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Újságunk olvasható a www.opalyi .hu honlapon is.

Aratófesztivál 2007-ben

Idén 13. Alkalommal rendezzük meg Ópályiban az
Aratófesztivált. Községünk legnagyobb meg-
mozdulására 2007. Június 23-24-én kerül sor.
Szombaton lesz az aratási bemutató a falu közepén,
emellett falusi virtus vetélkedő, Horpácsik János
néptáncfesztivál, népművészeti bemutató és
kirakodóvásár, este aratóbál várja az érdeklődőket.
Vasárnap délután lesznek programok. Este a Kormorán
együttes ad élő koncertet. A napot tüzijátékkal fejezzük
be. Az Aratófesztivál ezúttal is nemzetközi lesz. Várjuk
barátainkat és aratócsapatukat Lengyelországból,
Romániából, Ukrajnából és a környező településekről.

Nemzeti Ünnepünk megünneplése Gencsen

Ópályi estvértelepülésén a romániai Gencsen Varga
József fafaragó népi iparm vész alkotását, az radi 13
h s tábornok emlékm vét avatták fel március 15-é

Varga
Attila az RMDSZ parlamenti képvisel je mondott
ünnepi beszédet Majd az általános iskola énekkara
adott m sort
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ű . Ópályit a fafaragó művész mellet Svéda
István iskolaigazgató, Erdélyi Miklós polgármester és
Varga György a Baráti Kör korábbi elnöke képviselte.
(bal felső kép) Az ünnepségről a Szatmárnémetiben
megjelenő magyar nyelvű Szatmári Friss Újság
tudósított ami megjelent a Kelet-Magyarországban is.

Todoran Ioan polgármester köszönt je utánő

Március 15 ünnepe Gencsen Március 15 ünnepe Ópályiban

Virágvasárnap az Ópályi Görögkatolikus templomban
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Tisztelt lakosság, Tisztelt leendő előfizetőink!
Az Elektronet Zrt. megkezdi a kábel-tv lakásokba való
bekötését, a már kiépült utcákon. A bekötés csak az
nök írásos hozzájárulása esetében fog megtörténni.
Az így bekötött lakások 60 napig INGYENESEN
nézhetik a kábel-tv műsorát!
A bekötött lakások a próbaid őszak 45. napjáig
nyilatkozhatnak, hogy a továb biakban igényt
tartanak-e a szolgáltatásra. Azok, akik nem kérik a
további szolgáltatást, a megkötött előfizetői szerződés
postai úton történ ő visszaküldésével lemondanak a
további szolgáltatásról.
A szolgál tatás t lemondók at a továb biakban
semmilyen költség és kötelezettség nem terheli, de a
későbbiekben az 5.000 Ft-os akciós szerződéskötési
díjjal már nem vehetik igénybe szolgáltatásunkat.

A kábel-tv hálózaton már 35 csatorna fogható, melyek
hamarosan újabbakkal bővülnek, zömében magyar
nyelvű műsorokkal. Nem kell külön „beltéri” és egyéb
berendezés, ill. nem feltétlen kell „mindenkinek
ugyanazt nézni”, a lakásban egyidejűleg különböz ő
csatornák is nézhetők, ahová vételi hely lett kialakítva.
A bekötött lakásba egy vételi helyet alakítunk ki,
továb bi vételi helyekre előfizetői szerződés
megköt ését köv etően, 3.500 Ft/vételi hely
megfizetése mellet van lehetőség.

A kiépített kábel-T hálózaton elérhető a szélessávú
internet, amelyen a legalacsonyabb díjú csomag is
tök életes lehetőséget biztosít az internet-
böngészéshez, korlátlan időtartamban, telefon és
egyéb köl tségek nélkül! A világ hál ón tör ténő
barangolás hoz az lőfizető részéről csak egy
szám ítóg épre és egy bön gésző programra van
szükség, a kábelmodemet a szolgáltató ingyenesen
biztosítja.
Szuper ajánlat az éjszakai csomag, mely napközben
komfortos internetezést, este 22 órától délelőtt 9 óráig
villámgyors, 2 Megabites letöltést tesz lehetővé 60
GB-ig sebességkorlátozás nélkül!

Kábel-T k 60. nap után kéri a szolgáltatást,
Internet, vagy mindkét szolgáltatás megrendelése
esetében 1 éves előfizetői hűségnyilatkozattal és
5.000 Ft szerződéskötési díj megfizetés ellenében
előfizetőnk é vál hat . Amennyiben akciós
feltételeinkkel nem kíván élni határozatlan időre
kívánja valamelyik szolgáltatásunkat igénybe venni
ebben az esetben 30.000 Ft rác satlakozás i díj
fizetendő.
További információkért érdeklődhet gyfélszolgálati
irodá személyesen: ELEKTRONET Zrt., 4700
Mátészalka, Kazinczy út 14., vagy a 44/300-699-es
t e l e f o n s z ám o n , i l l e t v e n y ír e g y h áz i

üg y f él s z o l g ál a t u n k o n a 4 2 / 4 6 5 - 4 6 6 - o s
telefonszám on. A káb el TV hál óz aton fogható
csatornák, melynek az ingyenes próbaid őszak lejártát
követ ően a díja 3.790 Ft/hó. A próbaid őszak alatt csak
ez a csomag áll rendelkezésre!

A HBO csatornát a próbaid őszak alatt csak HBO-
előfizetői szerződést kötött előfizetőink részére válik
elérhetővé! A mozicsatornára előfizetni jelenleg
2007.04.30-ig akciós szerződés keretében is

lehetőség van, mely 12 hónapra 1.200 Ft/ hónap. A
H B O e l őf i z e t és i d íj a a m e n n y i b e n n e m
hűségnyilatkozattal kívánja előfizetni: 2.460 /hó

A internetre köz öl t előfizetési díjak 1 éves
hűségszerződés köt ése esetében érvényesek!
Lehetőség van az internet-csomag előfizetői
szerződését határozatlan időre is megkötni, ebben az
esetben minden internetcsomag havi díja 1.000 Ft-tal
magasabb!

A kábel TV-ről:

Az Internetről:

Akciós feltételek:

Internet csomagok:
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Lukács Zoltán - Elektronet ZRT. igazgatója
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Az Ópályiak Baráti Köre hírei Amit a vizit és napidíjról tudni kell

