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POLGÁRMESTERI FELHÍVÁS!
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Magyarország sorsdöntő népszavazás előtt áll. Október
2-án minden magyar állampolgár véleményt mondhat Brüs�szel kényszerbetelepítési tervéről. A referendum kimenetele
mindenki számára rendkívüli jelentőséggel bír, hiszen mindenki saját magáról fog dönteni – dönteni fog gyermekéről,
dönteni fog unokájáról, dönteni fog településünk és Magyarország jövőjéről!

Mondjunk véleményt, mert ez nemzeti ügy!
Településünk Önkormányzata egységesen állt ki Brüsszel
bevándorlás-politikájával szemben, egységesen fogalmazta
meg a kényszerbetelepítéssel kapcsolatos aggodalmait, melyeket az alábbiakban ismertetünk.

Ófehértó Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2016.(I.28.)
HATÁROZATA
A betelepítési kvóta elutasításáról
Ófehértó Község Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, mert álláspontunk szerint:
1. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan,
értelmetlen.
2. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt.
3. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és
a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális,
egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a
magyar embereket!
K.m.f.
Simon József
polgármester

Dócsné dr. Görömbei Gréta
jegyző

Tisztelettel kérek minden hazájáért, településéért, a következő nemzedékek jövőjéért
aggódó és felelősséget érző honfitársamat,
községünk valamennyi választói joggal rendelkező lakóját, hogy október 2-án menjen
el a kényszerbetelepítésről szóló népszavazásra, és szavazzon nemmel!!!
Köszönöm!
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Önkormányzati hírek, információk
Hársfalvi Péterre emlékeztünk
Településünk szülöttére Dr. Hársfalvi
Péter (1928-1985) történészre, főiskolai
tanárra, tanszékvezetőre emlékeztünk
Nyíregyházán 2016. szeptember 26-án,
aki éppen ezen a napon töltötte volna be
88. születésnapját. A tisztelgés a neves
oktató sírjánál a nyíregyházi Északi temetőben volt, ahol emlékbeszédet mondott Dr. Barabás László ny. főiskolai
docens, Ausztria tiszteletbeli konzulja.
Ófehértó Község Önkormányzata
nevében Simon József polgármester helyezte el az emlékezés virágait.

Bursa Hungarica felhívás – 2017
Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának kiírása, melyhez Ófehértó Község
Önkormányzata az idén is csatlakozott.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő (EMET) közzéteszi a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi
pályázati fordulójának dokumentumait.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja
az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőfokú tanulmányainak támogatása.
E cél elérésének érdekében a Kormány
mind központi költségvetési, mind önkormányzati forrásokat is mobilizál.

A pályázati űrlapok elektronikus
kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2016. november 8.
Az Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszer (EPERBursa rendszer) az alábbi linkeken érhető el:
Önkormányzati felület: https://
bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx
Pályázói felület: https://bursa.emet.
hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat a kormany.hu és az emet.
gov.hu oldalakon érhető el.
A pályázati kiírás megtekinthető továbbá az Ófehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a www.ofeherto.
hu honlapon.

MEMENTO - 1956
1956. október 23-án a magyar
nép a diktatúrára forradalommal válaszolt, fegyveres felkelés robbant ki
a szovjet megszállás ellen. Az egyetemi diákság országszerte tiltakozott
a kommunista diktatúra ellen, ezen
a napon pedig tömegmozgalommá
tudott válni a szervezkedés. Nagy
Imre beszédében reformokat ígért
a kétszázezer főre duzzadt tömegnek. A felkelők elfoglalták a Magyar
Rádió épületét, a szovjet csapatok
vérbe fojtották a forradalmat, majd
a Kádár rezsim megtorló intézkedéseket foganatosított.
Természetesen ezután nem lehetett október 23-át ünnepelni, az
eseményeket ellenforradalomként
kommunikálták. Nagy Imre miniszterelnököt 1958-ban kivégezték, ellene irányuló koncepciós per
eredményeként. A börtönudvaron
temették el, majd az Új Köztemető
301-es parcellájába, jeltelen sírba
tették. Az 1980-as végén, ahogyan
a rendszer gyengült, egyre inkább
nyilvánosságra került, hogy mi is
történt akkor. 1989. június 16-án a
Hősök terén 250000-en búcsúztak
tőle és társaitól, majd a 301-es parcellába ünnepélyesen újratemették.

