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Az első deres reggelek után jobban összehúzzuk ma-
gunkon a kabátot, este pedig hazatérvén, kezünket egy 
bögre illatozó teán melengetjük. S mikor a gyertya fé-
nyébe tekintünk, eszünkbe jut egy szó. Egy szó, melyet 
elkezdünk magunkban mondogatni: Karácsony.

Mennyire kiüresedett mára már ez a fogalom. A lecsen-
desülés helyett, minden-
felől zajos fények, képek 
bombáznak bennünket. 
Egyre értékesebb ajándé-
kokkal kívánjuk megvenni 
egymás szeretetét. Egy-
re hangosabbak vagyunk 
egymással is. Nem vesszük 
észre, hogy a legnagyobb 
ajándék mi magunk va-
gyunk a másiknak. A legna-
gyobb ajándék, hogy ilyen-
kor odaforduljunk szeretteinkhez. Egy kedves gesztus, 
egy mosoly, egy szó, a legdrágább ajándékkal felér. Az 
adventi időszakban, milyen jó lenne, ha este letudnánk 
ülni egy gyertyafényes beszélgetésre, elcsendesedve, 
mosolyogva, odafigyelve egymásra. Ha így készülnénk 
a karácsonyra, ismét megtörténne, hogy 24-én este, 
körbe állva a karácsonyi asztalt, az Szent oltárrá ne-
mesedne. Vannak illatok ilyenkor, amelyek különleges 
gondolatokat ébresztenek bennünk. Egykori karácso-

nyok emléke: amikor mama sütötte a kalácsot, ame-
lyet én már soha nem fogok tudni úgy megsütni. Anya, 
aki készítette a finom ételt. Apa, aki becsempészte az 
ajándékot, vagy a Szerelmem, akivel együtt díszítettük 
az első közös fenyőfát. Sokunk számára ők már csak 
emlékek, keserűen fájó, de szívmelengető emlékek. 
Ezekben a napokban még inkább itt vannak azok a 

szeretteink, akik már a csil-
lagokból tekintenek ránk, s 
ott lesznek a családjukkal 
Szentestén. A semmihez 
sem fogható pillanatban, 
amikor meggyújtjuk az asz-
talon a gyertyát. Ilyenkor, 
akik ott vagyunk, egymásra 
tekintünk, s egymás arcá-
ban látjuk meg a bennünk 
megszületett szeretetet. A 

szeretetet, melyet a megszülető „Világ Világossága” 
hozott el ismét közénk. 

Ebben az újra háborgó világunkban különösen fon-
tos, hogy őszintén, igaz szívvel forduljunk egymás felé 
ezekben a napokban és tudjuk megőrizni a szeretetet, 
a megszülető fényt az elkövetkező 365 napban is. 

Tóth Zsuzsanna 
muzeológus

Gondolatok karácsonyra
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A gazdaság minden területén tapasztal-
ható krízis miatt hónapról-hónapra egyre 
nehezebb körülményekkel kell számol-
nunk, és ahogyan a háztartásokban, úgy 
településünk költségvetésében is első-
sorban a kiszámíthatóságra, a stabilitásra 
törekszünk. Hálásak vagyunk azért, hogy a 
nehézségek ellenére is úgy jellemezhetjük 
2022-őt, mint a fejlesztések és a közösségi 
programok évét.

A legnagyobb és legkomolyabb beru-
házásunk ez évben a Városi Piaccsarnok 
létesítése volt, amellyel régi vágyunk vált 
valóra. A modern és kényelmes eladó- és 
vevő-térben korszerű körülmények között 
értékesíthetik portékáikat a helyi terme-
lők, az épület pedig városközpontunk új 
ékköve lett. 

Ebben az évben több utat sikerült fel-
újítanunk, új kerékpárutat létesítettünk, 
járdákat korszerűsítettünk, hogy bizton-
ságosabbá váljon a közlekedés. A Mály-
váskertben gyalogosátkelőt hoztunk létre, 
hogy az iskolába járó diákok is nyugodtan, 
veszély nélkül tehessék meg az otthonuk-
tól iskolájukig tartó utat. Évtizedes hiányt 
pótlunk minden útszakasz megépítésével 
és megújításával, ezért igyekszünk a to-
vábbiakban is forráshoz jutni, hogy foly-
tathassuk ezt a munkát. 

Fontos fejlesztésként tekintünk Újfe-
hértó egyetlen középiskolájának, a 
61 éve működő KOSZISZ Szent István 
Gimnáziumnak a korszerűsítésére. 
Az intézmény új külsőt kapott és a 
teljes körű energetikai beruházásnak 
köszönhetően megújuló energiafor-
rások alkalmazása is lehetővé vált. Az 
intézmény és önkormányzatunk kö-
zötti kapcsolat példaértékű, a diákok-
kal több közös rendezvényünk is van. 

A temető világítás- és kamerarend-
szerének a korszerűsítése mellett a 
ravatalozó elé előtetőt építettünk, 
amelynek köszönhetően elhunyt sze-
retteinkre méltósággal emlékezhe-
tünk. Sokan jelezték a korábbiakban, 

hogy a sírok gondozását nehezíti a világí-
tás hiánya, ezért tartottuk szükségesnek, 
hogy lámpatesteket helyezzünk ki a teme-
tőben. Fontos a számunkra, hogy minden 
városlakó érezze, szava van a településünk 
életének, fejlődésének alakításában. Ha 
érkezik megjegyzés, észrevétel, javaslat, 
akkor az nyitott fülekre talál, igyekszünk 
minden problémát orvosolni. 

A kisgyermekes családok számára új játszó-
teret alakítottunk ki, emellett igyekszünk 
a fiataloknak lehetőséget teremteni az 
egészséges szabadidő eltöltésre. A Szegedi 
Károly Sport- és Szabadidőközpont, a kon-
dipark, valamint a rekortán futópálya kíná-
lata mellett most épül az új futballpályánk 
és további kondiparkokat is szeretnénk lét-
rehozni. Új játszótér kialakítását tervezzük 
a Spar melletti társasházak oldalában. 

