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2015. december V. évfolyam 4. szám

Áldott Karácsonyi Ünnepeket 
és sikerekben gazdag,

Boldog Újesztendőt kívánok 
településünk valamennyi 

lakója számára!

Képviselő-testületünk nevében: 
Simon József 

 polgármester

Kigyúltak településünk 
közös karácsonyfájá-

nak fényei 

Az adventi időszak egyik jeles 
eseménye a település karácsony-
fájának felállítása és díszítése.

Az idén december 6-án gyul-
ladtak ki az ünnepi fények a fe-
nyőfán, melyet Lévai Pál Rákóczi 
utcai lakos ajánlott fel.

Köszönjük!

A 2015. október 29-én megtartott 
sajtótájékoztatóval egybekötött projekt-
záró rendezvénnyel hivatalosan lezárult 
a Gondozási Központ idősek bentlaká-
sos intézmények építése. A beruházás 
összköltsége: 203.821.501 Ft, melyből 
az pályázati támogatás: 188.224.523 Ft, 
önkormányzati önerő: 15.596.978 Ft.  
A 800 m2 alapterületű korszerű intéz-
ményben kialakításra került 16 db két 
ágyas, zuhanyzós szóba, 4 db egy ágyas 
zuhanyzós, mozgáskorlátozott szoba, 
ebédlő, melegítőkonyha, könyvtárszoba, 
imaszoba, foglalkoztató, közlekedők és 

egyéb feladatokat ellátó helyiségek. Az 
intézmény ünnepélyes átadására 2015. 
december 18-án 15 órától kerül sor.

Elkészült az Ófehértói Gondozási Központ 

idősek bentlakásos intézménye

Valamennyiünk legkedvesebb emlé-
kei közé tartozik a Mikulás napja, amire 
felnőttként is szívesen gondolunk vissza. 
Ha behunyjuk a szemünket, a visszaidé-
zett képeken mindig hull a hó, este már 
kihaltak az utcák, az ablakokban pedig 
kint vannak a gondosan tisztára pucolt 
cipellők. Ez Mikulás napja…

A hagyományoknak megfelelően 
a mi településünkre is ellátogatott a 
„nagyszakállú”, aki beköltözött néhány 
estére a főtéren felállított Mikulás ház-
ba, és az őt meglátogató gyerekeknek 

ajándékot, szaloncukrot osztogatott. 
Meglátogatta az intézményeket is, ahol 
a gyerekek, vagy éppen a felnőttek ver-
sekkel, énekekkel fogadták, illetve kö-
szönték meg a tőle kapott ajándékokat.

Szent Miklós napja – nálunk is járt a Mikulás



Óf e h é r t Ó i  Kr Ó n i K a2

Önkormányzati hírek, információk
Gondozási Központ bemutatása

•	 Intézményünk	 	 az	 alábbi	 ellátásokat	
nyújtja:	az	 Idősek	bentlakásos	otthona	
ahol jelenleg 30 főt látunk, el a meg-
valósult pályázatunknak köszönhetően 
36 fő ellátására nyílik lehetőség. Az új 
épületünkben lakóink elhelyezése  16 
db kétágyas, 4 db egyágyas fürdőszobá-
val felszerelt korszerű lakóegységekben 
történik. Az épület teljes egészében aka-
dálymentes.

•	 Településünkön	 a	 rászorultak	 számára	
szociális étkeztetést biztosítunk.

•	 Nappali	 ellátásunkat	 és	 a	 fogyatékos	
nappali ellátást nem csak a település 
lakói, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megye területén élők is igénybe vehe-
tik.

•	 Társulásban	 látjuk	 el	 a	 házi	 segítség-
nyújtást, és a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást, intézményünk gesz-
torságával, társult települések Apagy, 
Besenyőd,	Levelek,	Magy,	Nyírtét.

•	 Társulásunkban	működik	új	ellátásként	
a családsegítés és a gyermekjóléti szol-
gálat is. A hozzánk tartozó települések 
Apagy,	Magy,	Nyírtét.

•	 A	Gondozási	Központ	 a	 szociális	 ellá-
tásokon kívül helyt ad különböző kép-
zéseknek, melyeken, dolgozóink és ellá-
tottaink ismereteiket bővíthették. Pl: 
•	 Kétéves	felsőfokú	végzettséget	adó	ge-

rontológiai gondozói képzés
•	 „Nagyinet”	40	órás	tanfolyam	kereté-

ben lakóink és klubtagjaink részvételé-
vel 15-en tanulhatták meg az internet 
használatát.

•	 Családellátó	 képzés	 –	 két	 hónapos	
OKJ-s képzés, melyen 12 fő szerzett 
képesítést.

Intézményünk	 dolgozóinak	 köszönhetően	
az idén is sikerült változatossá tenni ellátotta-
ink hétköznapjait vidám kulturális programja-
inkkal.
•	 Farsang	
•	 Anyák	napja	
•	 Idősek	napja	
•	 Mikulás	nap

Nappali	 ellátásunkat	 egyre	 többen	 veszik	
igénybe, köszönhetően az aktív klubéletnek, 
mely elsősorban klubtagjaink lelkesedésének 
köszönhető. A klubtagok egyre több felkérést 

kapnak szomszéd településekről is fellépésekre, 
de természetesen rendszeres résztvevői telepü-
lésünk rendezvényeinek is. Köszönjük min-
denkinek!

