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2016. június VI. évfolyam 2. szám

Különleges nap volt Ófehértó életé-
ben április 30-a, mert ezen a napon, dél-
után 15 órakor Palánki Ferenc római ka-
tolikus új megyéspüspök látogatott meg 
bennünket és mutatott be szentmisét a 
budapesti Központi Papnevelő Intézet 
26 görög és római katolikus papnöven-
déke, valamint elöljárói: Márton Zsolt 
rektor atya, Kajtár Edvárd spirituális atya 
és településünk szülöttje Csordás Gábor 
prefektus atya számára.

Legalábbis ők így gondolták… Ők, 
akik erre a vidékre jöttek el kirándulni, 
zarándokolni néhány napra. De köszönet 
a lelkes szervezőknek és az ófehértóikat 
nyitottságának, a szentmise idejére telje-
sen megtelt a római katolikus templom. 
Hosszú idő után megszólalt az orgona, és 
Palánki Ferenc püspök úr tanító szavai 
bátorítottak és buzdítottak bennünket. 

Ezt támasztották alá Simon József pol-
gármester úr köszöntő gondolatai is, me-
lyeket már a felújított Árpád-házi  Szent 
Erzsébet Közösségi Házban hangzottak 
el az ünnepi fehér asztalnál, ahol a ven-
dégek megértették, milyen különleges ér-
ték a szabolcsi emberek vendégszeretete. 
Mert ennek az alapja az önzetlenség, az 
ember önmagáról való lemondása.

Aznap késő este elindultak haza a ked-
ves vendégeink, akik nagyon jól érezték 
magukat nálunk és reméljük szép em-
lékeket vittek szívükben Ófehértóról. 
Bízunk benne, hogy találkozunk még 
velük. 

De addig is, ha valaki csak átutazóban 
is van településünkön, hiszem, hogy meg-
érzi az itt élő emberek vendégszeretetét.

Lengyel József 
római katolikus plébános

Egy különleges nap volt…

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: 2016. július 22. 
(péntek) 8.30 órától - 12.30 óráig

Helyszíne: Általános Iskola Tornaterem 
(Változás!!!!!)

Rekkenő hőség ellenére, mintegy 350 
motoros és kb. félezer látogató vett rész a 3. 
alkalommal megrendezésre kerülő Ófehértói 
Motoros Találkozón június 25- én szomba-
ton. Délelőtt a jelenlévő motorosok bemu-
tathatták a közönségnek járműveiket, féltett 
kincseiket, a bátrabbak pedig különböző 
ügyességi versenyeken mérték össze tudásu-
kat és erejüket. Az elveszített kalóriák pótlásá-
ra településünk önkormányzata közös ebédre 
invitálta a vendégeket, a szponzorok pedig az 
ingyenes folyadék bevitelről gondoskodtak 
ásványvíz, üdítő és sör formájában. 

A délutáni program hagyományosan a 
település utcáin felvonuló motorosok szemet 
gyönyörködtető bemutatójával kezdődött. 
Ezt követte a talán legjobban várt produkció 
a Debreceni SRT motoros bemutatója, akik 
látványos show elemekkel és gumifüstöléssel 
ejtették ámulatba a nézőket. 

Esti programként rock koncert és tűzijá-
ték várta az érdeklődőket.

Ófehértó Község Önkormányzata köszö-
netét fejezi ki Kiss Csabának (Gumis Csabi) 
és családjának, valamint valamennyi segítő-
nek és szponzornak a sikeres program meg-
szervezéséért és lebonyolításáért! 

III. Ófehértói 
Motoros Találkozó

Hatodik alkalommal rendezte meg te-
lepülésünk hagyományos tavaszi program-
sorozatát, az egyre népszerűbb „Fehérakác 
Napok” néven megismert kulturális, gaszt-
ronómiai és sport találkozóját. Az idei évben 
az időjárás is kegyeibe fogadta a rendezvényt, 
ahol valamennyi program nagy sikert aratott.  

Pénteken kiemelt szerepet kapott a moz-
gás. Az óvodában és az iskolában sportnapot 
szerveztek a pedagógusok, a gyermekek kü-
lönböző ügyességi és sorversenyek mérhették 
össze képességeiket. 

A szombati nap hagyományos falunapi 
rendezvényként telt el, így többek között fő-
zőverseny, gyermek – és felnőtt szórakoztató 
műsorok színesítették a programot. Hagyo-
mányosan bemutatkoztak az óvodások, az is-

kolások, a Gondozási Központ klubosai, volt 
divatbemutató, fellépett a Mandala Dalszín-
ház, Bozsek Márk és Nagy Szilárd előadómű-
vészek, valamint Kiss Zoltán helyi zenészünk 
is szórakoztatta a nagyérdeműt. 