A vértanúk emlékezete – október 6.
„Világosnál, Világosnál huszárok könnyeznek,
Sirva sirnak veszedelmén a magyar nemzetnek.”
(Gyulai Pál: Világosnál)

Az aradi vértanúkat a szabadságharc bukása után, 1849.
október 6-án végezték ki, a bécsi forradalom és Theodor
Baillet von Latour császári hadügyminiszter meggyilkolásá-
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nak első évfordulóján. Azóta a forradalom és szabadságharc
vérbefojtásának gyásznapjaként emlékezünk október 6-ára.
Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az ezen a napon kivégzett
tizenhárom tisztet tartja számon. Az aradi vértanúk a szabadságharc kezdetén aktív, vagy kilépett császári tisztek voltak, a
szabadságharc végén a honvéd hadseregben közülük egy altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy ezredesi rangot viselt.
Az 1848–49-es szabadságharcban játszott szerepük miatti
megtorlással az osztrákok példát akartak statuálni.
Ezen a napon
1849. október
6-án végezték ki
Pesten Magyarország első felelős
miniszterelnökét,
gróf Batthyány
Lajost is.

Iskolai hírek
• Július elején két turnusban 80 gyermek részvételével Nyári Napközi Erzsébet tábort szerveztünk az iskolában a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány jóvoltából. A tábor célja az volt,
hogy a hátrányos helyzetű tanulóinknak lehetőséget biztosítsunk a nyári szünet ideje alatt a
felhőtlen kikapcsolódásra, a szabadidő hasznos
eltöltésére. A programok az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatosság fejlesztése, a
sportolás, valamint a kreatív kézműves foglalkozások jegyében zajlottak. A Nyíregyházi Állatparkban és a Debreceni Kerekerdő Élményparkban tett látogatás egyedülálló élményt nyújtott
a gyermekek számára.
• Július 29-én a Fővárosi Nagycirkuszban az Atlantisz gyermekei című előadást tekinthették
meg azok a tanulók, akik a megérdemelt kitűnő
bizonyítványukat vehették át a tanévzáró ünnepségen.
• A 2016/2017. tanév ünnepélyes megnyitójára szeptember 1-jén került sor. Az rendezvény
után a diákok és szüleik átvehették a tankönyvcsomagokat, így zökkenőmentesen elkezdődhetett az oktató-nevelő munka az iskolában.

Nálunk is becsengettek …
A forró nyári napok és a vakáció már csak emlékek voltak
szeptember 1-jén (csütörtökön)
amikor a csengőszó jelezte a diákok számára, hogy elkezdődött a
2016/2017-es oktatási év. A legjobban talán az a 15 elsős várta az
iskolakezdést, akik az ünnepélyes
tanévnyitón színvonalas előadással mutatkoztak be a nevelőtestület tagjainak valamint idősebb
társaiknak. A műsort betanítot-

ta Dorcsák Csabáné és Simon
Gusztávné óvodapedagógusok.
Az elsősök névsora:
Balogh Gergő, Bora Tamás,
Haga Tibor Krisztofer, Heil
Zsolt, Horváth Natália, Jóni
András Jenő, Kiss Attila, Lakatos
Bence Miklós, Lakatos Dániel, Lakatos Gábor, Nagy Nikolett, Oláh Kevin András, Pataki
Ketrin, Puholla Attila Zoltán,
Rézműves Roland

