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2014. július IV. éVfolyam 2. szám

„Szépkorú” köszöntése
A közelmúltban, otthonában és jó egészség-

ben köszönthettünk egy újabb Ófehértói lakost, 
aki belépett a „szépkorúak” táborába. Az idei ün-
nepeltünk Kormány Jánosné (született: Horváth 
Mária), aki június 10-én töltötte be 90. szüle-
tésnapját. 

A jeles nap alkalmából az önkormányzat ne-
vében Simon József polgármester és Boráné He-
gedűs Erzsébet megbízott jegyző köszöntötte az 
ünnepeltet. Isten éltesse sokáig Mariska néni!

 Újabb jelentős fejlesztés történt településünkön, hiszen új kör-
letet kapott az autópálya rendőrség Ófehértón. A korszerű, mo-
dern informatikai háttérrel felszerelt „bázist” június 2-án adták át. 

Az ünnepségen dr. Halmosi Zsolt rendőr vezérőrnagy, or-
szágos rendőrfőkapitány-helyettes, rendészeti főigazgató annak 
fontosságát hangsúlyozta, hogy a rendőrök a kor követelmé-
nyeinek megfelelő körülmények között végezhetik a munkáju-
kat. „Az új körlet elősegíti a közúti közlekedési balesetek szá-
mának csökkentését” – fogalmazott beszédében.

Dr. Tarcsa Csaba megyei rendőrfőkapi-
tány elmondta: 25 fő teljesít 24 órás szolgá-
latot az autópálya rendőrséghez tartozó 70 
kilométeres pályaszakaszon. A feladatuk, 
hogy gyorsan és szakszerűen intézkedje-
nek, ha a helyzet megkívánja, legyen szó 
életmentésről, baleseti helyszínelésről, for-
galomterelésről, a gyorshajtók kiszűréséről 
vagy a pihenőparkolókban előforduló trük-
kös lopások megelőzéséről. Köz- és közle-
kedésbiztonsági szempontból is előnyös 
az aktív rendőri jelenlét, ez már Ófehértó 
esetében is tapasztalható. A célunk nem a 
büntetés, hanem a rendőrség szolgáltató 

jellegének erősítése – hangsúlyozta a megyei rendőrfőkapitány.
Simon József polgármester ünnepi beszédében kiemelte an-

nak jelentőségét, hogy Ófehértó település az Autópálya Mérnök-
ség egy évvel ezelőtti átadása után újra a figyelem középpontjába 
került. A most átadott intézmény Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye egyetlen autópálya rendőrségi bázisa, amely az alapfeladatán 
túl segítséget nyújt Ófehértó község közbiztonságának erősítésé-
ben, valamint utalt rá, hogy az új bázison néhány további mun-
kalehetőség is kialakulhat az itt élők számára.

FELHÍVÁS – Adj vért!
A Magyar Vöröskereszt Nyírbátori Szer-

vezete tisztelettel kéri Ófehértó község la-
kosságát, hogy akinek lehetősége van rá és 
egészségi állapota is megengedi, adjon vért 
és segítse beteg embertársait!

A véradás időpontja:
2014. július 24.

(csütörtök) 8 órától
Helyszíne: 

Művelődési Ház 

Elbúcsúztak a végzős diákok
Az idei évben június 21-én, szombaton vettek búcsút az almamátertől 

az általános iskolai tanulmányaikat befejező nyolcadik osztályos tanulók. 
A mindenki számára felemelő és megható ballagási ünnepségen 35 diák 
búcsúzott el az iskolától, a pedagógusaiktól és diáktársaiktól. A végzős 
diákok szeptembertől már egy új intézményben gyarapítja tudását tovább. 
Sok sikert kívánunk számukra!

A ballagók névsora: Balogh Erika, Bodolai Tamás, Csicsák Attila, 
Csontos Nikoletta, Csontos Norbert, Erdélyi Evelin, Farkas Márk, Farkas 
Patrik, Haga Aranka, Herczku Tamás, Hornyák Tibor, Kis Elemér, Kiss 
Péter, Kóczé Krisztina Gyöngyi, Kócs Ádám, Kovács Zoltán, Lukács Já-
nos, Lukács Máté, Mozsár Márkó, Murguly Norbert, Rézműves Zsófia, 
Sebők Zoltán Kolos, Simon Gergő Miklós, Somlyai Barbara, Szabó Betti-
na, Szabó Ivett, Szemán Réka, Szilvási Rebeka, Szűcs Csenge, Szűcs Dóra,      
  Szűcs Ivett, Varga Stella Katalin, Vereczkei Viktor

Új körletben szolgálnak a „sztrádazsaruk” Ófehértón
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Hírek, események

„Fehérakác Napok” 2014 
Negyedik alkalommal rendezte meg településünk hagyományos tavaszi 

programsorozatát, az egyre népszerűbb „Fehérakác Napok” néven megismert 
kulturális, gasztronómiai és sport találkozóját. Az időjárás sajnos nem volt kegyes 
hozzánk, a kissé hűvös és borongós hétvége ellenére azonban valamennyi prog-
ram nagy sikert aratott.  

