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FELHÍVÁS – Adj vért!
A Magyar Vöröskereszt Nyírbátori 

Szervezete tisztelettel kéri Ófehértó köz-
ség lakosságát, hogy akinek lehetősége 
van rá és egészségi állapota is megengedi, 
adjon vért és segítse beteg embertársait!

A véradás időpontja: 2015. július 8.  
(szerda) 1200 órától – 1600 óráig

Helyszíne: Művelődési Ház 

VIII. Ófehértói Olimpiai Nap
2015. április 24-én olimpiai napot tartottunk az iskolában. Az 1990-es évek végétől 

rendezett, kisebb-nagyobb olimpiai jellegű megmozdulások kivételével, ebben a formában 
nyolcadik alkalommal rendeztük meg az országban egyedülálló programunkat. Egyedül-
álló, mert a csapatok összetétele meg van határozva; 2 fő I-II. korcsoportos (alsós), 2 fő 
III-IV. korcsoportos (felsős) és 2 fő V-VI. korcsoportos (középiskolás). Mind a három 
korosztálynak külön témából kellett felkészülni.

A rendezvény színvonalát emelte a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum vándorkiállítása, 
Magyarok az újkori olimpiákon címmel.

Az Olimpiai Himnusz meg-
hallgatása után Simon József, 
Ófehértó polgármestere köszön-
tötte a résztvevőket, külön a zsűri 
elnökét, Sákovicsné Dömölky Lí-
diát olimpiai bajnok tőrvívót, és 
nyitotta meg a vetélkedőt. Majd 
az iskola igazgatónője, Pálvölgyiné 
Hajzer Irén kívánt jó versenyzést 
a megjelent nyolc csapatnak, akik 
között első alkalommal szerepelt 

Nagykapos csapata. Lengyel József római katolikus plébános az egyház nyelvén méltat-
ta a vetélkedő jelentőségét. A vetélkedő a nagykaposi gyerekek részvételével már igazán 
nemzetközivé nőtte ki magát: az ukrajnai Beregszász mellett már Szlovákia is képviselteti 
magát. Tóth Attila olimpiakutató játékvezetése mellett, három forduló alatt adtak számot 
tudásukról a vetélkedők. A kérdéseket film bejátszások színesítették.

A Magyar Olimpiai Akadémia elismerő bíztatása, dr. Jakabházyné Mező Mária főtitkár 
asszony szakmai, erkölcsi és tárgyi segítsége arra sarkall minket, helyi szervezőket, hogy egy 
év múlva újra megrendezzük a IX. Olimpiai Napot Ófehértón. 

Önkormányzatunk köszönetét fejezi ki Pazonyi György tanár úrnak a színvonalas és 
településünk hírnevét öregbítő szervező és lebonyolító munkájáért! 

„Fehérakác Napok” 2015. május 29-30.
Immár ötödik alkalommal rendezte meg településünk hagyományos tavaszi 

programsorozatát, az egyre népszerűbb „Fehérakác Napok” néven megismert kul-
turális, gasztronómiai és sport találkozóját. Az idei évben az időjárás is kegyes volt 
hozzánk, nem túl meleg, de esőmentes napokon valamennyi program nagy sikert 
aratott.

Pénteken kiemelt szerepet kapott a mozgás. Az óvodában és az iskolában sport-
napot szerveztek a pedagógusok, a gyermekek különböző ügyességi és sorversenyek 
mérhették össze képességeiket. 

A szombati nap hagyományos falunapi rendezvényként telt el, így többek kö-
zött főzőverseny, gyermek – és felnőtt szórakoztató műsorok színesítették a progra-
mot, befejezésként pedig Kiss Zoltán helyi zenészünk szórakoztatta a nagyérdeműt 
az utcabálon. 

Külön meg kell említeni, hogy a nap 
kiemelt eseménye volt az „ökörsütés”, 
mely látványában és íz világában igazi 
kuriózumot jelentett a közös ebéden 
résztvevők számára. A finom falatokat 
Szabó László ófehértói vállalkozó fel-
ajánlásának köszönhetjük.

