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2019. október IX. évfolyam 3. szám

Hívogat az iskola, kapuját kitárja…
Az idei esztendőben is hamar elszaladt a vakáció, így szeptember 2-án (hétfőn) csengőszó hívogatott és jelezte a diákok 

számára, hogy elkezdődött a 2019/2020-as tanév. Ha nem is új iskolában, de új elnevezésű intézményben kezdődhetett 
meg az oktatás. Szeptember 1-jétől a hivatalos megnevezése az intézménynek: Dr. Hársfalvi Péter Általános Iskola lett. 
A névváltozás izgalmain túl talán az első osztályosok várták legjobban a tanév kezdetét.

Az elsősök névsora: 
Balogh Erik Nikolasz, Balogh Fan-

ni Zoé, Beri Viktória, Czeglédi Gábor, 
Horváth Diána, Kovács Ketrin, Laka-
tos Áron, Lakatos János, Lakatos Zsolt 
Brendon, Lénárt Izabella, Mitruska Ti-
bor Milán, Mozsár Vivien, Nagy Tamás, 
Pálfi Szabolcs Vendel, Pálfi Vanessza, 
Pongó Dorina Zsuzsanna, Pongó Milán 
Károly, Tejfel Evelin, Váczi Zoé Éva, Var-
ga Kevin.

FIGYELEM!
Tisztelt Választópolgárok! 

Magyarország köztársasági elnö-
ke 2019. október 13. napjára kitűzte 
a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választásának 
időpontját, amely napon a hatályos jog-
szabályok értelmében 5 évre megválaszt-
ják Ófehértó község polgárai a település 
polgármesterét és hat önkormányzati 
képviselőjét.  A megyei önkormányzati 
képviselőket a választópolgárok megyei 
listán választják. Érvényesen szavazni 
csak egy listára lehet. A Nemzeti Válasz-
tási Bizottság ugyanerre a napra tűzte ki 
a nemzetiségi önkormányzati képvise-
lők választását is. 

Tisztelettel kérek minden választás-
ra jogosult honfitársamat, településünk 
lakóit, hogy menjenek el szavazni, ve-
gyenek részt a voksoláson! Ez a nap, ez 
az esemény, a választás eredménye újabb 
5 évre határozza meg településünk sor-
sát, jelöli ki közeli és középtávú jövőjét!

Szeretném felhívni a figyelmet arra 
a fontos tényre, hogy a 2010-ben elin-
dult, majd 2014-ben folytatódó fejlesz-
tési, beruházási folyamatok elsősorban 
annak köszönhetőek, hogy a település 

vezetése, a polgármester és a képviselő-
testület együtt tudott gondolkodni, a 
közös tenni akarás pedig nagy lendüle-
tet adott a község fejlődésének! A két 
ciklust figyelembe véve szinte ugyan-
azok a képviselők irányították a falut, 
hozták meg a sokszor nem könnyű és 
felelőségteljes döntéseiket! Bátran kime-
rem jelenteni, hogy ezen döntések nagy-
nagy többsége helyes volt, mellyel eskü-
jükhöz hűen szolgálták településünket, 

a választópolgárokat!
Szeretnék köszönetet mondani az el-

telt 5 vagy 9 év munkájáért mind a hat 
Képviselő-társamnak (Asztalos Mihály, 
Kocsis Miklós, Kósa Tibor, Reszkető 
Mihály, Szabó Jánosné, Tóth Sándor) 
jó egészséget, sikeres választás kívánok 
számukra! Azt is meg kívánom jegyez-
ni, hogy szívesen dolgoznék továbbra 
is a jelenlegi képviselőkkel az előttünk 
álló öt évben is! Kérem, fontolják meg 
döntéseiket és szavazzanak rájuk, szavaz-
zanak a tapasztalatra, a folytonosságra!   

Köszönettel és tisztelettel:
Simon József 
polgármester
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Tisztelt Választópolgárok!
Mint ahogy már az első oldalon is jeleztük Köztársasági 

Elnök Úr 2019. október 13. napjára kitűzte a helyi ön-
kormányzati képviselők és polgármesterek választásának 
időpontját. 

A Nemzeti Választási Bizottság ugyanerre a napra tűzte 
ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását is.

