
Decemberi számunk SANYI támogatásával készült! - www.opalyi .hu

Az Ópályi Hírlap minden kedves olvasójának Áldott Karácsonyi Ünnepeket, Boldog és sikerekben
gazdag Új Évet kíván az Ópályi Hírlap szerkesztősége!

Az Ópályi Aratócsapat

Ópályi Hírlap
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Aratófesztivál 2008

Erdélyi Miklós polgármester

Az eddigi 13 Aratófesztivál megrendezése elég
tapasztalatot adott a szervezőknek, hogy 2008-ban ismét
nagyszabású Aratófesztivál legyen Ópályiban. Terveink
szerint búza nemesítéssel és búza termesztéssel kapcsolatos
tudományos tanácskozást hívunk össze, meglesz a
hagyományos kézi aratási bemutató, több mint 100
aratócsapat részvételével. Cséplési bemutató Hofherr
traktor hajtotta cséplőgéppel. Kenyérsütési bemutató, vagy
verseny régi típusú kemencékben. Ha minden érdekelt, a
képviselőtestület tagjai, a polgármester és a civil
szervezetek, a vállalkozók összefognak akkor sikerülni fog!

Legyen 2008 más, mint 2007 volt!

Erdélyi Miklós polgármester

Egy évvel ezelőtt azt kértem az Ópályi Hírlap címlapján
megjelenő cikkben, hogy a 2007-es év legyen az össze-
fogás éve. Alaposan melléfogtam ezzel a kéréssel mert
összefogás helyett inkább a széthúzás volt 2007-re a
jellemző. Sok oka lehet, hogy ez így történt. Szerepet
játszott a pénztelenség, önkormányzatunk nehéz anyagi
helyzete. A ngy politika is éreztette hatását helyben,
utánoztuk a parlamentet. Az Európai Únió sem egészen azt
hozta, amit vártunk. Mindezek ellenére azt kérem,
képviselőtársaimtól, a hivatal és intézmények dolgozóitól,
a Pályiaktól, fogjunk össze és dolgozzunk 2008-ban is
Ópályi fejlődéséért!
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„A Csíksomlyói Szűz Anya hazavárja gyermekeit”

A kéttornyú templom feltűnik a távolban.
Olyasmi érzés ez, mint amikor a hosszú út végén a fák
közül előbukkannak a máriapócsi templom tornyai.
Megnyugvás, lassan áramló boldogság lesz úrrá az
emberen: .
A kegytemplomhoz vezető rossz, kátyús kövesúton
zászlóink mögött sorakozva, ámuldozva nézzük a sok
embert, akik mind ugyanazért jöttek, mint mi.
Mindenfelől Mária-énekek foszlányait hozza a szél, míg
elérünk a hegy lábához. A zarándokok kijárta ösvényen
elindulunk fel, a tábori oltár elé. Magasabbról
visszatekintve látni, ahogy hosszú sorokban hömpölyög
a tömeg, mintha soha nem akarnának elfogyni. Egy óra
alatt megtelik a völgy, a csíksomlyói nyereg.
Magyarok jöttek Erdélybe, találkozni. Mert ilyen a
magyar ember. Át kell lépni az ország határt ahhoz, hogy
érezze az egység fontosságát, a szeretet összetartó erejét.
Fél millió magyar ajkú ember énekel együtt, miközben a
gyóntató székek előtt hosszú sorok kígyóznak.
Szeretnénk elnyerni a teljes búcsút. A papok még jóval a
mise vége után is áldoztatnak.
A Duna Televízió immár 15. éve közvetíti a magyarok
erdélyi találkozóját. Idén légifelvétel is készül, lássák az
otthon maradottak, milyen sokan érezték szükségét,
hogy elzarándokoljanak a Szűz Anyához. Azt kérik a
résztvevőktől, hogy a mise végén fogják meg egymás
kezét, forduljanak az oltár felé, s míg a Miatyánkot
imádkozzák, tegyenek egy lépést előre. A domboldalról
nézve szinte felfoghatatlan, ahogy 500 ezer ember
egyszerre imádkozik, egyszerre mozdul.
A zászlók, melyek eddig csendesen lengedeztek a
szélben, a himnuszok hangjára lobogni kezdenek. A
látvány csodálatos, az érzés felemelő. Csak az a kár, hogy
ez évente csupán egyszer van így. Itt mindenki magyar,
mindenki büszke. De vajon mi marad ebből, ha újra átlépi
az országhatárt? A hétköznapokba visszatérve lesz-e
bátorsága magyarként cselekedni? Mert nem a szó tesz
magyarrá, hanem a szív és a tett.
Éppen leérünk a kegytemplomhoz, amikor nagy
cseppekben esni kezd az eső. Nehéz küzdelem árán
bejutunk az ajtón, és beállunk a sorba. Halljuk, odakint
már jég esik. Imádkozunk a kint maradtakért. Halk
neszezés kezdődik, ahogy egyre jobban közeledünk a

szobrához. Mindenki előkészíti
azt, amit a Szűz Anya lábához akar érinteni. Ki
rózsafűzést, ki nemzeti színű szalagot, ki az óráját vagy
éppenséggel a jegygyűrűjét.

Itt vagyok, megérkeztem

Napba Öltözött Asszony

Boldogság sugárzik az
arcokról, amint a pocsolyákat kerülgetve lassan
hazaindulunk. Ellőttünk- mögöttünk zászlók, keresztek
jelzik, merre visz az út. Mindenki kedves, mindenki
mosolyog, mintha ez nem is ugyanaz a nép lenne, aki a
határainkon belül szótlanul megy el egymás mellett. Ez
itt most . Reményt ébreszt ez a búcsú: egyszer
talán nem kell majd több száz kilométert megtenni azért,
hogy félmillió magyar együtt ünnepeljen.

Szondi Vanda
A Duna Tv munkatársa

Újfalusi Gyula bácsi unokája (Rajk László út)

NEMZET

Zarándoklat közben

A vetés előkészületei

Közmunka programban dolgoztak a Cigány kisebbség tagjai

Aratófesztivál 2008
Megkezdtük az el készületeket a 2008-as ratófesztiválra.
Önkormányzati tulajdonú területen Papp Kálmán vállalkozó
vetette el az aratnivalót. Jöv re nagyszabású nemzetközi
aratófesztivál tervei körvonalazódnak. Földbe került a
tizenkilenc különböz fajtájú árpa és búza vet mag, melyet a
fesztivál támogatására téritésmentesen ajánlott fel az Elitmag
Kft, a Martonvásári Vet magkutató Intézet vet mag
forgalmazója. Az aratófesztivállal egyid ben tudományos
tanácskozás lesz a hazai búzanemesítés és a búzatarmesztés
helyzetér l.
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AZ ÓPÁLYI ARATÓFESZTIVÁL
avagy

Élet az "életben"!

A világon két dolog létezik, ami képes az életet magában
hordozni. Egyik az anyaméh, másik a búzaszem. Az élet
csodája a gyermek és a kicsi búzaszem. Vajon honnan
tudja a búzaszem, amikor a földbe kerül, hogy lefelé, a
föld felé kell fordulnia, hogy ott gyököcskét eresszen?
Vajon honnan tudja hogy felfelé, a nap felé pedig pici
rügyecskét élesszen? Mi mindenre képes egy
búzaszem?! A földet képes megmozgatni! Önmagának
életet adván - bár el kell pusztulnia végül is - új életre
kelve, élet az életben. A teremtés csúcsán álló ember
mindennapi kenyere, tehát maga az "ÉLET"!
Kedves Olvasók! Sorozatom ezen részében a Milotai
Diófesztivál, a Nagydobosi Süt tök fesztivál, a
Demecseri Káposztás napok, a Daróci Kenderes napok, a
Nyírmeggyesi Meggyfesztivál, a Gávavencsell i
Krumplifesztivál, és a Zsindelyes pálinka termékcsalád
bemutatása után most az ÓPÁLYIARATÓFESZTIVÁL
RA utazom Önökkel képzeletben. Mivel a képzeletet a
valóság szüli bár fordítva is igaz -való igaz, hogy egy
3200 lelkes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei község,
Ópályi, a rendszerváltás után a maga gazdája lévén
megpróbált valaminek a kapcsán nevezetessé lenni,
kit nni valamivel a 100-500-1000 település közül. A
majális, a sportnap után az aratófesztivál és még sok
próbálkozás után az aratófesztivál maradt meg. A -95-
ben megalakult az Ópályiak Baráti Köre Egyesület
szlogenjeként ezt választott : - Ópályi múltjának
feltárása, jelenének, jöv jének alakítása. - A falu
történetér l részletekig men izgalmas történelem
könyvet, csodálatos néprajzi leírást lehetne írni, de
megpróbálom a következ néhány sorban korh en
visszavarázsolni azokat a paraszti életképeket, melyek
annak idején a legfontosabb munka, a termény, az "élet"
betakarítása során foglalatosságot adtak a vidéki
embereknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a
Szatmári Síkságon, a Nyírség és az Ecsedi Láp határán
fekv pályi település Nyíregyházától kissé északkeleti
irányba, kb. 60 km-re, a 49-es útról Mátészalkánál
leágazó alsórend ton érhet el. De megközelíthet a
Záhony-Mátészalka vasútvonalon is. Mátészalka
ötpercnyi, Vásárosnamény az ellenkez irányban
negyedórányi távolságra van, így Ópályi un. átmen
község. A falu határát a Kraszna szeli ketté. A község a
Kraszna bal partján terül el, észak-déli irányban.
Szomszédos települések Mátészalka, Kocsord,
Nagydobos, Szamosszeg, Nyírparasznya és Papos.
Ópályi neve egykori birtokosáról kapta a nevét,
a

Megjelent az AGRÁRÚNIÓ című lapban
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források szerint a Dobost is birtokló Gut-Keled
nemzetség 1289 körül élt Kozma fia Páltól. A
személynév az egyházi Paulusból való, melyhez i
birtokképz járul, azaz Pál tulajdona, Pálé.Sok
változáson ment keresztül a falu neve, 1294-ben Pauli
néven említi el ször írott forrás. Majd több mint egy tucat
változata volt a Pál névnek1765-ben O. Pályi, 1898-ban
Ópályi néven a Magyar Királyi Belügyminiszter által

