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Újságunk olvasható a www.opalyi .hu honlapon is .

Önkormányzati Választás 2006

Október elsején polgármestert, képviselo testületi tagot,
megyei közgyulési tagot választ a község lakossága. Ezzel a
döntéssel újabb 4 évre eldol, hogy kik képviseljék Önöket
választópolgárokat helyben, illetve a megyei közgyulésben.
Ópályi utóbbi 8 éves, fejlodése amit vezetésem alatt ért el,
úgy érzem feljogosít arra, hogy bízzak az újraválasztásom-
ban.
KÉREM ÖNÖKET, MINDKÉT SZAVAZÓLAPON
K E R E S S É K A Z A L M Á T A Z Ö S S Z E F O G Á S
MEGYÉNKÉRT SZÖVETSÉG JELKÉPÉT.

Ne feledjék! ADOK EGYTIPPET!
ALMAMELLÉAZ X-ET!

Gyümölcskarnevál 2006

2006. szeptember 9-én rendezték Nyíregyházán a 33.
gyümölcskarnevált. Az Ópályiak Baráti Körét felkérték,
hogy egy gyümölcskompozícióval vegyen részt a
karneválon. Ópályi legnagyobb rendezvényéhez az
Aratófesztiválhoz kapcsolódó kompozíciót készítettünk. A
kézi aratás címet visel kompozíció, egy 2,5 méter magas
kaszáló alakot ábrázol, melyet szilvával és többféle almával
díszítettünk. Az egészet egy szamarak húzta stráfkocsin
helyeztük el, melynek oldalán az opalyi.hu felirat olvasható.
A kompozí iót a Horpácsik János néptánccsoport táncosai
kísérték és a karneváli menetben több helyen szatmári
táncokat adtak el .

õ

c

õ Fontos információ, hogy a költségeket az
Ópályiak Baráti Köre finanszírozta.

Bíró Lajos mûvész úr alkotásával és a segítõi Éjfélre lett kész a kompozíció

Szamársimogatás a nyíregyházi utcán Petrohai Lajos szamárfogatán a “kézi aratás”



XII. évfolyam 2006. szeptember2. Oldal

Választás 2006

Polgármester jelöltek:

Képviselõ jelöltek:

Darabi János - független
Erdélyi Miklós - Összefogás Megyénkért Szövetség

Havasi Gusztáv - MSZP
Tárkányi Csabáné - FIDESZ

Balogh Ádám - független
Bartha Miklós - FIDESZ
Bazola József - független
Böjtös István - független
Buzsik István - független

Csástyu Antalné - FIDESZ
Csombók Gyula - független
Czomba Sándor - független

Darabi János - független
Demcsák Bertalan - független
Drabik Péter Pál - független

Fazekas Judit - független
Gábor Ferencné - független
Gellér Miklós - független
Havasi Gusztáv - MSZP
Herdon Béla -független

Katona János - független
Kedvesné Szép Beáta - FIDESZ

Kokas György - független
Kovács Béla - független

Kovács Istvánné Ozsuk Erzsébet -MSZP
dr Lupcsa Anita - MSZP

Máté Béla - független
Máté Béla vállakozó - MSZP

Máté Dezsõ - MCF
Máté Sándor - MCF

Minárcsik Brigitta - MSZP
Molnár Istvánné Csopák Anna Mária - független

Mosolygó József - független
Nagy István - független
Nagy Sándor - FIDESZ

Nagy Zsigmond Miklós - független
Németh István - független

Novák Roland - MSZP
Orosi Géza - független

Oroszné Egresi Ágnes - FIDESZ
Pászinczkiné Tóth Éva - független

Patály János - MCF
Petrohai Sándor - független

Svéda István - független
Szabad György - független

Dr. Széll Ferenc Csabáné - független

Sztarasztáné Farkas Erika - független
Tárkányi Csabáné - Fidesz
Vajas Sándor - független

Varga Árpád Miklós - független
Varga Gyula - független

Jónás Kálmán - MCF
Máté Béláné - MCF
Máté Dezsõ - MCF

Máté György - MCF
Máté Sándor - MCF

Máté Sándorné - MCF
Patály János - MCF

Csombók Gyula 44 éves
m e z õ õ r v a g y o k .
Feleségemmel és gimnazista
lányommal az Árpád utcában
lakunk. Az önkormányzati
v á l a s z t á s o n f ü g g e t l e n
jelöltként indulok. Tagja
v a g y o k a h e l y i
p o l g á r õ r s é g n e k é s a
református gyülekezetünk
Presbitériumának. Munkám
során sok emberrel találkozom, beszélgetek, nap mint
nap, így ismerem azokat a problémákat amelyek
minden Ópályi lakost foglalkoztatnak. A hozzám
intézett kérések és panaszok orvoslásában
igyekeztem mindig az Önök segítségére lenni.
Megválasztásom esetén szeretném községünk és a
lakosság javát szolgálni minden területen.
Támogatni fogok minden elképzelést, elõterjesztést,
tervet, pályázatot, amely településünk polgárainak
életkörülményeit szándékozik javítani. Égetõen
fontos feladatnak tartom a munkahelyteremtést, az út
és a járda felújítást, csapadék- és belvíz elvezetésének
teljeskörû megvalósítását, kerékpárút kiépítését
Mátészalka irányába, a fõút közlekedésbiztonsági
szempontból történõ felülvizsgálatát és igény szerint
gyalogátkelõ és veszélyt jelzõ lámpák telepítését,
buszöblök kialakítását.
Egy még szebb, tisztább, biztonságosabb,
komfortosabb, lakhatóbb, egészségesebb Ópályit
szeretnék mindannyiunknak.
Ehhez szeretném kérni az Önök támogatását október
elsején.

Tisztelettel: Csombók Gyula

Tisztelt Ópályiak!

Kisebbségi Önkormányzati jelöltek:
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Tisztelt Ópályiak

Tisztelt Ópályiak!

!