Találkozzunk jövőre is!

Ballagási ünnepség 
az iskolában

Az idei évben június 20-án (szombaton) 
vettek búcsút az almamátertől az általános is-
kolai tanulmányaikat befejező nyolcadik osz-
tályos tanulók. A mindenki számára felemelő 
és megható ballagási ünnepségen 25 diák bú-
csúzott el az iskolától, a pedagógusaiktól és 
diáktársaiktól. A végzős diákok szeptembertől 
már egy új intézményben gyarapítják tudásu-
kat tovább. Sok sikert kívánunk számukra!

A búcsúzó 8. osztályosok névsora:
Balogh Anikó, Balogh Gábor Tamás, Beri 

Krisztofer, Boros Fruzsina, Csongrádi Bence, 
Demeter Alexandra, Galyas Mónika, Geszten 
András, Hornyák Dorina, Kállai László, Kiss 
Viktória, Kóka Ildikó, Lakatos Brigitta, Las-
kai József, Lipcsei Fanni, Moldván Andrea, 
Murguly Zoltán, Pálfi István, Rézműves Edit 
Erzsébet, Réti Fanni Erika, Simon Dániel, 
Tejfel Anett, Szamkó Mária, Varga Ferenc 
Márkosz, Varga Zsanett

„Szépkorú” köszöntése
A közelmúltban, a Gondozási Központban jó 

egészségben köszönthettünk egy újabb Ófehértói 
lakost, aki belépett a „szépkorúak” táborába. Az 
ünnepeltünk Kasza Ignácné (született: Labbancz 
Jolán), aki május 17-én töltötte be 90. születés-
napját. A jeles nap alkalmából az önkormányzat 
nevében Simon József polgármester, a Gondozási 
Központ nevében Bakti Zoltánné vezetőasszony, 
valamint a lakótársak köszöntötték az ünnepel-
tet. Isten éltesse sokáig Jolánka néni!
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 Lakossági tájékoztató

Projekt címe: Az Ófehértói Gondozási Központ idősek bentlakásos intézményének fejlesztése
Projekt száma: TIOP-3.4.2-11/1-2012-0040

Hosszú évek munkájának köszönhetően az idei 2015. évben kezdődött el az Ófehértói Gondozási Központ felújítása, 
átépítése. A tervek az Európai Unió-s támogatásból, 163.673.499 Forintból valósulhatnak meg. A támogatás a benyújtott 
pályázati anyag alapján 100%-s támogatásban részesül.

Ez igen nagy lépés a település számára, ezért engedjék meg, hogy néhány mondatban tájékoztassam Önöket a projekt 
célkitűzéseiről.

Az Ófehértói Gondozási Központ 1995.01.01.-én kezdte meg működését, az ellátásnak jelenleg is helyet adó épület-
ben. Az épület a 20 évvel ezelőtti induláskor került utoljára felújításra. A pályázat révén ezeket a funkciókat is szeretnénk 
külön helyiségekben kialakítani, hiszen ez életminőségében és komfortérzetben óriási fejlődést jelentene. Ezáltal biztosít-
va lenne a zavartalan étkezés és a látogató hozzátartozók nyugodt körülmények között történő fogadása a lakók számára. 
Ilyen körülmények között az intézmény nem tud megfelelő biztonságot nyújtani a lakók számára. Az épület folyosója kes-
keny, a helyiségek kicsik, szűkösek. Nagy probléma a demens betegek számának növekedő tendenciája. 

