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2019. december IX. évfolyam 4. szám

Elkezdte munkáját az új képviselő-testület

Advent –  
várakozás  
a szeretet  
ünnepére

A 2019. október 13-án lebonyolított helyi önkormányzati választást követően megtartotta 
alakuló ülését az új képviselő-testület (Simon József polgármester, Kiss Gábor, Kocsis Miklós, 
Kósa Tibor, Szabó Jánosné, Tóth Sándor, Tölgyfa Lászlóné képviselők). A polgármester javaslatá-
ra Tóth Sándort alpolgármesterré, Kocsis Miklóst a Pénzügyi, Szabó Jánosnét a Szociális Bizottság 
elnökévé választotta a testület.

Az adventi időszakban az 
„eljövetelt” várva a „Község 
karácsonyfája” is minden 
évben hirdeti és jelképezi 
a lakosság számára a „leg-
szebb” ünnep közeledtét, 
meghittségét, hangulatát. 

A közös összefogással 
felállított és az intézmények 
által feldíszített fa (fák), az 
ünnepi fények jelzik, sugá-
rozzák a reményt, a szerete-
tet, a közös ünneplés lehető-
ségét. 

Az idei évben három 
helyen állítottunk fel kará-
csonyfát: a Főtérre Varga 
Pál és családja Alkotmány 
utcai lakosok, a Gondozási 
Központ elé Danku András 
és családja Váci utcai lako-
sosok, a Művelődési Ház 
elé Berta István és családja 
Alkotmány utcai lakosok 
adták a fenyőfát. 

Köszönjük a nagylelkű 
felajánlásokat!

Akire büszkék lehetünk...
Ma még meglehetősen kevesen tudnak róla, hogy él 

Ófehértón egy nagyon szorgalmas és tehetséges fiatal em-
ber, aki nap mint nap, minden időjárási körülmények 
között rója a kilométereket, végzi a kiosztott kemény 
edzésmunkát. Nagy-nagy álma, hogy válogatott futballista 
legyen! Szeretné, ha egyszer a megújult Puskás Arénában 
az ő tiszteletére is felhangzana a Magyar Himnusz! 

Herczku Alex – mert róla van szó – Ófehértó, Szent 
István utca 20. szám alatti lakos, „Széchenyis” 10.-es 
diák a napokban kapta meg a 2019. évi teljesítményéért 
az „Év játékosa díjat” nevelő egyesületénél a Nyíregyházi  
Szparinál U17-es korosztályban. Edzője: Szatke Zoltán

A díjat édesanyja vette át, mivel Alex december 2-4 
között meghívást kapott az U17-es korosztályos magyar 
labdarúgó válogatotthoz. Válogatott edző Németh Antal. 
Gratulálunk!

Reméljük az álom is teljesül, amihez nagyon jó egész-
séget, szorgalmat, kitartást és sok-sok szerencsét kívánunk! 

Áldott Karácsonyi Ünnepeket  
és sikerekben gazdag, Boldog Újeszten-

dőt kívánok mindenki számára!

A Képviselő-testület nevében:  
Simon József polgármester
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Október
•  Az aradi vértanúk emléknapja alkal-

mából megemlékeztünk az egykori 
tragikus eseményekről a magyar- és 
történelemórákon.

• Az 1. évfolyamon elkezdődött a 
DIFER mérés, s megtörtént a hathe-
tes időszak utáni értékelés kiadása is.

• Október 24-én az óvónők hospitáltak 
az 1. osztályban. 

• Az Állatok világnapja alkalmából ta-
nulóink munkáiból kiállítást szerve-
zett Máténé Kiss Marianna kolléganő.

• Október 23-a tiszteletére hagyomá-
nyosan a 7. osztályosok adtak méltó 
ünnepi műsort. Felkészítő tanár Guti 
Emese.

• Harmadik alkalommal rendeztünk 
iskolánkban pályaorientációs napot. 
A gyerekek olyan foglalkozásokkal is-
merkedhettek meg, amelyek már kis 
korukban segítheti a szakmák iránti 
fogékonyság kialakulását. A nyírbáto-
ri Bethlen Gábor Szakiskola is bemu-
tatta képzési kínálatát ezen a napon.