Intézményünkön	 belül	 működik	 az	 Ófe-
hértói	 Idősekért	 Alapítvány.	 Céljai	 között	
szerepel az otthon lakóinak és ellátottainak 
életminőségük javítása, mindennapi életük 
könnyebbé tétele.

Alapítványunk pályázott a Vidéki gazdaság 
és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatá-

sok fejlesztésére kiirt pályázaton és egy Opel 
Vivaro típusú kisbuszt nyert.

Szeretnénk megköszönni mindazoknak a 
támogatását, akik adójuk 1%-át felajánlották 
alapítványunknak.

Tisztelettel kérjük Önöket, amennyiben 
módjukban áll továbbra is támogassák ala-
pítványunkat. Adószámunk:19211868115

A mai korban, amikor a társadalom elöreg-
szik, a családok széthullnak, sok feladat hárul 
majd az elkövetkezendő időkben a szociális 
szférában dolgozókra, hogy értelmet adjanak 
az életnek és az éveknek.

Tisztelt Lakosság! Kedves Ófehértóiak!
Településünk Önkormányzatának Képviselő-testülete a karácsonyi készülődés jegyében

tisztelettel és szeretettel hív és vár
minden családot, minden lakost az alábbi rendezvényére:

„Karácsonyi Forgatag”„Karácsonyi Forgatag”

· Forralt tea, forralt bor, főtt kolbász, hagymás zsíros kenyér
· Kirakodó vásár, pásztortűz, közös éneklés

A szeretet asztalánál vendégvárás:

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0040 jelű, az Ófehértói Gondozási Központ idősek
bentlakásos intézményének fejlesztése elnevezésű projekt

ÁTADÓ ÜNNEPSÉG

Ideje: 2015. december 18. (péntek)
Helye: Gondozási Központ előtti park

Képviselő-testületünk nevében
Boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánok mindenkinek!

Simon József
polgármester

MEGHÍVÓ

· 16 óra: Mandala Dalszínház műsora
· 17 óra: Gondozási Központ Nyugdíjas

Klubjának műsora
· 18 óra: Komáromi Pisti koncert

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Szeretettel hívjuk és várjuk Ófehértó község új bentlakásos Gondozási
Központjának ünnepélyes átadására.

Helyszín: Ófehértói Gondozási Központ,  4558 Ófehértó, Szent István utca 27.
Időpont: 2015. december 18. (péntek) 15 óra

A vendégeket köszönti és a projektet bemutatja: Simon József polgármester
Ünnepi beszédet mond: Seszták Oszkár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Közgyűlés elnöke,
Kovács Sándor országgyűlési képviselő

Az új intézményt megáldják a történelmi egyházak lelkészei.

Program:
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OVI – Híradó    
Október elején a Pillangó csoport 

tagjai nagy tisztelettel köszöntötték 
megható műsorukkal a Gondozási Köz-
pont  lakóit és  Klubtagjait. A közös ün-
nepléssel örömkönnyeket varázsoltunk 
a „szépkorúak” szemébe. Ajándékaink 
átadása után mindenki meghatódva 
hallgatta az „Én nagyon kérlek titeket, 
szeressétek az öregeket”

A családi napközi, a bölcsőde és az 
óvoda  mindennapjait  különféle téma-
hetek tették színesebbé.
•	 „Mondd, szereted az állatokat?” 

Óvodánkban	 különös	 figyelmet	

fordítunk a természet megszerette-
tésére, benne az állat és növényvilág 
védelmére. Élménynyújtás, tapasz-
talatszerzés, tevékenykedtetés során  
a gyermekekben próbáljuk  kiala-
kítani a természet, az állatok iránti   
szeretet, gondoskodás, védelem ér-
zését. Egy hetes programsorozatunk 
változatos tevékenységekre épült, 
melynek zárása a nagycsoportos 
gyerekek részvételével a nyíregyházi 
hüllő kiállítás megtekintése volt.  

•	 „Makk Marci egészség hét” Az 
egészségtudatos magatartás szokás-
kialakító és személyiségformáló sze-
repére fókuszáltunk, saját élményű  
tapasztalással, tanulással. Rendez-
tünk: zöldség és gyümölcsnapot, 
közös barkácsolást a szülőkkel. 
Nagy	hangsúlyt	 fektettünk	a	moz-
gásfejlesztésre: táncházat, sport na-
pot, kirándulásokat szerveztünk és 
gyakran igénybe vesszük a só szoba 
jótékony hatását. 2015 szeptembe-
rétől a gyerekek számára biztosított 
ételek az új reformétkezésnek meg-

felelően összeállított.
•	 „Kip-kop, kopogás, itt volt a Mi-

kulás” A gyerekek nagy- nagy örö-
mére községünk főterére és az óvo-
dánkba is eljött a Mikulás. Minden 
gyerek kapott ajándékot, termé-
szetesen  a gyerekek is készültek: 
rajzoltak, verset, éneket tanultak a 
Mikulás bácsinak.