Az intézményben jelenleg 6 fő demens beteg kerül ellátásra. Demens lakóinkat külön ápolási egységben kellene gon-
dozni, de sajnos ezt sem teszik lehetővé az épület meglévő adottságai. Az intézmény tárgyi eszköz állománya is igen el-
avult és hiányos, a bútorok nagyrészt cserére szorulnak. A megvalósuló projekt célja, hogy a korszerűtlen és elavult épület 
komplex felújításával, átalakításával, bővítésével megszüntessük az épületben lévő túlzsúfoltságot és egy a jelen kor és a 
jogszabályok által előírt humanizált életkörülményeket nyújtó idősek bentlakásos otthona jöjjön létre. 

További cél az épület komplex akadálymentesítése, valamint a meglévő férőhelyhiány csökkentése érdekében a mű-
ködési engedélyben szereplő 30 férőhely 20%-al történő bővítésével egy 36 férőhelyes intézmény létrejötte. A megújuló 
és jelen kor követelményeinek megfelelő korszerű épület tárgyi eszköz állományának korszerűsítése is szükséges, ennek 
keretében bútorok, műszaki eszközök kerülnek beszerzésre.

Mindezen fejlesztés nemcsak a lakóközösség életét fogja megváltoztatni, de településünk is egyre szebb lesz. Az új 
arculat, mely lassan körvonalazódik a községben, egy modern épületegyüttessel ismét gazdagabb lesz. 

A projekt befejezésének várható időpontja 2015. október 31.
Simon József, polgármester

Uniós támogatásból családi napközik nyíltak Ófehértó Községben
Ófehértó Község Önkormányzata az Új Széchényi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghir-

detett, A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések - Alternatív nappali gyermekellátási szol-
gáltatások létrehozásának támogatása című pályázati kiíráson 32,28 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert 
el. A projekt keretében 2013.05.01-től két új családi napközi jött létre 10 férőhellyel, melyek minden igényt kielégítő 
infrastruktúrával és kedves, tapasztalt gondozókkal várják a gyerekeket.

A beruházás során kialakításra került két, 5 fő befogadására alkalmas csoportszo-
ba, teljesen új elkülönített játszótér a kicsik igényeinek megfelelően. A csoportszo-
bákba teljesen új bútorzat, játékok, felszerelések kerültek beszerzésre.

Mit kínálunk?
- Folyamatos nyitva tartás 700 - 1630-ig. 
- Félnapos felügyelet esetén 700 - 1230-ig   lehet maradni.
- Gyermeküket akár heti 2-3 napra is beírathatják.
- Gyermekszerető gondoskodás (A gyermek ellátását tapasztalt gondozók végzik)
- Játszóház: Sok játék, mozgás, vidámság, szabadban való tartózkodási lehetőség, 

zárt udvar, hinta, csúszda, homokozó.

Kiemelt célunk:
- Elősegítjük családias derűs légkörben a gyermekek sok-

oldalú harmonikus fejlődését.
- Igény szerinti szoktatás.
- Segítjük a szobatisztaságra szoktatását.

Feladataink közé tartozik az egészséges életmódra nevelés:
- Fontos, hogy a gyermek egészséges testi fejlődését elő-

segítsük azzal, hogy barátságos, családias és biztonságos 
környezetet alakítsunk ki számukra.

- Fontosnak tartjuk az első naptól pozitív érzelmi hatások 
érjék őket.

Olyan légkört szeretnénk teremteni ahol a gyermekek bi-
zalommal fordulhatnak felénk.

Az önkormányzatról és a fejlesztésről bővebb információt 
a www.ofeherto.hu oldalon olvashatnak.

Ófehértó Község Önkormányzata
Kapcsolat:

Név: Simon József polgármester
tel/fax: 30/9601915
e-mail: polgarmester@ofeherto.hu



3Óf e h é rt Ó i  Kr Ó n i K a

•	 Intézményünk	napjait	tavasszal	a	jeles na-
pokról való megemlékezések tették színe-
sebbé. A napokkal kapcsolatos történések 
és programok által gazdagítottuk a gyere-
kek ismereteit. Az ünnephez illő díszítést, 
faliújságot is készítettünk, mely által nem 
csak a gyerekeket szólítottuk meg, hanem 
a szülőket is (Madarak és fák világnapja, 
Víz világnapja, Húsvét). A gyerekek cso-
dálkozva nézték a Kiss Györgytől kapott 
ajándékot. Köszönjük!

