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Átadták az Ófehértói Autópálya Mérnökséget
Településünk történetének legnagyobb állami beruházása 
fejeződött június 18-án, amikor átadták az Ófehértói Au-
tópálya Mérnökséget és az autópálya-rendőrség új telepét 
az M3 autópálya Nyíregyháza és 
49. számú főút közötti szakaszá-
nak 254. km szelvényében. Az ün-
nepségen jelen volt többek között 
Dr. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium infrastruktúrá-
ért felelős államtitkára, Dr. Vinnai 
Győző a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja és Kovács 
Sándor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 
alelnöke. Dr. Völner Pál ünnepi beszédében kiemelte, 

hogy az autópálya működtetésé-
hez elengedhetetlen a mérnöksé-
gi telep megléte, hiszen a sztráda 
üzemeltetéséhez tartozik az utak 
tisztán tartása, a hidak időszakos 
vizsgálata, a híd- és szalagkorlátok 
karbantartása, és a KRESZ táblák 
cseréje is.

„Ballag már a vén diák…” 
A megszokottnál kicsit később június 22-én, szombaton 

vettek búcsút az almamátertől a végzős nyolcadik osztályos 
diákok. Felemelő és megható ballagási ünnepség keretében 
búcsúztak el az iskolától, a pedagógusaiktól és diáktársaiktól. 
A 29 végzős diák szeptembertől már egy új intézményben 
gyarapítja tudását tovább. Sok sikert kívánunk számukra!

Épülhet az Egészségügyi Központ 
A volt „hosszú iskola” teljes átalakításával és felújításával kor-

szerű egészségügyi központ kialakítását teszi lehetővé az a nyertes 
pályázat, amelynek döntéséről néhány hete kaptunk értesítést. Az 
Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási 
rendszeréhez benyújtott „Egészségügyi alapellátási központ 
kialakítása Ófehértón” című ÉAOP-4.2.1/A-12-2013-0011 
jelű pályázatunkat a bíráló bizottság támogatta. A döntés ér-
telmében településünk 59.441.478 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban 
részesül. A pá-
lyázat intenzi-
tása 100%-os, 
vagyis nem 
kell biztosítani 
önkormányza-
ti önerőt sem. 
Az átalakítást 
és felújítást 
követően az 
Egészségügyi 
Központban külön-külön rendelőkben végezheti a gyógyító 
munkáját a háziorvos, a fogorvos, a gyermekorvos, itt kapna 
helyet a védőnői szolgálat, a gyermekjóléti szolgálat, valamint 
később ide költözne a gyógyszertár is.     

A munkálatok várható kezdési ideje: 2013. szeptember 1. 
A befejezés várható ideje: 2014. április 30.

FELHÍVÁS - Adj vért! 
A Magyar Vöröskereszt Nyírbátori Szervezete tisztelettel 

kéri Ófehértó község lakosságát, hogy akinek lehetősége van 
rá és egészségi állapota is megengedi, adjon vért és segítse be-
teg embertársait!

A véradás időpontja: 2013. július 4. (csütörtök) 8 órától
Helyszíne: Művelődési Ház 

Nyolc tonna élelmiszer a lakosságnak 
Önkormányzatunk a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel kötött 

együttműködési megállapo-
dásnak köszönhetően június 
hónapban nyolc tonna, tartós 
élelmiszer kiosztásával segítette 
településünk lakosságát.

Állampolgársági eskütételek 
Településünkön az utóbbi időszakban újabb állampolgár-

sági eskütételekre került sor. Ünnepélyes keretek között tett 
esküt: Bíró József és családja, Figyász György, Gajdos Emil és 
felesége, Margitics Iván és családja valamint Pantyó Mihály. 
Valamennyi érintettnek gratulálunk!
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Hírek - események

Óvodai hírek - események
Az elmúlt időszakban is élményekben gazdag programok 

várták az ovisokat és az ott dolgozó felnőtteket. A teljesség 
igénye nélkül:
•		 Áprilisban	hagyományos	játékos,	sport	vetélkedőn	mér-

ték össze tudásukat az első osztályosok és az ovisok.
•		 Megtörtént	a	beiratkozás,	szeptemberben	25	új	gyere-

ket várunk intézményünkbe (plusz a családi napközi 
gyermekeit).