Ófehértón a szavazókörök száma 2, melyek helyszínei, cí-
mei a következők:

1. Házasságkötő terem – Ófehértó, Alkotmány út 58.
2. Gondozási Központ – Ófehértó, Szent István utca 27.

Akikre szavazni lehet:

Polgármester-jelölt:
Simon József

Képviselő-jelöltek:
Asztalos Mihály
Bakti Zoltánné

Kiss Gábor
Kocsis Miklós

Kósa Tibor
Lukács Árpád

Pankotai István

Reszkető Mihály
Szabó Jánosné
Szabó László
Tóth Sándor

Tölgyfa Lászlóné
Varó András
Varó János

Felhívjuk a figyelmet, hogy településünkön 1 fő polgár-
mester és maximum 6 fő képviselő választható! Ha többet 
jelölnek be, a szavazat érvénytelen! Kérjük, figyelmesen tölt-
sék ki a szavazólapot!

Nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltek:
Dankó Gyula

Mitruska Tiborné
Szabó László

Szabó Lászlóné
Váczi Ádám

Váczi Ádámné
Felhívjuk a figyelmet, hogy településünkön maximum 5 

fő nemzetiségi képviselő választható! Ha többet jelölnek be, 
a szavazat érvénytelen! Kérjük, figyelmesen töltsék ki a sza-
vazólapot!

Önkormányzati hírek, információk
Hársfali Péterre  

emlékeztünk
Településünk szülöttére Dr. Hársfalvi Péter (1928-

1985) történészre, főiskolai tanárra, tanszékvezetőre em-
lékeztünk 2019. szeptember 26-án sírjánál a nyíregyházi 
Északi temetőben. A nagy tiszteletnek és megbecsülésnek 
örvendő történész, tudós, tanár és közéleti ember 91 évvel 
ezelőtt született ezen a napon.

Ófehértó Község Önkormányzata nevében Simon Jó-
zsef polgármester és a „Hársfalvi Péter Tanulói Ösztöndíj” 
2019. évi nyertesei Illyés Csaba és Kisari Máté 9. évfolya-
mos diákok helyezték el az emlékezés virágait.

Szociális tűzifa pályázat 2019
Fontos figyelmeztetés és tájékoztatás mindenkinek!

Tisztelt Lakosság!

Ófehértó Község Önkormányzata eb-
ben az évben is sikeresen pályázott a Bel-
ügyminisztérium szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatására.

A lakosság részéről a legfontosabb 
tudnivalók, tennivalók:

A pályázat benyújtása az erre a célra 
rendszeresített pályázati adatlap kitöl-
tésével történik (nem jár senkinek auto-
matikusan a tűzifa), amelyet az Ófehér-

tói Polgármesteri Hivatalban kell leadni 
2019. december 1.  – 2020. január 10. 
között!!! Ettől eltérni nem lehet, a határ-
időn túl benyújtott kérelem érvénytelen!

A jogosultsági feltételeknek megfe-
lelő pályázók közül a jogosultság meg-
állapítása nem a benyújtás sorrendje, 
hanem a szociális rászorultság figyelem-
bevételével történik!

A támogatás odaítélése a rendelke-
zésre álló famennyiség nagyságrendjéig, 

mennyiségéig   valósulhat meg! A pályá-
zatok elbírálására legkésőbb 2020. janu-
ár 31. napjáig kerül sor, melynek ered-
ményéről minden pályázó értesítést kap.

A tűzifa kiszállításának pontos idő-
pontjáról Ófehértó Község Önkor-
mányzata ad majd tájékoztatást. A tűzifa 
átvétele csak személyesen, az átadás-át-
vételi elismervény aláírásával történhet!

Simon József 
polgármester
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INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL

KASTÉLYKERT ÓVODA HÍREI

2019. július 1. – 2019. szeptember 30.
Július első napjaiban az E.F.O.P.3.1.3. 

pályázatnak köszönhetően a nagycso-
portos és középsős gyermekek nagy 
része kiránduláson vehetett részt. Úti 
célunk Tokaj volt, ahol sétáltunk a fo-
lyóparton, felkapaszkodtunk a hegy ki-
látójához, ahonnan megcsodálhattuk a 
pazar kilátást. A délutánt a nyíregyházi 
Bújtosi - tónál lévő játszótéren töltöt-
tük, amit rendkívül élveztek a gyerekek.