•	 Egészség-hét keretében a sporté, a moz-
gásé volt a fő szerep: erdei túrát, kerékpár 
túrát, sport versenyt szerveztünk, melyek 
emlékezetesek maradtak mindannyiunk 
számára. 

•	 Az	 események	 palettáját	 iskolalátogatás, 
könyvtári kézműves foglalkozás, mese 
előadás, nyílt napok színesítették. 

•	 „Kacagó-kastélykert” gyerek nap a legsi-
keresebb programunk volt. Kedvelt volt a 
zenés torna, az arcfestés, „Ircsi” bohóc, a 
homokvár építő verseny, játék a léggöm-
bökkel. A nap sikeréhez támogatóink is 
hozzájárultak: Asztalos Mihály, Coop 
ABC, Kormány Zsolt, Müller Tamás, 

Reszkető Mihály, Ófehértó Község Ön-
kormányzata. Köszönjük felajánlásaikat!

•	 Szakmai	 előadáson	 Turócy	 Timea	 pszi-
chológus szavai gondolkodtattak el 
bennünket felnőtteket. Az előadás címe: 
Lelki-jól-létünk!

•	 Tanulmányi napon bővítettük szakmai 
ismereteinket. A Lakitelki Óvoda dolgozói 
fogadtak bennünket nagy szeretettel, meg-
ismerkedhettünk munkájukkal és konzul-
tációt folytattunk. 

•	 Nevelő	 testületünk	 tagjai	 a	 pedagógus 
életpálya modell szabályainak figyelem-
be vételével éltek a pedagógusminősíté-
sen (vizsgán) való megmérettetésen. A 
minősítésen – két dolgozónk kivételével 
– mindenkinek részt kell vennie 2018-
ig. Az óvónők magas szintű módszertani 
szaktudását bizonyítja, hogy 5 fő sikeresen 
teljesítette ezt a követelményt a 2014/15-
ös tanévben. Gratulálunk mindenkinek! 
Egy fő minősítő vizsgájára 2016-ban kerül sor.

•	 	Munka	mellett	 szakítottak	 időt	 a	közös 
kikapcsolódásra, pihenésre is. Dolgozói 
összejövetel volt karaoke zenével, színházlá-
togatáson, városlátogatáson vettünk részt.

•	 Pedagógus napot ünnepeltünk, melyen 

Simon József polgármester Úr mondta el 
ünnepi szavait és adta át ajándékát. Kö-
szönjük!

•	 Évzáró és ballagási ünnepségünk alkal-
mával játék fűzések, dalok,versek, mesék 
örömteli előadásával bizonyították lányok 
és fiúk a szülőknek, vendégeknek, hogy 
mennyit ügyesedtek ebben az évben. Az 
óvodától 23 gyerek búcsúzott el, kiket 
szeptemberben az iskola vár.

•	 Folyamatosan	 működő	 intézményként	 a	
nyári időszakban is sok játékkal, természet 
közeli programmal, tevékenységben meg-
valósuló tanulással várjuk a kicsiket.

•	 A	nyári	időszakban	a	vezető	ügyeleti	mun-
ka ideje szerdai napokon 8-13 óráig tart!

•	 Karbantartási	feladatok	végzése	miatt	zár-
va tart intézményünk 2015. augusztus 
3-15 között.

•	 A	2015/16-os nevelési év 2015. szept.01-
én kezdődik. Az intézménybe első alka-
lommal belépő gyerekek szüleinek tar-
tottunk szülői értekezletet 2015.06.09. 
Kérjük a Tisztelt Szülőket a befogadás idő-
pontjáról érdeklődjenek 2015. aug.24-től. 
Elfogadjuk a jelentkezést még azok számá-
ra, akik igénybe szeretnék venni szolgálta-
tásainkat. 

