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Hőseinkre emlékeztünk
Közös megemlékezésre került sor nemzeti ünnepünk alkalmából március 11-én az általános iskolában, melyen részt vettek: a
képviselő-testület tagjai, az iskola tanárai és diákjai, az óvoda, a
Gondozási Központ, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói, a
kisebbségi önkormányzat, illetve a polgárőrség tagjai.
Az ünnepi műsor az iskola hetedikes tanulói szolgáltatták, felkészítő tanárok: Pálvölgyiné Hajzer Irén és Simon Józsefné osztályfőnökök.
A megemlékezés után koszorúzásra került sor a Hősök emlékművénél. Az önkormányzat nevében Simon József polgármester
és Pazonyi György az oktatási- és kulturális bizottság elnöke koszorúzott. Koszorút helyezett el továbbá a kisebbségi önkormányzat, valamint a helyi polgárőr egyesület is.
Felvételeink az ünnepi műsor egy-egy pillanatát örökítették
meg.

Polgármesteri tájékozató a közfoglalkoztatás átalakulásáról
Tisztelt Állampolgárok!
Valószínűleg nagyon sokan hallottak már róla, hogy 2011től átalakul a közfoglalkoztatás rendszere. Megszűnik az önkormányzatok által szervezett közcélú és közhasznú munkavégzés támogatása. Az átalakítás célja, hogy az országban
minél több munkaképes aktív korú szociális rászoruló ember
számára legyen biztosított a munkalehetőség.
Az újonnan bevezetett támogatások központi forrása a
Munkaerőpiaci Alap közfoglalkoztatási támogatások előirányzata. Az önkormányzatunk közfoglalkoztatásra a Megyei
Kormányhivatal Baktalórántházi Munkaügyi Központjának
kirendeltségéhez nyújthat be pályázatot.
Kiemelten:
Rövid távú foglalkoztatásra
Kizárólag bérpótló juttatásban részesülő személyek alkalmazhatók, 2-4 hónapos időtartamban napi 4 órában, a minimálbér, illetve a garantált bérminimum 50%-ának megfelelő
munkabérért. Településünk esetében kb. 100 fő foglalkoztatására lesz lehetőség.

Minimális mértékben:
Hosszabb távú foglalkoztatásra
Itt is elsősorban bérpótló juttatásban részesülők foglalkoztathatók, legalább napi 6 órában, a minimálbér, illetve a
garantált bérminimum arányos részének megfelelő munkabérért. Településünkön maximum 10 fő foglalkoztatható.
Tisztelettel:
Simon József
polgármester

Az Ófehértói Idősekért Alapítvány
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Az idősek is farsangoztak
Az idén is felhőtlen szórakozást kínált az Idősek Otthona lakóinak a farsangi mulatság, melynek itt már hosszú évek óta
hagyománya van. Az otthonban már a következő rendezvényre készülnek, hiszen minden év májusában megtartják az Idősek
Napját.
Farsangi mulatságon készült felvételeink is azt bizonyítják, hogy nem csupán a fiatalok tudnak mulatni.

Nyílik a bölcsőde

Elfogadták a költségvetést

Régi igénynek tesz eleget az önkormányzat, amikor
hamarosan beindítja községünkben a bölcsődei csoportot, ahol egyelőre tíz gyermeket tudnak elhelyezni. Ez az új szolgáltatás, többek között, lehetővé teszi,
hogy a kisgyermekes anyukák, amennyiben erre igényük van és visszavárják őket a régi munkahelyükre,
állást vállaljanak.

Több fontos napirend mellett február 14-én tárgyalta a Képviselő-testület a 2011. évi költségvetést. A testületi ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság elemezte és értékelte a tervezetet,
amelyet elfogadásra javasolt a Képviselő-testület számára.
A költségvetés szigorú és takarékos gazdálkodást tesz szükségessé minden területen. Az önkormányzat átszervezések, ös�szevonások lehetőségét sem zárja ki az idei évben. A Képviselőtestület egyhangúlag, 7 igen szavazattal fogadta el a 2011. évi
költségvetést.

Családi focinap
Május 20-án rendezik meg Ófehértón az „E-ON
Családi Focinapot”. A nagyszabású rendezvényre szívesen látjukk a falu apraját és nagyját. A programban szerepel többek között focitorna a környező települések
csapataival, huszonnégy órás focimeccs, illetve az érdeklődők találkozhatnak válogatott labdarúgókkal is.

