
ÓPÁLYI HÍRLAP
Az Ópályiak Baráti Körének Lapja
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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

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

2006. június 24-25-én
Idén XII. alkalommal rendezzük meg a NemzetköziAratófesztivált
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. Ezúttal is jönnek a lengyelek Duklából és a
Gencsiek Romániából. Változatos lesz a népmûvészek bemutatója.
A sztárvendég vasárnap Demjén Ferenc (Rózsi). Egy különleges
elõadást láthatunk majd az AGBEKO együttestõl. Õk Afrikából
érkeztek és ütõhangszereken játszanak különleges ritmusos zenét.
Az aratófesztivál programja a 3. oldalon olvasható.

A gencsiek Romániából és az Ópályi Nyugdíjas Klub tagjai csigakészítés közben

A Tésztafesztivál látványossága volt a katolikus és a református énekkar

Nemzetközi Tésztafesztivál
“Gyúrjuk össze a falut” jelmondattal szerveztük április végén a
fesztivált. Vendégül láttuk a gencsi Szent Balázs Alapítvány
csapatát Romániából Todorán Ioan polgármester és Vadon
Levente az alapítvány elnöke vezetésével és a Gebeiek Baráti
Köre asszonykórusát és néptánccsoportját Csoma Zoltán
tiszteletes úr vezetésével. A fesztivál hangulatát meghatározta a
fõzõverseny, amelyen a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a
Polgármesteri Hivatal, a Jókai Mór ÁMK, az Ópályi Jármûbarátok
Egyesülete, az Ópályiak Baráti Köre Egyesület, a Jeremcsuk
László Polgárlõr Egyesület, a Református énekkar, és a Horpácsik
János Néptánc és Népmûvészeti Egyesület csapata vett részt. A
kulturális mûsor nagy részét a Jókai Mór ÁMK tanulói adták.
Ezúton mondunk köszönetet a felkészítõ tanároknak és a
tanulóknak. Jó volt a hangulat, jövõre megismételjük.
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Az Ópályiak Baráti Köre Egyesület 2005
évi közhasznúsági jelentése

Az Ópályiak Baráti Köre Egyesület 1995-ben
alakult.

: 4821 Ópályi, Petõfi út 2.
: 18794511-1-15

Ópályi
Célja: ,,Ópályi község múltjának feltárása,
jelenének és jövõjének alakítása az élet minden
területén.”

2005-ben az Egyesület költségvetési támogatást nem kapott.
:

Az egyesület pénzeszközei az elõzõ évihez képest növekedtek, -
146 000 Ft-ról 471 000 Ft-ra.
A növekedést a nyertes pályázati összegek érkezése okozta, a
projektek a következõ évre átnyúlóak voltak.
Az elõzõ évi mûködési hiányt az NCA forrásból mûködésre
kapott összegbõl sikerült kiegyenlíteni.
Az Egyesület tárgyi eszközeibõl, immateriális javaiból
értékesítés nem történt.
50 000 Ft-ot meghaladó tárgyi eszközök kerültek beszerzésre:
1 db számítógép terminálokkal, és 1 db digitális fényképezõgép.
( Mindkettõ NCApályázati támogatással.)

Az Egyesület közhasznú foglalkoztatásra a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Munkaügyi Központtól és a mátészalkai
kirendeltségtõl 1 305 000 Ft-ot kapott, amelyet a
foglalkoztatottak munkabérére és járulékaira fordított.
Cégektõl, vállalkozóktól 170 000 Ft-ot kaptunk, melyet a
pályázatíró munkacsoport mûködtetésére, ( Leader+, Interreg
pályázatok) fordítottunk.
A Magyar Teleház Szövetség Észak-alföldi Regionális
Tagozatától a régióközpontként való mûködéshez 120 000 Ft-ot
kaptunk.

2005-ben az NCA pályázati forrásaiból projektekre és
mûködésre 1 725 000 Ft-ot kaptunk.
Ahelyi önkormányzattól egyesületünk pénzbeli támogatást nem
kapott.

A szervezet vezetõ tisztségviselõi semmilyen juttatást nem
kaptak.

kapott 101 000 Ft-ot a teleház festésére,
padlószõnyeg cserére, és kis értékû tárgyi eszközök beszerzésére
fordítottuk.
A teleház bevétele: 839 000 Ft volt, amelyet teljes egészében a
teleház mûködtetésére fordítottunk.

:
2005-ben fõ tevékenységünk a pályázati és forrásteremtési
lehetõségek kihasználása érdekében a pályázatíró csoport
mûködtetése volt.
A teleházban különbözõ térségi és helyi projektekben 5 fõ
dolgozott folyamatosan, õk biztosították a teleház heti órás
nyitva tartását és a szolgáltatások nyújtását a lakosság
megelégedésére.

2002 óta egyesületünk mûködteti az Észak-alföldi teleházak
régió központját, 101 teleházat szolgálunk ki információval,
írunk pályázatokat.
A teleházban tartja fogadóóráját a falugazdász és az NVT
tanácsadó, akiknek szintén biztosítjuk a megfelelõ
infrastruktúrát.
Egyesületünk tagjai havi rendszerességgel találkoznak a
teleházban.
A romák integrálása érdekében 2005-ben több pályázat került
beadásra, melyeket minden esetben forráshiány miatt utasítottak
el.
2005-ben Egyesületünk készítette el és adta be a kistérség 15
településének részvételével a térség Leader+ pályázatát.

:
Részt vettünk az Ópályi Aratófesztivál megrendezésében. A
helyszínen biztosítottuk a teleház szolgáltatásait, meghívókat,
okleveleket készítettünk, részt vettünk a fõzõversenyben, és 2
napon keresztül sütöttük a lapcsánkát a vendégeknek.
Az NCA pályázati támogatásával sikerült rendszeressé tenni az
Ópályi Hírlap kiadását.

Kapcsolataink más szervezetekkel:
Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és tagjai vagyunk:

- a Város és Faluvédõk Szövetségének
- a Vidék Parlamentjének
- a Magyar Teleház Szövetségnek
- a Magyar Leader Szövetségnek
- a kistérségi Civil Egyeztetõ Fórumnak

2000 óta ápoljuk a kapcsolatokat a romániai Gencs
civilszervezetével a Szent Balázs Alapítvánnyal. 2005-ben
NCA pályázati támogatással több projektet sikerült
lebonyolítani.
1998 óta van kapcsolatunk kárpátaljai civilszervezetekkel,
hagyományõrzõ csoportokkal.
2005-ben ezek a kapcsolatok más szervezetekkel is bõvültek,
szintén NCA pályázati támogatással sikerült erõsíteni a határon
túli civilkapcsolatokat.

2005-ben 15 pályázatot készítettünk más térségi
civilszervezetnek, emellett pályázati tanácsot nyújtottunk
önkormányzatoknak, vállalkozóknak.

Az évek óta mûködõ Teleház sok-sok szolgáltatásával segíti az
Ópályiakat. Népszerû tevékenység a falugazdász és a támogatást
igénylõ gazdák kiszolgálása. Közel hat éve itt szerkesztjük az
Ópályi Hírlapot, közösségi teret adunk az érdeklõdõ fiataloknak.
Egyetemisták, fõiskolások sokan innen tartják a kapcsolatot
iskolájukat, vizsgára innen jelentkeznek be, tantárgyaikat itt
veszik fel interneten keresztül.
Újabban indítottuk el a régi képek digitalizálását. Ezekbõl a
képekbõl nagyítást készítve a tervezett helytörténeti
gyûjteményben kiállítást tervezünk. A régi felvételeiket
továbbra is várjuk. Nagyobb lehetõséget látunk a pályázatok
figyelésében és továbbadásában. Ezen a területen sokkal több
eredményt tudnánk elérni, ha igényelnék a falubeliek, ugyanis
naprakész ismeretekkel rendelkezünk a kiírt pályázatokról. Az
eddigi sikeres pályázatok azt mutatják, hogy megfelelõ
szakértelemmel tudjuk a pályázatokat elkészíteni. A gépparkot
folyamatosan felújítjuk, új szoftverek állnak rendelkezésünkre

Székhelye
Adószám
Mûködési területe:

Számviteli beszámoló a Teleházban bárki által
megtekinthetõ.

