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Köszöntő
Tisztelt ófehértói Polgárok, kedves Barátaim!
Hamarosan véget ér a 2011-es esztendő,
mely az ország és Ófehértó település számára
is nehéz volt. Mindennapjainkat a tornyosuló gondok-bajok között éltük, küzdöttünk és
dolgoztunk egy szebb holnapért. Nehéz volt,
mégis elmondhatjuk, hogy fejlődött a község,
mégpedig elsősorban azért, mert beigazolódott az a megállapítás, hogy összefogással, csapatmunkával előbbre lehet lépni még a legnehezebb
időkben is.
Már most tudjuk, hogy a következő év sem lesz
könnyebb, mert a világban sok a bizonytalanság, a
jövő kiszámíthatatlan! Ennek ellenére hiszem és tudom, hogy közös összefogással, egymást segítve úrrá
lehetünk a nehézségeken, így reményeim szerint településünk fejlődése, szépítése tovább folytatódhat.

Az év legszebb eseményéhez a Szentestéhez, a Karácsonyhoz közeledve azonban időt kell szakítani a
meghitt ünneplésre, a köszönetek tolmácsolására, a
szívből jövő jó kívánságok átadására.
Így ez úton kívánok a település minden lakójának
áldott, meghitt Karácsonyt és erőt, egészséget az új
esztendőben!
Az önkormányzati képviselő-testület nevében:
Simon József polgármester

Röviden

Birtokba vették a játszóteret

Folyamatban van a ligettanyai új közösségi ház
építése. Bár a munkálatok némileg csúsznak, 2012
januárjában átadják az intézményt.

Az elmúlt hetekben vehette birtokba községünk aprajanagyja a rég várt játszóteret, melyet pályázaton nyert pénzből
hozott létre az önkormányzat. Bízunk benne, hogy egyre több
család pihenő- és szabadidős programjainak lesz majd színtere
a község szívében kialakított játszótér.

Január elsejétől módosulnak a közüzemi szolgáltatások díjai. A szemétszállítás esetében, 120 literes
edénnyel kalkulálva a díj 205 Ft/ürítés + ÁFA. Az
ivóvíz-szolgáltatás díja 2012-ben lakossági fogyasztók esetében 204 Ft/m3 + ÁFA, a közületek részére
pedig 241 Ft/m3 + ÁFA lesz.
Az önkormányzat a közeljövőben térfigyelő kamera-rendszert kíván kiépíteni Ófehértón a fontosabb közlekedési csomópontok ellenőrzése végett.
A beruházás reményeink szerint számottevően hozzájárul majd a közbiztonság javításához.
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Az ország valamennyi régiójában
elérhető a Guruló műhely-hálózat
A mozgáskorlátozott emberek önálló életvitelét
segítő eszközfejlesztő műhelyek hálózatát 2008ban kezdte el kiépíteni a Mozgássérült Emberek
Rehabilitációs Központja. A segédeszközöknek
kiemelt jelentőségük van a fogyatékos emberek
komfortérzetének és társadalmi integrációjának
szempontjából.
A projekt élvezi az Európai Unió és a magyar
kormány kiemelt, egyedi támogatását. A hét műhely -Budapest, Szombathely, Mórahalom, Miskolc, Nyíregyháza (Dózsa Gy. u. 47., pénteken
nincs ügyfélfogadás), Kaposvár, Székesfehérvár
- nyújtotta szolgáltatást eddig mintegy 800 rászoruló vette igénybe. Szeretnék, ha ez a szám a
többszörösére nőne. Az egyéni igényeket szem
előtt tartó Guruló műhelyekben 27 megváltozott
munkaképességű személy dolgozik. A hálózat így
egyben munkahelyeket is teremtett. A cél az, hogy
minden életvitelt segítő vagy sporteszközt használó mozgáskorlátozott tudjon arról, hogy ez a lehetőség elérhető számára. A műhelyekben segéd- és
sporteszközök (mint például a handcycle vagy a
síbob) kölcsönzése és javítása is folyik, de látogatók használatukhoz is segítséget kapnak. S hogy
miben nyújtanak ezek a műhelyek többet, mint
egy egyszerű szerelőhelyiség? A műhelyekben rehabilitációs szakemberek, így mozgásterapeuták
és mozgásszervi szakorvosok is dolgoznak, akik az
eszközhasználat betanítása mellett az átalakításokat koordinálják.
Utóbbiakat egy Magyarországon is elterjedőben lévő, több területen és intézményben már
alkalmazott FNO- felmérő módszer (a funkcióképességet, a fogyatékosságot és az egészséget
együttesen osztályozza) segítségével dolgozzák ki,
melynek lényege, hogy az átalakítások során az
egyedi szükségleteket veszik figyelembe. A kifejezetten gyakorlatorientált módszer eddig nehezen
volt elérhető a szakemberek számára, különösen a
Közép-Magyarországi Régión kívül. A fejlesztések
során alakították ki például a kerekesszékek pontos méretvételezését lehetővé tevő mérőkeretet,
valamint egy olyan nyomásmérő párnát, amely
alkalmazásával az átalakítások hatékonyságát objektív adatokkal tudják alátámasztani.
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Irodalmi műsor
Októberben irodalmi műsorral emlékeztek meg az Ófehértói Általános Művelődési Központ 7. osztályos tanulói
az 1956-os forradalom eseményeiről és hőseiről. A műsort
betanították Guti Emese és Linzenboldné Váradi Éva tanárnők.