November
• Pályázatos feladataink folytatódtak: 

bekapcsolódtunk műhelymunkákba, 
szerveztünk bemutató foglalkozáso-
kat a LEGO Robottal, amelyeken 4 
intézmény 15 pedagógusa vett részt. 
Pályázati beválásvizsgálat, nevelőtes-
tületi workshop a játékosság és kre-
ativitás témakörben is színesítette a 
hétköznapokat.

• A 7. és 8. osztályosok többször részt 
vehettek környékbeli középiskolák 
pályaválasztási tájékoztató előadásain, 
valamint látogatást tettek tanulóink a 
nyírbátori Bethlen Gábor Szakgimná-
ziuma, Szakközépiskolája és Kollégiu-
ma által rendezett nyílt napon. Ezek 
az alkalmak sok hasznos információt 
nyújtottak a továbbtanulási lehetősé-
gekről, és a szakképzés átalakulásáról.

• Megrendeztük az Egészségnapot, 
amelyen változatos programokkal, já-
tékos formában bővíthették ismerete-
iket kicsik és nagyok egyaránt.  Ezen 

a napon megvalósult a „Sportolj Ma-
gadért!” elnevezésű zenés-mozgásos 
interaktív foglalkozás is. A Reformá-
tus Egyházközség jóvoltából minden 
tanulónk tisztasági csomagot kapott, 
köszönetünket ezúton is szeretnénk 
kifejezni. 

• Dr. Bordás János, doktor úr elvégezte 
1-8. évfolyamokon a gyerekek fogá-
szati szűrését.

• Nagy örömmel vettünk részt telepü-
lésünk önkormányzatának jóvoltából 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Levéltár meghívására a Dr. Hársfal-
vi Péter emlékére rendezett levéltári 
délelőttön. Neves történészek elő-
adásaiból ismerkedhettünk iskolánk 
névadójának munkásságával, és bete-
kintést kaphattunk a levéltári munka 
izgalmas világába. Bemutatásra került 
a községünk múltját feldolgozó Ófe-
hértó évszázadai című kötet is.

• Nevelőtestületünk Önértékelést Tá-
mogató Csoportja elvégezte a tanfel-
ügyeleti ellenőrzés előtt álló kollégák 
önértékelését.

• Iskolánk csapata az Oktatási Hiva-
tal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Kormányhivatal és a Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivatal által 
szervezett, „Ne heverj parlagon!” el-
nevezésű környezetvédelmi csapatver-
senyen III. helyezést ért el. Verseny-
zők: Nagy Nóra és Varga Vendel 7. 
osztályos, Varga Boglárka 8. osztályos 
tanulók. Felkészítő pedagógus Guti 
Emese volt.

December
• Iskolánk csapata idén is benevezett 

a Tankerületi Történelemversenyre, 
aminek témája II. Rákóczi Ferenc és 
kora volt. Csapattagok: Varó Niko-
lett, Petró Balázs 6. osztályos és Nagy 
Nóra, Varga Vendel 7. osztályos tanu-
lók voltak. Felkészítő tanáraik: Mező 
Ilona és Guti Emese.

• Mikulás-napi programokkal vártuk a 
gyerekeket, ahol mindenki jól érez-
hette magát, és örömmel készülődhe-
tett a fehér szakállú, kedves Mikulás 
érkezésére. Köszönjük Polgármester 
Úr és a települési önkormányzat szíves 
támogatását.

• 

Az idén is részt vettek tanulóink a 
hagyományos Vadak karácsonya el-
nevezésű programon.  Barha Imre, 
a Völgyfű Vadásztársaság elnökének 
irányításával gondoskodtak a vadak 
téli etetéséről, és a téli természetet is 
megcsodálhatták a gyerekek.

Hírek, információk

Bursa Hungarica 2020

DR. HÁRSFALVI PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI, ESEMÉNYEI

A Bursa 
Hungarica Fel-
sőoktatási Ön-
kormányzati Ösz-
töndíjpályázatra 
beérkezett valamennyi pályázót tá-
mogatásban részesítette önkormány-
zatunk képviselő-testülete. 

A pályázat a 2019/2020. tanév 
második és a 2020/2021. tanév első 
félévére vonatkozik.