Molnár Istvánné,
szül.: Csopák Anna
Mária, tõsgyökeres
Ópályi lakos
vagyok.
Debrecenben kato-
likus gimnáziumban
érettségiztem, majd
tanítói diplomát
szereztem, amit
késõbb angol
szakkal egészítettem
ki. Jelenleg
pedagógusként

dolgozom. Férjemmel és 2 gyermekemmel a Bajcsy
utcában lakunk. Önök között élek, abban a faluban,
melynek képviseletére többen is ösztönöztek.
Ezúton köszönöm meg ajánlószelvényeiket, melyek
megerõsítettek elhatározásomban.
Ópályi dinamikusan fejlõdõ község, sajátos egyéni
arculattal. Képviseletéhez igazi lokálpatriotákra van
szükség, akik magukénak érzik ezt a települést. Én
büszke vagyok a falumra, soha nem gondoltam rá,
hogy máshová költözzek, pedig lett volna
lehetõségem rá, akár a tengeren túlra is. Úgy érzem
magánemberként és pedagógusként is közel tudok
kerülni az emberekhez, akik bizalommal fordulnak
hozzám problémáikkal. Nem egyéni érdek, hanem a
tenniakarás vezet. Közvéleménykutatással is
foglalkozom, ami sokat segít abban, hogy
megismerjem a térség problémáit, s azt, hogyan
vélekednek az emberek az õket leginkább
foglalkoztató kérdésekrõl. Eddig is részt vettem
Ópályi közéletében, tagja vagyok az Ópályiak Baráti
Körének, a Görög Katolikus Egyház Énekkarának.
Mivel nem ijedek meg a munkától, nõként, fiatalos
lendülettel, mint önkormányzati képviselõ szeretnék
tenni a faluközösségért.
Tudom, hogy rengeteg a tennivaló és szûkösek az
anyagi lehetõségek, ezért a legtöbb fejlesztés csak
pályázat útján valósítható meg. Néhány célkitûzést
neveznék meg csupán, amit szorgalmaznék
megválasztásom esetén:

- egészségügy bõvítése fogorvosi ellátással
- nyugdíjasok, idõsek szociális ellátásának

javítása
- tehetséges roma gyerekek továbbtanulásának

támogatása
- hagyományok megõrzése és

továbbfejlesztése
- falusi turizmus fellendítése
- községi játszótér kialakítása
- mellékutcákban utak, járdák javítása,

sebességcsökkentõ bordák létrehozása
- fõutcán gyalogátkelõhelyek felfestése
- bekötõút építése a Zrínyi utcában ( mentõ,

ügyeletes autó, nem tud bemenni)
- néhány közkút visszaállítása
- munkanélküliek számára helyben szervezett

tanfolyamok, munkalehetõségek szervezése
- egyházak erkölcsi és anyagi támogatása
- mûemlék templomaink és környezetük

rendbentartásának segítése
Munkabírásom, kommunikációs készségem és
elhivatottságom alapján úgy érzem, az Önök
bizalmából méltóan tudnám képviselni Ópályit.
Kérem, segítsék megválasztásomat, hogy az Önök
által megválasztott polgármester és képviselõk
segítségével megvalósíthassuk a jelzett célokat!

Tisztelettel:
Molnár Istvánné

Katona János 39 éves családos ember vagyok. Két
gyermekem van, feleségem az egyik helyi boltban
dolgozik. Közel egy éve közcélú munkásként a
polgármesteri hivatal foglalkoztat. Eddig is
tevékenyen kivettem és ezután is ki kívánom venni
részem a feladatok megvalósításából a falu életében,
képviselõként is.
Remélhetõleg bizalmukkal erre érdemesnek tartanak.
Támogatni és véghezvinni kívánok minden olyan
célkitûzést, amely a józan ész és a logikus
gondolkodás mentén halad. Egyben a lakosság és
településünk javát szolgálja. Szerény kampányom
szlogenje: egyenes beszéd, tiszta szándék!
A helyi önkormányzati képviselõválasztáson ehhez
kérem támogatásukat.

Tisztelettel, köszönettel:
Katona János
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XII. Aratófesztivál képekben
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Az Ópályiak Baráti Köre és a Teleház hírei
Az Egyesület 2005-ben jelentõs pályázati forrásokat
szerzett a teleház mûködtetéséhez, a nemzetközi
kapcsolatok ápolásához, az alapszabályban
meghatározott céljaink megvalósításához. A 2005-ös
pályázatokkal 2006. június 30-ig kellett elszámolni, a
pályázatokon elnyert összeg: 4 699 000 Ft volt.
2006-ban is vannak már nyertes pályázatink, melynek
egy része már nemcsak helyi, hanem térségi
fejlesztéseket is céloz.
A közelmúltban Egyesületünk meghívást kapott a
Nyírségi Õsz keretében megrendezésre kerülõ
Gyümölcskarneválra, ahol egy gyümölcsbõl készült
kompozícióval kellett megjelenni.
A Karneválról készült képek megtekinthetõk a

honlapon. A Kompozíciónk nem nyert
ugyan díjat, de képviseltük vele Ópályit, hírnevet
szereztünk településünknek, tehát mindenképpen
sikert arattunk.

Minden munkáltató szervezet, civilszervezet és
egyház köteles havi járulék és
adóbevallást küldeni az APEH-nek. Azok a
kötelezettek, akik még nem regisztráltatták magukat,
az eljárás módjáról, majd a bevallások teljesítéséhez is
segítséget kérhetnek a Teleház dolgozóitól.
Köszönjük a régi képeket, amellyel hozzájárultak
ahhoz, hogy képet kapjunk a ,,régi Ópályi” életérõl.
Aki szeretne nagyítani, vagy másoltatni belõle, kérem
forduljon a Teleház dolgozóihoz.
A te leházban megta lá lha tók a te lepü lés
rendezvényeirõl készült képek is, amelyek
nyitvatartási idõ alatt megtekinthetõk, illetve szintén
készíthetõ róluk papírkép.

!
A teleházban ingyenes számítógép és Internet
használati lehetõséget biztosítunk azoknak a
hátrányos helyzetû cigány és nem cigány középiskolai
tanulóknak, akik nem rendelkeznek otthon
számítógéppel.
A szolgáltatás igénybe vehetõ a hét minden napján 14-
16 óra között, heti egy alkalommal.
2007. október közepétõl megváltozik a Falugazdász
fogadóórája: várja majd a
gazdákat.