véglegesen megállapodott, és törzskönyvezték ezen a
néven. Biztosra vehet , hogy már a honfoglalás el tt is, de
jóval korábban éltek itt emberek. Erre bizonyítékok a
feltárt sírok, amelyek a középs bronzkorból valók (Kr. e.
20-14. sz.) A kés i bronzkorból pedig Európában példa
nélkül álló bronzleletek jellemzik. A falu tulajdonképpen
egy bronzkori lelet horizontja, melyet Ópályi-horizontnak
neveztek el a régészek. A honfoglalást megel z
id szakból származnak a környék szláv eredet falunevei,
melyek azt mutatják, hogy a magyarság megjelenése el tt a
Láp szélein szláv lakosság élt. A Honfoglalás idején
Szatmár vármegye lakossága, mely zsupánja (kerületi
vezet ) alatt földm velésb l élt, és ellenséges betörések
alkalmával az erd ségekben keresett menedéket, vagy
mocsaras helyeken épített földvárakban, grádokban védte
magát.
A község határa 4638 katasztrális hold volt akkoriban. Az
alacsony aranykoronájú területeken erd k terülnek el, 339
kat. holdon, kétharmada akácos. Kisebb területen nemes
nyár, majd tölgyek és fenyvesek találhatók. Legnagyobb
területén szántóföld díszlik, 2839 kat. hold. Jelent s rét
m velési ág terül el. A falu f tján végighaladva láthatjuk,
hogy Szabolcs és Szatmár határán vagyunk. A nyíri rész
homokos talajú dombos vidék, a szatmári rész jóval
alacsonyabban elterül síkság. Éghajlata mérsékelten
h vös, mérsékelten meleg öv határán fekszik.Anapsütéses
órák száma az évi 1970-et nem haladja meg,
középh mérséklete kevéssel 10 C° alatt. A csapadék évi
összege nem éri el a 650 mm-et. Az uralkodó szélirány az
északi, majd a déli. A két tájegység találkozásának
bizonyítéka, a falu határának term talaj összetétele.
Homok, réti talajoktól a kovárványos barna erd talajig, a
kötött vályog talajig megtalálható. Humuszban szegény
sívó homok 20%, humuszban gazdag homok 30% ,
középkötött vályog talaj 20%, er sen kötött réti agyag talaj
30%. A szántó, az említett éghajlati feltételek miatt,
leginkább a legfontosabb, a mindennapi megélhetést adó
szántóföldi növények termesztésére alkalmas. Az itt él
népek tehát f leg földm veléssel foglalkoztak. A Kraszna
közelsége miatt az árvíz veszély többször is fenyegette a
falut. Mint ahogy a falu neve, a Kraszna is különböz
névváltozásokon ment keresztül. Itt folyt az Ejeg, és a
Homoród folyó is. A Kraszna folyó bizonyos
Krasznaerdeje névalakban fordul el . Szabályozása után a
visszamaradt ártéren Ócska-Kraszna-ként említik. A
Kraszna név csak 1500-ban jelenik meg. Hogy a folyó a
falutól elválaszthatatlan, arról pajzs alakú címere is
tanúskodik. A pajzs alsó csúcsánál a folyót jelképez
hullámok, fölötte dimbes-dombos szántóföld és rét
kontúrjai. A címer közepén az ekevas és a csoroszlya
legf bb tanújele a földm velésnek. A címer fels részének
mindkét oldalán mintha hal és vad alak rajzolódna ki a zöld
levelekben, melyek az erd ket, a gyümölcsfákat és a sz l
leveleit jelképezik. Középen a pergamen, III. András si
ítéletlevelére utal.Afalu határa homok-dombos és völgyes,
sok helyen forrásos. Jól terem rozsot, búzát, kukoricát,
kendert, burgonyát. Rétje, legel je van elég, sok marhát,
sertést tartottak rajta. 3 fordulós-nyomásos-gazdálkodást
folytattak. A búza alá minden évben háromszor szántottak,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében csak 18 település tette
így.
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A rozs alá minden évben kétszer szántottak, amit csak 12
falu tett a megyében. Mindezekb l látszik, jó
szántóvet k, a földet szeret , gondos gazdák voltak az
ópályi parasztemberek. Dohányt és burgonyát is
termeltek, jelent s exportot is lebonyolítottak ezekb l. A
nagy terület szi búzán kívül még lencsét, lent, borsót is
termesztettek. Az sem véletlen, hogy a szomszédos
falvak az ópályiakat csak "olajosoknak" nevezik, hiszen
híres-nevezetes olajüt je volt a falunak, melyhez
természetesen óriási terület napraforgók sárgállottak a
határban. Így rájuk ragadt az olajos név jelezve a falu
gazdagságát. A szántóföldi növénytermesztés
legnagyobb területét tehát a kalászosok foglalták el.
Ennek kényszer bizonyítékai, hogy a falunak a 18. sz.
derekán öt malma is volt, és ezek "els osztálybéli
malmok" voltak. 1931-ben a településen Községi
Általános Gazdasági Továbbképz Népiskola is
m ködött, melyhez gyakorlókert is társult. Ma is itt
m ködik a mátészalkai Baross László MG
Szakközépiskola Tangazdasága. A gyümölcsösök
telepítésének jelent ségét belátták, a homokos területek
gazdaságosabb kihasználására sz l t és gyümölcsfa
iskolát létesítettek. A falu határának sívó homokját
akácfával telepítették be (Töviskes). A Tulipánt pedig
sz l vel és gyümölcsfával ültették be. A falu határát
uraló nemesi családok nem történelmi sorrendben a
Perényi, Kapy, Barkóczy, Kulin, Szuhányi, Irinyi,
Eötvös, Sulyok, Károlyi, Haller, Teleki, Pályi, Reviczky,
Újfalussy, Vay, Uray, Teleki nemzetségek. A település
határának egy-egy tagjának neve utal is gazdájukra, de a
nemeseken kívül az itt szorgosan dolgozó jól szituált
zsidó családokra is. Mint Grünmayer-tag, Horváth-tag,
Izsák-tag, Magyari-tag, Dezs -tag, Fried-tag, Király-tag,
Teleki-tag, Farkas-tanya. Az Erdélyi Miklós vezetésével
1995-ben megalakított Ópályiak Baráti Köre a népi
hagyományok felkutatását, újraélesztését, a
mez gazdálkodási módszerek, azok eszközeinek
feltárását, leírását, falumúzeum létrehozásának tervét
t zte ki célul. A faluban felkutatott népszokások és
hagyományok közül végül is az aratófesztivál mellett
döntöttek. Az ötletgazda Erdélyi Miklós, aki nemcsak
alapító elnöke a Baráti Körnek, de 1998-tól a falu
polgármestere is. El ször aratóverseny volt a
rendezvényünk, de mivel id re ment, az id seknek már
nem ment olyan gyorsan ez a nehéz munkafolyamat.
Különböz szempontok szerint néztük a csapatok
teljesítményét, figyeltük a tarlómagasságot, az id t, a
gyorsaságot, ne maradjon el kalász, a kéve kötésének és a
kereszt rakásának min ségét. Végül is azt gondoltam, ez
az si hagyomány ne a csapatok vetélkedése, hanem a
hagyománynak, az aratási munkáknak a bemutatása
legyen. Így lett arató fesztiválunk aratási bemutató, mely
egyben nemzetközivé is lett. Több irányba ápolt külföldi
kapcsolataink révén érkeztek csapatok, Dercenb l,
Domahidáról, Dukláról, Gencsr l, Jánokról is. A
lengyelországi Dukla településsel idén 30 éves testvér-
települési kapcsolatot ünnepeltünk.Az idén a XIII.
Aratófesztivál került megrendezésre, június 23-án és 24-
én. A csapatok a helybelieken túl Kocsordról - innen két
csapat - Napkorról, a romániai Domahidáról, a szlovákiai
Jánokról, a lengyelországi Duklából, és a romániai

ő
ő ő

ő ő
ű ő

ő
ű

ű
ő

ő
ű
ű

ő
ő ő

ő ő

ő

ő

ű

ő
ő ő

ő
ő

ő
ő

ő
ő

Gencsr l, és Mátészalkáról, a Baross László MG
Szakközépiskola csapata képviseltette els alkalommal a
legifjabb nemzedéket. A csapatok népviseleti ruhában az
akkori öltözködésnek megfelel , korh ltözékben
mindenki a saját népviseletében vonult fel kaszákkal,
sarlókkal, fagereblyével, persze nem maradhat el a fonott
korsó, és a kézi kosarak, amelyekben a testi táplálékok, az
étel és az ital, így az aratóknak kijáró aratópálinka volt.
Énekelve, dalolva jöttek a csapatok, mint ahogy annak
idején apáink, nagyapáink, dédapáink vonultak
családostól, brigádostól a határba. Mert azért szintén
valljuk be, az akkori hangulatot tökéletesen visszaadni nem
lehet, mindez csak nosztalgiázás. A következ sorokban
megpróbálom felidézni azokat a munkafolyamatokat,
melyeket seink a legfontosabb termék, a búza betakarítása
során végeztek. Az aratás kb. egy-másfél hónapig tartó
mozgalmas feladat volt a faluban. -Péter-Pál-kor - június
29-én - szakad fel az élet töve -mondták az öregek. Ekkor el
kellett kezdeni az aratást. Énekelve, dalolva, ki gyalog, ki
szekérrel indult a határba, az apró nép a saroglyára ült.
Aratóbrigádok alakultak, megindultak a kaszások, a falu
apraja-nagyja a határba vonult, benépesült a búzamez . Az
aratást az els kaszás kezdte, ami kitüntetésnek számított.
Annak járt ki, aki a legnagyobb területet tudta lekaszálni és
a legszebb rendet tudta vágni. Ehhez a jó er nlét,
tapasztalat mellett persze a jó szerszámra, éles kaszára és
fen k re is szükség volt. A fen követ fentérben tartották,
ami tehénszarvából készült, egy szíjjal a derekukra
er sítették a kaszások. Ha tompult a kasza éle, bevizezték a
kaszakövet, hogy jobban élezzen. A kaszán a csapó
irányította, hogy szép sorjában hulljanak a kalásszal telt
szálak rendre.A"talló" "tarló" nagysága sem volt mindegy.
A jó kaszás után alacsony volt a tarló magassága, hogy az
ket követ marokszed lányok "meztéláb" " mezítláb " is

tudjanak menni utánuk.Az ilyen kaszás után jó dolga is volt
a marokszed nek, mert könny volt egy hónaljnyit, azaz
egy kévére valót összeszednie. Amit majd a kéveköt
bekötött, hogy ki ne bomoljon sem a keresztrakásnál, sem a
kazlazásnál, egészen a cséplésig egyben kellett maradnia.
Amarokszed lányok "sallóval" - sarlóval - dolgoztak, ami
különösen jó szolgálatot tett, ha "szurókás" " aszatos " volt
a learatott búza. A jó kéveköt sodort egy kötelet, az
összeszedett kéve alá dugta és köt fával vagy kézzel jól
összekötötte, a végét is aláhajtotta.Abekötözött kévék után
a keresztrakás következett. A kévék kereszt alakba rakása
is tükrözte, a paraszti gondolkodás er s köt dését az
égiekhez, hogy mindenféle id járási nehézségnek kitéve
volt es , hogy növessze, volt nap, hogy érlelje a
búzaszemeket. Az a misztérium, hogy ezt a learatott életet
az akaratából sikerült betakarítani, így a keresztalak a
hála jele. A keresztrakásnak is megvan a maga
ceremóniája. Az alsó kévét is felhajtották, hogy a
búzakalászok ne érjék a földet, így jöttek négyesével a
kévék, mindegyiknél kalásszal befelé fordítva és rakták 4-5
magosra a keresztet. Felülre tettek egy keresztet, egy -
papot- hogy vigyázzon a keresztre. A kereszt oldalainál a
szalmaszálakat úgy összekötötték, lerögzítették, hogy a
szél, a vihar el ne vigye. Fagereblyével még az elkallódott
szálakat is összegy jtötték. Ebb l egy kisebb kéve lett, ezt
a kereszt mellé állították és -papnénak- nevezték, hogy a
papnak párja is legyen.Aki lazsált, vagy nem dolgozott
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elég szorgalmasan, az mehetett tallót kaparni, merthogy
másra nem volt jó, de ezt is meg kellett csinálni
valakinek. Az aratás nehéz fizikai munka volt,
megkívánta a vastag ételt. Az aratópálinka sem
maradhatott el, már a kezdésnél megkínálta a gazda a
munkásait. Illatos füstölt szalonnát früstököltek
vereshagymával. Délben ebédet hoztak az aratóknak,
amit a fasorba leülve fogyasztottak el. Az ebéd kihordása
a süld lányok és nagyobbacska pulyák feladata volt.
Kaszás levest f ztek ilyenkor, mert finom, tápláló étel
volt. Majd fonott korsóból vizet ittak melyet a földbe
leástak, hogy egész nap hideg maradjon. Amikor
befejez dött az aratás, behordták a termést, a szekereken
volt úgy, hogy két magosító rudat is tettek, hogy minél
több kereszt férjen rá. De még ezt megel zte a
keresztelés, amit a gazda vagy a számadó végzett, amikor
kiszámolta a kereszteket, melyiket hordják be, és melyik
az a 11. amelyik az arató munkásnak az aratás fejében
fizetségként jár. A szíjtárcsás csépl gép házról-házra,
udvarról udvarra járta az utcákat. El bb a grófnak, a
zsidónak, a tehet sebbnek, majd az egyszerü
embereknek csépelt. A csépl gép körül sok ember
dolgozott, a kévéket az asztagból fel kellett rakni a gépre.
Egy kivágta és az "etet " személy, lassan eresztette a
kévéket a csépl gép dobjába. El l jött ki a tiszta
búzaszem, mely a lefolyón zsákokba ömlött. Hátra
kifújta a pelyvát és a töreket és kirázta a szalmát. A
szalmát szép takaros kazalba rakták, amely az állatok
almozására szolgált, a törekb l a cigányokkal vályogot
vettettek. Az aratás és cséplés befejezése után ünnep
következett. A brigádokat, a munkásokat meg
vendégelték, finom húslevest csigatésztával, és töltött
káposztát készítettek, k ttes kalácsot sütöttek mákkal,
dióval. Este aratóbálon mulattak, harmonikaszóra
körbetáncolták a gyönyör en megfont aratókoszorút. Így
arattak Ópályi sei is, amelyet az Ópályi Hírlapban is
leírtak. Az idei aratófesztivált Csongrádi Zoltán,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mez gazdasági
Szakigazgatási Hivatal f igazgatója nyitotta meg. Az
ünnepi beszédet Fülöp István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Közgy lés elnöke, országgy lési képvisel
mondta. Erdélyi Miklós polgármester bemutatta a
csapatokat. A programok színesek, változatosak voltak.
Az aratás befejezése után a szakmai program részeként a
gyakorlókertben különböz búzafajták kerültek
kiállításra, melyek fajtatulajdonságait el adás során meg
is ismerhették a termel k és az érdekl d k.