•		 Májusban	 a	 nagy-
csoportos gyerekek 
a baktalórántházai 
kistérség szerve-
zésében Tokaji ki-
ránduláson vettek 
részt.

•		 Feledhetetlen	élmény	volt	számukra	a	hajózás	a	Bodro-
gon és a nyíregyházi játszóház.

•		 Nagy	készülődés	előzte	meg	a	Fehérakác	Napok	rendez-
vénysorozatot: sportverseny, vonatozás, ugrálóvár, zenés 
és tréfás műsorok várták a kisebbeket. A mi gyerekeink 
is felléphettek a színpadra, hiszen három műsorszám-
ban bemutatkoztak a tehetséggondozó műhelyek részt-
vevői (roma, ének mozgás)

•		 A	 gyereknap	
alkalmából egy 
hetes program 
sorozatot szer-
veztünk: KACA-
GÓ-KASTÉLY-
KERT néven. 
Volt kacagás, 
móka, tűzoltó- és 
rendőrségi bemutató, Zizi bohóc műsora, családi nap tánc-
házzal, vetélkedővel, közös főzéssel.

•		 A	dolgozók	kirándulással	egybekötött	óvoda	és	bölcsőde	
látogatáson vettek részt Budapesten, mely Horváth János 
vezérigazgató és a fenntartó támogatásával valósult meg.

•		 A	nyíregyházi	állatparkban	ismeretszerző	kiránduláson	
vettünk részt a nagyobbakkal. A gyerekek számára a leg-
érdekesebb a trópusi esőerdő és az ócenárium volt.

•		 Június	első	napjaiban	a	nagycsoportos	gyermekek	láto-
gattak el az első osztályba. Ismerkedtek a tanító nénik-
kel, a reájuk váró tanulás helyszínével. Iskola csaloga-
tóként az elsős 
gyerekek olvas-
tak mesét szá-
mukra. 

•		 Nagy	 várako-
zással nézünk 
a nyári időszak 
elé, hiszen ha-
marosan elkez-
dődik a családi napközi kialakítása az óvoda épületében. 
A beruházás pályázati forrásból valósul meg, költsége 32 
millió Ft.

•		 Nyári	 karbantartási	 munkák	 végzése	 miatt	 intézmé-
nyünk zárva tart július 1-től 20-ig. Ez idő alatt sze-
mélyes ügyeik intézése érdekében szerdai napokon 9-12 
óráig ügyeletet tartunk. 

Sikeres „Fehérakác Napok” 
ebben az évben is

Az idei esztendőben május 24-25-26-án rendezte meg tele-
pülésünk az immár három évre visszatekintő „Fehérakác Na-
pok” néven ismert kulturális, gasztronómiai és sport találko-
zóját. A kissé hűvös és borongós hétvége ellenére valamennyi 
esemény nagy sikert aratott.  

Pénteken kiemelt szerepet kapott a mozgás, családi sport 
délutánt szerveztünk, de volt kispályás labdarúgás és a külön-
böző gyermek programok is közkedveltek voltak. 

Szombaton a hagyo-
mányos falunapi ren-
dezvényeket találhattuk 
a palettán, így kezdőd-
hetett a „Bogrács baj-
nokság”, vidám, szóra-
koztató műsorok várták 
a gyerekeket a délelőtti 
matiné keretében, ahol 
felléptek a helyi óvoda és iskola csemetéi is. Ugyancsak délelőtt 
a település utcáit járta a „Csi-hu-hu” kisvonat, de a bátrabbak 
hintóval séta kocsikázhattak is.   Délben közös ebédre invitáltuk 
a jelenlévő lakosságot, így azok is jóllakottan várhatták a délutáni 

programokat, akik nem 
indultak a főzőverse-
nyen. A délutánt a he-
lyi Gondozási Központ 
műsora nyitotta, akik 
ez alkalommal is szín-
vonalas előadással szóra-
koztatták a közönséget.  
Stílust váltva egy vidám 
szórakoztató műsor, 

majd egy kerékpáros bemutató következett. A kerekek csikorgása 
után fiatal tehetségünk Bocskai Klárika énekelt, majd látványos 
kick-box bemutató következett. Az esti program a Carpathian 
Dance tánccsoport szemet gyönyörködtető és látványos műso-
rával kezdődött, majd Kiss Zoli húzta a talp alá valót az utcabál 
keretében. Ezúttal is volt sztárvendégünk: Dred & Doris tett lá-
togatást településünkre a fiatalok nagy-nagy örömére.    