Költségvetési támogatás bemutatása:

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Célszerinti juttatások kimutatása:

A központi költségvetési szervtõl, az állami pénzalapból, a
helyi önkormányzattól kapott támogatás:

Közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott
támogatások értéke, összege:

Az SZJA 1 %-ából

Közhasznú tevékenységrõl szóló beszámoló

74

Kulturális tevékenységeink

Külföldi kapcsolataink:

2006. május 23.
Erdélyi Miklós

elnök
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XII. Nemzetközi Aratófesztivál Ópályiban
Szeretettel meghívja Önt és kedves családját
Ópályi Község Polgármestere és Képviselõ

testülete 2006. június 24-25-én szombaton és
Vasárnap a hagyományõrzõ aratási bemutatóra

Programajánlat: 2006. június 24. szombat

Programajánlat: 2006. június 25. vasárnap

Az aratófesztivál fõvédnöke Gráf József Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési miniszter és Gazda László a Szabolcs -
Szatmár - Bereg Megyei Közgyûlés elnöke

9:00

10:00

10:30

11:00

13:30

14:00

15:00

17:00

18:20

19:00

20:00

Belépõdíj 200 Ft

10:30

13:00

15:00

16:00
Hidi Miklós Streetfighter

17:00

19:30

20:30

22:00

A büfék és a bazárok egész nap a vendégek rendelkezésére
állnak

Fõzõverseny kezdete (szatmári népi ételekbõl)

Megnyitó: Erdélyi Miklós polgármester Úr köszönti a
vendégeket

A Jókai Mór ÁMK Rajk L. u. 20. sz. alatti iskolaépület
építésének 20. évfordulójára való megemlékezés.

Az aratócsapatok kivonulása az aratóhelyszínre, az
egyházak képviselõi megáldják a helyszínt és az aratócsapatokat.
Aratás, cséplés fortélyainak bemutatása.

Fõzõverseny értékelése

ANyírbátori Határõrség kutyás és fegyveres bemutatója

Falusi virtus vetélkedõ
- szekértolás
- szekérkerék csere
- szalmapakolás
- tojásdobás , elkapás
- kötélhúzás

Horpácsik János Néptánc fesztivál
- Ököritói Fergeteges
- Dombrádi táncegyüttes
- Nyírmeggyesi Néptánc és Népmûvészeti Egyesület
- Ukrajna Dercen: Gyöngyös Bokréta Néptánc

együttes
- Nyírparasznya Daloskör
Milka Julika énekel (népszerû slágerek, operettek,

musical-ek)

Dáridózzon a világot járó fõvárosi elõadómûvészekkel.
„Utam muzsikálva járom” címmel

Utcabál; zenél a Sláger Duó

Református Istentisztelet a sportpályán

a helyi zenekarok folyamatosan szórakoztatják a
közönséget; P+ P, Jónás fiúk, Zenit.

Kakas szépségverseny. Keressük a környék legszebb
kakasát. Fõdíj 5000 Ft, II. helyezett 3000 Ft, III. helyezett 2000 Ft

A jelenkor és a régmúlt motorkerékpárjainak bemutatója
és felvonulása . motoros bemutatója

Elõadják az Ópályiak
- Horpácsik János Néptánc és Népmûvészeti

Egyesület mûsora
- Görög katolikus Egyház énekkara
- Református Egyház énekkara
- Jókai Mór ÁMK Modern tánc csoportjának

fellépése
- Márk Fecó elektronikus zene bemutatója

Demjén Ferenc mûsora

AGBEKO afrikai együttes zenés mûsora

Tûzijáték

Egész nap a gyermekek rendelkezésére áll a mini vidámpark,
aszfalt- rajzverseny, gyöngyfûzés, kézmûves foglalkozások.

- Palicz Zoltánné szalmafonó
- Tompa Éva rongybaba készítõ
- Hadadiné Julika csipkeverõ
- Dávid Menyhért fazekas
- Varga József fafaragó
- Csástyu Lilla díszlet kiállítása
- T. Nagy Gyuláné virágkötészet
- Egri Sándor kovács
- Teleház Ópályi
- Ópályiak Baráti Köre Egyesület
- Vöröskereszt Mátészalka
- Nyírbátori Határõrség
- Hadkiegészítõ parancsnokság Nyíregyháza
- Ópályi Nyugdíjas Klub
- Jókai MórAMK
- Önkormányzatok kiállításai
- Horpácsik János Néptánc és Népmûvészeti Egyesület
- Sz - Sz- B megyei Ápoló - gondozó otthonok kiállításai
- Egyházak kiállításai
- Gépkocsi bemutató
- Tûzoltóság bemutatója
- Jeremcsuk László Polgárõr Egyesület Ópályi
- Szatmár Néptánc Népmûvészeti Egyesület

népmûvészeinek bemutató foglalkozása
- Túristvándi Vízimalom Panzió
- Fény és Árnyék alapítvány
- Rotary Club Mátészalka
- Ópályi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Egész nap kézmûves bemutató és vásár

-
-

Belépõdíj 200 Ft

Falugazdászok
Tarapcsák Miklós Vadásztársaság
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Jármûbarátok Egyesülete
Jármûbemutató

Szûcs Ferenc kistraktorával

Bunyós Pityu, az Õt kísérõ asszonykórus és a közönség

Horpácsik János Néptánc és Népmûvészeti
Egyesület

Az Óvoda ünnepélyes alapkõletétele

Indul a fõzõverseny
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www.opalyi.hu
Egyre többen látogatnak el Ópályi honlapjára. Fõleg azoknak
lehet érdekes a falu honlapja, akik régen elszakadtak Ópályiból
és az ország vagy a világ más részén élnek. Igyekszünk mindig
friss információval a látogatók rendelkezésére állni. Soós Edina
Budapesten élõ egykori falubelink jóvoltából sokminden angol
nyelven is olvasható. Nemrég megnyitottuk vendégkönyvünket,
ahol az oldal látogatói megírhatják véleményüket a honlapról és
Ópályiról.

Sokszor álmaimban bebarangolom azokat a helyeket ahol
gyerekkoromban csavarogtam , azt hiszem én sem ismernék
már rájuk, pedig még nagyon szeretnék még egyszer elmenni a
régi helyekre , a Krasznához a parasznyi erdõbe és a
páskomhoz ,több helyre ,egészség legyen aztán elõbb utóbb
eljutok mindenhová.

Régen az emberek alig jutottak túl falujuk határán.Ha valaki
hosszabb ideig eltünt,azt mondták:biztosan elment
ÕRNEK,VAJÁNAK.Az ugyanis már messzinek számított.A
számítógép segít megõrizni a múltat és továbbadja az
információt.

A múltkor otthoni tartózkodásom alkalmával jártam a "Cinkés-
hegynél"... Nagyon elszomorított az ottani látvány... Pedig 10
évvel ezelõtt minden milyen más volt...

Az 1950-es évekbõl lokálpatrióta rigmus: "Arany Pályi, kódis
(koldus) Mada, csepüvel bélelt Parasznya".

Jó Ópályiban lakni

Na ki megy a Világtalálkozóra? Én sajnos nem tudok menni
egészségi állapotom nem engedi. Aki elmegy kivánok nekik jó
szórakozást és nagyon szép napot.

A fiatalok játsszanak-e még "bigét" a Páskomon,vagy "rabló-
pandurt" éjszakába nyúlóan a Parasznyi erdõben.Van-e még
focimeccs a Derítõ és a Cinevég között mint 50 évvel ezelõtt ?

Kedves Polgármester Úr és kedves Ópályiak ! Községük
jelentõs fejlõdéséhez, épüléséhez,szépüléséhez, igényes,
színvonalas, szép és ízléses honlapjukhoz szívbõl gratulálok, s
további eredményes munkát, sikereket kívánok. Jó érzés fog el,
amikor a honlapot látom.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok, minden Ópályiban élõ
igaz embernek! Holnap már én is szeretett falumban leszek!
N
Én nyáron leszek 14,és a nagymamám a Rajk Lászlóban lakik,a
keresztszüleim pedig a Táncsicsba!Lehet így jobban tudod:ami
van virágbolt a fõúton,az a keresztanyámé.......(Lengyel família
a tisztelt rokonság.......)Én Húsvétra is megyek haza.

Remélem õsztõl már nem ez a köszöntõ fogja fogadni az oldalra
látogatókat, mert ahogy a honlapra, úgy a község vezetésére is
ráférne egy alapos frissítés!!!!!!!!!!!

