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Átadásra került az új Gondozási Központ
Szeptember 14-én egész napos program keretében ünnepeltük településünk
legújabb és eddigi legnagyobb összegű
önkormányzati beruházását. Délelőtt
ünnepélyes keretek között átadásra került a község új Gondozási Központja.
A beruházás az Új Széchenyi-terv kertében megjelent Észak-alföldi Operatív
Program a „Szociális alapszolgáltatások
és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázati
felhívás keretében megvalósult meg. A
projekt megnevezése: „A szociális alapellátások komplex fejlesztése Ófehértó
községben”, azonosítószáma: ÉAOP4.1.3/A-11-2012-0057).
Az új szociális alapellátási központban
a helyi és kistérségi szükségletekhez igazodva lehetőség nyílik az idősek nappali
ellátásában részesülők létszámának bővítésére, valamint új ellátásként demens
nappali és fogyatékos nappali ellátások
elindítására.
A projekt eredményeként létrejövő új
integrált központban az alábbi szolgáltatásokat tudjuk nyújtani:

•

Idősek nappali ellátása 40 fő részére
• Fogyatékosok nappali ellátása
15 fő részére
• Demens nappali ellátás 10 fő
részére
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult meg.
• A
projekt
összköltsége
157 640 106 Ft
• Az Európai Unió és a Magyar
állam által nyújtott támogatás
összege 149 758 100 Ft – ez az
összköltség 95 %-a
• Saját forrás 7 882 006 Ft – önkormányzatunk ezt költségvetésében biztosította

szociális helyiségek sokasága, ebédlő,
melegítőkonyha, iroda, raktárak, egyéb
helyiségek.
Az átadást jelképező nemzetiszínű szalagot Lipők Sándor a térség országgyűlési
képviselője, Kovács Sándor a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke és Simon József településünk polgármestere vágta át.
Délután színvonalas kulturális programokkal, vendéglátással és zenés, táncos
rendezvénnyel fűszerezve a település lakossága is megismerkedhetett az impozáns, új intézménnyel.

Az épület hasznos alapterülete 611 m2,
teljesen akadálymentes, levegőszivat�tyús fűtési rendszerrel is tudunk majd
fűteni, megtalálható benne minden
olyan helyiség, amelyeket a szakhatóságok előírtak, így foglalkoztatók, pihenőszobák, orvosi szoba, gyengélkedő,

Becsengettek…
Az idei évben is eljött a szeptember, így
településünk diákjai számára véget ért
a vakáció. A 2013/2014-es tanév első
csengőhangja szeptember 2-án hétfőn
szólalt meg, mely 228 általános iskolás
diákot hívott az oktatási intézményünkbe.
A legnagyobb izgalommal bizonyosan az
elsősök lépték át az iskola kapuját, akik
az ünnepélyes tanévnyitón színvonalas
műsorral mutatkoztak be a nevelőtestület
tagjainak valamint idősebb társaiknak.
Az elsősök névsora:
Bakó Gréta, Bakró István, Balogh Vivien,
Bélteczki Barbara, Berta Bálint, Bocsi
Julianna, Bora Gábor Zoltán, Bora
Vanda, Csontos Máté Márk, Csubák
Ádám, Dankó Vivien Vanessza, Éles
Petra, Horváth András, Horváth Erika

