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2014. április IV. évfolyam 1. szám

A közelgő ünnepek alkalmából településünk 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

mindenkinek Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok! 
Simon József 
polgármester

Polgármesteri felhívás! 
Tisztelt Ófehértóiak!

Az idei év egyik kiemelkedő eseménye az ápri-
lis 6-án sorra kerülő Országgyűlési választás. Re-
ményeim szerint mindannyian tapasztalják, hogy 
településünk a 2010-es választásokat követően 
látványos fejlődésnek indult. Egymást követik a 
sikeres pályázatok, melyeknek köszönhetően új in-
tézmények épülnek, elavult, korszerűtlen épületeket alakítunk át és újítunk fel. 
Megszépülnek intézményeink, köztereink. Tudni kell azonban azt, hogy még csak 
az elkezdett munka elején járunk, településünk vezetésének számtalan megoldásra 
váró feladatot, fejlesztést kell végrehajtania ahhoz, hogy a lakosság komfort – és 
biztonságérzete megfelelő legyen. Sokat kell még tenni és dolgozni azért, hogy 
elmondhassuk: valamennyien jól érezzük magunkat Ófehértón. Ki kell mondani 
azonban azt is, hogy településünk további fejlődésének, fejlesztésének fontos zálo-
ga, hogy megfelelő és hatékony „külső” segítséget kapjunk. Ezért olyan pártot és 
olyan képviselő-jelöltet kell támogatnunk a választáson, akik eddig is településünk 
fejlődését szolgálták! Kérem, szavazzon Ön is a folytatásra!

Természetesen április 6. elsősorban a demokrácia ünnepe, hiszen minden egyes 
választópolgár szabad akaratából dönt a saját, valamint az ország sorsáról is! Kérek 
ezért minden választópolgárt – bármilyen politikai érzelmű is –, hogy vegyen részt 
a választáson! Lehet, hogy az Ön szavazata dönt! Köszönöm!

Tisztelettel: 
Simon József polgármester 

Az idei évben is 
„Fehérakác Napok”

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy Önkormányzatunk 
Képviselő-testülete a hagyomá-
nyoknak megfelelően az idei év-
ben is megrendezi a „Fehérakác 
Napokat”. A rendezvény tervezett 
időpontja 2014. május 30-31. A 
részletes programról később adunk 
információt.

Ismét sikeresen pályáztunk: megépülhet 
a Gondozási Központ bentlakásos intézménye!

Közel két éves hosszú várakozást 
követően örömmel tájékoztatjuk a la-
kosságot, hogy az Új Széchenyi Terv 
keretében benyújtott „Az Ófehértói 
Gondozási Központ idősek bentlaká-
sos intézményének fejlesztése” című 
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0040 jelű 
pályázatunkat a Humán Erőforrás 
Programok Irányító Hatóság közel 
164 millió Ft összegű támogatásban 
részesítette. A pályázat 100%-ban tá-

mogatott, tehát önkormányzatunknak 
egyetlen forintot sem kell a beruházás-
hoz hozzátennie! A projekt keretében 
a Gondozási Központ idősek bentlaká-
sos intézményének bővítésére, korsze-
rűsítésére és felújítására kerülhet sor. A 
fejlesztést követően a jogszabályi elő-
írásoknak is megfelelő kétszemélyes, 
komfortos, tágas szobákban és közös-
ségi helyiségekben tudjuk elhelyezni az 
idős lakókat.

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:
feltámadásra, mely örök leszen 
Feltámadt az isten-ember győzedelmesen
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Hírek, információk

A Köztársasági Elnök Úr 2014. április 6-ára tűzte ki az 
Országgyűlési választás időpontját. A kampányidőszak 2014. 
február 17-től kezdődött és a szavazás befejezéséig tart. 

2014. január 1-jétől minden magyarországi lakcímmel 
rendelkező választópolgár
 kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét,
 a szavazáshoz segítséget igényelhet,
 megtilthatja adatai kiadását a jelölő szervezeteknek,

továbbá az Európai Unió tagállamának 
Magyarországon élő állampolgára eldönt-
heti, hogy az Európai Parlament tagjainak 
választásán a szavazás jogát az állampol-
gársága szerinti tagállamban vagy Ma-
gyarországon gyakorolja

Településünkön a korábbi választásokkal 
megegyezően 3 szavazókör fog működni.

