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Hársfalvi Péterre emlékeztünk

Hársfalvi Péter Tanulói Ösztöndíj átadó ünnepsége

Településünk szülöttére Dr. Hársfalvi Péter (1928-1985) történész-
re, főiskolai tanárra, tanszékvezetőre emlékeztünk 2020. szeptember 
26-án, Nyíregyházán, aki ezen a napon töltötte volna be 92. születés-
napját. Az emlékezésre a kialakult „vírushelyzet” miatt kis csoportok-
ban került sor a neves oktató sírjánál a Nyíregyházi Északi temetőben.

Ófehértó Község Önkormányzata nevében Simon József polgár-
mester, Boráné Hegedüs Erzsébet jegyző, valamint a „Hársfalvi Péter 
Tanulói Ösztöndíj” 2020. évi nyertesei Sitku Liliána és Szabó Nikolet-
ta helyezték el az emlékezés virágait.

Ófehértó Község Önkormányzata ebben az évben is 
meghirdette a Hársfalvi Péter Tanulói Ösztöndíjat, mely-
re 2020. augusztus 15-ig lehetett benyújtani pályázatot a 
kiírt feltételek teljesülése esetén. A határidőre két pályázat 
érkezett, melyek mindenben megfeleltek az Önkormány-
zat elvárásainak. 

Mindent figyelembe véve 2020-ban Sitku Liliána és 

Szabó Nikoletta kapta meg az Ösztöndíjhoz kapcsolódó 
„Díszoklevelet” és pénzjutalmat. 

Az ünnepélyes átadó rendezvényre 2020. október 1-jén 
került sor a „ismét szűk körben”. A díjazott tanulókat elkísér-
ték szüleik, hozzátartozóik, az Önkormányzat részéről pedig 
Simon József polgármester és Boráné Hegedüs Erzsébet jegy-
ző köszöntötte a résztvevőket. 

Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  

2021. évi pályázati kiírása

Bursa-2021-A felhívás pályázók részére 

Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat kere-
tében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók szá-
mára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév 
első félévére vonatkozóan. 

A felhívás kódja: BURSA-2021 B
Az önkormányzati csatlakozás határideje:  

2020. október 2.

A pályázat benyújtásának határideje:  
2020. november 5.

A pályázati kiírás megtekinthető az Ófehértói Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján és a www.ofeherto.hu 
honlapon.
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Önkormányzati hírek, információk

Felszólítás kutyatartással kapcsolatos szabályok betartására!

Az Érted-Veled Kastélykert Óvoda Alapítvány hírei

INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL
2020. július 1. – 2020. szeptember 30.

Tisztelt kutya Tulajdonosok!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a közel öt éve 2016. ja-

nuár 1-jétől változtak az ebtartásra vonatkozó szabályok a kö-
vetkezők szerint:

TILOS!!!
a) kistestű ebet (20 kg-ig) 10 m2-nél,
b) közepes testű ebet (20-40 kg-ig) 15 m2-nél,
c) nagytestű ebet (40 kg felett) 20 m2-nél kisebb  

területen tartósan tartani. 

Ez a szabály azt jelenti, hogy a kutyát csak megfelelő mé-
retű bekerített helyen lehet tartani, megkötni, láncra verni, 
futóláncra kötni tilos, ugyanakkor szökésének, elkóborlásá-
nak megakadályozása a gazda alapvető feladata. 

Az ebtartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet 
veszettség ellen beoltatni az alábbiak szerint: a három hónapos 

kort elérteket 30 napon belül, az első oltást követően 6 hóna-
pon belül, ezt követően évenként. Az eb tartója köteles az állata 
állategészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvosnak 
bejelenteni, ha az állata a három hónapos kort elérte, elhullott 
vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került. 

Négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve 
tartható. A mikrochippel megjelölt eb tulajdonosának, tartási 
helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb 
tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a szolgáltató állat-
orvossal az országos elektronikus ebadatbázisban regisztráltatni.

Az állattartásra vonatkozó szabályok be nem tartásáért 
állatvédelmi bírság szabható ki, melynek alapösszege 15 
ezer forint, az egyes mulasztásokra vonatkozó szorzószámo-
kat a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ófehértó Község Önkormányzata 2020. október 15. és 
2020. november 30. között ebösszeírást végez, ezért kérjük a la-
kosság közreműködését az ebösszeíró lapok visszajuttatásában.

