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Átadásra került az új Községi Piac
Szeptember 27-én településünk életének újabb jelentős állomásához érkeztünk, hiszen lezárhattunk ismét egy sikeres pályázatot. A Darányi Ignác Terv
keretében megvalósult „Községi Piac
kialakítása” megnevezésű projekt az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból, falumegújításra és –fejlesztésre igényelt támogatásból valósult meg,
a LEADER Helyi Akciócsoport közreműködésével összesen 9.405.913 Ft értékben, melyből a pályázati támogatás
összege 6.233.021 Ft, az önkormányzati
önerő pedig 3.172.892 Ft volt.
A rendelkezésre álló forrásból valósult
meg a fedett elárusító épület, a benne ta-

Hívogat az iskola...
Az idei esztendőben is hamar elszaladt
a vakáció, így szeptember 1-jén (hétfőn)
csengőszó hívogatta és jelezte a diákok
számára, hogy elkezdődött a 2014/2015ös tanév. A legnagyobb izgalommal bizonyosan az a 21 elsős lépte át az iskola
kapuját, akik az ünnepélyes tanévnyitón
színvonalas műsorral mutatkoztak be a
nevelőtestület tagjainak valamint idősebb
társaiknak.
Az elsősök névsora:
Bakró Barbara, Bakró István, Barócsi
Gergő, Bódi Krisztofer, Galyas László,
Haga Ramóna, Jónás Amanda, Kozsla
György Dániel, Lovász Norbert, Nagy
Mária Boglárka, Oláh Erika, Oláh Krisztián Szilveszter, Pálﬁ Krisztofer Levente, Pap József Krisztofer, Petró Balázs,
Puholla Liliána, Rézműves Roland, Tejfel
Alex, Tejfel Alexandra, Tomasovszki Levente, Varó Nikolett

lálható asztalokkal, a belső térkövezés és
a belső parkolók – természetesen külön
mozgáskorlátozott parkoló –, a közlekedő utak, az utcafronti kerítés, valamint
a kapuzat. Elkészült továbbá 5 db mobil
árusító stand, amit települési rendezvényeken is hasznosítani kívánunk. A
kivitelezési munkálatokat a nyíregyházi
székhelyű „Asztla” Kft. végezte el. Önkormányzatunk további 1.056.411 Ft-ot
fordított a külső térburkolásra, parkosításra, illetve a díszvilágítás megépítésére.
Ez utóbbi munkákat önkormányzatunk
szakemberei készítették el, kiegészülve
közcélú munkásokkal.
Az ünnepélyes átadási rendezvényen

beszédet mondott Kovács Sándor választókerületünk országgyűlési képviselője,
valamint Dr. Kiss Béla a Baktalórántházai Járási Hivatal vezetője. A hivatalos
szalagátvágást követően Dócs Norbert
református lelkész áldotta meg az új létesítményt.

Hársfalvi Péterre emlékeztünk
Településünk szülöttére Dr. Hársfalvi Péter (1928-1985) történészre, főiskolai
tanárra, tanszékvezetőre emlékeztünk 2014. szeptember 24-én, Nyíregyházán, aki
szeptember 26-án töltötte volna be 86. születésnapját. Az emlékezés Dr. Hársfalvi
Péter sírjánál a nyíregyházi Északi temetőben kezdődött, ahol Lucza János egykori
tanítvány, helytörténész emlékezett a kiváló pedagógusra, tudósra.
Ófehértó Község Önkormányzata nevében Simon József polgármester és Pazonyi
György képviselő, az Oktatási –és Kulturális Bizottság elnöke helyezte el az emlékkoszorúját.
A program a Nyíregyházi Főiskolán
folytatódott, ahol a résztvevőket Dr.
Reszler Gábor tanszékvezető köszöntötte. Ezt követte Dr. Riczu Zoltán előadása: „Holokauszt Szabolcs vármegyében”
címmel. Az emlékezést a Hársfalvi Péter
tanulói ösztöndíj 2014-2015-ös meghirdetése zárta.

