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Reviczky Gyula: Húsvét
Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen?
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!

Tisztelt Ófehértói Polgárok!
Településünk Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok!
Tisztelettel: Simon József polgármester

Új jegyző vezeti az
Ófehértói Közös
Önkormányzati Hivatalt
Mint bizonyára már ismeretes 2013. január
1-jével Ófehértói Közös Önkormányzati Hivatal
megnevezéssel Ófehértó és Magy települések közös önkormányzati hivatalt hoztak létre. A hivatalt
vezető jegyzői állásra pályázatot írt ki a két önkormányzat. A beérkezett négy érvényes pályázó közül
Dócsné Dr. Görömbei Gréta pályázata lett támogatva, így 2013. január 4-től ő látja el a jegyzői feladatokat.

„Szépkorú” köszöntése
A közelmúltban a Gondozási Központban köszönthettünk egy újabb ófehértói lakost, aki belépett a „szépkorúak” táborába. Az idei év első ünnepeltje Skalszky Edéné (született: Jófejű Sára), aki
február 10-én töltötte be 90. születésnapját. A jeles
nap alkalmából az önkormányzat nevében Simon
József polgármester és Dócsné Dr. Görömbei Gréta
jegyző köszöntötte az ünnepeltet. Isten éltesse sokáig Sárika néni!

Ismét sikeresen pályázott
önkormányzatunk
Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott
„Családi napközi szolgáltatás létrehozása Ófehértó községben” című TÁMOP-2.4.5-12/1 jelű
pályázatunkat a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője 32.278.732 Ft, azaz
Harminckettőmillió-kettőszázhetvennyolcezerhétszázharminckettő Forint összegű támogatásra
ítélte. A pályázat 100%-ban támogatott. A projekt
keretében Ófehértó Község Önkormányzata kétcsoportos, 10 férőhelyes családi napközi szolgáltatást kíván létrehozni. Cél a 3 évesnél fiatalabb gyermekek
napközbeni ellátásának biztosítása, ezáltal a szülők
munka világába történő visszatérésének segítése.

Az idei évben ismét
„Fehér Akác Napok”
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzatunk Képviselő-testülete a hagyományoknak megfelelően az idei évben is megrendezi
a „Fehér Akác Napokat”. A rendezvény tervezett
időpontja 2013. május 24-25-26. A részletes programról később adunk információt.
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Hírek - események
Személyi változás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. január 1-jétől
a hatósági állatorvosi teendőket Dr. Horváth Zoltán baktalórántházai állatorvos látja el. Telefonszáma: 06-20/953-9687.
A szabad orvosválasztásnak megfelelően nem hatósági ügyekben
a lakosság bármelyik állatorvos szolgáltatását igénybe veheti!

Közmeghallgatás
A hagyományoknak megfelelően az idei évben január 14-én
tartotta önkormányzatunk képviselő-testülete a közmeghallgatással egybekötött falugyűlését. A fórumot a lakosság élénk érdeklődése kísérte, ahol Simon József polgármester tájékoztatta
a lakosságot a képviselő-testület elmúlt évben végzett munkájáról, valamint az önkormányzati törvényben foglalt kötelezettségeknek eleget téve felvázolta a 2013. év terveit, feladatait. Ezt
követően a jelenlévő állampolgárok véleményt nyilvánítottak,
illetve kérdéseket intéztek a Képviselő-testület felé.

Ökumenikus imahét
Az idei évben Ófehértó településen január 20-22-24-én került
sor a hagyományos ökumenikus imahét megtartására. A rendezvény sorozat a görög katolikus templomban kezdődött, a folytatásban a római katolikus templomban tartottak közös imaestet, majd
befejezésül a református templomban találkozhattak a hívek. Az
ökumenizmus lényege: a különféle keresztény felekezetek, egymás
hitnézetei különbségeinek ellenére tanúsított tolerancia, a felekezeti
különbségek helyett a közös pontok, alapvető hitnézeti egyezőségek hangsúlyozása. Közösség vállalás, az együttműködés keresése.

Miklós László rendőr
törzszászlós körzeti
megbízott. A Megyei
Polgárőr Szövetséget
Bakó Károly nyugalmazott rendőr alezredes képviselte. Az önkormányzat részéről jelen volt Simon József polgármester, Asztalos
Mihály, Kósa Tibor és Pazonyi György képviselők. A rendezvényen
Sándor Zoltán a Polgárőr Egyesület elnöke beszámolt a tagságnak
és a vendégeknek a 2012-ben elvégzett munkáról, eseményekről,
éves gazdálkodásról, valamint felvázolta az idei év legfontosabb
célkitűzéseit. A hivatalos esemény zárásaként a legkiválóbb polgárőrök kitüntetésben részesültek. A rendezvény egy jó hangulatú
közös vacsorával és kötetlen beszélgetéssel fejeződött be.
Köszönjük valamennyi polgárőr önzetlen, segítőkész munkáját!

