2012. szeptember

II. évfolyam 3. szám

Becsengettek
Településünkön 231 általános iskolás diák
számára kezdődött el szeptember 3-án hétfőn a
2012/2013-as tanév. A legnagyobb izgalommal az
elsősök lépték át az iskola kapuját, akik ezt követően színvonalas műsorral mutatkoztak be idősebb
társaiknak, valamint a nevelőtestület tagjainak.
Az elsősök névsora:
Balogh Balázs, Balogh Barbara, Balogh Laura
Amanda, Beri Vivien, Berki József, Gábor Gergő
Zoltán, Haga Amanda, Horváth Emese Mária, Kékesi Róbert, Kerekes Gréta, Kokas Nikolett, Kovács József, Lakatos Attila, László Andrea, Lipécz Eszter, Lovász Patrik Dávid, Nagy Sándor, Nagyházi Gréta, Pálfi Bianka,
Tejfel Alex, Szabó Roland, Vadász Zsolt, Varga Boglárka, Zambo Evelin

Hársfalvi Péter emléknap
Településünk szülöttére Dr. Hársfalvi Péter (1928-1985)
történészre, főiskolai tanárra, tanszékvezetőre emlékeztünk
születésnapján szeptember 26-án. Az emlékezés Dr. Hársfalvi Péter sírjánál a nyíregyházi Északi temetőben kezdődött,
ahol Dr. Karádi Zsolt főiskolai tanár mondott beszédet. Ezt
követően a Nyíregyházi Főiskolán folytatódott a program,
ahol a résztvevőket Ferencziné dr. Ács Ildikó dékán és Dr.
Reszler Gábor tanszékvezető köszöntötte. A szülőfalu nevében Simon József polgármester mondott beszédet „A szülőhely üzenete” címmel. Az emlékezést Dr. Németh Péter
főiskolai tanár, címzetes múzeumigazgató előadása zárta. A
Hársfalvi-emléknapon hirdették meg az ófehértói általános
és középiskolásoknak kiírt tanulói ösztöndíjat.

Megjelent a Bursa Hungarica
jövő évi pályázata
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az ösztöndíjnak két fajtája van:
Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati
feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):
• lakóhely a pályázatot meghirdető települési
önkormányzat területén
• hátrányos szociális helyzet
• felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható
megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően)
Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati
feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható):
• lakóhely a pályázatot meghirdető települési
önkormányzat területén
• hátrányos szociális helyzet
• korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe
A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és
az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2012. november 15.

(Dr. Hársfalvi Péter sírjánál a szülőfalu nevében
Pálvölgyiné Hajzer Irén iskolaigazgató és
Simon József polgármester koszorúzott)

A pályázati felhívás és mellékletei elérhetőek a http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica/
aktualis/bursa-hungarica-palyazat-2013 címen.
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Hírek, információk
Elkezdődött az építkezés

Első munkahely program

A „Támogatási szerződés” aláírása
után szeptember 1-jével a tereprendezés és kitűzési munkálatokkal megkezdődtek „A szociális alapszolgáltatások
komplex fejlesztése Ófehértó Községben” megnevezésű (Azonosítószáma:
ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0057) projekt
kivitelezési munkálatai.
A beruházás várhatóan 2013. május 31-én fejeződik be. A nappali ellátást biztosító új intézmény a tervek
szerint 2013. augusztus 1-jén nyitja
meg kapuit.

A Munkaügyi Központ támogatásával településünkön 8 fő pályakezdő,
elsősorban diplomás fiatal kezdhette
meg munkáját szeptemberben az önkormányzatnál, illetve az önkormányzat
intézményeinél.
A négy hónapig tartó program lehetőséget ad arra, hogy pályakezdőként
munkatapasztalatot szerezhessenek fiataljaink.

