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E.ON Családi Foci Ófehértón
Május 20-án településünkre is ellátogatott az „E.ON
Családi Foci”. A rendezvényt Vincze Ottó korábbi válogatott labdarúgó, a programsorozat nagykövete nyitotta meg.
Ami a programokat illeti: a sok-sok izgalmas labdarúgómeccs mellett volt dekázóverseny, ovifoci, bemutató edzések, ügyességi gyakorlatok, valamint sporttörténeti vetélkedő is színesítette a délutánt.
Külön meglepetésként Détári Lajos az első szóra elfogadta a meghívást, az egykori világválogatott labdarúgó
pedig hozta társait, többek között Mátyus Jánost és Bücs
Zsoltot is.
Vincze Ottó véleménye szerint Ófehértón színes és igazán tartalmas futballnapot szerveztünk.

Kiváló tanulók
Ófehértón évek óta szép hagyomány, hogy az általános iskolában
minden évben a ballagáskor kiosztják „Az Iskola Kiváló Tanulója”
díjat. A megtisztelő címet csak az a nyolcadikos diák érdemelheti ki,
aki a nyolc év alatt, minden tantárgyból az év végi bizonyítványában
ötöst kapott, vagyis végig kitűnő teljesítményt nyújtott. Az idén ezt
az elismerést Bakó Adrien, Geszten Mária és Varga Nóra kapta meg.
A díjat Horváth János, a Veritas Invest Zrt. elnök-vezérigazgatója, az
iskola egykori tanulója alapította. A három díjazott, szintén az iskola
bőkezű támogatójának köszönhetően 6 napos balatoni kiránduláson
is részt vehet. Az idei évben a tanulónak személyesen az alapítótól
vehették át a kitüntetéseket, aki jelenlétével megtisztelte a ballagást.
Bejelentésre került az is,
hogy
további
húsz gyermek is
üdülhet a Balaton partján, Zamárdiban Horváth János és az
önkormányzat
támogatásával.
Felvételünkön: Horváth János, a Veritas Invest elnök-vezérigazgatója átadja „Az Iskola Kiváló Tanulója” címet.

Negyvenhárom mázsa élelem
Az önkormányzatunk
sikeres pályázatot nyújtott
be a Magyar Élelmiszerbank Egyesülethez, aminek
eredményeként mintegy 43
mázsa élelmiszert sikerült
szétosztani községünkben.
A csomagot tartós élelmiszerekből állították össze.

Az Ófehértói Idősekért Alapítvány
két éve alakult. Kérjük, lehetőség szerint,
támogassa adójának egy százalékával.

Ófehértói Idősekért Alapítvány
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„Fehérakác Napok” Ófehértón
Május 20-21-22-én hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg községünkben a „Fehérakác Napok” rendezvénysorozatot. Az első napon az „E.ON Családi Focinap” záró eseményét
tartottuk meg, amely óriási sikert aratott. A program sztárvendégei voltak: Détári Lajos és Vincze Ottó válogatott labdarúgók.
Másnap a rendezvénysorozat keretében került sor a „Legyünk együtt” falunapi programra, melynek kiemelt eseménye volt a Vadászmise. Ezt most első alkalommal rendezte
meg településünkön az Önkormányzat a Völgyfű Vadásztársasággal karöltve. Emellett „Bográcsbajnokság” keretében ös�-

szemérhették főzőtudásukat az érdeklődők, voltak kulturális
rendezvények, valamint utcabál is. Nagy sikert aratott a rendezvény sztárvendége, Roberto is.
Felvételeink a „Vadászmisén” készültek.
A „Fehérakác Napok” zárásaként motoros találkozóra került sor. Ennek keretében mintegy kettőezer motoros látogatott el településünkre. A látványos felvonulást motoros ügyességi, valamint kaszkadőr bemutatók színesítették. A hangulat
fokozásáról a „Herencias” együttes perui – indián – népzenéje
gondoskodott.