A Falugazdász felhívása

Polgárőrség

Az év elején vezetőségváltás történt az Ópályiak
Baráti Körében. A Közgyűlés elnöknek választotta
Molnár Istvánnét. Alelnökök lettek: Szabóné Nagy
Zsuzsanna és Katona János.
A felügyelő bizottság tagjai: Drabik Bálint, Kádár
Zoltán és Márton László.
Az új vezetőség szakmai programtervet készített,
melynek fontosabb részei a következők:
- Az Ópályi Hírlap kiadása körüli teendők,
szerkesztőbizottság újjászervezése
- Helytörténeti kiadvány létrehozása (adatok
gyűjtése a kiadáshoz, források felkutatása)
- Teleház projekt (a teleház működtetésével
fejlesztésével kapcsolatos koncepció készítése)
- Kistérségi kapcsolatok (szerződéskötés
előkészítése Civil Házként való működéshez)
- Nemzetközi kapcsolatok (határon túli magyar
szervezetekkel kapcsolatfelvétel, a meglévő
kapcsolatok ápolására koncepció készítése)
Avezetőség a továbbiakban is fontosnak tartja a térség
vidékfejlesztési programjaiban való részvételt, mivel
a térség LEADER Vidékfejlesztési Tervét az ÓBK
Egyesület készítette el 2005-ben. Ennek kapcsán
május 5-én kerül sor dr. Ángyán József a Gödöllői
Agrártudományi Egyetem professzorának előadására
az Ópályi Művelődési Házban “Agrár és
Vidékfejlesztés a helyi közösségek részvételével”
melyre szeretettel várjuk a település minden
gazdálkodóját és őstermelőjét.
az Észak-alföldi Régió Teleház Egyesülete újabb
támogatást nyert az NCA Nemzetközi Kapcsolatok
Kollégiumától melynek keretében az Úniós források
fogadására felkészítő tréninget tartunk Nagy-
károlyban.
Programjainkat nyilvánossá tesszük, és szeretnénk ha
a lakosság minél nagyobb számban venne részt
ezeken.
A közösség fejlesztése érdekében kirándulást
szervezünk Székelyföldre a Csiksomlyói Búcsúra.
Terveink szerint május 24-én csütörtökön indulunk az
esti órákban és pénteken reggel érkezünk
Bözödújfaluba a víztározóhoz, melynek közepén egy
templom áll. Majd Parajdon megnézzük a
sóbarlangot, Szovátán a Medve tóban megfürdünk.
Vármezőn a pisztrángosnál megebédelünk,
Farkaslakán megnézzük Tamási Áron síremlékét és
Zetelakán megszállunk. Szombaton résztveszünk a
székelyföldi magyarság legnagyobb szabású
összejövetelén a Csiksomlyói Búcsún. Vasárnap
Gyergyószentmiklós, Gyilkos tó, Békás szoros
megtekintése következik. Este Székelyudvarhelyen
élőzenés táncmulatságba megyünk. Hétfőn Segesvár,
Marosvásárhely, Tordai hasadék, Torockó és
Kolozsvár érintése és nevezetességeik megtekintése
után élményekkel gazdagodva érkezünk haza.

Annak ellenére, hogy számtalanszor elhangzott: “nem
lesz vizitdíj” 2007. február 15-től a háziorvosi, a
szakorvosi, illetve a fekvőbeteg ellátásban is
egységesen 300 Ft vizitdíjat kell fizetni. A vizitdíjat
járóbeteg-ellátás esetén a kezelés megkezdéséig,
fekvőbeteg szakellátás esetén távozáskor kell
kifizetni. A fizetéskor kiállított 2 példányú nyugtának
vagy számlának tartalmaznia kell a beteg és a kiállító
intézmény nevét, a beteg TAJ-számát és a befizetés
összegét.

4 millióan alanyi jogon mentesülnek a vizitdíj fizetési
kötelezettség alól. Alanyi jogon jár a mentesség: - a
katasztrófa-egészségügy, a kötelező népegészségügyi
ellátások, sürgősségi vagy kötelező gyógykezelésnek
minősülő esetek, a járványügyi tevékenység,
meghatározott szűrővizsgálatok esetén, valamint a
terhesgondozás, a gyermekágyas anyák gondozása, és
szülészeti ellátás esetében,
- mentesség jár a 18 év alatti azaz összesen mintegy

2,1 milliógyermeknek
- a hajléktalanoknak.

- rosszindulatú daganatos megbetegedésben szen-
vedő kezelése,

- vesebetegek dialízis kezelése és az azzal össze-
függő vizsgálatok,

- veleszületett vérzékenységben szenvedők ellátása,
- véradással összefüggő vizsgálatok,
- cukorbetegek kezelése,
- szerv-és szövetátültetésre várók, ill. Transz-

plantáltak,
- HIV fertőzöttek és AIDS betegek kezelése,
- súlyos pszichózisok.

Értesítem a település gazdálkodóit, hogy a 2007-es
területalapú és az AKG támogatás igénybevételére
2007. áprilistól - május 15-ig van lehetőség.
Az igénylőcsomag a térképekkel együtt átvehető a
helyi Teleházban.
Az idő rövidségére való tekintettel kérem a
gazdálkodókat, hogy a támogatási egység-
csomagjukat kitöltve minél előbb juttassák el
számomra, mivel a MVH végrehajtási útmutatása
szerint, javításra illetve hiánypótlásra nincs lehetőség!

Aradi László
falugazdász

A polgárőrök a Húsvéti ünnepek alatt is szolgálatot
tartanak. Felhívjuk a lakosság figyelmét, ha bármilyen
problémát észlelnek, hívjanak bennünket a következő
telefonszámokon: 06/30/655-57-90; 06/30/625-55-40

Mentesség

Tartós orvosi kezelésben részesülők
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Hírek a Teleházból Végső búcsú Sárikától, a baráttól
2007-ben is a megszokott módon tart nyitva a
Teleház, vagyis hétköznapokon 9 órától este 18.00-ig,
hétvégén 14.00-18.00óráig.
Az irodai szolgáltatásokon túl, információs igények
kielégítésére is lehetőség van. A kinti faliújságon
elhelyeztünk egy táblázatot a 2007-ben igénybe
vehető .
Kérem, kísérjék figyelemmel a változásokat. Szükség
e s e t é n s e g í t s é g e t n y ú j t u n k k ü l ö n b ö z ő
közszolgáltatások adatlapjainak letöltésében, és
kitöltésében.

, mely szerint 2007. április 1-től
bevezetésre kerül a jogviszonyhoz kötött
egészségügyi ellátás rendszere.
A teleházban a faliújságra elhelyezett tájékoztató
tartalmazza:
- kik azok a személyek, akik ellátásra jogosultak
- kik azok a személyek, akiknek önmaguknak kell
eljárni, hogy a jogosultságukat igazolják
Azok a személyek, akiknek nincs jogviszonya (nem
áll munkaviszonyban, nem nyugdíjas, és egyéb más
jogcímen sincs regisztrálva, 2007. április 1. napjától
köteles
A járulékfizetés alapja a minimálbér összege (jelenleg
65 500 Ft), mértéke 9 %. Azaz 5895 Ft, amit a
lakóhely szerint illetékes állami adóhatóságnak kell
befizetni.

. A pályázati
felhívás március 30-án jelent meg, a pályázatokat
április 10.-től, folyamatosan lehet benyújtani. A
pályázati program keretében 15 %-os azaz maximum
265 000 Ft vissza nem térítendő támogatást
nyerhetnek a pályázók.Afennmaradó költségek 85 %-
ára, kedvezményes 6,4 % kamatozású hitelt lehet
felvenni. Bővebb felvilágosítással a teleházban
szolgálunk, vagy a honlapon lehet
tájékozódni.

A
civilszervezetek a működésükhöz szerezhetnek
forrásokat ezen a pályázaton. Érdeklődni a teleházban
lehet, vagy a internetes oldalon. Előre
egyeztetett időpontban pályázati tanácsadás vehető
igénybe.

azoknak
a magánszemélyeknek és vállalkozóknak, akik az
adójuk 1 %-át az Ópályiak Baráti Köre Egyesületnek
ajánlották fel. Az így kapott összeg 64 000 Ft volt,
melyet a teleház infrastruktúra fejlesztésre
fordítottunk.

adószám megjelölésével. Rendelkező nyilatkozat a
teleházban kapható.