A Játékvár Bölcsőde bővítése halad, remé-
nyeink szerint jövő ősszel már új épület-
ben kezdhetnek városunk legkisebbjei. 

Vannak terveink bőséggel a jövő évre is: 
megépül a kerékpárút a temetőtől a Hon-
védelmi Sportközpontig, valamint folytató-
dik a csapadékvízelvezető rendszer korsze-
rűsítése a Mályváskertben, és befejeződik 
a belvárosi kerékpárút-fejlesztés. Újabb 
okos-fejlesztésekre pályázunk: okos-pa-

dot szeretnénk elhelyezni a városban, va-
lamint a közvilágításunkat is bővítenénk 
környezetbarát eszközökkel. További útfel-
újítások várhatók és a helyi agrárium erő-
sítése érdekében egy hűtőházat létesítünk. 
Szeretnénk felújítani az Eötvös utcai Idősek 
Nappali Ellátó Központját is. 

Büszke vagyok közösségi programjaink-
ra, nagy sikert aratott a Fürtös Meggy 
Fesztivál, a Szent István napi sokadalom, 
a Városnapi kavalkád és itt van a Kará-
csonyi Forgatag, amely három éve tö-
retlen népszerűségnek örvend. A neves 
előadóművészek műsorai és a színházi 
előadások folytatódnak, jövőre is lesz bő-
ven lehetőség a szórakozásra. A mára már 
hagyományosság vált programjaink mel-
lett jövőre újakat is szervezünk: Volt egy-
szer... sorozatban szeretnénk emlékezni 
a Szövőgyárra, a Zeneiskolára, ezekre az 
alkalmakra várjuk az Újfehértóról elszár-
mazottakat is. 
Boldog vagyok, mert a korábban tapasz-
talt népesség csökkenés megállt, a lakos-
ságszámunk növekedésnek indult. Köszö-
nöm Magyarország kormányának, hogy 
a családtámogatási rendszer keretében 
egyre több ingatlanvásárlás és felújítás 
valósulhat meg, emellett hálás vagyok a 
városunknak szánt forrásokért is, ame-
lyekből fejlesztéseinket finanszírozzuk.

Tudom, hogy nem lesz kevesebb a mun-
ka jövőre sem, de van elegendő erőnk és 
szorgalmunk ahhoz, hogy az elképzelé-
seinket valóra váltsuk. Munkatársaimmal 
a következő időszakban – a beruházások 
mellett – azon fogunk dolgozni, hogy Új-
fehértó ne a politikai csatározások színtere 
legyen, hanem a béke és a nyugalom szi-
gete, ahol mindenki otthonra talál. 

Áldott, békés Karácsonyt és Boldog Új 
Esztendőt kívánok minden Újfehértói-
nak!

Tisztelettel:
Dr. Hosszú József

polgármester

EREDMÉNYES MŰKÖDÉS, GYARAPODÓ VÁROS – 
AZ IDEI ÉVBEN IS VAN MIRŐL SZÁMOT ADNI  ÚJFEHÉRTÓN

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
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VISSZATEKINTÉS 2022- ESEMÉNYDÚS ÉV VOLT!



Ú  J  S  Á  GÚjfehértó Város Önkormányzatának lapja

2022. december
IV. Évfolyam, 1. szám

4

Az Újfehértói Polgármesteri Hivatal ügy-
félforgalmát 2022 novemberéig a köz-
terület – felügyelet kivételével a szék-
helyén bonyolította. A napi működés 
során nyilvánvalóvá vált, hogy a Hivatal 
épülete, belső elrendezése, és az abban 
található helyiségek mérete nem szolgál-
ja kellőképpen az ügyfelek, helyi lakosok 
kulturált, rendezett környezetben tör-
ténő fogadását, az esetleges várakozás 
elfogadható módon történő eltöltését, a 
felvilágosításhoz, tájékoztatáshoz, kére-
lemkezeléshez szükséges ügyfél – ügy-
intéző kapcsolat optimális biztosítását. 
Fenti okok miatt döntött úgy a Képviselő 
– testület, hogy ügyfélfogadásra a hivatal 
székhelyétől eltérő ingatlanban, épület-
ben, vagy épületrészben is sor kerülhet. A 
székhelytől eltérő helyen történő ügyfél-
fogadással érintett ügykörökről a jegyző 
– a polgármester egyetértésével – dönt. 
Az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatának berendezésére a 4244 
Újfehértó, Szent István út 6. szám alatti 
ingatlanban került sor, ahol 2022.11.02. 
napjától intézhetik a helyi lakosok az 
adóügyeket, a szociális és gyermekvédel-
mi ügyeket valamint a városüzemeltetési 
típusú ügyeket.

Az Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási 
rendje továbbra is változatlan: 
hétfő: 8:00 – 13:00, 
kedd, csütörtök és péntek: 
8:00 – 12:00, 
továbbá szerda: 8:00 – 17:00 óra 
között.

A fenti intézkedések nyomán az Újfe-
hértói Polgármesteri Hivatal kulturált, 
az ügyfelek kiszolgálására minden elvá-
rást és kötelezettséget biztosítóan, kivá-
lóan alkalmas körülmények között várja 
a Tisztelt Lakosokat. 