Itt a parlagfűírtás ideje!
A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka július hónap, a virágpor szóródása legnagyobb tömegben július végén
és augusztus hónapban történik, ezért a növényvédelemről
szóló 2000. évi XXXV. törvény 5.§ (3) bekezdése kimondja,
hogy a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A védekezés legegyszerűbb módja a június

végétől két-három alkalommal
végzett kaszálás, esetleg vegyszeres
gyomirtás. A művelési cél nélküli
talajbolygatás csak serkenti az egész
szezonban folyamatosan csírázó
parlagfű szaporodását.
folytatás a 2. oldalon

Köszöntöttük a pedagógusainkat
Ünnepélyes keretek között köszöntöttük pedagógusainkat
községünkben a Pedagógusnapon. Az idén először adtuk át az
önkormányzat által alapított „Nevelési- Oktatási Intézmény Kiváló Pedagógusa” címet. A kitüntetést Pálvölgyiné Hajzer Irén
tanárnő kapta. Címzetes Vezető Óvónő lett Szabó Jánosné.
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A búcsúzó nyolcadikosok színvonalas műsorral kedveskedtek
a pedagógusaiknak, az önkormányzat állófogadáson látta vendégül az ünnepelteket, akiknek Simon József polgármester köszönte meg munkájukat.
Felvételeink az ünnepségen készültek.

Kétezer motoros találkozója
A „Fehérakác Napok” rendezvénysorozata keretében nagyszabású motoros-találkozóra és felvonulásra került sor községünkben. Ezen mintegy kettőezer motoros vett részt. A látványos felvonulás nagy tömegeket vonzott nemcsak Ófehértóról, hanem
a megye és az ország más településeiről is.

Itt a parlagfűírtás ideje!

folytatás a 2. oldalról
Az utóbbi években intenzívebbé vált a parlagfűvel szen�nyezett területek felderítése és a közérdekű védekezés. A
parlagfűmentes környezet fenntartása azonban folyamatosan
igényli az ingatlantulajdonosok jogkövető magatartását.
Az egyes ingatlanokon, valamint az ingatlan előtt húzódó
járda és a közút közötti területen, a parlagfű elleni védekezés
az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának, haszonélvezőjének, bérlőjének kötelezettsége!
Az ingatlan tényleges használójának, illetve a tulajdonosának kötelessége, az ingatlan előtti közterületen növő gaz kiirtása, a fű szükség szerinti nyírása, a parlagfű és egyéb vegyes
gyomnövény elleni növényvédelem, a közterületre kinyúló
ágak és bokrok megfelelő nyesése.
A parlagfű elleni védekezés terén a június 30-i dátum a
szankciómentes, önkéntes jogkövetés lehetőségének határnapja. Azon ingatlantulajdonossal, ingatlanhasználóval szemben, aki június 30-ig a parlagfű és vegyes gyomnövény elleni
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, 20.000,-Ft-tól
2.000.000,-Ft-ig terjedő növényvédelmi birság szabható ki. A
törvénymódosításnak megfelelően a parlagfűirtás ellenőrzését
a Mezőgazdasági Szakszolgálati Hivatal végzi, és úgyszintén ez
a szerv szabja ki az esetleges büntetéseket is.
Mivel ebben az évben az önkormányzat csak korlátozott
számban alkalmazhat közmunkásokat, felhívjuk a lakosság figyelmét a gyommentesítési kötelezettség teljesítésére!

Tisztelt adófizetők!
Mint az ismeretes, május 31-én volt a helyi
adók, az iparűzési és a kommunális adó bevallásának és befizetésének határideje. Felhívnánk
mindazok figyelmét, akik eddig nem tettek eleget
ez irányú kötelezettségüknek, hogy mulasztásukat
sürgősen pótolják, hiszen ennek a mulasztásnak a
törvény által előírt következményei vannak.

Születésnap az
idősek
otthonában
Nádasi Istvánné április 1-jén ünnepelte 103.
születésnapját az idősek
otthonában, ahol köszöntötték az otthon lakói, dolgozói és szintén
az otthonban élő 92 éves
testvére.