Pénteken kiemelt szerepet kapott a mozgás, az óvodában és az iskolában 
sportnapot szerveztek a pedagógusok, különböző ügyességi és sorversenyek mér-
hették össze képességeiket a gyermekek. 

Szombaton a hagyományos falunapi rendezvényeket találhattuk a palettán, 
így kezdődhetett a „Bogrács bajnokság”, vidám, szórakoztató műsorok várták a 
gyerekeket a délelőtti matiné keretében, ahol felléptek a helyi óvoda és iskola cse-
metéi 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 főzőversenyen. 

A délutánt a helyi Gondozási Központ műsora nyitotta, akik ez alkalom-
mal is színvonalas előadással szórakoztatták a közönséget.  Ezt követően egy 
látványos divat – és Hip-Hop show-ra, valamint egy fergeteges néptánc be-
mutatóra került sor.  

Az esti program a „Napfény lányainak” hastánc műsorával kezdődött, majd 

Kiss Zoli húzta a talp alá valót az utcabál keretében. Ezúttal is voltak sztárvendé-
geink: előbb Varga Feri és Balássy Betti, majd  a Desperado együttes szórakoztatta 
a nagyérdeműt.    

Vasárnap megrendezésre került a II. Ófehértói Motoros Nap, mely rengeteg 
érdeklődőt vonzott. A szervezők különböző vetélkedőkkel, bemutatókkal tették 
emlékezetessé a rendezvényt. A közös ebéd előtt a több száz motoros a település 
utcáit bejárva tette felejthetetlenné a napot. A jóízű babgulyás, halászlé és vaddisz-
nó pörkölt elfogyasztása után következett a Debreceni SRT motoros bemutatója, 
látványos show elemekkel és gumifüstöléssel.

A vasárnapi programokat könnyűzenei és rock koncertek zárták. 

Megkezdődött a szennyvíz beruházás
Egy régen vár beruházás vette kezdetét településünkön miután a közbeszerzésen győztes KE-VÍZ 21 Zrt. – Közgép Zrt., 

illetve ezek alvállalkozói megkezdték a szennyvízhálózat kiépítését, kezdve a csőrendszer lefektetésével, valamint az átemelők 
megépítésével. A kedvező időjárásnak köszönhetően gyorsan haladnak a munkálatok, így reményeink szerint „viszonylag” kevés 
ideig okoz majd gondot a forgalomkorlátozás, a földkitermelés, illetve az eredeti állapotok helyreállítása. Mindenkitől türelmet 
és megértést, az esetleges kellemetlenségekért pedig elnézést kérünk!    

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Kedves Ófehértóiak!
Ezúton is szeretnénk ismételten és nyomatékosan felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon kevés idő áll már csak rendelke-

zésre, hogy az eredeti összegért, illetve a lakás-takarékpénztári megoldást választva bejelentsék a hálózathoz való csatlakozási 
szándékukat.

Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének lehetőségei a következők:
1. Lakás-előtakarékossági szerződés megkötése esetén a vonatkozó érdekeltségi hozzájárulási kö-

telezettségek a következők: 1 érdekeltségi egység után 60 hónapon keresztül 1.900 forint/
hónap részletekben történő, valamint egyszeri, egy összegben fizetendő 3.500 forint, így ösz-
szesen 60 hónap x 1.900 Ft  + 3.500 Ft, azaz összesen 117.500 Ft.

2. Amennyiben nem kíván élni a lakás-előtakarékossági szerződés megkötésével, vagy önhibáján 
kívül már nem veheti igénybe az állami támogatást, abban az esetben a vonatkozó érdekeltségi 
hozzájárulási kötelezettségek a következők: 1 érdekeltségi egység után 60 hónapon keresztül 
2.500 forint/hónap részletekben történő, valamint egyszeri, egy összegben fizetendő 3.500 
forint. Így az összes egy ingatlanra eső lakossági befizetés: 60 hónap x 2.500 forint +3.500 
forint, azaz összesen 153.500 forint.

