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Újságunk olvasható a www.opalyi .hu honlapon is .

Az újság a Nemzeti Civil Alap Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma
támogatásával készült

Sorozási kép a 60-as évekbõl. (Csicsák Gyulánétól kaptuk a képet)

Simon Sándor, Törõ Béla, Farkas
Béla, Sztaraszta Sándor, Nagy György VB titkár, Kemecsei Antal tanácselnök, Jeremcsuk László falufelelõs
rendõr, Trockis Gyula, Vánszku Sándor, Széles Ferenc.

Állnak
Középsõ sor:

: Kópis Árpád, Horváth Mihály, Fazekas Károly, Buzsik László, Kokas Lajos, Pászinczki György, Jóni Sándor, Szabó
János, KozmaAntal, Csáscsu Miklós. Pallagi László, Vajda Sándor, Rácz Kálmán, Nagy Sándor, Vánszku Pál,
Bartha Miklós, Kovács István, Herdon Sándor, MargiticsAntal, KedvesAntal. Ülnek:

Köszönjük az 1%-ot
Köszönjük azoknak a vállalkozóknak, akik az Ópályiak
Baráti Körének adták adójuk 1-%-át. Egyben felhívjuk azok
figyelmét, akik még nem tették meg 2006. évi
adóbevallásukat, hogy rendelkezzenek adójuk 1%-ról a falu
civilszervezetei, illetve másik 1%-áról a Katolikus és
Református Egyház részére. Ezzel senkinek nem nõ a
befizetett adója, de ha nem rendelkezik az adózó, akkor a
civilszervezetk és egyházak részére elvész az 1%.
Katolikus Egyház technikai szám: 0011
Református Egyház technikai szám: 0066
Ópályiak Baráti Köre: adószám: 18794511-1-15
Jókai Mór ÁMK adószám: 18797002-1-15

A r a t ó f e s z t i v á l
Ópályiak Világtalálkozója

2006. június 24-25-én
Idén XI. alkalommal rendezzük a Nemzetközi
Aratófesztivált Ópályiban. Az elmúlt évekhez hasonlóan
színvonalas rendezvényekkel várjuk az érdeklõdõket.
Legfõbb attrakció a kézi aratási bemutató lesz, melybõl
Guinness rekordot szeretnénk felállítani, vagyis minél több
helyrõl szeretnénk aratócsapatot vendégül látni.
Az Aratófesztivál fõbb programjai: - kézi aratás, -fõzõverseny, -
kakas szépségverseny, -Falusi virtus vetélkedõ. Sztárvendég:
Demjén Ferenc
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A II/a. osztály 1956-ból
:

Állnak:
Középsõ sor

Ülnek:

Kedves Gusztáv, Nagy Géza, Agyal Dezsõ, Demeter Antal, Simon János, Suba Imre,
Varga István, Pradán László, Bégány Károly, Kemecsei Miklós Szabó Péter, Dusinszki Erzsébet, Balogh
Sándor, Bartha Ferenc, Papp János, Andrási Gábor, Orbán Gyula, Gombita Miklós, Simon Mária, Szûcs Klára, Orosz
Katalin.

- Takács Ilona. Varga Gyöngyi,. Driszkó Piroska, Rácz Mária, Vánszku Klára, Pák Mihályné tanítónõ, Vajda
Inci, Vajda Gizella, Halász Mária, Baranyai Zsuzsa, Rácz Piroska. A képet Angyal Dezsõtõl kaptuk.

Ópályi Tangazdaság 1956
A képen Böjtös Andrásné
(Bartha Mariska), Kosztya
Györgyné (Szabad Emma),
Bazola József, Bana Irén (a
képet Emma nénitõl kaptuk)

Kép a Mátészalkai Téli Gazdasági Iskolából, a kertészeti tanfolyamról
A képen jobbról a harmadik a néhai Csicsák Gyula

Ópályi Hírlap
Alapította az Ópályiak Baráti Köre, Kiadó: Tisza Kiadó Bt.

Eng. sz: 710/2/1995, Fõszerkesztõ: Erdélyi Miklós
Tördelés: Kin Zsolt, Ópályi Teleház,opatel@axelero.hu

Nyomdai munkák: Erdélyi Nyomda Kft. Ópályi.
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Óvodaépítés Ópályiban
A közbeszerzési értesítõben megjelent pályázatra hét
vállalkozás adott árajánlatot. Közülük a második fordulóra
már csak két érvényes ajánlat maradt, a többiek vagy
vissza lép tek , vagy nem pótol ták a hiányzó
dokumentumokat. Az Elõkészítõ Bizottság a Képviselõ-
testület elé két vállalkozás ajánlatát vitte. Az elõterjesztés
alapján a Képviselõ-testület kiválasztotta a legkedvezõbbet
és felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szerzõdés
aláírására.

A nyertes vállalkozás 92,6 millió Ft-ért fogja felépíteni az
óvodát. A Regionális Operatív Program pályázatán 75
millió Ft támogatást nyert az önkormányzat, 2,7 millió Ft-ot
a Belügyminisztérium keretébõl nyert saját erõ
kiegészítésére, a hiányzó összeget az önkormányzat 2006-
os költségvetésébõl biztosítja. Az építkezés várhatóan
március közepén kezdõdik. A végsõ befejezési határidõ
2006. október 31-e, de a vállalkozó ígérete szerint
augusztus 31-re az új tanév kezdetére elkészül az új óvoda.

A képen Erdélyi Miklós polgármester és Puskás Géza a
Flex PS 93 Bt. vezetõje látható a vállalkozói szerzõdés

aláírása közben.

Bontás alatt az óvoda
A polgárõrök segítenek, ha baj van!

Elérhetõségeik:
Herdon Béla elnök: 06-30-655-57-90

Csombók Gyula: 06-30-625-5540
Kin István: 06-70-222-20-29

Vizsgáztak a polgárõrök
A Jeremcsuk László Polgárõr Egyesület tagjai polgárõr
alapismereti képzésben részesültek, melynek végén letették
a polgárõr alapismereti vizsgát. A képzést Szondi Gyula r.
õrnagy és Sasvári Pál régiófelelõs megyei elnökségi tag
végezték.

A vizsgán helyt álltak az Ópályi polgárõrök, ugyanis a 105
pontos tesztfeladatot, ha nem is maximális pontszámmal, de
a minimális 75 pontot mindenki túlteljesítve oldotta meg. A

vizsga végén a sikeres vizsgázók megkapták polgárõr
igazolványukat. Tiszteletre méltó a 12 polgárõr részérõl,
hogy szabadidejüket feláldozva képezik magukat és a
polgárõr ismeretek birtokában rendszeresen járõröznek
Ópályi területén vigyázva az Ópályi polgárok biztonságára.
Herdon Béla parancsnok elégedetten mondott köszönetet a
vizsgázóknak, és a felkészítõknek, vizsgáztatóknak.