Istenben hinni…
Ezzel a megkezdett mondattal tudnám legjobban
jellemezni az Ő életét. Azt hiszem sokan példát
vehettünk abból a rendíthetetlen hitből, amelyben élt.
21 évet dolgoztam az egészségügyben, volt részem
látni és megtapasztalni emberi sorsokat.
Mai rohanó világunkban már nem figyelünk az emberi
értékekre, hihetetlennek tartjuk, ha valaki önzetlenül
segít, vagy tesz valamit. Sárika ilyen volt. Soha nem
kért, de mindig adott.
Amikor megtudta, hogy súlyos beteg, akkor sem adta
fel. Nagy ívű tervei voltak. Szociális térkép készítés,
annak érdekében, hogy gyorsabb és hatékonyabb
legyen a szociális munka.
Nem tudom, hány olyan ember él a faluban, aki ha
beteggé esne annyian látogatnák mint Őt látogattuk.
Lestük minden kívánságát és alig vártuk, hogy végre
kérjen valamit, amit egyszerre többen is teljesíteni
akartunk. Én tudom, milyen nehéz kiszolgáltatottnak
lenni, és elfogadni mások segítségét. Főleg nehéz ez
egy olyan embernek, amilyen Ő volt, mindig Isten
segítségét kérte és remélte a problémái megoldásához.
Az utolsó néhány hétben nem hagytuk magára sem
éjjel sem nappal. Még ezekben a napokban is tudott
Nekem újat mondani, hitemben erősíteni. Mint volt
egészségügyi dolgozó tudom, hogy nem mindig
sikerül méltósággal viselnie egy betegnek a
megpróbáltatásokat, ezért azt kértem Istentől, hogy
neki sikerülhessen. Megengedte az Úr, és
méltósággal távozott közülünk szeretteihez.
Köszönöm Sárika, hogy a barátod lehettem. Az
elmeneteled hatalmas űrt hagyott a lelkemben. Tiszta
szívből kívánom, hogy Zoltán fiad hordozza magában
azokat az ,,ÉRTÉKEKET”, amiket Tőled, és Jánostól
örökölt. Erdélyi Ilona

szociális támogatásokról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közzétett
egy tájékoztatót

egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni.

Többen érdeklődtek a 2007 évi lakossági
energiatakarékossági pályázatról

Március 28-án megjelent a Nemzeti Civil Alap
Észak-alföldi régiót érintő működési pályázata.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani

Továbbra is várjuk felajánlásukat a 18794511-1-15

Vékony Jánosné Tarapcsák Sárika élt 53 évet

www.gkm.gov.hu

www.nca.hu
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Március 15

Ballada a munkásosztályról

Hivatali hírek
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 159.
évfordulóját ünnepeltük 2007. március 14-én szerdán
a M vel dési Ház nagytermében. A megnyitót Papp
Marianna mondta el. A Himnusz elhangzása után
Erdélyi Miklós polgármester úr köszöntötte a
vendégeket. Ünnepi beszédet mondott dr. Gyüre
Csaba a Jobboldali Ifjúsági Közösség Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei elnöke Irodalmi összeállítást
adtak el a Jókai Mór ÁMK 3. és 7. osztályos tanulói.
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Ezek szerint most Hunorék a csirkeólban laknak.
Szülei s öccse, Gábor, aki 1953-ban született, feljebb,
a régi kis házban. Hunor, amikor 1966-ban megnősült,
átépítette az ólat. Három hónapig tartott, hétezer
forintos OTP-kölcsönt vett fel rá, háromezer forintja
volt magának, a többit a szülők, ismerősök
kölcsönözték, tizenötezer forintból jött ki az egész.
Lett egy 4x4 méteres szoba, s toldalékkal egy 2x3
méteres konyha és egy kamra. Hunor átlagkeresete
havi kétezer forint, felesége - forrasztó az Orionban,
hétforintos órabérért, ezerháromszáz forint
átlagkeresettel - most otthon van a hatszáz forintos
anyasági segéllyel. Kisfiuk 1967-ben született. A
kölcsönöket most havi hétszáz forintos részletekben
törlesztik, azonban ha lefut az építkezés ára, ezt a
terhet megtartják, már ki is szemeltek egy hétezer
forintos bútorgarnitúrát. Most csak egy vaságyuk van,
kölcsönbe, és a gyerek kiságya. Cserépkályhát raktak,
és vettek egy gáztűzhelyet palackos gázra. A víz nincs
bevezetve, az utcai kútról kell a vizet hordani.
Rádiójuk van, és egy ajándékba kapott tévé, rossz, de
hátha meg lehet majd javítani. Aztán az ágynemű s
igen szűkös, már jócskán elnyűtt ruházatuk, ez
minden vagyonuk.Mióta újabban az öregekkel közös
háztartásra tértek, és a kosztra való kiadás kétötödét
fizetik, azóta az otthoni étkezésük olcsóbb, havi ezer
forint. Hunor napi tizenöt forinttal jár el dolgozni.
Lakbért gyakorlatilag nem fizetnek, a fűtés havi száz
forint, a gáz havi huszonöt-harminc forint, a villany
ötvenbe kerül. Mosásra, takarítószerekre, egyéb
dolgokra kétszáz forintot számolnak, mindezzel az
összes havi kiadásuk éppen csak kijön a keresetükből.
A gyermekükre jutó havi kétszázötven-háromszáz
forintos többletkiadás már tulajdonképpen deficit, a
szülők támogatása s néha adódó különkereset a
fedezet rá. Nem tartják magukat szegénynek. Hunor
alaptermészeténél fogva erősen bízik magában.
Három-négy évre teszi, amíg átlábolnak a kezdés
szorításain, utána már könnyebb lesz a megszerzett
szintet tartani és fejleszteni. De több gyereket nem
akarnak.
(László-Bencsik Sándor:
1973) (Részlet Örkény István egyperces novellák
című kötetéből)