Kérünk minden – a terveken is szereplő – ingatlantulajdonost, hogy amennyiben a szeretne csatlakozni a szennyvízhálózat-
hoz, azt mihamarabb jelezze a következő elérhetőségen:

Innomat 95 Kft., Papp István referens 
Telefonszám: 06-70/425-7885

Ritka, 1500 évvel ezelőtti 
régészeti leletek kerültek 

elő Ófehértón!   
Néhány nappal ezelőtt az öntözőrendszer te-

lepítése alkalmával, a csővezeték földbe fektetése 
közben az iskola udvarán munkásaink emberi 
csontvázakat, valamint egy edényt találtak. Ér-
tesítettük a rendőrséget, valamint a nyíregyházi 
Jósa András Múzeum régészeit a leletekről, akik 
két nap alatt feltárták a sírokat és elszállították a 
maradványokat. 

Az ásatás vezetője dr. Istvánovits Eszter régész 
– tudományos titkár a következőket valószínű-
sítette a régészeti leletekkel kapcsolatosan: az 
előkerült edény a Kr. u. IV-V. századra kel-
tezhető. Ebben az időszakban vidékünkön az 
iráni nyelvű szarmaták éltek, akik épp ebben az 
időszakban kerültek hun uralom alá. E korszak 
leletei ritkán kerülnek napvilágra. A feltárt két 
temetkezés közül az egyik talán ugyanerre az idő-
szakra datálható. Sajnos mellette nem találtunk 
leletet. 

A másik –  Ny-K-i tájolású – sír a betöltés-
ben talált cserepek alapján valószínűleg újkori, 
a XVII. századnál nem korábbi. A váz igen jó 

megtartású. Valószínűleg egy alacsony termetű 
idősebb férfi maradványa. Hogy hogyan került 
oda, az a kérdés további kutatásokat igényel.



3Óf e h é rt Ó i  Kr Ó n i K a

Iskolai hírek – események

Hírek, információk intézményeink életéből
Óvodai hírek – események 

•	 A	Családi	napközi	első	éve	nagyon	eredményesen,	minden	igényt	
kielégítve zárult. A gyerekek testi-lelki-szellemi fejlesztése a csalá-
dokkal együttműködve történik. Önfeledt játékot, játszva tanu-
lást, közösségbe történő beilleszkedést biztosítanak a kicsinyek 
számára az itt dolgozók. A törvény által meghatározott alacsony 
gyerek létszám pozitív hatással van a nevelésre, a gondozásra, a be-
illeszkedésre, az egyéni fejlesztésre, az egészségmegőrzésre.

•	 Az	Egységes	Óvoda-Bölcsőde	három	éve	működik	mind	a	szülők,	
mind a gyerekek megelégedettségére  eredményesen teljesítve a fel-
adatát. Családias légkörben, esztétikus, jól felszerelt környezetben 
a játék szerepét kiemelve nevelik, fejlesztik a gyerekeket.

•	 Április	második	hetében	nyílt	hetet	tartottunk	a	szülők	számára,	
betekinthettek nevelőmunkánkba, minden napjainkba.

•	 Május	16-án	Szerencsi	kistérség	50	óvodapedagógusa	hospitáláson	
vett részt az intézményünkben. Nagy sikerű gyakorlati bemutatót 
a „Gyémántcsiszoló tehetség műhely” tartott. A szakmai beszámo-
ló után a vendégek megnézték intézményünket, pozitívnak érté-
kelték munkánkat.

•	 Dr.	Székely	Anita	doktor	nő	május	23-án	egészségmegőrző	prog-
ramot szervezett az óvodában és az iskolában. Hallhattunk előadást 
elsősegélynyújtásról, a dolgozók részt vehettek állapot felmérésen, 
nagy sikere volt a gyerek és felnőtt tornának, s a Gombóc együttes 
műsorának.

•	 Gyerekhét	keretén	belül	KACAGÓKA-stélykert		június	19-23-ig:	
a gyereknapot egy hetes program sorozattal tettük emlékezetessé. 
Programjaink: játékos sport délelőtt, rendőrségi bemutató,   szü-
lőkkel szervezett közös játék délelőtt, az óvó nénik  mese dramati-
zálása, sport- és mese délelőtt az iskolásokkal közösen.

•	 Látogatást	 tettünk	 az	 első	osztályban	 azzal	 a	 24	óvodással,	 akik	
szeptemberben kezdik meg tanulmányaikat  az iskolában. Együtt 
ismerkedtünk életük új korszakának helyszínével.

