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Akikre büszkék vagyunk!
Az idén két ballagó diákunk Bora 

Gergő és Bora Miklós Bence érde-
melte ki 8 év tanulmányi munkája 
alapján az „Ófehértói Általános Is-
kola Kiváló Tanulója” címet, melyet 
Horváth János a Veritas Invest Zrt. 
elnök-vezérigazgatója alapított. Jutal-
muk nyaralás a Balaton partján, Za-
márdiban a szüleikkel együtt. Ezúton 
is gratulálunk mindkettőjüknek!Június 17-én szombaton iskolánk 19 végzős tanulója vett búcsút tanáraitól és diáktársaitól. 

Név szerint:
Bora Gergő, Bora Miklós Bence, Csicsák Enikő; Fedák Krisztián György, Gerő 

Alexandra, Gresu Bence, Kerekes Mihály, Kóka Ferenc, Kovács Katalin, Kozma Me-
linda, Kőműves Kristóf, Murguly Dániel, Nagy Márta Vivien, Oláh Nikolett, Réz-
műves Enikő, Sebők Dávid, Szabó Petra, Szakács Kinga Boglárka, Szilvási Kristóf.

„Fehérakác Napok” 
2017. május 26-27-28. 

Ballagás az iskolában

Hetedik alkalommal rendezte meg településünk hagyományos tavaszi programsoro-
zatát, az egyre népszerűbb „Fehérakác Napok” néven megismert kulturális, gasztronó-
miai és sport találkozóját. Az idei évben az időjárás is kegyeibe fogadta a rendezvényt, 
ahol valamennyi program nagy sikert aratott.  

Pénteken kiemelt sze-
repet kapott a mozgás. 
Az óvodában és az isko-
lában sportnapot szer-
veztek a pedagógusok, 
a gyermekek különböző 
ügyességi és sorverse-
nyek mérhették össze 
képességeiket. Ezzel az 
eseménnyel együtt ke-
rült sor a „Nemzetközi 
gyermeknap” lebonyo-
lítására és megünneplé-
sére is. 

A szombati nap hagyományos falunapi rendezvényként telt el, így többek között főző-
verseny, gyermek – és felnőtt szórakoztató műsorok színesítették a programot. Hagyomá-
nyosan bemutatkoztak az óvodások, az iskolások, a Gondozási Központ klubosai, fellépett 
többek között Egri József operett és nóta énekes, a rock zenét képviselő NELSON Együt-
tes, a könnyűzene kedvelőinek a CAIRO Együttes valamint Kiss Zoltán helyi zenészünk 
is szórakoztatta a nagyérdeműt. 

Vasárnap a motorozás szerelmesei és kedvelői vették birtokba a települést. A mintegy 
kétezer motoros a főtéren mutathatta meg a jelenlévő közönségnek és érdeklődőnek gyö-
nyörű és impozáns járműveiket, miközben az önkormányzat és a szponzorok jóvoltából 
elfogyasztottak egy-egy szendvicset illetve frissítő italt. További látványosságként moto-
ros ügyességi bemutatóval is szolgáltunk, ahol néhány motoros barátunk látványos show 
elemmel és gumifüstöléssel ejtette ámulatba a nézőket. 

Ófehértó Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki Kiss Csabának (Gumis Csabi) és 
családjának, valamint valamennyi segítőnek és szponzornak a sikeres program megszerve-
zéséért és lebonyolításáért! 

„Szépkorú” köszöntése
Örömmel közöljük, hogy már az év 

első negyedében jeles eseményre került 
sor, hiszen újabb ófehértói lakos lett 
„szépkorú”. Március 19-én Reszkető 
Péterné (született: Nagy Róza) Ófe-
hértó, Szabadság u. 9. szám alatti lakos 
ünnepelte családja körében a 90. szü-
letésnapját. Az önkormányzat nevében 
Simon József polgármester és Dócsné dr. 
Görömbei Gréta jegyző köszöntötte a 
születésnapost. Isten éltesse Rózsika néni!
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Önkormányzati hírek, információk
Új szavazókörök megállapítása - 1/2017. (VI.14.) HVI sz. HATÁROZAT 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Ófehértó községben a 
szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. A településen a szavazókörök száma: 3 (három) 
2. A szavazókörök sorszáma:  