Július 15. és augusztus 05. között in-
tézményünk zárva tartott. Ez idő alatt 
sorkerült az intézmény takarítására és 
a karbantartási munkálatok is megkez-
dődtek - a játékok átfestése, javítása, a 
terasz tetőszerkezetének átalakítása és 
árnyékolásának megoldása zsindelyezés-
sel, a játszóudvar tereprendezése. 

Augusztus is bővelkedett események-
ben. Az iskolába indulók a Csibetá-
borban eleveníthették fel ismereteiket, 
edzhették ujjaikat a betűvetésre, éle-
síthették elméjüket a matematikára. A 
leendő elsős tanító nénik is ellátogattak 
hozzánk, s az óvoda pedagógusokkal 
közösen megbeszélték, hogyan tehetnék 
könnyebbé az óvoda-iskola átmenetet a 
gyerekek számára.

Az utolsó héten az Ovinyitogató 
keretében az újonnan érkező gyerekek 
ismerkedhettek az óvodai élet rejtelmei-
vel. A bölcsisek a kisgyermeknevelőkkel, 
a családból érkezők a szüleikkel vettek 
részt az óvoda felfedezésében. 

Szeptembertől a beszoktatás zajától 
volt hangos az óvoda épülete. Sok eset-
ben a gyermekek a csoportban, a szülők 
pedig az épület előtt potyogtatták köny-
nyeiket, annak ellenére, hogy napokon 
keresztül, az igényeknek megfelelően 
együtt tölthették a délelőttöket. Bizony 
nehéz az elválás!

Szeptember 09-én került sor az első 
szülői értekezletre, ahol tájékoztattuk 
a szülőket az intézmény házirendjéről, 
programjairól, nehézségekről, tervekről. 

Az egészséges életmód formálása az 
óvoda egyik fő feladata, ennek érdeké-
ben a gyermekek mellett a szülők szem-
léletét is alakítani szeretnénk. Szept-
ember utolsó napjaiban egészséghetet 
szerveztünk, ahol a gyermekek és szülők 
által gyűjtött gyümölcsökből salátákat 

készítettünk, re-
cepteket osztot-
tunk meg, vérnyo-
más és cukorszint 
mérésen vehettek 
részt a felnőttek. 

A nyár folya-
mán a munka 
mellett két pá-
lyázat megírására 
került sor, melyet 
az Emberi Erőfor-
rások Minisztéri-
umához nyújtotta 
be az intézmény és 
az Alapítvány kö-
zösen. A pályázati forrás elnyerése esetén 
a tehetséggondozó műhelyekben folyó 
munkát eszközökkel, változatos progra-
mokkal, kirándulásokkal színesíthetjük. 
A tehetség kibontakoztatása érdekében 
a szülők és pedagógusok előadásokon 
vehetnek részt, ahol a tehetséggondozás 
új irányáról, elveiről és lehetőségeiről 
kapnak információkat. 

Óvodásaink és pedagógusaink láza-
san készültek a szeptember 28-án meg-
rendezett falunapi rajzkiállításra. Szebb-
nél szebb munkákkal örvendeztették 
meg a község lakóit. Az Önkormányzat 
ajándékcsomaggal jutalmazta a mun-
kájukat, melynek a mindennapjaikban 
veszik majd hasznát.

A falunapi rendezvényen résztvevő 
gyermekek óvodapedagógusaink irányí-
tásával kézműves foglalkozáson vehet-
tek részt, ahol szabadon szárnyalhatott 
a fantáziájuk alkotás közben.

Az EFOP 3.1.3. pályázat keretében 
a középsős és nagycsoportos gyermekek 
színházi előadáson vehettek részt, mely-
nek helyszíne Baktalórántháza volt. Kö-
szönjük az Önkormányzat támogatását 
a gyermekek szállításának megoldásá-
ban. 

Szeptember elején nyugdíjba vonult 
kedves kolleganőnk, Dorcsák Csabáné, 
mindenki Gizike óvó nénije. Ezúton is 
kívánunk neki boldog nyugdíjas éveket, 
jó egészséget! 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI, 
ESEMÉNYEI

2019. szeptember 2-án ünnepé-
lyes tanévnyitót tartottunk. Ezen 
a napon 64 tanulónk részesült 

RSZTOP-2.1 .1-16-2017-00001  
„Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára” 
című projekt keretében tanszercsomag-
ban. 