•	 Községünk könyvtára nyáron is vár-
ja az olvasás iránt érdeklődőket! Nyitva 
tartás:hétfőtől- péntekig 10-17-ig, szom-
baton 10-15 óráig. 

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

Hírek, információk intézményeink életéből
Óvodai hírek–események

Április 10-17. – Tudorkák hete keretében a 
következő programok zajlottak:
•	 „Vidám	vers”	szavalóverseny

•	 Nyílt	 napok	 -	 a	 szülők	 betekintést	 nyer-
hettek a tanítási órán folyó oktató-nevelő 
munkába.

•	 „Vidám	nyuszik	 vetélkedője”-	megismer-
hették a tanulók a húsvéti ünnepkörhöz 
tartozó hagyományok őrzése hogyan jele-
nik meg hazánkban és más országokban.

•	 „Ütős	délután”	sportrendezvény	
- Medi Ball csoport bemutatója
- Tollaslabda
- Ping-pong bemutató
- Speedminton szett bemutató

Április 30. – Színházlátogatás Nyírbátor-
ban, ahol a nyíregyházi Móricz Zsigmond 
Színház színészei a Jonatán című darabot 
mutatták be.

Május 14. – Természetjárás során a tanulók 
ismerete az erdő élővilágával kapcsolatban 
gyarapodott, eközben az egészséges életmód 
igényének kialakítása érdekében sétáltak.

Május 19. – Kerékpártúra alkalmával a gye-
rekek megismerkedhettek Máriapócs törté-
netével, gyakorolták a lakott területen belül 
és kívül a helyes kerékpáros közlekedési sza-
bályokat.

Május 19. – Erdei séta – hozzájárult a tanulók 
környezettudatosságának és természetvé-
delmi szemléletének fejlődéséhez. Bővültek 
ismereteik a körülöttük élő erdei állatokról 
és növényekről.

Május 21. – Előadás a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület képvisele-
tében, amely felhívta a tanulók figyelmét a 
természetvédelem fontosságára, eközben bő-
vült a növény- és állatfaj ismeretük. 

Május 23. – Pünkösdi Nyírerdő Futás – Er-
dei futóverseny, amely a szabadidő hasznos 
eltöltését célzó program volt, mely egyben 
felhívta a figyelmet az erdők természeti kin-
cseinek megóvására a következő nemzedé-
kek számára.

Június 1-5. – „Játszani jó!” témahét 
•	 Menetleveles	akadályverseny
•	 Speedminton	verseny

•	 Szellemi	vetélkedő
•	 Gyermeknap

Június 12. – Tantestületi szakmai látogatás 
a cigándi hagyományőrző óvodába és a szlo-
vákiai Perbenyikben a Mezőgazdasági Szak-
középiskolába.

Június 20. – Ballagás, tanévzáró, projektzáró
Nevelőtestületi dicséretet kapott kitűnő tanul-
mányi eredményéért és példamutató magatar-
tásáért:
1. osztály: Kozsla György Dániel, Petró 

Balázs, Tomasovszki Levente, Varó Nikolett 
2. osztály: Bora Vanda, Éles Petra, Jécsák 

Kinga, Nagy Nóra, Varga Vendel 
3. osztály: Beri Vivien, Lovász Patrik, Nagy 

Sándor, Nagyházi Gréta, Vadász Zsolt, 
Varga Boglárka 

4. osztály: Éles Dávid, Ilyés Csaba, Kisari 
Máté 

5. osztály: Cserepes Ákos, Nagy Zsófia, Sitku 
Liliána, Szabó Nikoletta, Jécsák Tamás 

6. osztály: Bora Gergő, Bora Miklós Bence 
8. osztály: Boros Fruzsina és Moldván Andrea
Az iskola kiváló tanulója címet kapta: Boros 
Fruzsina és Moldván Andrea 8. osztályos ta-
nuló

Iskolai hírek–események
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Ófehértó települést a 
Magyar Élelmiszerbank 

Egyesület támogatja

Anyakönyvi hírek

HÍRDETMÉNY
Tisztelt Ófehértói Ingatlan Tulajdonosok!