- hogy a Teleházat az Ópályiak Baráti Köre,
1999-ben pályázati és részben önkormányzati
támogatással hozta létre

- hogy a Teleház mûködtetéséhez a Baráti Kör,
az önkormányzattól pénzbeli támogatást nem
kap

- hogy a Teleházban 4-5 Ópályi fiatal dolgozik
különbözõ pályázatok segítségével, melyhez
az önerõt az Ópályiak Baráti Köre biztosítja

- hogy a településfejlesztési koncepciót az
Ópályiak Baráti Köre vezetésével, vállalkozó
kedvû készítették, amit a Képviselõ
testület elfogadott

- hogy a Roma Integrációs Programot az
Ópályiak Baráti Köre projekt generáló
munkacsoportja készítette, majd a Képviselõ
testület elfogadta

- hogy 43 elõkészített, infrastrukturális, és
humánerõforrás projektötlettel várjuk az
Uniós forrásokat

- hogy az Aradi Vértanúk Emlékmûvet az
Ópályiak Baráti Köre készítette, és állta az
avatás költségeit

- hogy az Ópályi Hírlap kiadásának költségeit
1995 óta a Baráti Kör fizeti

- hogy a Baráti Kör vásárolta az önjáró
fûnyírót, amellyel a közmunkások vágják a
faluban a füvet

- hogy az iskola konditermében található
kondigépet, és néhány felszerelést, az
Ópályiak Baráti Köre pályázaton nyerte

- hogy a fõtéren található honfoglalás
emlékmûvet is a Baráti Kör állíttatta 1996-
ban

- hogy 14 település, 43 önkormányzati, civil és
vállalkozó szervezetének részvételével, az
Ópályiak Baráti Köre készítette el a Leader+
Vidékfejlesztési tervet

Erdélyi Miklós
Ópályiak Baráti Köre elnöke

A Rotary Club Mátészalka tagjai Ópályiban
tartották találkozójukat, melynek keretében a

nyugdíjas klub tagjai lekvárt fõztek

Judy Kanadából a Rotary club cserediákjaként
részt vett a lekvárfõzéssen (balra)

2007-tõl kötelezõ az elektronikus adóbevallás

elektronikus úton

INGYENES INTERNET ELÉRÉSI lehetõséget
biztosítunk a középiskolában tanuló hátrányos
helyzetû fiataloknak

minden hétfõn 8-12 óráig

lakosok

Tudja-e Ön, kedves Olvasó?

Rotary meeting Ópályiban

www.opalyi.hu
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Tisztelt Ópályi Lakosság!

Tisztelt Ópályiak!

Bazola József

A z z a l a k é r é s s e l
fordulok az ópályi
lakossághoz, hogy az
MCF szervezetébõl
i n d u l o k a n a g y -
t e s t ü l e t b e , m i n t
képviselõ jelölt.
M i v e l 1 9 9 4 - ó t a
képviselõként voltam

elnök a kissebbségi önkormányzatban, de én úgy
érzem, hogy velem elég jól kijöttek mint a magyarság,
és a cigányság, és 2003. november 11-én kikerültem a
faluba. Ónodi Sándor lakását vásároltam meg, ahol
mai napig élek, két kiskorú gyermekemmel és
élettársammal. A választással kapcsolatban szeretnénk
támogatni a rászorulókat, mert úgy érzem hogy nem
csak cigányság van rászoruló, hanem magyarság is.
Így szeretnék segíteni az Ópályi lakosságon. Kérem
szavazzanak rám. Köszönöm a megtiszteltetésüket.

Máté Dezsõ Gyõzõ

Böjtös István tõsgyökeres
Ópályi lakos vagyok.
Családommal,
(2 gyermekem van) a
Dózsa György utcában
lakom. Jelenleg az Ópályi
ÁMK-ban karbantartóként
dolgozom. Több éven

keresztül fociztam az Ópályi
Sportegyesületben. Szívesen segítek másokon, a rám
bízott feladatokat igyekszem tisztességesen,
becsületesen elvégezni. Sokat járok-kelek a faluban,
ismerem az emberek problémáit, ismerem a település
adottságait ,lehetõségeit. Szeretem az embereket, és
úgy érzem, hogy önkormányzati képviselõként méltó
képpen tudnám képviselni érdekeiket.
Megválasztásom esetén, az Önök szavazatával az
alábbi fejlesztések megvalósításához szeretnék
segítséget nyújtani:
- idõsek szociális ellátásának javítása
- a község sport életének elõsegítése, újabb

szakosztályok beindítása
- munkalehetõség szervezése vállalkozók

bevonásával
Kérem segítsék szavazataikkal megválasztásomat.
Támogatok minden olyan fejlesztést, amely
hozzájárul a település képének, és az itt élõ
emberek életminõségének javításához.

Tisztelettel: Böjtös István

Ópályiban a Dózsa utcában (az újvároson) lakom
családommal. Két lányom van, Henrietta harmadik
osztályos gimnazista.
Vivien hetedik osztály-
os a helyi általános is-
kolában. Kitûnõ tanuló.
Feleségem Mária, szak-
ácsként dolgozik Máté-
szalkán. Én a Jókai
Mór ÁMK-nál dolgo-
zom gondnokként.
Templomba járó,
görögkatolikus vagyok.
Az Ópályi Öregfiúk csapatával rendszeresen részt
veszünk a mátészalkai városi bajnokságban. A
megyei II. osztályú csapat edzõjeként a pályi fiatal-
okkal foglalkozom. Az idõsebbek „Suta” Bazolaként
ismerhették édesapámat aki egykoron a nagynevû
Ópályi csapat bal lábas sepregetõje volt. Sajnos már
nem él, évekig tartó gondozás után temettük el. Most
édesanyámat gondozzuk, aki már a látását is elvesz-
tette. Képviselõként igyekszem majd azokhoz a
döntésekhez segítséget nyújtani, melyekkel a falut
elõrébb visszük. Bazola József