- 001. sz. szavazókör 
- 002. sz. szavazókör 
- 800. sz. nemzetiségi szavazókör 

3. A szavazókörök címe: 
- 001. sz. szavazókör: 4558 Ófehértó, Alkotmány u. 58. (házasságkötő terem) 
- 002. sz. szavazókör: 4558 Ófehértó, Szent István u. 27. (Gondozási Központ nappali ellátó rész) 
- 800. sz. nemzetiségi szavazókör: 4558 Ófehértó, Alkotmány u. 43. (Művelődési Ház, kisterem) 

4. A szavazókörök területi beosztása: 
001. sz. szavazókör  002. sz. szavazókör 

Sorszám Közterület neve Közterület jellege Létszám  Sorszám Közterület neve Közterület jellege Létszám 
1. Ady Endre utca 103  1. Arany János  utca 39 
2. Alkotmány utca 147  2. Besenyődi út 142 
3. Bátori út 82  3. Felsőerdő utca 6 
4. Dózsa György utca 37  4. Fenyő utca 61 
5. Erdőalja utca 17  5. Hunyadi János utca 18 
6. Jókai Mór utca 59  6. Korhány telep 34 
7. Kiss Ernő utca 11  7. Leveleki utca 10 

13. Kossuth Lajos utca 201  8. Magyi út 14 
8. Kölcsey Ferenc utca 23  9. Mező utca 58 

14. Ligeti út 18  10. Orgona utca 23 
9. Novákkert utca 13  11. Paptava utca 34 

15. Petőfi Sándor utca 167  12. Rákóczi Ferenc utca 148 
10. Szálláskert utca 16  13. Szabadság utca 127 
11. Szőlő utca 33  14. Szent István utca 89 
12. Táncsics Mihály utca 62  15. Széchenyi István utca 161 
16. Zrínyi utca 30  16. Szegfű utca 11 

összesen - - 1019  17. Tisztisor utca 22 
     18. Tompa Mihály út 8 

800. sz. nemzetiségi szavazókör: településszintű  19. Váci Mihály utca 50 
     20. Vasút utca 32 
     összesen - - 1087 
5. A szavazókörben a választópolgárok száma: 

- 001. számú szavazókör:1019 fő 
- 002. számú szavazókör: 1087 fő 
- 800. számú nemzetiségi szavazókör: településszintű 

A településszintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok a 001. sz. szavazókörben szavaznak. 
Elrendelem jelen határozatomnak Ófehértó Község Önkormányzata hivatalos honlapján (www.ofeherto.hu), valamint a polgármesteri hivatal (Ófehértó, 
Alkotmány u. 54.) hirdetőtábláján 15 napra történő közzétételét. 
Határozatom ellen a közzététel időtartama alatt (2017.június 14-től 2017. június 29-ig) nyújtható be illetékmentes fellebbezés a Helyi Választási Iroda 
vezetőjéhez (4558 Ófehértó, Alkotmány u. 54.). A Helyi Választási Iroda vezetője a fellebbezést a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Választási Iroda 
vezetőjéhez terjeszti fel, aki azt három napon belül bírálja el. A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le. 
A határidőket naptári napokban kell számítani. 

INDOKOLÁS 
A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője 
állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson. Illetékességemet a 
Ve. 66. § (3) bekezdése határozza meg. 
A Ve. 80. §-a alapján a helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát  a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé teszi, 
megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát. 
Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda 
vezetője bírálja el, három napon belül. A jogvesztő határidő számítása a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése vonatkozik. A fellebbezés illetékmentességét az illetékről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja. 

Ófehértó, 2017. június 14. 
 Dócsné dr. Görömbei Gréta 
 HVI vezető 
Közzétételi záradék: Jelen határozat a mai napon közzétételre került. 

Ófehértó, 2017. június 14. 
 Dócsné dr. Görömbei Gréta 
 HVI vezető  
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• Tudorkák Hete címmel rendeztük meg a há-
ziversenyeinket: költészetnapi szavalóverseny, 
angol nyelvi, matematikai.  