•	 „Szeretet – Karácsony”: Ezekben 
a napokban feladatunk a karácsony 
várás előkészítése, a szeretet, az ösz-
szetartozás, az elfogadás, egymás 
megbecsülésének csirájának elveté-
se. Ablak díszek, képek, adventi ko-
szorúk díszítik a csoportszobákat, 
karácsonyi énekek, versek hangza-
nak. Karácsonyi rendezvényre ké-
szülünk.

Intézményünk 
karácsonyi ünnepségére 

minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 

Időpontja: 
2015.12.16. (szerda) 13 óra!

Hírek, információk intézményeink életéből
Óvodai hírek–események

•	 Október	 12-én	 a	BankVelem, pénzügyi 
kultúrát játékosan oktató utazó program 
látogatott el iskolánkba. A játékállomások 
mellett szöveges-képes molinók foglalták 
össze a tananyag megfelelő részét. A já-
tékállomások aktivitást, ügyességet, me-
móriát, gyorsaságot, reflexet, pontosságot 
igényeltek. A játékok, amelyeket kipró-
bálhattak a gyerekek: Kép-ár memória; 
Keresd a hamis pénzt!; Érme frízbi; Malac 
kirakó;	Óriás	kirakó;	Költségcsoport	táb-
la;	Keresd	a	mondást!;	Tudatos	vásárlás.

•	 Sportpróba II- Kalandra fel! Október 
18-án	a	TÁMOP	3.1.4.-	„Köznevelés	az	
iskolában” pályázat adta a lehetőséget, 
hogy iskolánk 18 tanulója és két peda-
gógusa ellátogathasson a  nyíregyházi 
Kertvárosi	Általános	Iskolába,	ahol	küz-
dősportokat ismerhettek meg és próbál-
hattak ki a gyerekek.   

•	 Halloween	–	A	hagyományoknak	meg-
felelően az idei tanévben is megrendezés-
re került az angol nyelvi klubdélután, a 
Halloween.

•	 November	 3-án	 a	 TÁMOP	 3.1.4.-	
„Köznevelés az iskolában” pályázatnak 
köszönhetően Oláh Gergő, az X-faktor 
győztese, Falusi Mariann művésznő és 
a Somnakaj roma együttes zenés prog-
ramját tekinthették meg tanulóink és az 
érdeklődő szülők. 

•	 November	 és	 december	 hónapban	 6.	

osztályos tanulóink a Nyírbátori Sár-
kányfürdőben kilenc alkalommal vettek 
rész úszásoktatáson, amely nagyban hoz-
zájárult a gyermekek egészséges életmód-
ra való neveléséhez.

•	 December	 7.	 A	 TIOP	 1.1.1	 „Intéz-
ményi informatikai infrastruktúra 
fejlesztése a közoktatásban” kiemelt 
projekt segítségével iskolánk tanulói 7 
digitális táblát vehettek birtokba, melyek 
modern oktatást segítő eszközök.

•	 December	8.	A	Mikulás az idén is ellá-
togatott az iskolába. A várakozást fokoz-
ták a színes programok: Mikulás zumba, 
Mikulás	 futás,	 Téli	 jelmezek	 versenye,	
Mikulás dal- és versmondó verseny, Mi-

kulás disco. A Mikulás minden gyerme-
ket megajándékozott. Ehhez az anyagi 
támogatást az Önkormányzat biztosí-
totta, melyet ezúton szeretnénk megkö-
szönni a gyerekek nevében.  

•	 Az	adventi	készülődés	jegyében	iskolánk	
pedagógusai és tanulói meghitt hangula-
tú kézműves foglalkozások alkalmával 
készítettek karácsonyi ajándéknak alkal-
mas tárgyakat. A karácsonyi ünnepségen 
együtt álltuk körbe a mindenki kará-
csonyfáját. A hagyományokhoz híven, 
az önkormányzat segítségével, a gyerekek 
most is találtak szaloncukor csomagot a 
fa alatt. A támogatást ezúton is köszön-
jük.

Iskolai hírek
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Anyakönyvi hírek

Emlékezés 1956 hőseire

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc hőseire emlékeztünk közös 
iskolai ünnepségen. A színvonalas mű-
sort Lipécz-Asztalos Zsuzsanna osztály-
főnök vezetésével a hetedikes tanulók 
mutatták be. 

Ezután hagyományosan koszorúzás-
ra került sor a Hősök emlékművénél.

Bursa Hungarica 2016 – 
minden pályázó 

támogatásban részesül
A Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 
beérkezett valamennyi pályázót tá-
mogatásban részesítette önkormány-
zatunk képviselő-testülete. A pályá-
zat a 2015/2016. tanév második és a 
2016/2017. tanév első félévére vonat-
kozik.

H I R D E T É S

Ófehértó települést a 
Magyar Élelmiszerbank 

Egyesület támogatja