•	 A	tehetség	műhelyek		/Aprókák	népi	tánccsoport;	Mozgás,	ugrás,	
gyere	hát;	Gyémántcsiszoló/	mutatták	be	az	év	közben	tanultakat	
a Gondozási Központ majálisán és a Fehérakác napon.

•	 Évtizedes	hagyományokat	ápolva	június	12-13-án	szülők,	vendé-
gek előtt ünnepélyes műsorral zártuk le a 2013/14-es nevelési évet 
és ballagtak el a leendő első osztályosok.

•	 Június	16-án	a	Nyíregyházi	Állatparkban	tettünk	 	 ismeretszerző	
kirándulást pályázati forrásból. Feledhetetlen élmény volt a gye-
rekek számára többek között a Zöld Piramis, az Ócenárium, az 
Esőerdőház.

•	 A	nyári	időszakban	is	tartalmas	programok,	játékok,	játékba	ágya-
zott tanulások, séták, kirándulások várják a gyerekeket. 

•	 Karbantartási	 feladatok	 elvégzése	miatt	2014.	 július	28-tól	 	 au-
gusztus 08-ig intézményünk ZÁRVA TART! 

•	 A	nyári	 időszakban	a	vezető	ügyeleti	munka	 ideje	 szerdán	8-14	
óráig. 

•	 A	2014/15-ös	nevelési	évre	várjuk	még	azon	gyerekek	jelentkezé-
sét, akik igénybe szeretnék venni szolgáltatásainkat.

• Április 11-én Humán műveltségi vetélkedőn vettek részt a 7. osz-
tályos tanulóink Petneházán. 

•	 Április 14-15-én nyílt tanítási napot tartottunk, ahol a szülők be-
tekintést nyerhettek a tanítási órák menetébe.

•	 Április 16-án közlekedésbiztonsági előadást és kerékpáros vetélke-
dőt szerveztünk Varga Zsolt a Máriapócsi Rendőrőrs vezetője és 
munkatársai, valamint az iskola diákönkormányzatának szervezé-
sével.

•	 Április 22-26. között a „Tudorkák hete” rendezvénysorozat kere-
tein belül megrendezésre került:

o a földrajz háziverseny felső tagozatosoknak.
o a nyelvtan háziverseny alsó tagozatosok részvételével. 1. helyezést 

ért	el	Szabó	Roland	2.	osztályos;	megosztott	első	helyezett	lett	Éles	
Dávid és Tölgyfa Gréta 3. osztályosok és Cserepes Ákos 4.A osztá-
lyos tanuló.

o az angol nyelvi háziverseny. A legjobbak lettek: Jécsák Tamás és 
Sitku	Liliána	4.osztály;	Sebők	Panna	Sára	5.	osztály;	Csubák	Kla-
udia	6.	osztály;	Moldván	Andrea	7.	osztály;	Oláh	László	8.	osztály.

o	 a	 szavalóversenyen	1.	helyezés:	Kovács	Melinda	4.A	osztály;	2.	
helyezés:	Bora	Vanda	1.osztály;	3.	helyezés:	Kisari	Máté	3.osztály.

•	 Április 29: Összevont szülői értekezlet
•	 Április 30:	Olimpia	 történeti	 vetélkedő	 a	Baktalórántházi	Kis-

térség iskolái számára, melyen a meghívott vendég Pulai Imre 
olimpiai bajnok volt. 
Nagy örömünkre az idén 
is képviselte magát az or-
szághatáron túli iskola. A 
versenyen 1. helyezést ért 
el Ófehértó „A” csapata, 
melynek tagjai: Pazonyi 
Réka, ifj. Pazonyi György, 
Kupi Vanda, Szabó Niko-
lett, Bora Bence és Varga 
Nóra.     

•	 Május 6-án Rendészeti nap Nyírbátor, Katasztrófavédelmi ver-
seny Mátészalka. A felső tagozatos tanulóink utóbbi versenyen 
szép eredménnyel szerepeltek, különdíjban részesült: Kiss Péter, 
Simon Gergő, Simon Dániel és Murguly Norbert.

•	 Május12-16. között Madarak és fák hete programsorozat, mely-

nek keretein belül kézműves foglalkozást tartottak, természetvé-
delmi vetélkedőn mérhették össze tudásukat a tanulók és madár-
védelemmel kapcsolatos filmet tekinthettek meg. A témahetet 
futóverseny zárta. 