Óvodai hírek - események
„Tél temető – tavasz köszöntő”
farsangi hét programja:
• nyílt nap a szülőkkel, tréfás, vidám játékok,
farsangi fánk sütése
• tavaszváró zenés műsor
• „kolompolós” felvonulás, kiszebáb égetés
• farsangi műsor (szülők-óvónők közös műsora)

Farsangoztak a Gondozási Központban
Vidám farsangi mulatság volt a
Gondozási
Központban
február
7-én, 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.

Márciusi ifjak az óvodában
Bensőséges ünnepség keretében emlékeztünk az
1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire, eseményeire március 14-én. A gyerekek a „Hősök emlékművét”
piros-fehér-zöld szalagokkal díszítették.

Folytatódik a Start munkaprogram
Március 1-jével 45 fő állt munkába a közfoglalkoztatási
program keretében településünkön. A Start munkaprogram
napi 8 órában biztosít munkalehetőséget a résztvevők számára. Az idei évben három projektelemet vállalt az önkormányzat: a csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, karbantartása, a
mezőgazdasági földutak rendbetétele, valamint új elemként az
értékteremtő közfoglalkoztatást.

Évet értékeltek a polgárőrök

További események márciusban:

A korábbi esztendők hagyományainak megfelelően az idei évben március 14-én tartotta évzáró – évértékelő rendezvényét a helyi Polgárőr Egyesület. Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével a
rendőrség részéről Nagy István rendőr alezredes a Nyírbátori Rendőrkapitányság vezetője, Szabó Zoltán rendőr alezredes a Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának osztályvezetője, Varga Zsolt rendőr százados a Máriapócsi Rendőrőrs vezetője,

• bábelőadás
• készülődés a „Mozgás, ugrás, gyere hát!” tehetséggondozó műhely tagjaival a nyírbátori ovi olimpiára
• húsvéti nyuszi várás az oviban, a könyvtárban
• óvodai beiratkozás
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Iskolai hírek - események
Átvette az állam az iskolát
A médiából talán már mindenki informálódott, hogy január 1-jétől minden önkormányzati
iskola (így az Ófehértói is) állami fenntartásba
került - ami elsősorban szakmai irányítást jelent
-, a feladatot a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (KIK) látja el a területi szervein keresztül. Nálunk ez a baktalórántházai tankerület.
Tankerületi igazgató Botos Attiláné. Az átalakítással az átvett köznevelési intézményeknek
megszűnt az önálló költségvetési szerv státusuk,
s innentől a gazdálkodási feladatokat a központ
végzi. A vagyon, vagyis az intézmény feladatainak ellátását szolgáló, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan és ingó vagyon ugyan az
önkormányzatoknál marad, de azok a KIK vagyonkezelésébe kerülnek.

tott be Papp Rita előadóművész. A tornateremben megtartott előadáson együtt énekelték az
ismert slágereket az óvodások és az iskolások.

Megemlékezés 1848/49 hőseiről

Ebben az évben az iskola 7. osztályos tanulóinak irodalmi műsorával és koszorúzással
emlékeztünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire, eseményeire. Az iskolában
megtartott ünnepi műsort Mohácsiné Német
Valentin-nap
Zsuzsanna és Pazonyi György osztályfőnökök
Az iskola Diák Önkormányzatának tagjai feb- állították össze.
ruár 14-én „Valentin-napi Posta” segítségével továbbították a névre szóló üzeneteket.

Farsang
Az iskolai farsangon február 8-án ismét színvonalas produkciókat láthattunk. Értékes ajándékokat
kapott a legszórakoztatóbb fellépő, a legötletesebb
jelmez, a legjobb koreográfia. Az est fénypontja
ebben az évben is a végzős diákok nyitótánca volt.
A hősök emlékművénél az önkormányzat
A gyönyörű ruhákban megjelenő hölgyek és urak
nevében Simon József polgármester, Reszkető
óriási sikert arattak.
Mihály és Kósa Tibor képviselők, a kisebbségi
önkormányzat nevében Dankó Gyula elnök és
Szabó László kisebbségi képviselő, a polgárőrség
nevében Pór Gábor és Moldván György polgárőrök helyezték el az emlékezés virágait.

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

2013. április 8-9. (hétfő-kedd)
írathatják be óvodás- és
bölcsődéskorú gyermekeiket.