VÁLASZTÁS 2014
Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára kitűzte a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját,
amely napon a hatályos jogszabályok értelmében 5 évre megválasztják Ófehértó
község polgárai a település polgármesterét
és hat önkormányzati képviselőjét.
A megyei önkormányzati képviselőket a
választópolgárok megyei listán választják.
Érvényesen szavazni csak egy listára lehet.
A Nemzeti Választási Bizottság ugyanerre a napra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását is.
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Önkormányzati hírek, információk
Bursa Hungarica felhívás – 2015
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015.
tanév második és a 2015/2016. tanév
első félévére vonatkozóan.
A felhívás kódja: BURSA-2015A
A programról:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az
esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló ﬁatalok
felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan
hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek,
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
A többszintű támogatási rendszer
pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál:
a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma ﬁnanszírozásával

– a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.
A pályázat benyújtásának módja
és határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri
pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben,
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új
jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot
minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és
feltöltését követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel

Ófehértó Község Önkormányzata az idén is csatlakozott ahhoz az országos felhíváshoz és azokhoz a településekhez, akik fontosnak érezték, hogy Szent Mihály
ünnepéhez kapcsolódóan megmutassák, milyen szép az országunk, településünk,
mennyi értéket őriz, és milyen csodálatos emberek lakják. Szeptember 27-én – ha
nem is országos szintű programokkal – de szeretettel vártunk mi is minden érdeklődőt rendezvényünkre, akik átérezték Szent Mihály napjának üzenetét!
Ez az üzenet pedig nem más, mint újra felfedezni értékeinket, összetalálkozni, s
együtt lenni azokkal, akikkel közösek a gyökereink, mert összeköt bennünket valami: magyarok vagyunk. Éljünk bárhol is az
országban, vagy akár a nagyvilág
legtávolabbi szegletében, gondolkodjunk sokféleképpen, egy valami biztosan közös bennünk: ez a
hazánk, itt vagyunk itthon.
A rendezvény zárásaként Ófehértón is, szeptember 27-én, este
fél kilenckor az ország közel 1600
településével egy időben lobbant
fel Szent Mihály tüze – összetartozásunk szimbólumaként.
Köszönjük mindenkinek,
aki eljött!
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A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje: 2014. november 7.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott
formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszonyigazolás a 2014/2015. tanév első
félévéről.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval
egy háztartásban élők egy főre jutó
havi nettó jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolása
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt
érvényes, valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minősül!

Pályázaton nyert kisbusz
a település szolgálatában

Itthon vagy! –
Magyarország,
szeretlek!
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együtt érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A benyújtott pályázatok befogadását az
önkormányzat köteles az EPER-Bursa
rendszerben igazolni. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

Egy új, hófehér Volkswagen Transzporter
típusú 9 személyes kisbusz látható néhány
napja községünkben, amelyet a Darányi
Ignác Terv – ami nem más, mint a Nemzeti Vidékstratégia terve – keretében sikerült
pályázati úton beszereznünk. A gépjármű
beszerzési ára 12.746.000 Ft, ebből pályázati összegként nyertünk 9.980.000 Ft-ot, önkormányzatunk pedig önerőként 2.694.600
Ft-tal támogatta a közbeszerzést. Az új gépjárművet Kovács Sándor országgyűlési képviselő adta át szeptember 27-én Simon József
polgármesternek