• Iskolánk tanulói több tankerületi, és tanker-
ületen kívüli megmérettetésen is részt vettek, 
szép eredményekkel gazdagították jó hírün-
ket. 

• Felsős fiúkból álló csapatunk Fodor István 
kolléga irányításával küzdött és derekasan 
helyt állt a mátészalkai kataszrófavédelmi ver-
senyen. 

• Április 21-én megyei természetvédelmi ver-
senyen a döntőben 5. helyezést ért el négyfős 
csapatunk: Nagy Zsófia, Sitku Liliána, Kisari 
Máté és Lovász Patrik. 

• Szintén ötödik lett a baktalórántházi Komp-
lex Természettudományos Terepversenyen az 
iskolánkat képviselő nyolc fő. 

• Tankerületi matematikaversenyen szerepeltek 
tanulóink Petneházán. 

• A községi könyvtár szervezésében tanulóink 
részt vehettek Zsabka Attila kortárs költő ze-
nés előadásán.

• Szülők számára két napon nyílt tanítási órákat 
tartottunk, nagyobb részvétellel, mint tavaly.

• Április 24-én tartottuk a Költészetnapi Szava-
lóversenyt.

• Április 24-28. között a Fenntarthatósági Té-
mahét zajlott iskolánkban.

• Alsósaink zenés meseelőadást tekintettek meg 
a Kastélykert Óvodában. 

• Tanulóink két csoportban játékos foglalkozás-
ra kaptak meghívást a közeli Gasztroudvarba.

• Tantestületünkből néhányan részt vettek 
Lego-robot képzésen Nyíregyházán.

• Május 10. a Madarak és fák Napja. Hagyomá-
nyosan iskolánk is megemlékezett e jeles nap-
ról menetleveles akadályversenyre jelentkez-
hettek tanulóink elsőtől nyolcadik osztályig.

• Gördülékenyen zajlottak le az Idegennyelvi és 
az Országos Kompetencia Mérések. 

• Gyönyörű időben sikeresen rendeztük meg az 
iskolai gyermeknapot. 

• Tanulóink felléptek a Fehérakác Napok kultu-
rális műsorát színesítve néptánccal és modern 
zenés produkcióval. 

• Iskolánk grafika szakkörös tanulóinak éves 
munkájából rajzkiállítást szervezett vezetőjük.

• Osztályfőnökök nagy igyekezettel szervezték 
a tanulmányi kirándulásokat. Tanulóink így 
eljuthattak Budapestre, Nyíregyházára, Deb-
recenbe.

• A tantestületünk tankerületi pedagógus-napi 
ünnepségen vett részt.

• Iskolánk a nagy sikerre való tekintettel pályá-
zott és nyert a gyerekek nagy örömére Napkö-
zis Erzsébettáborra. Így két héten keresztül 80 
tanulónk izgalmas, szórakoztató programo-
kon vehet részt.

• A nyári szünetben a rászoruló gyerekek ingye-
nesen juthatnak ebédhez.

• Tanévzáróval egybekötött ballagási ünnep-
ségünkkel véget ért a 2016/2017-es tanév és 
kezdetét vette a nyári szünidő. Ingyenes cir-
kuszjegyet kaptak azok a tanulók, akik a tanév 
során az osztályukban a legjobb tanulmányi 
eredményt érték el

• Az éves munkájuk alapján nevelőtestületi 
dicséretben részesült a következő 18 tanuló: 
Andicsku Dávid, Bora Gergő, Bora Miklós 
Bence, Éles Dávid, Éles Petra, Ilyés Csaba, 
Kisari Máté, Lovász Patrik, Nagy Nóra, Nagy 
Zsófia, Petró Balázs, Sitku Liliána, Szabó Ni-
koletta, Varga Balázs, Varga Boglárka, Varga 
Vendel, Varó Nikolett, Virág Vivien.

Iskolai hírek - események

A hagyományokhoz híven az idén is köszön-
töttük a Gondozási Központ lakóit – anyukákat, 
nagymamákat, dolgozókat anyák napja alkalmából. 
A Pillangó csoport színes műsorral és ajándékkal 
kedveskedett ez alkalomból az édesanyáknak.