Szerintem pedig inkább a nevedet kellene megmondani kedves
anonym. Programozóként ugyanis úgy gondolom, hogy a
honlap tartalma kifogástalan. És nem igazán szeretem mikor
kontár emberek valami olyasmibe szólnak bele, amihez nem
értenek.

Tájékoztatásul közlöm az oldal látogatóival, hogy a weblap heti
rendszerességgel frissítve van! Reménykedem abban, hogy
õsztõl sem változik a köszöntõ és a falu vezetése!

Vélemények a vendégkönyvébõl.
Marika

Margarétás

Opaulus

Margitics Antal

Ifj. Lupcsa József

Marika

Margitics Antal

Dr. Fábián Lajos

Opaulus

omi

Anonym

Zolika

Zsola

www.opalyi.hu

Kocsordi patrióta

Anita

Vér Anita

Halász András

Kovácsné Csinálos Klára

Jó érzés fogott el, mikor rákattintottam a a honlapra. Szép,
szinvonalas, a képeket látva melegség tölti el az embert.
Gratulálok a szerkesztõnek!

Megszakad a szívem mikor nézegetem Ópályiról a képeket és
eszembe jut az a sok szép emlék! Ráadásul egyre kevesebb
alkalmam van lemenni! Ópályi nekem a nyugalom szigete! :)

Üdvözlök mindenkit Ópályiban!!!! Budapestrõl írok, nekem is a
rokonaim élnek itt. Nagyon szeretem Ópályit itt töltöttem a
gyerek korom háromnegyed részét!!!!Nagyon sok emlékem van
innen!!!! Na pusza mindenkinek pusza.

Az ÁMK. létesítése okán kerestem a települések között,és itt
bukkantam a szép, ízléses, korrekt, élõ honlapra,ami ritka.
Sajóbábonyban lakom, szinte azonos mutatókkal a
településfejlesztés,környezetv.közbiztonság a szakterületem.
Szívesen váltok

Üdvözlöm az Ópályi lakosokat Debrecenbõl.Már igen régen
elkerültem szülõfalumból, de ennek ellenére néha vissza húz a
szívem. Örülök,hogy ilyen szép és rendezett. Bár akad még
tennivaló a kis kösség fejlõdésében de tudom, hogy jó kezek
irányítják.

Óda Ópályihoz
65 évvel ezelõtt születtem a Deritõn,szülõházam ma is áll.
Én a mai napig oda megyek haza, ott vagyok otthon. Pályiban
eszméltem a világra és ott töltöttem az ifjúságom. Én még
ismertem a régi öregeket, arról is meséltek,hogy a világháborúk
elõtt véres kardot láttak az égen. Nevükön szólítottam a kutyákat.
Mai napig tudom a határ összes dûlõneveit, a Gorondtól a
Tüvicskesig, a Páskomtól a Cinkés-hegyig. Én még a
Karasznában tanultam meg úszni, a Dudánál. Találkoztam vonúló
darvakkal. Rég kiszáradt öreg fák helyét ismerem. A kakukk a
nádirigó hangja, a békák tavaszi kuruttyolása felejthetetlen. Ha
hazamegyek 5 perc alatt elérem a szüleim és a nagyszüleim sirját.
Ott élt minden õsöm, közel 300 éve. Ott voltam igazán egy
közösség tagja. Amikor bármelyik utcán végigmentem, ismertek,
tudták kik a szüleim és melyik házban lakom. Ott voltam igazán
én, egy igazi közösség tagja. Ha hazamegyek, ma sem mondják
rám azt, hogy bekerült. Bárhol járok a világban és harangszót
hallok, azt hallgatom, hogy a hangja hasonlít-e a Pályiéhoz. A
szépséges tájszólást sem felejtettem el és erre büszke vagyok.
Gyakran álmodom azt, hogy állok a kertünk végében és látom a

Keleti-Kárpátok hegyvonulatát. Az idõ múlását érzem akkor,ha
az általános iskolámat összedõlve látom,vagy a vasútállomás hült
helyét találom,ahonnan 4 évig jártam Szalkára a gimnáziumba.
Minden kedves földimet szívélyes üdvözlettel köszöntöm.

Margitics Antal

K Hankiss
Elemér akadémikus professzor konferenciára invitálta a
kistérségek aktív formálóit.Akonferencia szlogenje ,,Találjunk ki
egy Országot…”Célja: a kistérségekben jelentõs szervezõ
tevékenységet végzõ személyiségek ismerjék .meg ,,egymás jó
megoldásait” . Tudósok, civilek, vidékfejlesztési szakemberek
dolgozzanak ki olyan programokat, amely kormányokon átívelõ,
és hozzájárul a társadalmi kohézió erõsítéséhez.A konferencián
színvonalas és tanulságos elõadást tartott Sárközi Tamás
professzor Úr, a közigazgatási reformjavaslat kidolgozója, és
Demján Sándor a Vállalkozók Szövetsége elnöke.
A mátészalkai kistérség képviseletére Erdélyi Ilonát és Kövendi
Zsoltot kérte fel az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség.

istérségek Európa Kapujában címmel

Erdélyi Ilona
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A Polgárõrség hírei
A polgárõrség elnöke Herdon Béla 2 napos vezetõi
továbbképzésen vett részt az országos Polgárõr Szövetség és a
Belügyminisztérium szervezésében Budapesten.
Az április 29-én megrendezett Nemzetközi gyúrt tésztás
fesztivál fõzõversenyén egyesületünk is részt vett. Babgulyást
és slambucot készítettünk. A szervezõk oklevéllel jutalmaztak
bennünket, de nekünk a legnagyobb elismerést az jelentette,
hogy estére minden „kondér” kiürült.

- Együttmûködési megállapodásunk alapján tovább
végezzük „pénzes” napokon a kézbesítõk kísérését.

Tevékenységünket a Posta május hónapban 25 ezer Ft-
tal jutalmazta.

- Az esti és éjszakai járõrözéseket heti négy alkalommal
a kialakult járõrpárok folyamatosan végzik, egyenlõre
saját gépkocsival, mindenféle anyagi ellenszolgáltatás
nélkül.

- Állandó szolgálati helyiséget kapunk a Polgármesteri
Hivatal udvarán, amit a közmunkások fognak
felépíteni az óvoda bontásából származó anyagokból.

Csombók Gyula
titkár

A Nyugdíjas Klub tagjai képviselték falunkat Kocsordon a Csíkos Fesztiválon

Farkas Józsefné, Pusztai Gyuláné, Farkas Mihályné, Lõrincz Lászlóné, Simon Gyuláné, Kozma Györgyné, Erdélyi Ferencné
Atechnikai feltételeket a szokásos módon Pusztai Balázsné, Bõjtös István és Toldi László a Jókai ÁMK dolgozói biztosították.

50 éves házassági évfordulója volt Molnár Istvánnak és
feleségének Margitics Jolánnak. Köszöntötte õket két fiúk, két
menyük, négy unokájuk és testvére Molnár Elek az USA-ból

- Számítógép haszálat 200 Ft/óra
- Nyomtatás Fekete-fehérA4-es oldal 20 Ft, SzínesA4/-es oldal

(teljesen lefedett) 250 Ft
- Szövegszerkesztés 150 Ft /A4-es oldal
- Névjegykártya készítés 30 Ft / db (színes, laminálva)
- Internet hozzáférés: Ingyenes (számítógép használat 200 Ft/óra)
- FAX Küldése 200 Ft /A4-es oldal, fogadása 50 Ft/A4-es oldal
-Archiválás Cd-re, DVD-re 500 Ft/ db
-Spirálkötés 250 Ft/ db (100 oldalt meghaladó terjedelem fölött
305 Ft / db)

- Videokamera kölcsönzés 700 Ft / óra
- Digitális Fényképezõgép kölcsönzés 500 Ft / óra
- Digitális fényképezõvel készült képek nyomtatása 10x15 cm 45

Ft/ db, 9x13 cm 60 Ft/ db
- FénymásolásA4-es egyoldalas 10 Ft / db,A4-es kétoldalas 15 Ft

/db,A3-as egyoldalas 20 Ft / db,A3-as kétoldalas 30 Ft /db
- Szoftver és operációsrendszer telepítés, újratelepítés (Hozott

szoftverrel) 3000 Ft

AZ Ópályi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
fõz a tésztafesztiválon

Az Ópályi Teleház szolgáltatásai
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Megkérdeztük a Polgármestert Jegyzõi tájékoztató
Lesz-e idõsek napközi otthona Ópályiban?

