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Schvalm Rózsa: Ébredj lélek
Ébredj lélek új örömre húsvét reggelén,
sötétség hatalmán úrrá lett a fény.
Nem rejti a sír mélysége, a Megváltó él,
újjászületett az élet, s benne a remény.
E szent öröm gyújtson lángot ma is szívünkben,
ragyogja be fényével, teljes életünket.
Van élet a halál után, aki hitben él,
léte már e földön, boldog újjászületés.

Készül az emlékpark –
„Büszkeségpont” lesz Ófehértón
Ófehértó Község Önkormányzata a „Magyar Szabadság Éve” alkalmából meghirdetett
„Büszkeségpont” pályázat segítségével szeretné pótolni annak a közel száz esztendőnek a
hiányosságát, amely „hatalmas űrként volt és van jelen” a településünk életében. Ófehértón soha nem volt és sajnos ma sincs egyetlen köztéri szobor sem, nincs méltó emlékhely
arra, hogy a magyar történelem meghatározó eseményeire emlékezzünk. A rendszerváltást
követően (1990ben) ugyan történt
próbálkozás erre,
de közadakozásból
egy „szerényebb”
beton emlékoszlopra tellett – ezért is
köszönet minden
adakozónak és jó
szándékú embernek
–, amiről azonban
sajnos lemaradt néhány áldozat neve,
illetve betűhiányos vésés is felfedezhető volt rajta. Néha talán már szégyenkeztünk is emiatt, de nem volt megfelelő anyagi forrásunk a megfelelő színvonalú felújításra.
Képviselőtestületünk a közel múltban úgy döntött, hogy a település főterén szeretné kialakítani ezt az emlékhelyet – ezt a „Büszkeségpont”-ot, vagy inkább „Büszkeségpont”-okat, mivel egy „ötös egységben” gondolkodunk.
Ezek az egységek történelmünk meghatározó eseményeire kívánnak emlékezni, így
az 1848-1849-as forradalomra és szabadságharcra, az 1914-1918-as nagy honvédő háborúra (I. világháború), a minden magyar számára fájdalmas Trianoni békeszerződésre
(1920), a II. világháború borzalmaira és áldozataira, valamint 20. századi történelmünk
meghatározó eseményére, a szabadság iránti vágy példaképévé vált 1956-os forradalomra és szabadságharcra.
A kronológiailag felépített és megálmodott „emlékmű csoport” lehetőséget ad arra,
hogy a különböző korosztályok (óvodás, iskolás, fiatal felnőtt, középkorosztály, idősek)
emlékezzenek akár együtt, de külön-külön is történelmünk szomorú időszakaira, minden egyes nap lássák hőseink tetteit, olvassák az elesettek neveit. Azt szeretnénk, hogy a
felnövekvő generációk zsigereiben legyen ott minden esemény, legyen büszke arra, hogy
magyarnak született, és ehhez legyen egy méltó hely, ahol emlékezni tud!
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Kedves Ófehértóiak!
A közelgő ünnepek
alkalmából településünk
Önkormányzata nevében
mindenkinek
Áldott Húsvéti Ünnepeket
kívánok!
Tisztelettel:

Simon József
polgármester

Közmeghallgatás
A hagyományoknak megfelelően az
idei évben is januárban, pontosabban
január 23-án tartotta önkormányzatunk
képviselő-testülete a közmeghallgatással
egybekötött falugyűlését. A fórumon
Simon József polgármester tájékoztatta
a lakosságot a képviselő-testület elmúlt
évben végzett munkájáról, valamint az
önkormányzati törvényben foglalt kötelezettségeknek eleget téve felvázolta a
2017. év terveit, feladatait. Ezt követően a jelenlévő állampolgárok véleményt
nyilvánítottak, illetve kérdéseket intéztek a képviselő-testület felé.

Az idei évben is
„Fehérakác Napok”
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Önkormányzatunk Képviselő-testülete a hagyományoknak megfelelően
az idei évben is megrendezi a „Fehérakác
Napokat”. A rendezvény tervezett időpontja 2017. május 27-28. A részletes
programról később adunk információt.
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Önkormányzati hírek, információk

Emlékezés Báródi Mihály tanár úrra
Báródi Mihály tanár úr 1928. november 20-án született Püspökladányban. Az elemi és polgári iskoláit szülővárosában fejezte be. A Tanítóképzőt és
a Pedagógiai Főiskola magyar-ének-zene
tagozatát Egerben végezte 1945-1951
között. Pedagógus pályáját 1951. augusztus 1-jén a Szolnok megyei Cibakházán kezdte, majd 1955-ben feleségül
vette Bella Edit óvónőt, aki községünk
szülötte volt. A következő év nyarán
Ófehértóra költöztek, ahol a helyi általános iskola nevelője és a mi „Miska
bácsink” lett. Mellék foglakozásként a
szélesvásznú mozi üzemvezetője volt, és
társadalmi munkában 1963-tól a járási
ének-zene szakfelügyelői munkakört is
betöltötte. Tagja volt a Megyei Pedagógus Énekkarnak és a helyi futball csapatnak is. Vezetése alatt az iskolai énekkar
szép sikereket ért el a különböző helyi
és járási szintű fellépéseken. Nem múlhatott el iskolai rendezvény évtizedeken
át úgy, kórusa gyönyörű dalaival ne