Koncert az iskolában
Február 15-én az önkormányzat jóvoltából
nagysikerű zenés, táncos gyermekműsort muta-

Helyszín: Kastélykert Óvoda
Címe: 4558 Ófehértó, Úttörő u. 2.
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Bemutatkozik településünk új jegyzője: Dócsné Dr. Görömbei Gréta

Ófehértó települést a
Magyar Élelmiszerbank
Egyesület támogatja

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
Fekete Zsuzsa és
Balogh László
Halálesetek:
Balkovics János Józsefné
Barócsi János
Csiha Pálné
Csubák János
Hegedüs Jánosné
Heil János
Kovács Árpád
Kovács Árpádné
Ősz Ferencné
Pankotai György
Petró András
Petró Józsefné
Szabó Gáborné
Szatmári János
Varga József
Születések:
Czeglédi Gábor
Horváth Diána
Kovács Ketrin
Lakatos Áron
Petró László Levente
Szarvas Ármin
Váczi Ádám

Kemecsén születtem 1981-ben. Életem első
szakaszát az általános iskola befejezéséig Tiszabercelen töltöttem. Középiskolai tanulmányaimat
a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium humán tagozatán végeztem. A Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Karán 2004-ben jogi
diplomát, 2008-ban ingatlanforgalmi szakjogász
képesítést szereztem.
2004-től három évig polgári jogi területen dolgoztam ügyvédjelöltként, majd 2007 júniusában a
dombrádi Polgármesteri Hivatalban szabálysértési
ügyintéző lettem. 2008 januárjától az aljegyzői feladatok ellátására kaptam megbízást, 2011. január
1-jétől november 1-ig a jegyzői állás megüresedése
után megbízott jegyzőként láttam el a hivatal vezetését. 2008-ban anyakönyvi, 2009-ben közigazgatási szakvizsgát tettem.
2010 augusztusában kötöttem házasságot
Dócs Norbert református lelkésszel, ezt követően
költöztem a településre. Első gyermekünk, Péter
2011 decemberében született.
Az egyházi szolgálatba kerülésem nem e házasságkötéssel kezdődött, hiszen ezt megelőzően
Tiszabercelen presbiteri tisztséget töltöttem be,
miként tették ezt családom előttem járt tagjai több
generáción keresztül. 2008 óta a Nyírségi Egyházmegye bírája vagyok.
Végzettségem valamint, a közigazgatásban eltöltött évek gyakorlata, illetve számos szakterület
„bejárása” után nyújtottam be pályázatomat Ófehértó és Magy községek képviselő-testületeinek a
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői munkaköre betöltésére kiírt pályázatára. A települések
polgármesterei 2013. január 4-én neveztek ki
jegyzővé, melyhez mindkét képviselő-testület támogatását is megkaptam.

Az elvállalt feladat nem egyszerűen jutalom,
hanem elsősorban (köz)szolgálat és kihívás számomra. A jegyző több száz jogszabály alapján látja
el önkormányzati, illetve államigazgatási feladatait, a hatáskörök címzettje kevés kivételtől eltekintve ő. Ezért az ügyek előkészítésének feladatait, illetve annak végrehajtását neki kell megszerveznie,
s egyben kötelessége az ügyek sorsának végigkísérése. A jegyző tevékenységi körének legfontosabb
területe azonban a képviselő-testület döntéseinek
szakmai megalapozása.
E feladatok magas szintű és minőségi ellátásának nélkülözhetetlen személyi feltétele a jól képzett, szakszerűen és eredményesen dolgozó; etikusan eljáró és viselkedő köztisztviselői kar. Éppen
ezért örülök annak, hogy az ófehértói hivatalban
több éves tapasztalattal rendelkező, összeszokott
munkaközösség és jól működő, tapasztalt képviselő-testület fogadott.
Fontos feladat az állampolgárok elvárásaihoz
igazodó kulturált, szakszerű ügyfélközpontú és
ügyfélbarát közigazgatás megszervezése, a felelős,
törvényes, szakszerű, pártatlan, igazságos és színvonalas ügyintézés szabályainak betartása.
Mindezeknek az elvárásoknak a lakosság érdekeit is szem előtt tartva nem könnyű maradéktalanul megfelelni, de célom, hogy mindenkor a
jogszabályi keretek között megmaradva, a hozzám
forduló ügyfelek és a képviselő-testület megelégedésére végezzem a munkámat.
Férjemmel együtt örülünk annak, és ezúton is
köszönjük, hogy Ófehértón közéleti feladatokat
láthatunk el, hogy befogadtak minket. Tapasztalataim és képességeim mellett ez is hozzásegít ahhoz,
hogy hosszútávon, sikeresen és eredményesen dolgozzak a település fejlődéséért.

FELHÍVÁS az általános iskolába történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2013. április 8 - 9. (hétfő, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott a
felülbírálati kérelmet elbírálni.
Helyszín: Ófehértói Általános Iskola (4558 Ófehértó, Úttörő u. 6-8.)
Felvételi körzete: Ófehértó
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a beíratás csak a szükséges okmányok
bemutatásával lehetséges!
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