Adózással és szociális juttatásokkal 
kapcsolatos tájékoztatás

Újfehértó Város Képviselő-testülete a 
korábbi években hozott döntésével, 
a város területén a magánszemélyek 
kommunális adóját és a helyi iparűzé-
si adót vezette be. Ebben az évben a 
Képviselő-testület a magánszemélyek 
kommunális adója mértékének 25%-os 
csökkentéséről rendelkezett. A kedvező 
változásról minden adózó határozatban 
értesült. A rendelkezés végrehajtása 
megtörtént oly módon, hogy az I. fél-
évi adó összegét még a régi mértéknek 
megfelelően kellett megfizetni, az adó 
csökkentés összege a II. félévi adó ösz-
szegéből került teljes mértékben jóvá-
írásra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a magán-
személyek kommunális adója adó-
nemben azon adóalanyoknak, akik-
nek adókötelezettségük keletkezik 
2023. január 01. napjától (pl. 2022. 
évben ingatlant vásároltak) adatbe-
jelentési kötelezettségük keletkezik 
2023. január 15. napjáig. Akik ko-
rábbi években keletkezett adókötele-
zettségükről nem nyújtottak be adat-
bejelentést, kérem, hogy azt mielőbb 
pótolni szíveskedjenek.

Akiknek adókötelezettségükben kö-
vetkezett be változás (pl. ingatlan ér-
tékesítése) ugyancsak adatbejelenté-
si kötelezettség terheli 2023. január 
15. napjáig. 

Az adatbejelentési nyomtatványok 
beszerezhetőek személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 
(Újfehértó, Szent István u. 6.) alatt. Az 
elektronikus kapcsolattartásra köte-
lezett adózók (egyéni vállalkozók) a 
nyomtatványt az https://ohp-20.asp.
lgov.hu/ linken érhetik el.

A magánszemélyek kommunális adója 
adónemben 38.421 ezer Ft, helyi ipa-
rűzési adó adónemben pedig 240.370 
ezer Ft befizetés érkezett 2022. évben 
az önkormányzat számlájára. 
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja 
továbbá a Tisztelt Lakosokat, hogy – 
lapzártáig -  51.133.842 forint szociális 
típusú pénzbeli ellátást folyósítására 
került sor.

Népszámlálással 
kapcsolatos tájékoztató

2022. október 18. és 2022. novem-
ber28. napja között országos nép-
számlálást bonyolított le a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH), a helyi önkor-
mányzatok bevonásával és együttmű-
ködésével. Újfehértó városban a szám-
lálóbiztosok feladatát jelentős számban 
a polgármesteri hivatal munkatársai 
végezték, akik hely- és személyes isme-
reteik alapján, a velük szemben támasz-
tott elvárásoknak és követelményeknek 
kiválóan tettek eleget.

A népszámlálással kapcsolatos kötele-
ző adatszolgáltatás során - néhány ki-
vétellel – a lakosság teljes mértékben 
együttműködő volt, amelyet tisztelettel 
megköszönünk Önöknek.

Tájékoztatás az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatáról
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Tájékoztatás az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatáról AZ ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉV VÉGI MUNKARENDJEAZ ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉV VÉGI MUNKARENDJE
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az energiatakarékosság érdekében hozott Képviselő-testületi Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az energiatakarékosság érdekében hozott Képviselő-testületi 
döntés az önkormányzati hivatal év végi munkarendjét is érinti. döntés az önkormányzati hivatal év végi munkarendjét is érinti. 

2022. december 27. napjától 2023. január 6. napjáig2022. december 27. napjától 2023. január 6. napjáig
közigazgatási szünet miatt a Hivatal ZÁRVA tart.közigazgatási szünet miatt a Hivatal ZÁRVA tart.

Az Új Esztendő első munkanapja és egyben ügyfélfogadási időpontja:  2023. január 9.Az Új Esztendő első munkanapja és egyben ügyfélfogadási időpontja:  2023. január 9.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket, és Egészségben, Áldott Karácsonyi Ünnepeket, és Egészségben, 
Eredményekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk!Eredményekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk!

Dr. Veres IldikóDr. Veres Ildikó
jegyzőjegyző

AZ ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉV VÉGI MUNKARENDJE
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az energiatakarékosság érdekében hozott Képviselő-testületi 
döntés az önkormányzati hivatal év végi munkarendjét is érinti. 

2022. december 27. napjától 2023. január 6. napjáig
közigazgatási szünet miatt a Hivatal ZÁRVA tart.

Az Új Esztendő első munkanapja és egyben ügyfélfogadási időpontja:  2023. január 9.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket, és Egészségben, 
Eredményekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk!

Dr. Veres Ildikó
jegyző
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Színes programok gazdagítják az idősek hétköznapjait a SZOSZOK-ban
Az ember az életét a szükségletek 
komplex folyamatában éli le. Ahhoz, 
hogy éljen, az embernek ételre, ru-
házatra, és lakásra van szüksége. A 
szükségletek kielégítetlensége prob-
lémákhoz vezethet. Ilyen szükség-
letnek számít a szeretet, a közössé-
gi kölcsönhatások, a lelki egészség, 
az önmegvalósítás, a szellemi élet 

és az igazságos bánásmód is. Csak 
ezekkel élhetünk megfelelő lelki és 
szellemi életet. A lakáshoz kötött, 
elesett öregek, akik szeretteik vagy 
segítő szomszédok nélkül élnek, sok-
szor már fizikai szükségleteiket sem 
tudják kielégíteni, nemhogy a lelki 
igényeiket. Helyzetük folyamatosan 
romlik a szociális működés területén. 

Ezért közös feladatunk e személyek 
felkutatása, illetve a beteg elesett 
emberek sorsának nyomon követé-
se, segítése.
Intézményünkben tizenegy szakfela-
dat működik - idősek otthona, étkez-
tetés, tanyagondnoki szolgálat, házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, szenvedélybe-

Új és régóta nagysikerű programjaink-
kal igyekeztünk a város lakosságának 
kulturálisan pezsgő életet biztosítani. 
Nem maradhattak el a gyermek előa-
dások, ahol városunk óvodásai és kisi-
skolásai vettek részt. Természetesen a 
felnőtt színházkedvelőinkre is gondol-
tunk, teltházas nézőtér előtt játszottak 
intézményünkben az ország neves szí-
nészei és természetesen a vastaps sem 
maradt el.
Nem csak a színház szerelmeseinek, 
de a zeneimádók is megtalálhatták a 
kedvüknek való eseményeket. A város-
naphoz szorosan kapcsolódva Zorán 
életmű koncerten vehettek részt láto-
gatóink, majd ősszel az Ismerős Arcok 
együttes nálunk mutatta be vadonatúj 
albumát. November végén pedig fiata-
lok és a régóta fiatalok az Apostol szüle-
tésnapi koncertjén szórakozhattak.