emelje az ünnepek fényét, hangulatát.
Hívő emberként kántorként is tevékenykedett, orgonajátéka mindörökre
emlékezetes marad az ófehértói emberek szívében.
1991. január 1-jén 40 pályán töltött
év után nyugdíjba vonult, de még úgy
érezte, sokat tud nyújtani a gyermekeknek, így 1993-tól óraadóként visszatért
az iskolába. Oktató-nevelő munkájában
mindig határozott fellépésű, követelni
tudó, igen pontos, lelkiismeretes nevelőként tartjuk számon. Vezetői szerint
adminisztrációs munkái példaértékűek
voltak, írása szép, rendezett volt, munkájában mindig következetesen igyekezett fellépni, rendre, fegyelemre nevelni
tanulóit.
Pályája során több kitüntetésben,
egy alkalommal miniszteri dicséretben
is részesült. Nagy boldogsággal és büszkeséggel vette át 2012-ben gyémántdiplomáját az Egri Tanítóképző Főiskolán.
Nyugdíjas évei alatt is aktívan részt

(1928-2017)
vett a község életében. Aztán az évek
elszálltak, ereje egyre fogyott, betegség
támadta meg. Néhány hónappal felesége halála után ő is örökre távozott. Emlékét szívünkben szeretettel megőrizzük.
Nyugodjon békében, Miska bácsi!

Méhészeti tájékoztató
A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig,
az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított 8 napon belül kell nyilvántartás céljából bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési jegyzőnél. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a
méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben
stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét,
lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok
számát egy legalább 40 x 30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni. A méheket állandó tartási helyükről
kivinni és vándoroltatni csak két hétnél nem régebbi állatorvosi igazolás birtokában szabad!
Állandó méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanoktól 4 méter, használatban levő utaktól pedig
az út melletti vízvezető árok külső szélétől számított 10
méter távolságon túl szabad csak elhelyezni. Ha a szomszéd
ingatlantól való 4 méter távolságot megtartani nem lehet, a

méheknek ellenkező irányban vagy - legalább 2 méter magas,
tömör (deszka stb.) kerítés vagy élősövény létesítésével - a
magasban való kirepülését kell biztosítani.
Vándorméhészek csak a terület tulajdonosának, használójának, illetőleg kezelőjének előzetes hozzájárulásával és a
telepítéstől 5 km-es körzetben levő mezőgazdasági nagyüzemek előzetes értesítése mellett telepíthetik méheiket és a telepítést a területileg illetékes helyi növényvédelmi szakigazgatási
szervnek előzetesen írásban be kell jelenteni.
Ófehértón a vándorméhészek nyilvántartásba vételéhez
ez évtől megköveteljük azt, hogy a méhek elhelyezése előtt a
terület tulajdonosától írásos elhelyezési engedélyt hozzon.
Vándorméhészetet 20 családnál nagyobb állandó méhészettől csak legalább 200 méter távolságra szabad elhelyezni. Ettől a szabálytól azonban az érdekeltek megegyezéssel
eltérhetnek.

Házasságkötések:

Ófehértó települést a
Magyar
Élelmiszerbank
Egyesület támogatja
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Szkiba Nikolett Bakó Károly
Geszten Mária Farkas László Róbert

Születések:

Bakos Adél
Bodnár Evelin
Jurecskó Vivien Viktória
Mitruska Kevin Bence
Tóth Anna
Váczi Zsófia Eszter

Anyakönyvi hírek
Halálesetek:
Báródi Mihály
Csubák János
Dékmár Károlyné
Fedor Mihályné
Gáborné Eipl Andrea
Geszten József
Kállai Irén
Károly Györgyné

Kocsis Mihály
Kosztik Andrásné
Kupi János
Máté Andrea
Maticsák János
Oláh Józsefné
Ősz Jánosné
Takács Lászlóné

Hírek, információk intézményeink életéből

Iskolai hírek - események
• Január hónapban vált aktuálissá a Komplex Instrukciós Program (KIP) bevezetése
a gyakorlatban. A tantestület kitartóan
készült az új módszer alkalmazására.
Eddig 17 bemutató órát tartottunk a
hejőkeresztúri képzésvezető látogatása
alkalmával, aki elégedetten nyilatkozott
a pedagógusok munkájáról.
• Tanulóink könyvtári foglalkozáson vettek részt a Magyar Kultúra Napja alkalmából.
• Sikeresen lezajlott a végzős tanulók jelentkezése a középiskolákba. Öt nyolcadikos diák központi írásbeli felvételit is
írt. Ezúton is sok sikert kívánunk tanulóinknak.
• Befejeződött a vizesblokkok teljes felújítása, melyért köszönetünket fejezzük ki a
Kisvárdai Tankerületi Központnak.
• Dicséret illeti meg a Leveleken megrendezésre kerülő kémia versenyen elért
eredményéért Szabó Nikoletta 7. A osztályos tanulót, aki második lett a versengésben, valamint Nagy Zsófiát és Sitku
Liliánát. Felkészítőjük Mezei Katalin tanárnő.
• Történelem órákon megemlékeztünk a
kommunista diktatúrák áldozatairól.
• A hagyományokhoz híven megrendeztük
az iskolai farsangot. Kiszebáb égetéssel
és kolompszóval elűztük a telet, majd
vidám zumba és tombolasorsolás következett. A nap fénypontja azonban az
osztályok jelmezes bemutatkozása volt.