Néptáncosaink a Gyümölcskarneválon

Az AGBEKO együttes tagjaival barátkoznak az
Ópályi fiatalok
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Válasz a Hydroszat Kft Tájékoztatójára Képviselõ-Testület 2006. szeptember 26-i
cikluszáró ülésén született döntései:

A Hydroszat Kft nevében több helyi médiában
megjelent egy Tájékoztató, melyben arról kaptak
értesítést Mátészalka Város, Nyírcsaholy,
Nyírmeggyes és Ópályi Községek lakói, hogy a
Szalka-Víz Kft nem fizetett bérleti díjat úgynevezett
bérelt lakossági vízmérõk után a Hydroszat Kft
részére, ezért kényszerülve lesz azokat leszereltetni.
A m e n n y i b e n a f o g y a s z t ó v í z d í j f i z e t é s i
kötelezettségének eleget tesz, senki sem jogosult a
vízórák leszerelésére, amely a vízellátási szolgáltatás
megszüntetését jelentené. A fogyasztó minden
ivóvízbekötéskor megfizeti a részére beszerelt új
vízmérõóra teljes árát, ezért érthetetlen számunkra,
hogy miért bérelt vízmérõkkel történik a vízfogyasztás
mérése.
Megnyugtatásul közöljük a Tisztelt lakossággal, hogy
a Szalka-Víz Kft , mint a Vízközmûveket törvényesen
mûködtetõ szolgáltató jogosult a vízmérõórákkal
kapcsola tos valamennyi szere lés i munka
elvégzésére,beleértve a le és felszerelést is.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Szalka-Víz Kft
minden fennálló fizetési és egyéb kötelezettségének
eleget tett, és eleget tesz az ivóvízellátás zavartalan
biztosítása céljából.
Kérjük a Tisztelt fogyasztókat, hogy csak a Szalka-Víz
Kft munkatársai számára tegyék lehetõvé a vízórákhoz
történõ hozzáférést.
Mivel a szolgáltatási tevékenységet már nem a
Hydroszat Kft végzi, nem jogosult a vízmérõkkel
kapcsolatos semmilyen szerelési munka elvégzésére,
vagy elvégeztetésére. Szalka-Víz Kft.

Kiss Tibor ügyvezetõ

-A Képviselõ-Testület elfogadta a polgármester elmúlt
négy évrõl szóló beszámolóját.
-Az óvoda beruházás kivitelezési határidejét
módosította 2006. október 15-re.
-A mátészalkai kistérségben a Szatmári Többcélú
Kistérségi Társulás által megvalósítandó szélessávú
internethálózat kialakításhoz a hitel felvételéhez, az
önkormányzat kezességet vállalt.
-Eleget tett a Képvselõ-Testület a 2006. április 1-i
törvényváltozás által megszabott kötelességének,
megállapította a polgármester törvényben
meghatározott minimális - illetményét 404.800 ft-ban,
-A Perényi Péter Általános Iskola Kézségfejlesztõ
S p e c i á l i s S z a k i s k o l a é s K o l l é g i u m é s
önkormányzatunk között a Nagydobosra átjáró
tanulók szállítására korábban megállapodás született,
ebben az önkormányzat vállalta, hogy anyagi
eszközökkel is segíti az átjárást, e megállapodást a
nagydobosi oktatási intézmény fenntartója
elhatározására felmondta, így a jövõben ezeket a
tanulókat az intézmény nem szállítja. A megállapodás
felmondását a Képviselõ-Testület tudomásul vette.
-A Jókai Mór ÁMK-nál a sajátos nevelési igényû
oktatás költséghelyen az alkalmazotti létszámot az
eddigi 11 fõvel szemben 9 fõben állapította, a 2
álláshely végleges jelleggel megszûnik.
-A Képviselõ-Testület a Szociális Bizottság
Elnökének kérésére 2006. végéig megemelte az
átmeneti segélyre fordítható összeg nagyságát, így a
bizottság már a 2006. szeptember 25-i ülésén elbírálta
a beadott 79 db átmeneti segély kérelmet.

A polgármester tájékoztatója

Véget ért a 2002-ben megválasztott képviselõ testület
megbízatása. Utolsó ülését 2006. szeptember 26-án
tartotta. (A testületi döntések ezen az oldalon
olvashatók). Szólnom kell, megelõzve minden mende
mondát az óvoda építkezésrõl. Az óvoda beruházást
bonyolító Flex-Ps 93 Bt. vezetõje kérte, hogy az
eredetileg vállalt 2006. augusztus 31-ei határidõt a
testület hosszabbítsa meg. Kérését azzal indokolta,
hogy tavasszal a hideg idõjárás miatt az alapozás
késõbb kezdõdhetett és a régi óvodaépület környékén
addig feltáratlan és mûködõ közmû-vezetékek voltak.
Avolt Tsz iroda épületének nemcsak a födémjét kellett
cserélni, hanem az ablakok felett lévõ áthidalókat is.
Vakolatjavítás helyett a teljes külsõ-belsõ vakolatot le
kellett verni és új vakolatot, valamint hõszigetelõ
burkolást kapott az épület. Júliusban benyújtotta az
elsõ számlát 46 millió 500 ezer Ft-ról.Amai napig csak
az önkormányzat által biztosított saját erõt kapta meg
8.5 millió Ft-ot. Az építkezés folytatódott, az épület
majdnem kész, több mint 30 millió Ft- al tartozunk.

Pénz nélkül viszont csõd közeli helyzetbe került a
vállalkozó. Mit tennénk, ha levonulna itt hagyva a
majdnem kész óvodát, (a pályázat elszámolási
határideje 2006 okt. 31.) pereskednénk kész óvoda és
pénz nélkül? A Képviselõ-testület hosszas vita után,
úgy döntött, hogy nem megy bele egy bírósági vitába,
hanem megadta a vállalkozónak a határidõ
hosszabbítást és egyúttal megegyezett kötbér helyett
pótlólagos munkák elvégzésben. A vállalkozó felépíti
a Polgármesteri Hivatalnál a garázst és a polgárõrök
részére az irodát, aszfalt utat épít az óvoda melletti
bejáratnál az óvodai parkoló végéig és a
gyermekorvosi és gyógyszertári fûtést korszerûsíti,
illetve külön gázórával leválasztja a két fûtési
rendszert. Ezt a megállapodást a testület 8 igen 3 nem
szavazattal (1 nem szavazott) elfogadta. A vállalkozó
kérésének helyt adva a vállalkozó az óvoda építés
befejezésének végsõ határidejét 2006. október 15-re
módosította 7 igen 4 nem (1 nem szavazott).
Az ülés végén, megköszöntem a képviselõtársaknak
a négy éves munkát.