A fentieken túl 
egésznap kirakodó-
vásár, ugráló vár és 
csúszda várta az érdek-
lődőket, de volt kürtős-
kalács, lángos és termé-
szetesen fagylalt is. 

Vasárnap az autók 
és motorok voltak a fő-
szereplők, volt itt autó hifi és tuning bemutató, majd érkezett 
hozzánk közel 1500 motoros, így több ezer érdeklődő láthatta 

a Debreceni SRT mo-
toros bemutatóját és az 
előzetesen bejelentkezett 
motortulajdonosok gu-
mifüstölési versengését.

A vasárnapi prog-
ramokat az Ófehértó 
– Nyírlugos megyei II. 
osztályú bajnoki mér-
kőzés zárta.
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Pedagógus továbbképzés
Iskolánk pedagógusai az Integrált Pedagógiai Rendszer ke-

retein belül szakmai hospitáción vettek részt 2013. április 30-
án	a	kabai	Sári	Gusztáv	Általános	Iskolában.	A	házigazdák	a	Jó	
gyakorlatok bemutatása mellett jelesre vizsgáztak vendégszere-
tetből is. Köszönjük nekik.

Madarak és Fák Hete
Május 13-17. megrendezésre került iskolánkban, immár ha-

gyományosan a Madarak és Fák Hete. Ennek keretében min-
den osztály választott magának az iskolaudvar területén egy fát, 

vagy facsoportot, 
amiről színes tablót 
készített és gondoz-
ta környékét. A hét 
folyamán csapatver-
senyt rendeztünk, 
gondolkodtató és 
ügyességi feladatok-
kal, díszes menet-
levelekkel. Alsósok 

közül a 3. b, felsősök közül a 8. osztályosok győzedelmes-
kedtek. Kedvcsináló filmvetítés zárta a programsorozatot. 
Tanítványaink aktívan és lelkesen vettek részt, reméljük sokat 
tanultak.

Családi sportdélután 
Május 24-én a rossz idő miatt a tornateremben került meg-

rendezésre a Fehér Akác napok előzetes programja a családi sport-
délután. Szülők és diákok aktívan vettek részt a mozgásos felada-
tokban. Örömmel és nagy lelkesedéssel teljesítették az ügyességi 
akadálypályát. Köszönet a résztvevőknek és a szervezőknek a köz-
reműködésért.

Pagony- Élménynap
Iskolánk tanulói 

május 28-án Nyír-
egyházán a Hotel 
Pagony Rendezvény 
és Szabadidő Köz-
pontban egy felejt-
hetetlen élmény dús 
kiránduláson vettek 
részt. A nap során 
kipróbálhattak szabadtéri játékokat: ugrálóvár, mászófal, rodeo 
bika, Euro Bungee, élő csocsó, szumó. Minden gyerek ebédet 
kapott, délután pedig ügyességi vetélkedő zárta a napot.

Kompetenciamérés
Iskolánk 6. és 8. osztályos tanulói május 29-én részt vettek 

az Országos Kompetenciamérésben. Sok gyakorló feladattal ké-
szültek erre a megmérettetésre, bízunk benne, hogy jó eredmé-
nyeket érnek el.

Gyermeknap
Tanulóink megörvendeztetésére június 7-én vidám gyer-

meknapot szerveztünk. A reggelt bemelegítéssel és futóver-
sennyel kezdtük, a megszokott helyen a Váci Mihály utcán. 
A gyerekek korcsoportonként mérhették össze gyorsaságukat. 
A következő versenyszámokban indultak: Süni futás, Nyu-
szi futás, Szarvas űző futás és Vaddisznó vágta.  A dobogós 

helyezettek érmet, 
minden célba érő 
gyerek pedig apró 
ajándékot kapott. 
Ezután évfolya-
monkénti focibaj-
nokság következett. 
A helyezettek okle-
velet kaptak.  A nap 
programját rendőr-
ségi bemutató, bohóc és arcfestő tette még színesebbé. A nap 
zárásaként közösen ebédelt a tanuló ifjúság. 