Apolgárõrség hírei
Az Országgyûlés 2006. február 13-i ülésén elfogadta a
Kormány által 2005. november 25-én sürgõsséggel
benyújtott törvényjavaslatot a polgárõrségrõl. A
polgárõrszervezetünk több intézménnyel kötött
együttmûködési megállapodást, mely alapján fokozottan
ellenõrizzük telephelyeiket, épületeiket, õk viszonzásul
anyagi támogatásban részesítik szervezetünket. A befolyt
támogatásokból az év második felében szeretnénk egységes
ruházattal ellátni tagjainkat. A polgárõrségrõl szóló törvény
többek között kimondja, a polgárõrnek feladata ellátása
közben „Polgárõr” feliratú mellényt kell viselnie.
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Megalakultunk
2006. 03. 14-én Ópályiban megalakult a Tarapcsák Miklós

Bérkilövõ Vadásztársaság. Tudni kell azt, hogy a törvény a
vadászati jogot a földtulajdonoshoz köti, vagyis akié a föld az
vadászhatna rajta, de a legkisebb vadászterület nagyságát
3000 ha-ban minimalizálta. Eddig Ópályi terület n a
Mátészalkai Szatmár Vadásztársaság vadászott, melyben alig
volt Ópályi lakos. 2007. február 28-án lejár a bérleti
szerzõdése a földterületre, ami Motivált bennünket arra a
lépésre , hogy saját földterületünkön vadásztársaságot
alapítsunk. A megalakulásnál a döntõ szerep a „helyi lakos”

szóra jutott, de nem lehetett kizárni a nagyobb földtulajdonnal
rendelkezõ nem helyi lakosokat. Mivel a vadászterület nem
csak Ópályi területét illeti (Ópályi, Nagydobos, Mátészalka,
Nyírparasznya, Papos, Jármi,) így nem csak Ópályi lakosok a
tagjai a társaságnak, melynek vannak vadásztagjai,
tagjelöltjei, pártoló és tiszteletbeli tagjai. A bérkilövõ társaság
célja, hogy a következõ tíz évre a vadászati jogot, megszerezze
a helyi földtulajdonosoktól, ez által területes vadásztársasággá
váljon. Bízunk a helyi földtulajdonosok pozitív megítélésében
és a vadászati jogunkat nem „idegen” vadászok birtokába
adják a következõ tíz évre. Az Ópályi Tarapcsák Miklós
Vadásztársaság tagjai gyûjtik a földtulajdonosoktól az
aláírásokat. A társaság tagjai: Buzsik István, Bazola Sándor,
Erdélyi Miklós, Csizmár Zsolt, Bégány Tibor, Almási János,
id.

Nagydobos. Jelszavunk „Pályi föld
legyen a Pályiaké.” Bízunk benne, hogy ezt nem csak mi,
hanem az Ópályi lakosok vagy származásúak is így érzik, és
segítenek céljaink megvalósításában. Rövidesen
földtulajdonosi gyûlést hívunk össze és a gyûlésen is lehet
nyilatkozni arról, hogy a vadászati jogot kinek adja a
földtulajdonos.

é

Varjú László, ifj, Varjú László, Kovács Gábor, id. Bartha
Miklós, Orosi Sándor, Sztaraszta István, Csombók Gyula, id.
Papp Gyula, ifj. Papp Gyula, Molnár Tamás, Sztaraszta
Gábor, Majzik István Nyírparasznya, Törõ Bertalan
Nagydobos, Vastag Zoltán Nagydobos, Kerékgyártó Sándor
Mátészalka, Kormos Csaba Mátészalka, Kormos Csabáné,
Mátészalka, Varga Zoltán

Sztaraszta István

Jegyzõi Tájékoztató
Szemétszállítás

Az ebhelyzetrõl

2006. évi országgyûlési képviselõ választás

A település lakosságát évrõl-évre visszatérõen érintõ
kérdés a szemétszállítási díjak alakulása. A Képviselõ-
Testület rendeletében meghatározta a 2006. évre érvényes
díjakat, a 70 éven felüli Ópályi lakosok számára ingyenessé
tette a szolgáltatás igénybevételét, a ténylegesen egy
lakcímen egyedül élõ 70 éven aluli személy számára 50%-
os díjkedvezményt biztosított. Nyomatékosan felhívom a
lakosság figyelmét, hogy a szemétszállítás igénybevétele
KÖTELEZÕ KÖZSZOLGÁLTATÁS, amely nem függ a
keletkezett lakossági kommunális hulladék mennyiségétõl,
sem attól, hogy valaki rendelkezik-e kuka edénnyel vagy
sem azok a személyek akik a szemétszállítás szolgáltatást
nem veszik igénybe szabálysértést követnek el, amely
cselekmény 30.000.-ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható,
tekintettel az eddigi mûködés tapasztalataira, a
Polgármesteri Hivatal szakapparátusa a közszolgáltatás
igénybevételét a jövõben fokozottan ellenõrzi.

Fokozott gondot jelent a településen élõk életében a község
területén kóborló illetve szabálytalanul tartott ebek
kérdése. Az önkormányzat a rendelkezésére álló
eszközökkel igyekszik-e problémát megoldani, azonban
elsõsorban az ebtartók kötelessége, az ebtartásra vonatkozó
szabályok betartása. A település lakossága az
önkormányzat számára akkor tud segítséget nyújtani, ha a
tudomására jutott kóbor illetve szabálytalanul tartott
ebekkel kapcsolatosan a tulajdonos megjelölésével ad
tájékoztatást az önkormányzatnak ekkor a szabálysértési
eljárás lefolytatható és a szabálytalan tartásmód
megszüntethetõ.

Ebben az évben is sor kerül a Polgármesteri Hivatal,
Gyepmesteri Telep, a Polgárõrség, Rendõrség és
Vadásztársaság közremûködésével a szabálytalanul tartott
illetve gazdátlan ebek begyûjtésére. Azonban a begyûjtés
éves költsége 2005-ben meghaladta a 140.000.-ft-ot.
A szabálytalanul tartott ebek tulajdonosai szabálysértési

eljárás kezdeményezésére számíthatnak, amelynek
keretében 30.000.-ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújthatóak.

2006. április 9. illetve 2006. április 23-án kerül sor az
országgyûlési képviselõ választásra. Ópályi Község
Önkormányzatának képviselõ-testülete a választás
elõkészítése során megtette a szükséges intézkedéseit a
település Választási illetve két Szavazatszámláló
Bizottságának megválasztásával. Ópályiban a korábban
megszokott rendszer szerint két szavazókörben lehet
szavazni az 1.számú szavazókör Árpád u. 1-3. szám
alatt,(Általános Iskola) 2.számú szavazókör Petõfi u. 2.
szám alatt (Mûvelõdési Ház) szavazás napján reggel 6.00.
19.00.-ig. A Két bizottság mellett a jegyzõ vezetésével
Választási Iroda is mûködik, amelynek feladata a
v á l a s z t á s o k e l õ k é s z í t é s é v e l , s z e r v e z é s é v e l ,
lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölõ
szervezetek pártsemleges tájékoztatásával, választási
adatkezeléssel, a technikai feltételek megteremtésével, a
törvényes feltételek meglétének és a szakmai szabályok
betartásának ellenõrzésével összefüggõ feladatok ellátása.
Fontos tudnivaló a választópolgárok számára, hogy
é r v é n y e s s z e m é l y i i g a z o l v á n y v a g y m á s
személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél stb.) nélkül
a szavazásra nem lesz lehetõsége.

Szentpéteri Szabolcs jegyzõ
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MEGKÉRDEZTÜK A
POLGÁRMESTERT

Kinek lenne feladata az utak sózása Ópályiban?

Milyen pályázatokat nyújtottak be az idén?

Mi a helyzet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Hulladékgazdálkodási Társulással?

Atemetõ üzemeltetésének módja hogyan változik?

Ópályin átvezetõ Mátészalkát és Vásárosnaményt
összekötõ négyszámjegyû út a Sz.Sz.B. Megyei
Közútkezelõ KHT kezelésében van. Mivel ez állami út,
ennek karbantartása téli viszonyok közötti hó és
jégmentesítése és minden más feladat a kezelõ kötelessége,
vagyis állami feladat. Megkérdeztem Én is, hogy miért nem
végzik ezt a kötelezõ feladatot? A válasz az volt, jogszabály
írja elõ a közútkezelõ kht-k részére, hogy a havazás
befejezõdése után mennyi idõ múlva kell a fõutakat
letakarítani. Ez környékünkön 41-es és 49-es fõútvonal
tisztítását jelenti.Az Ópályin átvezetõ utak mind Namény és
Szalka felé mind Nyírparasznya felé négyszámjegyûek. A
jogszabály ezek tisztántartását, sózását nem írja elõ a
közútkezelõ felé, és erre a feladatra pénzt sem kapnak ezért
nem csinálják. Mivel ezek az utak nem önkormányzati
tulajdonban vannak, így erre a feladatra mi sem kapunk
állami támogatást. Néhányan hivatkoznak az általuk
befizetett súlyadóra, de a költségvetésünk úgy van a
parlament által meghatározva, hogy a súlyadóból befolyt
összegeknek is meg van a helye. Ettõl függetlenül a
következõ télre megpróbálok a többi önkormányzat
(Nagydobos, Szamosszeg, Szamoskér) vezetõjével
beszélni és közösen megkeressük a megyei közútkezelõ kht
igazgatóját, hogy az útjaink sózását oldják meg. Elõzetes
tájékozódásom alapján van rá lehetõség, de a sózás és
hótolás teljes költségét nekünk kell kifizetni.

A Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a következõkre
nyújtottunk be pályázatot. Narancs liget járdaépítés,
melynek bekerülési költsége 15.919.ezer Ft. A Zöldfa utca
továbbépítése bekerülési költsége 22.774.ezer Ft. A Dankó
és a Széchenyi utca összekötõ szakaszának megépítése
bekerülési költsége 11.608.ezer Ft. A Béke, Kossuth, Rajk
és Zöldfa utak burkolatának felújítása bekerülési költség
18.055.ezer Ft. Az elnyerhetõ támogatás aránya 90 %. A kb.
65 millió Ft összértékû beruházáshoz 6,5 millió Ft saját erõ
szükséges. A pályázatokat idõben benyújtottuk azokat a
Fejlesztési Ügynökség dokumentáltan befogadta, és jelezte,
hogy saját felelõsségünkre a beruházásokat megkezdhetjük,
de biztosak akarunk lenni a dolgunkban és csak a
Területfejlesztési Tanács kedvezõ döntése után kezdjük el a
munkákat. Tudomásom szerint a kétmilliárd forint
elosztható támogatásra több mint 10 milliárd forintos
pályázati igény érkezett, így nem valószínû, hogy minden
pályázatunk sikeres lesz.

A Képviselõ-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag
eldöntötte, hogy csatlakozunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szilárdhulladék Gazdálkodási Társuláshoz. Ópályi
Önkormányzat Képviselõ-testületét a társulásban Erdélyi
Miklós Ópályi Polgármestere képviseli. A társulás
pályázatot nyújtott be a beruházás megvalósítására az
Európai Unió kohéziós alapjára. Az elsõ szakaszra 9,3
milliárd forintot nyert a konzorcium ebbõl 78 %, 7,3
milliárd forint uniós támogatás,12 %, 1,1 milliárd forint
Magyar Állami támogatás, és 10 % 0,9 milliárd forint pedig

a megyei önkormányzatok által vállalt saját erõ. Az elsõ
szakaszban nyert pénzbõl Kisvárda, Nagyecsed és
Nyíregyháza térségében a hulladékfeldolgozó telepekhez
vezetõ utak és a szükséges alap infrastrukturális
létesítmények és kiszolgáló épületek valósulnak meg. A
második szakaszban a tervezett beruházási költség 24
milliárd 800 millió forint, melybõl gyûjtõedényzet,
szállítójármûvek, gyûjtõszigetek, hulladékudvarok,
szelektív hulladékválogató, mechanikai biológiai
hulladékkezelõ, komposztáló telepek, építési törmelék
feldolgozó valósul meg az említett térségekben. A projekt
tartalmazza a megye területén található 194 db
hulladéklerakó rekultivációját is (benne Ópályiét is).
Tervek szerint egységes díjtétel kerül majd bevezetésre a
megye összes településén.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat
veszi át üzemeltetésre a település köztemetõjét. A
továbbiakban az eddigi temetõ gondnok, és más
szakemberek (pl. kertész) alkalmazásával fog a temetõ
mûködni. Település számára elõnyös ez a fajta mûködtetés,
hiszen kevesebb pénzeszköz felhasználásával több
fejlesztési feladat is megvalósul (további parkosítás,
tujafasor folytatása). A temetõ mûködésének részletes
szabályait továbbra is a Képviselõ-testület határozza meg.

Temetésszolgáltatás díjtételei:
Elhunyt átadásáért 3.000.- Ft., Elhunyt átvételéért bruttó
3.000Ft., Ravatalozás 5.000 Ft., Sírásás 8.000 Ft Hantolás
4.000 Ft., Halott levitele a sírig 2.000 Ft. A temetõ
látogatásának rendje egyelõre nem változott.

A Képviselõ-testület által meghatározott új alkalmazandó
díjtételek az alábbiak:

Kistérségi Konferencia Mátészalkán

A civilszervezetek szerepe a mátészalkai kistérségi
fejlesztésekben címû konferencián Róka László a MEGA
COM Kft. ügyvezetõ igazgatója ismertette a Szatmári
Kistérség fejlesztési koncepcióját. Erdélyi Miklós az
Ópályiak Baráti Köre Egyesület elnöke bemutatta a Baráti
Kör eddigi tevékenységét, Erdélyi Ilona ismertette a Leader
+ programot, Kovács Sándor polgármester a kistérség
szociális területén, a civilszervezetek számára kínálkozó
lehetõségekrõl beszélt, Dr. Ungvári Zsigmond pedig a
civilszervezetek szerepét ismertette a kistérség egészség
turisztikai övezetté formálásában. Erdélyi Ilona délután a
civilszervezetek forrásteremtési lehetõségeirõl beszélt.
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Hõsi halott a Református Temetõben
A Református Temetõ rendbetételével nem várt és örömteli
felfedezések is napvilágra kerültek. Németh Sándor

helikopteres vállalkozó látva, hogy a temetõ egyre tisztább
és áttekinthetõbb, elindult megkeresni Dédnagyapja sírját.
Fiatalkori emlékei alapján nagyjából sejtette, hol lehet és
legnagyobb örömére meg is találta. A sírt rendbetette, a
sírkövet lefestette, és közben jöttek, egyre jöttek az emlékek
a személyesen megél t múl tból és a családi
beszélgetésekbõl. Oláh István a dédnagypapa honvéd volt
az I. Világháborúban, lovas tüzér az orosz fronton. Ágyújuk
elakadt a nagy orosz sztyeppén és a kiemelésében
segédkezõ fiatal katona valósággal megszakadt a nagy
erõlködésben. Eltört a gerince. Hazahozták a frontról, itthon
rövid idõn belül meghalt. Hõsi halottként temették el az
Ópályi Református Temetõben. Neve szerepel a község
fõterén található Háborús Emlékmûvön.
Sírját a II. Világháborúig az általános iskola tanulói rendben
tartották és minden évben március 15-én ünnepélyesen
megkoszorúzták. Oláh István az I. Világháború elõtt
Amerikába ment szerencsét próbálni. Itthon maradt családja
felesége és három gyereke István, Irma (Németh Sándor
nagymamája) és Ferenc. A háború kitörésekor hazajött,
féltette családját, de a „SASOS” behívó háborúba szólította.
Menni kellett a többiekkel megvédeni a Magyar Hazát
Oroszországba. Németh Sanyi gyerekkorában
Nagymamájával rendszeresen kijárt a temetõbe a sírt
gondozni, így volt ez 1970-ben is a Nagy Tiszai Árvíz
idején. A következõ években már nem találta az alacsony
síremléket, úgy benõtte a gaz. Most, hogy a temetõ kitisztult
újra megtalálta a sírt és azt az 1970-es évszámú olajos
flakont, amellyel annak idején a vizet vitték a síron levõ
virágokra. Németh Sándor öröme kimondhatatlan volt,
boldogan vitte fiait és mutatta nekik „Íme itt nyugszik Hõs
Dédnagyapátok”. Erdélyi Miklós

Tájékoztató
Az Ópályi Hírlap nem azzal a céllal jött létre, hogy a
gazdálkodókat teljes körûen tájékoztassa, a
gazdálkodással kapcsolatos tennivalókról ,
határidõkrõl és támogatási lehetõségekrõl. Naprakész
ismereteket lehet szerezni a falugazdásztól, hivatalos
közlönyökbõl és az internetrõl (pl.:www.fvm.hu).