Szabrina, Jakab Lora, Jécsák Kinga, Lakatos Attila, László Andrea, Lippert Eszter,
Nagy János, Nagy Nóra, Regán Zoltán Kevin, Stekler Anikó, Tejfel Alex, Váczi
Klarissza, Vadász Bence, Varga Vendel, Virág Konrád
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Hírek - események
Kóbor kutyák – állattartói felelősség
Tisztelt Lakosság!
Az önkormányzathoz az utóbbi időben több bejelentés is érkezett a közterületen egyre nagyobb számban kóborló kutyákkal
kapcsolatban. Az önkormányzat a probléma megoldása illetve
csökkentése érdekében 2013 szeptemberében szerződést kötött
a nagykállói illetőségű Szabolcs-Factum Kft.-vel. Ez a cég fogja
elvégezni a szabadon kóborló kutyák befogását és elszállítását,
amely egyetlen állat esetében körülbelül 25.000,- forint költséget jelent (ebbe beletartozik az állat 15 napos tartásának és oltásának költsége is). A kutyák befogása bejelentésre illetve szükség
szerint havi egy alkalommal történik.
Az így befogott kóbor állatok – abban az esetben, ha a tulajdonos a befogástól számított 15 napon belül nem válik ismertté
– az állam tulajdonába kerülnek és végső esetben elaltatásukra
kerül sor. Ha azonban a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik,
az állatot köteles visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket az önkormányzatnak megtéríteni. Az önkormányzat meg nem fizetés esetén e költségeket a
kutya tulajdonosának jövedelméből letiltja.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény alapján a település belterületén a kóbor állatok befogása a települési önkormányzat kötelező feladata, a bejelentők erre hivatkoznak. Nem
szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a probléma igazi oka
az állattartói felelősség nem megfelelő szintje illetve hiánya.
Ugyancsak az állatvédelmi törvény rendelkezik a kutyatulajdonosok kötelességeiről is, kimondja, hogy az állattartó köteles
a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és
élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskod-

ni. Köteles továbbá gondoskodni az megfelelő és biztonságos
elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja
szabálysértést követ el és 5-150.000,- forintig terjedő összegű
pénzbírsággal is sújtható.
2013. január 1-jétől minden négy hónapnál idősebb kutyába
kötelező azonosító mikrochipet helyeztetni, ezt sok gazda elmulasztotta. Sokan nemcsak ezen, de a kötelező veszettség elleni
védőoltás beadatásán is spórolni igyekeznek. Ezeknek a kötelező
szabályoknak a megszegése állatvédelmi bírságot eredményezhet, amelynek összege 15-45.000,- forintig terjedhet.
A kóbor kutyák kétségtelenül egyaránt veszélyt jelentenek a lakosságra - különösen a gyermekekre -, a kishaszonállatokra és
a köztisztaságra. Az állattartók felelősségének és kötelességteljesítésének ellenőrzése érdekében még ez évben ebösszeírásra
kerül sor, melynek során a kutya tulajdonosa és tartója köteles
a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az önkormányzat igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy Ófehértó utcáin megszüntesse a kóbor kutyák jelenlétét. Ez azonban nem sikerülhet az állattartók kötelesség- és
felelősségtudata nélkül. Kérem ezért minden ófehértói polgár
együttműködését az ebösszeíráskor, és kérem azok türelmét,
akik jó gazdák illetve nem kutyatulajdonosok!

Megjelentek a Bursa Hungarica 2014-es felhívásai
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
- az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából - meghirdette a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014-es pályázati
felhívásait.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az
esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban
résztvevő hallgatóknak folyósítható az
ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
Az ösztöndíjnak két fajtája van:
Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj
pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre
pályázható):
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Dócsné dr. Görömbei Gréta
jegyző

Elkezdődött az építkezés

 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: 2013. november 15.
A pályázati felhívás és mellékletei elérhetőek a http://www.emet.gov.hu címen.

A „Támogatási szerződés” aláírása után
szeptember 1-jével a régi tetőszerkezet
bontási munkálataival megkezdődtek az
„Egészségügyi alapellátási központ kialakítása Ófehértón” megnevezésű (Azonosítószáma: ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0011)
projekt kivitelezési munkálatai. A beruházás várhatóan 2013. július 30-án fejeződik
be. Az Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege: 59.441.478 Ft.

Iskolai hírek - események
Iskolai programok, események
•

A nyári szünetben 69 gyerek vett részt az ingyenes étkeztetésben.

•

Iskolánk tanulói az alábbi két, a baktalórántházai kistérség
által szervezett nyári programokon vettek részt:
o
o

Júliusban 3. és 4. osztályos gyerekek egynapos ingyenes strandolással és étkezéssel kezdték a megérdemelt nyári szünetet a Leveleki tónál.
Augusztusban hat hátrányos helyzetű tanuló egy
hetes nyelvi táborban vett részt szintén a Leveleki
tónál.