1./ Alig 1 év leforgása alatt a Polgármesteri Hivatal
személyi állományában jelentős változás következet
be, a 2006. év eleji állapothoz képest 4 fő
köztisztviselő munkaviszonya szűnt meg illetve
szűnik meg. A hivatal folyamatos működése
érdekében 3 fő köztisztviselő kinevezésére került sor,
valamint jelentős átszervezések is folyamatban
vannak a munkaszervezeten belül, amelyek a hivatali
munka szinte minden területét érintik. A település
2007. évi költségvetés végre-hajthatóságának
érdekében a Képviselő-Testület a hivatali vezetők
javaslatára a létszámkeretet 1 fővel csökkentette, ez
nem jár elbocsátással, hanem a rendelkezésre álló 1
üres álláshely elvonását jelentette.
2./ 2007. évben kiemelt célként kezeli a Polgármesteri
Hivatal településünkön az ebekkel kapcsolatos
problémák megoldását, ezért sor kerül hivatásos
ebrendészeti felügyelő közreműködésére is e
probléma megoldásának érdekében. Fontos
tudnivaló, hogy az önkormányzat rendeletében
szabályozza az ebek tartásával kapcsolatos
legfontosabb szabályokat, kóborló vagy nem
megfelelő körülmények között tartott ebek
tulajdonosai akár több tízezer forint szabálysértési
bírsággal sújthatóak. 2007. évben jelentősen változtak
egyes szociális ellátások megállapításának szabályai.
2007. január 1. napjától az ápolási díj kapcsolatos
hatásköröket a jegyző látja el, az ellátás általános
szabályai kis mértékben szigorodtak. Természetesen
ebben az évben is sor kerül az ápolási díjak
felülvizsgálatára. Ennek a fajta ápolási díjnak a
megállapítása ha kérelmező megfelel a
jogszabályban leírt körülményeknek kötelező. A
Képviselő-Testület 2007. április 1-i hatállyal
megszüntette az ún. méltányossági ápolási díjat, az
ebben részesülők azonban nem maradnak ellátás
nélkül hiszen a szociális ellátórendszer más formáiba
bevonhatóak. Ez az intézkedés több, mint 4 millió
forint megtakarítást eredményez éves szinten, hiszen
ennek az ellátásnak 100%-a az önkormányzatot
terhelte. Január 1. napjától a rendszeres szociális
járadék is közigazgatási hatósági üggyé vált, így a
Képviselő-Testület hatásköréből kikerült, a január 1-
ét követően az ellátás megállapítását a jegyző látja el.
A Képviselő-Testület döntött a Szatmári Többcélú
Fejlesztési Társulással a Gyermekjóléti Szolgálat
társulási formában történő további működtetéséről, a
Társulási Szerződés megkötésre került, így várhatóan
2007. április 2-tól működik az intézmény az új
formában. Egy fő közmunkairányító kinevezésére
került sor. Ez nem jelent új álláshely létrehozását,
mivel az elmúlt évben a temető üzemeltetését átadtuk
a Nyíregyházi Temetkezési vállalatnak és az ott
fennmaradó temetőgondnoki álláshely lett így
felhasználva.

Történelem alulnézetben,
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Megkérdeztük a Polgármestert...

A Képviselőtestület elfogadta a költségvetést a
forráshiány több mint 40 millió forint.
Végig tudják vinni ezt az évet ekkora költségvetési
hiánnyal, vagy pedig várható megszorító
intézkedés?

A költségvetés elfogadásakor nem döntött a
Képviselőtestület a civil szervezetek, az egyházak
és az egészségügy támogatásáról. Mikorra várható
ebben döntés?

Megszorító intézkedésekről beszélnek, közben
emelik a képviselők tiszteletdíját. Nincs itt valami
ellentmondás?

A cigányság helyzetének javítására milyen terveik
vannak?

Alapve tő gond van az önkormányza tok
finanszírozásával. Egyre több feladatot kell ellátni és
ahhoz képest egyre kevesebb a finanszírozás. Elég
szűk mozgástere van az önkormányzatoknak és azt
tapasztaljuk, hogy egyre több területről akar kivonulni
az állam a problémák megoldását meg lepasszolja
önkormányzati szintre. A Képviselőtestület döntést
hozott arról, hogy meg kell vizsgálni a konyha és a
művelődési ház vállalkozásba adásának lehetőségét és
május végéig elő kell terjeszteni az iskola
önállóságának megszüntetését is. Nagyon alapos
vizsgálódás szükséges mind a három témában. Ha a
számok azt mutatják, hogy takarékosabban tudjuk
működtetni az említett három területet, akkor
változtatunk, ha nem akkor így maradnak az
intézmények. Tudvalevő, hogy a Jókai Mór ÁMK
működéséhez az állami támogatáson felül közel 120
millió forintot kell az iskola költségvetéséhez tenni.
Ezen a helyzeten mindenképpen változtatni kell,
különben le kell mondanunk a település további
fejlesztéséről. Így is sokan számonkérik rajtam, hogy
eddigi ígéreteim közül néhányat nem teljesítettem.
Ahhoz, hogy legyen kerékpárút, belvízelvezető
csatornák rekonstrukciója nagyon sok pénz kell, ahhoz
pályázat kell, ahhoz önerő kell. A két beruházás esetén
ennek mértéke akár a 100 millió forintot is
meghaladhatja.

Egyedül a Sport Egyesület kapott támogatást 2,5 millió
forintot a 2007. évre amit majd részletekben kapnak
meg. Sportfeladatokra kapunk költségvetési
támogatást. A többi döntést elhalasztottuk, mivel
szeretnénk az ÖNHIKI-s támogatási pályázaton pénzt
nyerni. Ez a fajta támogatás azoknak az
önkormányzatoknak jár, amelyek működési
forráshiánnyal küszködnek. Joggal tehetnék fel a
kérdést, hogy van Önöknek működési forráshiányuk,
mikor támogatást tudnak adni? A támogatások
lehetőségét a következő testületi ülések valamelyikén
újratárgyaljuk.
Az egészségügy támogatása külön kérdés. Az
egészségügyi feladatok ellátását vállalkozó
orvosoknak adtuk oda. Az Ő finanszírozásukat az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár végzi. Széll
doktor úr és Guti doktornő is jelezte, hogy a

egészségügy finanszírozásának átalakítása miatt
veszélybe került a feladatellátás biztonsága. Fontolóra
kell venni a képviselőknek a támogatást Én személy
szerint nem szeretném ha például fűtetlen betegváró
fogadná az ópályi polgárokat az orvosi rendelőben. A
Képviselőtestület megint csapdahelyzetbe kerül, mert
az egészségügy állami feladat és tőlünk várják a
támogatást.

Az eddigi képviselői tiszteletdíj havi 20.000.- forint
volt, a bizottsági elnököké havi 25.000.- forint. Most a
Képviselőtestület egységesen havi 35.000.- forintban
állapította meg a tiszteletdíjat.A11 képviselő beleértve
az alpolgármestert is havi 385.000.- forint tiszteletdíjat
kapnak összesen. Az adó és egyéb járulékok levonása
után ennek alig több mint a felét kapják kézhez. A
Képviselőtestület eme döntését lehet kritizálni, de
szólnak mellette is érvek. Több hasonló nagyságú
településen de még kisebbekben is magasabb a
képviselői tiszteletdíj akár eléri a minimálbért is.
Vannak olyan helyek, igaz ez a ritka ahol lemondtak a
képviselők tiszteletdíjukról. A képviselői munka, a
testületben és a bizottságokban való részvétel miatt
áldozatvállalással jár sok esetben munkahelyi
problémát is okoz. Ilyen szempontból szükséges a
tiszteletdíj. A tiszteletdíj maximális mértékét
lakosságszámtól függően törvény szabályozza Ópályi
esetében a képviselők tiszteletdíja ettől messze
elmarad.

