2012. december

II. évfolyam 4. szám

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben
gazdag, Boldog Újesztendőt kívánok
községünk valamennyi lakójának
önkormányzatunk képviselő-testület nevében:
Simon József
polgármester

Közös
karácsonyfa
A Főtéren és a község közös karácsonyfáján is kigyulladtak
az ünnepi fények. A
gyönyörű
fenyőfát
Gresu Béláné és családja ajánlotta fel a
településnek.
Köszönjük!

Nálunk járt a Mikulás!
A gyermekek nagy örömére településünkre a szokásosnál
(december 6.) két nappal korábban érkezett a Mikulás, így
lehetőség nyílt arra, hogy a Mikulás-házban a személyes találkozások alkalmával mindenki elmondhatta milyen ajándékot szeretne kapni a „Nagyszakállútól”.

MEGHÍVÓ
Tisztelt Ófehértóiak!
Településünk Önkormányzatának
Képviselő-testülete a karácsonyi
készülődés jegyében tisztelettel és
szeretettel hív és vár minden családot
az alábbi rendezvényekre:

2012. december 21-én (pénteken)
16 órától a Faluházban Karácsonyi műsort adnak elő az óvodások, az általános iskola tanulói és a Gondozási
Központ Nyugdíjas Klubjának tagjai.
17 órától a Főtéren közös pásztortűz
gyújtás és karácsonyi dalok éneklése,
„Karácsonyi Forgatag” kezdete. A
szeretet asztalánál vendégvárás: zsíros
kenyér hagymával, forralt bor és tea.

2012. december 22-én (szombaton)
17.00 órától 20.00 óráig a „Karácsonyi
Forgatag” folytatása vendégvárással.

Számítunk megtisztelő jelenlétére!
Képviselő-testület nevében:
Simon József polgármester
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Hírek, információk röviden
• Az Idősek Világnapja alkalmából (október 1.) óvodásaink,
iskolai énekkarunk és versmondóink köszöntötték a Gondozási Központ lakóit és nyugdíjasait. Szívből jövő műsorukat Simon Gusztávné és Nyíri Lászlóné óvodapedagógusok, valamint Puholla Marietta és Guti Emese tanárnők
szerkesztették és tanították be.
• Az 1956-os forradalom hőseire emlékeztünk közös iskolai ünnepségen. A színvonalas műsort Mohácsiné Német
Zsuzsanna és Pazonyi György osztályfőnökök vezetésével
a hetedikes tanulók mutatták be. Ezután hagyományosan
koszorúzásra került sor a Hősök emlékművénél.

• A Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából november
hónapban újabb élelmiszer adománnyal segíthettük községünk lakosságát.
• Településünk önkormányzata az ünnepek alkalmából Mikulás-csomaggal, Mikulás-házzal és szaloncukorral kedveskedett a gyermekeknek.
• Iskolai ünnepség keretében Mikulás járt a gyerekek között. Harmadikosaink kedves és szép műsorral fogadták,
amit osztályfőnökeik, Neményiné Balogh Zsuzsanna és
Veres Enikő tanítottak be.

• Iskolánkban november 12. és 16. között egészségvédelmi hetet rendeztünk. Tanulóink megismerkedhettek az
egészséges táplálkozás és életmód alapvető ismereteivel,
ebben segítséget kaptunk a nyíregyházi Alterego Egyesülettől.
• A Nyíregyházi LEGO Manufacturing Kft. hasznos ajándékkal kedveskedett a helyi „Kastélykert Óvoda” kis lakóinak. A fejlesztő és építőjátékokat tartalmazó csomagot
Pálvölgyiné Hajzer Irén ÁMK igazgató, Szabó Jánosné
óvodavezető és Pazonyi György képviselő, az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke vette át.

• A Rákóczi-szabadságharc 300 éves évfordulójának tiszteletére zenei előadást hallhattunk iskolánkban. A színvonalas
hangversenyen felléptek a Rákóczi Tárogató Egyesület tagjai: Nagy Csaba, Kuncz László és Béke Csaba. Közreműködött iskolánk énekkara és Simon Gergő hetedik osztályos
tanuló. Felkészítő tanárok: Puholla Marietta és Guti Emese.
• Véradás! December 18-án ismét véradást szerveznek településünkön. Helyszín: Művelődési Ház. Kérünk mindenkit – aki teheti –, nyújtsa karját és segítsen embertársain.
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Önkormányzati fejlesztések, beruházások
„Munkába álltak”
a térfigyelő kamerák
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a sikeres pályázatnak
köszönhetően megkezdődhetett a
térfigyelő kamerarendszer kiépítése
településünkön. A beruházás december közepére befejeződött, így
a legforgalmasabb csomópontokon
felszerelésre kerültek a rendszámleolvasásra is alkalmas, éjjellátó, nagy képfelbontású kamerák. A modern központnak
köszönhetően rögzítésre és tárolásra kerülnek a településünkön történt események. Reményeink szerint a rendszer
kiépítése hatékonyan segíti majd a rendőrség munkáját. Az
utófinanszírozott beruházás értéke: 6.000.000 Ft.
Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten további
kamerák felszerelését tervezi (pl. temető, piac).

Sikeres kazánprogram
A Munkaügyi Központ támogatásával településünk két
intézményében újulhat meg a fűtési rendszer. Az óvodában
és a művelődési házban az elavult nagyfogyasztású gázkazánokat válthatják fel a korszerű biomassza kazánok. Ezen
kívül mindkét helyen faapríték tároló épül, valamint finanszírozásra kerül két szakmunkás teljes bérköltsége és annak
járulékai. Az elnyert pályázati összeg: 12.450.000 Ft.

