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2016. december VI. évfolyam 4. szám

Áldott Karácsonyi Ünnepeket 
és sikerekben gazdag,  

Boldog Újesztendőt kívánok 
településünk valamennyi 

lakója számára!

Képviselő-testületünk nevében: 
Simon József  
polgármester

Ismét együtt készülünk 
a szeretet ünnepére

A „Község karácsonyfája” az idei 
évben is jelképezi a „legszebb” ünnep 
közeledtét, meghittségét, hangulatát. A 
közös összefogással felállított és az in-
tézmények által feldíszített fa, valamint 
az ünnepi fények, a település valameny-
nyi lakója számára hirdetik a reményt, a 
szeretetet, a közös ünneplés lehetőségét. 
A tavalyi évhez hasonlóan az idén is két 
helyszínen helyeztünk el fenyőfát: a Fő-
téren, melyet Herczku Pál Szent István 
utcai lakos és családja ajánlott fel, a má-
sik helyszín a Gondozási Központ előtti 
tér, ahova id. Csordás Istvánné Vasút 
utcai lakos adta a fenyőfát. Köszönjük a 
nagylelkű felajánlásokat!

„Szépkorú” köszöntése
Örömmel közöljük, hogy alig 

több mint két hete újabb ófehértói la-
kos lett „szépkorú”. November 29-én 
Kópé Pálné (született: Semega Mária) 
Ófehértó, Szabadság u. 44. szám alatti 
lakos ünnepelte családja körében a 90. 
születésnapját.

Az önkormányzat nevében Simon 
József polgármester és Dócsné dr. 
Görömbei Gréta jegyző köszöntötte az 
ünnepeltet. Isten éltesse Marika nénit 
sokáig!

Orbán Viktor miniszterelnök úr  
főtanácsadója volt a vendégünk

Fontos találkozóra került sor a közel-
múltban településünkön, ugyanis a rend-
szerszintű gyermekéhezés felszámolásában 
hírnevet szerzett Hegedűs Zsuzsa szocio-
lógus, a „Minden gyerek lakjon jól” ala-
pítvány kuratóriumának elnöke látogatott 
hozzánk.

A vendég a község vezetői, óvodapeda-
gógusai, tanárai, tanítói körében tartott ér-
tekezletet. A tanácskozás témáját a DIGI-KIP Program adta, ez a projekt tartalmazza a 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek településeinek iskoláiban alkalmazható pedagógi-
ai módszereket. A Komplex Instrukciós Program (KIP) olyan tanítási módszer, amely 
jól alkalmazható a heterogén tanulói csoportok nevelése során. Megkönnyíti a tanárok 
számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók 
közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog, egyszerre téve 
lehetővé a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH-s) gyerekek integrálását és a digitális 
készségek korai, játékos formát öltő elsajátítását.

A jó hangulatú eszmecsere eredményeként az Ófehértói Általános Iskola és a Kastély-
kert óvoda is csatlakozik a felkínált programhoz. 

Szent Miklós napja – nálunk is járt a Mikulás
Valamennyiünk legkedvesebb emlékei közé tartozik a Mikulás napja, amire felnőttként 

is szívesen gondolunk vissza. Ha behunyuk a szemünket, a visszaidézett 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 „nagysza-
kállú”, aki beköltözött néhány estére a 
főtéren felállított Mikulás házba, és az őt 
meglátogató gyerekeknek ajándékot, sza-
loncukrot osztogatott. Meglátogatta az 
intézményeket is, ahol a gyerekek, vagy 
éppen a felnőttek versekkel, énekekkel 
fogadták, illetve köszönték meg a tőle ka-
pott ajándékokat.
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Bursa Hungarica 2017 – 
minden pályázó 

támogatásban részesül

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 
beérkezett valamennyi pályázót tá-
mogatásban részesítette önkormány-
zatunk képviselő-testülete.

A pályázat a 2016/2017. tanév 
második és a 2017/2018. tanév első 
félévére vonatkozik.

Önkormányzatunk az idei évben is benyújtotta pályázatát a Belügyminisztéri-
um felé a 2016. évi szociális tüzelőanyag támogatására. A belügyminiszter október 
28-án meghozta döntését, melynek értelmében Ófehértó település 174 m³ tűzifa 
vásárlására kapott pénzügyi fedezetet.

Képviselő-testületünk köszönettel, ugyanakkor csalódássál vette tudomásul a 
döntést, mivel ez a mennyiség csak töredéke a tavalyi mennyiségnek (430 m³), a 
kérelmezők számának csökkenése viszont nem várható!