Házasságkötések:
Szabó Bettina - Kiss Gábor

Oláh Julianna - Bocsi Attila János
Prekup Nikoletta - Simon Richárd

Zámbori Marianna -  
Ujhelyi Viktor Róbert

Születések:
Mozsár Benett Dilen

Varga Ödön
Czeglédi Eszter

Murguly Palmira Zselyke
Oláh Zsolt

Halálesetek:
Lakatos Erzsébet
Nehéz Sándorné
Ferenczi Mihály

Anyakönyvi hírek
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INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL

KASTÉLYKERT ÓVODA HÍREI, 
ESEMÉNYEI

OKTÓBER
• 9-én az Aprókák tánccsoport tagjai az 

idősek világnapja alkalmából versek-
kel, dalokkal, táncokkal köszöntötték 
a gondozási központ lakóit és a nyug-
díjasklub tagjait.

• 15-én és november elején a bérlettel 
rendelkező gyerekek Nyírbátorban, a 
Kulturális Központban színházi elő-
adásokat tekinthettek meg.

• Ebben a hónapban a baktalórántházai 
Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei 
minden nagycsoportos korú gyermek 
képességfelmérését elvégezték, amely 
segítséget ad az iskolaérettség meg-
állapításánál. Ezzel is szerettük volna 
megkönnyíteni a szülők dolgát, mivel 
az idei évtől a törvényi változásoknak 
köszönhetően az ő kompetenciájuk el-
indítani a gyermek iskolaérettségi vizs-
gálatát.

• A hónap elejétől fejlesztőpedagógus és 
logopédus foglalkozik az intézmény-
ben heti rendszerességgel az iskolába 
készülő gyerekekkel.

• A tehetségműhelyek is megkezdték 
munkájukat. A gyerekeknek tánc és 
kézműves foglalkozásokon van lehető-
ségük képességeik kibontakoztatására.

• Az egyházak képviselői heti rendsze-
rességgel foglalkoznak az azt igénylő 
gyermekekkel hitoktatás keretén belül.

• Az egészséges életmódra nevelés egyik 
fő feladata óvodánknak, ennek keretén 
belül havonta egy alkalommal óvodai 
szintű tevékenységeket szervezünk a 
gyerekek számára. Ebben a hónap-
ban sport délelőttön mérhették össze 
ügyességüket a csoportok. 

NOVEMBER 
• 14.-én Bakti Zoltán és felesége a méz 

fogyasztás fontosságáról az egészség 
megőrzésében betöltött szerepéről 
tartottak a gyermekeknek előadást, 
vetítést, amit mézkóstolóval kötöt-
tek egybe. A délelőtt végére minden 
gyermek kedvenc állata a méhecske és 
kedvenc édessége a méz lett. 

• 28.-án nyolc kisfiú a Bozsik program 
keretében futballozhatott a Nyírbá-
tori Sportcsarnokban és képviselte 
Ófehértót. Teljesítményükért érmet 
és oklevelet kaptak! 

• A hónap utolsó péntekén az óvó né-
nik báb előadással lepték meg a gyere-
keket. Ezek az alkalmak mindig ferge-
teges jó hangulatban telnek el. 

DECEMBER
• 2-án Baktalórántházán 32 gyerek vehe-

tett részt egy hangulatos koncerten az 
E,F.O.P.3.1.3. pályázatnak köszönhetően. 

• 6-án megérkezett a Télapó! A délelőttöt 
az óvodás gyermekek körében töltötte, 
ahol részt vett a bábelőadáson, táncház-
ban és a téren a Mikulás futáson. Dél-
után a mikulásházban várta kis vendé-
geit a gyermekek nagy örömére.

• 9-én délután az ügyes kezű, segítőkész 
szülőkkel közösen készítettük áruin-
kat a karácsonyi forgatagra. Igazán 
szép munkák születtek. Köszönjük az 
együttműködést. 

• Idén sem maradt el a már hagyomány-
ként ápolt Vadak karácsonya, amit a 
Völgyfű Vadásztársaság szervez a gye-
rekek részére Barta Imre vezetésével.  
A gyermekek minden évben lelkesen, az 
állatokról szerzett ismeretek birtokában 
és finomságokkal ellátva térnek vissza az 
óvodába a kirándulásról. 

• 17-én fogorvosi szűrővizsgálaton vett 
részt minden óvodás gyermek. 

• 18-án a Gondozási Központ lakóit ör-
vendeztették meg a kicsinyek karácso-
nyi műsorukkal.

• 19-én délután a szülők és gyerekek közösen 
ünnepeltek az óvoda karácsonyfája alatt. 