Hogyan készül a Képviselõ-testület a 2007-2013-as
Európa Uniós költségvetési idõszakra?

Mi a helyzet a kábel tv-vel?

Választás 2006

Már megint az eboltásról…..

Mint sokan emlékeznek rá mûködött idõsek napközi otthona már
a faluban, ami állami normatívát is kapott. Ha jól tudom a kevés
jelentkezõ miatt a normatívát visszamondták, a dolgozókat
elengedték és ez a fajta tevékenység megszûnt.
Most újra igény jelentkezik erre a szolgáltatásra. Ahhoz, hogy
újra induljon a napközi elõször is egy felmérést kell készíteni,
hogy hányan szeretnék igénybe venni. Ezt követõen ki kell
alakítani a törvények által szabályozott feltételeknek megfelelõ
helyiséget és ehhez biztosítani kell a szükséges dolgozói
létszámot. Idõközben megváltozott a szabályozás és minél több
feladatot kistérségi szinten kell megoldani. A Mátészalka
tulajdonában levõ „Segítõkéz” Otthon bezárt, mert nem tudták a
veszteséget finanszírozni, ami éves szinten több mint 30 millió Ft
volt. Újraindításában részt vennénk mi is, így aránylag kis
ráfordítással olyan helyiséghez jutnánk, ahol meg tudnánk oldani
az idõsek napközbeni elhelyezését. Idõsek bentlakásos otthona
építésében nem érdemes gondolkodni, mivel a hatályos szociális
törvény szerint olyan gondozói létszámot kell biztosítani, ami
alacsony gondozotti létszámnál veszteséges. (Legalább 50-60 fõ
gondozottra lenne szükség.) Ehelyett a jelzõrendszeres házi
gondozást támogatják nagyobb mértékben, illetve a házi
gondozást. Várhatóan ebben az irányban fogunk mi is elindulni és
itt is kistérségi szinten lépéseket tenni. Mindenképpen szeretnénk
az idõsekrõl megfelelõ módon gondoskodni.

Eleget hallhattuk, hogy a fent említett idõszakra az Európa
Uniótól mintegy 33 milliárd eurós támogatás érkezhet
Magyarországra. Ez hatalmas pénz. Ahhoz, hogy ebbõl mi is
részesülni tudjunk, megfelelõen elõkészített tervekkel kell
rendelkeznünk. Erre készülünk gõzerõvel. Jelenleg elfogadott
vízjogi engedélyes tervünk van a falu belvízrendezésére. (Ez akár
7-800 millió forintba fog kerülni) Ugyancsak engedélyes tervünk
van a Zöldfa és a Rajk László út összekötõ szakaszára és a Dankó
utca Széchenyi utcát összekötõ szakaszra. Elkészültek a tervek a
még hiányzó útburkolatokra. A Mátészalka-Ópályit összekötõ
kerékpárútra engedélyes terve van a kistérségnek, ehhez
kapcsolódóan a falun átvezetõ kerékpárút is meg van tervezve, az
engedélyeztetési eljárás most van folyamatban. Épületeink úgy
mint a Mûvelõdési Ház, Polgármesteri Hivatal, volt Napközi
Otthon felújítására, bõvítésére szintén most készítik a terveket.
Ha mindezt összeadnánk több milliárd forintra lenne szükség
megvalósításához. Rajtunk tehát nem múlik.

Az Elektronet Rt. vezetõinek ígérete szerint, melyet a tavalyi
falugyûlésen tettek, már kész kellene lenni a kábel tv hálózatnak,
de sajnos nincs így. A cég vezetõitõl folyamatosan érdeklõdöm és
Õk mindig igenlõ választ adnak, igen csináljuk de az
engedélyeztetés elhúzódik. A legfrissebb fejlemény,
Nagydoboson voltunk egy munkaterület átadó megbeszélésen
ami alapján a T-Com optikai kábelt fektet Mátészalka és
Vásárosnamény között. A helyszínen jelenlevõ Elektronet Rt.
Igazgatója azt ígérte, hogy egyidõben a T- Com kábellel lefektetik
Õk is a kábelüket, melyen Mátészalkáról Ópályiba és
Nagydobosra, illetve Szamosszegre továbbítják a kábel tv-s jelet.
A cég egyébként mûködik, nem szûnt meg Nyírcsaholyban,
Nagyecseden, Nagydoboson építik a kábel hálózatot. Szentpéteri
Szabolcs jegyzõ úr rövidesen írásban kéri az Elektronet Rt-t
nyilatkozzon mikor lesz kábel tv Ópályiban? Ezt a választ
eljuttatom Önökhöz. Kértem az Elektronet Rt. Vezetõit, hogy a
Világbajnokság idejére egy óriás kivetítõt biztosítsanak, melyre
ígéretet tettek.

2006-ban a sikeresen lebonyolított országgyûlési választásokat
követõen a Helyi Választási Iroda a várhatóan 2006. októberében
sorra kerülõ helyi önkormányzati és kisebbségi választásokra
való felkészülés jegyében hajtja végre az idõszaki feladatokat.
Ennek keretében a település minden választópolgára részére
2006. május 31-ig kiküldésre kerül egy tájékoztató és egy kérelem
nyomtatvány, ennek célja a kisebbségi névjegyzék összeállítása.
Az állampolgár amennyiben a kérelem nyomtatványon
feltüntetett kisebbségek valamelyikéhez tartozónak vallja magát,
a kérelmet hiánytalanul kitöltve elhelyezi a Polgármesteri
Hivatalban elhelyezett gyûjtõládába 2006.június 1. és 2006.
július 15. között. Ezt a jegyzõ döntéstõl függõen fekerülhet a
kisebbségi névjegyzékbe.
Amennyiben egy kisebbséghez tartozók száma a 30 fõt
meghaladja a Helyi Választási Bizottság a kisebbségi
önkormányzati választásokat a késõbbiek során - kiírja.
Fontos változás, hogy jelöltet kizárólag társadalmi szervezet
állíthat, független jelöltek indulására nincs lehetõség.

Az évenkénti ebek kötelezõ veszettség elleni védõoltása 2006.
május 6-án, és május 20-án a pótoltára került sor. Sajnos a
település eb tulajdonosainak nagy része a védõoltás
szükségességét nem mérte fel, függetlenül attól, hogy ez az eb
tulajdonosaként kötelezettsége is.

Az eboltás pótlására a település hatósági állatorvosánál jelenleg
lehetõség van 2006. június 6-ig. A fenti idõpontot követõen az
önkormányzat a településen védõoltással nem rendelkezõ ebeket
gyepmester közremûködésével fogja begyûjtetni és
ártalmatlaníttatni, természetesen a tulajdonos költségére.
Felhívom a település lakosságának figyelmét, hogy az ebek
védõoltása kötelezõ, annak elmaradásához és az ebek nem
megfelelõ tartásához komoly joghátrányok fûzõdnek, hiszen
Ópályi Község Önkormányzata Ebtartásról szóló 17/2003.
(VI.23.) számú rendelete az ebtartáshoz fûzõdõ szabályok
megsértését szabálysértési cselekménynek nyilvánítja és a
tulajdonos 30.000.-ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

Idén nyílt lehetõség a cinevégesiek többéves kérésének
teljesítésére és a Kraszna hídtól a volt református temetõig
húzódó árkot végig kitisztíttattuk, segítve ezzel a belvíz
elvezetését a kertek végébõl.

Szentpéteri Szabolcs

Cinevégesi árok tisztítása
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Katolikus Krónika
Gondolatok az imádságról !

Templomi helyzetkép!