Találkozzunk jövőre is!

„Fehérakác Napok” - 2016. május 27-28. 
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•	 A	Babusgató családi napközi szolgáltatása 
egyre elismertebb a szülők körében, köz-
ségünk önkormányzata ezzel is biztosítja a 
szülők munka világába történő visszaállását.

•	 A	kisgyermeknevelők	a	gyerekek	gondozását,	ne-
velését és fejlesztését biztosítják a nap folyamán.

•	 Madarak és fák napja az óvodában: Érted-
Veled pedagógiai programunk gerincét a ter-
mészet szeretetre nevelés adja, melyet a jeles 
napok foglalnak keretbe.  ”Évente egy nap 
szenteltessék a madarak és fák védelmében” 
- e nap keretében különböző megfigyelési 
helyszíneken tapasztalatszerzési lehetőségeket, 
tevékenységben megvalósuló tanulást biztosí-
tottunk a gyerekek ismereteinek bővítésére. 

•	 „Így tedd rá” néptánc-módszertani szakmai 
napot rendeztünk 2016.április 09-én az orszá-
gos mozgalom keretében.  Intézményünk és a 
környező települések 58 pedagógusa ismerke-
dett meg az új, eredményes módszerrel.

•	 Anyák napja: Az Anyák Napja az egyik 
legfontosabb esemény az életünkben.  Így a 
gyerekek is szívhez szóló dalokkal, versekkel, 
egy szál virággal és saját készítésű ajándékkal 
köszöntötték az édesanyákat, nagymamá-
kat. A Ficánka csoport a Gondozási Köz-
pontban lakó anyukákat és nagymamákat is 
meglepte műsorával.

•	 A	Fehérakác Napok programját óvodánk há-
rom csoportja is színesítette. A vendégek nagy 
tapssal köszönték meg az „Aprókák”, a „Moz-
gás-ugrás gyere hát” és a „Gyémántcsiszolók” 
tehetséggondozó műhelyek produkcióit.

•	 Gyereknap alkalmából színes programok-
kal kedveskedtünk a gyerekeknek: arc-festés, 
gyöngyfűzés, bemutatók, játékok.

•	 Évzáró – ballagás: Június első hetében ün-
nepség keretében a szülők számára is meg-
mutatták a gyerekek mennyit ügyesedtek az 
elmúlt évben, az évközben tanult verseket, 
dalokat, körjátékokat, meséket „kötötték 
csokorba”. Évzáró alkalmával 13 gyerek bú-
csúzott el az óvodától, akik ősszel első osz-
tályosok lesznek. Az ovi – bölcsiben játszó-
délutánt szerveztünk a szülők részére, ezzel a 
közös programmal zártuk le a tanévet.

•	 Iskola-látogatás: A leendő elsőosztályos 
gyermekekkel iskola-látogatáson vettünk 
részt, ezzel is segítve a szeptemberi iskola-
kezdést. Ismerkedtünk az épülettel, a tante-
remmel, a tanító nénivel, a gyerekekkel. A 
leendő elsősök ámulattal hallgatták milyen 
ügyesek az iskolások.

•	 Kirándulások: Csoportonként szerveztünk 
ismeretszerző kirándulásokat, így elláto-
gattunk a nyíregyházi repülőtérre, a Vajai 
várhoz, a Gergelyiugornyai Tisza partra, az 
apagyi Kenderáztató táborba. 

Információk: 
•	 Karbantartási	 feladatok	 végzése	 miatt	

az óvoda zárva tart: 2016.07.18-tól 
2106.08.05-ig.

•	 A	 nyári étkezést az arra jogosult óvodás 
gyerekek 2016.07.18-tól 2016.08.05-ig 
vehetik igénybe. Intézményünk gyerekeire 
csak a zárva tartás idejére vonatkozik a nyári 
étkezés. 

•	 Ügyeletet, fogadó órát biztosít a nyári idő-
szakban a szülők számára az intézményve-
zető – ill. megbízottja – szerdai napokon 8 
órától 12 óráig.

•	 A	 könyvtár szervezésében az óvodás és 
az iskolás gyerekek a Katica Bábszínház 
előadását nézték meg, melynek címe:  
Az ugri-bugri Királykisasszony volt. Az al-
sós gyerekek mese-olvasó versenyen adtak 
számot tudásukról, több gyerek részesült 
könyvjutalomban.  Interaktív, játékos író- 
olvasó találkozó keretében Vig Balázs író-
val ismerkedtek meg a gyerekek és reméljük  
pozitív élményt adó program után a nyári 
időszakban több könyvet vesznek a kezükbe 
a gyerekek.