Karácsonyi forgatag
Az elmúlt évben az önkormányzat hagyományteremtő
szándékkal indította el a Karácsonyi Forgatag rendezvénysorozatát, így ez az idén is folytatódik. December 21-én
(szerdán) este 17 órától lesz a karácsonyi ünnepség a művelődési házban, majd következik a forgatag megnyitója, élő
adventi koszorú és közös éneklés.
December 22-én délután 16 órától folytatódik a forgatag, itt minden felnőtt az önkormányzat vendége lesz egy
pohár forralt borra, a gyerekek pedig egy teára.

Idősek Világnapja
Az Idősek Világnapja alkalmából színvonalas műsorral és
emléklappal kedveskedtek a gyerekek a Gondozási Központ
lakóinak Puholla Marietta és Linzenboldné Váradi Éva tanárnők kíséretében.

Budapesti kirándulás
Községünk öt családja meghívást kapott a pályázat útján nyert
„E-ON Családi Foci” program záró
rendezvényére 2011. december 4-én.
Az ország minden tájáról érkeztek
családok a Budapesti Folyondár Utcai
Sportcsarnokba, ahol minden kipróbálható volt, ami a focihoz kapcsolódik: foottrex, sebességmérő kapu,
lyukrarúgó kapu, jorkyball, gombfoci, élő csocsó aréna, freestyle foci. A
gyermekekhez ellátogatott a Mikulás
is, aki természetesen nem jött üres
kézzel. Sikerült a Guiness-rekord felállítása is: Magyarországon a legtöbb
család, egy időben, egy helyen itt
rúgta a labdát. A program zárásaként
Vincze Ottó válogatott labdarúgó köszönte meg a részvételt.

Villanyfényes mérkőzés

Itt járt a Mikulás

Villanyfény „alatt” került sor az őszi Ófehértó-Nyírtelek bajnoki labdarúgó mérkőzésre. Nagyon sok szurkoló volt kíváncsi az összecsapásra. A két félidő között
az ófehértói utánpótlás labdarúgó- csapat ifjú tagjai
(felvételünkön) mérték össze tudásukat. Örvendetes,
hogy a csapat egyre több lelkes leányt is tagjai között
tudhat.

Gyermekzsivajtól volt hangos december 6-án az
Ófehértói Művelődési Központ. Az önkormányzat
ajándékát a Mikulástól 97 óvodás és 245 iskolás vehette át, akik nagy örömmel fogadták a csomagokat.
Természetesen, most sem maradt el a hagyományoknak
megfelelően a 3. osztályosok ünnepi műsora, melyre az
idén Dékmárné Ferenczi Mária tanítónő készítette fel
a gyerekeket.

Elstartolt a Start program
Október 20-án indult el községünkben a Start munkaprogram, melynek az a célja, hogy hasznos, értelmes
munkát biztosítson a közfoglalkoztatottaknak. Harmincöten vették fel a munkát, elsősorban a külterületi
földutak rendbe hozásán dolgoztak.
Az eddigi tapasztalatok kedvezőek, ezért az önkormányzat azt tervezi, hogy jövőre emelt létszámmal foly-