A fentiek alapján valószínűsíthető – a törvényi előírások és feltételek figyelembe 
vétele mellett –, hogy kevesebb mennyiség fog jutni az előző évhez képest minden 
jogos igénylőnek.  

Kérjük a Szociális Bizottság döntésének szíves elfogadását és tudomásul vételét!

Ófehértó Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete az Alaptörvény 
32. Cikk (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
8a. pontjában meghatározott feladatkö-
rében eljárva, a 2016. évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény 
1. melléklet IX. fejezet 18. pontja sze-
rinti, a helyi önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatása jogcímben foglal-
tak Ófehértó községben történő végre-
hajtására a következőket rendeli el:

1.§
(1) Ófehértó Község Önkormányzata 

(a továbbiakban: Önkormányzat) 
a rendelkezésre álló keret mértékéig 
vissza nem térítendő természetbe-
ni támogatásként háztartásonként 
legfeljebb 1 m3 tűzifát biztosít az 
ófehértói állandó lakcímmel ren-
delkező, illetve életvitelszerűen 
Ófehértó településen élő, és ott tar-
tózkodási helyet létesített rászoruló 
kérelmezők számára.

(2) A támogatás megállapításakor 
előnyben részesül 
a) az, aki a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló tör-
vény szerint:

aa) aktív korúak ellátására,
ab)  időskorúak járadékára,
ac) települési támogatásra – mely 

különösen a lakhatáshoz kap-
csolódó rendszeres kiadások 
viselésével függ össze – jogo-
sult,

b) a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvényben 
szabályozott halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermeket ne-
velő család

c) aki a 70. életévét a kérelem be-
nyújtáskor betöltötte.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti 
jogosultak a rendelkezésre álló szo-
ciális tűzifa keretet nem merítik ki 
úgy az ellátási formában a követ-
kező, határidőben kérelmező sze-
mélyek részére biztosít vissza nem 
térítendő természetbeni támogatást 
tűzifa formájában: 
a) Rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményben részesül, vagy
b) Közgyógyellátásban részesül, 

vagy
c) 3 vagy több gyermeket nevel, 

vagy
d) Ápolási díjra jogosult.

(4) A támogatás ugyanazon lakott in-
gatlanra csak egy jogosultnak álla-
pítható meg, függetlenül a lakásban 
élő személyek és háztartások számá-
tól.  Amennyiben egy háztartásra 
vonatkozóan több kérelem érkezik, 
az elbírálás a kérelmek beérkezésé-
nek sorrendjében történik.

2.§
(1) Nem jogosult szociális célú tűzi-

fa támogatásra – függetlenül az 
1. §-ban meghatározott feltételek 
teljesülésétől – a kérelmező olyan 
lakott ingatlan vonatkozásában, 
amely fatüzelési fűtőberendezéssel 
nem rendelkezik.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlan-
ra, amelyben életvitelszerűen senki 
sem él, a támogatás nem kérhető.

3.§
(1) A támogatás megállapítása iránti 

eljárás a rendelet 1. melléklete sze-
rinti kérelemre indul.

(2) A kérelmek elbírálása Ófehértó 
Község Képviselő-testületének Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottsága (a 
továbbiakban: Bizottság) hatáskö-
rébe tartozik. 

(3) A kérelmeket 2016. január 13-ig 
lehet benyújtani az Ófehértói Pol-
gármesteri Hivatalba a Bizottság-
hoz címezve, amely a kérelmeket a 
benyújtási határidő leteltét követő 
8 napon belül bírálja el. 

4.§
(1) A támogatás kizárólagos forrása a 

helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegé-
szítő támogatásáról szóló pályázat 
alapján megítélt kiegészítő támo-
gatás, valamint az Önkormányzat 
által biztosított saját forrás. 

(2) A tűzifa kiszállításáról az elbírálást 
követően ingyenesen, ellenszolgál-
tatás nélkül az Önkormányzat gon-
doskodik. 

(4)  A tűzifa átvételét a jogosult a ren-
delet 2. melléklete szerinti átvételi 
elismervény aláírásával igazolja.

5.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő 
napon lép hatályba, és 2017. április 30. 
napján hatályát veszti.

Ófehértó, 2016. november 9.
Simon József 
polgármester

Dócsné dr. Görömbei Gréta 
jegyző

Önkormányzati hírek, információk
Szociális tűzifa a rászorulóknak

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelete  

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
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• Október 4-én az Állatok Világnapjára meghirdetett rajzpályá-
zatra nagy volt az érdeklődés. Délelőtt és a délután is ebben a 
témában zajlottak a programok, ráirányítva a tanulók figyelmét 
az állatok és a természet védelmének fontosságára.