Iskolai hírek
TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001
Még 2013. december 1-jén indult a TÁMOP 3.1.4.B
Európai Uniós támogatásból megvalósuló kiemelt projekt
egyik modulja az intézményfejlesztési modul. Az Ófehértói
Általános Iskola is egyike lehet annak a 171 általános iskolának, amely komplex intézményfejlesztésben vehet részt a
2014. július 15-től 2015. augusztus 31-ig terjedő időszakban.
A fejlesztési program pedagógus-továbbképzésekkel,
szakmai programokkal, az iskolai társadalmi környezet bevonásának elősegítésével kívánja elérni, hogy a napi pedagógiai folyamatokba olyan módszertanok, jó gyakorlatok épüljenek be, melyek elősegítik az iskolai teljesítmény javulását.
A fejlesztésben különös hangsúlyt kap az alábbiak támogatása:
- tanulók megfelelő pályaválasztása,
- szabadtéri mozgásos tevékenységek megvalósítása, a
mindennapos testnevelés előmozdítása,
- környezettudatos tanórán kívüli tevékenységek,
- közlekedési ismeretek elsajátítása, egészségfejlesztési és
elsősegély nyújtási ismeretek bővítése,

Megemlékeztünk
az aradi vértanúkról!
Október 6.
Az 1848-49-es szabadságharcunk véres megtorlásának szomorú eseménye volt Batthyány Lajos miniszterelnök és a 13 honvédtábornok kivégzése. Nevüket
méltón kell továbbadni utódainknak, tetteiket híven
megőrizni az utókor számára. Iskolánkban tanórák
keretében tartottunk megemlékezést.
Tablónkon megtalálható: Knézich Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos,
Láhner György, Pöltemberg Ernő, gróf LeiningenWesternburg Károly, Török Ignác, gróf Vécsey Károly,
Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewﬀy Arisztid, Lázár Vilmos arcképe.

- hatékony tanulásmódszertan megismerése, alkalmazása
- és a korai iskolaelhagyók, lemorzsolódók számának
csökkentése.
A programban való részvétellel az intézmények olyan lehetőséghez jutnak, mely által nem csupán a pedagógusok
munkája válik eredményesebbé, hanem a tanulók olyan
iskolai programokban, tanórán kívüli tevékenységekben
vehetnek részt, melyek hozzásegítik őket az eredményes tanuláshoz, pályaválasztáshoz, és további lehetőséget biztosít
különböző szabadidős tevékenységek megszervezéséhez.
A program külső szakemberek bevonásával is elő kívánja
segíteni a diákok tanulásának, iskolai előrehaladásának sikerességét, valamint a mindezek támogatásához elengedhetetlenül szükséges hatékony és eredményes párbeszéd kialakulását a szülői és társadalmi környezettel.
Egy iskola legfeljebb 14 milliós támogatási összegben részesül. Ebből megvalósítható a tanórai és tanórán kívüli
programok, fejlesztő tevékenységek eszközigénye: könyvek,
munkafüzetek, társasjátékok, sporteszközök, művészeti tevékenységekhez kapcsolódó eszközök, színházjegyek, belépők
beszerzése. Lehetőséget nyújt a pályázat a pedagógusok szakmai-módszertani megújulását elősegítő képzések szervezésére is.

Óvodai hírek
Tanévkezdés az óvodában
Szeptember elsejével az óvoda, bölcsőde, családi napközi is
benépesült, elkezdődött a játék, a munka, a tanulás.
Az elmúlt hetekben Ovi-nyitogató programokat szerveztek,
melynek keretén belül a Romwalter duó zenéjére táncolhattak a
gyerekek és hatalmas siker övezte az ugróló-vár birtokba vételét.
Kiemelt eseményként számolunk be arról, hogy gyerekek
nagy-nagy örömére a napokban ünnepélyesen átadásra került
a LEGO Manufacturing Kft. 500. 000 Ft-os udvari játék adománya.
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Bemutatkozik az új Római Katolikus plébános
Tisztelt Ófehértói Lakosok!
Nagyra becsült tisztelettel köszöntöm Önöket az újság lapjai által. A nevem Lengyel József, az új római katolikus plébános. Bár nem ismeretlen számomra szeretett településük, hiszen néhány baráti szál már évtizedek
óta Önökhöz kapcsol, de most megtiszteltetés számomra, hogy a barátságon túl Önökkel járhatom a Krisztus-i
utat. Koromból adódóan (43 éves vagyok), szeretném
ezt az utat ﬁatalos lendülettel végigjárni. Ehhez azonban
jó szándékú segítőkre van szükségem, amelyhez az Önök
segítségét szeretném kérni. A segítségükkel tehát egy
esélyt kérek ahhoz, hogy megmutassuk, az Egyházunk
nem egyszerűen nyitott mindenki felé, hanem egy olyan
élő közösség, ahol úgy fogadjuk el egymást, ahogyan vagyunk, meglátva a másikban az értékeket. Szeretnék ily
módon az Önök ófehértói családjának tagja lenni. Ezért
igyekszem majd megszolgálni a kapott bizalmat.
Születésemet tekintve vásárosnaményi vagyok, ahol
leérettségiztem. A teológiát Egerben végeztem és már
13 éve annak, hogy pappá szenteltek. Láttam és megtapasztaltam az életem során a nehézségeket, de mindig igyekeztem derűlátó lenni, mert a nehézségek csak