Óvodai hírek – események 

Simon József polgármester úr részére
Ófehértó Község Önkormányzata

Tárgy: a Magy és Ófehértó településeken 
alkalmazott közműves szennyvízelvezetés és 
-tisztítás díjával kapcsolatos tájékoztatás

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettem megkeresését, mely-
ben a Magy és Ófehértó települések esetében 
alkalmazott fogyasztással arányos szolgálta-
tási díjak mértékét kifogásolja és javasolja 
az említett díjak minisztérium általi felül-
vizsgálatát, illetve csökkentését. Megkeresé-
sében foglaltakkal összefüggésben az alábbi 
tájékoztatást adom.

A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos 
hatósági feladatokat a víziközmű-szolgál-
tatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben 
(a továbbiakban: Vksztv.) meghatározott 
kivételekkel a Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: 
Hivatal) látja el. A Hivatal mint önálló sza-
bályozó szerv, az Országgyűlés által létreho-
zott, a Kormány által nem irányított és nem 
felügyelt központi államigazgatási szerv, 

amely csak jogszabálynak van alárendelve. 
Tekintettel a Hivatal különös jogállására, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nem ren-
delkezik hatáskörrel arra, hogy a Hivatal 
döntését megváltoztassa, vagy a Hivatalt el-
járás lefolytatására kötelezze.

A Hivatal 2015. október 5-én hozta meg 
a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és 
Csatornamű Zrt. által Magy és Ófehértó 
települések vonatkozásában alkalmazandó 
átmeneti díj megállapításáról szóló határo-
zatát. A döntés bírósági felülvizsgálatának 
lehetősége rendelkezésre állt, a rendkívüli 
jogorvoslat kezdeményezésére azonban nem 
került sor.

A Vksztv. 65. § (1) bekezdése a vízi-
közmű-szolgáltatásért felelős miniszter ha-
táskörébe utalja a közműves ivóvízellátás, 
valamint a közműves szennyvízelvezetés és 
-tisztítás díjának megállapítását. Tekintettel 
arra, hogy jelenleg a rezsi csökkentések vég-
rehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény (a 
továbbiakban: Rezsi tv.) szabályozza a lakos-
sági, illetve a velük egy kategóriába sorolt fel-
használók esetében alkalmazható díjak mér-
tékét, a Rezsi tv. vonatkozó rendelkezéseinek 
hatályon kívül helyezéséig nem időszerű a 

Vksztv. rendelkezésein alapuló miniszteri 
díjrendelet megalkotása.

Tájékoztatom, hogy a Vksztv. 31/A-31/B. 
§-aiban foglaltak szerinti átmeneti díj meg-
határozásával, illetve annak mértékével ösz-
szefüggésben egyeztetések folynak a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium és a Hivatal képvi-
selői között valamennyi érintett számára el-
fogadható megoldás megtalálása érdekében.

Tájékoztatom továbbá, hogy a jogértel-
mezés a jogalkalmazó mindenkori feladata 
és felelőssége. A jogalkotásról szóló törvény, 
továbbá a Kormány tagjainak feladat- és ha-
tásköréről szóló kormányrendelet alapján a 
minisztérium állásfoglalás kibocsátására nem 
jogosult, ezért minisztériumi tájékoztatások-
ban foglaltakra hivatkozni nem lehet, azok 
nem használhatóak fel peres vagy közigazga-
tási eljárás során.

Bízom abban, hogy a fenti információk 
hozzájárulnak a Polgármester Úr által jelzett 
probléma tisztázásához.

Budapest, 2016. április 29

Tisztelettel:
Dr. Seszták Miklós

Dr. Seszták Miklós - Nemzeti Fejlesztési Miniszter válaszlevele
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•	 Fodor	István	kolléga	négy	tanulóval	
részt vett a megyei ifjúsági kataszt-
rófavédelmi versenyen Mátészalkán, 
ahol sok elméleti kérdés megvála-
szolásakor a legtöbb pontot szerez-
ték, így dicséretet kaptak. Ez Bora 
Gergő és Bora Bence 7. osztályos 
tanulók felkészülését dicséri.

•	 Tanulóink	 részt	 vettek	 az	 intézmé-
nyi Bozsik Program nyírbátori for-
dulóján, ahol mind a lányok, mind 
a fiúk 2. helyezést értek el.