Dróthálót készítenek
A „Minden gyerek lakjon jól!” Alapítvány közreműködésével 12 fő közmunkás kapott lehetőséget arra, hogy
helyben 4 hónapig dróthálót fonjon. Az
összesen mintegy 4400 m elkészítésre
kerülő kerítésdrótot 5 település rászoruló családjai között kívánják szétosztani.

Ökojátszóházban jártak
Iskolánk 35 tanulója egynapos ingyenes kiránduláson vett részt 2012.
augusztus 9-én a nyíregyházi Sóstón
található Futurobi Interaktív Multimédiás Ökojátszóházban.
A program tartalmazott „hulladékos
foglalkozás”-t, ahol a gyerekek beszélgettek a hulladék keletkezésének megelőzéséről, csökkentéséről, kipróbálhattak szemléletformáló társasjátékokat,
kivehették a részüket természetvédelmi
kincskeresésben. A gazdag programot
ebéd után kötetlen foglalkozás követte,
melynek keretében tanulóink megtekintették a Sóstói tavat, a parkot és elsétáltak a kilátóhoz.
Fagylaltozást követően mindenki
feledhetetlen, gazdag élményekkel tele
tért haza.

Új honlap a helyi
gazdaság erősítéséért
Új honlap indult el a kistérségben
www.baktainfo.hu címen. A honlap a
kistérségben működő vállalkozások segítése érdekében jött létre, célja hogy hozzájáruljon a munkahelyek megtartásához,
bővítéséhez.
A honlap a „Lehet jobb a gyerekeknek a Baktalórántházi Kistérségben”
TÁMOP-5.2.3-09/1-2010-0001 projekt
keretében, az Európai Unió támogatásával
valósult meg.
Első ütemben a honlap nyitólapját készítettük el, mely hírekkel, információkkal
segíti mind a vállalkozások, mind az állást
keresők tájékoztatását. Bemutatjuk a gyermekesély programot és a program foglalkoztatási elemének szolgáltatásait.
Következő lépésben a hol-mi adatbázis
indult december közepén, melynek célja,
hogy a térségben működő munkáltatók
(cégek, civil szervezetek, önkormányzati
intézmények) bemutatkozhassanak, termékeiket és szolgáltatásaikat megismertessék, beszállító és együttműködő partnereket kereshessenek.
A hamarosan induló online vásártéren
a regisztrált szervezetek és magánszemélyek hirdethetik majd termékeiket és szolgáltatásaikat. A vásárlók informálódhatnak saját és más településen elérhető cégek
kínálatáról, és lehetőség lesz véleményt is
írni azokról.
Végezetül az állás keres-kínál eleme indul: terveink szerint idény, és ház körüli
munkák is szerepelnek majd álláskínálatunkban.
A honlap minden szolgáltatása térítésmentesen vehető igénybe. Azok számára,
akik nem tudják, vagy nem akarják saját
maguk kezelni adatlapjukat, diszpécserszolgálatot működtetünk, így személyesen
vagy telefonon keresztül is frissíthetik saját
oldalukat, adataikat.

Szennyvízberuházás – fizessünk pontosan!
Az utóbbi időben több egymásnak
ellentmondó OTP által küldött levelet
kapott a lakosság, melyek teljesen megalapozatlanok és logikátlanok voltak.
Sajnos ezt az OTP számítógépes rendszere generálta, amelyet nem aktualizáltak időben és megfelelően. Ennek következtében valamennyi beruházásban
érintett településen megjelentek a hibás
levelek, majd a helyreigazítás, illetve a
hibás számlaértesítők. A helyreigazítás,
az egyéni számlák feltöltése folyamatosan történik.
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Arra kérünk minden érintett ügyfelet, hogy továbbra is folyamatosan
fizesse a szerződésben vállalt költségeket (havi 1.900 Ft), hiszen a hátralékok egyösszegű befizetése később
nehézségbe ütközhet. Sajnos nagyon
sokan vannak településünkön, akik az
aláírt szerződés ellenére egyetlen forintot sem fizettek még be, vagy befizettek
ugyan egy-két hónapot, de a havi rendszeresség elmaradt, így máris komoly
hátralékot halmoztak fel. Tájékoztatásul közöljük, hogy akik eddig nem