• Egy országos kampánynak köszönhető-
en a mi óvodánkat is őrökbe fogadták és 
ennek eredményeképpen többféle tárgyi 
juttatással támogattak bennünket az or-
szág különböző pontján élő emberek. 

 

De nem csak idegenek, hanem a fa-
luban élők is többen ajánlottak fel 
értékes dolgokat intézményünknek 
az elmúlt időszakban. Köszönet érte 
minden támogatónak. 

• Decemberben nyugdíjba vonult óvo-
dánk volt vezetője Szabó Jánosné, 
Anikó óvó néni. Kívánunk neki kel-
lemes pihenést, boldog nyugdíjas éve-
ket!

Minden Kedves óvodásnak, dolgozó-
nak kellemes ünnepeket, boldog új 

évet kívánunk! 

Találkozunk 2020. január 06-án!!

December 6. – Szent Miklós nap-
ja. Minden gyermek várva várt ünne-
pe. Ezen a napon a hagyományoknak 
megfelelően a mi településünkre is 
ellátogatott a Télapó. A főtéren felál-
lított Mikulás házban várta a gyereke-
ket, akiknek ajándékot, szaloncukrot 
osztogatott. Ellátogatott a nevelési 
– oktatási, valamint szociális intéz-
ményeinkbe is, ahol a gyerekek, vagy 
éppen a felnőttek versekkel, énekek-
kel fogadták. A szíves fogadtatásért 
cserébe mindenki kapott ajándékot, 
cukrot, diót, mogyorót!

Szent Miklós napja – 
hozzánk is  

ellátogatott a Télapó
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A Megyei Levéltár kedves és szí-
vélyes invitálásának eleget téve 2019. 
november 18-án, hétfőn 10 órától 
„Levéltár-történeti délelőtt”- re volt hi-
vatalos településünk küldöttsége (kép-
viselők, pedagógusok, általános iskolai 
diákok), amelyen a Levéltár egykori 
igazgatójára, Ófehértó szülöttjére, Dr. 
Hársfalvi Péterre emlékeztünk.

- Az írott források őrzőhelye, misz-
tikusabban fogalmazva, a titkok tára a 
levéltár. Több mint tíz esztendeje in-
dult el a Levéltári délelőtt programja. 
A mostani rendezvényen az intézmé-
nyünk korábbi vezetőjének az életpá-
lyáját idézzük fel, és külön öröm, hogy 
sokan érkeztek hozzánk szülőfalujából, 
Ófehértóról is – szólt a termet zsúfolá-
sig megtöltőkhöz Kujbusné dr. Mecsei 
Éva levéltár-igazgató.

A legendás tanár
- Dr. Szabó Géza címzetes főiskolai 

tanár, volt kolléga felidézte, hogy dr. 
Hársfalvi Péter kilencvenegy évvel ez-
előtt, 1928. szeptember 26-án született 
Ófehértón. Kitért rá, hogy a tanárról a 
volt tanítványai legendákat mesélnek, 
és ez csakis a legendás tanárok sajátos-
sága. Életének meghatározó részeként 
a formálódó Nyíregyházi Tanárképző 
Főiskola Történelem Tanszékének meg-
szervezésére kapott megbízást. – Tehet-
séges, másokra hatni tudó ember volt, 
aki mozgalmas, fordulatokban gazdag 
életet élt. Mindig tudta, honnan jött, 
hova tart. Tudósnak és tanárnak is kivá-
ló volt – jegyezte meg dr. Szabó Géza, 
akinek az elő¬adását az „elegáns” jelző-
vel illette az Ófehértó évszázadai című 
kötet szerkesztője, dr. Sallai József.

- A múlt nem válik automatikusan 
történelemmé. Valakinek ezt meg kell 
írni. A hegymászót is azért motiválja a 

Mount Everest, mert ott van. Nos, Ófe-
hértó is ott van, ezért aztán a történetét 
is meg kellett írni. A település múltja 
örök kincs, amely a jelent és a jövőt is 
meghatározza. Ahhoz, hogy egy község 
élő közösség legyen, tisztában kell len-
ni az elődök munkájával. Így alakulhat 
ki az ófehértóiság érzése – fejtegette dr. 
Sallai József főiskolai docens.