Zizi és Zozó
Az Önkormányzat jóvoltából június 10-én iskolánkba lá-

togatott Zizi és Zozó bohócpáros. Szórakoztató műsorukba a 
tanulókat is bevonták, a tréfákkal és a varázslatos mutatványok-
kal mosolyt csaltak az óvodások és iskolások arcára. Ezúton is 
szeretnénk köszönetünket kifejezni a vidám óráért. 

Ballagás és tanévzáró
Ebben az évben június 22-én tartottuk hagyományos bal-

lagási és tanévzáró ünnepségünket. A rendezvény keretében 
29 végzős diák búcsúzott az iskolától, a pedagógusoktól vala-
mint a diáktársaktól, majd az iskola legeredményesebb tanu-
lói vehettek át jutalmakat a kitűnő bizonyítványokért. 

Az alábbi tanulók a 2012/2013. tanévben végzett mun-
kájuk alapján kitűnő bizonyítványt kaptak:
 Első évfolyam: Balogh Balázs, Balogh Laura Amanda, 

Beri Vivien, Gábor Gergő Zoltán, Horváth Emese Mária,  
Kékesi Róbert, Lipécz Eszter, Lovász Patrik Dávid, Nagy 
Sándor, Nagyházi Gréta, Szabó Roland, Vadász Zsolt és 
Varga Boglárka.

 Második évfolyam: Éles Dávid, Kisari Máté, Ruszkovics 
Dorina, Szakács Milán és Tölgyfa Gréta.

 Harmadik évfolyam:	 Borsi	 Bianka,	 Cserepes	 Ákos,	
Herczku Alex, Jécsák Tamás, Kékesi Vanda, Kupi Vanda, 
Nagy Zsófia, Sebők Víta, Sitku Liliána, Virág Amira.

 Negyedik évfolyam: Bora Miklós Bence, Bora Gergő, 
Sebők	Panna	és	Szabó	Ádám.

 Felső tagozat: Szabó Bence 5.A, Csubák Klaudia, 
Kálmándi Klaudia és Miklós Tibor 5.B, Boros Fruzsina, 
Moldván Andrea 6. osztályos és Ipolyi Gréta 8. osztályos 
tanulók.

Példamutató magatartásukért és kitűnő bizonyítványu-
kért nevelőtestületi dicséretben részesültek:

Kisari Máté 2. osztályos tanuló
Szabó Bence 5.A osztályos tanuló
Boros Fruzsina és Moldván Andrea 6. osztályos tanulók
Ipolyi Gréta 8. osztályos tanuló

Az „Iskola kiváló tanulója” megtisztelő címet ebben az 
évben Ipolyi Gréta 8. osztályos tanuló kapta.

Nyári étkezés
Az Önkormányzat, a Gyermekjóléti Szolgálat és az isko-

la közreműködésével ismét megszerveztük a nyári étkeztetést, 
melyre 59 tanuló jelentkezett. Ezúton is kérjük a szülőket, hogy 
figyeljenek a gyermekek minden napi pontos megjelenésére. 

Iskolai hírek - események
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Református egyház
Örömünnepre gyűlt egybe 2013. május 12 - én az 

Ófehértói Református Gyülekezet közössége. Nyolc 
ifjú tett fogadalmat Istenbe vetett hitéről a gyülekezet 

előtt az idei kon-
firmáció alkal-
mával, akik név 
szerint a követ-
kezők: Balogh 
Ádám,	 Csontos	
Nikolett, Cson-
tos Norbert, 
Haga Aranka, 

Kiss Péter, Kóczé Krisztina Gyöngyi, Sebők Zoltán 
Kolos, Szabó Bettina. Istennek legyen hála értük.

Görög katolikus egyház
Pünkösd első napján május 19-én ünnepi szent 

mise keretében 
tartották meg az 
első szentáldo-
zás ünnepségét. 
Szentáldozásban 
részesültek: Ba-
logh Henrietta, 
Borsi Bianka, 
Cserepes	 Ákos,	

Herczku Alex, Kékesi Vanda, Kupi Vanda, Nagy Ani-
ta,	Nagy	Zsófia,	Réti	Kitti,	Rocska	Ádám,	Sitku	Liliá-
na, Szilvási Kristóf.