A mezõgazdaság jövedelmezoségének
növelése a növénytermesztési és
állattenyésztési ágazatok közötti

arányok helyreállításának
elõsegítésével

A mezõgazdaság nagy múl t ra tekint v issza
Magyarországon, de az a célunk, hogy legyen jövoje is
gazdaságunknak. Szemléletet kell váltani, érteni kell a
vidék gondját, s fel kell mérni a lehetoségeket. Éppen ezért
meg kell védeni a magyar termelok érdekeit, s az
igazságtalan rendszereket meg kell változtatni. Az
élelmiszerbiztonság területén rendet kell teremteni, hogy
az országba ne jöjjön be szemét, amely kiszorítja a magyar
termeloket és termékeiket a piacról.A magyar
agrártermelok alacsony toke-ellátottságuak és kemény
modernizációs kihívásokkal küzdenek. A magyar
gazdáknak még évekig kell várnia arra, hogy
nyugateurópai versenytársaikkal azonos színtu uniós
támogatást kaphassanak. Az EU-s követelmények
teljesítése nem kis feladat, s nem kis költséget jelent a hazai
termelok számára. Magyarországon az utolsó 15 évben 40
%-os az állatállomány csökkenése. Ma Magyarországon
700 ezer szarvasmarhát és 3 mill. 700 ezer sertést tartanak.
A sertéstartók rossz állapotú telepeken gazdálkodnak, az
á l lomány is vegyes gene t iká jú . Emel le t t a
sertéstenyésztoket sújtja az Unió más országaiból
Magyarországra áramló behozatal is.Amagyar tejtermelok
a rendszerváltás óta folyamatos problémákkal küzdenek.
Az EU-ban a juhtartás az állattenyésztés támogatott
területei közé tartozik, hazánkban az alkalmazott
tartástechnológia a több évtizeddel ezelotti szintre süllyedt
vissza. Csak olyan juhtartó üzemek lehetnek életképesek,
melyek a versenyképességüket segíto támogatásokban
részesülnek.Ahhoz, hogy a magyar mezogazdasági
termékek jobbak legyenek, mezogazdaságunk
versenyképes legyen, mindenekelott helyre kell állítani a
növénytermesztés és állattenyésztési ágazatok közötti
arányokat. Az ország jelenlegi állományának legalább a
kétszeresére lenne szükség, hogy az export problémák
megoldódjanak. Meg kell etetni a takarmánygabonát és
kukoricát az állattal, hogy tisztességes megélhetési
feltételeket lehessen teremteni a vidéken élo
embereknek.Az agrárágazatban az igazi privatizáció az
lesz, amikor a feldolgozó üzem az alapanyagot eloállító
termelok birtokába kerül. A Parmalat tejfeldolgozó
üzemnél példaértéku kezdeményezés valósult meg, de
tervezik több ágazatban a termeloi csoportosulások
tulajdonába való átadást. Az eloállított, megtermelt
terméket minél magasabb fokon fel kell dolgozni,
kihasználva a hungarikum adta lehetoségeket. Meg kell
teremteni az élheto vidék feltételeit.

keretében,
, képzett tanácsadóktól,- a

intézkedéseiben megfogalmazott
célok eléréséhez, illetve e támogatások igénybevételéhez.

Technikai
Segítségnyújtás díjmentesen kapnak
segítséget Nemzeti
Vidékfejlesztési Terv

Baksa Jánosné
NVT tanácsadó (MTESZ)
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Negyvennégy és félév egy
munkahelyen

Uzonyi Károly (Bajcsy u. elején lakik) vagy ahogy sokan
hívjuk Uzonyi Karcsi több mint negyven évet dolgozott egy
munkahelyen a Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft-ben.
Általános Iskoláját Ópályiban végezte, majd a Mátészalkai

Mezõgazdasági Technikumban érettségizett. Ezután
jelentkezett az Egri Tanárképzõ Fõiskola testnevelés,
földrajz szakára, de nem vették fel. Ekkor vezették be, hogy
18 évesen kell behívni a fiatalokat katonának. Úgy döntött,
hogy inkább tanulni szeretne és 1964-ben autószerelõ
tanulóként, kezdte a munkát az akkori ISG-ben. A gyár
Budapestrõl költözött Mátészalkára ebben az idõben fõ
termékük a MIA diesel motor készítése volt. A szakma
kitanulása után szerelõszalagra került fizikai munkásként
de hamar felfigyeltek vezetõi a szorgalmas, halk szavú,
szófogadó fiatalemberre, akire a többiek is hallgattak, így
megtették szereldei csoportvezetõnek. Rövidesen innen is
t o v á b b l é p t e t t é k a M E O o s z t á l y r a k e r ü l t
minõségellenõrnek. Végül mûvezetõ lett. De ekkor már a
gyár termékszerkezete teljesen átalakult ipari
szerelvényeket és csaptelepeket gyártottak. Nagyon közel
állt hozzá a labdarúgás. Elõbb Ópályiban, majd
Nagyecseden focizott. Felismerték tehetségét és
Mátészalkára az akkori nagy NB III-as csapatba igazolták.
Balszélsõt játszott a nagyok között. Eleinte törekedett a
gólszerzésre és sok labdát el is pufogtatott, de az edzõje
leintette és inkább az összjátékból vette ki a részét. Játéka
leegyszerûsödött de nagyon eredményessé vált. Ópályi
csapattársa Vánszku Ferenc (Trumann, vagy Mamám volt a
beceneve) sok labdával indította, Karcsi a védelem mögé
került középre adta a labdát, amibõl Szombati vagy T. Jakab
számolatlanul rúgták a gólokat.
Feleségével Rácz Pálmával békességben, csendességben
hosszú ideje élnek Ópályiban, immár nagyszülõkként,
mivel egy unokájuk van. Két gyerekük közül Attila
határõrtiszt fõhadnagyi beosztásban, a közgazdasági
egyetemi végzettségének köszönhetõen rövidesen
magasabb beosztásba kerül. Lányuk Pálma matematika,
fizika szakos tanár a Mátészalkai Gépészeti
Szakközépiskolában tanít.
Lehetõség nyílt munkahelyén, hogy korengedményes

nyugdíjba elmehessen, amit ki is használt, mire az újság
megjelenik már nyugdíjas lesz. Békés hosszú nyugdíjas
éveket kívánunk neki.

Kedves Gusztáv bádogos mester
Az Ópályi Hírlap sok nevezetes Ópályi emberr l írt már.
Ismét sikerült egyet találni Kedves Gusztáv személyében,
aki nem kisebb tettet hajtott végre, mint elkészítette a
Református Templom új gömbjét. A tavalyi májusi vihar
letörte a torony csúcsán lév gömböt. Új gömb elkészítése
vált szükségessé. Igaz, hogy a megrendel knek nem els re
jutott mesterünk az eszébe, de végül t kérték fel a gömb
elkészítésére.
A gömb 22 cikkb l készült, díszít tt domborított
palástokkal és gömbhurkával. Átmér je 85 cm. A gerinc
386 cm, a fels csúcsán található a buzogány, ami 42 cm
átmér j húszágú. A gömb felett forgó széljelz zászló van
benne évszámmal. Az egész toronydísznek a súlya 76 kg,
német Z cinkb l készült és lakkozással próbálják meg a
fényét tovább meg rizni. A mester és fia 2,5 napot
dolgozott a toronydísz elkészítésén, egy napba került a
szerkesztés. Minden tudására szükség volt a mesternek,
hogy elkészítse alkotását.
Kedves Gusztáv épület- és díszm bádogos mester,
ezenkívül géplakatos, kazánf t , hegeszt képesítése is
van. 16 éve dolgozik a Déri Miksa Szakközépiskolában
anyagbeszerz ként.
Nem kis büszkeség, hogy Ópályiból ilyen ügyes
mesterember kikerült.