Évzáró és ballagási ünnepség: Május közepén 
színvonalas ünnepség keretében köszöntöttük az 
óvodában az édesanyákat és nagymamákat, egybe-
kötve a tanévzáró, ill. ballagási ünnepséggel. Idén 
24 gyerek búcsúzott az óvodától, akik szeptember 
1-jével kezdik meg általános iskolai tanulmányai-
kat. Folyamatosan működő intézményként a nyári 
időszakban is sok játékkal, természet közeli prog-
ramokkal, tevékenységben megvalósuló tanulással 
várjuk a gyerekeket.

Kirándulások: Több alkalommal szervez-
tünk kirándulást gyermekeink számára. Az apagyi 
Kenderáztató tóhoz, Ligettanyára, Nyíregyháza – 
Sóstó. Segítséget jelentett számunkra, hogy az ön-

kormányzat minden alkalommal ingyenesen bizto-
sította számunkra az iskolabuszt, melyet ezúttal is 
nagyon szépen köszönünk!

Gyereknap: Gyermek hét keretén belül erdei 
kirándulást szerveztünk a Ligettanyát körül ölelő 
erdőbe. A gyermekek élvezték a természet közelsé-
gét, a szabadságot, a madarak csicsergését, de leg-
jobban a „futóversenyt” ill. a piknikezést értékelték. 
Nagy sikert aratott a rendezvény folytatásaként a 
másnapi „mókás délelőtt” – ahol, közös torna, tánc, 
kézműves foglalkozások, arcfestés, gyöngyfűzés, pa-
pírhajtogatás, buborékfújás és egyéb játékok színe-
sítették a programot.

Tehetségpont programja: Intézményünk 
Tehetségpontként is működik. Hagyományosan 
a május végén megrendezésre kerülő „Fehérakác 
napok” alkalmával mutatkoztak be az „Aprókák 
népi tánc” csoport, és a „Gyémántcsiszoló” roma 
műhely.

Pályázatok: Intézményünk is bekapcsolódott 
a Hegedűs Zsuzsa főtanácsadó asszony által kezde-
ményezett DIKI KIP Óvodai programba.

Pályázatot készítettünk a „A hazai és határon 
túli óvodai tehetség kibontakoztató programok tá-
mogatása” címmel, mely elbírálás alatt áll. 

Nyertes pályázatunk az EFOP-3.1.3.- Társadal-
mi felzárkóztatási és integrációs köznevelési intéz-
kedések támogatása címmű pályázat. E program 30 
hónapon át segíti, támogatja az intézmény munká-

ját és a gyerekek számára programokat, eszközöket 
finanszíroz.  

Pedagógusnap: köszönetünket fejezzük ki a 
fenntartónak, a szülőknek és gyerekeknek, hogy 
pedagógusnapon megköszönték munkánkat.

Iskolalátogatás: Látogatást tettünk az első osz-
tályban, azokkal a gyerekekkel, akik szeptemberben 
kezdik meg tanulmányaikat az iskolában. A tanító 
néni színes tevékenységekkel fogadott bennünket. 
Nagy élményt jelentett óvodásaink számára töb-
bek között az, hogy kipróbálhatták a számukra 
ismeretlen digitális táblát is. Az iskolások apró kis 
ajándékkal kedveskedtek gyerekeinknek. Kimeneti 
mérést az iskolába készülő gyerekek körében készí-
tettük el, melynek eredményét a tanító nénikkel is 
megbeszéltünk. 

„A szent fazék” című tréfás előadást a Megyei 
Könyvtár szervezésében az óvodában láthatták az 
óvodás és iskolás gyerekek, mely nagy élmény volt a 
kicsik és nagyok számára. 

Karbantartás miatti zárva tartás:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy intéz-

ményünk zárva tart: 2017.07.17- 08.04-ig. Az 
óvodás gyerekek csak ebben az időszakban jogosul-
tak szünidei étkezésre, melyet a konyhán vehetnek 
át az arra jogosultak. 