Közgyűlést tartott a
Sportegyesület
Tisztújító közgyűlést tartott 2011. január 22-én
az Ófehértói Sportegyesület. A közgyűlésen a korábban létszámhiányossá vált elnökség megmaradt tagjai
felajánlották lemondásukat, amelyet a jelenlévők elfogadtak. Ezt követően került sor az előzőnél kisebb
létszámú új elnökség megválasztására. Az egyesület elnöke Simon József polgármester lett.
Elnökségi tagok lettek: Asztalos Mihály, Horváth
János, Kósa Tibor és Pazonyi György. Az új elnökség
döntött a felnőtt labdarúgócsapat edzőjének személyéről is. A felnőtt csapatot Lőrincz Sándor irányítja 2011
tavaszától. A csapat első bajnoki mérkőzésére március
20-án kerül sor a Kölyök FC ellen idegenben.
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Részlet a költségvetésből:

2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését:
534.817 E Ft
Költségvetési bevétellel
615.775 E Ft
Költségvetési kiadással
65.987 E Ft

Költségvetési hiánnyal

45.524 E Ft
20.463 E Ft

működési
felhalmozási

ebből

állapítja meg.

Gyermekorvosi rendelés
Április 1-től megkezdődik Ófehértón a
gyermekorvosi rendelés. Hetente kétszer
-szerdán és pénteken-, Turóczy Ferenc
leveleki gyermekorvos fogadja majd helyben
a betegeket.

Nagysikerű színházi
előadáson jártak
Március 12-én az „E-ON Családi Foci” program keretében 57 fő
tett látogatást a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházba, ahol Fenyő Miklós: Az aranycsapat című
musicaljét tekintették meg a résztvevők. Az előadás „kicsiknek és
nagyoknak” egyaránt felejthetetlen
élményt jelentett.

Magyarország – Hollandia focimeccsen szurkoltak
Március 25-én 37 ófehértói szurkoló is volt a Puskás Ferenc Stadionban Budapesten a Magyarország –Hollandia EB selejtezőn. A korábbi sikeres pályázat az
„E-ON Családi Foci” program keretében sikerült eljutniuk a teltházas mérkőzésre.

Köszönet a véradóknak
Településünkön a Magyar Vöröskereszt március 23-án „Véradó
napot” szervezett. A felhívásra 54 fő
jelentkezett, akik közül 42 fő adhatott vért.
Akik segítettek: Balogh Attila,
Balogh Iván Lóránt, Balogh Lívia,
Becsei Zoltán, Bélteczki Miklós, Béres Imréné, Berta Erzsébet, Bodolai
Ferencné, Boráné Hegedűs Erzsébet,
Borsi István Csabáné, Csubákné
Diósi Zsuzsanna, Dorcsák János,
Dorcsák Jánosné, Fáczán Ferencné, Ferenczi András, Gáborné Eipl
Andrea, Gresu Szabolcs, Hegedűs
Péterné, Illés Sándorné, Jakab Ferenc, Jakab Mihály, Jónás István,
Kirilla Attiláné, Kiss Pálné, Kokas
Imre Zsolt, Lukácsné Szabó Anita,
Murguly Csaba, Pankotai György,
Pankotai Istvánné, Pázmán Attila, Petró József, Popovics Ferenc,
Rácz László, Ráczné Vajda Ildikó,
Rubóczki József, Sitku Attila, Sitku
Viktor, Szomjasi Gréta, Tóthné Szabó Szilvia, Varga András, Varga Tibor, Varsányi Sándor
A véradóknak az önkormányzat
viszonzásul csekély ajándékkal (1 kg
rizs) kedveskedett.
Köszönjük az önzetlen segítséget!

Diáksportolóink idei fontosabb eredményei
• Január 8-án került sor a tollaslabda diákolimpia megyei döntőjére, ahol az Ófehértói DSE-t 4 versenyzőnk képviselte. Közülük 3-an jutottak tovább a területi
döntőre, ahonnan Pazonyi Réka jutott el Salgótarjánba az országos döntőre.
• Január 15-én rendezték a megyei fedett pályás, serdülő bajnokságot, ahol 13
atléta képviselte az ófehértói színeket. Pazonyi Réka 60 m-en aranyérmes, távolugrásban bronzérmes; Kondor Csaba 1000 m-en aranyérmes, Nyíri László
300 m-en ezüstérmes, Iván Márk 300 m-en bronzérmes; Mitruska Alexandra
és Kondor Amarilla 1000 m-en ezüstérmes; Pór Tamás 1000 m-en ezüstérmes;
Csubák Márta súlylökésben ezüstérmes lett.
• Január 18-án rendezték Nyíregyházán a dr. Mező Ferenc szellemi diákolimpia
megyei döntőjét. A Varga Nóra, Geszten Mária, Lukács Ildikó és Pazonyi Réka
összetételű csapat fölényes győzelemmel jutott tovább az országos elődöntőbe.
• Február 17-én rendezték a nyíregyházi középiskolák fedett pályás atlétika bajnokságát. Ide kapott meghívást Kondor Csaba, ahol az idősebbek között, 1000
m-en aranyérmes lett. Balogh Dávid 50 m-en és távolugrásban is a 4. helyen
végzett.
• Március 5-én Nyíregyházán vettünk részt a dr. Mező Ferenc szellemi diákolimpia országos elődöntőjén. A vetélkedő zsűrielnöki tisztét Gedó György, olimpiai
bajnok ökölvívó töltötte be. Változatlan összeállításban ezüstérmes helyen végeztünk, így bekerültünk a budapesti országos döntőbe.
• Szintén március 5-én Budapesten a Syma csarnokban tartották a fedett pályás
serdülő egyéni országos bajnokságot. Eredményeink: Kondor Csaba 1000 m-en
aranyérmes; Balogh Dávid 300 m-en ezüstérmes, 60 m-en 7. helyezett; Csubák
Márta súlylökésben 8. helyezett; Nyíri László 300 méteren 12. helyezett; Pór
Tamás 1000 m-en 13. helyezett; Mitruska Alexandra 1000 m-en 18. helyezett.
Pazonyi György
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Farsang az iskolában
Az idén is színpompás farsangi mulatságra került sor
az iskolában, melyen kicsik és nagyok, szülők és pedagógusok egyaránt jól szórakoztak.