õ

õ
õ õ

õ

õ e
õ

õ
õ û õ

õ
õ

û
û õ õ

õ

Erdélyi Miklós

A mester és felesége a kész alkotással
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Katolikus Krónika
„A kereszt titka.”

Március 18 án a Nyíri Esperesi Kerület hittanosai ennek a
témakörnek a jegyében gyûltek össze egy hittanos
versenyre. Az ópályi egyházközség 5 csapattal, 15 hittanos
gyermekkel képviseltette magát. Két korosztály mérte
össze erejét.
A 7. 8.osztályosok két csapattal képviseltek bennünket és
14 csapat közül a 2. és 3. helyet szerezték meg, ami azt
gondolom igen dicséretes. A csapat tagok: Orosz István,
Orosz Judit, Orosi Sándor
Bakos Gabriella, Lukács Kitti, Molnár Nikoletta voltak.
Az 5. 6. osztályosok kategóriájában 3 csapatunk küzdött,
Bazola Vivien, Krajnyák Orsolya, Rácz Cintia, Molnár
Fruzsina, Szabó Szabolcs, Vékony Viktória, Dienes
Henrietta, Demeter Csaba és Lengyel Zoltán. Õk szintén
derekas küzdelemben vívtak ki maguknak igen elõkelõ
helyeket, hiszen 17 csapat közül 3. 4. 6. helyet szereztek.
Gratulálunk gyerekek és büszkék vagyunk rátok, csak így
tovább!

Hittanos gyermekeink a hittanversennyel, mi pedig a Szent
Nagyböjt mindennapjainak megélésével készülünk az
ünnepélyek ünnepélyére a húsvétra, amelyet nem érthetünk
meg a kereszt titka nélkül. A böjti idõszak fele útján ezért is
állította elénk egyházunk a keresztet, hogy arra feltekintve
erõt meríthessünk és a mindennapokat keresztényként
élhessük meg.Akereszt számunkra nem csak a szenvedés, a
küzdelem a megaláztatás fája, hanem Krisztus Urunk
megdicsõülése óta az élet fája. Egyházunk folyamatosam
arra buzdít bennünket, hogy merjük vállalni a Krisztusi utat.
Ez az út nem más mint a szeretet , a megbocsátás , a türelem ,
a jó szándék stb. útja. Ha merjük akár Krisztussal együtt a
kereszt útját is választani, akkor rálelünk az üdvösség útjára
is.

Korábban sokat beszéltünk a templom további felújításáról
és most a saját bõrünkön tapasztaljuk, hogy milyen is az.
Március 11-én elkezdõdött a látványos munka. A

templomból mindent kipakoltunk, a padokat kihordtuk, a
hajópadlót felszedtük, a betonos részeket feltörtük. A

kipakolásnál nagyon sok asszony és több mint 50 férfi
segített a munkákban,mindenki sajátjának érezte, ami azt
gondolom külön öröm Aki most belép siralmasnak tarthatja
az elé táruló látványt, de hát ismerjük a történetet a rút
kiskacsáról, akibõl gyönyörû hattyú lett. Reméljük, hogy
õszre a mi templomunk is gyönyörû szép lesz. De addig sem
áll meg az élet. A szertartásainkat a hittanteremben tartjuk
meg. Minden vasárnap két szentmisét végzünk, reggel 8
órakor és 11 órakor. Ha pedig végre jó idõ lesz, akkor az
udvaron fogunk táborioltárt felállítani a szentmisék
végzéséhez. A húsvéti pászkaszentelést, ha jó idõt kapunk
az udvaron végezzük el, ha rossz idõnk lesz, akkor elkérjük
a tornatermet és ott tartjuk meg a szertartásokat. Ez az
esztendõ sok változtatást idéz elõ a megszokott
dolgainkban, ezért kérek mindenkit, hogy fokozottabban
figyeljen mindenki felebarátjára. Jelezzünk egymásnak
minden változást, hogy ebbõl a felújításból is külsõleg is és
belsõleg is megszépülve és megerõsödve kerülhessünk ki.
Ezen nagy munkánkhoz is kérem az Úr áldását
mindnyájunkra.

„Szenteld meg azokat kik házad ékességét szeretik.”

A nagyböjt közepén.

Megújul a templom !

„ A te kereszted elõtt leborulunk Uralkodó és a te szent
feltámadásodat dicsõítjük.”

Orosz István parochus

Kézben a villanykályha

Templombelsõ villanyszerelés közben
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Református gyülekezet hírei
Esztendõnk elsõ napján délelõtt õsi templomunkban így
imádkoztunk Istenünkhöz: „ Te vagy minden kezdet Ura, új
esztendõnk kezdetét is Neked köszönjük Atyánk, igei
útravalóját is Tõled várjuk.” Tovább pedig így kértük
Megváltónk segítségét: „Láttasd velünk dicsõséged egész
éven át.” Számunkra mindig is fontos az Úr segítségével
való elindulás szent hajlékában, amely templomról, mint
gyülekeztünk elsõ számú örökségérõl és történetérõl a
középkor idejérõl helybeli írásos ismereteink nincsenek.
De amit a szomszédos településeket, úgy e községet is
elérte a XVI. Században a reformáció és a templomunkról
elõször 1617-bõl halljuk azt, hogy református és benne
Istentisztelet folyik. 1856. április 8-án egy óriási
tûzvészben az egész falu leégett, csak a református
templom maradt sértetlen Isten különös kegyelmébõl. A
legutóbbi idõkig csak sejteni lehetett a templom korai
eredetét. Az 1980-as évek végén azonban sikerült
bizonyítékokat találni az akkori Országos Mûemlék
Felügyelõség közremûködésével lefolytatott kutatás és
felújítás során, amely meghozta az eredményt. 1200- 1300-
as években készített falfestményt találtak a templomhajó
délkeleti sarkában a szószék mellett. Ennek a keletelt,
természetes dombon álló, négyszög szentélyû templomnak
nyugati fekvésû homlokzati tornya van. Az ismeretlen
idõben épült torony alsó szintjén, három irányban, két-két
kis méretû csúcsíves, felsõ szinten pedig minden irányban
egy-egy nagyméretû csúcsíves harangház ablaka van. A
torony csúcsvázas attikafallal csatlakozik a homlokzathoz,
amelyben, négy-négy egyszerû fejezetes falpillér között
van a bejárat. A szentély déli oldalán három keskeny, a
templomhajó déli oldalán pedig négy nagyobb félköríves
záródású ablak van A déli oldalon íves korongzatú bejárati
elõcsarnok (cinterem) van. A 8 x 10 méteres hajóhoz
csatlakozik a 6 x 6 méteres kissé szabálytalan alaprajzú
szentély, amelynek dongaboltozatos mennyezete és
orgonakarzata van. A hajónak 1989-ig vakolt és festett
mennyezete volt, legutóbb gerendás deszkamennyezetet
kapott.Aszentélyt a hajótól íves záródású diadalív választja
el. Az orgonát a református leánykör, valamint Ópályiban
született, késõbb Amerikában élõ reformátusok, valamint
Bakos Mihály helybéli születésû egyháztag és a gyülekezet
áldozatkész adakozásából Váradi Miklós rákospalotai
orgonakészítõ mester építette 1941-ben. Azóta is eredeti
állapotban használatos, énekeinket kísérõ hangszer sokszor
megszólalhatott már.

Presbiteri és gondnoki fogadalomtétel, J
. Imaesték és szeretetvendégség, Az

imahét bezárása és Úrvacsorával egybekötött hálaadásunk
Szeretetszolgálati vasárnap keretében

segítettünk perselyadományunkkal a 16 intézményünk
gondozottjait Személyes adományainkkal
segítettük a Görög Katolikus egyház templomának
felújítását Nagyböjt elsõ vasárnapján
Úrvacsorával egybekötött Istentisztelet és egyben
Bibliavasárnap is. Perselyadományunkkal az országos

Bibliakiadást segítettük, délután 3 órától fogadtuk és
köszöntöttük a mátészalkai Kálvin János Általános Iskola
második osztályos tanulóit, igazgatónõjét és a
nevelõtestület jelenlévõ tagjait, 4 órától szeretetvendégség.