Ügyeletet szerdai napokon tartunk 8 órától 12 
óráig. A szülők ebben az időszakban kereshetik az 
intézményvezetőt.

Az Ófehértói Általános Iskolában működő diák-
sport egyesület alapvető célkitűzései között szerepel a 
sport- és olimpiatörténeti vetélkedők szervezése, il-
letve élménybeszámolók, interjúk sikeres sportolók-
kal. Ily módon az élményszerzésen túl példaképeket 
állítunk a gyerekek elé, ami a mai értékvesztett vilá-
gunkban egy sarkalatos pont a szülők, pedagógusok 
és edzők munkájában.

Az évtizedes múlt, a megtartott rendezvények él-
ményei és nyugodtan mondhatom, a magas szakmai 
színvonal, megkövetelte a jubileum méltó ünneplé-
sét. A szervezés elején sikerült két fantasztikus sport-
embert megnyerni a program vendégének: Faragó 

Lajos bácsit, a Puskás-féle Honvéd egykori kapusát 
és Gelei Károlyt az 1990-es évek egyik legjobb ma-
gyar cerberusát.

Az Olimpiai Himnusz meghallgatása után Si-
mon József, Ófehértó polgármestere köszöntötte a 
résztvevőket, majd Pálvölgyiné Hajzer Irén intéz-
ményvezető kívánt jó versenyzést a megjelent hét 
csapatnak. Lengyel József római katolikus plébános 
az egyház nyelvén köszöntötte a jelenlévőket és Isten 
áldásával kívánt szép napot mindenki számára.

A játékvezetést fordulónként más-más szakem-
ber végezte. Az első fordulóban Tóth Attila olimpia-
kutató irányította a játékot. Őt követte Győr Béla a 

Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának tagja. Zárás-
ként Tompa Andor a tatai edzőtábor nyugalmazott 
igazgatója vezette a vetélkedést.

A vetélkedő témakörei az elmúlt 120 év sport-
eseményeit karolták fel. Az alsós gyerekek élvezettel 
oldották meg az olimpiai kabalafigurákkal, a sportági 
piktogramokkal kapcsolatos feladatokat. A bő más-
fél órás vetélkedőt szoros csatában az ófehértói csa-
pat nyerte meg, a megyeszékhely, nyíregyházi csapat 
előtt. Az egyes korcsoportok értékelésekor egy hatá-
ron túli magyar csapat, a felvidéki Nagykapos tudott 
diadalmaskodni.

Az érmek, oklevelek és sportkönyvek átadása a 

Óvodai hírek - események

X. Ófehértói Olimpiai Nap - 2017. április 28.

Hírek, információk intézményeink életéből
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Ófehértó települést a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület támogatja

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: 2017.07.17.
 (csütörtök) 9-11 óráig

Helyszíne: 
Művelődési Ház (Faluház) – Ófehértó, 

Alkotmány u. 43. 

Ófehértó Község Önkormányzata valamint a 
Történelem és Barátai Alapítvány

Hársfalvi Péter tanulói ösztöndíjat hirdet
A pályázat célja a tehetséges tanulók ösztön-

zése a jobb tanulmányi eredményre, középiskolai 
tanulmányaik elősegítése és az ófehértói születésű 
történész főiskolai tanár, Hársfalvi Péter emléké-
nek 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 tanulmá-

nyai folytatásánál kiemelkedő szerep jut a törté-
nelemtanulásnak.

 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 tárgy-

ként szerepel a történelem tantárgy.

 A pályázat benyújtási határideje: 2017. 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 ki-
fizetésére 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

vendégek feladata volt, akik közül Lehmann László 
a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkáraként először 
járt Ófehértón.

A program zárása és egyben fénypontja Faragó 
Lajos bácsi és Gelei Károly élménybeszámolója volt.  
A két sportember egymástól teljesen eltérő karakter, 
más-más megközelítésben válaszoltak a feltett kérdé-
sekre. Mondandójukban viszont mindenki felfedez-
hetett egy triviális analógiát: arra buzdították ugyanis 
a gyerekeket mindketten, hogy örömmel sportolja-
nak és egészséges, jó és hasznos felnőtt válik belőlük.