Erdélyi Miklós polgármester
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Katolikus Krónika
Az utóbbi idõben a „Katolikus Krónikának” nem volt
olyan száma, amelyben ne foglalkoztunk volna a
templomunk belsõ felújításával. Azt hiszem, hogy ez
természetes is, hiszen mindenki arról beszél sokat, ami
kitölti a mindennapjait, amire büszke, ami számára
értékes és fontos. Számunkra nagyon nagyon fontos
templomunk, melyet az ópályi õsök ilyen
csodálatosnak álmodtak meg, és álmukat sok-sok
anyagi áldozat árán valóra is váltották. Nekünk kései
utódoknak 210 /1796-2006/ esztendõ távlatából
kötelességünk ezt az örökséget tovább adni
utódainknak, de úgy hogy az méltó legyen ahhoz a
névhez amellyel illetjük: . A felújítás
utolsó stádiumához érkeztünk. Eddig elkészültek az
ablakok, az elektromos hálózat és díszvilágítás, a
hangosítás, vagyonvédelem és tûzvédelem kiépítése, a
hajópadló cseréje és a falrekonstrukciós munkálatok.
A utolsó lépés az új padok elhelyezése, mely
legnagyobb szívfájdalmunkra a templombúcsú
ünnepére nem készül el.Amunkálatok befejezése után
egy közös hálaadó szentliturgiát végzünk majd,
melynek vezetésére és a megszépült templom
megáldására a Dr. Keresztes Szilárd püspök atyát
hívjuk és várjuk.
Köszönöm mindenkinek, hogy a templomból való
kiköltözés, a hittantermi és az udvaron végzett tábori
misék „megpróbáltatásai” és kellemetlenségei
közepette is tudtunk összetartani és együtt maradni.
Sokat dolgoztunk, sokan sok áldozatot hoztunk de
reméljük hogy megéri, mert élettel, lélekkel és
imádsággal tudjuk majd megtölteni templomunkat.

BÉKE ? BÉKE !

Agörög katolikus szenliturgiát így kezdi a pap :
- Békességben könyörögjünk az Úrhoz .
- Uram irgalmazz
-Amennyei békéért és lelkünk üdvösségért…
- Uram irgalmazz
-Az egész világ békességéért…
- Uram irgalmazz

A Úr Jézus így szólt apostolaihoz: „Békességet
hagyok rátok, az Én békémet adom nektek”. Ezt a
békét azóta is keressük, és óhajtjuk, de sokszor csak az
elégedetlenséget, a vandalizmust, az erõszakot, a
háborúkat a tisztességtelen és erkölcstelen emberi
magatartásokkal találjuk magunkat szemben. A
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ez év elején
azt kérte minden hívõ embertõl, hogy ebben az
esztendõben sokat imádkozzunk együtt hazánk
megújulásáért , nemzetünk fennmaradásáért. Ebben a
sokszor háborgó és esztelen világban erre szeretnék

én is mindenkit kérni, amikor az egyik énekünk
szövegét idézem:

Mesternek hívtok, de nem engedelmeskedtek !
Fény vagyok, de nem követtek !
Út vagyok, de nem léptek rám !
Élet vagyok, de nem kívántok !
Igazságnak neveztek, de nem szerettek !
Gazdag vagyok, de nem kértek semmit !
Erõs vagyok, de nem bíztok bennem

Atemplom felújítás folytatódott.
Májusi ájtatosságos parti a gyerekeknek.
Máriapócsi gyalogos zarándoklatunk
Tanévnyitó ünnepségünk

az Isten háza

“Béke fejedelme Szentséges Istenünk, Úr Jézus
Szent szíve békéért esdeklünk. Békét adj
szívünknek, békét családunknak, békét
nemzetünknek , békét e világnak.”

Így szól az Úr !

Ez történt:

Szeretettel hívok mindenkit október 1-én délelõtt
11 órára a templombúcsúi szentmisére, a
templomba.

?

?

?

?

?

?

?

Gyerekek nyári kirándulása Esztergomba

Augusztus 20 - egyházközségi nap
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Református gyülekezet hírei
A nyári napok áhítata

Június 24-én az Aratófesztivál keretében alighogy
elmúlt éneklésünk, gyülekezetünk énekkarát
Nyírparasznya polgármestere meghívta az Újkenyér
hálaadás ünnepére énekelni. Augusztus 17-18-án
K i s v á r d á n a z V. M a g y a r R e f o r m á t u s o k
Világtalálkozójának keretén belül presbiteri
konferencián vettünk részt. Egyházközségünket a
lelkész és Szolnoki Pálné gondnokunkon kívül
Csombók Gyula, Trockis Béláné és Varró Jánosné
képviselte hivatalosan. Ezen a konferencián mind a
Bocskai István református fejedelemrõl szóló
elõadásból, mind az Erdelyi Géza felvidéki református
püspök Úr szolgálatából lelkileg épültünk.

Isten kegyelmébõl gyülekezetünk tagjaival
augusztus 14-tõl bûnbánati hetünk keretében
készültünk az Újkenyéri hálaadásunkra. Augusztus
22-én a reggeli áhítat után 40 fõs busszal indultunk el
Debrecenbe az elõbb említett világtalálkozó záró
rendezvényeire. Akik láthattuk, mindannyiunknak
életre szóló emlék marad eredetiben látni Munkácsi
Mihály festményeit a Krisztus-trilógiát, amelyet egy
teremben maga a festõ sem láthatott életében.