állító sátorban volt fafaragás, szalmafonás,
fazekasság, csipkeverés, kovácsolás, csuhéj fonás,
gyöngyf zés, hímzés, vászonszövés, fonottárú-készítés,
szíj- és nyeregkészítés, vadászati kiállítás, régi falvéd k
nagyanyáinktól. Ópályi utcáin motorosok vonultak fel, a
házigazdák legszebb kakasaikkal versenyezhettek a
kakas szépségversenyen. Az Ópályi-Dukla öregfiúk
labdarúgó mérk zésen találkozhattak a 30 éves barátok.
A gyerekeknek volt aszfalt rajzverseny, a meccs
szünetében break-dance bemutató. A Horpácsik János
Néptánc- és Népzenei Fesztivál keretén belül
szórakozhattak és gyönyörködhettek az köritói
Fergeteges Néptánccsoport,a Nyírparasznyai
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Asszonykórus, a Nyírmeggyesi Tánccsoport és Énekkar,
az Ököritófülpösi Községi Néptánccsoport, a Jánoki
Napsugár N i Énekl csoport, a Derceni Gyöngyösbokréta
Néptánccsoport színvonalas és csodálatos el adásaiban.
Volt moderntánc, rock, utcabál, vásári komédia, motoros
akrobatika, Kormorán él koncert, spanyol tánc, népi
gyermekjátékok, a Fülemüle színjáték, több sportesemény.
Nagy érdekl désre gy ltek össze a környék férfijai a Falusi
Virtus Vetélked n. Volt Paraszt-Forma 1, ahol kocsikerék
defektet- kellett javítani a kereket kiszerelni, kicserélni,
visszaszerelni és egy pályán körbehúzni id re, volt
szalmabála görgetés, hátamon a zsákom, terményhordás,
tojáságyú, amikor egy tojáskilöv masinából a tojást
kalappal kellett elkapni, rongylabdadobó verseny
vessz kosárba, szalmabála toronyépítés. Ennyi munka
után az enni-inni valóval is gondolni kell. Rotyogott a
bográcsokban a halászlé, az zpörkölt, a bogrács-gulyás
gencsi módra, a babgulyás, a vörösboros marhapörkölt, a
nyúlpaprikás, a szatmári húsos paszuly, a Jókai bableves.
Töltöttek tengeris tormás káposztát, sütöttek palacsintát,
meggyes pitét, készült csorba domahidi módra, korábban
f ztek kaszáslevest is. A nehéz helyzetben lév zs ri végül
is a bográcsgulyást gencsi módra díjazta az els hellyel.
Farkas Józsefné Marika néni és férje Farkas József
mindketten a 8. x-ükben járva büszkén mesélnek azokról a
szép id kr l, amikor mint els kaszás és mint marokszed
a gatyaizzasztó melegben dolgoztak a mez n, ahol még a
leveg is megállt. Marika néni rögtön egy aratóénekkel
kezdi: -Búza-búza de szép tábla búza, közepében egy
hordó pálink Aki ezt a búzát learatja, azé lesz a hordó
pálinka. De sorolja még tovább a búzával kapcsolatos
sorokat: -Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs, ritka kislány aki
t a k a r o s v a g - B o r t , b ú z á t , b é k e s s é g e t !
Józsi bácsi sem marad el, is említ egyet. - Az ópályi kertek
alatt 3 legény zabot arat, Sej haj zabot arat a lovának,
szeret t keres magának.- mert az aratásból sem
maradhatott ki a fiú-lány kapcsolat, a szerelem.
Mariska néni, mint marokszed , elmeséli 40 évvel ezel tti
élményét, mintha tegnap történt volna, mikor a szúrókás
learatott búzát salló nélkül kellett volna összeszednie.
12 kaszás közt voltam marokszed , Demeter Anti volt a

kaszásom. Jó nagyokat húzott, én pedig igyekeztem, el l
mentem mindig. A marokszed nek vigyázni kellett arra,
hogy a learatott és összeszedett szálak vége egyforma
legyen, ne lógjon ki egyetlen szál se, ne legyen lomos-
borzos, ki kellett fésülni, hogy szép sorban legyenek, mert
annál szebb lesz a kéve. Még a zilát is összeszedték. Az
aratás befejeztével pedig tallózni mentek.Az elhullott, szár
nélküli kalászokat zsákba, kosarakba gy jtötték, ami jó
volt otthon az apró jószágnak. Ezért már a kerül sem
szólhatott, mert felszabadult a határ. A csépl gépen voltam
az etet mellett, én vágtam ki a kéve kötelét garzsával
(kaszából készült fanyel kés) ez is nehéz munka volt egész
nap a t z napon. Az én apám vitte a prímet a kaszások
között évtizedekig. mondja, de férje Józsi bácsi sem adta
alább. Józsi bácsi l csös szekerére két rudat és keresztfát is
tett, hogy több férjen rá, a behordás idején. Volt úgy, hogy 7
keresztet, de a legtöbb, amikor 20 keresztet is rárakott a
szekérre búzából.Az aratópálinka ízét nem lehet
elfelejteni, amit a gazdától kaptak. Amikor a gazda derekát
egy kalászból font kötéllel, azaz csutkával átkötötték,
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kikényszerítették t le a féldecit. Ez jelkép is, hogy a
gazda legyen mindig gazda, legyen mindig kenyere,
pálinkája. Az élményeknek se vége, se hossza, sokat
tudnának mesélni, amikor részibe arattak, minden 10.
kereszt után a 11. volt az övék. Sorolják az Ópályi határ
neveit, így Újbárista, Fried, Grün-tag, Bergel, Rét,
Rácoké, Gorond, Kisláp, Hagymásszeg, ahol kalászosok
voltak és k mindenütt ott arattak az els k között.
Piros pozsgás, egészséges arcuk mutatja, a határban
munkálkodó embernek a nehéz munka ellenére mégis a
legjobb dolga van és a legegészségesebb életet éli.Afriss
leveg jót tesz, életük hosszú. Végül elmeséli a kaszás
leves receptjét, amit Varga György meg is f zött.

Hozzávalók: Sódarhús (füstölt sonka), egy kanál zsír,
esetleg olaj, egy fej hagyma, egy tejföl, egy kg krumpli,
2-3 cikk fokhagyma, kevés liszt a rántáshoz, paprika és
só. A füstölt sonkát jó puhára megf zzük a fokhagymás
lében. A zsírral, a vöröshagymával, a liszttel és a
paprikával rántást készítünk, felengedjük avval a lével,
amiben a sonka f tt, majd az egészet összeadjuk egy nagy
bográcsba, persze el tte kivesszük a puhára f tt sonkát és
felkockázzuk. Majd amikor a bográcsban f a finom
füstölt lé, belerakjuk a kockára vágott krumplit és puhára
f zzük. Hozzáadjuk a finomra elkavart tejfölt, ezzel is
felf zzük.Avégén belerakjuk a sonkadarabokat.
A régi szegény világban már úgy lefaragták a húst a
sódarról, hogy csak az inas része maradt rajta. Ezt a
lefaragott sonkát belelógatták a bográcsba és úgy f zték
bele az ízét, mert így is nagyon finom és er t adó leves
volt a nehéz fizikai munkát végz kaszásoknak. Innen
ered a neve is. Erdélyi Miklós polgármester lelkesen,
felbuzdulva beszél a jöv beni tervekr l, a folytatásról.
Kérdésemre, hogy meddig szeretnék ezt folytatni, a
válasza: Az id k végezetéig szeretnénk ezt a
hagyományt ápolni, addig, amíg a Hofherr-traktor el nem
kopik, amíg mi fel nem dobjuk a bakancsot. De az
utánunk következ nemzedék is. Ez a hagyományápolás
olyan turisztikai látványosság lehet, mellyel a jöv ben
kell gondolkodni. Például a nyugat felé nyitással.Afalusi
vendéglátással, a helyi portákat alkalmassá tenni a
vendégfogadásra, és az idelátogatókat itt elszállásolni,
étkeztetni. Nem titkolt vágya, Ópályiban egy Guiness-
rekord felállítása, mely reméli a jöv vben
megvalósulhat. Jöv júniusban, ha minden összejön, a
megye településeib l egy-egy csapat és az uniós
országokból egy-egy csapat, összesen 100 arató csapat
lesz majd Ópályiban és ekkor bekerülhetünk a rekordok
könyvébe!Kedves Olvasók! A képzeletb l valóság
válhat, ha jöv re mindezeket megnézik Ópályiban.
Azok, akik olvassák e sorokat, különösen a kedves fiatal
generációhoz tartozó olvasók, szeretnélek gondol
kodtatásra késztetni benneteket. Gondoltátok-e, hogy
seitek, a ti nagyszüleitek, az szüleik ilyen nehéz,

verítékes földmunkával nevelték fel szüleiteket,
benneteket, utódokat? Ma már kombájnnal végzik ezt a
fárasztó munkát. De a ti seitek örömmel mentek minden
nap a mez re, mert tudták, az aratás után lesz új búza, lesz
új liszt és abból új kenyér, amit augusztus 20-án, Szent
István Király ünnepén meg is sütöttek az udvaron a
kemencében.Akinek él még a nagymamája, látta-e
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Akaszás leves elkészítése:

Valaha t le, hogy az id sek miel tt megszegik
(megvágják) az egész kenyeret, el ször a jobb kezükkel
keresztet vetnek rá. Emlékeztetve ez a nem sokkal ezel tt a
határban lév búzakeresztre, melyb l a kezében lév
kenyér sült. De nem utolsósorban arra, hogy a jó Isten
megadta a mindennapi kenyeret az asztalra. Mert ha kenyér
van a háznál, minden van, ha kenyér nincs a háznál, mintha
hiányozna valami onnan. Van a mi kis megyénkben egy
falu, ez Ópályi, ahol az ott él emberek, a szokás
felelevenítésének kezdeményez i, támogatói, soha nem
akarják, hogy az élet legszebb, legtisztább munka
folyamata a fiatalok, a gyerekek el tt feledésbe merüljön.
Ópályi ide várja mindazokat, akikben él az érzés seik
tisztelete iránt. Mert múltunk tisztelete, jöv nk záloga!
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Némethné Csubák Éva

Az Aratófesztivál egyik leglátványosabb produkciója Hidi Miki
motoros bemutatója volt

A fűnyíró közmunkás csapat

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
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Megkérdeztük a Polgármestert!