7-8. osztályos tanulóink pályaválasz-
tási tájékoztatón vettek részt a Lippai 
János Mezőgazdasági Szakgimnázium és 
Szakközépiskolában.

Az EFOP 3.1.7 Esélyteremtés a köz-
nevelésben kiemelt projekt keretében 
iskolánk adott helyet annak a műhely-
munkának, ahol 8 partnerintézmény 
47 pedagógusa vett részt. A rendezvény 
témája Új utak a tanulási képességek fej-
lesztésében volt. Az előadó Gazdag Kati 
kineziológus, a debreceni stresszoldó 
műhely szakértője volt.

Közbiztonsági napon ismerkedtek 
tanulóink a helyes közlekedési szabá-
lyokkal, volt ügyességi vetélkedő, szelle-
mi totó. A legügyesebb gyerekek aján-
dékcsomagot kaptak jutalmul.

A tanév rendjében meghatározottak 
alapján pályaorientációs napot tartot-
tunk, ahová meghívtuk a Mátészalkai 
SZC Bethlen Gábor Középiskolája, 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma taná-
rait, akik gyakorlati bemutatót tartottak 
a továbbtanulás előtt álló gyerekeknek.

Az idén is csatlakoztunk az Európai 
Diáksport Napjához, így az iskola min-
den tanulója részt vehetett a 2019 méte-
res futáson. A rendezvény szervezésében 
az iskolarendőr is segítségünkre volt.

A Magyar Népmese napján Guti 
Emese irányításával a tanulók interak-
tív foglalkozás keretében ünnepelték a 
neves mesemondó, Benedek Elek szüle-
tésnapját.

Lippai látogatás
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Házasságkötések:
Gergely Mónika – Varga Attila
Reszkető János – Nagy Renáta
Csordás Ferenc – Novák Petra

Bodolai Tibor – Ferenczi Katalin
Balogh József – Bakró Margaréta

Pásztor Dávid – Kegyes Beatrix Alexandra

Születések:
Bakró Tibor Richárd

Balogh Melinda
Berta Milán
Bora Dávid

Haga Loretta Aranka
Kállai Eszter
Kállai Zsófia
Varga Zente

Halálesetek:
Csubák János

Kupecz Sándorné
Kiss Miklósné
Kertész István
Tóth Ferenc
Kiss Zoltán

Jónás Ferencné
Stekler András

Gajdó Ferencné

Anyakönyvi hírek

Ófehértó települést  
a Magyar Élelmiszerbank 

Egyesület támogatja

Emlékezzünk az aradi vértanúkra! 
Október 6.

Az 1848-49-es szabadságharcunk véres megtorlásának 
szomorú eseménye volt Batthyány Lajos miniszterelnök és  
a 13 honvédtábornok kivégzése. Nevüket méltón kell tovább-
adni utódainknak, tetteiket híven megőrizni az utókor szá-
mára. 

Tablónkon megtalálható: Knézich Károly, Nagysán-
dor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Láhner György, 
Pöltemberg Ernő, gróf Leiningen-Westernburg Károly, Török 
Ignác, gróf Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Des-
sewffy Arisztid, Lázár Vilmos arcképe.

Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  

2020. évi pályázati kiírása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében 
meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási tanulmányokat folytató 
fiatalok számára. 

A felhívás kódja: BURSA-2020 B
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-

töndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmá-
nyainak támogatása. E cél elérésének érdekében a Kormány 
mind központi költségvetési, mind önkormányzati forrásokat 
is mobilizál.

Az Ösztöndíjrendszerhez történő önkormányzati csatlako-
zás határideje: 2019. október 2.

A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkor-
mányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2019. nov-
ember 5.

A pályázati kiírás megtekinthető az Ófehértói Polgármes-
teri Hivatal hirdetőtábláján és a www.ofeherto.hu honlapon.

Művelődési Ház és Könyvtár 
eseményei

Könyvtár
Egyedülálló örökség a magyar népmese, mint kincs, 

amelynek egyik legjelentősebb művelője a 160 éve született 
Benedek Elek. Ez 
alkalomból lá-
togatott el hoz-
zánk a Görömbő 
Kompánia nép-
zenei együttes, 
akik a 2-3. osztá-
lyos gyerekeknek 
nyújtottak felejt-
hetetlen élményt.