A falu szélén új utca épül, amit valószínűleg „Új
reménység” utcának fogunk nevezni. Pályázatot
nyújtottunk be szilárd burkolatú út megépítésére, és a
szennyvízhálózat kialakítására. A vízhálózat tervei
mos t készü lnek . Az e lek t romos há lóza t
meghosszabbítását a tulajdonosok kérik majd. A 12
telekre szociálpolitikai kedvezménnyel még ebben az
évben lakásokat építenek a tulajdonosok. A tervek
szerint nagyon praktikus és szép kivitelű házakat
kapnak a rászoruló családok. A cigányság helyzetének
javításában nagy feladat vár Máté Béla képviselőre,
aki a szocpolos lakások építését koordinálja. A
Képviselőtestület eldöntötte, hogy a cigány közösségi
házat biztosít a kisebbség részére. Máté Béla képviselő
a Széchenyi utca 73/b alatti lakását térítésmentesen
adta a cigány közösség vallásos tagjai részére és ebben
a lakásban volt az óvoda is kialakítva, míg az új
felépült. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat fogja
üzemeltetni a cigány közösségi házat, ahol fürdési,
mosási lehetőséget biztosítanak a cigányság részére.
Remélem lesz igény a közösségi házra.
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A védőnői szolgálat éves értékelése Hogyan használjuk bankkártyánkat?

Az Ópályi Jókai Mór ÁMK Szociális és Gyermekjóléti
Alapellátás Gyermekvédelmi tanácskozást tartott
2007. március 20-án a Jókai Mór ÁMK könyvtárában.
A tanácskozás során a jelz rendszerben résztvev
munkatársak számoltak be a 2006-ban végzett
munkáról. Összegzésként elmondható, hogy a
t e l e p ü l é s i n t é z m é n y e i , c i v i l s z e r v e z e t e i ,
Önkormányzata részér l összefogás tapasztalható a
hátrányos helyzet rétegek felzárkóztatása érdekében.

ő ő

ő
ű

A 2006. évben
gondozott családok száma: 196. A védőnő által
gondozásban részesült gyermekek száma:
283Védőnői intézkedés 19 esetben történt. A
családlátogatás minden alkalommal a szükségnek
megfelelően történik. 2006-ban összesen 2512 esetben
került sor családlátogatásra. A gondozottak 78%-a
veszé lyez te te t t . Az okok a köve tkezően
osztályozódnak: 20%-a egészségügyi, 25%-a
környezeti, 33%-a szociális és környezeti. A védőnő a
családdal a kapcsolatot tanácsadás és családlátogatás
alkalmával tartja. 2006-ban a gondozott várandós
anyák száma: 57 volt ebből a veszélyeztetett 38 fő. A
terhes látogatások száma az elmúlt évben 667 alkalom
volt a két védőnői körzetben.Afelvilágosító előadások
folyamatosan zajlanak az iskolában és az óvodában.
Szűrővizsgálatokat végzünk az óvodában és az iskola
1, 3, 5, 7-ik osztályaiban. Hetente van a tanácsadás a
gondozottak részére. Heti 1 alkalommal történik az
önálló védőnői tanácsadás is. Megtörténik évente a
beiskolázandók családlátogatása, ahol megbeszéljük a
leendő gondokat a szülőkkel. Eltitkolt terhesség az
elmúlt évben nem volt. Általában mindenki
rendszeresen jár terhes-tanácsadásra. A jelzőrendszeri
eset megbeszélésen minden alkalommal részt vesz a
védőnő.
A gyermekvédelmi szolgálat felé eset jelző lapon
történik a jelzés, estleges kérés. Az elmúlt évben 2
alkalommal történt jelzés, a védőoltás elhanyagolása
miatt. A gyermekek helyzetének javítása érdekében az
lenne a legjobb, ha a szociális körülményeiket lehetne
tovább javítani, esetleg ezt munkahely teremtéssel
helyileg megoldani.Atovábbiakban is szeretnénk, ha a
problémák közös erővel ,megbeszéléssel megoldhatók
lennének.

Ezzel a pár sorral (remélve a sikeres folytatást is)
bemutatom a mai modern bankok által nyújtott fejlett
banktechnikai lehetőségeket.
Ebben és a következő számban a bankkártyák általános
bemutatásáról fogok tájékoztatást adni, a következő
számban a konkrét praktikákat ismertetem.

1. Folyószámlához tartozó kártyák
2. Hitelkártyák
3. Befektetési kártyák
4. Üzleti kártyák

Ahazai piacot alapvetően kétféle kiadású kártya uralja:
Mastercard és a Visa, 65 illetve 32 % körüli arányban.
Magyarországon felmérések által bizonyíthatóan a
vásárlások alig több, mint 5%-át bonyolítjuk kártya
segítségével, míg hazánktól nyugatabbra ez az érték
meghaladja a 70%-ot, az USA-ban gyakorlatilag
100%. Ezek a számok jelzik a fejlődés várható irányát,
s azt is, hogy a bankkártyák elkerülhetetlenül
beépülnek a mindennapos életünkbe. Naponta látom,
hogy a kártya használata elsősorban pénz felvételére
korlátozódik, holott hasznossága a vásárlásnál
igazolható, hiszen a pénzfelvételt mi „álljuk”, ha a
pénztárnál fizetésre használjuk, az számunkra
ingyenes.Erre gyakran látok rossz példát egy bevásárló
központban, érkezik a kedves vásárló, drágán felveszi
a készpénzt, és azzal fizet a pénztárnál.Kevesen tudják,
hogy egyes hitelkártyák helyes használatával pénzt
takaríthatunk meg, fontos, hogy a vásárolt összeget a
kapott egyenlegközlő alapján a bankok által
meghatározott határidőre fizessük vissza, így a
vásárlásaink kamatmentesen történhetnek meg. Fontos
továbbá, készpénzfelvételre a hitelkártyákat nem
ajánlom, mert azonnal elkezdődik a hitel, s a kamat
felszámítása.Ha készpénz hitelre van szükség,
érdeklődjünk kíméletesebb megoldás iránt.
Még kevésbé ismert, hogy van kamatozó kártya is, az

Ez a kártya ötvözi az áruvásárlásra használható kártya
és a lekötött betétek kamatozó képességeit, s mindezt
úgy, hogy nyújtja mindkét előnyt, vagyis naponta
többször lehet vele fizetni, készpénzt felvenni, s a rajta
lévő tőke mégis közel a lekötött betétek kamatait
biztosítja.A kártyák alapvetően biztonságos vásárlási,
kedvező tartalékolási lehetőséget biztosítanak, ha
helyesen használjuk, de lehet bosszúság forrása is, ha
nem kellő gondossággal járunk el.
Ezekről a praktikus megoldásokról a következő
számban olvashatnak.
Tisztelettel figyelmükért, s találkozzunk mielőbb:

Márton László

Itt közöljük a védőnők beszámolóját.

Gellér Attiláné és Popovics Gézáné védőnők

egyik változata a Budapest Befektetési kártya.