kötöttek szerződést azoknak még mindig van lehetőség azt pótolni! Érdemes
megfontolni a döntést, hiszen azoknak
is fizetniük kell majd, akik nem szerződtek! Nekik a megemelkedett talajterhelési díjat fogják kiszámlázni!
További információ, hogy az Európai Unió támogatásával megvalósuló
projekt a jelenlegi állapotok szerint
2013 tavaszán végre megkezdődhet!
Szíves türelmet és megértést kérünk
minden érintettől!

Röviden
• Köszönet-nyilvánítás: Júliusban ismét nyaralhattak
végzős tanulóink a Balatonnál. Ezúton is szeretnénk
kifejezni köszönetünket a nagyvonalú támogatásért
Horváth János elnök-vezérigazgató úrnak.
• Kitűnő sporteredményről számolhatunk be: Görög
Ferenc, iskolánk volt tanulója kosárlabda-csapatával
országos bajnokságon 3. helyezést ért el. Gratulálunk!
• Iskolánk majd’ minden tanulója Élménynapon
vehetett részt Nyíregyházán. A sok izmot megmozgató, érdekes játékok és a kellemes környezet
élménytelivé varázsolták ezt a napot számukra.

2012/2013. tanév rendje
Ófehértói ÁMK Általános Iskola és Könyvtár
Első tanítási nap: szeptember 3. (hétfő)
Október 22. pihenőnap - Október 27. munkanap
Őszi szünet: október 29 - November 2.
November 2. pihenőnap - November 10. munkanap
Szünet utáni első tanítási nap: november 5. (hétfő)
December 15. munkanap - December 24. pihenőnap
Téli szünet: december 22 - január 2.
Szünet utáni első tanítási nap: január 3. (csütörtök)
Tavaszi szünet: március 28 – április 2.
Szünet utáni első tanítási nap: április 3. (szerda)
Utolsó tanítási nap: június 14. (péntek)
Iskolánk egykori tanítója, Keresztessy Attiláné
(Geszten Piroska) „Arany
diplomát” (50 év) vehetett át
a Nyíregyházi Főiskolán rendezett szenátusi ülésen.
Ebből az alkalomból szívből gratulálunk és kívánunk
további nagyon jó egészséget
Piroska néninek.

Emlékezzünk!
A nemzet élő fa, melynek fenntartó, tápláló gyökere történelme. Ünnepeink is ezekből a gyökerekből erednek, különösen igaz ez nemzeti ünnepeinkre.
További képekért látogassa meg honlapunkat! (www.ofeherto.hu)

Óvodai programok, események
Augusztusban a nyári életmód tükrében szerveztük az intézmény napjait. Kiemelt figyelmet szenteltünk a levegőn való
tartózkodásra - sétáltunk, kirándultunk. A játékra, a szabályok
tudatosítására, az ismeretek pontosítására szoktattuk a gyerekeket. Nagycsoportosaink Csibe-táborban hangolódtak az iskolai
életformára, óvó-, és tanító nénik együttesen foglalkoztak velük.
„Állatkerti barangoló”: minden óvodás részt vett augusztusban a nyíregyházi állatkertbe szervezett ismeretszerző-kiránduláson, mely pályázati pénzből valósult meg.
A 2012/13-as tanév első hónapját OVI-nyitogató zenés
műsor és rajzverseny színesítette.

Október 6.
Az 1848-49-es szabadságharcunk véres megtorlásának szomorú eseménye
Batthyány Lajos miniszterelnök és 13 honvédtábornok kivégzése volt.
Nevüket méltón kell továbbadni utódainknak, tetteiket
híven megőrizni az utókor számára.