Óvodai hírek
A nyári óvodai élet eltér a megszokottól. Intézményünkben is a csoportok összevontan működtek, ezért
igyekeztünk a lehetőségeinkhez mérten változatos tevékenységeket biztosítani. Arra fókuszáltunk, hogy a gyerekek kellemesen töltsék a nyarat, hogy mindig érdeklődésüknek és igényüknek megfelelő tevékenység repertoárt
ajánljunk fel és ismereteik bővüljenek. Sikerült olyan
udvari életet kialakítani, melyek nyugodt, tartalmas időtöltést biztosítottak és jó szórakozást kínáltak. Minden
hétre, napra jutott egy-egy érdekes tevékenység.
Célunk volt, hogy a víz, a nap és a szél edző hatását
is kihasználjuk, de közben óvtuk a gyermekeket a káros
hatásoktól. Az udvar árnyékos helyein vizes játékokat
szerveztünk: sarazás, homokvárépítés, lábfürdőzés, buborékfújás, babafürdetés stb, amit nagyon élveztek a gyermekek. Kavicságyat készítettünk, melyben a mezítlábas
torna, a lúdtalp és tartáshibák prevenciója (megelőzése)
mellett jó szórakozást is kínált.
Számtalan lehetőség adódott az udvari mozgásos játékokra is, amit ki is használtunk: fogócskázás, labdajátékok, foci, biciklizés, stb. Akik nyugodtabb játékra
vágytak, azok számára is biztosított volt a tevékenykedés:
babáztak, főzőcskéztek, meséskönyvet nézegettek, rajzoltak papírra, aszfaltra, festettek, gyurmáztak, varrtak, hajtogattak, barkácsoltak.
Felelevenítettük az évközben tanultakat: több esetben
bábszínházat, zenés tornát, tánc - házat szerveztünk gyermekeink számára. Figyelembe vettük az udvar, a község
adta lehetőségeket: nagyokat sétáltunk, ismerkedtünk a
szűkebb környezetünkkel: erdő, mező, piac, könyvtár,

posta, boltok. Fokozott figyelmet fordítottunk az egészségvédelemre: a gyerekek bőrét a nagy nyári melegben
folyamatosan napvédő krémekkel ápoltuk, melyet a DM
üzletlánctól kaptunk. A folyadék (víz) pótlósáról egész
nap gondoskodtak a dajka nénik. Ügyeltünk, hogy árnyékos helyen játszanak a gyerekek, a nagy melegben a hűvös
termekben tartózkodtunk.
A nyári időszakban a gyerekek 65%-a igényelte szolgáltatásunkat .
A zárva tartás ideje alatt elvégeztük a karbantartási és
tisztasági feladatokat. Köszönjük a karbantartók, a dajka nénik, a közfoglalkoztatottak munkáját. Ez idő alatt az
arra jogosult gyerekek nyári étkezésben részesültek.
Az intézmény udvara a fejlesztés első üteme szerint
bővült egy kombi csúszdás mászókával és egy homokozóval.
A konyha és az óvoda dolgozói is csapat építő kiránduláson vettek részt.
A 2016/17. tanév adatai:
Babusgató családi napközi gyerek létszáma: 12 fő.
Kastélykert Óvoda gyerek létszáma: 78 fő.
A 2017. évtől törvényi előírás szerint az egységes
óvoda-bölcsődék megszűnnek, ezért képviselő testületi
határozat alapján az eddig működtetett csoportot megszűntette. A 3 éven aluli gyerekek intézményes nevelésétgondozását a Babusgató családi napközi (mely iránt nagy
az igény) és az óvoda vette át.
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Tisztelt Ófehértóiak, szülőfalum lakosai!
Amikor ezeket a sorokat írom, késői nyári napon egy diófa
kellemes árnyékában elérzékenyülve egy olyan rendkívüli eseményről szeretném Önöket tájékoztatni, ami az ember életében nem minden nap fordul elő.
1966-ban az ófehértói általános iskolában a 8/B osztály
egykori tanulói 2016. július 23-án tartottuk az 50. éves jubileumi találkozónkat az iskola ebédlőjében. A kiindulópont
a nyolcadikos tablókép volt, az első meglepetés, hogy 45-en
végeztünk a 8/B-ben. Megfejtettük rövid idő alatt a szervezőkkel együtt (Bozselák Erzsó, Ősz Kati, Kiss Lajkó, Kormány
Jasin), hogy három osztály összevonásából lett nyolcadikra
ez a mai világban nagy létszámnak számító osztály. Mi öten
tavasz óta keményen dolgoztunk, hogy létrejöjjön ez a nem
mindennapi találkozó.
45-en végeztünk 1966-ban a régi kastély iskolában, 7-en
sajnos meghaltak, 13 főről hosszú információgyűjtés ellenére
sem tudtunk pontos adatot szerezni, 7 fő egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a találkozón. Így 18-an találkoztunk egy forró júliusi szombat délután az iskola hátsó
bejárata előtt. Olyan élményben volt részünk, amit nehéz elmondani „NE HARAGUDJ, NEM ISMERLEK FEL, NEM
TUDOM KI VAGY” – üdvrivalgás közepette „JAJ HÁT TE
VAGY hiszen egy padban ültünk.”
Öten a szervezők az ófehértói temetőben egy szál virággal
emlékeztünk az elhunyt osztálytársainkról.
Ezek után a volt osztálytermünkben rendkívüli osztályfőnöki órát tartottunk, természetesen a „hetes jelentett” Danku Mihályné
Jolika tanár néninek, mint meghívott tiszteletbeli osztályfőnökünknek az osztály létszámáról. Most már közösen emlékeztünk meg
az elhunyt tanárainkról és osztálytársainkról.
Ezt követően egyébként mindenki elmondta
röviden az elmúlt 50 év pozitív és sajnos negatív történését. Az igazi sláger az unokákra
való licitálás volt, aminek a végeredménye
8 unoka lett. 19 óra magasságában nagyon
finom vacsorát fogyaszthattunk el jóízűen,
felszabadultan, mosolyogva. A kiscsoportos
beszélgetések vidáman, élményekben gazdagon töltötték be az estét. Éjfél környékén