Ópályi Hírlap
Alapította az Ópályiak Baráti Köre

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

Főszerkesztő: Erdélyi Miklós
Szedés, tördelés: Farkas Ferenc

Ópályi Teleház, e-mail: opatel@t-online.hu,
web: http://opalyi.telehaz.hu

Nyomdai munkák: Erdélyi Nyomda Ópályi

Céljuk alapján a következő típusokat különböztet-
hetjük meg:
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Fiatal sertés halála Ópályiban
Rendhagyó disznóvágást tartott az Ópályiak Baráti
Köre március 15-én. Évről évre visszatérő hagyomány
körünkben a disznóvágás rendezése, melyet barátaink
nagy izgalommal és igyekezettel készítenek elő. Idei
áldozatunk Dobos Miklós cinevégi óljában
nevelkedett. Böllérek Bankó Csaba és jómagam
voltunk. Reggel 7 órakor rövid gyülekezés egy korty
fogópálinka után leterítettük áldozatunkat. Gyors
súlytippelés következett, a legjobb tippelő csupán
egyetlen kilót tévedett. A tisztítást és a feldolgozást az
iskolánál folytattuk tovább. Itt előző nap a garázs
helyiségét rendeztük be, illetve készítettük elő a
feldolgozás lebonyolításához. A sütést-főzést Erdélyi
Ica vezényelte. A lányok kiváló munkát végeztek.
Reggelire hagymás vért ettünk, a délutáni órákra
folyamatosan készültek a disznótoros finomságok.
Kellemes napot töltöttünk együtt, jókat beszélgettünk
és élveztük a magyaros ízeket.

Katona János

Erős kezekben a fiatal sertés

Egy kis bemutató a régimódi perzselésből

Munkában a Szabó házaspár

Rebeka és az alelnök asszony főzés közben

Anikó az elnökasszony barátok között

A disznóölés képei
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Keresztény küldetésünk
Mit mond ma itt ebben a történelmi helyzetben Jézus?
Milyen is a mi kis világunk, milyen is az a történelmi
helyzet amelyben mi élünk, miben különbözik a
régebbi időktől. Sokat halottuk szüleinktől, hogy
bezzeg a mi időnkben ! / Hogyan jártunk templomba,
udvarlás, házasság, gyerek stb az öregedés jele, ha már
mi is ezt mondjuk. /
Az egyházat sokat éri az a vád, hogy ósdi, elmaradott,
nem tud alkalmazkodni a kor követelményeivel, nem
alkalmazkodik a mai ember problémáihoz.
Mennyiben más a mai ember problémája, mint az 50
100- 1000 évvel ezelőtt, vagy a Jézus korabeli emberé.
Más a társadalmi forma, /köztársaság, demokrácia,
királyág, diktatúra/ mások a politikai és egyházi
irányzatok, de az emberek problémái, alapvetően nem
változnak. Megélhetés, munka, hatalom, pénz,
gazdagság- szegénység, család, gyermek stb.
Mennyiben kell hát, hogy más legyen Jézus
mondanivalója, vagy az egyház mondanivalója a mai
ember számára. „ Jézus Krisztus Ugyanaz tegnap, ma
és mindörökké.” Jézus tanítása, nem egy adott kor
emberének, hanem minden kor emberének szól. „Én
vagyok az Út az Igazság, és az Élet. „Nekünk ezen az
úton kell menni, ezek szerint az igazságok szerint és
ezt az életet kell élnünk. II. János Pál pápa Ecclesia in
Europa kezdetü enciklika 50. pontjában így ír:
„A mai európának hitben felnőtt katolikusokra,
keresztényekre és olyan közösségekre van szüksége
akik tanúságot tesznek Isten szeretetéről.”
Mit kell tennünk nekünk ma? Itt a válasz tanúságot
tenni Isten szeretetéről. Mindig nagyon nagy dolgokra
gondolunk, mindig világot megváltó, világot rengető
dolgokra gondolunk. Mindenkinek a maga helyén, a
maga életkörülményi és lehetőségei között kell
megélnie az evangéliumot. Kicsi apró dolgokban.
Seregély István egri érsek mondta : „ Kicsiségek,
kicsiségek, de hozzá tartoznak a tökéletességhez és a
tökéletesség nem kicsiség. „ Jézus az apostolokat
küldi, adja nekik a missziós parancsot: menjetek
tegyetek tanítványommá minden népet… Jézus küldi
Őket tanúságot tenni . Nekünk is , ma is ez a feladat:
tanúságot tenni . Élni az evangéliumot.Akkor sem volt
könnyű, de ma sem az. Jézus figyelmeztetett is erre : „
Ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak… „Úgy
küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé…”
Ma sem könnyű kereszténynek lenni, ma sem könnyű
tanúságot tenni az Isten szeretetéről. Ma is mint
bárányok a farkasok között. Becsületesnek lenni nem
divat, hűségesnek lenni nem szokás, a fiataloknak
tisztán erkölcsösen élni, a gyereket a jóra nevelni…
Ma is hiteles keresztényekre van szükség. Ismerjük a
mondást: Bort iszik és vizet prédikál. Ma tömeg
kereszténység van és hagyományos vallásosság. A
keresztény Európában nagyon sok a gyakorlati
pogány. Úgy is lehetne mondani, hogy vasárnapi

keresztény és hétköznapi pogány. Ma is hiteles
keresztényekre lenne szükség. Korunk embere inkább
hisz a tanúknak, mint a tanítóknak inkább hisz a
tapasztalatnak, mint a tanoknak inkább hisz az életnek
és tetteknek mint az elméleteknek. Merjünk hát hinni,
merjünk hát tenni, merjünk élni az evangéliumot, és
tanúságot tenni az Isten szeretetéről.

A Nyíri Esperesi Kerület hittanversenyén az idén 4
csapattal indultunk, és a 31 csapatból gyermekeink
minden kategóriában az elsők között végeztek, így
öregbítve az ópályi egyházközség hírnevét. A
versenyen a következő gyerekek indultak: Dara
Barbara, Kedves Fanni, Németh Bence, Molnár
Fruzsina , Szabó Szabolcs, Vékony Viktória, Bazola
Vivien, Krajnyák Orsolya, Rácz Cintia, Demeter
Csaba, Németh Dániel, Orosz Judit Sára.

Egyházközségünk képviselőtestületének egyik
oszlopos tagja Vékony Jánosné Sárika hosszas
szenvedés után visszaadta lelkét a teremtőnek.
Helyére a póttagok közül Molnár István került be, aki
virágvasárnapon ünnepélyes fogadalmat tett.
Munkájához sok erőt és kitartást kívánunk.

este 6 órakor Bazil mise, majd a 12
kiszenvedési evangélium olvasása.

elnémulnak a harangok, délután 3
órakor sírbatételi vecsernye, este 8 órakor
szentségimádás.

este 7 órakor bazil mise , 8 órakor
pedig a feltámadási szertartás gyertyás körmenettel.

: délelőtt 10 órakor ünnepi
szentmise, majd a pászka szentelés.

délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise
körmenettel és miroválással.

Mindenkinek a feltámadt Jézus békéjével megáldott
békés húsvéti ünnepet kíván az Ópályi Görög
Katolikus Egyház. Orosz István-parochus

Híreink

Nagyheti szertartásaink:

Gratulálunk!