Anyakönyvi hírek (2011)
Születések:
1. Sebők Péter
2. Jakab Benett
Halálesetek:
1. Berta Mihály
2. Gemzsi Ferenc
3. Kanizsár István
4. Kiss Istvánné
(Balogh Margit)

5. Petró Józsefné
(Horváth Borbála)
6. Réti József
7. Varga András
Házasságkötés:
Mándi Erzsébet Varga Ferenc

Ófehértóiak az emlékversenyen
Február 11. és 13. között immár kilencedik alkalommal került megrendezésre, az évek alatt Világkupa szintű kempo viadallá fejlődő Juhász Ferenc-emlékverseny.
A versenyen ófehértói gyerekek is részt vettek, a Gönczi
Team képviseletében. Herczku Miklós light contakt és
chikara kurabe versenyszámokban egyaránt aranyérmes
helyen végzett, Herczku Tamás pedig chikara kurabe
számban végzett a bronzérmes helyen.
A fénykép bal szélén, fehér pólóban Herczku Tamás áll;
jobbról a második, piros pólóban pedig Herczku Miklós.

Ökumenikus imahét
Örömmel számolok be arról, hogy ez év januárjában is
megrendezésre került Ófehértó református, római és görög
katolikus gyülekezetiben a közös ökumenikus imahét, ahol felekezeti hovatartozás nélkül, boldogan, Istenben reménykedő
lélekkel látogattunk el egymás templomába; szabadon hirdetve Istenünk igéjét, együtt énekelve és imádkozva mondtunk
köszönetet azért, hogy újra együtt lehettünk ilyen formában
is.

A böjt is minden évben lehetőség. Felkészülés egy nagy csodára, Isten hatalmas tettére. Utunk folytatása egy csodálatos
külsőleg ismeretlen, de belül egy oly sokak által ismert mennyei
világ felé. Oda, ahol az emberek pálmaágat szakítva, ruháikat
leterítve a földre köszöntötték a csodálatos tanácsost, oda ahol
Júdás áruló lett, ahol Péter tagadott, ahol Pilátus mosta kezeit, ahol egy népnek áldozat kellett, ahol nagypéntek véres volt,
nagyszombat félelmetesen csöndes, Húsvét pedig dicsőséges.

Köszönjük innen is minden Kedves Testvérünknek a befogadást, a szolgálat lehetőségét, az odafigyelést, a reménységet
arra nézve, hogy jövőre ismét együtt lehetünk. Ha csak egy estére is, de jó elmenni a görög és római katolikus testvérekhez,
jó igét hirdetni közöttük, jó együtt segítséget kérni a mi drága
Istenünktől, hallani a közös szívdobbanást, a kézen fogó kezet
megszorítani, a másikban testvért látni. Nagy dolog vendéglátónak is lenni, amikor hozzánk látogatnak el, nyugalmat
adó érzés egy kicsit megpihenni, hallgatni a prédikációt és
boldogan reagálni mindarra, amit hallottunk, amit jó lenne
megtartani, minél többeknek átadni, egy több sebből vérző
nemzetet és világot meggyógyítani.

Isten azt akarja, hogy a lelkedben is tavasz legyen, hogy
menjenek el végre tőled a bánatfelhők, hogy süssön végre a
szeretet napja neked is, hogy angyalok énekeljék ez év Húsvétján is és életed minden napján: Jézus nincs itt, feltámadt. Van
élet, van lehetőség, van szeretet; a szíveket, lelkeket, életeket
tépő és összevérező tövisek között van Istentől kapott csodálatos rózsaszál. Legyen Istennek tetsző áldott böjtöd, Húsvétod,
életed és soha ne feledd el: „Úgy szerette Isten e világot, hogy
az Ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.” Ámen.
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