Vasárnap délelõtt az igei szolgálatot Bartha Béla
mátészalkai nyugalmazott lelkész végzi.
Virágvasárnap, a NAGYHÉT kezdete.

Nagycsütörtökön egész nap betegek
Úrvacsoráztatása otthonaikban, este 6 órától Úrvacsorával
egybekötött ünnepi Istentisztelet.
NAGYPÉNTEK. NAGYSZOMBAT, egész
nap betegek Úrvacsoráztatása otthonaikban, este 6 órától a
NAGYHETET záró Istentisztelet.
HÚSVÉTVASÁRNAP, ünnepi Istentisztelet és Úrvacsorai
közösség. HÚSVÉTHÉTFÕ, ünnepi
Istentisztelet és az énekkar szolgálata. Az
édesanyák és nagymamák köszöntése gyermekek és
unokák által. Áldozócsütörtök, Ünnepi
Istentisztelet. a Konfirmáció vasárnapja.
D é l u t á n 3 ó r á t ó l k o n f i r m á l t a k k ö s z ö n t é s e
s z e r e t e t v e n d é g s é g k e r e t é b e n .
PÜNKÖSDVASÁRNAP, ünnepi Istentisztelet és a
konfirmáltakkal együtt Úrvacsorai közösségünk.

PÜNKÖSDHÉTFÕ, ünnepi Istentisztelet. A
Szentháromság vasárnapja. Az Újkenyér
ünnepe. Az V. Magyar Református
Világtalálkozó Debrecenben. Indulás busszal.

Templomi tanévnyitó. Újborért való
hálaadás ünnepe.

AREFORMÁCIÓ ÜNNEPE
december 1-ig. gyülekezeti

envagélizációs esték. Advent i.
VASÁRNAPJA, ÜNNEPI Istentisztelet Úrvacsorával.

Betegek Úrvacsoráztatása
otthonaikban. Karácsonyi ünnepi
Istentisztelet. elsõ nap délelõtt Úrvacsorai közösség.

Óév esti hálaadás. Gyülekezeti
alkalmainkra szeretettel várjuk minden kedves
testvérünket.

Gyülekezeti életünk fõbb alkalmait így sorolhatjuk
fel a 2006. évre:
Január 8.: anuár
16-18-20 : Január 22.:

.
Február 5.:

. Február 11.:

: Március 5.:

Április 2.:
Április 9.:

Április 13.:

Április 14.:
Április 15.:

Április 16.:

Április 17.:
Május 7.:

Május 25.:
MÁJUS 28.:

J ú n i u s 4 . :

Június
5.: Június 11.:

Augusztus 20.:
Augusztus 22.:

Szeptember
1.: Október 29.:

Október 31.:
November 27-tõl

December 3.:

December 22-23.:
December 24-25-26.:

25-én
December 31.:

Veress Imre lelkész

Mátészalkai Kálvin János Református Általános
Iskola imádkozó tanulói
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Mûvelõdési Ház

Könyvtárunk hírei

A közelmúlt történései a Jókai Mór
ÁMK Szociális és Gyermekjóléti

Alapellátásában

Ó p á l y i k ö z s é g b e n a
Mûvelõdési Ház az ÁMK keretén belül mûködik. Egy fõ
programszervezõ 6 órában, egy fõ fizikai kisegítõ
feladatokat 8 órában ellátó személyzettel. A Teleházzal
közösen de. 8 órától este 22 óráig tart nyitva. Színtere az
i s m e r e t t e r j e s z t õ e l õ a d á s o k n a k , k u l t u r á l i s
rendezvényeknek, amelyek a község lakosságának
közmûvelõdési tájékoztató és szolgáltató funkcióját tölti
be. Rendszeresek a klubfoglalkozások, mûvészeti
c s o p o r t o k m û k ö d é s e , e l õ a d á s o k , f ó r u m o k ,
színházlátogatások, önkormányzati rendezvények.A civil
szervezeteknek, pártoknak, CKÖ-nek, alapítványoknak és
Hitgyülekezetnek is helyt adó intézmény. Jelenleg két 3.
osztály délelõtti tanítása is itt történik. Termékbemutatók,
árusítások alkalomszerûen történnek. Csütörtökönként
aerobic foglalkozás a hölgyek és lányok részére nagyon
népszerû. Bibliai elõadás sorozat folyamatosan biblia
oktató vezetésével öt éve mûködik. Egészségügyi elõadás
évente kerül megrendezésre, legutóbb öt különbözõ
témában. Computeres szemvizsgálat volt február 7-én.
Autós oktatás folyamatosan mûködik, ahogy a létszám
összejön. Március 3-án sikeres sakkverseny került
megrendezésre. Február 11-én CKÖ szervezésében
jótékonysági bál volt kb. 100-120 fõvel. Mátészalkára
járunk a színházba a mese és a tini bérlettel. Helyben
színházi elõadásra évente sajnos kb. öt elõadásra kerül sor.
Folyamatosan pályázatok figyelésével és beadásával is
foglalkozunk. Most adtunk be három pályázatot a
M û v e l õ d é s i H á z s z ó r a k o z t a t ó e s z k ö z e i n e k
gyarapítására.Szeretnénk eszközeinket felújítani és
bõvíteni. Mindannyian tudjuk egy-egy program annál
tartalmasabb, sikeresebb minél gazdagabb eszköz áll
rendelkezésünkre.

Bizonyára értesültek már községünk lakói arról, hogy az
óvoda az iskola épületében került elhelyezésre, így
könyvtárunk ismét új helyet kapott. Szeptembertõl a régi
épület földszintjén mûködünk, heti 40 óra nyitva tartással.
Sikerült befejezni a könyvállomány számítógépes
rendszerbe történõ felvitelét, így a kölcsönzés már ezen a
rendszeren keresztül történik. Idén 594.000 Ft
érdekeltségnövelõ támogatást kaptunk a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumától, amelyet már
elköltöttünk különbözõ ismeretterjesztõ, szépirodalmi és
gyermekkönyvekre, valamint kézikönyvtárunkat,
videókazetta-és DVD - állományunkat is bõvítettük. A
maradék összegbõl egy projektort vásároltunk iskolánk
részére. Könyvtárunk is részt vett a „Nagy Könyv”
játékban, a TOP 100-as könyvek megtalálhatók az
érdeklõdõk számára. Továbbra is olvasható mindennap a
Kelet-Magyarország, a Népszabadság, a Nemzeti Sport
aktuális számai. Rendszeresen jár a National Geographic,
az Ifjúsági Magazin, Kincskeresõ, Dörmögõ Dömötör,
Természetbúvár, Szivárvány újságok. Az önkormányzati
rendele tek mindegyike sz in tén megta lá lha tó
könyvtárunkban. Iskolás tanulóink számára januárban
Könyvtárhasználati vetélkedõt, februárban filmvetítést
szerveztünk Fekete István mûveibõl.