„Kezünknek munkáját tedd állandóvá”

(Zsoltárok könyve 90. rész, 17. verse) alapján hirdette
az Igét Dr Bölcskei Gusztáv püspök úr az esti záró

istentiszteleten. Ezen a találkozón kaptuk a meghívást
a körösladányi református gyülekezettõl, hogy
kórusunk énekekkel szolgáljon október23-án délelõtt
az õ harangszentelési ünnepségükön. Ezen meghívást
is köszönettel elfogadva és Urunk áldását elkérve
készülünk erre a szolgálatunkra.

A Nyár folyamán gondnokunk indítványozására
presbitériumunk úgy határozott, gyülekezeti termünk
teakonyhával és mosdóval egészüljön ki. Ezt a
kivitelezõi munkát Bartha Miklós vállalkozó
testvérünk végzi el 400 000 Ft értékben. A gyülekezeti
terem festése és hidegburkolása még ezen túli
kiadásunk lesz.

Énekkarunk legutóbb szeptember 16-án Nagydoboson
a Nemzetközi Tökfesztiválon énekelt. Kórusunkat
m e g l e p e t é s s z e r û e n a Ta r a p c s á k M i k l ó s
Vadásztársaság látta vendégül.
Itt szeretném megköszönni egyházunk nevében
községünk Polgármesterének és a Képviselõ-testület
tagjainak, hogy 500 000 Ft-os támogatási kérelmünket
32/2006-os határozatukkal támogatták. Ezt az
összeget reménységünk szerint ebben az évben meg is
szeretnénk kapni.

Veress Imre
lelkész

Egy polgárõr emlékére

Mikor bajban voltunk, létszámgondokkal küzdöttünk
mindig számíthattunk rád.
Saját munkádat hátra hagyva, szó nélkül siettél sárga
mellényedben az elsõ hívó szóra, saját gépkocsiddal,
(mindenféle anyagi juttatás nélkül), csakhogy
polgárõrségünk vállalt feladatainak maradéktalanul
eleget tudjon tenni.
De a falu rendezvényein, ünnepein is mindig
megálltad a helyed. Ha szükség volt rá fõztél, máskor
arattál, hisz az aratóünnepeken te voltál a „falu
kaszása”.
E pár sorral búcsúzik Ördög János polgárõrtársától a

„Jeremcsuk László Polgárõr Egyesület” minden tagja
nevében: Csombók Gyula titkár.

NYUGODJÁL BÉKÉBEN!
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Aratófesztivál és húsz éves iskolai találkozó

Megkezdõdött az új tanév

Ópályi kerékpárosok Szögligeten

Június 24-25-én ismét megrendezésre került az
Aratófesztivál, mely immár községünk védjegyévé
vált. Számunkra az idei rendezvény több volt mint
hagyományõrzés, hiszen Rajk László úti
létesítményünk 20 éves fennállását ünnepeltük a
világtalálkozó keretében. A jubileumi rendezvény
ötletgazdája Svéda István Igazgató Úr volt.
Szerettük volna egykori kollégáinkkal és
tanítványainkkal együtt feleleveníteni az elmúlt 20 év
történéseit. Hosszas elõkészületek elõzték meg iskolai
találkozónkat. Minden érintett egykori diák kilétét
felkutattuk, majd eljuttattuk hozzájuk meghívónkat. A
kutatómunka lezárásakor örömmel állapítottuk meg,
hogy közülük sokan rendelkeznek egyetemi és
fõiskolai végzettséggel.
Svéda István Igazgató Úr megnyitójában röviden
összefoglalta, ismertette az elmúlt 20 év eredményeit,
sikereit, történéseit, majd közös emlékfelidézésre
invitálta a megjelenteket. Iskolánk végzõs diákjai
stílszerûen a Húsz év múlva címû örökzöld slágerrel
köszöntötték a rendezvény résztvevõit.
Az intézményünk aulájában kiállított fényképeken,
tablókon ki-ki szembesülhetett egykori önmagával.
Egykor i v ideofe lvé te lekbõ l összeá l l í to t t
montázsunkat a rendezvény egész ideje alatt
megtekinthették az érdeklõdõk a csak erre az
alkalomra kialakított mozitermünkben.Az otthonosan
berendezett öregdiák kávézóban tanárok és egykori
tanítványok kellemes körülmények között
eleveníthették fel a közös emlékeket. Különösen nagy
sikere volt az itt felszolgált aromás gyümölcsteának.
A megjelentek bejegyezhették vendégkönyvünkbe
észrevételeiket, benyomásaikat.
Ám nemcsak a múltra, hanem a jelenre is büszkék
vagyunk, hiszen jelenlegi diákjaink közül is sok
tehetséges gyermek bizonyítja rátermettségét. Példa
erre a világtalálkozó is, ahol mûvészeti csoportjaink
közül a modern- és néptáncosok nagy sikert arattak
fellépésükkel.
Bízunk abban, hogy egy késõbbi iskolai találkozón
róluk is büszkén állapíthatjuk meg, hogy megállják a
helyüket az életben és hûek maradnak az alma-
materüktõl kapott alapokhoz, értékekhez.

Szeptember 1-jén újra megszólalt a csengõ, jelezve,
hogy megkezdõdött a 2006/2007-es tanév.
Iskolánkban 301 diák ült be az iskolapadba, s kezdte
meg a tanulást, 30 pedagógus vezetésével. Az
eredményes nevelõi-oktatói munka végzéséhez
biztosítottak a személyi és tárgyi feltételek. A

tankönyveket minden tanuló ingyen kapta meg erre a
tanévre is. Iskolai gyermekétkeztetést 258 tanuló,
délutáni napközis ellátást 129 tanuló vesz igénybe.
Diákjaink érdeklõdésüknek megfelelõen számos
tanórán kívüli foglalkozáson vehetnek részt ebben a
tanévben is. Folytatjuk az ingyenes úszásoktatást heti
rendszerességgel a jármi uszodában az önként
jelentkezõk számára. A mûvészeti képzés iránt
érdeklõdõk továbbra is több tanszak közül
választhatnak. Nagy segítség, hogy intézményünkben
a hétfõi napokon logopédus szakember foglalkozik a
beszédkorrekcióra szoruló gyerekekkel. Az
egészségesebb ifjúság érdekében, rendszeres délutáni
sportfoglalkozásokon vehetnek részt iskolánk tanulói.
A napközisek csoportonként heti 2 órában, a felsõs
tanulók több sportcsoportban elégíthetik ki
mozgásigényüket. A program fedezetét pályázaton
sikerült elnyernünk. Könyvtárunk 365.000 Ft
érdekeltségnövelõ támogatást kapott a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumától, amit
állománygyarapításra lehet felhasználni. A Nemzeti
Kulturális Alapprogram keretében technikai
eszközfejlesztésre pályáztunk sikeresen. Az elnyert
összeg 128.000 Ft.