Elballagtak
Az idén is ünnepélyes keretek között búcsúztattuk el iskolánkban a végzősöket. Felvételeinken a ballagó nyolcadikosok.
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Majálisoztak az idősek
Az idén május 7-én került megrendezésre az idősek otthonában a majális, amit évek óta nagy érdeklődéssel várnak a
falu szépkorú lakói. A rendezvényen felléptek a helyi általános
iskola tanulói az óvodás gyerekek az óvónők a szülőkkel.
A nyírgyulaji általános iskola tánccsoportja a pócspetri ci-

terazenekar. Az apagyi Irisz táncegyüttes és az idősek otthonának klubtagjai. A színvonalas műsort köszönjük a fellépőknek.
Az otthon dolgozóinak pedig köszönjük a fáradságos munkájukat, amivel hozzájárultak a rendezvény lebonyolításához.
Felvételeink a mulatságon készültek.

Az ófehértói Joachim és Anna görög katolikus templom története
A templom felszentelése 1985. július 28-án történt. JoaCserepes József szerint a görögök mindig szegények volchim és Anna tiszteletére szentelte fel dr. Timkó Imre megyés- tak. A reformátusoknak és a rómaiaknak is van templomuk,
püspök 30 pap részvételével.
pedig nincsenek többen, mint a görögök. Akarni kell, hogy
Egy ősi legenda szerint, amikor az Isten az ünnepeket osz- a görögöknek is legyen templomuk. Ha a görögkatolikusság
totta szét, akkor minden vallás csak válogatott belőle, de a összefog, akkor lesz templomunk.
görög nem válogatott, hanem annyira megörült az ünnepnek,
Tóth József azt kérte, hogy takarékoskodni kell, nem kell
hogy mindet felkapta. Ezért van a görögöknek aránylag sok cifra templom, persze, amit meg kell csinálni, azt csináljuk
ünnepük.
meg.
Ez az ünneplés ebben a templomban történik 1985. július
A templomépítés tervére igennel szavaztak: Kosáros And28. óta. Mivel hamarosan elérkezik templomunk felszente- rás, Kaplonyi József, Fazekas László, Tóth József, Gebri Milésének 26. évfordulója, jónak látta, hogy megemlékezzek a hály, Szluk János, Perényi József, Szántai György, Cserepes
templom történetének arról az ünnepi pillanatáról, amikor György, Horváth Pál.
1981. augusztus 24-én az egyház ezt írásba foglalta. Írásba
Hálásak vagyunk a templomépítő ősöknek. A Jóistentől
foglalták, hogy templomot fognak építeni, és ennek ebben az pedig azt kérjük, hogy ezen szent hajlék alapítóiról és jótevőiévben lesz a 30-ik évfordulója.
ről emlékezzék meg az ő országában mindig, most és mindenIdézetek következnek ebből a jegyzőkönyvből.
kor és örökkön örökké.
Kosáros András gondnok azt mondja, örül a Bán Ferenc
Kabály János,
építészmérnök által készített tervnek. Már harminc éve megkerületi esperes
van a telek, jó volna felépíteni a templomot.
Kaplonyi József ugyancsak sürgősnek
Anyakönyvi hírek (2011)
tartja az építkezést. A gyűlésen résztvevő
egyik idős hívünk azt mondta: „Bárcsak Születések:
Gábor Pál
már a fundamentumát csókolhatnánk.”
Bakró Károly
Gyöngy Istvánné (Lengyel Mária)
Horváth Pál fiatalos tűzzel állította,
Bocsi Attila
Juhász Jánosné (Zajác Ilona)
hogy ebben a faluban igen lelkesek az
Czeglédi Vanda
Kazsik Erzsébet
emberek, a községnél is sok társadalmi
Gresu Kamilla
Labbancz Józsefné (Pósán Irén)
munkát végeznek. A templomépítésnél
Kovács Jázmin
-Szolnoki Imre
is sok segítségre számíthatunk.
Váczi Noel Gábor
-Puholla György
Fazekas László arra kérte a paróchust, Halálesetek:
Házasságkötés:
hogy egész szívvel és nagy szívóssággal
Benkő Józsefné (Polgári Julianna)
Berki Marianna és Barkaszi István
segítsen a híveknek régi tervük, a tempBuskó Jánosné (Kőmüves Erzsébet)
Barkaszi Erika és Málik Róbert
lomépítés megvalósításában.
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