Az év elején a már hagyományos online 
farsang eseményünkön mutattuk be a 
kicsinyek kreatívabbnál kreatívabb jel-
mezeit.
Hagyományteremtő szándékkal és a 
Helytörténeti Gyűjteménnyel együtt-

működve hirdettük meg az Orchideás 
– rétet bemutató túrasorozatot, ahol a 
város iskolásait és a lakosokat ismertet-
tük meg környékünk szépségeivel.  

Szintén a Helytörténeti Gyűjteménnyel 
közösen szerveztük meg a Múzeumok 
éjszakáját, és az első Újfehértói Szüreti 
Mulatságot. 
A helyi iskolák ebben az évben is rend-
szeresen látogatták a Helytörténeti 
Gyűjtemény kiállításaihoz készült mú-
zeumpedagógiai foglalkozásokat, me-
lyek már több iskolában beépültek a pe-
dagógiai programban. Ebben az évben 
életre hívtuk az Újfehértói Aranykincs 
Múzeumbaráti Kört, akik számos tör-
ténelmi és néprajzi előadást szerveztek 
nagy sikerrel.
Az év vége sem maradt kulturális prog-
ramok nélkül, vasárnaponként gyer-
tyagyújtással hangolódtunk a Kará-
csonyra. 

Szűcs Emese
rendezvényszervező

Mozgalmas volt az év a Zajti Ferenc Kulturális Intézményben

Az őszi munkaszezon Benedek Elek szü-
letésnapjával kezdődött, majd Hajdú 
Katalin gyermekíró interaktív műsorán 
vettek részt az Oltalom Iskola második 
osztályos tanulói. A sárkány barlangjától a 
királylány kiszabadításáig tartott az a játé-
kos vetélkedő, amelyen ugyancsak az Ol-
talom Iskola hét alsós osztálya vett részt. 
Az akadályversenyen több mint 150 
gyereket mozgattunk meg. Meseolva-
sás, „medvevadászat” és memóriajáték is 
szerepelt a népmese napi foglalkozáson.
Az Országos Könyvtári Napok rendezvé-

nyeinek keretében Múltidéző városnéző 
címmel a múlt ismerete a jövő esélye té-
mában, várostörténeti túrán vettek részt 
vendégeink. Régi fotók, filmek, anekdo-
ták, játékok segítségével barangoltuk be 
képzeletben városunkat. 
DemenSzia - Őszintén a demenciáról: 
Hogyan őrizhetjük meg memóriánkat? 
címmel tartott előadást Cserbán Józsefné 
a Modus alapítvány kuratóriumának el-
nöke, szakvizsgázott szociálpolitikus.
Pályaorientációs nap keretében három 
osztály is ellátogatott hozzánk, hogy is-

merkedjenek a könyvtárossággal. Remél-
hetőleg sikerült néhányukban felkelteni 
az érdeklődést a szép - nem is szakma, 
mint inkább hivatás iránt. Az Advent 
időszakában papírszínházi meseórákkal 
készültünk a Tarnai Tanoda diákjai és óvo-
dásai számára. 
November 1-től csökkentett nyitva tar-
tással ugyan, de továbbra is a legfrissebb 
könyvekkel, folyóiratokkal várjuk kedves 
olvasóinkat!

Bolega Mária
könyvtáros   

Könyvtári összefoglaló
A könyvtár a kölcsönzésen túl, számos rendezvénnyel is igyekszik megörvendez-
tetni a kultúra szerelmeseit. Íme néhány rendezvény az idei programkavalkádból.
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Erkel Ferenc Általános Iskola és Művészeti Iskola

Az Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola legfontosabb céljai közé tartozik, hogy a 
tanulás mellett színes közösségi programokat szer-
vezzünk diákjainknak. Fontosnak tartjuk, hogy kicsik 
és nagyok egyaránt jól érezzék magukat második 
otthonunkban. Mozgalmas, változatos programok-
ban gazdag volt az idei ősz, a teljesség igénye nélkül 
álljon itt ezek közül néhány:

A 2022/2023-as tanévben ismét elnyertük az 
Örökös Boldog Iskola címet. 

Szeptember utolsó péntekje az egészségtudatos-
ságról és a testmozgásról szólt, hiszen iskolánk 
idén is csatlakozott az Európai Diáksport Napjához. 
Immár sokadik alkalommal pályáztunk sikeresen, 

így ősszel csodálatos négy napot tölthettünk a Par-
tiumban és Erdélyben a „Határtalanul!” program 
keretében. A gyerekek nagy örömére elkészült egy 
új játszótéri eszközünk: a VÁR, melyet azóta is nap 
mint nap megrohamoznak, elfoglalnak alsósaink. 
Október végén szülői szervezetünkkel karöltve nagy 
sikerű jótékonysági bált szerveztünk.

Az ünnepek során figyelünk a jótékonykodásra, ezért 
csatlakoztunk a „Gyűjtsünk csokit együtt Mikulásra” 
és a „Válts egy csokit mosolyra!” kezdeményezéshez. 

Tanulóinkkal és szüleikkel, valamint tanárainkkal az 
év legszebb ünnepére adventi gyertyagyújtással, ka-
rácsonyi hangversennyel és ünnepséggel készülünk.

Iskolánk valamennyi diákja és dolgozója nevében 
örömteli várakozást, békés, boldog karácsonyt, szép 
ünnepet kívánunk városunk valamennyi lakójának!