Hamarosan megkezdődhet településünkön is az 
ingatlanok / lakások rákötése a megépült új szenny-
vízhálózatra. 

Felhívjuk viszont a figyelmet arra, hogy az ingat-
lanból/lakásból történő kivezetés az utcai csatla-
kozási pontig a tulajdonos feladata, kötelessége és 
költsége!

Amennyiben ezt a földmunkát és csőlefektetést 
nem önállóan, saját kivitelezésben kívánja megolda-
ni, akkor helyben kínálunk megoldást! Hívja, keresse 
Szabó László egyéni vállalkozót, telephely: Ófehértó, 
Kossuth u. 73. Telefon: 06-70/ 377-4070. Irányár: 
800  Ft/m.  

A szükséges csőmennyiséget – a felmérések után – 
az önkormányzat ingyen biztosítja!

Fontos figyelmeztetés!

A közvetlen rákötést és csatlakoztatást csak a 
Nyírségvíz Zrt. szakemberei végezhetik el a megfe-
lelő dokumentumok bemutatása után. Ez a folyamat 
egyénileg vagy vállalkozó által nem végezhető el!!!

Ünnepi polgárőr közgyűlés
A korábbi esztendők hagyományainak megfelelően 

az idei évben április 10-én tartotta évzáró – évértékelő 
rendezvényét a helyi Polgárőr Egyesület. Az összejöve-
telt megtisztelte jelenlétével Nagy István rendőr alez-
redes a Nyírbátori Rendőrkapitányság vezetője, Varga 
Zsolt rendőr százados a Máriapócsi Rendőrőrs vezető-
je, valamint Miklós László rendőr törzszászlós körzeti 
megbízott. Az önkormányzat részéről jelen volt Simon 
József polgármester és Kósa Tibor képviselő. 

A rendezvényen Sándor Zoltán a Polgárőr Egye-
sület elnöke beszámolt a tagságnak és a vendégeknek 
a 2014-ban elvégzett munkáról, eseményekről, éves 
gazdálkodásról, valamint felvázolta az idei év legfon-
tosabb célkitűzéseit. A hivatalos esemény zárásaként 
a legkiválóbb polgárőrök kitüntetésben részesültek. 
A rendezvény egy jó hangulatú közös vacsorával és 
kötetlen beszélgetéssel fejeződött be. Köszönjük vala-
mennyi polgárőr önzetlen, segítőkész munkáját!

Pályázati felhívás
Ófehértó Község Önkormányzata vala-

mint a Történelem és Barátai Alapítvány

 Hársfalvi Péter 
tanulói ösztöndíjat hirdet.

 A pályázat célja a tehetséges tanulók 
ösztönzése a jobb tanulmányi eredményre, 
középiskolai tanulmányaik elősegítése és az 
ófehértói születésű történész főiskolai ta-
nár, Hársfalvi Péter emlékének ápolása.

 
Pályázhat az a 8. osztályos ófehértói általános iskolás, aki

- 4,5 vagy a feletti tanulmányi eredménnyel zárja általános is-
kolai tanulmányait,

- felső tagozatosként történelemből végig jeles volt,
- aktívan részt vett a tanórán kívüli programokban,
- tanulmányi versenyeken képviselte iskoláját,
- sikerrel felvételizett középiskolába, és tanulmányai folytatásá-

nál 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: 2015. július 31-ig!
 
A pályázatot benyújtók között egy általános iskolás és egy közép-

iskolás 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, 

Szent István utca 6-8.
 A pályázat eredményét 2015. szeptember végén, a Hársfalvi Péter 

emléknap keretében ünnepélyesen hirdetik ki a pályázat kiírói. A ta-
nulói 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/