Tervek és események
A mai modern ember az Istennel való kapcsolatát másképpen
akarja megélni mint a régiek. Ma ahogyan a vallást, az imádságot
is magánügyként akarják sokan kezelni és feltüntetni. Pedig a
vallás is és az imádság is személyessége mellett is közösségi.
Ezért is csodálatos élmény mindannyiunk számára a május
hónapban végzett paraklisz vagyis a májusi ájtatosság, ahol
felnõttek, férfiak és nõk , na és gyermekek sokasága (40 50)
estérõl estére együtt imádkozzuk az énekek szövegeiben.
„Siessünk buzgón az Istenszülõhöz… „

„ Soha sem szününk meg mi méltatlanok…”

„ Az Isten lélek, ezért akik imádják azoknak lélekben és
imádságban kell imádniuk ! „( Jn 4,24)

„ A csend gyümölcse az ima
Az ima gyümölcse a hit
A hit gyümölcse a szeretet
A szeretet gyümölcse a szolgálat
A szolgálat gyümölcse a béke” (Teréz anya)

Sokszor nem értjük az Urat, mert úgy érezzük, hogy nem
mindig hallgat meg minket, nem kapjuk meg amit szeretnénk
és kérünk, pedig mindent megkapunk amire szükségünk van.

Hogyan ?
- Erõt kértem az Úrtól s Õ nehézségeket adott, melyen

megedzõdtem.
- Bölcsességért imádkoztam és problémákat adott, melyeket

megtanultam megoldani
- Elõmenetelt óhajtottam - gondolkodó agyat és testi erõt

kaptam, hogy dolgozni tudjam.
- Kértem bátorságot és Isten veszélyeket adott, melyeket

legyõztem.
- Áhítottam, hogy szeretni tudjak és kaptam az Úrtól bajbajutott

embereket, akiken segítsek
- Kegyes jóindulata helyett- alkalmat kaptam a jóra
Semmit sem kaptam amit kértem, és mindent megkaptam amire
szükségem volt. Imádságom meghallgatásra talált „
Istenem segíts nekem imádkozni és gondolataimat összegyûjteni.

Március elején még csak terveztük a templom felújításának
második ütemét, most pedig már gyönyörködhetünk benne,
hiszen elkészült a hajópadlózás, az elektromos hálózat a
hangosítás és a vagyonvédelmi berendezések is. Május 28-án
hittanos gyermekeink elsõ áldozása már a szépülõ templomban
lesz megtartva. Másnap pedig újra kiköltözünk a hittantermi
kápolnánkba és az udvari tábori oltárhoz, mert hétfõn kezdõdnek
a belsõ festési munkálatok. A tervek szerint augusztus közepére
készül majd el a festés és ezután már csak a padokra kell várnunk
egy keveset és elmondhatjuk, hogy a templomunk szebb mint
újkorában.

- Templom belsõ felújítás folytatódott
- Május elsõ vasárnapján hagyományainkat követve a

templomban is köszöntöttük az Édesanyákat hálát
adtunk értük és az Úr áldását kértük életükre.

- Gyermekbúcsú Máriapócson, 48 gyermek és a kísérõk
egy szép napot tölthettünk el a kereszt titkáról
elmélkedve az Istenszülõ védelme alatt.

- Május hónapban minden este elénekeljük a paraklisz
ájtatosságot.

- Május 28-án gyermekeink elsõ áldozása
- Atemplom felújításának folytatása
- Ballagó nyolcadikosok búcsúztatása
- Hittanos gyerekek nyári táborozása
- Énekkari kirándulás
- Augusztus 12-én máriapócsi gyalogos zarándoklat
- A májusi ájtatosságon részt vett gyerekek „ Kraszna

partija”

Ez történt

Májusi ájtatosságon az Ópályi gyerekek

Miroválás a szabadtéri szentmisén

A templom így várja az elsõáldozókat
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Református gyülekezet hírei
Jó gazda, jó presbiter

V. Magyar Református Világtalálkozó

Templomfelújítás

Édesanyák köszöntése

A tavaszt nem csak a naptár mutatja, hanem annak érkezését
érezzük testünkben és a lelkünkben is. Ha a jó gazda (jó
presbiter) módján gondolkodunk, akkor gazdálkodásunk,
sáfárságunk nem lehet céltalan szolgálat. A termés Isten
országa építése érdekében adatik. Nem lehet céltalan a vetés,
mert az prédálást jelentene. A jó gazda mindenek elõtt
higgadtanél,bölcsenmérlegel.Régenatélarra is jóvolt,hogy
végiggondolják; milyen és mennyi területük van, mit hova
lesz érdemes vetni. Az egy házban is így van ez. Isten adott
ilyen elõkészítési idõt nekünk is, hogy tudjuk mink van.
Statisztikákszerintmamártudjuk,hogyazországunkbanhány
ember vallja reformátusnak magát. Mint a jó gazda, a
presbiter is kimegy a terepre, és terepszemlét tart. Nem
elégszik meg mások statisztikájával, hanem ott akar lenni
közöttük. Nemcsak a presbiteri gyûlésen jelenik meg,
többnyire azért, hogy akadékoskodjon, hanem ott van az
egyházi élet minden lehetséges területén, azért mert felelõs.A
felelõs ember pedig maga szeret meggyõzõdni a dolgokról.
Nemcsak év végén áll elõ követelõén, hogy miként is áll a
zárszámadás,mithova tettekazegyházban.Évelejéna terepen
van, tájékozódik, érzékeli a gyülekezetet. Tudja mennyien
járnak templomba, utcájában mennyi beteg van, mi történik a
gyülekezetében. Tavasz van. Mindannyiunknak ki kell
menni a terepre, megismerni a gyülekezet értékeit. Tavasszal
presbitereknek és lelkipásztoroknak is jó gazda módjára
felmérések után terveket kell készíteni. Tudnunk kell, hogy
mink van, kik vannak ránk bízva, kik az elõjáróink és ennek
ismeretében felelõsen el kell dönteni, hogy a lehetõségekkel
élve mit is akarunk valójában.Asemmit nem akarás, csak
régi dolgok õrzése, az egytálentumos magatartás ítéletet von
maga után. A presbiter a jó gazda módján dolgozik. Az az idõ
lejárt, hogy szolgálatvégzés nélküli presbitergazdákkal az
egyház teremni fog, vagy hogy magától lesz utánpótlás.
Dolgozni azt jelenti: templomba járni a lelkipásztorral
helyzetértékelést tenni, a településnek példát adni, a
vasárnapot megszentelni, Bibliát olvasni, istenfélelemben
élni, családot látogatni, a gyülekezet fejlõdéséért áldozatot
vállalni. Egy felvetõdõ jó ötletre nem azt kell kérdezni, hogy
miért, hanem azt mondani, hogy miért ne.Amelyik gyülekezet
nemfejlõdik,azromlik. Amelyik nemépül,azleépül.Amelyik
nem éled, az halódik. Az egyház mûködéséhez Isten minket
választottki,snekünk kelldolgoznibenne.Agyülekezetépítés
minden református közösség elsõszámú feladata kell, hogy
legyen.

A 2006-os Világtalálkozó az 1938-as, valamint az 199l-es, az
1996-os és a 2000. évi találkozók sorába illeszkedik, A magyar
reformátusság - mint arra Bodnár Ákos a Magyar Reformátusok
Világszövetségét bemutatva rámutat - három létformában
kényszerül élni: az anyaországban, a Kárpát-medence
utódállamaiban és a világ minden részén, szétszórattatásban. A
reformátusság tes tvér i kapcso la ta inak ápolására
megfogalmazott igényeket elõször az 1938-ban tartott Magyar
Reformátusok I. Világtalálkozója valósította meg. Az ekkor
összegyûltek a találkozó sikerén felbuzdulva eldöntötték, hogy a
folyamatos kapcsolattartás érdekében hamarosan újra
találkoznak, ám erre az ismert történelmi körülmények miatt
egészen 1991 nyaráig nem kerülhetett sor. Ekkor alakult meg a
Magyar Reformátusok Világszövetsége is, amely vállalta, hogy
segít megerõsíteni a nemzethez és a Krisztus-testhez való
tartozásban minden reformátust, éljen a világ bármely pontján.

A 2006-os Világtalálkozó központi üzenetét - mint azt Tõkés
László püspök megfogalmazta - a Bocskai-szabadságharcot
lezáró bécsi béke sugallja, mely a fejedelmi Magyarország
szabadságát és függetlenségét, a vallásszabadság biztosítását, a
végzetes pusztulásnak indult nemzet - részleges - egységesülését
és felemelkedését, „Erdély aranykorának" a kezdetét, nem
utolsósorban pedig a magyar államiság megõrzését jelentette.Az
egész Kárpát-medencére kiterjedõ rendezvények - a maguk
rendjén - megemlékeznek továbbá az 1956-os forradalom és
szabadságharc 50. évfordulójáról is.