Béres Józsefné
intézményvezető

Családias közösség, szeretetteljes kö-
vetkezetesség – kiegyensúlyozott okta-
tás-nevelés az Erkel Iskolában

tegek nappali ellátása, idősek nappali ellátása, pszichiát-
riai betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek közös-
ségi ellátása, család és gyermekjóléti szolgálat, támogató 
szolgáltatás. 

A különböző szolgáltatásokat igénybe vevők minden-
napi életének a segítése mellett, intézményünk sokféle 
programot szervezett az év során. Minden telephelyen 
tartottunk farsangi mulatságot, ezt követte a húsvéti ké-
szülődés, majd a nyári kirándulások, fürdőzések. Megem-
lékeztünk az államalapítás ünnepéről, valamint aktívan 
részt vettünk a különböző városi rendezvényeken. Az ad-
venti időszak mind a négy telephelyen különleges helyet 
foglal el az ellátottak éltében, ezért kiemelt figyelmet for-

dítunk rá. Különösen fontos a bentlakásos intézményben, 
ahol az idősek a hátra lévő napjaikat töltik.

Az intézményben ötven fő munkavállaló dolgozik, akik 
lelkiismeretesen, alázattal végzik munkájukat, nincs tár-
sadalmi megbecsülésük, de ez nincs kihatással a minősé-
gi munkavégzésre. Az ellátottak, illetve a hozzátartozók 
pozitív visszajelzése mindennap új erőt ad a dolgozóknak 
további szolgálatukhoz.

Puhola Józsefné 
intézményvezető

Dél-Nyírségi Többcélú  Önkormányzati Kistérségi  Társulás 
Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ
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Oltalom Iskola
Ebben a tanévben is nagy szeretettel vártuk az első 
osztályos nebulókat, akik örömmel vették birtokba a 
számukra kialakított modern, mai igényeknek meg-
felelő tantermeket. Versenyeken vettünk részt, ahol 
a tanulóink nagyon szép eredményeket értek el. Az 
emeltszintű nyelvtanítás nagy izgalmakat hozott az 
életünkbe, de tudjuk, mai világunkban fontos, hogy 
piacképes tudáshoz juttassuk a diákokat. Az élmény-
pedagógiai oktatást kiegészítettük modern okos 

táblák vásárlásával, melyet a gyerekek, pedagógu-
sok szívesen használnak tanítási órákon. Új parkkal 
szépült iskolánk bejárata, melyet a szülőkkel közö-
sen alakítottak ki az iskola dolgozói. 
Ahogyan az év többi részében, az elmúlt hónapokban 
is mozgalmas időszakot éltünk az intézményben. Az 
aktív időszak után az advent heteiben folyamatosan 
lecsendesedünk, befelé fordulunk és igyekszünk 
egymásra, a jóra, a lelki békénkre koncentrálni. 

Vasvári Pál Tagintézmény
Visszatekintés a Vasvári Pál Tagintézmény mindennapjaira 2022-ben
Iskolánk az oktató-nevelő munkán kívül fontosnak tartja 
a hagyományok ápolását (nemzeti ünnepek, keresztény 
ünnepek), a kulturális értékek közvetítését, a gyerekek 
szabadidejének hasznos eltöltését, amelyek fejlesztik 
szociális érzékenységüket, közösséget építenek.

Ebben az évben is rengeteg programot kínáltunk tanuló-
ink számára, ilyen például a farsangi időszakban tartott 
programjaink, amelyek közkedveltek a gyerekek köré-
ben. A népi hagyományok felelevenítése után a telet a 
jelmezes felvonulással búcsúztattuk, amelyen minden 
osztály megmutathatta kreativitását. A napot egy közös 
táncmulatsággal zártuk. Intézményünk kiemelt esemé-
nye a márciusban megrendezett Vasvári-hét. Ekkor isko-
lánk névadójára, Vasvári Pálra emlékezünk. A gyerekek 
az ovis-elsős váltóversenyen, a német nyelvi versenyen, 
valamint alsós 
szavalóversenyen 
mérhették össze 
tudásukat. A hét 
utolsó napján az 
1848/49-es for-
radalom és sza-
badságharc hőse-
iről emlékeztünk 
meg. Áprilisban 
újra szerveztünk 
húsvéti bazárt, 
ahol szülők, gyere-
kek, pedagógusok közösen árulták porté-
káikat. 

A Lázár Ervin Program is sok lehetőséget 
kínált diákjaink számára. Ellátogathat-
tak a Fővárosi Nagycirkuszba, a Nemzeti 
Táncszínházba, a nyíregyházi Móricz Zsig-

mond Színházba, a debreceni Agóra Tudomáyos Élmény-
központba. Júniusban rendeztük meg a Gyermeknapot. 
Gumivár, csillámtetoválás, lufihajtogató bohóc, extrém 
íjászat, buborékfoci, streetfighter show is szerepelt a 
programok között.

Iskolánk ismét sikeresen pályázott a napközis Erzsé-
bet-táborra 3x52 fővel, valamint a zánkai Erzsébet-tábor-
ra is 118 fővel. Így újra gondtalanul szórakozhatott több 
száz kisdiák.
A december a tanulók körében a legkedveltebb hónap. Az 
adventi időszakra nemcsak iskolánkat öltöztettük ünnepi 
díszbe, hanem lelkünkben is készültünk a karácsonyra. 
Hagyományainkhoz híven az alsós évfolyamok minden 
hétfőn egy zenés műsorral kedveskedtek mindannyiunk-
nak, majd meggyújtottak egy-egy gyertyát az aulában 

elhelyezett adventi koszorún. A Mikulás is el-
látogatott iskolánkba, hogy megjutalmazza a 
gyerekeket. A téli szünet előtti utolsó napon 
minden évben közösen várjuk a karácsonyt. 
Sok éve hagyomány nálunk, hogy a 3. évfolya-
mos tanulók karácsonyi műsorral teszik még 
szebbé az ünnepvárást. 