A jelekből ítélve háború van a polgármester és a
képviselők között. Mi az igazság?

Mit szól a kilenc képviselő által aláírt egy éves mérlegről
szóló képviselői tájékoztatóhoz?

Azt feltételezik, hogy Önt előterjesztésénél, döntéseinél a
bosszú vezérli. Így van ez?

Nehéz anyagi helyzetről beszélnek. Milyen is valójában?

Mi miatt került az Önkormányzat ilyen anyagi
helyzetbe?

Igen a korábbi törékeny egyensúly megbomlott.
Érdekütközések miatt a háttérben hergelik egymást
képviselőtársaim. Vádolnak, vizsgálódnak, mozgásteremet
korlátozzák. Nem fogadják el egy-egy időszak munkájáról
szóló beszámolót. Az óvodát említem példaként. Felépült,
kifizettük, elszámoltunk a pályázati pénzzel, de jön a
pénzügyi bizottság és törvénytelenül vizsgálódik, mondván
majd csak talál valami hibát.

A falu első kilenc megválasztott emberétől mind stílusban,
mind tartalomban többet vártam. Akinek nincs háttér
információja annak teljesen érthetetlen zagyvaságnak tűnik
az egész. Sajnálom, hogy egy-két képviselő ott van az
aláírók között. A szöveg teljesen zavaros, tele van
csúsztatásokkal. A választópolgárokhoz kívánnak szólni, de
közben nekem üzennek. Most úgy tűnik kilenc képviselő
szoros koalíciót kötött, csak azt nem tudom ki ellen és kinek
az érdekében?

Polgármesterré a programom alapján választottak az
Ópályiak, amit a képviselők többsége is támogatott az
alakuló ülésen. Nekem azt kell megvalósítani! Szomorú
lenne, ha a képviselők azt gondolnák, most a polgármester
bosszút akar állni, mert így a legésszerűbb döntést is
megfúrhatják.

Kizárólag a Képviselő-testület vehet fel hiteleket!
Működési célú hitelek felvételéről döntött a testület. 10 és
15 millió forintot kell jövő év második feléig visszafizetni.
Ezen kívül 11 millió forint körüli munkabérhitelt szoktunk
felvenni, amit hónap elején visszafizetünk, majd újra
felveszünk. Beruházási hiteleink is vannak 12 millió Ft-ot
vettünk fel az utak aszfaltozására, 10 millió Ft-ot pedig
óvoda építésre. Ezek éves törlesztése 2-3 millió Ft-ot
jelent. Mindenről tudhat minden képviselő ezért néha
meglepődöm olyan kérdéseket tesznek fel!

A Képviselő testület két évvel ezelőtt óvoda építésről
döntött. A tervező eredetileg 78 millió forintért tervezte
megépíteni, de a közbeszerzési pályázaton kétszeri
meghirdetés után a legkedvezőbb ajánlat 93 millió forint
volt. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy ezen az áron is
megépítteti az óvodát. A15 millió forint különbözetet saját
erőből kellett kifizetni. Ezentúl más kiadások is
jelentkeztek, így 21 millió Ft- ba került az óvoda
önkormányzatunknak. Köztisztviselők, közalkalmazottak
munkaviszonya szűnt meg, végkielégítésük jubileumi és
törzsgárda jutalmuk kifizetése a két év alatt több mint 25
millió forintba került, ebből közel 12 millió forintot visszaad
az állam. Nem kell elfeledkezni a központi támogatások ez
évi és jövő évi csökkentéséről, a megszorító csomagnak mi
isszuk meg a levét.
Milyen intézkedések történtek az Önkormányzat anyagi
helyzetének javítása érdekében?

Döntött a Képviselőtestület egy mezőőri és egy közmunka
irányítói álláshely megszüntetéséről, étkezési utalvány és
m u n k á l t a t ó i h a t á s k ö r b e n a d h a t ó p ó t l é k o k
felfüggesztéséről. Lényegében kis dolgokról. A nagyobb
pénzeket érintő döntéseknél komoly érdekek kerültek
felszínre, így a bátorság elfogyott. Külső pályázati
támogatásokat kell szerezni pl. ÖNHIKI, vagy más
pályázati forrásokat.

A költésvetési törvényben elkülönített összegre
pályázhatnak az bájukon vül hátrányos helyzetbe
került települések. Nagyon szigorú feltételeknek kell
megfelelni. 2001 óta pályázunk és nyerünk hol kevesebb,
hol több összeget. Tavaly 17 millió forintot nyertünk. Idén
is sikerült, több képviselő előzetes várakozása ellenére, 3
millió 889 ezer Ft-ot nyerni.

Ezt én is nagyon hiányolom, pedig itt van a kutya elásva.Az
egész hercehurcának az alapja ennek a két intézménynek a
további sorsa. Darázsfészekbe nyúltam, mert itt lehetne
akár több mint 10 millió forintot is megtakarítani, de több
képviselő is érintett hozzátartozója miatt, ezért a döntések
mindeddig nem születtek meg, pedig már április óta
gyomrozzuk egymást. A konyha nem lesz vállalkozónak
kiadva, viszont felül kell vizsgálni a térítési díjakat és a
beszerzéseket.

Heteken belül tárgyalni fogjuk a 2008. évi költségvetést.
Ekkorra minden képviselőnek világossá fog válni, hogy
kemény döntéseket kell hozni, mind a konyha mind az
iskola ügyében. A kilenc fős koalíció fel fog bomlani a
képviselők önmagukkal és más képviselőkkel fognak
szembekerülni, ha a falu érdekét akarják képviselni.

A Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjában meg van a
törvényesen előírt három köztisztviselő. A harmadik állást
Kelet-Magyarországban meghirdetett pályázaton töltöttük
be. Ópályiból senki nem jelentkezett. A köztisztviselők
munkáltatója a jegyző és a polgármesternek a
köztisztviselők kinevezésénél egyetértési joga van.
Magyarul, ha valakivel nem értek egyet azt a jegyző nem
nevezheti ki. A pénzügyi csoport teljes létszáma miatt,
feleslegessé válik az iskolánál az önálló gazdasági
szervezet fenntartása. Az önállóság megadásánál a
költségtakarékosabb iskola üzemeltetés vezérelte a
képviselőket. Ez egyáltalán nem vált valóra. Lényegében
a szakmai önállóság maradna, csupán a pénz elköltéséhez
kellene jegyzői ellenjegyzés, mint ahogy ez így van a
hivatalnál jelenleg is.

Nincs bizony, nem szórhatja a pénzt kénye-kedve szerint.
Minden kiadást a jegyzőnek is jóvá kell hagyni.

Igen valóban ez fájt legjobban, mert most vált
nyilvánvalóvá számomra, hogy a képviselők többségének
egyáltalán nem fontos a falu rendben tartása.

Mi az az ÖNHIKI?

ÖNHI KI

Kilenc képviselő által aláírt levélben kevés szó esik a
Jókai Mór ÁMK önállóságáról és a konyha esetleges
vállalkozásba adásáról. Vajon miért?

Meddig lehet ezeket a húsba vágó döntéseket elodázni?

Miért tűzte napirendre a polgármester a Jókai Mór
ÁMK önállósságának megszüntetését?

Hát nincs a polgármesternek szabad keze a
költségvetési pénzek felhasználásánál?

Fájt-e a közmunka vezetői állás megszüntetése a
polgármesternek?
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Kiépítettünk egy hatékonyan, eredményesen működő
rendszert, és ezt most egy rossz döntéssel szétverték.
Megfelelő irányítás nélkül nem lehet eredményes munkát
végezni. A képviselőket nem az ésszerűség, hanem a
Vánczku Lajos személye elleni ellenszenv vezette az állás
megszüntetésekor.

A Pénzügyi Bizottság sokallja a 20 millió forintot.
Elhangzott elég lenne 5 millió Ft is. Ezt a bizottsági döntést
nem hagyom szó nélkül, ez veszélyezteti az önkormányzat
érdekeit. 2007-ben több mint 40 fő kapta hosszabb rövidebb
időre ebből a keretből a bérét. Ha nem használjuk fel ez a
keret elvész. Szerintem nem lefelé, hanem felfelé kellene az
összeget srófolni, hogy minél több embert tudjunk
alkalmazni. Nem ez az egyetlen dolog manapság amiben
nem értünk egyet képviselőtársaimmal.

A hangulatból ítélve örömmel megtennék, ha volna rá
lehetőségük. A polgármester juttatásainak minimális
mértékét törvény szabályozza. Most csak azt vehetnék el
amit a legkisebb mértéken felül adtak, de ilyen nincs, így
nincs is mit elvenni. Ezt a minimális mértékű juttatást kapná
más, is ha ő lenne a polgármester.

Minden bizonnyal, hiszen veszíteni senki nem szeret. Sok
helyen meg tudták bénítani a testületi munkát (lehet ezt
akarják itt is?). Már törvényben akarták megtiltani a
polgármester jelöltek képviselővé választását. Egyébként
nem öröm a veszteseknek azt látni, ha szépen fejlődik a falu.

Aképviselők többsége minden önös érdek nélkül dönthetne.
Ezek közé tartozik Demcsák Bertalan, Gellér Miklós,
Havasi Gusztáv, Tárkányi Csabáné, Oroszné Egressy
Ágnes, Buzsik István, Máté Béla. Ők függetlenek az
önkormányzattól.Atöbbiek valamilyen szinten érintettek ez
meg is látszik a mostani helyzeten.

A képviselők többsége arra hivatkozik, nehéz anyagi
helyzetben van az önkormányzat, előbb tegyük rendbe
költségvetésünket és majd utána pályázzunk. Az is
elhangzott, hogy eleget fejlődtünk már eddig. A valódi ok
valószínűleg sohasem fog kiderülni. Elővettem az eddigi
polgármester jelöltek választáskori igéreteit. Mindegyikük
ígérte a kerékpárút megépítését, igaz azt nem ígérték, ha
nem ők lesznek a polgármesterek akkor is támogatni fogják.
A döntés számomra érthetetlen. Már a pályázatot sem adjuk
be. Nem véletlen hogy lemondásra szólítottam fel a
képviselőket.