Református Egyházközségünk elnöksége és a presbitérium
határozott templomunk, a templomkert és a parókia felújításáról,
rendbetételérõl. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ajánlata
alapján megkerestük az ART VITAL Kft ügyvezetõ igazgatóját
Végh József urat, hogy készítsenek a felújításhoz egy teljes körû
építõipari generáltervet, és a templomkert kialakítására több
számítógépes látványtervet, melyekbõl tudunk választani. Végh

úr, már személyesen megkeresett minket és tájékozódott a
helyszínen. Ezek a munkálatok hosszabb idõszakot fognak
átölelni, végrehajtásukhoz a saját erõ és az adománygyûjtés
mellett pályázati forrásokat keresünk.

Május elsõ vasárnapján, anyák napja ünnepén Veress Imréné
beosztott lelkészünk prédikációjában, gyermekeink színes
mûsor keretében, lelkész urunk és Tar József presbiter testvérünk
egy-egy szál virággal köszöntette az istentiszteletünkön
jelenlévõ édesanyákat. A lelkész úr és a gondnok asszony a
délután folyamán otthonukban még 12 édesanyát köszöntött fel.

Sajnálatos módon az elõzetes tájékoztatások hatása nem volt
érzékelhetõ a résztvevõk létszámában, pedig az idõ is kegyes volt
hozzánk. 12 fõ részvételével összegyûjtöttük a régi mûanyag
flakonokat, hátrahagyott koszorúkat és üvegtörmeléket.

Buszkirándulást szervezünk

Folytatjuk a régi református temetõ takarítását,
rendbetételét

gyülekezetünk tagjai
számára a Református Világtalálkozó Debrecenben
megtartandó záróünnepségére. A kirándulásra
jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet.

Csombók Gyula presbiter
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Kárpátaljai kirándulás
Május 20-án és 21-én kiránduláson voltam, amelyen együtt vett

részt az Ópályiak Baráti Köre, és a mátészalkai Rotary Klub.
A két napos útnak vége, és most azon töröm a fejem, hogy miként
is meséljem el az én személyes élményemet, amivel talán sikerül
felkeltenem az érdeklõdést olyan emberekben, akik kíváncsiak,
mint én, és talán útra kelnek majd, mint ahogyan én.
Mert valami jó történt velem a hétvégén, nem túlzok, ha azt
mondom, hogy idõutaztam, igen… és ezenkívül még felfedeztem
új ízeket, megismertem kellemes embereket, és szemet
gyönyörködtetõ látványban volt részem.

Mindez Ukrajnában történt, vagy Kárpátalján, ami egy és
ugyanaz. Tudjuk, Kárpátalja anno Magyarország része volt, míg
le nem választották eme gyönyörû, természeti kincsekben gazdag
területet országunktól. Elvették, de ott maradtak magyar
testvéreink, és mi most vendégek voltunk náluk. Megmutatták
nekünk, hogy milyen ott élni, ahol grivnyával fizetnek, két nyelvet
beszélnek, és a táblákon cirill betûket látunk. Egy hétvégét
töltöttünk a határon túl, versenyt futottunk az idõvel, hogy
mindent lássunk, mindenhová eljussunk annak megfelelõen, ami
a tervezett programunkban szerepelt. Mondhatom, hogy van miért
visszalátogatnunk, mert bár sok helyet megnéztünk, mindenhová
eljutni ilyen rövid idõ alatt nem tudtunk. A látvány, az érzés, ami
minket ott fogadott, elmondom milyen volt. Egyszerre szép, és
nagyon szomorú. Az elsõ megállóhelyünk Beregszász volt, a
Magyarok lakta város, és itt éreztem azt, hogy idõutazok.
Visszafelé a múltba. Az útikönyv is azzal kezdi Kárpátalja
bemutatását, hogy magyarázkodik. Arra hívja fel a figyelmet,
hogy ami itt jó minõségû útnak számít, Magyarországon éppen
csak, hogy elfogadhatónak veszik. Macskaköves utak vannak
mindenfelé, Lada típusú személyautók, a városkép annyira a volt
idõkre emlékeztetõ, hogy alig hisz az ember a szemének. Sajnos
sok a régi- lepusztult üresen álló épület. Ilyen volt a Kárpátaljai
Magyar Fõiskola is.Igazából a Fõiskola által használt termek, a
tanárok irodái szépen fel vannak újítva, de ez csupán a látszat,
mert egy helyen ütközik a haladás, és a maradás. Az épületet nem
használják ki, az egésznek a renoválására nincs elég pénz.
Hihetetlen volt állni az iskola folyosóján, és a fehérre festett falra
nézni, aztán apró fejfordítással kitekinteni az ablakon, és meglátni
azt, hogy a Fõiskola épületének nagy része lerombolt, a zárt
udvarrésze telis- tele törmelékekkel, már évtizedek óta
változatlanul. Ezután a beregvári Múzeum következett. Az
igazgatója nagyon régre visszanyúló történelem órát tartott
nekünk. Különösen gazdag a Múzeum néprajzi gyûjteménye,
valamint a város szülöttjérõl Fedák Sári színésznõrõl különbözõ
szerepekben megörökített korabeli képeslapok egyedülálló
gyûjteménye. Egy régi szájhagyomány szerint a színésznõ úgy
kapott meg egy kastélyt fogadásból, hogy kibírta nevetés nélkül
azt, hogy pókert játszanak meztelen hasán.
Megtekintettük még Garanyi József beregszászi festõmûvész 30
alkotását, a gazdag érem- és papírpénzgyûjteményt, a világ
legkisebb „meghívóit”. Beregszászból Csetfalvára utaztunk, ott a
Református fakazettás mennyezetû templomot, és a fa
harangtornyot tekintettük meg, ami a tákosi templom ikertestvére.
Tiszaújlakon megnéztük a Rákóczi szabadságharc turulmadaras
emlékmûvét. Délután volt már ekkor, és az idegenvezetõnk nagy
meglepetést tartogatott a számunkra. A Bene nevezetû falu volt a
következõ úti célunk, de senki nem tudta, hogy mi látnivaló lehet
ebben a kicsi falucskában. Leszálltunk a buszról, és egy kertes
házba invitáltak minket, hogy nézzük meg a citromfát, tele
terméssel, majd tovább sétáltunk a ház kertjében, egészen sokat
mentünk, és felfelé, mivel egy hegyen voltunk éppen.Aztán végre
megláttuk a hegybevájt borospincét. A 25 méter hosszú
borpincébe belépve nagyon aranyos kép várt minket, terített
asztalok, rajtuk sajt, alma, kréker, sajtos tallér volt, az 5 féle fehér-
vörösbor mellé, amit nagy élvezettel kóstolgattunk. Majd ahogy

lenni szokott, dalra is fakadtunk még indulás elõtt. Utunk
Mezõvárira vezetett, ahol mindenkit várt a vendégfogadó család.
Elfoglaltuk kényelmes szállásunkat. Mindent megtettek annak
érdekében, hogy a lehetõ legjobban érezzük magunkat.
Vacsoráztunk, beszélgettünk vendéglátóinkkal, kicsit pihentünk,
és elmentünk az esti programra, ahol a Mûvészeti Iskola tanulói
mûsorral kedveskedtek nekünk. Furulyáztak, népdalokat
énekeltek, verset mondtak, és citeráztak.
Másnap Munkács Várát néztük meg. A vár csodaszép, magasan
áll, így lélegzetelállító onnan a kilátás, és több évszádos
történelmi múlttal rendelkezik, amitõl valami különleges érzés
keríti hatalmába az embert. Eszünkbe jutott például a vár 1848-
49-es II. Rákóczi Ferenc szabadságharcában játszott kiemelkedõ
szerepe. Bizony, ha a falak beszélni tudnának…
Mentünk tovább, mert már vártak minket a Vereckei hágónál
bográcsgulyással. Magas hegyek vettek minket körül, és a gazdag
növényvilág. Szokása a magyar turistáknak, hogy a virágokból
szívesen válogatnak, mert egy egy szálat lepréselnek, hogy
emlékként õrizzék a szép pillanatokat.
Megtekintettük a milleneumra épített, de félbemaradt, a
magyarok bejövetelére emlékeztetõ emlékmûvet. A
Magyaroknak szinte szent helynek számít, folyamatosan járnak
oda zarándokolni. Fenn voltunk egész magasan a hegyen, és bár
már május vége volt, de a szomszédos hegyek közül volt olyan,
aminek még hóval volt borítva a teteje. Délután Munkács
nevezetességeit néztük meg, sétáltunk a városban, és lassan eljött
a hazaút ideje. Útban visszafelé megnéztük a malenykíj robot
kárpátaljai magyar áldozatainak emlékére kialakított
emlékparkot. Szép utunk volt, és emlékezetes.