A nap zárásaként volt egy kulturális blokk is. 
A sztárvendégek listáján volt még egy név: Fazekas 
Árpád neve, aki sajnos betegsége miatt nem tudott 
jelen lenni. A Bayern Münchennel német kupát nye-
rő egykori kapus, valamikor eltiltása alatt megtanult 
gitározni, sőt zenét is szerzett, többek között a Né-
meth Lehel és Komár László által sikerre vitt, „Talán 
egy perc alatt” című slágert. Iskolánk egykori diákja, 
kollégánk Takács Máté saját interpretálásában előad-
ta a dalt, ami nagy sikert aratott. A slágerről készült 
felvételt a közeljövőben eljuttatjuk a szerzőnek, Fa-
zekas Árpádnak, hogy saját maga győződhessen meg 
róla, miszerint a 60 évvel ezelőtt megírt dallamok ma 
is megállják a helyüket.

A rendezvény színvonalát emelte a Magyar 
Olimpiai és Sportmúzeum vándorkiállítása, „A ma-
gyarországi vívósport története” címmel.

A nap folyamán végig velünk volt Bodnár Zalán 
a Nemzeti Sport és FourFourTwo magazin újságíró-
ja, aki kapcsolataival sokat segített a program színe-
sebbé tételében, illetve saját munkáinak felajánlásával 
gazdagította a könyvjutalmak palettáját. Az már csak 
hab a tortán, hogy dolgozata a másnapi sportújság 
nyomtatott formájában megjelent és így ország-világ 
értesülhetett az Ófehértón történtekről.

Néhány embert és egy csapatot 
még szeretnék megemlíteni, mert 
alázatos, lelkiismeretes hozzáállásuk-
kal a rendezvényhez, folyamatosan 
magas szinten tartották motiváltsá-
gomat. A nyírbátori csapat tíz éven 
keresztül mindig elfogadta a meghí-
vást, így egyetlen iskolaként a házi-
gazda mellett állandó résztvevő volt. 
Köszönet érte a sportszerető testne-
velőnek, Csapos Zsoltnak. Az iskola 
szorgalmát külön díjaztuk Bodnár 

Zalán felajánlásával, az Aranycsapat kincses könyve 
című exkluzív kiadvánnyal.

Budai Tibor, Surányi Péter és Tóth Attila olim-
piabarátok Budapestről jöttek minden évben segíteni 
a lebonyolításban, illetve mert számukra kikapcsoló-
dás az „olimpiás” közegben való jelenlét.

Baracsi Lajos és felesége Terike minden élmény-
beszámolóra átjöttek a szomszédos Nyírbátorból. 
Hálás vagyok nekik érte.

Nem mehetek el szó nélkül Schlegel Oszkár cím-
zetes igazgató úr személye mellett sem: Ő volt az, aki 
segített elindulni 10 évvel ezelőtt. Bátorított az Ófe-
hértói Olimpiai Nap elindításában, több évtizedes 
tapasztalatait önzetlenül adta át számomra.

dr. Jakabházyné Mező Mária egykori Magyar 
Olimpiai Akadémia főtitkára nyolc éven keresztül 
hozta el Ófehértóra az olimpiai érmesek legkiválóbb-
jait.

Simon József polgármester úr több féle minőség-
ben garantálta a biztos hátteret. Nélküle nem ünne-
pelhettünk volna tíz éves jubileumot.

A mindenkori iskolavezetést is meg kell említe-
nem, akik rugalmasan kezelték a szervezés és lebo-
nyolítás során előforduló nehézségeket. Az iskola 
alkalmazottai, pedagógusok, takarító nénik, a kony-
hai dolgozók szintén sokat tettek a zökkenőmentes 
lebonyolítás érdekében.

Végül, de nem utolsó sorban hálával tartozom 
a családomnak. Az ő támogatásuk a legfontosabb 
számomra.

Az elmúlt tíz év tapasztalata, az elismerő és kö-
szönő szavak arra inspirálnak, hogy maradjon fenn a 
bakancslistámon (sok más mellett) a következő évti-
zedre az olimpiai nap megszervezése.

Pazonyi György, tanár, ötletgazda, főszervező


