai temp-
lomnépi festése azonos kéztől szárma-
zik. Főoltára barokk stílusú építmény. 
Szószéke ötszögű, egyszerű kiképzé-
sű. A harangot 1783-ban az erdélyi 
Rettegen	lakó	Lázár	György	vándorló	
harangöntő Nagydoboson, az ottani 
református egyház számára készítet-
te. 1924-ben eladták az ófehértói egy 
háznak. Alsó átmérője 75 cm.

Sikeres pályázat Ófehértó 
település biztonságáért

Ősszel megkezdődhet a térfigyelő kamera-
rendszer kiépítése településünkön. A sikeres 
pályázatnak köszönhetően a legforgalmasabb 
csomópontokon kerülnek felszerelésre a rend-
számleolvasásra is alkalmas, éjjellátó, nagy kép-
felbontású kamerák. A modern központnak 
köszönhetően rögzítésre és tárolásra kerülnek a 
településünkön történt események. Reményeink 
szerint a rendszer kiépítése hatékonyan segíti 
majd a rendőrség munkáját. A beruházásra el-
nyert pályázati összeg: 6.000.000 Ft. 