Már-már hagyománynak számít iskolánkban, hogy
július elsõ hetében az ópályi diákok egy lelkes
csoportja kerékpárra pattan s bejárja az Aggteleki
Nemzeti Parkot. Így történt ez ezen a nyáron is. Idén
elkísért bennünket Erdélyi Miklós polgármester bácsi
is. A hegyek között megbúvó, barátságos kis faluban,
Szögligeten már szinte családtagként fogadtak
bennünket. Most is a római katolikus egyház
iskolájában volt a szállásunk. Ahhoz, hogy legyen
erõnk a napi 30-40 km-es biciklizéshez, a helyi óvoda
szakácsnõi elláttak bennünket finomabbnál finomabb
étkekkel. Minderre ráadás volt a Svéda István igazgató
bácsi édesanyja által készített ízletes túrósbéles.
Minden napra, elõre megtervezett útvonalunk és
programunk volt. Természetesen megtekintettük
valamennyi utunkba esõ történelmi, kulturális
nevezetességet i s . Jár tunk az Aggte leki
cseppkõbarlangban, a Rakaca - víztározónál,
Szelcepusztán, Tornakápolnán, Varbócon.
Megismerkedtünk Szádvár és Derenk történetével.
Igazán élvezetes volt ez a pár nap valamennyiünk
számára. Köszönjük a gazdag programot kísérõ
tanárainknak, Svéda Istvánnak, Svéda Istvánnénak,
Talabos Lászlónénak és Drabik Péternek valamint
Talabos Laci bácsinak.
Jövõre újra megyünk!

Orosz Judit Sára
8. osztály

A Jókai Mór ÁMK hírei, történései
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A közelmúlt történései a Jókai Mór ÁMK
Szociális és Gyermekjóléti Alapellátásában

Intézményünkben jelenleg a házi gondozottak száma
11 fõ, akiket 3 gondozónõ lát el, napi rendszerességgel.
Szociális étkeztetésben 42-en részesülnek, ebbõl most
36 igénylõ, kiszállítással jut naponta meleg ebédhez.
2007. január 1-tõl lehetõség nyílik házi jelzõrendszer
mûködtetésére, Mátészalkai központtal. A helyi
mûködtetés egyik feltétele két szociális gondozó
alkalmazása napi 24 órás ügyelet biztosításával. Ezt a
gondozási formát a rendszer indításakor 5 fõ veheti
igénybe.
Önkormányzatunk és a JMÁMK Szociális és
Gyermekjóléti Alapellátása, sikeresen pályázott a
Gyermekétkeztetési Alapítványhoz az EU
intervenciós gabonaalapból származó tartós
élelmiszerre, melynek köszönhetõen 110 család
részesült a 6 kg-os csomagból.
Rászoruló gyermekek étkeztetésére nyílt lehetõség a
nyá r fo lyamán sz in t én s ike re s pá lyáza t
eredményeként, 6 héten át, 106 gyermek részesült
melegíthetõ konzervcsomagban.
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.
Az elmúlt tanévben rendkívül magas volt hónapról
hónapra azoknak a gyermekeknek a száma, akiknek az
egészségügyi szûrõvizsgálaton a hajában, emberen
élõsködõ vérszívó tetveket találtak.
Sajnos az Önkormányzat által megvásárolt tetûirtó
szerek nem megfelelõ használata, illetve a használat
megtagadása és szülõi felelõtlenség miatt a fertõzött
gyermekek száma tovább nõtt.
A 2006/2007. tanév elsõ szûrõvizsgálata alkalmával is
volt 40 fertõzött gyermek.
Néhány adat a Gyermekjóléti Szolgálat mûködésérõl
2006. Szeptemberében.

- Alapellátás: 34 fõ
- Védelembe vett: 12 fõ
- Utógondozott: 1fõ
- Forgalmi napló: 377 alkalom
- Pártfogói felügyelet alatt álló fiatalkorúak: 6 fõ

Ópályi Hírlap
Alapította az Ópályiak Baráti Köre

Felelõs kiadó: Tisza Kiadó Bt.
Eng. Sz: 710/2/1995

Fõszerkesztõ: Erdélyi Miklós
Szedés, tördelés: Ópályi Teleház, Farkas Ferenc

Nyomdai munkák: Erdélyi Nyomda Ópályi

y, az és a II.
Polgárõr napot

Augusztus 19-én tartottuk Szent István
Királ Államalapítás Ünnepét

Ópályiban.

Az el készületek már az el z nap megkezd dtek,
ugyanis Vánc ku Lajos nyugdíjas k m ves két katlant
rakott a lekvárf zéshez.

Horpácsik János Néptáncegyesület táncosai
léptek fel a színpadra. A lengyeleknek különösen a
néptánc tetszett többször visszatapsolták a
táncosokat. Az ünnep eseményeir l a Hajó Rádió és a
Kölcsey TV tájékoztatta a hallgatókat, ill. a néz ket.
Az így elkészített lekvárt a lengyelek szépen
felcimkézett üvegekben kapták meg ajándékként. Az
el készítésben és a lebonyolításban alaposan kivette
részét Pusztai Balázsné m vel désszervez , Bazola
József, Böjtös István, Toldi László, a Jókai Mór ÁMK
munkatársai, Balogh Zsuzsanna tanítón a színpadot
d szítette, Farkas Ferenc a TELEHÁZ munkatársa aki
a hangosítást végezte és a P + P együttes akik egész
délután zenéltek, gondoskodva a jó hangulatról.