Minden kedves Érdeklõdõt szeretettel várunk!
Nyitva tartás: Hétfõ és Csütörtök: 10.00 18.00

Kedd, Szerda és Péntek: 8.00 16.00

Jelenleg a házi gondozottak száma 11 fõ, akiket 3
gondozónõ lát el napi rendszerességgel. Szociális
étkeztetésben 35-en részesülnek, ebbõl most 26 igénylõ,
kiszállítással jut naponta meleg ebédhez. A JMÁMK
Gyermekjóléti Alapellátása, mint tagintézmény sikeresen
pályázott az elmúlt évben a Gyermekétkeztetési
Közalapítványhoz élelmiszer csomagra, melynek
köszönhetõen 150 család karácsonyát sikerült gazdagabbá
tenni. Sikeresen pályáztunk a Közlekedésbiztonsági és
bûnmegelõzési programterv megvalósítására, az elnyert
60.000 Ft-ot eszközbeszerzésre fordítjuk, valamint az
óvodai eszközbeszerzési pályázaton 200.000 Ft-ot nyert
intézményünk, amit óvodai udvari játékeszközök
vásárlására használunk fel. A téli szünetben karácsonyi
napközis tábort szerveztünk, ahol a 23 gyermek ünnepi
hangulatban, a készülõdés lázában, vidáman töltötte el a két
napot. A tábor megvalósítását az Általános Iskola Gyermek
Szervezete és az ÁMK támogatta. Intézményünk 2006.
március 20.-án megtartotta éves gyermekvédelmi
tanácskozását. A meghívott vendégek és az észlelõ és
jelzõrendszeri tagok elégedetten szóltak a gyermekvédelmi
munkáról, az elért eredményekrõl, az együttmûködésrõl, a
mûködési forma hatékonyságáról. Újabb pályázatok
benyújtásával igyekszünk olyan forrásokat nyerni, melyek
segítségével a községben élõ gyermekek és fiatalok
számára új, változatos, személyiség építõ programokat,
lehetõségeket tudunk biztosítani a jövõben.

A közelgõ „Költészet Napja”
a lka lmábó l s zere tném

felhívni a kedves olvasóink figyelmét, hogy pályázatot
hirdetünk „Az én versem” címmel. Várjuk azok
jelentkezését, akik kedvet éreznek a versíráshoz, esetleg
otthon gyûjtögetik, és nem merik nyilvánosságra hozni,
most itt a lehetõség! A pályázatokat április 15-ig kérjük
leadni a Könyvtárban! A legszebbeket értékes könyvekkel
jutalmazzuk!

A Jókai Mór ÁMK közelmúlt
eseményei
Január 16-án pályaválasztási szülõértekezletet tartottunk,

melyre meghívtuk azokat a középiskolákat, amelyek iránt
tanulóink a legnagyobb érdeklõdést mutatták. Itt a szülõk és
gyermekeik feltehették kérdéseiket az egyes intézmények
képviselõinek. Február 17.-e volt a tanulói jelentkezési
lapok továbbításának határideje. Gimnáziumba jelentkezett
11 fõ, Szakközépiskolába 7 fõ, Szakiskolába 6 fõ, és
speciális Szakiskolába szintén 6 fõ. Január 20-án, iskolánk
alsós tanulói „Könyvtárhasználati vetélkedõn” vettek részt.
Ezzel a vetélkedõvel emlékeztünk meg a „Magyar
Kultúra”, a Himnusz születésének napjáról. A másik cél az
volt , hogy a gyerekek kicsi t közelebbrõl is
megismerkedjenek a könyvek, a könyvtár titkaival,
rejtelmeivel. folytatás a következõ oldalon

A Jókai Mór ÁMK hírei, történései
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Január 30-án délután
játékos sportvetélkedõt
rendeztünk a tornateremben, az iskola alsó tagozatos
diákjainak. Hat versenyszámban évfolyamonként
versenyeztek a tanulók, közel 80 gyerek. A fõleg játékos és
ügyességi próbák során összemérték gyorsaságukat,
célbadobó képességüket, labda- és egyensúlyérzéküket.
Iskolánkban a matematika területén is zajlik az élet. A házi
versenyek megrendezése után a legjobbak, januárban a
Nyíregyházán megrendezett Ambrózy Géza matematika
versenyen is összemérhették tudásukat a megye többi
iskolájának diákjaival . A Vásárosnaményban
megrendezésre került Zrínyi Ilona matematika versenyen
diákjaink a több mint 2000 versenyzõ középmezõnyében
végeztek. És kik azok, akikre egy-egy ilyen verseny után
büszkék lehetünk? Rácz Cintia, Huzrik Marianna, Orosz
Judit, Bakos Gabriella, Orosz István, Varga Viktória.
Február 2-án, városi kémia versenyen Orosz István 3.
helyezést ért el. Curie területi kémia versenyen Bakos
Gabriella 5. helyen végzett. Hevesy György országos
kémia verseny megyei döntõjén vesz részt Bakos Gabriella,
Orosz István és Varga Viktória. Iskolánk 27 pedagógusa
és Erdélyi Miklós polgármester úr is részt vett a „Tavaszi
pedagógiai napok” szakmai továbbképzésen, melyet a
Mátészalka és Környéke Iskolaszövetség valamint a
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Koordinációs
Irodája közösen rendezett február 6-án Mátészalkán.
Farsangi rendezvényt szerveztünk a sajátos nevelési igényû
tanulók tagozatán február 10-én.Arendezvényen csoportos
és egyéni-jelmezes bemutatót tartva, minden osztály
rendhagyó módon legalább két produkcióval készült.
Színvonalas produkciót látva és alkotva kellemesen telt el a
délután együtt és egymásért izgulva.
Iskolánk névadója, Jókai Mór 181 éve, 1825. február 18-án
született Komáromban. Száznál is több mûve a magyar
nemzet kincsesládája. Õ teremtette meg hazánkban, a
modern értelemben vett olvasóközönséget. Rá emlékezve
8. osztályos tanulóink irodalmi összeállításukkal
felelevenítették életének jelentõsebb eseményeit, idéztek
örök érvényû alkotásaiból. Február 18-án a sajátos
nevelési igényû tanulók „Éltes Kupa” elnevezésû
teremlabdarúgó tornán vettek részt Nyírbátorban. A négy
nevezett csapat közül több izgalmas mérkõzés után a mi
csapatunk lett az elsõ. Bár két gyõzelem után becsúszott
egy vereség, több rúgott góllal sikerült megelõzni a rivális
debreceni csapatot. A csapat névsora: Balogh Jenõ, Bálint
András, Jónás Gyula, Jónás Kálmán, Máté Zsolt, Nagy
Zsolt, Szilágyi Jenõ. A Jókai Mór Gyermekszervezet a
hagyományokhoz híven idén is megrendezte az iskolai
Farsangot február 19-én. A fellépõk összesen 22 fergeteges
mûsorszámmal szórakoztatták a tisztelt közönséget. A büfé
szülõi felajánlásokból finomabbnál finomabb
süteményeket kínált, s természetesen az ilyenkor már
megszokott tombolasorsolás sem maradt el, melyen a
nyeremények is szintén felajánlások voltak. A
Gyermekszervezet megköszöni a rendezvény
megvalósításában segítõk munkáját, a felajánlásokat, a
közönség részvételét, a fellépõk színvonalas produkcióit és
a felkészítõk munkáját. Az óvodás gyermekek körében is
nagy várakozás elõzte meg a február 24-én tartott farsangi
ünnepséget. Az apróságok nagy-nagy örömére

ötletesebbnél ötletesebb
jelmezekben töltötték ezt a

napot, mûsorral, zenével, mulatsággal egybekötve.
Márciusban megtörtént a nagycsoportos korú gyermekek
szakvéleményezése. A 48 nagycsoportos közül 28 mehet
normál elsõ osztályba. 25 gyermek beíratására sor is került
a helyi általános iskolában, 3 gyermek valószínûleg
Mátészalkán kezdi meg iskolai tanulmányait. A Nevelési
Tanácsadó véleménye alapján 10 gyermek megfelelõ
iskolatípusban történõ elhelyezésérõl az Áthelyezõ
Bizottság dönt a közeljövõben. 10 nagycsoportos a
következõ tanévben is az óvodában marad.

Március hónapban került sor a mátészalkai Képes Géza
Általános Iskola által megrendezett megyei Móra
prózamondó ill. megyei hangos olvasói verseny területi
fordulójára, az alsó tagozatos tanulók számára. Iskolánkat
négy tanuló Pankotai Szabolcs 1.o., Bartha Viktória 2.o.,
Kiss Bence 3.o., Németh Bence 4.o. képviselte a
prózamondó, és két tanuló Kedves Fanni, Majoros Noémi
4.o. a hangos olvasói versenyen. Bár továbbjutó helyezést
nem értek el, szép szereplésükért dicséretet érdemelnek.