Értékes gondolatok
- Simon József polgármester elárulta, 

hogy a tanulmánykötet ötlete dr. Né-
meth Pétertől származik. Dr. Hársfalvi 
Péter szellemi örökségéről, valamint 
szülőfalujáról, Ófehértóról úgy beszél-
tek ma az előadók, ami büszkeséggel 
töltötte el. A jelen lévő diákjainkban 
minden bizonnyal csak később tudato-
sulnak a most elhangzott értékes gon-
dolatok. Nagy megtiszteltetés, hogy egy 
ismert megyei intézmény hagyományos 
délelőtti programján jelen lehettünk. 
Gondolatai befejezéseként bemutatta 
az önkormányzat gondozásában most 
megjelent kiadványukat a „Hársfalvi 
Péter Emléknap 2018” füzetet, amely 
összefoglalása a 90. születésnap ünnepi 
eseményének.

Tizenkét szerző alkotása
- Dr. Reszler Gábor főiskolai tanár, 

nyugalmazott tanszékvezető lektorálta 
az Ófehértó évszázadai könyvet: a dr. 
Hársfalvi Péter-emléknapra időzítve 
jelent meg a kötet – mondta –, amely-
ben 12 szerző 13 tanulmánya olvasha-
tó. Az alkotók olyanok voltak, mint a 
háziasszonyok: abból tudtak főzni, ami 
a kamrában volt, azaz a rendelkezésre 
álló forrásokból gazdálkodhattak. Egy 
szép külsejű, tartalmilag igényes könyv 
született az ófehértóiak és a tudomány 
számára.

2019. december
Ófehértó Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULT MEG 
AZ ÓFEHÉRTÓI BENTLAKÁSOS IDŐSEK OTTHONA-, A 
NAPPALI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS AZ EGÉSZSÉGHÁZ 
TELJES MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ ENERGETIKAI 
KORSZERSÍTÉSE.

Ófehértó Község Önkormányzata a Széchényi 2020 Terü-
letfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett, „Ön-
kormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellá-
tás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” 
című pályázati kiírásban 261 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert el. A fejlesztés keretében mindhárom köz-
épület gázfűtése helyett, talajszondás hőszivattyús fűtési 
rendszer került kialakításra. Mindemellett az épületek meglé-
vő, valamint az új hőszivattyús rendszerek áramfogyasztásá-
nak biztosítására napelemes rendszerek kerülnek telepítésre.
A fejlesztéssel érintett épületek:

• Egészségügyi Központ (4558 Ófehértó, Szent István u. 
25., 31 hrsz.)

• Nappali szociális intézmény (4558 Ófehértó, Szent Ist-
ván u. 27., 32 hrsz.)

• Bentlakásos szociális intézmény (4558 Ófehértó, Szent 
István u. 27., 32 hrsz.)

Beépítésre kerülő hőszivattyús rendszerek épületenként:
• Egészségügyi Központ 40 kW
• Nappali szociális intézmény 90 kW
• Bentlakásos szociális intézmény 90 kW

Telepítésre kerülő napelemes rendszerek épületenként:
• Egészségügyi Központ 10 kWp
• Nappali szociális intézmény 30 kWp
• Bentlakásos szociális intézmény 42 kWp
A projekt keretében a három épületbe összesen 220 kW 

teljesítményű talajszondás hőszivattyús rendszer és össze-
sen 82 kW napelemes kapacitás kerül beépítésre. Ennek 
eredményeképpen a három épület a jövőben szinte teljes 
mértékben megújuló energiát fog csak felhasználni a napi 
energia, melegvíz, és fűtés kielégítéséhez.

A fejlesztés hatására az épületek megújuló energiafor-
rásból előállított energiamennyisége 1094 GJ/év lesz, míg 
az üvegházhatású gázkibocsátás évi 139 tonnával csökken. 

A projekt megvalósulása hozzájárul a Nemzeti Reform 
Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra elérhető primerenergia-
megtakarítási célérték eléréséhez illetve a Magyarország 
Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra 
kitűzött 14,65%-os megújuló energia részarány eléréséhez. 

Az önkormányzatról és a megvalósítandó fejlesztésről 
bővebb, a projekt előrehaladásával aktualizált információkat 
a www.ofeherto.hu oldalon olvashatnak.

Bővebb felvilágosítás:
Simon József polgármester

tel: 30/9601915
e-mail: ofeherto.polgarmester@gmail.com

Ófehértó „beköltözött” a levéltárba