Bursa Hungarica pályázat
Pályázati pénzből
elkezdődött a felújítás
A Belügyminisztériumhoz benyújtott sikeres pályázatunknak köszönhetően elkezdődött az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági épület felújítása. Első lépésként a tetőszerkezet újult meg, majd következhet a belső átalakítás, és
külső tatarozás. A beruházás eredményeként terveink szerint
több szakmunkásnak (elsősorban asztalosoknak, lakatosoknak) tudunk majd helyben munkát biztosítani. Az elnyert
felújítási keret: 6.000.000 Ft.

Önkormányzatunk Képviselő-testülete megtárgyalta és
egyetértve a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer céljával, az esélyteremtés érdekében támogatott valamennyi beadott pályázatot, ezzel is segítve a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányait.

Női foci
Az Ófehértói Sportegyesület idén nyáron megalakult női
futballcsapata sikeresen zárta az első bajnoki évadot. A lelkes amazonok a téli időszakban sem pihennek, hiszen különböző megyei teremtornákon vesznek részt.
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Ismerjük meg településünk műemlékeit
A görög katolikus templom
A görög katolikus templom megépítésének szükségességéről 1981. augusztus 24-én döntöttek az ófehértói leányegyház képviselőtestületének rendkívüli
ülésén Szabó Sándor lelkész és Kosáros
András gondnok irányításával. Bemutatták a Bán Ferenc által készített tervet,
és vitára bocsátották az 594 ezer forintos
költségvetési tervet. Az egyházközség akkor csak 180 ezer Ft készpénzzel rendelkezett. Id. Cserepes József szenvedélyes
hozzászólásában a lelkes hallgatóságot a
következő szavakkal bíztatta: „Mi mindig szegények voltunk! A reformátusoknak
van templomuk, pedig nincsenek többen,
mint mi. A római katolikusoknak is van
templomuk, csak nekünk nincs! Akarjuk,
hogy legyen nekünk is. Ha a nyolcszáz
görög katolikus összefog – márpedig mindenki örül a tervnek és akarja a templomot – akkor mi sem leszünk hontalanok,
nekünk is lesz saját templomunk.”
A templom építésénél a szakmunkát
ingyen végezték a kőművesek, burko-

lók, ácsok, villanyszerelők. Többszáz
társadalmi munkás közül (terjedelmi
okok miatt) néhány név, akik komoly
szerepet vállaltak a templom felépítésében: Maroda János, Szabó Tamás, Szabó
Szilárd, Szabó Gábor, Réti József, Hegedűs Csaba, Fazekas László, Iván József,
Hegedűs Pál, id. Cserepes György, Prekup
András, Csubák György, Szabó János,
Popovics Mihály, Kaplonyi József, id.
Andráscsik József, Kosáros András.
Kabály János főtisztelendő úr így
írta le a templom belsejét: „A templom
három részre tagozódik: előcsarnokra,

hajóra és a szentélyre. Az előcsarnokban
található a szenteltvíztartó, amelybe a
belépő hívek ujjaikat belemártják, hogy
a lelki tisztaság jeléül magukat meghintsék. A hajó a templom középső része. Itt
vannak az ülőhelyek, zászlók, csillárok. Itt
találjuk a hátsó része fölé emelkedő karzatot és az olvasóállványokat. A szentély
a templom legkeletibb részén van. Jézus
jelenlétére a híveket az ikonosztázon kívül
a királyi ajtó előtt éjjel-nappal folytonosan
égő örökmécses fénye figyelmezteti. Itt van
az oltár, az előkészületi asztal és az oltár
mögött elhelyezett trónszék. A sekrestyében
vannak elhelyezve a miseruhák, a tömjénező és az egyéb szentedények.”

Egyházak hírei
Ófehértó települést a
Magyar Élelmiszerbank
Egyesület támogatja
Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
Vass Veronika és
Váczi Ádám
Varga Alexandra és
Samu Roland
Halálesetek:
Barna István
Busák István
Csubák János
Kócs Mária
Lázár Mihály
Léka Márk
Regán László
Tuba István

A római katolikus egyház ünnepi miserendje:
Szenteste: 2000 – Nagymise („éjféli”)
Szentcsalád vasárnapja (dec. 30.): 1100 – Nagymise
Karácsony első napján: 1100 – Ünnepi nagymise Óévi búcsúztató (dec. 31.): 1600 – Nagymise
Karácsony második napján: 1100 – Nagymise Újév: 1100 – Nagymise
A református egyház ünnepi istentiszteletei:
December 19-22.:
1700- tól – Bűnbánati alkalom a templomban
December 19.:
800-tól – Betegúrvacsora osztás
December 23. (Advent IV. vasárnapja): 1000 és 1500-tól - Istentisztelet
December 24. (Szenteste):
1700-tól - Istentisztelet gyermekműsorral
December 25. (Karácsony első napja):
1000 és 1500-tól - Istentisztelet
December 26. (Karácsony másnapja):
1000-tól - Ünnepi Istentisztelet
1500-tól - Istentisztelet az Idősek Otthonában
December 31. (Óév este):
1600-tól - Istentisztelet
Január 1. (Újév napja):
1000 és 1500-tól - Istentisztelet
A görög katolikus egyház ünnepi miserendje:
Szenteste:
1600-tól - Szentmise
Karácsony első napján:
930-tól - Szentmise
Karácsony második napján:
930-tól - Szentmise
Karácsony harmadik napján:
930-tól - Szentmise
Óévi búcsúztató december 31-én:
1600-tól - Szentmise
Újév:
930-tól - Szentmise

Születések:
Nem volt
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