Augusztus 31-én az utol-
só rendezvénnyel lezárult az 
Érted-Veled Kastélykert Óvo-
da tehetséggondozó program-

ja, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.400.000 Ft-al 
támogatott.

A nagyszabású program keretén belül sor került egy tehet-
séggondozó műhely szervezésére, ahol a táncban kiemelkedő 
képességű gyermekek komplex személyiségfejlesztése folyt. A 
hatékony nevelést, oktatást esztétikus eszközök, játékok vá-
sárlásával valósítottuk meg. Az eredményes együttnevelés ér-
dekében a szülők tehetséggondozással kapcsolatos ismereteit 
is bővítettük, gyakorlati tanácsokkal láttuk el őket a tehetség 
felismerése és a fejlesztése terén is.

Augusztus 17-én és 24-én kiránduláson vettünk részt a 

gyermekekkel, ahol értékes tapasztalatokat és feledhetetlen 
élményeket szereztek.

Záró rendezvényünk megrendezésére augusztus 31-én ke-
rült sor, melyet a járvány már jelentős mértékben befolyásolt, 
így nagyon szerény keretek között tudtuk megtartani.

Ezúton is köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának támogatását, a pedagógusok munkáját és azt, hogy 
a munkájukért megítélt bért felajánlották az Óvoda javára, 
hogy a továbbiakban felhasználják a tehetséggondozáshoz 
kapcsolódó kiadások finanszírozására.

KASTÉLYKERT ÓVODA HÍREI
• A járvány közepette, július 3-án került sor az iskolába indu-

ló gyerekek búcsúztatására. Összesen 23 kisgyermektől kö-
szöntünk el színvonalas műsor keretében. Tarisznyájukban 
a sok emlék, élmény, tapasztalat mellett hasznos eszközöket 
is vittek magukkal nagyvonalú felajánlók jóvoltából. 

• Július 13-án és 14-én logopédiai képzésen vett részt a ne-
velőtestületünk, melynek során az óvodás korú gyerme-
kek logopédiai szűrésének rejtelmeibe tekinthettünk bele. 
Sok értékes, hasznos tanáccsal gazdagodtunk Maczali Ale-
xandra logopédus jóvoltából.

• Az EFOP 3.1.3. pályázat keretén belül 6 alkalommal ke-
rült megrendezésre a gyerekek nagy örömére a Meseterá-
pia elnevezésű rendezvénysorozat.

• Július és augusztus hónapban több diák segítette munkán-
kat a diákmunka lehetőségének kihasználása által.

• Augusztus utolsó hetében az Ovi-nyitogató zajlott, ami-
kor az újonnan érkező gyermekek és szülei az óvodai élet 

rejtelmeivel ismerkedhettek. Elsősorban az udvaron és a 
járványügyi előírások betartása mellett szerveztük a kicsik 
érkezését, de így is célt értünk, hiszen sok szülő élt lehető-
séggel és az új ovisok bátran lépték át az óvoda küszöbét.

• Szeptember elsejétől indult a 2020/21-es nevelési év. A 
fertőtlenített, esztétikusan feldíszített épületben 73 óvodás 
és 10 bölcsis gyerek kezdte meg az új évet. A járványügyi 
szabályok betartására nagy hangsúlyt fektetünk, melyben 
kiváló partnerek a szülők, akik türelemmel és fegyelmezet-
ten segítik a mindennapi munkánkat.

• A szülőkkel a kapcsolattartás egy új formáját is szor-
galmazzuk, minden csoport és az óvoda is megjelent a 
facebookkon, híreinkről, eseményeinkről itt is tájékozód-
hatnak partnereink. Az elmúlt évhez hasonlóan, ha sok 
hiányzónk van, itt tájékozódhatnak a szülők, hogy mivel 
foglalkoztunk az oviban az adott időszakban, s otthon ők 
is feldolgozhatják gyermekeikkel a témát az ajánlott fel-
adatok, versek, mesék segítségével.
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Gondozási Központ hírei, eseményei
• Megszűnt 2020.06.22.-től a kijárási tilalom, ennek örö-

mére időseink hazamehettek. A látogatásra vonatkozó sza-
bályok nem változtak.

• A lakók a szabályok enyhítésének köszönhetően római kato-
likus misén vehettek részt, melyen lelkileg feltöltődhettek.