1. számú szavazókör: 
Ófehértó, Alkotmány u. 54. (Községháza)

2. számú szavazókör: 
Ófehértó, Úttörő u. 6-8. (Általános Iskola)

3. számú szavazókör: 
Ófehértó, Úttörő u. 6-8. (Általános Iskola)

Kérdéseikkel kérem, forduljanak a helyi 
Választási Irodához, vagy tájékozódjanak a 
Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján, 
melynek elérhetősége: www.valasztas.hu 

A helyi Választási Iroda címe:
4558 Ófehértó, Alkotmány u. 54.

Telefon: +36 42/385-644

Közmeghallgatás
A hagyományoknak megfelelően az idei évben január 20-án 

tartotta önkormányzatunk képviselő-testülete a közmeghallga-
tással egybekötött falugyűlését. A fórumot a lakosság élénk ér-
deklődése kísérte, ahol Simon József polgármester tájékoztatta 
a lakosságot a képviselő-testület elmúlt évben végzett munkájá-
ról, valamint az önkormányzati törvényben foglalt kötelezettsé-
geknek eleget téve felvázolta a 2014. év terveit, feladatait. Ezt 
követően a jelenlévő állampolgárok véleményt nyilvánítottak, 
illetve kérdéseket intéztek a képviselő-testület felé.

Farsangoztak a Gondozási Központban
Vidám farsangi mulatság volt a Gondozási Központban feb-

ruár 28-án, 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. 

Meghatódva emlékeztek az Ófehértón 
eltöltött évtizedekre 

Régen látott kedves vendégeket fogadott február 23-án kép-
viselő-testületünk. Prusinszki István egykori postamester, fele-
sége Marika néni, fia István, lánya Éva, veje dr. Gál György és 
egyik unokájuk Tamás látogatott el településünkre.  Az ünnepi 
testületi ülésen a polgármesteri köszöntő és a település jelenlegi 
helyzetének bemutatása után megható pillanatok következtek. 
Simon József polgármester köszöntötte a 80. születésnapját 
ezen a napon ünneplő Marika nénit, valamint megköszönte 
a házaspárnak azt a több mint 30 évet, melyet a településünk 
szolgálatában töltöttek. 

Az öröm és meghatódás könnyei közepette a régi emlékek 
felidézése következett, amit csak fokozott az a közös látogatás, 
melyet a régi munkahelyre a Postára, valamint a volt családi 
fészekbe, a mögötte található szolgálati lakásba tettünk. Itt a je-
lenlegi alkalmazottak Varga Istvánné Erzsike és Vargáné Végvári 
Tímea fogadta a vendégeket. Ezt követően falulátogatásra ke-
rült sor, mely keretében meglátogattuk a település intézménye-
it, valamint megtekintettük a folyamatban lévő beruházásokat.

 Isten éltesse az egész családot és szeretettel várjuk Őket más-
kor is! 

Évet értékeltek a polgárőrök
A korábbi esztendők hagyományainak megfelelően az idei 

évben február 28-án tartotta évzáró – évértékelő rendezvényét 
a helyi Polgárőr Egyesület. Az összejövetelt megtisztelte jelen-
létével Nagy István rendőr alezredes a Nyírbátori Rendőrkapi-
tányság vezetője, Somogyi János a Megyei Polgárőr Szövetség 
elnöke, Varga Zsolt rendőr százados a Máriapócsi Rendőrőrs 
vezetője, valamint Miklós László rendőr törzszászlós körzeti 
megbízott. Az önkormányzat részéről jelen volt Simon József 
polgármester, Reszkető Mihály és Kósa Tibor képviselők. A 
rendezvényen Sándor Zoltán a Polgárőr Egyesület elnöke be-
számolt a tagságnak és a vendégeknek a 2013-ban elvégzett 
munkáról, eseményekről, éves gazdálkodásról, valamint felvá-
zolta az idei év legfontosabb célkitűzéseit. A hivatalos esemény 
zárásaként a legkiválóbb polgárőrök kitüntetésben részesültek. 
A rendezvény egy jó hangulatú közös vacsorával és kötetlen be-
szélgetéssel fejeződött be. Köszönjük valamennyi polgárőr ön-
zetlen, segítőkész munkáját! 