Régi fényében pompázott iskolánk, amikor egymás után következtek a jobbnál
jobb, magas színvonalú produkciók. A
jókedv és a tartalmas szórakozás egyaránt
biztosított volt. A napot a 8. osztályosok
keringője zárta.

• Hetedikeseink osztályfőnökeik vezetésével színvonalas irodalmi műsorral emlékeztek meg 1848. március 15-ről. A műsort betanította Paálné Tukacs Marianna
és Fodor István.

• Iskolánk 4 fős csapata bejutott a Dr. Mező
Ferenc Szellemi Diákolimpia Országos
elődöntőjébe, ami Monoron került megrendezésre. A tanulók nagyon ügyesen
szerepeltek, a tizenkét csapatos mezőnyben
az ötödik helyezést érték el. A csapat tagjai:
Éles Dávid, Éles Petra, Ilyés Csaba, Kisari
Máté. Felkészítő tanáruk: Pazonyi György

• Kisari Máté 6. osztályos tanulónk részt
vett a Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium által rendezett szavalóversenyen.
Az elmúlt tanévben elhozta az első díjat,
az idén pedig színvonalas szerepléséért
különdíjban részesült. Felkészítő tanár:
Lipécz-Asztalos Zsuzsanna
• A Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola által szervezett hangos olvasási versenyen iskolánkat Petró Balázs 3. és Nagy
Nóra 4. osztályos tanulók képviselték.
Balázs az idén is elhozta az első díjat. Nórika harmadik helyezést ért el. Felkészítő
tanáraik: Neményiné Balogh Zsuzsanna,
Dékmárné Ferenczi Mária

Gondozási Központ
hírei – eseményei
• A hagyományunkhoz híven az idei
évben is megrendezésre került a
Farsangi mulatságunk. A Gondozási Központ klubtagjai és lakói
ötletes jelmezekkel és műsorokkal
tették feledhetetlenné a délutánt.
Klubtagjaink finom farsangi fánkkal kedveskedtek a jelenlévőknek.

Óvodai hírek - események
Az elmúlt negyedév legfontosabb,
legérdekesebb eseményei óvodánkban:
• Ismeretszerző
kirándulás
a
baktalórántházi pékségbe
• Téli örömök (szánkózás, madáretetés stb.)
• Hangulatos télűző farsang a szülőkkel
• Könyvtárlátogatás
• Tavaszi ünnepek (Nőnap, Víz világnapja, március 15.)
• Autópálya látogatás

• Szülői találkozó – Iskolás lesz a gyermekem (tanító néni) DIFER mérések
végzése
• Látogatás az első osztályban
• Nyílt napok a csoportokban
A gyerekek nevében kérjük az állampolgárokat, hogy adójuk 1 %-át ajánlják
fel az Érted – Veled Kastélykert Óvoda
Alapítványának. A felajánlott összeggel
a tehetséges gyerekeket támogatja az alapítvány. Adószám: 18039812-1-15

• Nőnap alkalmából intézményünkben Kabai Alex előadóművész
varázsolta széppé és feledhetetlenné a délutánt.

• Intézményünkön belül működik
az Ófehértói Idősekért Alapítvány.
Céljai között szerepel az otthon
lakóinak és ellátottainak életminőségük javítása, mindennapi
életük könnyebbé tétele. Szeretnénk megköszönni mindazoknak
a támogatását, akik adójuk 1%-át
felajánlották alapítványunknak.
Tisztelettel kérjük Önöket, amen�nyiben módjukban áll továbbra
is támogassák alapítványunkat.
Adószámunk:19211868-1-15
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2017. ÁPRILIS 15.
SZOMBAT 10:00-tól 16:00-ig

KEDVES GYEREKEK ÉS SZÜLŐK, KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A HÚSVÉTRA!

INGYENES gyerekprogramok !
Egész nap van lehetőséged állatsimogatásra,
lovagoltatásra, lovas kocsizásra, tojásfestésre,
focizásra és játékos ügyességi versenyekre!
A programokon való részvétel INGYENES, de regisztrációhoz kötött!

Ebéd lehetőség: babgulyás 700 Ft/adag

A büfében üdítőt tudtok vásárolni.
Várunk benneteket szeretettel!

Telefon: +36 30 196 7007 +36 30 241 6200

www.lipiakacliget.hu akacliget.l@gmail.com
Kiadja: Ófehértó Község Önkormányzata  ISSN 2062-5820
Elérhetőség: 4558 Ófehértó, Alkotmány u. 54.
Felelős szerkesztő: Simon József  Készült: Táltos Nyomda, Győr
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