A háborúban mindkét fél sebeket ejt a másikon, de az igazi
vesztes Ópályi lakossága lesz, mert az eddigi fejlődés
lelassulhat, vagy megállhat. Máris veszített a falu, hiszen a
kerékpárút pályázatát be sem adtuk, a többség leszavazta.
Józanabb képviselői megnyilvánulásokat is hallottam már.

Úgy tűnik a képviselők könnyen lemondanának a
közcélú munkára kapott közel 20 millió forintról.
Ismerik vajon a rendszer működését?

A képviselők csökkenthetik e a polgármester
javadalmazását?

Befolyásolhat-e néhány képviselőt az, hogy
polgármester jelölt volt?

A képviselők döntéseinél ütközhet-e az egyéni és a
közösségi érdek?

Végülis mi a valódi oka annak, hogy a kerékpárút
pályázatot be sem adtuk?

Folytatódik-e a háború?

Remény van békére!

Csak választási ígéret volt
A szólás és a vélemény nyilvánítás szabadsága jegyében
írom ezt a cikket.
Az az elkeserítő tény késztet az írásra, hogy a polgármesteri
tájékoztatóban olvashattuk, hogy nem épül kerékpárút,
mert a képviselő testület nem hagyta jóvá.
Elővettem a tavalyi szórólapokat és olvasom a
képviselőségért indulók hangzatos ígéreteit, hogy
megválasztásuk esetén miért fognak „harcolni” a választóik
érdekeiért.
Most idéznék az egyik, akkor még jelöltként induló
képviselő szórólapjából.
„Égetően fontos feladatnak tartom a munkahelyteremtést,
az út és a járda felújítást, csapadék és belvíz elvezetésének
teljes körű megvalósítását, kerékpárút kiépítését
Mátészalka irányába. Gyalogátkelő és veszélyt jelző
lámpák telepítését.”
Az illetőt megválasztották képviselőnek. Szólhatnék még
többet is, de ez a lényegen nem változtat semmit. Sajnos.
Most, hogy a testület elé került szavazásra, már a kampány
ígéretek a feledés homályába merültek, vagyis nem
szavazták meg a kerékpárút építését.Atájékoztatókból nem
nehéz megállapítani a kívül állónak, hogy a testületen belül
széthúzás, ellenségeskedés uralkodik, aminek a
választópolgárok tapasztalják kárát. Természetesen
ellenzékre szükség van, mert előre viszi a testület munkáját,
de csak akkor, ha az nem ellenséggé válik. Ez a viselkedés
pedig az önkormányzat munkáját gátolja. A képviselők
felelősséggel tartoznak a választók felé. Nem volt kötelező
annak lenni, de ha már vállalták, akkor tegyék félre az
ellenségeskedést, ássák el végleg a csatabárdot és mutassák
meg, van olyan ütőképes, mint ahol már ezek az óhajok
teljesültek. (Jármi, Őr)
Én nagyon szeretnék a jövő év végén dicsekedni, hogy
Ópályi is büszkélkedhet kerékpárúttal.
Ehhez csak annyi kell, hogy az igenlő kezek egységesen
lendüljenek fel és jövő tavasszal a munkálatok be is
indulhatnak.
Végezetül ismét egy szórólap záró sorát idézem:
„Egy még szebb, tisztább, biztonságosabb, komfortosabb,
lakhatóbb, egészségesebb Ópályi t szeretnénk
mindannyiunknak.”

Úgy legyen! Ezek megvalósításához kívánok Önöknek
egyetértésben való gyümölcsöző munkát választóik

érdekében.
A kerékpárút megépítésében erősen bízó választópolgár

Most akkor kellene a kerékpárút vagy nem?
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Tulajdonos:
Mátészalka Városi Önkormányzat Képviselőtestülete
Telefon, Fax: 44/501-358, 44/501-360
Üzemeltető:
Szalka-Víz Kft.
Telefon, Fax: 44/502-208, 44/502-209
Nyitva tartás:
Minden nap 06:00-21:00

Civiltanács Látrehozása Ópályiban
Az Ópályiak Baráti Köre Egyesület megnyerte a Nemzeti
Civil Alap Szolgáltató, Fejleszt s Információs
Kollégiuma által kiírt pályázatot: "Civil tanács létrehozása
Ópályiban a helyi részvételi demokrácia er sítése
érdekében"címmel. : "Civil tanács"
létrehozása annak érdekében, hogy a helyi civilszervezetek
felismerjék a közösségben rejl rdekérvényesítési
lehet ségeket. Az egységes érdekérvényesítés esélyt ad a
közös fellépésre. A civilszervezetek közös fellépésének
segítségével el szeretnénk érni, hogy induljon párbeszéd a
helyi társadalmat érint témákban. A döntéshozók
egyeztessenek, kérjék ki a civil társadalom véleményét és
vegyék figyelembe döntéseiknél. A projekt megvalósítás
több blokkból áll:
- csapatépít tréning
- önkormányzati és civil vezet k képzése
- közösségi demokrácia tréning
- eredmények nyilvánossága konferencia
Els , csapatépít tréningünket december 1-én tartottuk.
Meghívót küldünk a település 14 bejegyzett, formálisan
m köd s 3 nem bejegyzett, informálisan m köd
civilszervezetének, a Cigány kisebbségi önkor
mányzatnak,a Helyi Vidékfejlesztési Közösségnek, az
Egyházak képvisel inek, az intézmény vezet knek,
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A projekt célja
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önkormányzat bizottsági elnökeinek, polgármesternek és
jegyz nek.
A csapépít tréningen részt vettek:
- Ópályiakért Alapítvány
- Jeremcsuk László Polgár r Egyesület
- Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány
- Roma Demokratikus Szervezet
- Létminimum Alatt Él k Egyesülete
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat
- Szatmári Polgárok Munkástanács
- "ÉRTE" Egyesület
- Helyi Vidékfejlesztési Közösség
- Ópályiak Baráti Köre Egyesület
A részt vev k közül hiányoltuk a döntéshozókat és
intézményvezet ket! A civil tanács nem választott
vezet séget, a döntést a következ alkalomra
halasztottuk. Továbbra is várunk minden olyan Ópályiért
tenni akaró embert, civilszervezetet, döntéshozót, akinek
fontosak a társadalmi igényekhez illesztett, demokratikus
döntések.
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Mindenszentek

Harangfelújítás a Református templomban

Mindenszentek napján igyekszik mindenki felkeresni
szerettei sírját Ópályiban és gyertyát gy jtva emlékezni az
elhunytakra. Sokan itt a temet n találkoznak az
ország különböz részeibe elkerült rokonok és ismer sök.A
virágokkal feldiszített s rok mellett elcsedesedve az esti
világitásban gyönyörködve lehet elmélkedni mivégre is van
az ember?

Bartha Gyula kerületi esperest köszöntötte Veress Imre
lelkész az ópályi református templomban. Esperes úr
különleges meghívásnak tett eleget. Az 1931-ben és 1963-
ban felszentelt harangokat a gyülekezet adományaiból
teljesen felújították. Most hálaadó Istentisztelet keretében
kérte az Úr segítségét, hogy minél többen hallják meg a
harang hívó szavát. Veress Imre csodaként említette, hogy a
harang javítása idején, mintegy másfél hónapig nem volt
szükség halotthoz a harangszóra. Az Istentisztelet után a
református énekkar b völte el a híveket. Örömmel szemlélte
meg esperes úr a XVI. századi Úr asztalát és templom falán
lév freskótöredéket

anyagi segítséget igért a templom további
fel jításához.

ú
ő egymással

ő ő
í
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ő . Elmondta, hogy egy ilyen középkori
kincset mint ez a freskótöredék nem szabad lenne eltakarni,
hanem mindent meg kellene tenni a templom restaurálása
érdekében. Közkinccsé, a turisták számára láthatóvá kell
tenni, gazdagítva ezzel az egyházközséget és a települést.
Végül

ú

Gyertyagyújtás közben

A megbeszélés után

Kardos Esküvő
Nagy Gábor és Nagy Irmus (Ópályi Árpád út) fia Nagy
Gábor és Sárkány Emese házasságot kötöttek az Ópályi
Polgármesteri Hivatal anyakönyv vezet je és a
Görögkatolikus templom parochusa el tt. Az esküv
különlegessége volt, hogy Gábor a rend rségnél
törzs rmester így nyilvánvaló volt, hogy a f nökei és
kollegái kitesznek magukért és egy különleges kardos
esküv t biztosítnak az ifjú pár számára. Sok boldogságot
kívánunk a fiataloknak!

Csodálatosabbnál csodálatosabb portákat lehet találni
Ópályiban. Ha versenyt hirdetnénk, bizonyára az els k
között lenne Farkas Ferencné Erzsike és Farkas Ferenc
méteres hosszúságú futómuskátlival díszített lakása. A
virágok meghálálták az egész nyári gondozást és szemet
gyönyörködtet en díszlenek gazdáik és a falubeliek
örömére.
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Az ijfú pár

A büszke tulajdonos Erzsike

Méteres musktátli
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Megemlékezés
Évek óta megemlékeznek halottak napján az els s második
viláháborúban elesettekr l és elhurcoltakról Ópályiban a
háborús emlékm nél. Orosz István görög katolikus
parochus és Veress Imre református lelkész mond imát és
gyújt gyertyát az áldozatok emlékére.

Az Egyesített Szociális Intézmények Ópályi Gyermekjóléti
Szolgálatának munkatársai az szi szünetre napközis tábort
szerveztek az érdekl d gyerekeknek. Kedvesné Szalma
Ágnes, Drabik Péterné Zsuzsa és Vánczku Zoltánné Jutka
vezetésével játékkal és játékos munkával, halottak napi
virágkosár és gyöngykarköt készítésével töltötték
hasznosan a szünetet.
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Megemlékezés az emlékműnél

Ő

INOX-TERM Kft.
Épületgépészeti Tervezés és Kivitelezés
Ipari Hűtés- és Klímatechnika
Vendéglátóipari Gépek-Berendezések, Eszközök
forgalmazása, gyártása, szervize, Export-Import
Bíró József
Területi képviselő
06/30/649-63-88; 06/42-595-061; fax: 06/42/460-632
e-mail: info@inoxterm.hu
web: www.inoxterm.hu

szi napközi

A kis szorgos csapat

Megújult a Teleház

Betlehemezés Jánokon

A teleház munkatársai nagy lelkesedéssel fogtak a teleház
felújításába. Erdélyi Ilona vezetésével, Csákné Mészáros
Anita, Farkas Ferenc, Kádár Zoltán és önkéntes munkában
Nagy Zoltán és Erdélyi Szabolcs kifestették a teleház két
helyiségét, majd ki is takarítottak. A teleház egy új
fénymásolót is vásárolt és 6 új gurulós székkel is
gazdagodott a berendezés. A festéshez szükséges
anyagokat Varga Árpád Gazdaboltja biztosította.
Szeretettel várjuk régi és leend gyfeleinket

A szlovákiai Jánokon VI. alkalommal tartottak betlehemes
fesztivált, melyen nagy sikert aratott az Ópályiak két
csoportja. A helyi cigány kisebbség hat f vel és szépen
feldiszített betlehemmel adta el pásztorjátékát, a másik
pályi csoport betlehemi csillaggal köszöntötte a
néz közönséget. A fesztiválon nyolc csoport szerepelt,
kett pályiból, egy id s és egy fiatal csoport Füzérr l,
egy a romániai Túrterebesr l a többi Jánokról és a
környez falvakból. A bemutatók el tt római katolikus
szent liturgián vettek részt a betlehemez k, majd a
m vel dési házban kántáltak Jézus Krisztus, a megváltó
születésének emléket állítva. Vacsora után az Ópályiak
közül Kiss Eszter L rincz Zoltán És Kokas György
szatmári táncot adtak el .
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Takarítás közben

Az Ópályi  Betlehemesek
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Kivirágzott a kaktusz
Egy szép nyári
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reggelre kivirágzott Herdon Béla és felesége
Erzsike féltve rzött kaktusza Ópályiban. A virágokat csak
néhány óráig lehet csodálni, mert rövid id multán
elhervadnak. A kaktuszt valamikor Németországból hozták
egy tejfelesdobozban kb. 25 évvel ezel tt. A szeret
gondoskodásnak köszönhet en nyolc virággal
örvendeztette meg gazdáit.