Csetfalván a templomban

Szolyván a malenykíj robot emlékmûvénél

írta: Sõreg Katalin a Teleház munkatársa
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NEM RÉG TÖRTÉNT A JÓKAI MÓR ÁMK-
BAN

Kerékpározás Nyírcsaholyba

Természetvédelmi vetélkedõ

KULTÚRÁK HATALÁLKOZNAK…

Tisztelgés a tavaszi pompájában tündöklõ
természet elõtt

RAJZVERSENY

-GYERMEKJÓLÉTI -
Intézményünk sikeresen pályázott a Közlekedésbiztonsági és
Bûnmegelõzési pályázaton, melynek eredményeként az óvodás
és kisiskolás gyermekek számára vásároltunk készségfejlesztõ
eszközöket, a megvalósításhoz egész éves program készült. A
program zárásaként egy 3 fordulós, elméleti, ügyességi és terep-
távolsági kerékpáros vetélkedõt rendeztünk. A házi verseny
gyõztesei Bankó Adrienn, Drabik Petra, Orosi Sándor, László
István - sikeresen szerepeltek a Mátészalkai Területi Versenyen.
Három kategóriában a 3. helyezést érték el. Gratulálunk nekik!
Húsvét elõtt az utolsó tanítási nap délutánján ünnepi
barkácsolásra hívtuk az érdeklõdõ gyermekeket. A résztvevõk
vidám, tavaszi hangulatban tevékenykedtek. Április hónapban
sikeresen pályáztunk az Eu. INT. pályázaton, így lehetõvé
válik110 család számára egy éven át liszt és száraztészta csomag
juttatására. „Gyúrjuk össze a falut!” tésztanapon „gyöngyös”
barkácsolást szerveztünk mely a gyermekek körében nagyon
népszerû volt. Gondozónõink a nap folyamán vérnyomás-, és
vércukorszint mérés lehetõségét biztosították az érdeklõdõk
számára. Folyamatosan, több mint 100 ember élt ezzel a
lehetõséggel.

forgalmi napló 144 eset, alapellátásban gondozott gyermekek
száma 47, védelembe vétel keretei között gondozott gyermekek
száma 6, utógondozottak száma 5, pártfogói felügyelet alatt álló
fiatalkorúak száma 10

Iskolánk kerékpározni szeretõ tanulói kedves meghívásnak tettek
eleget 2006. április 26-án. Nyírcsaholyba kerekeztünk át mi, 25-
en: 22 diák és 3 kísérõ nevelõ. Megérkezésünk után egy rövid
megnyitóval köszöntöttek bennünket, majd gyakorlati és
elméleti feladatok megoldásában mértük össze tudásunkat a
csaholyi és a géberjéni gyerekekkel. A versenyt egyik csapatunk
III. helyezéssel zárta. Minden kerekezõnk ajándékkal és kedves
emlékekkel tért haza.

Május 3.-án a Jókai hét keretében szerveztük meg a
természetvédelmi vetélkedõt az alsó tagozatos tanulóknak.
Körülbelül 40 fõ vett részt. A gyerekek játékos elméleti és
gyakorlati feladatok formájában mérték össze tudásukat. Az elsõ
három helyezett csoport tagjait ajándékkal jutalmaztuk. A többi
résztvevõ sem távozott üres kézzel. Helyezettek: 1. helyezett:
4.a, 2. helyezett: 3. o., 3. helyezett: 3. o.

Intézményünk 2004-ben csatlakozott az „Összetartó Társadalom
megteremtése”, közismertebb nevén az ÖT programhoz. A
project legfõbb célkitûzése az elõítélet-mentes, diszkrimináció
nélküli, egymás irányában nyitott, befogadó, tolerancián alapuló
társadalom megteremtésének megalapozása, pozitív kép
kialakítása a körülöttünk élõ kisebbségi társadalomról.
A program kapcsán iskolánkban igyekszünk olyan
rendezvényeket szervezni, ahol alkalom nyílik egymás
kultúrájának mélyebb megismerésére. Ez alapját képezi annak a
folyamatnak, melynek során a gyerekek képesek lesznek
megérteni, elfogadni a tõlük eltérõ értékeket képviselõ társadalmi
csoportokat. Hiszen nem szabad elfelejteni: ugyanannak a
földnek a lakói vagyunk, csak más kulturális gyökerekkel

rendelkezünk, ám emberi mivoltunkban egyenrangúnak
számítunk.
Ezzel szembesülhettek a gyerekek az októberi szüreti vetélkedõn,
a novemberi „Múzsák napja” kulturális programon és a Jókai-hét
keretén belül megrendezett ügyességi vetélkedõn, ahol különféle
típusú feladatokban mérhették össze erejüket. Pl.: gyöngyfûzés,
kockajáték, rajzolás bekötött szemmel, átkelés egy vékony
pallón, memóriajáték, akadályverseny, célbadobás. A
legnagyobb sikert talán a papírhajtogatós tánc aratta, melynek
során megtapasztalhatták, hogy fér el kis helyen sok jó ember
úgy, hogy közben még táncol is. Becsületes küzdelem után a
következõ eredmények születtek.
Alsó tagozat: 1. helyen a Fürge muskétások (4.b) végeztek, a 2.
helyet a Kukacok (2.a) szerezték meg, a 3. helyezett az
Ördöglepkék (3.b) csapata lett. Felsõ tagozat: 1. helyezést értek el
a Sáskák (7.a), a 2. helyen a Foltos szalamandrák (6.a) végeztek, a
3. helyet a Fecskék (8.b) mondhatták magukénak.
Reméljük ez a rendezvény is hozzájárult a maga módján egymás
kultúrájának, mentalitásának, együttmûködési készségének
mélyebb megismeréséhez.

Minden év május 10-e a Madarak és fák napja. Régen és most is a
legnagyobb szüksége a természetnek az emberek védelmére és
szeretetére. Idén ünnepeltük e ünnep hivatalos bevezetésének
100. évfordulóját.

A XIX. században az aggódó szakemberek
megmozdultak a környezet védelme érdekében egész Európában.
Ennek hatására Magyarországon a Madarak és fák napjának
ünneplését valamennyi iskolában az akkori vallás- és
közoktatásügyi miniszter, Apponyi Albert rendelte el 1906-ban.
A XIX. század második felében vesztett fényébõl az ünnep és
visszaesett népszerûsége, majd ismét országos mozgalommá vált
a 90-es években. 1996 óta ünnepeljük május 10-én a madarakat és
fákat.

A Jókai hét keretén belül mi is arra szántunk egy napot,
hogy megemlékezzünk „barátainkról”, a madarakról és fákról,
egyszóval a természetrõl. A délutáni programot irodalmi
mûvekbõl összeállított ünnepi mûsorral kezdtük. Minden
osztályból szervezõdött csapat az akadályversenyre, ahol a
nevezés feltétele az volt, hogy készítsenek egy menetlevelet és
témához kapcsolódó plakátot. A verseny 10 állomásból állt és a
gyerekek a természetvédelembõl és természetismeretbõl
elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteiket alkalmazhatták,
sõt bõvítették. Az állomásfõnökök pontokkal értékelték a
csapatok teljesítményét, majd az összesítés után az elsõ 3
helyezetten kívül senki sem távozott üres kézzel.

Kellemesen és tartalmasan töltöttük el ezt a „Napot” és
bízunk benne, ez egy kezdõ lépés volt ahhoz, hogy még jobban
elkötelezzük magunkat a természet védelme és tisztelete iránt.

Iskolánk áprilisban részt vett a géberjéni iskola által
megrendezésre kerülõ „ Jékey Ferenc napok” versenysorozatán.
A rajzpályázaton gyermekeinknek kedvenc meséjük
illusztrációját kellett elkészíteni.
Szebbnél szebbek voltak a különbözõ technikával elkészült
munkák. A zsûri is így gondolta, mert gyermekeink igen szép
helyezéseket értek el.