Nagycsütörtök

Nagypénteken

Nagyszombaton

Húsvét vasárnap

Húsvét hétfőn

„ Feltámadt Krisztus! Valóban Feltámadt

Katolikus Krónika
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Református gyülekezet hírei
Bölcs elindulás

Célkitűzéseink egyházi épületeinkért

„Ez esztendőt áldással, ez esztendőt áldással
koronázd meg Úr Isten”. Énekeltük újévi fohászként
esztendőnk első ünnepi fohászán a templomban. Mint
mindent, így az évet is az alapoknál kell kezdeni, nem
elbizakodva, az Úrra hagyatkozva. Hisszük, ahogyan
eleinknek, nekünk is így küld áldást és segítséget a
gondviselő Isten Krisztus által. A felülről jövő áldás
részesei vagyunk a családban, gyülekezetben, községi
és munkahelyi körülmények között is. Ugyanilyen
fontos az Atyai segítség az egymásért való fáradozás
során is. Én, személy szerint lelkileg akkor épülök a
legjobban, amikor látom a híveknek családtagjaikért
és egyházukért őszinte, odaadó, önzetlen
fáradozásait, áldozathozatalait. Egy megértett
szentírási rész, talán még annál is kevesebb bárkiben,
bármikor megteremheti a háládatosság gyümölcseit
Is ten dicsőségére , embertársaink javára .
Családtagokkal otthonaikban való találkozásaim
során, de még többet betegek ágyainál, sokmindenre
kiterjedő vallomásaikban gyakran tapasztalom a
Krisztushoz tartozásukat. Ez a reményteljes valóság
akkor is felemelő érzés, amikor valaki ezt már az
Úrban elment hozzátartozójáról is így tudja
elmondani. Ezek szerint Isten által átformált lelki élet
akkor is megmarad az élőkben, amikor valaki
nemcsak bölcsen tudott évente elindulni, hanem a
túlsó partra megérkezni, azaz az Úrhoz élete végén
célba érni.

Szeretetvendégség a felújított imateremben

Nekem Isten Lelke ezzel az időszakkal kapcsolatban
ezt az apostoli kérést juttatta eszembe. „Kérlek azért
titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy
szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek
kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteket és ne
szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el
a ti elmétek megújulása által, hogy mi az Istennek jó,
kedves és tökéletes akarata”. Én ezt az Istennek

odaszánt életetegyszerre látom, mind a fiatalabb,
mind az idősebb korosztályhoz tartozó lelki
testvéreimben. Ugyancsak ezt az Isten dicsőségére
való odaszánást tapasztaltuk meg március 4-én, a
Bibliavasárnap délutánjának keretén belül is, amikor
gyülekezetünkben a Mátészalkáról érkező Kálvin
János Református Általános Iskola énekkarosainak
szolgálatát hallgathattuk meg. A lelkeket építő
verseket gyülekezetünk családtagjaihoz tartozó
tanulók szavalták el mindannyiunk örömére. Kertes
Lászlóné megbízott igazgatónőt, valamint Balogh
Lászlóné, Katona Gézáné és Nagy Istvánné felkészítő
tanárokat az Istentisztelet második részében
egyházunk nevében köszönthettem a diákokkal,
szüleik és családtagjaikkal együtt. A 20 tagú
énekkarénekében már a feltámadott Krisztusban való
hit és remény is felcsendült. Ezután erről az egyházi
iskoláról vetített képes előadást tekinthettük meg. A
templomi áldásmondás után egyházközségünk
gondnoka a vendégeket és mindenkit gyülekezeti
termünkbe hívta meg szeretetvendégségre.

Gyülekezetünk énekkara Húsvéthétfőn délelőtt fél
11 órától kezdődő Istentisztelet keretében fog
énekekkel és szavalatokkal szolgálni.

2002 után hála Istennek ez év során is lehetőségünk
nyílt pályázat beadására, amelyet a Polgárőrséggel,
mint civil szervezettel társulva nyújtottunk be a
F o g l a l k o z t a t á s p o l i t i k a i - é s M u n k a ü g y i
Minisztériumba. Egy másik pályázat keretében pedig
a templomunk belső felújí tását kívánjuk
megvalósítani.
Egyházközségünk elnöksége nevében minden kedves
testvérünknek áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk, és
szeretettel várjuk gyülekezetünk tagjait templomi
Istentiszteleteinkre.

A Református iskola énekkarosai és a gyülekezet
egy csoportja
Veress Imre - Református lelkész

Nagyböjt csendjében Húsvét fényében



XIII. Évfolyam 2007. április11. Oldal

Emlékezés Jókaira

Jótékonysági bál az iskolában

Farsangi kavalkád

Könyvtárunk hírei

„Jókai Mór életművét a magyar romantikus
prózairodalom legnagyobb teljesítményeként tartjuk
számon. Művei könnyen olvashatók, stílusa rendkívül
színes, szókincse páratlanul gazdag. Jókai hatása
abban is lemérhető, hogy művei teremtették meg
Magyarországon a mai értelemben vett széles
olvasóközönséget. Ő az egyik legolvasottabb magyar
írók egyike.”
Így méltatták iskolájuk névadóját a Jókai Mór ÁMK
tanulói. Ugyanis 182 évvel ezelőtt 1825. február 18-án
született a „nagy mesemondó”. Erre az alkalomra
ünnepi műsorral készültek iskolánk 5. és 8. osztályos
diákjai. Megismerhettük Jókai életének fontosabb
állomásait, majd a Kötél áztatva jó című novelláját.

Köztudomású, hogy a gyerekek, fiatalok nagyon
szeretik a sportot, a testedzést. Nem csoda hát, ha a
Jókai Mór ÁMK tornaterme, annak padlózata
felújításra szorul, hiszen több mint 20 éve koptatják
már a nebulók nemcsak testnevelés órákon, hanem
edzéseken, sportkörökön is. Így született meg az ötlet,
hogy rendezzünk egy jótékonysági bált, melynek
bevételét e hasznos célra fordíthatjuk.
Az eseményre 2007. február 17-én került sor. A
munkából az iskola diákjai is kivették a részüket.
Egyrészt a terem díszítésével, másrészt pedig a
rendezvény megnyitásaként műsort adott az ÁMK
moderntánc csoportja és a művészeti iskola színjátszó
köre is. A produkciókat betanította Szabó Aliz, Nagy
Ivett és Papp Marianna tanárnő. A mulatni vágyók
számára a Sláger Duó húzta a talpalávalót. Az
eltáncolt kalóriákat a konyha dolgozói által készített
disznótoros vacsora pótolta. A virradatig tartó
mulatságnak meg volt az eredménye, mert a kellemes
szórakozás mellett majd 700.000 Ft bevétel és
felajánlás érkezett a felújításra.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek,
a pénzbeli támogatóknak a tombola-ajándékok
felajánlóinak és a 140 bálozónak akik segítséget
nyújtottak e nemes cél megvalósításához.

A felszolgálók csapata

A legfrissebb jóhírrel tudunk szolgálni a tornaterem
felújításának ügyében. A képviselő testület döntése
értelmében támogatást kérünk a leghátrányosabb
kistérségek pályázat keretében. Ha nyerünk, kb. 1
millió forint ráfordítással közel 10 millió forint
értékben nem csak a tornaterem padlóját újítjuk fel,
hanem az öltözőket és a zuhanyozókat is.