• Kolléganőink búcsúztatása! Szomjasi Gyuláné és Varga 
Mihályné nyugdíjba vonulásuk alkalmából elköszöntek a 
kolléganőiktől. Boldog nyugdíjas éveket kívánunk!

• Születésnaposaink köszöntése: Balogh Józsefnét, Vityi 
Andrásnét, Ősz Pálnét és Nagy Józsefnét köszöntöttük 
születésnapjuk alkalmából. Isten éltesse sokáig őket!

• Október 1-je az Idősek világnapja. Ebből az alkalomból 
köszöntjük ellátottjainkat és a település időseit. A Gon-
dozási Központ lakóinak műsorral kedveskedtünk Bakti 
Zoltánné Intézményvezető köszöntötte a lakókat, versek 
és közös éneklés volt.

 Valamennyiüknek kívánunk jó egészséget, köszönjük a 
példamutatást, emberi értéket, az életbölcsességet, tapasz-
talataikat melyeket átadtak nekünk.

• Köszönjük szépen Dócs Norbert Református Tiszteletes 
Úrnak az Idősek világnapja alkalmából adott adományait, 
ami 2db Infra érintésmentes hőmérőt és az immunrend-
szerük erősítésére szolgáló Béres-cseppeket tartalmazott, 
melyet minden lakó megkapott az Ófehértói Református 
Egyházközség pályázatának jóvoltából. Köszönjük szépen 
az adományt!

• Az Ófehértói Gondozási Központ lakói szeretnék 
megköszönni a Kastélykert Óvoda óvodásainak és az 
óvónéniknek, hogy az Idősek világnapja alkalmából meg-
emlékeztek rólunk. Köszönjük szépen az ajándékokat és a 
díszítést!

• Szeretnénk megkérni az időseket, hogy hordjanak masz-
kot és maradjanak otthon vigyázzanak magukra! Akinek 
szüksége van segítségre (bevásárlás, gyógyszerváltás) szíves-
kedjen jelezni az Intézményvezetőnek Bakti Zoltánnénak 
a 06 30 488-6817-es telefonszámon elérhető!

Házasságkötések:
Dóka Krisztián - Hadar Okszána

Tamás Rajmund – Berta Gitta
Pankotai Szabolcs – Berta Anett

Gyémánt Attila – Piros Beáta
Fodor Tamás – Jécsák Fanni

Takács Sándor – Varga Andrea
Iván Zsolt – Dzsurbán Katalin
Kovács Viktor – Tamás Enikő

Bóra Attila Tamás – Sitku Edina
Vitális József – Tóth Enikő

Csontos Zoltán – Orosz Regina
Gábor Ferenc Attila – Berki Evelin Yvett

Anyakönyvi hírek

Születések:

Bakó Emília
Balogh Ruben

Fejes Anna
Galyas Tímea Kiara

Kupi Zara Laura

Halálesetek:

Bíró István
Kovács Mihály
Ribóczi András
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„HÁRSFALVI PÉTER” ÁLTALÁNOS  
ISKOLA HÍREI, ESEMÉNYEI

• A nyár folyamán beüzemelésre került az EFOP 3.2.3 pályázat-
ból beszerzett 4 db digitális tábla, így minden tanterem rendel-
kezik a modern oktatási eszközzel.

• Az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 „Alapvető fogyasztási cik-
kek biztosítása szegény gyermekes családok számára” c. pro-
jekt keretében tanszercsomag kiosztására került sor 97 tanuló 
esetében, amely anyagilag nagy mértékben segítette az érintett 
családokat a tanévkezdésben. A csomag tartalmazott füzeteket, 
íróeszközöket, ollót, ragasztót, tolltartót, tisztasági csomag, víz-
festék, korong, pálcika, vonalzó, ecset, számegyenes, óralap.

• Minden tanuló részére időben megérkezett az ingyenes tan-
könyvcsomag, amely nagy mértékben segíti az oktató-nevelő 
munkát, az ismeretek elsajátítását, a tanórára való felkészülést.

• Sor került iskolabútor beszerzése, 30 db tanulói pad és 60 db 
tanulói széket kapott az intézmény a Kisvárdai Tankerületi Köz-
pont jóvoltából.