Tisztelt Ófehértói Választópolgárok!



3Ófehértó i  Krónika

Iskolai hírek – események

Hírek, információk intézményeink életéből

Óvodai hírek – események 
Programok:

•	 •	 Az	aranytulipán	című	mese	előadásán	vettünk	részt
•	 Szülői	 értekezletet	 az	 iskolába	 készülő	 gyermekek	 szülei	

számára tartottunk,
az összejövetelen minden gyerek DIFER eredményéről beszá-

moltunk a szülőnek.
•	 Februárban	a	farsangi	készülődés	hozott	mindenkit	lázba
•	 A	gyermekek	 életkori	 sajátosságait	figyelembe	véve	mi	 is	

megemlékeztünk  március 15-ről és a Víz világnapjáról.
(03.22.)

•	 Ebben	 az	 időszakban	
is tovább folytatódik 
az „Integrációs Pe-
dagógiai Rendszer” 
működtetése. A prog-
ramok mellett gye-
rekasztalok és székek 
cseréjére is sor kerül.

•	 Négy	 óvodapedagó-

gus – pályázati 
forrásból – to-
vábbképzésen 
vett részt, melyen 
a tehetségígére-
tes gyermekek 
fe j lesztésének 
gyakorlati meg-
valósításával fog-
lalkoztak.

•	 A	 LEGO	
Manufacturing Zrt-hez benyújtott sikeres pályázatunk 
kapcsán elkezdődött az 500. 000 Ft értékű udvari játékok 
elhelyezése az udvaron.

•	 Iskolai,	óvodai,	bölcsődei	beiratkozás	időpontja:
 2014. április 28-30.
•	 Szeptemberben	22	gyerek	kezdi	meg	tanulói	jogviszonyát	

az iskolában.
A gyerekek nevében kérjük a lakosságot, hogy adójuk 1 

%-át ajánlják fel az Érted – Veled Kastélykert Óvoda Alapít-
ványának. Adószám: 18039812-1-15

Nagyváradi Bábszínház- Az aranytulipán 2014. január 15.
Az óvodások és az iskolás tanulók egy zenés, interaktív elő-

adást nézhettek meg, melyen nagyon jól érezték magukat.
Gödöllő- Hospitálás 2014. január 17.
Az IPR program keretein belül intézményi hospitáláson vett 

részt iskolánk tantestülete. Máriabesnyőn bazilikalátogatás.
A Magyar Kultúra Napja – 2014. január 22.
A Magyar Kultúra napja alkalmából játékos megemlékezést 

tartottunk a gyerekek számára Guti Emese tanárnő vezetésével.
Mozi látogatás- január 20. ill. január 24. 
Iskolánk alsó tagozatos tanulói a Jégvarázs c. zenés mesefil-

met nézték meg, a felső tagozatosok a Hobbit c. filmet. 
Sportdélután – Január 29-30..
Alsó és felső tagozatos tanulóink az Ófehértói Sportegye-

sület szervezésében, Pazonyi György és Fodor István tanárok 
közreműködésével és vezetésével, akadálypályákon mérhették 
össze gyorsaságukat, ügyességüket. Minden résztvevő müzli 
szeletet, gyümölcslevet kapott, ill. a legjobbakat díjazták min-
den osztályban. 

Farsang – Február 21.
A DÖK szervezésében megrendezésre a került a télbúcsúz-

tató farsangi karnevál, melyen minden fellépő osztály színvo-
nalas műsorral készült a közönség szórakoztatására. Minden 
osztály jutalma egy torta volt.

A végzős 8. osztályos tanulók a hagyományoknak megfele-
lően nyitótánccal köszöntötték a vendégeket. A keringőt beta-
nította Szarvasné Cserepes Margit óvodapedagógus.