Iskolánkban már hagyománnyá vált farsang idején az
olyan zenés-kulturális rendezvény, mely során a
gyermekek megmutathatják táncos és színészi
képességeiket a színpadon, nagyszámú közönség
előtt. Minden évben színvonalas produkciókkal
készülnek, hogy elűzzék a tél komor hangulatát. Az
idén azonban kicsit másként zajlott le farsangi
rendezvényünk az “Összetartó Társadalom” projekt
keretein belül február 15-én. Természetesen most sem
maradt el a tánc, a mulatság. A 3. a osztály „kis
pingvinkéi” táncoló talpaikkal megalapozták a
maszkabáli hangulatot. Később nemcsak a lábak,
hanem a kezek is mozgásba lendültek. Minden osztály
a saját tantermében teremtette meg a maga kis farsangi
kavalkádját. Vidám zeneszó, eszem-iszom,
dínomdánom mellett lehetőségük nyílt álarcok,
maszkok, szemüvegek készítésére. A felsősök pedig
tantermeik ablakait, falait díszítették tavaszt hirdető
virágokkal, madárkákkal. A legnagyobb sikere
vitathatatlanul az arcfestésnek volt. Gyönyörű
pillangók, virágok, katicák, kutyuskák, macskák,
félénk egérkék, rémisztő farkasok, ördögök
tekintettek vissza ránk, ha egy-egy gyermek arcára
néztünk. Mindenki tekintetén látszott, hogy jól érezte
magát ezen a délutánon.

Könyvtárunknak 431 regisztrált olvasója van, ennek
kb. 85% - a iskolánk tanulóiból tevődik össze, akik
többnyire alsó tagozatos tanulók. Továbbra is heti 40
órában állunk az olvasóink rendelkezésére. Nyitva
tartás: hétfő és szerda 10.00 - 18.00; kedd, csütörtök és
péntek 8.00 - 16.00. Iskolánk tanulói szívesen járnak
könyvtárba, az óraközi szüneteket is sokan itt töltik. A
2006-os évben nyert érdekeltségnövelő támogatásból
olyan könyveket sikerült beszerezni, amelyek a
toplistákat vezetik. Április hónapban kerül
megrendezésre a „Költészet Napja” alkalmából egy
k ö n y v t á r h a s z n á l a t i v e t é l k e d ő , v a l a m i n t
szavalóverseny alsó- és felső tagozatos tanulók
számára. Ebből az alkalomból szeretném ismét
felhívni a figyelmét azoknak a kedves olvasóknak,
akik kedvet éreznek a versíráshoz, esetleg otthon
gyűjtögetik, hogy április 15-ig leadhatják a
Könyvtárban, a legszebbeket értékes könyvekkel
jutalmazzuk!

A Jókai Mór ÁMK hírei
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Diákfoci

Kézilabda - A tavaszi hajtás

Drabik Milán a Sándor Károly fociakadémián

Gyulaházán az Öregfiúk

Megyei II. Osztály

Öregfiúk I-II.

4 forduló után is veretlen a körzeti diákolimpián
nagypályás labdarúgó csapatunk. 6 győzelem mellett
2 döntetlent értünk el Szamosszeg és Nyírkáta
ellenében. 47 gólt lőttünk az ellenfeleknek és csak 6-
ot kaptunk. A tavaszi nyitányon még akadozott az
összjáték, de reméljük a területi döntőig olajozottabb
lesz a gépezet.

ő

A jószemű labdarúgó szakemberek kifigyelték, hogy
a hetedik osztályos nyúrga termetű Drabik Milán az
átlagosnál tehetségesebb. A megyét járó
szakemberek válogatóra hívták Nyíregyházára, ahol
sikeresen szerepelt és meghívták a nyíregyházi
Nyírsuli csapatába. Több korosztályban 20-25 edző
foglalkozik a fiatal focistákkal. Úgy látszik Milán
már a Nyírsuli kereteit is kinőtte, mert az ország
legjobban működő fociakadémiájába hívták meg
Agárdra. Az ország különböző részeiből behívott 12
gyerekből szerveztek egy csapatot, és a Budapesti
MTK hasonló korosztályú csapata ellen vívtak
mérkőzés t . Mi lán magasan megfe le l t a
követelményeknek és felajánlották neki, hogy a
nyolcadik osztály elvégzése után folytassa náluk
tanulmányait. A Sándor Károly fociakadémia az

ország legjobban felszerelt labdarúgó iskolája. Itt
minden a labdarúgásról szól, hétfőtől-péntekig 12
edzés és emellett a középiskolai tanulás nem kis
megterhelést jelent, de ha valaki nemzetközi
klasszissá akar válni, mindent a labdarúgásnak kell
alávetni. A foci alapjait Ópályiban sajátította el, egy
idő után sokat tanult az Ópályi Öregfiúktól és ne
feledkezzünk meg a szülői háttérről sem ami
biztosította a továbbfejlődés lehetőségét. Remélem
egyszer büszkék leszünk Drabik Milánra ha majd a
bajnokok ligájában fogjuk viszontlátni.

A Gyulaházi Öregfiúk meghívták az Ópályi
Öregfiúkat egy barátságos labdarúgómérkőzésre. A
csapatban a következő játékosok szerepeltek: Farkas
Ferenc kapus, Medve László, Kicsák László, Erdélyi
Miklós, Drabik Péter, Erdélyi Ferenc, Bodó József,
Bazola József, Oláh Gábor, Dienes Imre, Csizmár
Zsolt, edző: Takács Ferenc. Jó játék és küzdelem után
az Ópályi Öregfiúk 2:1 arányban megnyerték a
mérkőzést. A meccsen történteket babgulyás és sör
mellet értékelték ki a régi sportbarátok.

Jól szerepel Ópályi labdarúgó csapata a megyei II.
Osztályú labdarúgó bajnokságban. A tavaszi első
mérkőzésen idegenben Túrricsén 2:0-ra nyert a
csapat. A második meccsen hazai pályán Porcsalma
ellen 1:1-es döntetlent értek el. A harmadik
mérkőzésen Vámosoroszi csapata ellen 3:0-ra
nyertünk. Húsvét Vasárnap Tunyogmatolcson
szerepel a csapat, a mérkőzés 15 órakor kezdődik.

Indul Mátészalkán a kispályás labdarúgó bajnokság.
Az Öregfiúk első csapata április 10-án kedden 16 :15-
kor lép pályára az Opel Magocsa ellen, a következő
mérkőzés április 17-én kedden 16:15-kor a B&B Bt.
ellen. Az Öregfiúk második csapata április 11-én
16:15-kor a Milbo-beton csapata ellen küzd. A
következő ellenfél a Czine művek, a mérkőzés április
17-én kedden 16:15-kor lesz a Keleti lakótelepen.

2007-es tavasz néhány meglepetéssel szolgált
csapatunk házatáján, ugyanis négy ember elhagyta a
megye legjobb keretét. A négy ember távozása nem
jelent különösebb problémát csapatunknak, ugyanis
teljesítményünk (a felmérések alapján) nélkülük is
98%-os volt a legutóbbi edzésen. Új játékosok
lehet séget kapnak arra, hogy bebizonyítsák, helyük
van a csapatunkban (Lengyel Zoltán, Szerdi István).
Emiatt néhány figurát át kell dolgoznunk de nekünk
természetesen ez sem jelent gondot. A téli edzéseken
kidolgozott mozdulatokkal és parádés játékkal idén is
megmutatjuk, hogy a kupa helye nálunk van.
A csapat tagjai: Orosi Géza, Kupai Ferenc, ifj. Farkas
Ferenc, Hornyák Lajos, Drabik Péter, Papp László, Farkas
Ferenc, Kedves Attila, Tóth Zoltán, Németh István, Tamás
Endre, Szerdi István, Ifj. Drabik Péter, Lengyel Zoltán