Az Aradi 13 vértanú tábornok halálának 158. Évfordulójára
emlékeztek meg Ópályiban. A m vel dési ház melletti
emlékoszlopnál Fülöp István a Sz-Sz-B megyei közgy s
elnöke mondott ünnepi beszédet. A Jókai Mór ÁMK
tanulóinak m sora után a helyi intézmények, a civil
szervezetek és a pártok képvisel i helyezték el koszorúikat
az emlékm el tt.

Megemlékezés az Aradi vértanúkról

Polgárőr Bázis átadás
Ünnepélyes keretek között adta át Gazda László az Észak-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke az Ópályi
Jeremcsuk László Polgár r Egyesület részére a helyi
önkormányzat által épített irodát és garázst. Az épületet
Herdon Béla az egyesület vezet je vette át. Rövid beszédet
mondott és méltatta az egyesület munkáját Bakos Olivér
rend r alezredes a Mátészalkai Kapitányság Bünügyi
Alosztályának vezet je. Juhász András rend r rnagy is
támogatásáról bíztosította a polgár rség tagjait. Az
ünnepség után boldogan vették birtokba a polgár rök az
altaluk szépen berendezett, villanykályhával f tött irodát.
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Apolgár rök igéretet tettek arra, hogy a továbbiakban még
hatékonyabban végzik munkájukat.

Na nem kell mindjárt rosszra gondolni, ugyanis a
polgár rök munkájára Ópályiban is nagy szükség van és
úgy gondoltam er sítem a csapatot néhány új ruhával.
Herdon Béla polgár r parancsnok utánajárt hol lehet a
polgár r egyenruhát megvásárolni és a polgármesteri
keretb l megtámogattam öt új öltönnyel a Jeremcsuk
László Polgár r Egyesületet. A polgár rök örömmel

ötték magukra az egyenruhát bízva abban, hogy
munkájukat még eredményesbben fogják végezni.

Közel 1 kg-os, különös alak burgonya termett Erdélyi
Ilona kertjében Ópályiban.
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Ruhát kaptak a Polgárőrök
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Hírek a Teleházból

2007-ben 12 beadott pályázatunkból 10 nyertes van, de még
van el nem bírált pályázatunk is.
Pályázati támogatással dolgozik a teleházban 2 távmunkás,
és egy projekt asszisztens A dolgozók tovább-
foglalkoztatását az Ópályiak Baráti Köre Egyesület
biztosítja, mely összeg a jövő évben 1,9 millió Ft lesz. A
teleház vezetését 1999 óta önkéntes munkában Erdélyi Ilona
végzi. Támogatást nyertünk a Nemzeti Civil Alap működési
kollégiumától az egyesület működtetésére.
A Nemzeti Civil Alap Civil Fejlesztő és Információs
Kollégiumától ,,Civil Tanács” létrehozására. A pályázat
beadásával az volt a célunk, hogy erősítsük a
civilszervezetek közéleti részvételét, a demokráciát. Érjük
el, hogy a ,,helyi hatalom” képviselői kérjék ki a
civilszervezetek véleményét az egész társadalmat érintő,
vagy a társadalom egyes csoportjait érintő döntések
meghozatala előtt. A projekt tréningjeire szertettel várjuk a
település minden formálisan és informálisan működő
civilszervezetének vezetőjét, az intézmények vezetőit, a
képviselő testület bizottságainak elnökeit, a Helyi
Vidékfejlesztési Közösség tagjait, polgármestert és jegyzőt.
Egy UNIÓS pályázat koordinálása is folyik a teleházban:
HEFOP 2.2.1 pályázat keretében munkahelyteremtés.hu
címmel, szolgáltatási térképet készítünk a régió
humánszolgáltatásairól.
,,Teleházakkal a kistérségekért” címmel szintén egy régiós
projekt megvalósítása van folyamatban, melynek keretében
4 kistérségben lesz térségi, 2 napos munkahelyteremtés és
vidékfejlesztési forrásteremtő tréning.
Az Első nyírségi Fejlesztési Társulással konzorciumban is
van folyamatban projektünk. NCA támogatással: a
fehérgyarmati, csengeri és mátészalkai kistérség
civilszervezeteinek adunk civil tanácsokat.
A szolgáltatási bevételeinkből új fénymásoló vásárlására
került sor, mivel megnőtt az igény a fénymásolás iránt.
Vállalkozók segítségével sor került a teleház festésére,
ezúton is köszönjük a segítséget Varga Árpád Gazda-
boltosnak. Moldáv delegáció járt Ópályiban. Az Észak-
alföldi teleház régió, régióközpontjaként működő
teleházunkra voltak kíváncsiak, valamint meglátogatták a
márokpapi, berettyóújfalui bojti teleházat is, amelyek több
szempontból is kiemelkedőek a régióban, országban.
Érdekes volt az összegzésük, miszerint ,,a teleházak olyan
tevékenységet végeznek a településeken, aminek olyan
eszmei értéke van, ami pénzben nem mérhető”.
Teleházunk továbbra is minden eddigi szolgáltatásával vár a
település lakóira. Továbbra is bérelhető a videókamera és a
digitális fényképezőgép. A teleházban hirdetés is feladható,
digitális és papíralapú formában egyaránt.
Fax küldésére is van lehetőség, akár külföldre is. Heti 1
órában továbbra is ingyenes internetezési lehetőséget
biztosítunk az álláskeresőknek és a nyugdíjasoknak. Az
Őstermelőknek 2008-tól kötelező lesz adószámmal
rendelkezniük. Ezzel kapcsolatos ügyintésben is szívesen
nyújtunk segítséget a teleház nyitvatartási idejében. Az
SZJA1%-ból 66 250 Ft érkezett egyesületünkhöz, melyet az
alapszabályban meghatározott céljaink megvalósításához
használtunk fel. Ezúton is köszönjük a felajánlóknak.

Az Ópályiak Baráti Köre Egyesület 2006 évi
közhasznúsági jelentése

Az Ópályiak Baráti Köre Egyesület
Székhelye
Adószám
Működési területe

Főbb gazdálkodási adatok:

Számviteli beszámoló mellékelve.
Költségvetési támogatás bemutatása:

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Célszerinti juttatások kimutatása:

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

Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott
támogatások értéke, összege:

Az SZJA 1 %-ából

Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló

1995 - ben alakult.
: 4821 Ópályi, Petőfi út 2.

: 18794511-1-15
. Ópályi és térsége

Célja: ,,Ópályi község múltjának feltárása, jelenének és
jövőjének alakítása az élet minden területén.”
A ,,mátészalkai kistérség turisztikai, terület és
vidékfejlesztésének elősegítése”.

Összes közhasznú tevékenység bevétele: 5 584 000 Ft
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 4 982 000 Ft
Tárgyévi pénzügyi eredmény: 926 000 Ft

2006-ben az Egyesület költségvetési támogatást nem
kapott.

:
Az egyesület pénzeszközei az előző évihez képest
növekedtek, 816 000 Ft-ról 926 000 Ft-ra.
A növekedést a nyertes pályázati összegek érkezése
okozta, a projektek a következő évre átnyúlóak voltak.
Az Egyesület tárgyi eszközeiből, immateriális javaiból
értékesítés nem történt.
50 000 Ft-ot meghaladó tárgyi eszközök kerültek
beszerzésre:
1 db számítógép terminálokkal, és szoftverrel. (NCA
működési pályázati támogatással).

Az Egyesület közhasznú foglalkoztatásra a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központtól és a
mátészalkai kirendeltségtől összesen: 1 534 000 Ft ot
kapott, amelyet a foglalkoztatottak munkabérére és
járulékaira fordított.
Magyar Teleház Szövetség Észak-alföldi Regionális
Tagozatától a régióközpontként való működéshez 120 000
Ft-ot kaptunk.

2006-ben az NCA pályázati forrásaiból projektekre és
működésre összesen. 1 271 000 Ft-ot kaptunk.
A helyi önkormányzattól Egyesületünk pénzbeli
támogatást nem kapott.

Aszervezet vezető tisztségviselői semmilyen juttatást nem
kaptak.

kapott 66 520 Ft-ot az egyesületünk
által működtetett teleház kis értékű tárgyi eszközeinek
beszerzésére fordítottuk.
Az egyesület közhasznú tevékenységből származó
bevétele: 1 500 000 Ft volt, amelyet teljes egészében a
teleház működtetésére fordítottunk.

:
2006-ban tevékenységeinket a pályázati és
forrásteremtési lehetőségek kihasználása határozta meg,
ennek érdekében több hazai és Uniós forrásra adtunk be
pályázatot.
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Az alapszabályban meghatározott tevékenységeinket 2006-
ban is végeztük.
A teleházban különböző térségi és helyi projektekben 3 fő
dolgozott folyamatosan, ők biztosították a teleház heti
órás nyitva tartását és a szolgáltatások nyújtását a lakosság
megelégedésére.
2002 óta egyesületünk működteti 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 megfelelő
infrastruktúrát.
Egyesületünk tagjai havi rendszerességgel találkoznak a
teleházban.
A romák integrálása érdekében 2006-ban is több pályázat
került beadásra, melyeket minden esetben forráshiány miatt
utasítottak el.
Az NCA Civil fejlesztő szolgáltató és információs
kollégiumának támogatásával ,,Civil részvétel erősítése a
vidékfejlesztésben a mátészalkai kistérségben” címmel
indítottunk projektet a kistérség fejlesztéséért

:
Részt vettünk az Ópályi Aratófesztivál megrendezésében. A
helyszínen biztosítottuk a teleház szolgáltatásait,
meghívókat, okleveleket készítettünk, részt vettünk a
főzőversenyben, falusi virtus vetélkedőben..
Az NCApályázati támogatásával sikerült rendszeressé tenni
az Ópályi Hírlap kiadását.
Kapcsolataink más szervezetekkel:
Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és tagjai vagyunk:

- a Város és Faluvédők Szövetségének
- a Vidék Parlamentjének
- AMagyar Teleház Szövetségnek
- AMagyar Leader Szövetségnek
- Akistérségi Civil Egyezető Fórumnak

2000 óta ápoljuk a kapcsolatokat a romániai Gencs
civilszervezetével a Szent Balázs Alapítvánnyal. 2006-ban
az NCA Nemzetközi Kollégiumának támogatásával több
közös kulturális projektet sikerült lebonyolítani.
1998 óta van kapcsolatunk kárpátaljai civilszervezetekkel,
hagyományőrző csoportokkal.
2006-ben ezek a kapcsolatok más szervezetekkel is
bővültek, szintén NCA pályázati támogatással sikerült
erősíteni a határon túli civilkapcsolatokat.
2006-ban több pályázatot készítettünk más térségi
civilszervezetnek, nyújtottunk pályázati tanácsot
önkormányzatoknak, vállalkozóknak.