•	 Guti	 Emese	 pedagógus	 tanulóink-
kal benevezett „Föld napja Csaro-
dán” megyei természetismereti és 
környezetvédelmi csapatversenyre, 
20 csapatból 5-ként bejutottak a 
második fordulóba.

•	 A	 tankerületi	 szavalóversenyen	 3	
tanuló vett részt Baktalórántházán. 
Puholla Liliána 2. osztályos tanuló 
2., Kisari Máté 5. osztályos tanuló 
3. helyezést ért el. Felkészítő taná-
rok: Neményiné Balogh Zsuzsanna, 
Lipécz-Asztalos Zsuzsanna.

•	 Éles	Dávid	1.	helyezés,	Dankó	Gyu-
la 6. helyezés Grafika tárlat verse-
nyen Nyíregyháza Eötvös József 
Gyakorló Általános Iskola és Gim-
názium. Felkészítő: Máténé Kiss 
Marianna rajztanár.

•	 Április	 12-13-án	 nyílt	 tanítási	 na-
pokat tartottunk a szülők részére, 
mindkét napon bemutatták kollégá-
ink a digitális táblák használatának 
lehetőségeit is. 

•	 Két	tanulónk	részt	vett	a	nyírbátori	
Báthory István Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakközép-
iskola által szervezett szavalóverse-
nyen, ahol Kisari Máté 5. osztályos 
tanulónk 25 versenyző közül az 1. 
helyezést ért el.

•	 Az	alsó	tagozatos	gyerekek	az	óvoda	
meghívásának köszönhetően egy vi-
dám hangulatú interaktív, táncházi 
programban vehettek részt.

•	 Lezajlott	 az	 Olimpiai	 nap,	 amely-
re 6 csapat érkezett: Beregszász, 
Nagykapos (Szlovákia), Beszterec, 

Baktalórántháza, Nyírkércs, Nyír-
bátor. Az 1. helyezést iskolánk csa-
pata érte el. Nagy érdeklődéssel 
hallgattuk meg Dr. Géczi István 
olimpiai ezüstérmes labdarúgó él-
ménybeszámolóját, aki apróbb 
ajándékokkal kedveskedett a gye-
rekeknek. A vendégek és résztvevő 
diákok az önkormányzat jóvoltából 
ebédet, édességet, üdítőt kaptak. A 
versenyen a hagyományokhoz hí-
ven megjelentek a Magyar Olimpiai 
Akadémia képviselői is.

•	 4	 fővel	 vett	 részt	 iskolánk	 a	 Föld	
Napja Csarodán elnevezésű megyei 
természetismereti és környezetvé-
delmi csapatversenyen, ahol a gye-
rekek 9. helyezést értek el és emlék-
lapot kaptak.

•	 Megtartottuk	 házi	 költészetna-
pi szavalóversenyünket a községi 
könyvtárban. A gyerekek szépen fel-
készültek oklevél és könyvjutalom-
ban részesültek azok, akik helyezést 
értek el.

•	 Angol	 házi	 versenyt	 tartottunk	 az	
5-7. évfolyamokon. A legjobban 
teljesítő gyerekek oklevelet kaptak.

•	 8	 tanulónk	 Guti	 Emese	 tanárnő	
kíséretében részt vett Baktalóránt-
házán a tankerületi komplex termé-
szettudományi vetélkedőn. 

•	 A	Madarak	és	Fák	Napja	keretében	
menetleveles akadályversenyt szer-
vezett a tanulók számára Guti Eme-
se tanárnő.

•	 6.	 és	 8.	 osztályos	 tanulóink	 részt	
vettek az angol nyelvi mérésen és 
az országos kompetenciamérésen. 
Eredmény 2017. februárban várha-
tó.

•	 Az	 alsó	 tagozatos	 gyerekek	 bábelő-
adáson vettek részt az óvodában.

•	 Meseolvasó	 verseny	 a	 községi	
könyvtár szervezésében. 17 alsós 
tanulónk vett részt, mindenki em-
léklapot, tollat, kifestőt kapott. 8 
tanuló könyvjutalomban részesült.

•	 Az	 Országos	 kompetenciamérés,	
rendben lezajlott.

•	 Tankerületi	 mesemondó	 verseny	
Ramocsaházán,	 Beri	Vivien	 4.	 osz-
tályos tanuló képviselte iskolánkat.

•	 Gyermeknap:	 játékos	 sportvetélke-
dő, kerékpáros ügyességi verseny az 
iskolarendőr bevonásával, Ki mit 
tud, közös ebéd volt a program.