A Vasvári Pál Tagin-
tézmény tanulói és 
pedagógusai nevében 
mindenkinek áldott, 
békés karácsonyi ün-
nepeket és boldog új 
évet kívánok!
                                                                                                     

Kiss Ernő László
tagintézmény-vezető
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A ma iskolájának az az elsődleges feladata, hogy felkészítsen a 
holnap kihívására. A Református Iskolában szükségesnek tart-
juk, hogy a biztos elméleti tudás megalapozása mellett tanu-
lóink minél több lehetőséget kapjanak arra, hogy ezt a tudást 
alkalmazzák, tapasztalatokat szerezzenek, átéljék az alkotás 
élményét. A modern technológia új utakat nyit a tanuláshoz, 

az információ megszerzéséhez. A modernizáció átalakítja a 
tanulási módokat és a tanítási módszereket. Ennek megfe-
lelően szervezzük az intézmény mindennapjait, tervezzük 
programjainkat. A klasszikus tanítási folyamatokat gyakran 
digitális megoldásokkal váltjuk fel. Intézményünk gyakran 
szervez olyan tanórán kívüli programokat, ahol tanulóink 
megismerkedhetnek a legújabb „okos eszközökkel”. Élmény-
szerű foglalkozásokon vettünk részt a debreceni Bűvös völgyi 
Médiaértés Oktató Központban. A tanulók filmet forgattak, 
megismerték mi a greenbox, elkészítették saját híradójukat, 
magazint állítottak össze, megismerkedtek a reklámkészítés 

rejtelmeivel. Kipróbálták, milyen nehéz a szinkronizálás és 
rádióztunk is. Iskolánkban első évfolyamtól informatikát taní-
tunk és fontos szerepet kap a robotika oktatás. Ezért ellátogat-
tunk a Digitális Élményközpontba is, ahol választ kaptunk arra, 
milyen egy „okos otthon”, hogyan működik a 3D nyomtató, 
láttak humanoid robotot, és programoztak. Szívesen szerve-

zünk olyan programokat is, ahol a tanulóink rácsodál-
kozhatnak a tudományos- művészeti élet értékeire. 
Ellátogattunk az Álmok Álmodói kiállításra, a magyar 
csodák és találmányok érdekes világába. A Csodák 
Palotája pedig igazi interaktív élmény adott. Közös-
ségünk mindig együtt örül az elért eredményeknek, 
szívesen osztozunk a sikerben. Segít bennünket egy 
állandó pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagó-
gus, gyógytornász és az EGYMI többi szakembere.
Áldott karácsonyi ünnepet és Bízd Újra Életed 
Krisztusra!

Baracsiné Lakatos Margit
intézményvezető
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Újfehértói Református Iskola
Tudás-, élmény- és tapasztalatszerzés a Református Iskolában

Gémes Péter atya által tartott hét eleji lelki percek 
minden alkalommal megadják a gyereknek és a fel-
nőttnek egyaránt az útmutatást. Ezekből töltekezve 
a pedagógusok szeretettel és megértéssel fordulnak 
a tanítványok felé. A gyerekek bizalmukat helyezik 
a pedagógusokba és az összhangnak köszönhetően 
könnyedén oldják meg a feladataikat. Karácsonyhoz 

közeledve az intézményben egyre inkább testet ölt a 
szeretet és megértés. 

Áldott karácsonyi 
ünnepeket 

és békés, boldog 
új esztendőt 

kívánunk!

Az Oltalom Iskola 
dolgozói
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ÓVODAI, BÖLCSÖDEI HÍREK

Újfehértói Református Óvoda

Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda 
Az Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda intézményegység- 
vezetőjének évzáró gondolatai a hála jegyében
December van, közeleg az év vége. Ilyenkor számba vehetjük 
mindazt, ami óvodánkkal történt az elmúlt évben. Az óvoda ve-
zetését július 1-én vettem át, előtte mint szülő vettem ki a ré-
szem az intézményt érintő feladatok ellátásából. Az első, ami 
eszembe jut, a hála. Hálás vagyok, hogy a ránk bízott 107 gyer-
meket minden csoportban a törvény által előírt létszámú, szak-
mailag jól felkészült, lelkiismeretes óvodapedagógus, dajka, és 
pedagógiai asszisztens látja el, valamint munkánkat felszentelt 
áldozópap, óvodatitkár, konyhai kisegítő és karbantartó is segíti. 
A mai helyzetben azt gondolom, ők elengedhetetlenek egy jól 
működő óvodához. Mellettük az óvodapszichológus, a gyógy-
pedagógus, a logopédus és novembertől már TSMT terapeuta is 
rendelkezésünkre áll, hogy a gyermekeknek a legjobb fejlődést 
biztosítsuk. Hálás vagyok, mert a szülők, az intézmény vezetés 
és a dolgozók is nyitottan fogadtak engem és újításaimat. Na-
ponta érzem támogatásukat, mely fontos ahhoz, hogy az előt-

tem álló feladatokat tudásomhoz mérten a legjobban tudjam 
elvégezni. Hálás vagyok, mert érzem Isten áldó kezeit mun-
kánkon és óvodánk mindennapjain, hiszen mindig úgy alakul 
minden, hogy a végeredmény jó legyen. Több infrastrukturális 
és szakmai fejlesztés is folyamatban van, melyek egy része már 
látható, de a többi is meg fog mutatkozni a közel jövőben óvo-
dánk mindennapjaiban. Keresztény értékeket ápoló, néphagyo-
mány őrző óvodaként a meglévő hagyományainkat felelevenít-
ve, megerősítve, de folyamatos innovációra törekedve teszünk 
a mindennapokban a legfontosabbért, a boldog, egészséges, 
kiegyensúlyozott gyermekért. Áldott karácsonyi ünnepeket és 
békés, boldog új esztendőt kívánok mindenkinek, óvodánk 
valamennyi dolgozója nevében!