•	 Május 23-án „Családi Egészségpercek” rendezvény Dr. Székely 
Anita szervezésében. Az iskolás és óvodás gyerekek, illetve a szü-
lők előadásokon, zenés tornán, egészségügyi állapotfelmérésen, 
elsősegély oktatáson vehettek részt. A napot a Gombóc együttes 
koncertje zárta. 

•	 Május 28-án	Országos	Kompetenciamérés	zajlott	iskolánkban	a	
6 és 8. osztályos tanulók részvételével.

•	 Május 30-án gyermeknapot tartottunk, ezen a napon iskolánk 
tanulóit bohóc, zenés zumba, rendőrségi- és tűzoltó bemutató 
várta, birtokba vehették az ugrálóvárat, a nap végén pedig min-
denki ebédet és jégkrémet kapott.

•	 Május 31-én a „Fehérakác nap”-on iskolánk tanulói élvezetes és 
színes műsort adtak az érdeklődőknek. Fellépő osztályok az 4.A  
és 4. B osztály.

•	 Június 13-án az utolsó tanítási napon a budapesti Pitypang Szín-
ház előadásával zártuk a tanévet az iskolás és óvodás gyermekek 
részvételével. Délután író-olvasótalálkozó volt, melyen, Víg Balázs 
gyermekíró látogatott el hozzánk, aki felejthetetlen interaktív elő-
adás formájában mutatta be könyveit.

•	 Június 21-én tanévzáró és ballagási ünnepség, ahol 34 nyolcadik 
osztályos tanuló búcsúzott iskolánktól. 

Nevelőtestületi dicséretben részesült: 

1.osztály: Bora Vanda, Éles Petra, Jécsák Kinga, Nagy Nóra, Varga 
Vendel,  Virág Konrád.

2.osztály: Balogh Balázs, Lipécz Eszter, Vadász Zsolt.
3.osztály: Kisari Máté, Éles Dávid, Ilyés Csaba.
4.A osztály: Borsi Bianka, Bodolai Nikolett, Cserepes Ákos, Kékesi 

Vanda, Nagy Zsófia, Sitku  Liliána, Szabó Nikoletta. 
4.B osztály: Berta András, Herczku Alex, Jécsák Tamás, Kupi Vanda, 

Sebők Víta, Virág Amira.
5. osztály: Bora Gergő, Bora Miklós Bence, Sebők Panna Sára.
7.osztály: Boros Fruzsina, Moldván Andrea.
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Egyesület támogatja

Anyakönyvi hírek

Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kör A pályázat cél-
ja a tehetséges tanulók ösztönzése a jobb tanulmányi eredményre, középiskolai 
tanulmányaik elősegítése és az ófehértói születésű történész főiskolai tanár, Hárs-
falvi Péter emlékének ápolása.

 
Pályázhat az a 8. osztályos ófehértói általános iskolás, aki

– 4,5 vagy a feletti tanulmányi eredménnyel zárja általános iskolai tanulmányait,
– felső tagozatosként történelemből végig jeles volt,
– aktívan részt vett a tanórán kívüli programokban,
– tanulmányi versenyeken képviselte iskoláját,
– sikerrel felvételizett középiskolába, és tanulmányai folytatásánál
   kiemelkedő szerep jut a történelemtanulásnak.

 
A pályázaton részt vehet az a 2. osztályos középiskolás, aki

– 4,0 vagy a feletti tanulmányi eredménnyel zárta a tanévet,
– történelemből jeles volt,
– tervezett felsőfokú tanulmányiban felvételi tárgyként szerepel a történelem tantárgy.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2014. július 15-ig!
 A pályázatot benyújtók között egy általános iskolás és egy középiskolás lehet nyertes.

 A tanulói ösztöndíj odaítéléséről az erre a célra alakult kuratórium dönt.
 Az ösztöndíj összege 20-20 ezer forint.

 A pályázat benyújtásának címe: Általános Iskola, 4558 Ófehértó, Úttörő utca 6-8.
 

A pályázat eredményét 2014. szeptember végén, a Hársfalvi Péter emléknap keretében ünnepélyesen 
hirdetik ki a pályázat kiírói. A tanulói ösztöndíj kifizetésére egy összegben azon alkalommal kerül sor.

 
Pályázni a pontosan kitöltött adatlappal lehet, amelyik letölthető az alábbi helyről:

 http://www.nyf-tfi.hu/tba/palyazatok/

Pályázati felhívás - Hársfalvi Péter tanulói ösztöndíjra
Ófehértó Község Önkormányzata valamint a Történelem és Barátai Alapítvány

 Hársfalvi Péter tanulói ösztöndíjat hirdet.