•

Az ünnepélyes tanévnyitóra augusztus 30-án került sor,
ahol az új elsősök színvonalas műsort adtak elő. Jutalmuk
egy-egy kis ajándékcsomag volt.

•

A törvénynek megfelelően iskolánkban is bevezetésre került az egész napos bent tartózkodás lehetősége a tanulók
számára. A reggel 8-tól délután 4-ig iskolában lévő gyermekek szüleinek anyagi terhét csökkentve, Önkormányzatunk
valamennyi hátrányos helyzetű diák számára biztosítja a
napi háromszori ingyenes étkezést a tanév során.

2013/2014. tanév rendje
Ófehértói Általános Iskola
Első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő)
Őszi szünet: 2013. október 28 – október 31.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 25. (péntek)
Szünet utáni első tanítási nap: november 4. (hétfő)
Téli szünet: 2013. december 23 – 2014. január 3.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. (szombat)
Szünet utáni első tanítási nap: január 6. (hétfő)

•

A nyári szünet végén a gyerekeket „Suliváró – Sulibuli”-val
várta a tanévkezdés előtt az iskola nevelőtestülete. Ugráló
vár, kézműves foglalkozás és akadálypálya színesítette az
egész napos programot. Minden diák ingyenes ebédet és
élelmiszercsomagot kapott.

Tavaszi szünet: 2014. április 17 – április 22.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: április 16. (szerda)
Szünet utáni első tanítási nap: április 23. (szerda)
Utolsó tanítási nap: 2014. június 13. (péntek)

Óvodai programok, események
A Kastélykert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde nyári életéről
Intézményünk július hónapban zárva
tartott, mely időszak alatt elvégeztük a
takarítási és karbantartási feladatokat.
Köszönjük a karbantartók, a dolgozók munkáját és a diák munkára felvett
fiatalok segítségét.

A törvény által szabályozottak szerint
módosítottuk az Érted – Veled pedagógiai programunkat.
Röviden a programunkról: Nevelőmunkánk középpontjában a gyermek áll továbbra is!

• Szünet után kicsit kötetlenebb formában biztosítottuk szolgáltatásunkat. Sokat tartózkodtunk a szabadban, kirándultunk, sétáltunk,
játszottunk.

Kiemelt figyelmet fordítunk:
• a játékra
• a tevékenységben megvalósuló tanulásra
• az egészségfejlesztésre, a környezettudatos magatartás alapozására
• az esélyegyenlőséget, a szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységekre,
• a gyermeki személyiség kibontakoztatására, arra, hogy „minden gyermekre egyformán süssön a nap”

• Augusztusban a nagycsoportos,
iskolába induló gyermekek „Csibe-táborban” vettek részt, ahol
felelevenítettük az óvodában tanultakat és a tanítónénikkel is
megismerkedhettek a gyermekek.
Pedagógusaink (iskolai és óvodai)
a nyári időszakban továbbképzésen
vettünk részt, melyen a tehetséggondozás terén bővítettük ismereteinket.

Pályázatokról:
Júliusban került elbírálásra a LEGÓ
Zrt-hez beadott pályázatunk, melyen 500 000 Ft értékű fából készült udvari játékot nyertünk (a

beépítésére tavasszal kerül sor).
Intézményünk nyáron nem csak a
gyermek zsivajtól volt hangos. Nagy
örömünkre 32 millió Ft értékű beruházással családi napközi kialakítására
került sor. A „Babusgató családi napköziben” tíz gyermek számára biztosítunk
napközbeni ellátást, (másfél éves kortól
négy éves korig) ezzel segítve a szülők
munka világába való visszakerülését. E
beruházás keretében sószobát alakítottunk ki az intézményben. A szolgáltatás
az egészség megóvásában, az allergiás,
az asztmatikus betegségek prevenciójában és gyógyulásában tölt be fontos
szerepet. A családi napközihez tartozó
udvarrész beépítésére tavasszal kerül sor.
A 2013/14-es tanévről:
A tanévben három óvodai, egy egységes
óvoda-bölcsődei és két családi napközis
csoporttal működünk. Gyerek létszámunk 101 fő, dolgozóink száma: 14 fő.
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Egyéb információk
A 85 éve született Hársfalvi Péterre emlékeztünk
Településünk szülöttére Dr.
Hársfalvi Péter (1928-1985)
történészre, főiskolai tanárra,
tanszékvezetőre emlékeztünk
2013. október 3-án, Nyíregyházán, aki szeptember 26-án
töltötte volna be 85. születésnapját. Az emlékezés Dr. Hársfalvi Péter sírjánál a nyíregyházi
Északi temetőben kezdődött,
ahol Dr. Szabó Géza nyugalmazott főiskolai főtitkár, a Tör-