•	 A	 hagyományos	 Fehérakác	 Napon	
részt vett a tantestület közös főzés-
sel, illetve tanulóink verset mond-

tak, a néptáncosok felléptek. A gra-
fikaszakkör kiállítást rendezett éves 
munkáiból.

•	 Az	év	végi	osztálykirándulások	alkal-
mával tanulóink autóbusszal, illetve 
vonattal ellátogattak a Sóstói Múze-
umfaluba, a debreceni Kerekerdőbe, 
Egerbe, a leveleki tóra, Budapestre. 
Voltak, akik a kerékpártúra mellett 
döntöttek. Mindenhonnan feledhe-
tetlen élményekkel gazdagodva tér-
tek haza tanulóink. 

•	 A	hon-és	népismeret	 szakkör	 tanu-
lói Guti Emese tanárnő szervezé-
sében szatmár-beregi túrán vettek 
részt.

•	 80	gyerekkel	két	 turnusban	pályáz-
tunk a Nyári Napközi Erzsébet tá-
borra. 

•	 A	községi	könyvtár	jóvoltából	a	2-4.	
évfolyamos tanulók Víg Balázs kor-
társ gyermekíró előadásán, író-olva-
só találkozóján vettek részt az ünne-
pi könyvhét alkalmából. 

•	 A	leendő	első	osztályosok	ellátogat-
tak az óvónénikkel az iskolába, ab-
ból a célból, hogy ismerkedjenek az 
iskolai élettel.

A ballagó 8. osztály névsora: 
Balogh Csaba, Berki Róbert Meny-

hért, Horváth András, Jónás Ivett 
Ilona, Kóczé Katalin, Lakatos Ildikó, 
Lakatos Miklós, Murguly Dzsenifer, 
Nagy István György, Oláh Márkó, 
Pálfi Beatrix, Pankotai Bence, Pan-
kotai György, Pongó Nándor, Pongó 
Rozália Heléna, Varga Bianka

Kitűnő tanulók, akik  
nevelőtestületi dicséretet kaptak:

 
1. osztály:  Varga Balázs, Virág Vivien
2. osztály:  Petró Balázs, Varó Nikolett
3. osztály:  Éles Petra, Varga Vendel
5. osztály:  Ilyés Csaba, Kisari Máté,
  Éles Dávid
6. osztály:  Szabó Nikoletta
6. osztály:  Herczku Alex
7. osztály:  Bora Miklós Bence, 

Bora Gergő

Iskolai hírek – események 
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Egyesület támogatja

Ófehértó Község Önkormányzata valamint a 
Történelem és Barátai Alapítvány

 
Hársfalvi Péter tanulói ösztöndíjat hirdet

 

A pályázat célja a te-
hetséges tanulók ösztön-
zése a jobb tanulmányi 
eredményre, középiskolai 
tanulmányaik elősegítése 
és az ófehértói születésű 
történész főiskolai tanár, 
Hársfalvi Péter emlékének 
ápolása.

 
Pályázhat az a  

8. osztályos ófehértói 
általános iskolás, aki

-	 4,5	vagy	a	feletti	tanulmányi	eredménnyel	zárja	általá-
nos iskolai tanulmányait,

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

tatásánál 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: 2016. július 31-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,	Szent	István	utca	6-8.
 A pályázat eredményét 2015. szeptember végén, a 

Hársfalvi Péter emléknap keretében ünnepélyesen hirdetik 
ki a pályázat kiírói. A tanulói ösztöndíj kifizetésére egy ösz-
szegben 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

Önkormányzatunk még az elmúlt évben 
nyújtott be pályázatot a Nemzetgazdasági 
Minisztériumhoz a „Gyermekétkeztetés fel-
tételeit javító fejlesztések támogatása” – „Az 
Ófehértói Központ Konyha korszerűsítése” 
címmel. Pályázatunk sikeres volt, így elsősor-
ban energetikai korszerűsítésre (hőszigetelés, 
nyílászáró cserék, korszerű energiatakarékos 
LED világítás, napkollektoros rendszer ki-

építése, stb.) került sor, valamint a mai kor 
igényeinek megfelelő eszközök (melegen 
tartó pult, párolók, elektromos sütők, ener-
giatakarékos hűtők, főzőüst, mosogatógép, 
mikrohullámú sütők, konyhai berendezé-
sek, stb.) beszerzését tudtuk megoldani a 
31.360.567 Ft-os pályázati forrásból, vala-
mint a 12.899.557 Ft önkormányzati támo-
gatásból (önerő). 

Sikeres pályázat – korszerű központi konyha