Mikléné Koncsos Eszter
Intézményegység- vezető

Az Újfehértói Református Óvodában már augusztus végén el-
kezdődött a szorgos munka. A nevelőtestület tagjai lefestették 
az intézmény kerítését, hogy még szebb környezetben várjuk az 
óvodánkba járó gyermekeket. Három csoportban 66 gyermekkel 
kezdtük meg az idei nevelési évet. Óvodánkban többféle tehet-
ségműhely működik: matematika, vizuális és néptánc csoportok-
ba járhatnak a kicsinyek. Logopédus, fejlesztőpedagógus, pszicho-
lógus, gyógytornász segíti mindennapi munkánkat.
Ebben az évben is csatlakoztunk az Európai mobilitási hét keretén 
belül megrendezett városi programhoz. Különböző járművekkel 
érkezhettek a gyermekek az óvodába.
A Magyar Népmese Napja alkalmából hagyományainkhoz híven, 
anyukák meséltek a gyermekeknek. A Református Iskola szín-
játszó szakkörös tanulói pedig az Állatiskola és A nyulacska háza 
című bábelőadással kedveskedtek az óvodás gyermekeknek. 
Az Idősek Napja alkalmából „Csupa szív, szeretet…” címmel rajz-
pályázatot hirdetett Újfehértó Város Önkormányzata. Óvodánk 
tehetséges gyermekei lelkesen készítettek e témában alkotásokat.

Intézményünkben fontosnak tartjuk a környezetvédelem és a kör-
nyezettudatos nevelés kialakítását. Programunk keretében virá-
gokat ültettünk a szülőkkel közösen az óvoda udvarán. 
Régóta szerettük volna, hogy saját kupakgyűjtővel rendelkezzünk. 
Az egyik apuka teljesítette kívánságunkat és gyönyörű kupakgyűj-
tőt készített, mellyel hozzájárult, hogy az óvodánkba járó gyerme-
kek környezettudatos, tenni akaró felnőttekké válhassanak. Óvo-
dásaink által összegyűjtött kupakokat a beteg gyermekek számára 
szeretnénk felajánlani.
Novemberben egészségmegőrző napokat szerveztünk. A Teddy 
Maci Program keretében orvostanhallgatók látogattak el hozzánk, 
ahol játékos formában bemutatták a doktorok gyógyító munkáját 
a gyerekeknek. Beszélgettünk a helyes fogmosásról, testápolásról, 
tisztálkodásról. Zöldség- és gyümölcssalátát, egészséges ételeket 
készítettünk. 
Az adventi időszak gyermeket és felnőttet egyaránt várakozással 
tölt el. Nemcsak az óvoda épületét öltöztetjük ünnepi díszbe, ha-
nem lelkünket is készítjük a karácsonyra.

Kissné Urr Ágnes
óvodavezető

Élményekkel teli hétköznapok

Játékvár Bölcsőde

A Játékvár Bölcsőde életében sok változást hozott a 2022-es év: 
szeptember 1-jétől intézményátszervezés után a Lengyel Laura 
Óvoda tagintézményeként működik; valamint egy nagyszabású 
férőhelybővítéssel járó építkezés miatt átmenetileg kiköltözött 

a bölcsőde mind a négy csoportja az épületből.
Az ideiglenes befogadóhely keresésekor az elsődleges szem-
pont az volt, hogy a gyerekek biztonságos környezetben, a 
megszokott színvonalú szakmai ellátás mellett élhessék a nap-
jaikat. Mindezt sikerült megoldani a Hancurka játszóházban és 
a Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde Napsugár Tagóvodájában 

Aktív bölcsődei élet építkezés közben is
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Oltalom Bölcsőde
A Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő Oltalom Bölcsőde 2012 májusában 
nyitotta meg kapuit. Az intézmény dolgozói, tudásuk legjavát adva, szeretetteljes légkör-
ben, odaadóan, alázattal, türelemmel, keresztény szellemiséggel babusgatják, dédelgetik, 
vigasztalják a kicsinyeket.  Legfontosabb feladatunk a kisgyermekek testi, lelki, szellemi fej-
lődésének elősegítése. Bölcsődénk nagyon fontosnak tartja a családok támogatását, és a 
szülőkkel való kapcsolattartást.
Az intézmény 10 éves jubileumi alkalmából, valamint egy pályázatnak köszönhetően, szám-
talan családi és csapatépítő program, illetve fejlesztés  valósulhatott meg.  A családi prog-

ramokon a szülők, nagyszülők minőségi időt tölthettek 
gyermekeikkel, a közösen készített alkotások örömet 
jelentenek mindannyiuk számára. Színvonalas prog-
ramjainkkal Újfehértó kulturális életét is gazdagítjuk.
A mindennapokon túl rész vettünk az egyházmegye és 
a város kulturális rendezvényein, ezek során többen elismerő díjazásban részesültünk.
Szocska A. Ábel püspökatya bölcsődénk 10 éves fennállása alkalmából ünnepélyesen is megkö-
szönte, méltatta a dolgozók munkáját. Hálával telt szívvel tekintünk az elmúlt évtizedre! 
Intézményünk ezúton szeretné megköszönni, a fenntartónak , Kocsis Antal parókus atyának, a 
város vezetésének, szülőknek a bizalmat, segítséget.
Áldott Békés Karácsonyi Ünnepet és Boldog Új Évet kívánunk!