1.o. Szender Milán I. helyezett
2.o. Fekete Csongor II. helyezett
3.o. Kópis Szilvia III. helyezett
4.o. Sandru PaulAntonio I. helyezett

Németh Bence II.helyezett

Friss adatok a J.M. ÁMK Szociális és
GyermekjólétiAlapellátás mûködésérõl:

( ÖT project )

A Jókai Mór ÁMK hírei, történései
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A Jókai Mór ÁMK hírei, történései
Alsó tagozatosok szavaló versenyére

Május elsõ vasárnapja az Édesanyáké

Ezek vagyunk mi, napközisek

Könyvtárunk legfrissebb hírei

Jókai hét

Megyei Történelem Verseny

2006. máj. 02-án a Jókai-héten került sor az alsó tagozatosok
szavaló versenyére, amin közel 50 tanuló vett részt. Jó volt látni és
hallani az izgalomtól olykor-olykor remegõ hangú kis
versmondókat, akik évrõl évre egyre többen bizonyítják a versek
iránti érdeklõdésüket.

1. o. I. Pankotai Szabolcs
II.Daróczi Ivett
III. Szûcs Dávid

Különdíj: Dara Csaba Különdíj: Balogh Zsolt

3. o. I. Kiss Bence
II. Szabad Máté
III. Vondorkovics György

Különdíj: Patály Heléna

Ez nem ajándékozós ünnep, egy szál virág, egy „Köszönöm
Mama!” elég. Ennek tükrében az alsó tagozatosok
évfolyamonként minden évben ünnepélyes mûsor keretében
dallal, verssel, virággal, a gyerekek saját maguk készített
ajándékkal kedveskednek Édesanyjuknak. Ez az apró
figyelmesség mindig örömteli könnyeket csal az Édesanyák,
Nagymamák szemébe, miközben meghatódva hallgatják
gyermeküket, amint jóságukról, szeretetükrõl, „a világ legjobb
Anyukájáról” versel.

Iskolánkban 6 napközis csoport mûködik, összesen 126
gyerekkel. Ez a magas létszám önmagáért beszél, ékes
bizonyítéka annak, hogy a tanulók, (és a szülõk) hasznosnak és
értelmesnek tartják a napközit. Csoportjaink között évfolyamok
szerint vannak homogén és heterogén összetételûek. Az 1.-2.,
valamint 4.-5. osztályfokon van összevonás, mely szerencsésnek
mondható, ugyanis ez nagymértékben fejleszti tanulóink
segítõkészségét, toleranciáját, az egymás iránti figyelmet és a
kölcsönös tiszteletet. A nagyobbak szívesen segítenek a
kicsiknek, a kisebbek pedig sok olyan információt sajátítanak el
nagyobb társaiktól, --legtöbbször észrevétlenül - amelyeket jól
tudnak hasznosítani késõbbi tanulmányaik során. A délutáni
program rendkívül változatos és sokrétû: magába foglalja a
szabadidõs tevékenységeket, illetve a tanulmányi idõszakot is. A
szabadidõs foglalkozás leginkább valamilyen mozgásos
tevékenység, játék, melyen keresztül tanulóink szervezett és
kulturált keretek között vezethetik le energiáikat, és elégíthetik ki
fokozott mozgásigényüket. Ehhez a tárgyi felszereltség is adott,
ugyanis minden csoport kapott igényes udvari játékokat, melyek
éppen ezt a célt szolgálják.Atanulmányi idõt az írásbeli és szóbeli
házi feladatok megoldására, valamint gyakorlásra fordítjuk,
kiemelten készülünk a másnapi felmérõkre, dolgozatokra. A
napközisek rendszeresen részt vesznek szakkörökön,
felzárkóztató foglalkozásokon, sporttevékenységeken,
edzéseken, versenyeken, vetélkedõkön. A szülõk hozzáállása a
napközis munkához pozitív, az osztályfõnököktõl kapott
visszajelzések pedig azt bizonyítják, hogy a napközisek
tanulmányi eredményei javuló tendenciát mutatnak.
Magatartásukat és közösségi kapcsolataikat is kedvezõen
befolyásolja a délutáni együttlét. Mindezeken túl, a napközis
foglalkozás remek alkalom az õszinte, kötetlen beszélgetésre,
melyre napjaink rohanó, teljesítményorientált világában oly
kevés idõ, és oly nagy szükség van. A közelmúltban
közvélemény-kutatást végeztünk a csoportokban, melybõl
kiderült, hogy a gyerekek jól érzik magukat a napköziben, a légkör
bizalmas, családias. Ez az a hely, ahol „mindent meg lehet
beszélni”, és ahol le lehet vezetni a délelõtti feszültséget is.
Remélem, hogy e néhány sorral sikerült bepillantást nyújtani a

napközis munka rejtelmeibe, és hogy egyre több gyerek (és
szülõ) kap majd kedvet a következõ tanévben is a napközi
igénybevételéhez. Mi mindenkit biztatni szeretnénk arra, hogy
bátran éljen ezzel a lehetõséggel, hiszen iskolánk a legteljesebb
mértékben biztosítja úgy a személyi, mint a tárgyi feltételeket a
tartalmas és minõségi munkához.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
támogatásban részesítette a „Nagy Könyv” programban
regisztrált közkönyvtárakat. Így a mi könyvtárunk is 29. 500,- Ft
keretösszeg erejéig rendelhetett könyveket. Azokból a mûvekbõl
lehetett válogatni, amelyek az elsõ háromszáz legtöbb szavazatot
kapták. Április 11-én iskolai könyvtári szakfelügyelõ járt
nálunk az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
megbízásából. Az ellenõrzés célja annak feltárása volt, hogy a
vizsgált könyvtár mûködése, tevékenysége mennyiben felel meg
a könyvtári mûködés, tevékenység jogszabályokban rögzített
feltételeinek. A vizsgálatot dr. Váradi Györgyné közoktatási és
könyvtári szakértõ végezte el, aki elégedettséggel távozott. A
vizsgálat lezárásaként jegyzõkönyvet készített, amit a napokban
fogunk kézhez kapni. Május 8.-án szakmai továbbképzésen
vettem részt a Megyei Könyvtárban, a könyvtári szolgáltatások
fejlesztése, javítása érdekében, melyen a könyvtárközi
dokumentumszolgáltatások erõsítésének szükségessége mellett
az információhoz, a könyvtári dokumentumokhoz való
hozzáférés esélyegyenlõségét segíthetik. Július 1-tõl a nyári
nyitvatartás lép érvénybe: Kedd: 9.00 - 12.00,
Csütörtök: 15.00 - 18.00
Minden kedves olvasóinkat szeretettel várjuk!

Az idén is megrendezésre került iskolánkban a már
hagyományosnak számító Jókai hét, május elsõ hetében.
Érdekes, színes programok várták tanulóinkat e néhány nap alatt.
Volt szavalóverseny, kerékpáros túra, kézmûves délután, fõzés
osztályonként, akadályverseny, természetvédelmi vetélkedõ,
gyöngyfûzés, sógyurmázás, fordított nap. Választottunk diák
igazgatót, és diák tanárok tartották az órákat. Minden gyerek
találhatott kedvére való elfoglaltságot reggeltõl egészen az esti
órákig.

Iskolánkat március 28-án a Megyei Történelem Verseny elsõ
fordulóján hét gyerek képviselte. Rácz Cintia, Németh Dániel,
Talabos László 6. osztályos, Orosz Judit Sára 7. osztályos, Bakos
Gabriella, Farkas Attila és Orosz István 8. osztályos tanulók.
Valamennyien szép eredményt értek el. Orosz István bejutott a
második fordulóba, ahol összesítésben 5. helyezett lett és külön
dicséretet kapott szóbeli feleletéért. Részt vettünk az Országos
Történelmi Tantárgyi Versenyen is, ahol Orosz István 5. , Bakos
Gabriella 13. helyen végzett a megyei döntõn.

Az eredmények évfolyamonként:
2. o. I. Bartha Viktória

II. Kiss Eszter
III. Kedves Beatrix

A Jókai Mór ÁMK tánccsoporja a tésztafesztiválon