• Október 5-én hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskolában mű-
helymunka keretében megismerkedtünk a Komplex Instrukciós 
Programmal, amely olyan elismert oktatási módszer, ami hozzá-
segíti a tanulókat az eredményesebb iskolai teljesítményhez. En-
nek folytatásaként október végén kétnapos szakmai továbbkép-
zésen mélyítettük el ismereteinket az új módszerre vonatkozóan, 
hogy azt hatékonyan alkalmazhassuk iskolánkban.

• Az október 6-i megemlékezésre magyar irodalom és történelem 
órákon került sor.

• Október 14-én nyolcadikosaink osztályfőnökük kíséretében 
Nyíregyházára látogattak a hagyományos „Dönts jól – a jövőd a 
tét!” pályaválasztási kiállításra. 

• Október 19-én megismerkedhettünk Pásztor Gyula Csabánéval 
a Kisvárdai Tankerületi Központ igazgatójával, aki személyes lá-
togatást tett iskolánkban.

• Az 1. évfolyamon az osztályfőnök megkezdte minden kisdiákkal 
a DIFER mérést, valamint megtörtént a hathetes időszak utáni 
értékelés kiadása is.

• A hetedikeseink ünnepi műsorral készültek az október 23-ai 
nemzeti ünnepre. A tanulókat felkészítette Paálné Tukacs Mari-
ann tanárnő. 

• Novembe r 
7-én az őszi 
szünet után 
kipihenten 
és feltöltőd-
ve tért vissza 
az iskolába 
felnőtt, s 
gyerek egy-
aránt. 

• November 16-án az óvónénik a hagyományoknak megfelelően 
meglátogatták az első osztályos gyerekeket. 

• November második felében hozzákezdtünk a tantermek, folyo-
sók téli hangulatú dekorációjának elkészítéséhez. Megkezdődött 

a 3. és 4. osztályos tanulók felkészülése a karácsonyi ünnepségre.
• Elvégeztük az utolsó simításokat az intézményi önértékelésen. 

Felkészültünk a november 18-ai tanfelügyeleti látogatásra, érte-
sítettük a szülők képviselőit is. 

• Fogadtuk a pályaválasztási tájékoztatókkal érkező középiskolák 
pedagógusait, oktatóit.

• Elkészültek a tantermek, folyosók téli dekorációi, és mindenki 
csodálatára az emeleti aula ablakaira egy szép téli kép került, 
amely a grafika szakkörösök és vezetőjük, Máténé Kiss Marian-
na tanárnő munkáját dicséri. Előkerültek advent első vasárnapja 
után a karácsonyi díszletek is. 

• A 3-4. és a 6-7. osztályos tanulóink részt vehettek a tollaslabdát 
és asztaliteniszt népszerűsítő a „Sport legyen a Tied!” elnevezésű 
programon, melyet a Magyar Diákszövetség képviselői koordi-
náltak. Ennek köszönhetően iskolánk tollaslabda eszközcsomag 
támogatásban részesült.

• Az egészségnap megvalósítására december 2-án került sor. Dél-
előtt a védőnők tartottak előadást a személyi higiéniával kapcso-
latban, ezt követően zenés-táncos mozgásra invitáltuk a tornate-
rembe az iskola összes tanulóját. Ebéd után játékos vetélkedőn 
vettek részt a kicsik, majd a tornateremben kialakított akadály-
pályán ügyességi feladatokat oldottak meg.  A nap folyamán az 
egészséges életmód fontosságára felhívó, figyelemfelkeltő plaká-
tok is elkészültek, ezek az aulába kerültek kiállításra. A tanulók 
nagyon élvezték a színes programokat, képességeiknek, tudásuk-
nak megfelelő szinten vettek részt rajtuk. 

• A várva várt Mikulás napi programot a gyerekek kívánsága szerint 
állítottuk össze. Volt reggeli Mikulás torna, Mikulás jelmezver-
seny, dalverseny, 
tombolasorsolás 
és zárásként disco. 
Minden tanuló 
édességcsomagot 
kapott a községi 
önkormányzattól, 
amelyért ezúton is 
szeretnénk köszö-
netet mondani.

Iskolai hírek

• Október elején az Idősek Napján köszöntöttük a Gondozási köz-
pont lakóit. Ajándékkal, ünnepi műsorral varázsoltuk szebbé a 
jeles napot számukra.

• „Piros alma - de kerek”. Élményszerző kirándulást szerveztünk az 
Almáskertbe, ahol a gyerekek tevékenykedtek az alma szedésben, 
megismerték a munka fázisokat, s közben nagyon jól érezték ma-
gukat.