búcsúzkodtunk abban a reményben, hogy 5 év múlva újra
találkozunk.
Valamennyi volt 8/B osztály tanulói nevében szeretnénk
megköszönni Simon József Polgármester Úrnak, Pálvölgyiné
Hajzer Irén iskola igazgatónőnek, hogy térítés nélkül biztosították a helyiséget és egyéb szükséges feltételeket, a konyhai
dolgozóknak a finom ételeket.
Végül, de nem utolsó sorban a 18 volt osztálytársunknak
köszönjük ezt a vidám, kellemes estét ebben a rohanó világban.
Ófehértó, 2016. szeptember 10.
Lőrincz László
a szervezők nevében
Osztálynévsor:
1.) Kiss Ilona
2.) Simon Irén
3.) Nagy Mária
4.) Bozselák Erzsébet
5.) Ősz Katalin
6.) Jámbor Mária
7.) Bartus Erzsébet
8.) Bora Miklós
9.) Fodor István

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
Berki EnikőZolcsák László

Ófehértó települést a
Magyar Élelmiszerbank
Egyesület támogatja

Lengyel EszterGyüre András
Vajkó EszterAnder László

10.) Lőrincz László
11.) Cserepes János
12.) Sinka István
13.) Prekup Péter
14.) Sinka György
15.) Kormány János
16.) Kozma István
17.) Jurecska János
18.) Kiss Lajos

Születések:
Balogh Hanna Anikó
Beri Zsolt
Fazekas András Brendon
Fejes Regina
Gönczi Krisztián
Hadházi Marcell Mihály
Horváth Mirella
Kóczé Ráhel Eszter
Oláh Melissza

Kiadja: Ófehértó Község Önkormányzata  ISSN 2062-5820
Elérhetőség: 4558 Ófehértó, Alkotmány u. 54.
Felelős szerkesztő: Simon József  Készült: Táltos Nyomda, Győr

4

Ófehértói Krónika

Oláh Sándor
Varga András
Halálesetek:
Cserepes József
Fedor László
Kozma Sándorné
Mészáros Ferenc
Orosz Miklós
Szabó Lászlóné
Szegedi János