Nagy volt a család, menni kellett a megélhetésért; meséli
Erzsike néni, aki 40 évig Szamosszegen élt férjével és
családjával, de most visszakerült szülőfalujába, Ópályiba a
lányához Erdélyi józsefnéhez.
Fiatal korában hetente a szomszédos barátnőimmel a Gróf-
tagon, Pályin keresztül gyalog mentünk Szalkára a piacra.
Vittünk amink volt; csirkét kacsát, tejet, tejfölt, túrót, vajat.
Így tudtunk egy kis pénzhez jutni gyerekeink
ruházkodásához.
Az egyik alkalommal, valamikor 1946-ban is ezt tettük.
Korán beérkeztünk a piacra és vártuk a vevőket. Jöttek is, és

74

Kulturális tevékenységeink

Külföldi kapcsolataink:

Megbukott a pengő!

ahogy kimondtuk valaminek az árát, már vitték is, nem
alkudtak. Hamar eladtunk mindent. Eleinte örültünk a sok
pénznek. Egyszer csak jött a kisbíró és kidobolta,
megbukott a pengő és az új pénz a forint lesz. Mi pedig
sírva fakadtunk, mert becsaptak bennünket a városi népek.
Ők már tudhattak róla. Mi is vásárolni akartunk, de a trillió
pengőinkért alig kaptunk valamit.

Elmesélte: Bokor Menyhértné - Erzsike néni

Akár virrad, akár nem, hajnali 4 órakor ébresztő, mert
disznóölés lesz.
Elsőként érkezik Csabi, a hentes fiával együtt. Előkészíti
szerszámait, a hosszúnyelű fogót, az acél hurkot
fogantyúval, a fejszét és persze a szúrókést. A háziak is
sürögnek, forognak, fő a kávé, előkészítve a fogó pálinka.
De hol a disznó? Ja, azért menni kell Doboséknál, mert
tőlük vesszük. Felkerekedik a csoport, a hentes és a fogók.
Először utánfutó kell a szállításhoz, majd jöhet a szúrás. De
hol mérjük hajnali ötkor? Hol, hát Buzsikéknál! Szólt-e
neki valaki, meg volt-e beszélve? Aggodalmaskodom.
Nehogy felzavarjuk őket! A hentes és a gazda egyöntetűen
állítják, Buzsikéknál meg lehet mérni! Kinyitjuk a kaput,
betolatunk, lemázsáljuk a disznót. Aggódva figyelem az
ablakot, mikor gyújtanak világot és vonnak kérdőre
bennünket a hajnali zavarkodásért, de semmi mozgás!
Megkötöttük az üzletet. Disznó vissza az utánfutóra, kaput
bezárjuk. Most már jöhet a perzselés.Adisznóölés rendben
lezajlott.
„Egy kis toroskáposztát készítsetek Buzsikéknak is” -
mondom.
Elviszem a kóstolót, megköszöntöm a Katalinokat és félve
megkérdezem: Nem hallottatok valami zajt hajnalban?
Úgy aludtunk, mint a bunda állítják.
A kóstolót a hajnali zavarkodásért hoztam, ugyanis itt
mértük meg a disznót.
Ja, az nem zavar minket, mások is így csinálják.

Hajnali mázsálás Buzsikéknál!

Hiába nagy szíve van az én Pisti barátomnak.

Bankó Csaba és segítői munka közben

Egyik koma mondja a másiknak:
-Levágnám ezt a disznót, -Komám mi az akadálya?
-Hát a szomszéd nem engedi.

Nyakunkon a disznóölés. De se disznó, se szalma.

?

?
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Karácsonyi böjti készület

Események rendezvények

Egyházunk november 15-től negyven napig tartó böjtöt
rendel el, melyet karácsony előtti böjtnek nevezünk. Ez a
gyakorlat, hogy a nagy ünnepek előtt böjttel készítjük elő
magunkat, az egyház első századaiba nyúlik vissza.
Ahogyan a gyermekét váró gondos és lelkiismeretes
édesanya testben és lélekben előkészül gyermeke
születésére, hogy minden rendben legyen, úgy kell a
keresztény embernek is előkészülni az értünk emberré
levő Isteni kisded születésére.
Mire megszületik Jézus, nekünk testben és lélekben
alkalmassá kell válni a vele való találkozásra, az Ő méltó
befogadására. Ebben a lelki előkészületben szent atyáink
gondolatait szeretném mindannyiunk elé állítani.
„ Ne csodálkozz, hogy minden nap elesel; ne hagyd abba,
hogy bátran felállj, és őrangyalod becsülni fogja
türelmedet.” (Lépcsős Szent János) „Jobb mosollyal
félbeszakítani az ingerlékenységet, mint meg-
fékezhetetlenül tombolni.” (Szír Szent Efrém)

Visszatekintve az elmúlt nyár eseményeire, míg sokaknak
a nyaralás, a pihenés jut eszébe nekem az a sok-sok
élmény amely egyházközségünket érte a nyár folyamán.
-Június végén egynapos autóbuszos kirándulásra
indultunk a kicsikkel. Meghódítottuk a fűzéri várat,
sétáltunk és játszottunk a zempléni hegyekben, ebédet
készítettünk Kőkapunál, utaztunk a kisvasúttal,
fagyiztunk Kisvárdán, egyszóval jól éreztük magunkat.
- A nagyobbakkal három napos bicikli túrán fedeztük fel a
szatmári táj szépségeit. Sonkádon a Kisbukónál volt a
főhadiszállásunk. Innen karikáztunk el Túristvándiba a
vízimalomhoz, majd a Túr és a Tisza összefolyásához a
Nagybukóhoz . Sok szépet lá t tunk , ke l lően
megtornáztattuk izmainkat, jókat játszottunk és
beszélgettünk, és nem utolsó sorban nagyokat fürödtünk.
Élményekben gazdagon, kissé fáradtan jöttünk haza, de
jövőre ismét megyünk !
-Énekkaros hétvégét tartottunk a sonkádi Kisbukónál,
zuhogó esőben, didergő hidegben, de derűs és örömteli
lélekkel.
-Nagyboldogassszony napján augusztus 15.-én közel 400
fiatal pihent meg nálunk az egyhetes máriapócsi
zarándoklat alkalmával. A zarándoklat fele útján nálunk
pihentek meg egy lelkigyakorlatos délelőttre elmélkedni,
a szentliturgián velünk imádkozni, testet lelket felüdíteni.
Jó volt látni azt a 400 lelkes , hitre éhes és hitéről tanúságot
tevő fiatalt, akik között a mieink is ott voltak.
-Néhány nap múlva augusztus 18-án mi is elindultunk
Máriát dicsérni, és az Ő csodatévő kegyképéhez közel
130-an elzarándokolni. Mondhatom, hogy már
hagyomány, hagyomány, hiszen az idén ötödik
alkalommal tettük meg ezt az utat. Évről évre többen és
másokkal érezhettük meg, hogy mily jó az atyafiaknak
együtt imádkozni. Jövőre ismét megyünk és másokat is
várunk.
-Augusztus 20-án ismét egyházközségi napot tartottunk.
Sokak segítségével, amit ezúton is megköszönök. Ismét
egy szép napot tölthettünk együtt, tábori szentmisével,
kenyérszenteléssel. Volt ott minden, mi szem s szájnak
ingere, imádság, játék, kézműves foglalkozások, ének
beszélgetés stb. Reméljük mindenki jól érezte magát.

-A templom falának levert lábazatát három rétegű szellőző
vakolat rendszerrel láttuk el remélve, hogy a fal szellőzését
sikerül megoldani. A lábazatot saját erőnkből társadalmi
munkában vertük le. A megvásárolt anyagokból a lábazatot
azArdeston KFT. felajánlásként készítette el. Mindenkinek
köszönet az elvégzett munkáért. A szellőzés mind jobb
biztosítása érdekében dréncsövet és szigetelő lemezeket is el
fogunk helyezni az alaptest mellé.
-Szeptember 1.én közös tanévkezdő szertartással engedtük
iskolába és óvodába gyermekeinket, kérve rájuk a Szent-
lélek Úristen segítségét.
-Október 7-én tartottuk templombúcsúi ünnepünket. A
kerület papságával az énekkar énekével, és a szép számban
jelen lévő hívekkel adtunk ismét hálát a mindenható
Istennek.

Az elmúlt hetekben sokan nézelődtek kíváncsian a parókia
udvara felé, feltéve magukban a kérdést: mi épül már
megint? A parókia épülete és a hittanterem közötti üres
területen egy kis filagóriát készítettünk. Alatta a múlt
hangulatát idézve közös társadalmi munkával egy kemencét
építettünk Hogy minek? Hála Istennek Ópályiban , még él a
hagyomány, hogy a húsvéti pászkát sok háziasszony még
maga süti meg. Szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy ezt
a régi módon, mindenki az egyház közös kemencéjében
tehesse. Itt szeretnénk majd augusztus 20.-ára az új kenyeret
magunknak megsütni, és így a magunk kenyerét megáldani
és megenni. Egyházközségi rendezvények alkalmával, a
gyerekekkel és a fiatalokkal remélem sokat fogjuk
használni. Természetesen szeretnénk másoknak is
lehetőséget biztosítani, hogy alkalmanként bárki süthessen
benne. Azoknak pedig akik anyaggal és munkával segítettek
az elkészítésben sor erőt és az Isten bőkezű áldását kérjük.

Tolsztojnak a híres orosz írónak van egy ilyen című műve. A
cím magában hordozza emberi életünknek a törekvéseit. Az
egész emberiség békére vágyik, de azt gondoljuk, hogy ezt
csak harcok és háború által érhetjük el. Küzdelem, harc,
háború az egész életünk, a családban, a munkahelyen, a
falunkban, az országban. Most a karácsony ünnepe előtt
Jézus Krisztus arra tanít minket, hogy a békét nem
háborúval, hanem az önfeláldozó szeretettel lehet
megszerezni. A háborúban nincsenek győztesek, mindenki
csak veszít. Az önfeláldozó szeretettel viszont mindenki
csak nyerhet, családi boldogságot, lelki békét , emberséget,
szeretetet. Erre tanítson bennünket a karácsony éjszakáján
megszülető Jézus az ének szavaival: „Békét adj szívünknek,
békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak”
Így kívánok én is mindenkinek áldott, békés karácsonyt az
Ópályi Görög Katolikus Egyház nevében!

December 21-22-én karácsonyi lelkigyakorlat és
szentgyónási lehetőség lesz templomunkban. Esténként

ődik a gyóntatás, majd a szentmise.
-Karácsony szent este a tavaly elkezdett módon 4 órakor
indulunk énekelve az utcák végeiről, és a templom előtt
találkozva együtt megyünk be a templomba. A templomban
az énekkar és a gyermekek műsora készít elő bennünket a
pásztorok miséjére.
-Éjfélkor pedig nagyesti zsolozsmát végzünk.
-Karácsony napjain d.e. 10 órakor kezdődik a szentmise.