tatja a programot. 74 dolgozót szeretnének foglalkoztatni három kiemelt területen, ezek a külterületi földutak
rendbe hozása, a belterületi csapadékvíz-elvezető árkok
karbantartása és az önkormányzati belterületi szilárd
burkolatú utak javítása.
A program során az önkormányzat több új eszköz beszerzésére is lehetőséget kapott.
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Karácsonyi népszokások
Magyarországon
A tél beköszöntével, december elejétől a hagyományoknak
megfelelően kezdetét veszik a különféle népszokások, amelyek
szorosan kötődnek a szent ünnephez
Luca napja (december 13.)
A naptárreform előtt - a Gergely-naptár életbelépése,
azaz 1582 előtt - Luca napjára esett a napforduló. Ilyenkor
volt a leghosszabb az éjszaka, a legrövidebb a nappal. Ezen
a napon elsősorban a tyúkok termékenység varázslása volt a
cél. Ehhez kapcsolódott a nők munkatilalma. Úgy tartották,
hogy ha Luca napján fonnának vagy varrnának, nem tojnának a tyúkok. Azaz, e mágikus eljárások, tevékenységek a
tyúkok tojáshozamának növekedését igyekeztek elősegíteni.
Luca napján a fiúk elindultak meglátogatni az ismerős házakat
és jókívánságaikért cserébe adományokat vártak. Ha ez elmaradt, akkor viszont átkokat szórtak a házra.
Advent
Advent az eljövetel, a várakozás és reménykedés ideje, a
karácsonyra való előkészület időszaka. A karácsony előtti negyedik vasárnapon kezdődik és december 24-ig tart. Újkeletű
népszokás az adventi koszorú készítése erre az időszakra.
Karácsony
A karácsony Jézus születésének és a szeretetnek az ünnepe.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
Léka Mária Erzsébet és Varó János
Antal Zsuzsa és Pongó Károly Zsolt
Balogh Éva és Rézműves István

Születések:
Barkaszi István
Becsei Nóra
Jóni Milán
Lakatos Milán
Lakatos Zsolt

Miterli Hanna
Oláh Martin
Orosz Lorett
Pázmán Panna

Halálesetek:
Nádasi Istvánné
(103 éves korában a
község legidősebb
lakosaként halt meg)
Falajtár János
Jurecska István
Kállai Mihály
Kiss Lajosné

Meggyesi Jánosné
Nyíri István
Puholla József
Sebők Józsefné
Sebők Mihály
Simon Andrásné
Tomoga Krisztián

A karácsonyt megelőző hétköznapokon, a hosszú téli estéken
együtt volt a család. Beszélgettek, adventi, karácsonyi dalokat
énekeltek, ezzel is készülve Jézus születésének ünnepére. Amikor az esthajnali csillag már feljött, akkor került sor a karácsonyi vacsora elfogyasztására. Ezt sok ház udvarában a gazda
puskalövése előzte meg a gonosz lélek elriasztására. A gazdasszony mindent előre kikészített az asztalra, mert a vacsorát
végig felállás nélkül kellett elfogyasztani. Imádkoztak, majd
első fogásként mézbe mártott fokhagymát, dióbelet nyeltek.
Ennek gonoszűző célzata volt. A karácsonyi asztal elképzelhetetlen hal, bejgli, valamint alma és dió nélkül. A kerek alma
a család összetartásának szimbóluma. Vacsora után a gazdas�szony kezébe vett egy szép, piros almát, és annyi szeletre vágta,
ahányan ültek az asztalnál, mondván: amilyen kerek az alma,
olyan kerek, összetartó legyen a család a következő esztendőben.
Kántálás
Kántálásnak nevezték a karácsonyi énekes, verses köszöntőt. Az elnevezés a köszöntő énekes jellegére utal, mivel énekkel köszöntötték a ház lakóit. Elsősorban a felnőttek jártak
kántálni este, az éjféli óráig.
Betlehemezés
Jézus születésének történetét bemutató, ma is élő, egyházi
eredetű népi játék. Szereplői általában pásztoroknak öltözve,
házilag készített jászollal vagy betlehemi kistemplommal járnak házról házra. Szent énekekkel, tréfás párbeszédekkel elevenítik fel Jézus születésének eseményeit.
Regölés
István napjától, december 26-tól újévig jártak a regősök.
A regölés lényegében természetvarázsló énekmondás, köszöntés - bőségvarázsló, párokat összeboronáló, adománygyűjtő
szokás volt. Különféle énekeket adtak elő és jókívánságokat
mondtak a ház lakóinak.
Borszentelés
December 27-én, Szent János napján szokás volt a bor
megáldása. Ezen a napon minden család bort vitt a templomba, amelyet a pap megáldott. A szentelt bornak mágikus
erőt tulajdonítottak. Beteg embert, állatot gyógyítottak vele,
öntöttek belőle a boroshordókba, hogy ne romoljon el a bor.
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