• Szeptember 1-jén elkezdődött a 2020/2021-es tanév. Az 1. osz-
tályba 17 tanuló érkezett: Bakró Mirella, Balogh Alekszander, 
Balogh Diána, Balogh Péter Rikárdó, Horváth Diána, Horváth 
Martin, Jóni Richárd Brájen, Jóni Rikárdó, Kanizsár Dávid, 
Kokas Erika Vivien, Lakatos Rikárdó Levente, Mitruska Tibor 
Milán, Murguly Melánia, Nagy János Dominik, Pataki Vanesz-
sza, Torma Aliz, Váczi Ádám. 

• Az új típusú koronavírus elleni védekezést segítve Ófehértó 
Község Önkormányzata kér darab digitális lázmérőt ajándéko-
zott az intézménynek, melynek segítségével ki lehet szűrni az 
iskolába betegen érkező tanulókat. Ezúton is köszönjük szépen 
a felajánlást!

• A járványügyi intézkedéseket is megtette az iskola: a fertőtlení-
tésen, lázmérésen kívül az iskolába a dolgozókon és tanulókon 
kívül más személy csak indokolt esetben, intézményvezetői en-
gedéllyel léphet be.

• Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltósági Fő-
felügyelősége a gyerekek tűzmegelőzési ismereteinek felmérése 
és fejlesztése céljából online felületen kitölthető interaktív tűz-
védelmi teszteket készített a felső tagozatos diákok részére. A 
tesztek kitöltésével a gyerekek felmérték és fejlesztették a tűzzel 
és a tűzoltással kapcsolatos ismereteiket.

• A Magyar népmese napja alkalmából meseírási versenyt szer-
veztünk, melyre szeretettel vártunk minden kedves tollforgató 
diákot. A következő szavaknak kötelezően szerepelni kellett a 
szövegben: Egyszer volt, hol nem volt; Óperenciás-tenger; Sze-
rencséd, hogy szépen köszöntél, mert hiszen azonnal felfaltalak 
volna!; tündér; három királylány; három királyfi; boszorkány; 
hétfejű sárkány; arany; Hol jársz erre, ahol a madár se jár?; a 
próbatételek; Ma is élnek, ha meg nem haltak.

• Születésének évfordulóján történelem órákon megemlékeztünk 
iskolánk névadójáról Dr. Hársfalvi Péter történészről. Feleleve-
nítettük a munkásságát, megismertettük tanulóinkkal a telepü-
lésünkhöz kötődő kutatási területét. 

• A 8. osztályosok szülei részére a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Iparkamara szakembere tájékoztatót tartott, megkönnyítve ez-
zel a pályaválasztást.

• A baktalórántházai Gyerekesély Iroda jóvoltából kézműves fog-
lalkozást tartottunk a gyerekek részére, ahol ősszel kapcsolatos 
ajtódíszeket készítettek. 

2020. augusztus
Ófehértó Község  
Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSBÓL LÉTESÜLT  
A HELYI VÁLLALKOZÁSOKNAK  HELYET BIZTOSÍTÓ 

INKUBÁTORHÁZ ÓFEHÉRTÓN

Ófehértó Község Önkormányzata a Széchényi 2020 Te-
rületfejlesztési Operatív Program keretében meghirde-
tett, „Inkubátorházak fejlesztése” című pályázati kiírás-
ban 291,38 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert el. A projekt megvalósításával az önkormányzat a 
kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességé-
nek javítását, a vállalkozói hajlandóság növelését, az ön-
foglalkozatás és az innovatív vállalkozói szemléletmód 
terjedését szeretné ösztönözni azáltal hogy alapinfra-
struktúrát biztosít a helyi vállalkozások részére.

Ófehértó Község Önkormányzata elkötelezett a helyi vál-
lalkozások létrejöttének ösztönzése és támogatása iránt. 
Az önkormányzat igen kedvező helyzetbe került azáltal, 
hogy az M3-as autópálya a település mellett halad el és le-, 
illetve felhajtó épült mely közvetlenül bekapcsolta a nem-
zetközi áruforgalomba és közlekedésbe a települést. A pro-
jekt célja, hogy az inkubátorházba betelepülő vállalkozások 
az inkubációs időszak alatt annyira megerősödjenek, hogy a 
vállalkozások telephelyi és menedzsment funkcióinak meg-
erősödésével hozzájáruljanak a helyi és térségi foglalkozta-
tottság, valamint magas hozzáadott értéket előállítva a GDP 
növeléséhez, ezáltal a helyi iparfejlesztés és a nemzetgaz-
daság erősödéséhez. A fejlesztés közvetlen célja, hogy az 
önkormányzati tulajdonú inkubátorház hozzájáruljon a mi-
nőségi vállalkozói adottságokra alapozott, piacképes, lehe-
tőségorientált vállalkozások számának bővüléséhez. 