Álláshirdetés
A DCS Gasztroudvar Szociális Szövetkezet az alábbi
pozícióba keres munkatársakat:
Zöldség- és gyümölcs feldolgozó
Elvárások: legalább alapfokú iskolai végzettség
Munkavégzés helye: Ófehértó
Amit kínálunk: Oktatás illetve zöldség- és gyümölcs feldolgozó OKJ-s bizonyítvány megszerzésének lehetősége
Jelentkezés módja: fényképes önéletrajz elküldése
elektronikusan a gasztroudvar@gmail.com e-mail
címre

erősítettek. Valószínűleg
ennek köszönhető, hogy
szeretek életvidám lenni és
igyekszem az életben meglátni az örömöt és megtalálni a boldogságot. Szeretem a sportot, de nem a
mindenáron való győzelem
motivál, hanem a sport által a közösség létrehozása.
Szeretek horgászni, de nem
a hal elvitele éltet, hanem
a hal életének visszaadása.
Szeretek túrázni, de nem a
hegy megmászása a fontos,
hanem a természet csöndjében a természet szépségének a csodálata. Szeretek
az emberek között élni,
mert tudom, nagyon sokat
tanulhatok mindenkitől. Számomra mindig a szeretet
megélése volt a fontos és talán ezért is választottam Prohászka Ottokár Püspök úr gondolatát papi jelmondatomnak: „Szeress áldozattal, szeress kifogyhatatlanul. Ne
hagyd magadat legyőzni a sikertelenséggel, a közönnyel és a
magánnyal. Szeress és jobb lesz a világ!”
Mit is szeretnék valójában? Egy olyan élő közösséget,
ahol megtalálhatja mindenki önmagát és megtalálja lelki
békéjét. Ahol vannak mindenki számára olyan programok, amelyek segítségével kikapcsolódik, feltöltődik,
nevet és boldog. Kirándulás, zarándoklat, családi nap,
játék, ﬁlmklub stb. és olyan programok, amelyek közösséggé formálnak bennünket.
Köszönöm, hogy elolvasták ezen soraimat és Isten áldását kívánva életükre, maradok őszinte tisztelettel:
Lengyel József
plébános

Anyakönyvi hírek
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Kállai Pálné
Kiss János
Lévai Józsefné
Pankotai István

Választás 2014
Tisztelt Választópolgárok! Kedves Ófehértóiak!
Mint már lapunk első oldalán jeleztük: Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának
időpontját. Most először a rendszerváltás óta 5 évre választják
meg Ófehértó község polgárai a település polgármesterét és
hat önkormányzati képviselőjét.
Ez a nap egyben azt is jelenti, hogy lejár azoknak a képviselőknek és a polgármesternek a mandátuma, akik 2010. október 3-án kaptak felhatalmazást a lakosság többségétől arra,
hogy négy évig irányíthatták és hozhatták meg döntéseiket
településünk életével, működésével, fejlesztésével kapcsolatosan.
A megválasztott képviselők névsora:
t Simon József polgármester
t Asztalos Mihály
t ,PDTJT.JLMØT
t ,ØTB5JCPS
t 1B[POZJ(ZÚSHZ
t 3FT[LFUũ.JIÈMZ
t 5ØUI4ÈOEPS képviselők
Ezzel a testülettel tehát elérkeztünk a választási ciklus végéhez, itt az idő, hogy értékeljük az elmúlt négy év munkáját.