Római katolikus egyház
Elsőáldozással egybekötött szentmisét tartottak 

a római katolikus 
templomban 2013. 
június 16-án. A hosz-
szú lelki felkészülést 
követően Jécsák Ta-
más, Ősz Viktória és 
Simon Nikolett ve-
hette magához a Jézus 
Krisztus testét szim-
bolizáló szentostyát.

Ófehértó települést 
a Magyar 

Élelmiszerbank 
Egyesület támogatja

Házasságkötések:

Bakró Julianna és 
Földi Richárd

Juhász Emese és  
Izsó Zsigmond

Kovács Alexandra és  
Jóni Krisztián

Zámbo Olga és 
Rézműves Csaba

Születések:
Bakti Réka

Balogh Diána
Balogh Fanni Zoé

Lénárt Izabella

Nagy Tamás
Petró Bence Csaba
Ruszkovics István

Váczi Zoé Éva

Halálesetek:
Ács	Béláné

Haga László

Jászfalvi József
Major József

Majoros József
Pék Istvánné

Skalszky Edéné
Szatmári János
Szerencsi Pálné
Varga András

Anyakönyvi hírek

Egyházi és egyéb információk

A Szakma Szakképző Iskola és Gimnázium 2 éves, iskolarendszerű képzés 
keretében segítséget nyújt helyben Ófehértón az érettségi megszerzésére!

A jelentkezés feltétele: 
•	valamilyen	szakmunkás-bizonyítvány	megléte,	illetve	elvégzett	10	

osztály, amire a kétéves képzés épül
Költségek:
•	a	beiratkozáskor	fizetett	7.000	Ft-os	egyszeri	regisztrációs	díj
•	25.000	Ft	vizsgadíj,	amit	részletekben	a	2.	év	végéig	kell	kifizetni	

a jelentkezőnek.
A jelentkezési lapot az iskola biztosít, beiratkozáskor kérjük a bizo-

nyítvány másolatot is. 
Az osztály indításához kb. 20 fő jelentkezésére van szükség!

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Baloghné Kormány Éva 20/470-7891

FELHÍVÁS – Érettségi bizonyítvány 
szerzése Ófehértón!

Olimpiai napot tartottunk 2013. április 26-án az iskolában. Az 1990-es évek 
végétől rendezett, kisebb-nagyobb olimpiai jellegű megmozdulások kivételével, 
ebben a formában hatodik alkalommal rendeztük meg az országban egyedülálló 
programunkat. 

Az Olimpiai Himnusz meghallgatása után Simon József Ófehértó polgármes-
tere köszöntötte a résztvevőket, külön a zsűri elnökét, Novák Dezső kétszeres 
olimpiai bajnok labdarúgót és nyitotta meg a vetélkedőt. Ezt követően az iskola 
igazgatónője, Pálvölgyiné Hajzer Irén kívánt jó versenyzést a megjelent nyolc 
csapatnak, akik között első alkalommal szerepelt külhoni magyar gyerekekből 
álló csapat: a Beregszászi Magyar Gimnázium csapata. 

A vetélkedőt az ünnepélyes eredményhirdetés követte, melynek keretében 
minden gyermek névre szóló oklevelet, sport témájú könyvet, és természetesen 
az első három helyen végzett csapat érmeket vehetett át.

A közös ebéd, hagyományosan szabolcsi töltött káposzta volt, mindenki meg-
elégedésére. A program zárása és egyben fénypontja Novák Dezső élménybe-
számolója volt. Az olimpiai- és sportkarrierjének felidézése után a hallgatóság 
kérdéseket tett fel a bajnoknak, aki igye-
kezett mindenki kíváncsiságát kielégíteni.  
A Magyar Olimpiai Akadémia elismerő 
bíztatása, dr. Jakabházyné Mező Mária 
főtitkár asszony szakmai, erkölcsi és tárgyi 
segítsége arra sarkall minket, helyi szerve-
zőket, hogy egy év múlva újra megrendez-
zük a VII. Olimpiai Napot Ófehértón.

Olimpiatörténeti vetélkedő és 
élménybeszámoló Ófehértón