A fejlesztést egy már hosszú évek óta használaton kívül 
álló épület helyén valósította meg az önkormányzat. Az így 
létrejövő közel nettó 400 m2 alapterületű inkubátorház, a 
benne található irodai, közösségi és multifunkciós terekkel 
egy igen modern és minden igényt kielégítő környezetet is 
infrastruktúrát biztosít az ide betelepedő induló vállalkozá-
soknak ahhoz, hogy megerősödve továbbléphessenek majd. 
Az épülethez ingyenes akadálymentesített parkoló és két 
elektromos töltőállomás is tartozik a környezettudatosság 
jegyében, illetve az épület fűtéshez/hűtéshez és az ener-
giaellátásához szükséges energiát is megújuló energiával 
szolgálja ki a fűtést/hűtést biztosító hőszivattyús rendszer 
és a 15 kWp-s napelemes rendszer által.

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

Bővebb felvilágosítás: 
Simon József polgármester 
tel: 30/9601915 
e-mail: ofeherto.polgarmester@gmail.com
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2020. augusztus

Ófehértó Község Önkormányzata

Sajtóközlemény

UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSBÓL LÉTESÜLT A HELYI VÁLLALKOZÁSOKNAK 
HELYET BIZTOSÍTÓ INKUBÁTORHÁZ ÓFEHÉRTÓN

Ófehértó Község Önkormányzata a Széchényi 2020 Területfejlesztési Operatív Program 
keretében meghirdetett, „Inkubátorházak fejlesztése” című pályázati kiírásban 291,38 millió 
forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt megvalósításával az önkormányzat a
kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének javítását, a vállalkozói hajlandóság 
növelését, az önfoglalkozatás és az innovatív vállalkozói szemléletmód terjedését szeretné 
ösztönözni azáltal hogy alapinfrastruktúrát biztosít a helyi vállalkozások részére.

Ófehértó Község Önkormányzata elkötelezett a helyi vállalkozások létrejöttének ösztönzése és 
támogatása iránt. Az önkormányzat igen kedvező helyzetbe került azáltal, hogy az M3-as autópálya a 
település mellett halad el és le-, illetve felhajtó épült mely közvetlenül bekapcsolta a nemzetközi 
áruforgalomba és közlekedésbe a települést. A projekt célja, hogy az inkubátorházba betelepülő 
vállalkozások az inkubációs időszak alatt annyira megerősödjenek, hogy a vállalkozások telephelyi és 
menedzsment funkcióinak megerősödésével hozzájáruljanak a helyi és térségi foglalkoztatottság, 
valamint magas hozzáadott értéket előállítva a GDP növeléséhez, ezáltal a helyi iparfejlesztés és a 
nemzetgazdaság erősödéséhez. A fejlesztés közvetlen célja, hogy az önkormányzati tulajdonú 
inkubátorház hozzájáruljon a minőségi vállalkozói adottságokra alapozott, piacképes, 
lehetőségorientált vállalkozások számának bővüléséhez. 

A fejlesztést egy már hosszú évek óta használaton kívül álló épület helyén valósította meg az
önkormányzat. Az így létrejövő közel nettó 400 m2 alapterületű inkubátorház, a benne található irodai, 
közösségi és multifunkciós terekkel egy igen modern és minden igényt kielégítő környezetet is 
infrastruktúrát biztosít az ide betelepedő induló vállalkozásoknak ahhoz, hogy megerősödve 
továbbléphessenek majd. Az épülethez ingyenes akadálymentesített parkoló és két elektromos 
töltőállomás is tartozik a környezettudatosság jegyében, illetve az épület fűtéshez/hűtéshez és az 
energiaellátásához szükséges energiát is megújuló energiával szolgálja ki a fűtést/hűtést biztosító 
hőszivattyús rendszer és a 15 kWp-s napelemes rendszer által.

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