A március a naptár szerint a rügybontás hónapja, a
természet megújulásának idõszaka. Bizonyára nem
véletlen, hogy 1848-ban éppen ebben a hónapban érezte
úgy a magyar nép, hogy itt a változtatás ideje. Ennek az
egybehangzó népakaratnak forradalom volt a neve. E jeles
eseménynek a 158. évfordulóját ünnepeltük meg március
14-én iskolai keretek között. Majd március 15-én a községi
ünnepségen intézményünk 3. és 7. osztályos tanulói
emlékmûsorral tisztelegtek a forradalom hõsei elõtt.

Továbbra is gõzerõvel folyik a mûvészeti képzés az ÁMK
mûvészeti iskolájában. A félévi megmérettetés valamennyi
tanulónak sikeres volt, év végén nagyszabású gálán
mutatják be a tanultakat.
Szeptembertõl furulya oktatás is indul intézményünkben.
Papp Marianna, Kósa Mária és Czomba Ildikó
pedagógusok dráma és táncpedagógus másoddiplomás
képzésen vesznek részt, ezzel is javítva a mûvészeti
iskolában folyó képzés színvonalát.

Mûvészpalánták az ÁMK-ban

Ingyenes alapfokú számítógép kezelõi
tanfolyam indul

Ismerkedjen meg a számítógéppel!

a Jókai Mór
ÁMK-ban. Az oktatás 20 órában
valósul meg, melynek során
megismerhetjük a számítógép
alkalmazási lehetõségeit.
Öt héten át tart a tanfolyam, heti 2x2

órában. Megfelelõ számú jelentkezés
esetén kezdési idõpont 2006. április
24-e utáni hét.
Jelentkezni lehet a 407-552-es
telefonszámon, vagy személyesen
Pénzes Kálmánné iskolatitkárnál.

A Jókai Mór ÁMK hírei, történései
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Patály Mária Magdolna Tanuló

Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola 11. évfolyamos
tanulója. Közgazdaságtan szakon tanul elfogadható
eredménnyel, eddig 3,6-nél rosszabb eredménye nem volt.
Érettségi után marad az iskolában 5. és 6. évre, ahol banki
szakügyintézõ felsõfokú képesítést kíván szerezni.
Nyugdíjas szülei mindent megtesznek azért, hogy lányuk
sikeresen be tudja fejezni a középiskolát, különben is
szemük fénye Mária Magdolna, aki az öt testvér közül a
legfiatalabb 12 évvel fiatalabb az utána következõnél. A
tanulás költségeinek fedezésében segít a Magyarországi
Etnikai Kisebbségek Közalapítvány, amitõl elég szép
ösztöndíjat kap. Minden tantárggyal ki van békülve
különösen a szakmai tárgyakat szereti magyar nyelvbõl
viszont segítségre lenne szüksége. Patály Mária Magdolna
példáját lehet követni elõbb be kell fejezni a középiskolát
eredményesen, majd felsõfokú képesítést szerezni és ezt
követõen lehet családalapításra gondolni.

Sakk szimultán Ópályiban
Vendégünk volt Ravasz László sakk nagymester jelölt,

akinek Élõpontszáma 2137, így jelentõs játékerõt képvisel a
magyar sakkozók között, Középiskolában együttjártak Nagy
Zoltánnal a Nyíregyházi Kúrdy Gyula Gimnáziumban innen
az ismeretség. Izgatottan várták a Mûvelõdési Házban a
versenyzõk a szimultán kezdetét. A kezdésre 20 versenyzõ
gyûlt össze, Vajáról a megyei I. osztályú csapatból,
Mátészalkáról a Mezõgazdasági Szakközép Iskolából, az
Ópályi Általános Iskolából és Ópályiból a sakkot szeretõk.
Érdekesség, hogy a Pályiak közül ketten Csástyu Antal és
Kozma György jelenleg a vajai csapatot erõsítik Ópályiból.
Izgalmas verseny után 18 gyõzelmet 1 döntetlent és egy
vereséget könyvelhetett el a sakkmester. A Versenyhez
szükséges sakktáblákat és sakkfelszerelés a vajaiak
biztosították, ezt külön köszönjük. Érdemes lenne Ópályiban
megszervezni a sakkcsapatot erre a feladatra fel is kértem
CsástyúAntalt, mint leendõ szakosztályvezetõt

Nem áprilisi tréfa
A tavasz legbiztosabb jele,- a fecskék

mellett- a kézilabda bajnokság
kezdete. Elsõ mérkõzésünket az
érdeklõdõk április 2.-án vasárnap

10 -tól tekinthetik meg. Tiszalök
csapa t áva l mérkõzünk . A
következõ hazai mérkõzésre

április 15.-én, Kemecse az örök
r i v á l i s l á t o g a t a z Ó p á l y i

oroszlánbarlangba. A csapat igen rövid
felkészülés után próbálja a legjobb formáját mutatni.
Mindenki egyéni edzésterv szerint készült. A keretünkben
változást Varga Zoltán érkezése okozott. Õ több poszton is
bevethetõ, gyorsulhat játékunk vele. Örömteli, hogy a
csapatunk gólgyárosa Németh István újra egészséges,
hatékonyságára nagy szüksége van csapatunknak. A házi
gólkirály, a kapusok réme Tamás Endre mûtéten esett át, így
néhány fordulóban nem számíthatunk bombáira, innen is
gyógyulást kívánunk neki. A csapatkapitány Tóth Zoltán
szerint, ha mindenki hozza formáját, és úgy bírja kondival,
mint Õ, a tavaszunk eredményes lehet. Még szeretne néhány
érmet begyûjteni a bajnokságok során…Nem szokott
tréfálni.
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A képen a legifjabb versenyzõ, Lengyel Ádám (5 éves)
és Ravasz László sakk mester

Ópályi Ifjúsági labdarugó csapatának tagjai:
Kedves Gyula, Kokas Csaba, Máté Béla, Jónás Kálmán,
BodóAttila, Pászinszki Gábor, Varga Zsolt, Csonka Gergõ,
Nagy Tamás, Petrohai Tamás, Selyem Béla, Balogh Jenõ,
Jónás Gyula, Balogh Zoltán, Kósa Gergõ, Orosz Péter,
Kedves Ádám, Farkas Ferenc, Balogh Ádám, PatályAttila,
Papp Szabolcs. Edzõ: Bazola József

Kemenyiczki Ferenc, Varga Zsolt, Jónás Kálmán, Rácz
Róbert, Molnár Tamás, Szender Attila, Varga Árpád,
Kovács Lajos, Kedves Tibor, Almássy János, Jónás
Norbert, Varga László, Losonczi Tamás, Balogh Zoltán,
Toldi László, Varga Menyhért, Takács Márton, Demeter
Tamás. Edzõ: Toldi László. Két új nevet lehet a névsorban
felfedezni, mivel hazatért Szender Attila Nyírcsaholyból
és Jónás Norbert Mátészalkáról. A tavaszi elsõ fordulóban
Kocsordon a felnõtt csapat 2:1-re veszített, az ifjúsági
csapat 2:1-re nyert. Vasárnap, április 2-án, hazai pályán 13
órakor kezdõdik az ifjúsági mérkõzés, a felnõtt pedig 15
órakor. Az ellenfél Tiszakóród csapata lesz. A következõ
héten Tisztaberekre látogatnak a Pályi fiúk.

Az Ópályi Öreg Fiúk elsõ csapata április 4-én kedden
17:15-kor játszik a Szikvíz Bt. ellen, az

Ópályi felnõtt labdarúgó csapatának tagjai:

Kezdõdik az Öreg Fiúk bajnokság

Ópályi Öreg
Fiúk második csapata ugyanezen a napon 16:15-kor
játszik az Ifi FC ellen, Mátészalkán a Keleti lakótelepen.