Megválasztásunkat követően elsődleges célunk és feladatunk a település működőképességének biztosítása volt, hiszen ez mindennek az alapja. A ciklus kezdetén meghoztuk az
indokolt és racionális döntéseket, az intézményi létszámokat
optimalizáltuk, a szükséges átszervezések megtettük, így kiadásaink jelentősen csökkentek.
Az önkormányzat, valamint az intézményhálózat biztonságos és stabil működtetésével párhuzamosan lebeget a szemünk
előtt Ófehértó megújítása, rehabilitációja, új arculatának
fokozatos kialakítása, de csakis olyan fejlesztések és beruházások megvalósításával, amelyek nem sodorják veszélybe és
adósságba településünket.
A célként meghatározott jelszót: „Ófehértó megújul!” a
képviselő-testület valamennyi tagja komolyan vette és sokat
is tett érte. A négy esztendeje elindult fejlesztési, beruházási
folyamat elsősorban annak tudható be, hogy a település vezetése egy irányba húzta azt a bizonyos szimbolikus szekeret.
Az elmúlt négy év látható, érzékelhető és jelentős változásokat hozott településünk életében. Meggyőződésem, hogy
Ófehértó – mások véleménye szerint is – látványos fejlődése
a közös gondolkodás és munka gyümölcse! A 2010-2014-es
időszakban mindenre pályáztunk, aminek elnyerésére reális
esélyünk mutatkozott. A megfelelő színvonalú és minőségű
pályázati anyagok beadásának köszönhetően jelentős pályázati forrásokhoz jutottunk.

t (B[EBTÈHJÏQàMFUGFMÞKÓUÈTB

t ,Ú[TÏHJ+ÈUT[ØUÏSNFHWBMØTÓUÈTB

A teljesség igénye nélkül, amit sikerült a Képviselő-testületnek megvalósítania:
t " LÚ[UFNFUƸCFO ÞK 3BWBUBMPzót és urnafalat építettünk, esztétikus berendezési tárgyakat, kiegészítőket vásároltunk.

t (POEP[ÈTJ ,Ú[QPOU /BQQBMJ
ellátást biztosító egységének megépítése

t 5ÏSmHZFMƸ LBNFSBSFOET[FS LJépítése

t 4QPSULÚ[QPOUÏQÓUÏTF
t .FHÞKVMU B[ »WPEB ÏQàMFUF o
Bölcsőde és Családi napközi kialakítása