Erdélyi Miklós
polgármester
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õ A sportpálya melletti nyárfák
alatt a nyugdíjas klub tagjai szilvalekvárt fõztek már
kora reggeltõl. Napközben táncház, énekkari fellépés
és a helyi zenekarok mûsora színesítette a programot.
Délután 15 órakor államalapításunk és az új kenyér
ünnepének t iszte le tére rendezet t községi
megemlékezés is a Polgárõr Nap szerves részeként
került megrendezésre. Nagy sikert aratott az Ópályi
Dukla (Lengyelország) nemzetközi öregfiúk
labdarúgó mérkõzés visszavágója, amely közel 30 éve
minden nyáron üde színfoltja sportéletünknek. A
meccs után saját készítésû babgulyás és halászlé került
az ünneplõ közönség asztalára. A polgárõrség több
tagja szorgoskodott az üstök körül, hogy a nagyszámú
hazai és Lengyel vendégsereg éhen ne maradjon.
Este a
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Az új szentelt kenyérbõl kaptak a lengyelek is.
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Esélyt sem adtak ellenfeleiknek
A selejtez ben az pályiak három gy zelemmel
jutottak tovább Az els alkalommal kiírt Vadkelet
Kölyök Liga trófeája Ópályiba került: a két
k o r c s o p o r t b a n m e g r e n d e z e t t n e m z e t k ö z i
bajnokságban a 12-14 éves korosztályban nevezett a
csapat

- A gárda gerincét az egy korosztályban szerepl
csoport alkotta, kiegészülve környékbeli tehetségekkel
- fogalmazott Drabik Péter edz . A többhetes
küzdelemsorozatot Debrecenben kezdték, s a
benevezett csapatok között Ópályi Hosszúpályival,
Kabával és egy debreceni iskola csapatával került egy
csoportba. A selejtez ben az ópályiak esélyt sem adva
ellenfeleiknek három gy zelmet aratva, 57:3-as
gólkülönbséggel jutottak tovább, s a kabai dönt n
kiemelked en teljesítettek Mint Drabik Péter
kiemelte: a csapat látványos és eredményes játékot
bemutatva valamennyi ellenfelét térdre kényszerítette.
A díszes serlegen és a f díjon kívül két különdíj is a
csapathoz került. A legjobb kapus címet Pindzsula
Péter érdemelte ki, aki hibátlanul védett. A Vadkelet
Kölyök Liga gólkirálya Drabik Milán lett 17
találatával. Erdélyi Miklós polgármester különdíját a
csapat legjobbjának választott Lengyel István
érdemelte ki.

Pindzsula Péter, Pócsi Balázs, Gergely Balázs,
Lengyel István, Tóth Kornél, Tóth Dávid, Tóbiás
Zsolt, Kormos Ádám, Majoros István, Batizi-Pócsi
Balázs, Drabik Milán

Vezet ség váltás az Ópályi Községi Sportegyesület
élén Az ÓKSE közgy lésén Papikné Csombók Anita
korábbi elnök helyett Takács Ferencet válaszották
elnöknek. A labdarúgással foglalkozó alelnök Svéda
István, a kézilabdával foglalkozó alelnök Drabik
Péter lett. Társadalmi elnök, Erdélyi Miklós

polgármester maradt. A feln tt csapat edz je Toldi
László, az ifjúsági csapaté pedig Bazola József.

Ópályi - Túrricse
Porcsalma - Ópályi Vámosoroszi - Ópályi

Ópályi - Tunyogmatolcs 4-0 Tarpa
- Ópályi Ópályi - Kocsord
Méhtelek - Ópályi

okt 1 Ópályi - Nábrád
okt 7 Tiszaberek - Ópályi ok 15

Ópályi - Nyírmeggyes okt 22 Tyukod -
Ópályi okt 29 Ópályi - Nagydobos
nov 5 Nyírcsaholy - Ópályi nov 12 Ópályi
- Tiszakóród nov 19 Csenger - Ópályi
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Nagy gólkülönbséggel

A gy ztes csapat
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Labdarúgás

Eddigi eredmények:

1
Hátralévõ mérkõzések:
óra óra

óra
óra óra

óra
óra

óra
Öregfiúk Labdarúgás

Ópályi öregfiúk I.
1-1

2-6
6-2 6-

2 0-1
6-2

1-4 7-2
Ópályi öregfiúk II.

8-2
8-1

1-3
2-0

1-0 1-1
-

Opel Magocsa - Ópályi Öregfiúk I Ópályi
Öregfiúk I. - B&B Bt. Ópályi Öregfiúk I. - JOY
divatáru Szalka Csapágy - Ópályi Öregfiúk I.

Ópályi Öregfiúk I. - Mobilfone Szikvíz Bt. -
Ópályi Öregfiúk I. Ópályi Öregfiúk I. - ALFI-
KER Nefron Bt. - Ópályi Öregfiúk I.

Milbó Beton - Ópályi Öregfiúk II. ; Ópályi
Öregfiúk II. - Czine M vek ; Ecsedi Öregfiúk -
Ópályi Öregfiúk II. ; Ópályi Öregfiúk II. -
FLABEG Kft. ; United FC - Ópályi Öregfiúk II.

; Ópályi Öregfiúk II. - VIVA FC ; Nagyecsed -
Ópályi Öregfiúk II.

. ;
;

;
; ;

;
; .

û

7 2.

Ópályi Öregfiúk I. Csapata:
Álló sor (balról): Erdélyi Ferenc, Toldi László,
Pallagi István, Takács Ferenc
Guggolnak: Kovács Lajos, Bazola József, Vékony
Csaba, Csizmár Zsolt

Az idény gyengébben indult a szokásosnál. A felké-
szülési tornák látványos játéka után, többet vártunk
csapatunktól. Eddig négy mérkõzést játszottunk, hár-
mat hazai pályán, egyet idegenben. Három mérkõzést
elvesztettünk, egyet megnyertünk. Igazi tudásunknak
megfelelõen Nagykálló ellen játszottunk.

Férfi Kézilabda megye I. Osztály

Sporthírek