• „Mindennapi kenyerünk” projekt keretében a baktalórántházai 
pékségbe látogattunk el. A gyerekek megfigyelték a kenyér készítés 
menetét, ők is gyúrhattak, szaggathattak pogácsát. A munka után 
fáradtan fogyasztották el a pékség ajándék süteményeit, melyet ez-
úton is hálásan köszönünk.

• Az „Ősz kincsei” címmel a szülők részvételével barkácsolást szer-
veztünk, a közösen gyűjtött őszi termésekből szebbnél-szebb, kre-
atív alkotások születtek, a kiállítást az intézmény folyosóján néz-
hették meg gyerekek és felnőttek. 

• Novemberben Nyílt napokat tartottunk a csoportokban, melynek 
keretében a szülők betekinthettek az óvodai csoportok minden-
napjaiba.

• Az „Egészséghét” keretében sült tököt, almát készítettünk, vala-
mint finom gyümölcssalátával erősítettük a gyerekek immunrend-
szerét.

• Minden évben csatlakozunk a „Gondolkodj egészségesen” mozga-
lomhoz. Prospektusokkal, minta kozmetikumokkal az egészségne-
velésben segítik a munkánkat.

• A Nyírbátorban 
szervezett Bozsik 
programon 12 gye-
rek vett részt: az 
ovisok mozgásos 
versenyekben mér-
ték össze tudásukat 
a korosztályukkal. 
Élményekkel gaz-
dagodva és a moz-
gást megszeretve 
tértek haza.

• December elején az óvodába is ellátogatott a Mikulás.  Közös Mi-
kulássétán, futáson vettünk részt, majd ünnepséggel köszöntük 
meg, hogy az idén is ajándékkal érkezett az óvodába és a Főtérre.

• „ Szent karácsony eljött” címmel adventi- karácsonyi barkácsolás ke-
retében a szülőkkel közösen szebbnél – szebb ajándéktárgyakat készí-
tettünk, melyekkel az intézményt tettük hangulatosabbá és a Karácso-
nyi Forgatagban meg lehet vásárolni a közösen készült ajándékokat. 

Óvodai hírek

Hírek, információk intézményeink életéből
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Ófehértó települést a 
Magyar Élelmiszerbank 

Egyesület támogatja

Báródi Mihályné Editke néni az 
ófehértói pedagógus közösség egyik ki-
emelkedő alakja volt. Emberi magatar-
tásával, viselkedés kultúrájával, nemes 
egyszerűségével mindenki szívébe belop-
ta magát. Gyermekszeretetével, szakmai 
felkészültségével, vezetői moráljával min-
den óvónő számára példakép volt. Évti-
zedeken keresztül dolgozott az ófehértói 
óvodában. Gondoljuk csak végig, mennyi 
kisgyermekkel ismertette meg a helyes 
viselkedés szabályait, hogy majd felnőve, 
kilépve az életbe egymást tisztelő, segítő 
emberekké váljanak. Mennyi kisgyerekbe 
ébresztette fel a tudás utáni vágyat, érdek-
lődést környezetük iránt, ami inspirálta 
őket a későbbiekben a tanulásra. Akarva 
akaratlanul formálta több száz kisgyermek 
személyiségét, segítve őket kiindulni az 
életbe.

 Úgy gondolom, azoknak az emberek-
nek, akiknek az óvónénije volt, mindenki-
nek van egy emlékképe róla, legyen az egy 
mozdulat, egy szófordulat, egy óvodai kép. 
Mi pedagógusok, volt munkatársak, csak 
elismeréssel, szeretettel tudunk rá emlé-
kezni. Vezetői munkásságának ideje alatt 
igyekezett mindenkit segíteni szakmai fej-
lődésében. Lehetett az segítségnyújtás egy 
szakdolgozat, ötletadás, egy problémás 
pedagógiai helyzet megoldáshoz. Bíztatott 

In memoriam Báródi Mihályné (1929-2016)
minden munkatársát arra, hogy folyama-
tosan bővítse ismeretét, tanuljon, szakma-
ilag terjedjen ki annak érdekében, hogy 
munkájában a legtöbbet tudja nyújtani. 
De a hivatási hitvallásán túl mást is üzent 
nekünk személyiségével, életével azt, hogy 
emberként milyenek legyünk. 

Nem kell többnek lennünk, mint Ő 
volt: csak szüleit tisztelő, családjának élő, 
embertársait elfogadó, munkáját szeretet-
tel végző embernek.

A nevelőközösség nevében:

Szarvasné Cserepes Margit 