t v%JÈLQBSLwLJBMBLÓUÈTBoB[JTkola főbejáratának átalakítása, közpark létrehozása

t &HÏT[TÏHàHZJ ,Ú[QPOU MÏUSFhozása

t ,Ú[TÏHJ1JBDLJBMBLÓUÈTB

t ,Ú[ÚTTÏHJLJTCVT[WÈTÈSMÈTB

t 3ØNBJ ,BUPMJLVT 1BSØLJB GFMújítása – önkormányzati segítséggel

Összegezve: megvalósítottunk közel 500 millió forintnyi fejlesztést úgy, hogy nem volt felhalmozott tartozásunk! Meg kell említeni, hogy településünk nem kapott
konszolidációs támogatást, így mindent saját erőnkből oldottunk meg!
Nem az önkormányzati beruházása volt, mégis jelentős adminisztratív szerepe volt önkormányzatunknak abban – így meg kell említeni –, hogy megvalósult az M3-as
autópálya építése, valamint munkahelyek szempontjából
jelentősen érinti településünket a megvalósult Autópálya
Mérnökség és Autópálya Rendőrség is. Ez utóbbi beruházások 1,1 milliárd Ft-ba kerültek.
Önkormányzatunk jelentős beruházása viszont a most
zajló szennyvízhálózat kiépítése, amely a sikeres próbaüzemet követően várhatóan a jövő tavasszal üzemelhet teljes
kapacitással. A beruházás költsége Magy településsel közösen, mint egy 1,2 milliárd Ft értékű.
Nem maradhat ki a felsorolásból – hiszen még is csak a
jelenlegi képviselő-testület érdeme –, hogy napokon belül
elkezdődhet a Gondozási Központ Bentlakásos intézmény
egységének építése is, mellyel egy korszerű, minden igényt
kielégítő épületegyüttest kapunk, melyben 20 db kétagyas,
zuhanyzós szobákban helyezhetjük el a 40 fő bentlakó idős
embertársunkat.
Szeretném megemlíteni továbbá azt is, hogy ehhez a
képviselő-testülethez köthető kulturális életünk megyei
szinten is jegyzett programjainak megszervezése is, gondoljunk csak a „Fehérakác Napok” rendezvény sorozatra, a
„Karácsonyi Forgatag”-ra, a Szent Mihály-napi tűzgyújtásra, de megemlíthetjük a települési honlap elindítását, működtetését, vagy éppen az Önök által most olvasott újság az
„Ófehértói Krónika” szerkesztését is.

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Ófehértóiak!
Amint azt az előzőekben is megemlítettem, a fenti felsorolás közel sem teljes körű, hiszen terjedelmi okok miatt
arra nincs is lehetőség, de érzékeltetni szerettem volna a
képviselői munka sokszínűségét, felelősségét, azt, hogy a

A fentieken túl a lakosság komfortérzetének javítása érdekében
megvalósítottuk a helybeni gyermekorvosi szakrendelést, a lakossági
ebéd kiszállítás érdekében ételhordó
gépkocsit vásároltunk, erdőt telepítettünk, Roma Közösségi Házat
alakítottunk ki Ligettanyán, a Start
munkaprogram keretében bővítettük a gépparkunkat (traktor, fűkasza,
szárzúzó, talajmaró, árokásó, hótoló,
stb. beszerzése). Fontos feladatként
kezeltük a parkok, közterek építését,
szépítését, gondozását, de építettünk
több kilométer csapadékvíz-elvezető
árkot, vagy készítettünk több száz m 2
térkövezést is.

jelenlegi testület minden tagja, mindent megtett Ófehértó
településért! Becsülettel és tisztességgel szolgálták a választópolgárokat! Köszönöm Képviselő Urak!
Az utolsó rendes testületi ülésünkre 2014. október 2-án
került sor. Valamennyi megválasztott képviselő jelenlétében a napirendi pontok megtárgyalását követően rövid
ünnepélyes zárásra került sor. A polgármester felvázolta az
eltelt négy év legfontosabb mozzanatait, eseményeit, majd
Dr. Kiss Béla Járási Hivatalvezető jelenlétében megköszönte a képviselők áldozatos munkáját, valamint emlékplakettet nyújtott át minden érintettnek.

Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Ófehértóiak!
Kérem, október 12-én minél többen éljenek a választás
jogával, menjenek el szavazni, hiszen ez a nap a demokrácia ünnepe!
Végezetül engedjék meg nekem, hogy az elvégzett
munka, a megismert emberi tulajdonságok valamint a
folyamatosság és egyetértés érdekében valamennyi képviselő-társamat jó szívvel ajánljam a választópolgárok ﬁgyelmébe!
Mindenkinek köszönjük a bizalmat, köszönjük, hogy
az előző választáskor ránk szavaztak, tegyék ezt meg
most is!
Tisztelettel:
Simon József
polgármester