ténettudományi Tanszék volt oktatója mondott beszédet. A
program a Nyíregyházi Főiskolán folytatódott, ahol a résztvevőket Prof. Dr. Jánosi Zoltán rektor és Dr. Reszler Gábor
tanszékvezető köszöntötte. Ezt követte Kujbusné Dr. Mecsei
Éva az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára igazgatójának előadása: „Forrásközelben. A megyei levéltárak
kálváriája” címmel. Az emlékezést a Hársfalvi Péter tanulói
ösztöndíj eredményhirdetése zárta, melyet első alkalommal
ítélt oda a Kuratórium. A két díjazott Ipolyi Gréta 9. évfolyamos és Varga Nóra 11. évfolyamos középiskolai tanulók, akik
Ófehértó Község Önkormányzatának ünnepi testületi ülésén
veszik majd át az ösztöndíjakat.

Emlékezzünk az aradi vértanúkra!
Október 6.
Az 1848-49-es szabadságharcunk véres megtorlásának szomorú
eseménye volt Batthyány Lajos miniszterelnök és a 13
honvédtábornok kivégzése. Nevüket méltón kell továbbadni
utódainknak, tetteiket híven megőrizni az utókor számára.
Tablónkon megtalálható: Knézich Károly, Nagysándor József,
Damjanich János, Aulich Lajos, Láhner György, Pöltemberg Ernő,
gróf Leiningen-Westernburg Károly, Török Ignác, gróf Vécsey
Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár
Vilmos arcképe.

Itthon vagy! – Magyarország, szeretlek!
Ófehértó Község Önkormányzata is csatlakozott ahhoz az országos
felhíváshoz és azokhoz a településekhez, akik fontosnak érezték, hogy
Szent Mihály ünnepéhez kapcsolódóan két napon át megmutassák,
milyen szép az országunk, településünk, mennyi értéket őriz, és
milyen csodálatos emberek lakják. Szeptember 28-29-én – ha nem is
országos szintű programokkal – de szeretettel vártunk mi is minden
érdeklődőt rendezvényeinkre, akik átérezték Szent Mihály napjának
üzenetét!
Ez az üzenet pedig nem más, mint újra felfedezni értékeinket,
összetalálkozni, s együtt lenni azokkal, akikkel közösek a gyökereink,
mert összeköt bennünket valami: magyarok vagyunk. Éljünk bárhol
is az országban, vagy akár a nagyvilág legtávolabbi szegletében,
gondolkodjunk sokféleképpen, egy valami biztosan közös bennünk:
ez a hazánk, itt vagyunk itthon.
A hétvége zárásaként Ófehértón is, szeptember 29-én vasárnap, este
fél tízkor az ország több mint 1300 településével egy időben lobbant
fel Szent Mihály tüze – összetartozásunk szimbólumaként.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
Balogh Péter – Tejfel Aranka
Bora Viktor Gábor – Rubóczki Erika
Szabó István László – Villás Aliz Anikó
Vég Zsolt – Dorcsák Dóra
Születések:

Halálesetek:

Balogh Péter Rikárdó
Bakó Hanna
Jóni Mirella Alexandra
Király Levente
Lakatos Rikárdó Levente
Pongó Milán Károly
Torma Aliz
Török Csenge

Balogh József
Danka Györgyné
Gemzsi Ferencné
Hársfalvi Borbála
Kovács Sebestyén
Minya György
Oláh Tivadarné
Rubóczki József
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