Október 23.
1956. október 23.
kapcsán velünk élő történelmünk hőseire, áldozataira emlékezünk: a pesti
ifjúságra,
munkásokra,
legújabb kori történelmünk
forradalmáraira,
akiknek köszönettel tartozunk napjaink szabadságáért. Az 1956-os forradalom
után is véres megtorlás következett: Nagy Imre miniszterelnökünket és forradalmár társait kivégezték. Több százan
kerültek börtönbe és kényszermunkatáborba.
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Ismerjük meg településünk műemlékeit
A református templom
Településünk műemlékeit bemutató sorozatunkban most a reformátusok temploma következik. Reméljük, cikkünk elolvasása után még
büszkébben tekintünk erre a régi időket látott építészeti emlékre.
A református templomra vonatkozó legkorábbi adat 1745.
augusztus 13-i keltezésű, amely a
Helytartó Tanács Szabolcs megyéhez
intézett rendeletét tartalmazza. Ez
engedélyezi a reformátusoknak, hogy
„szakitsanak ki egy alkalmas telket
az új templom építésére…” 1771.
április 17-én a falu református lakossága levélben a megye főispánjához
fordul és kéri, hogy templomának
reparációját engedélyezze. Kérésüket
azonban nem teljesítették.

Az események azt mutatják, hogy
a református templom építésére csak
jóval később, 1810 körül került sor.
Ennek bizonyítéka a református egyházak 1809. évi összeírása. Innen tudjuk
meg, hogy a környék földesurai 1804.
május 28-án határoznak úgy, hogy a
rosszállapotban lévő fatemplom helyett
nagyobb templomot építhessenek. Toronysisakja 1891-ből való, famennyezetét 1907-ben bontották le, renoválása
1911-ben történt meg.
Jellegét tekintve a templom utcasorba épített, egyszerű, késő barokk
épület. Főhomlokzata fölött kétszintes torony van, nyolcszögű bádog
gúlasisakkal. Tégla alaprajzú, északi
hosszoldalán három, a délin négy
szegmentzáródású ablak található.
Templombelső: vakolt teknőboltozattal fedett, a hajó két végén vasoszlopos fakarzatok. Szószéke
egyszerű, feltehetően egykorú a templom építésével.
Legutóbb 2000-ben került sor nagyobb mértékű helyreállításra. Ekkor a teljes homlokzatot felújították, a bádogos
tetőszerkezetet kicserélték. A templombelsőben kicserélésre
kerültek a régi padok, felújításra került a Mózes-szék, a padlózat járólappal lett leburkolva és a falak festése az eredeti állapotnak megfelelően került felújításra.

Ófehértó települést
a Magyar
Élelmiszerbank
Egyesület támogatja

„Szépkorú”
köszöntése

Anyakönyvi hírek

A közelmúltban újabb
ófehértói lakos lépett be
a „szépkorúak” táborába.
Július 24-én Kupecz Sándorné (született: Labbancz
Julianna) Ófehértó, Alkotmány u. 50. szám alatti lakos ünnepelte családja körében a 90. születésnapját.
Az önkormányzat nevében Simon József polgármester és Dr. Kovács
Attila jegyző köszöntötte
az ünnepeltet. Isten éltesse
sokáig!

Házasságkötések:
Dr. Béres Gabriella és
Csincsig Csaba
Halálesetek:
Bocsi János
Danku Ferencné
Gábor Ferencné
Kanizsár Gusztávné
Kertész István
Kiss István
Mezősi Istvánné

Születések
Jóni Richárdó
Kita Kevin János
Kokas Erika Vivien
Kremper Csanád
Kubik Zsombor
Mitruska Tibor
Mozsár Vivien
Léka Márk

Léka Máté
Pálfi Vanessza
Pankotai Erik Nikolasz
Rézműves Mihály Dávid
Rézműves Richárd Dániel
Sebők Csenge
Varga Kevin
Zámbó Jázmin
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