Február hónapban Nyírjákón Helyesírási versenyen Lipécz 
Eszter 2. osztályos tanulónk első helyezést ért el.

Március hónapban a DÖk szervezésében tavaszi kézműves fog-
lalkozást szerveztünk a könyvtárban, ahol tulipánhajtogatás és virág-
kompozíció készítésben kamatoztathatták a gyerekek tudásukat.

Házi hangos olvasási verseny – március 11.
Évfolyamonként első helyezést ért el.
2. osztály: Lipécz Eszter
3. osztály: Tölgyfa Gréta
4. osztály: Kovács Melinda
Leveleken a tankerületi versenyen, ezek a tanulók képvisel-

ték iskolánkat, ahol Kovács Melinda 2. helyezést ért el.
Megemlékezés 1848/49 hőseiről – Március 15.
Ebben az évben az iskola 7. osztályos tanulóinak irodalmi 

műsorával és koszorúzással emlékeztünk az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc hőseire, eseményeire. Az iskolában 
megtartott ünnepi műsort Herczegné Kovács Irma osztályfő-
nök állította össze. 

Bábszínházi előadás – Március 18.
Az önkormányzat támogatásának köszönhetően a Bibuci 

Bábszínház „Nagyotmondó Tóbiás” című előadását tekinthet-
ték meg az óvodások és az alsó tagozatos diákok.
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Egyesület támogatja

Anyakönyvi hírek

Fontos tájékoztató!!!
Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2014. (III.18.) Önkormányzati Rendelete
avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére, valamint a 

tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról

Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pont-
jában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el.

Értelmező rendelkezések
1.§

A rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulla-
dék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra 
nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszálék, nyese-
dék, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradvá-
nyok; továbbiakban együtt: kerti hulladék)

A kerti hulladék égetésének szabályai
2.§

(1) A kerti hulladékot elsősorban vagy helyben történő 
komposztálással, vagy a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltató általi elszállíttatással hasznosítani kell.

(2) A kerti hulladék az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő-
en kizárólag kivételesen indokolt esetben e rendelet-
ben foglaltak szerinti égetéssel semmisíthető meg. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt égetés kizárólag szélcsendes 
időben, jól kialakított tűzrakóhelyen, a tűzvédelmi 
jogszabályok szigorú betartásával, nagykorú személy 
folyamatos felügyelete mellett, az égetendő kerti hul-
ladék száraz állapotában végezhető, úgy, hogy az az 
emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az 
égetés hősugárzása kárt ne okozzon. 

(4) Nagy mennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék 
égetése tilos. 

(5) Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt ha-
tároló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék 
semmisíthető meg. Az égetés folyamatának gyorsításá-
ra éghető folyadék, (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszeny-
nyező, vagy bűzös segédanyag nem használható. 

(6) Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e 
célra igénybe venni tilos. 

(7) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kom-
munális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladékot (pl. 
műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek ma-
radékait). 

Az égetés időpontja
3.§

(1) A kerti hulladék nyílttéri égetése kizárólag március 
1-jétől november 30-ig, 6.00 órától 20.00 óráig meg-
engedett. 

(2) Tilos az égetés párás, ködös, esős és erősen szeles idő-
járás esetén. 

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhe-
tő égetés a település területére is érvényes, központilag 
elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt, e tilalom alól a 
rendelet nem ad felmentést.

A szabadtéri tűzgyújtás szabályai
4.§

(1) A szabadban tűzgyújtás, tüzelőberendezés-használat ki-
zárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi 
követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos fel-
adatok szigorú betartásával történhet.

(2) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést hasz-
nálni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy 
robbanásveszélyt ne jelentsen.

(3) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést 
őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy 
ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 

(4) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén 
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe he-
lyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható.

Záró rendelkezés
5.§

(1) Ez a rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba.

Ófehértó, 2014. március 17.

Simon József  Dócsné dr. Görömbei Gréta
polgármester                   jegyző

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: 
Ófehértó, 2014. március 18.

Dócsné dr. Görömbei Gréta 
jegyző