Szandiné Pál Ágnes
intézményvezető

10 éve a városban- Az Oltalom Görögkatolikus Bölcsőde

kialakított csoportokban és kiszolgáló helyiségekben.
A gyerekek hamar belakták az új tereket, ahol a kisgyermekne-
velők a gondozás mellett kiemelt hangsúlyt helyeznek a kicsi-
nyek kognitív képességeinek fejlesztésére, az őket körül ölelő 
környezet megismerésére. A mesélés – mely által gazdagszik a 
gyermek szókincse, fejlődik belső képi világa, közös élményben 
részesíti a hallgatót és a mesélőt - mindennapos tevékenység 
a bölcsődések 
életében. Az új 
környezetben is 
fontosnak tartot-
tuk, hogy a mese 
iránt most még 
h a l l g a t ó k é n t 
érdeklődő gyer-
mekek részére 
kialakított mini 
könyvtárral támogassuk a kisgyermekek könyvek és olvasás 
iránti szeretetének megalapozását.
Az év vége a bölcsődében is a vidámságról, a meglepetésekről, 

az összetartozásról szól. Ennek jegyében, mind a négy csoport 
részvételével, egy közös családi délután keretében történt a 
Mikulásvárás. A bölcsőde szakmai közössége a jövőben is ter-
vez az idei évben szervezett családi délutánhoz hasonló közös 
programokat, melyeket az új nevelési évben reményeink szerint 

-már a most várólistán jelentke-
zett kicsinyekkel megnövekedett 
létszámmal - az új, optimális fel-
tételekkel rendelkező épületben 
bonyolítunk le.
Mind ezek reményében kívá-
nunk a Lengyel Laura Óvoda 
és Bölcsőde Játékvár Bölcsőde 
kicsinyei, szülői- és szakmai 
közössége nevében Áldott, Bé-
kés Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet Újfehértó Város 
minden lakójának!

Gyurján László Jánosné
intézményvezető

KOSZISZ Szent István Gimnázium 
A közösségi élmények és a lelki gyarapodás is fontos az érettségi vizsgákra való felkészülés mellett
A KOSZISZ Szent István Gimnázium diákjai és pedagógusai 
egyaránt fontosnak tartják a közös programokat és kirándu-
lásokat

Hét osztályban, köztük két első (általános/emelt informatika 
és emelt angol nyelv) osztállyal indult az idei tanév Újfehértó 

egyetlen középiskolájában, a KOSZISZ Szent István Gimnázium-
ban. Szeptemberben - a hagyományokhoz hűen - Verébavatón 
tettek fogadalmat a kilencedikesek, akik játékos feladatokon bi-
zonyították ügyességüket. Ősszel több alkalmat is teremtettünk 
arra, hogy az általános iskolák diákjai megismerjenek bennün-
ket: sportnapra és idegen nyelvű országismereti vetélkedőre 
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vártuk őket, valamint a pályaorientációs napok keretében meg 
is látogattuk a nyolcadikosokat és részt vettünk szülői értekez-
leten. Tanulóinkkal megyei sportversenyeken vettünk részt 
szép sikerekkel és segítettünk városi rendezvények lebonyolí-
tásában is. Nyertek Útravaló Programban benyújtott pályáza-
taink, amellyel hátrányos helyzetű tanulóinkat támogathatjuk. 

Az év legemlékezetesebb eseménye végzőseink szalagavató 
estélye volt, amely során 34 tizenkettedik osztályos diákunk-
nak tűztük fel a középiskolai tanulmányaik végét szimbolizáló 
szalagot. A dalokkal, versekkel gazdagított ünnepi műsor fény-
pontja a két végzős osztály bécsi keringője volt. 
Novemberben ellátogattunk a Debreceni Egyetem DEXPO-já-
ra, ahol a felsőoktatási szakképzési formákról és az egyetemi 
szakokról kaptak első kézből információt tanulóink, akik angol 

nyelvű gazdasági informatika, valamint büntetőjog szeminári-
umra is beülhettek. Budapesti kirándulásunk során a Millenáris 
Park Álmok Álmodói kiállításon magyar találmányokat, a Cso-
dák Palotájában pedig számos érdekességet ismertünk meg. 

Az év utolsó napjaiban lelki foglalkozásokat tartottunk, hogy 
méltóképpen felkészülhessünk Karácsony csodájára, Jézus szü-
letésére. A Mikulás látogatása mellett nem maradhat el idén 
sem a sütivásár, valamint a közös debreceni „forgatagozás”, 
amellyel búcsút veszünk egymástól a téli szünetre. 

Diákjaink, tanáraink és valamennyi munkatársunk nevében 
Áldott Ünnepet kívánunk a város valamennyi lakosának!

Tóth Edina
igazgató

Sport-sikerek és eredmények 
Egyre több sportolóra és helyi csapatra lehetünk büszkék a városunkban
Létesítményeink telt házzal működnek, a 
Szegedi Károly Sportközpont uszodájában és 
csarnokában folyamatosak az edzések. A Fe-
hértói Békák legutóbb Mátészalkán bizonyí-
tottak, a legkisebb úszóink dobogón végez-
tek. Lovasaink sem unatkoznak, a Lovardában 
a Mikulást is házi versennyel ünnepelték. 
Kempósaink a Honvédelmi Sportközpontban 
edzenek, kempo szemináriumot tartanak és 
egyre több díjat zsebelnek be. Kriston Ádám 
és Pásztor Ádám a nyíregyházi Városi Sport-
gálán vehetett át díjat a közelmúltban az 

országos grappling versenyen elért eredmé-
nyükért. 
Városunkban a csapatsportok is népszerűek: a 
röblabda, a kosárlabda, a futsal és a foci viszi a 
prímet. Az Újfehértói Sportklub a városhatára-
kon kívül is eredményesen játszatja csapatait. 
Újraindult a rég hiányolt kézilabdaélet, két 
iskolánkban az Újfehértó-KSZSE csapatának 
közreműködésével Bécsi János, volt váloga-
tott kézilabdázó irányításával.
Végül, de nem utolsó sorban: foci. Az USE a 
tavaszi sikertelen szereplés után a télii szü-

netben első helyen áll úgy, hogy minden 
mérkőzésen idegenben szerepelt. A mérleg: 
15 mérkőzésből 10 győzelem, 4 döntetlen és 
1 vereség. 
Utánpótlás vonalon az USE és az USK focistái 
(U7,U9,U11,U13) a Bozsik Program rendez-
vényein bontogatják a szárnyaikat.
Gratulálunk sportolóinknak, edzőinknek és 
szurkolóinknak! Hajrá Újfehértó jövőre is!

Kranyik István
intézményvezető