Elkészült a kemence

Háború és béke

A karácsony szertartási rendje
-

½ 5
kor kezd

Katolikus Krónika
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Hálás szívvel élni
„Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra

vigyáz, annak mutatom meg az Istennek szabadítását” írja a
Zsoltárok könyvében Ászáf. Ez a hitvallástétel azóta is
helytálló és időszerű. Egyházi évünkben minden Urunkat
magasztaló eseményért a mögöttünk és az előttünk álló
alkalmainkra nézve szükséges, hogy Istenünk és
embertársaink felé hálásak legyünk és maradjunk. Ahol
Isten Szentlelke népe közösségében jelen van, ott az átélt
lelki élmények ha elmúlnak, akkor is megmaradnak.
Egyházközségünk fiatalabb és idősebb tagjainak örömére
és lelki épülésére tettek hitükről vallást május 20-án és
Pünkösdvasárnap 27-én konfirmálóink és így
gyülekezetünkben első Úrvacsorázók lettek: Bodó Tünde,
Huzlik Mariann, Ernyei Mónika, Katona Anna, Kedves
Florencia, Kicsák Anett, Czomba Sándor, Kokas György és
Takács Árpád ifjaink. Június 10-én vasárnap délután pedig
hittanosaink templomi tanévzáró Istentiszteleti alkalma
volt. Lelkileg igen építő volt ifjú testvéreink
bizonyságtétele család és gyülekezeti tagjaink jelenlétében.
Ha nagy előkészítő munkával és nagy áldozatot hozva is, de
mégis sikerült eljutnunk gyülekezetünk gondnokának
indítványozására augusztus 7-én szülői kísérettel
hittanosainkkal összesen 68-an.

Ugyanezen a héten 11-én korábbi tervünk valósulhatott
meg a Presbitérium tagjainak vezetésével a parókia kerítés
és előtér festése gondos előkészítői munkáival együtt.
Mindnyájunk munkáját magas fokon segítette Fekete Gábor
testvérünk kompresszoros gépi festési munkája. Hálásan
köszönjük mind az Ő, mind gyülekezetünk tagjainak egész
napos szeretett munkáját. Ugyanezen a napon még
templomunk belső takarítása is megvalósulhatott
nőtestvéreink szorgos munkája által. A szeretett munkákat
végző Trockis Béláné presbiter testvérünk babgulyással
látta vendégül. Isten tartsa meg szokását. Szabó József
presbiter testvérünk asztalos munkáját és Szabó Bertalan
testvérünk kőműves munkáját itt szeretném megköszönni
egyházközségünk nevében.

Kerítésfestés előtti gondos munka

Az Újkenyérért való községi hálaadásunk napján augusztus
20-án gyülekezetünk énekkara is szolgált. Itt énekeltük el
először a Magyarok Világhimnuszát a jelenlévők lelki
épülésére.

Isten előtti hálaadásunk kiemelkedő alkalmát október 28-
án éltük át, amikor templomunk mindkét harangjának
generál felújítása és újra villamosításáért adtunk hálát
Istennek. Ezen az ünnepségen meghívott vendégeink a
Szatmári Református Egyházmegye Elnöksége volt. A
köszöntő szavaim után Isten igéjét nagytiszteletű Barta
Gyula esperes úr hirdette templomunkban a 121. zsoltár
alapján. Egyházmegyénk gondnoka Tóth Zoltán és
felesége örömmel elfogadták meghívásunkat. Esperes úr
és felesége valamint gondnok úr és felesége életére Isten
áldását kértük. Az áldás mondás után gyülekezetünk
tagjainak harangfelújí tásra szánt adományait
köszönhettem meg egyházunk nevében. Egyházmegyénk
első emberének és feleségének énekkarunk szolgálatával
sikerült életre szóló örömöt nyújtani. Ez a hálaadó
ünnepünk szeretet-vendégséggel ért véget.

Őszi hálaadásunk záró alkalma a reformáció
megünneplése (október 31-én) és a bűnbánati hetünk után
az Újborért való hálaadásunkkal november 4-vel bezárult.
Lelki épülésünk, mint minden évben őszi evangélizációs
estéken folytatódott november 26-tól minden este 6
órától. Ezen a héten négy lelkipásztor is szolgál közöttünk
a templomunkban.

Veress Imre
Református lelkész

December 24-én és 25-én most is ottleszek a betegeinknél
háznál, valamint az idősek otthonában is az Úrvacsorával,
Isten Igéjével.

Karácsony Szent estéjén: 17 órától
Karácsony 1. Nap délelőtt: 10:30 órától (Úrvacsorával
egybekötött)
Karácsony 1. Nap délután: 15:00 órától
Karácsony 2. Nap délelőtt: 10:30 órától
Karácsony 2. Nap délután: 15:00 órától
Óév Estéjén este 17:00 órától hálaadó Istentisztelet.

Ünnepi Istentiszteleteink:

Parlamenti kiránulásunk

Istentől áldott Karácsonyi ünnepeket, és ered-
ményekben gazdag békés boldog új esztendőt
kívánunk a Református Egyházközség minden
tagjának és a falu minden lakójának!

A Református gyülekezet hírei
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Becsengettek az új tanévre

„Dönts jól-jövőd a tét!”

Iskolába hívogató

Zongoraoktatás

Szeptember 3-án a hagyományokhoz híven tanévnyitó
ünnepséggel és községünk egyházai adta áldással
megkezdődött a 2007/2008-as tanév. Iskolánkban 291
diák ült be az iskolapadba, s kezdte meg a tanulást 14
normál tantervű és 4 sajátos nevelési igényű osztályban.
Idén az első évfolyamon iskolaotthonos formában
tanulnak a gyerekek. A tankönyveket erre a tanévre is
m i n d e n t a n u l ó i n g y e n m e g k a p t a . I s k o l a i
gyermekétkeztetést 267 tanuló, délutáni napközis ellátást
3 csoportban 60 tanuló vesz igénybe. Iskolánk igyekszik
a gyerekek szabadidős tevékenységét sokszínűvé és
szervezetté tenni. Diákjaink érdeklődésüknek
megfelelően számos szakkörön, sportkörön vehetnek
részt.Az önként jelentkezők számára ebben a tanévben is
ingyenes úszásoktatást biztosítunk heti rendszerességgel
a mátészalkai uszodában. A művészeti képzés iránt
érdeklődők néptánc, színjáték, grafika és zongora
tanszak közül választhatnak. A hittanoktatáshoz
biztosítjuk a megszokott feltételeket. A Szatmári
Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat logopédus,
pszichopedagógus valamint gyógytornász szakemberei
hetente foglalkoznak a korrekcióra szoruló gyerekekkel
intézményünkben. Az eredményes nevelői-oktatói
munka végzéséhez biztosítottak a személyi és tárgyi
feltételek.

Nyolcadikosaink már az iskolaválasztás lázában égnek.
Hogy megkönnyítsünk egy életre szóló döntést, október
16-án az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
rendezésében Nyíregyházán, Pályaválasztási Kiállításon
vettünk részt. A közel száz kiállító között mindenki
megtalálhatta a képességeinek és érdeklődési körének
legmegfelelőbb iskolákat. Sok prospektussal és
néhányan kisebb ajándékokkal térhettünk haza.

2007. novemberében indult iskolánkban az „Iskolába
hívogató” foglalkozások nagycsoportosoknak program.
Ahol kéthetente egy alkalommal találkoznak az óvodás
gyerekek az alsó tagozatos nevelőkkel. Így alkalmuk
nyílik betekinteni az iskolai életbe, bekapcsolódni az itt
folyó munkába. Közvetlen, személyes kapcsolatba
kerülnek a majdani tanító nénikkel, némileg csökkentve
ezzel az iskolába lépéstől való szorongást.
Igyekszünk minden alkalommal minél szélesebb,
érdekesebb programot kínálni. Az első félévben lesz tán,
vers, daltanulás, mikulásvárás, karácsonyi készülődés,
sport-játékfoglalkozás, bábkészítés, farsangolás.
Reméljük ezen kezdeményezés sikeres lesz mind az
óvodások, mind pedig szüleik körében.

Iskolánkban 7 éve folyik zongoraoktatás. A 2007/2008-
as tanévben 13 gyerek veszi igénybe a délutáni órákat.
Többségük már évek óta részt vesz a képzésben.
Félévkor és év végén a szülők és vendégeink előtt adnak
számot az órákon elsajátított tudásról. Gyakorlási
lehetőség a kultúrházban és az iskolában adott.

Emlékezés a vértanúkra

Hírek az óvodából

Sikeres pályázatok

Az 1848-49-es szabadságharc bukása után közel két
évtizedes elnyomás nehezedett Magyarországra. Először a
szörnyű bosszú következett: akasztófa, puskagolyó,
börtön, száműzetés, bujdosás a szabadságharc
résztvevőinek. Idegen közigazgatást vezettek be,
széttagolták az országot. A magyar köznemesség és a nép
nagy többsége hű maradt a hazájához. A szabadságharc
szelleme tovább élt.

A megtorlás legerősebb hulláma 1849. október 6-án
kezdődött. Ennek a szomorú napnak a ködös felhős
reggelén végeztette ki Haynau osztrák vezér a tizenhárom
magyar tábornokot Aradon és Batthyányi Lajost, a magyar
kormány miniszterelnökét Pesten.

2007. október 6-án iskolánk hatodik és hetedik osztályos
tanulói elevenítették fel e nap eseményeit, a hősök
tiszteletére állított emlékoszlopnál. Az irodalmi
összeállítás előtt Fülöp István a megyei közgyűlés elnöke,
országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet, majd
elhelyeztük az emlékezés, és hála koszorúit.

A 2007/2008-as tanévet 4 óvodai csoportban, 106 beírt
gyermekkel kezdtük meg.
A kiscsoportban 24, a középső csoportban 28, a nagy I.
csoportban 27, és a nagy II. csoportban szintén 27 gyermek
került elhelyezésre.
Anagycsoportos korú gyermekek száma: 54 fő.
Az óvodapedagógusok legfontosabb feladata a gyermekek
iskolai alkalmasságra való nevelése oktatása.
Ebben a munkában segítséget nyújtanak A Szatmári
Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálatok munkatársai, 1
logopédus, 1 pszichopedagógus, akik egész tanévben, heti
egy alkalommal 3 illetve 4 órában segítik munkánkat a
beszédhibás, illetve a tanulási nehézségekkel küzdő
gyermekek korrekciójában.
Anyár folyamán óvodánk aulájának falára egy mesejelenet
lett festve Polgármester Úr közbenjárásával, SzegediAttila
rajz kommunikáció szakos főiskolai hallgató jóvoltából,
melyet ezúton is szeretnénk megköszönni.
Szép és esztétikus óvodánkban, nyugodt, kellemes és
barátságos körülmények között tölthetik mindennapjaikat
gyermekeink; izgatottan, reményteli várakozással,
lelkesülten készülve a közelgő Mikulás ünnepségre és a
Karácsonyra.

Több pályázatunk sikeres szereplése révén több programot
is el tudtunk indítani.

1.250 000 Ft a tanulóink délutáni sport-
foglakozását segítette. Sporteszközöket szereztünk be,
valamint az uszodabérlést és az utazást tudtuk
finanszírozni.

600.000 Ft a minőségbiztosítási, mérési-értékelési
rendszer fejlesztésére fordítható.
3.505.000 Ft az esélyegyenlőséget és felzárkóztató
tevékenységeket segítő programokra
2.000.000 Ft taneszköz-beszerzésre fordítható.

?

?

?

?

A Jókai Mór ÁMK hírei
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Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány

Kirándulás Budapestre

Az Ópályi Község Képviselő-testület 17/1996. (VII. 24)
számú határozatával hozta létre az alapítványt.
A közalapítvány 5 kuratóriumi taggal és 3 fő ellenőrző
bizottsági taggal működik. Az elmúlt 10 év alatt az
Alapító Okiratban megfogalmazott célokat próbáltuk
megvalósítani. Bevételeink a jótékonysági bálok
bevételei, szülői felajánlások, vállalkozók befizetései,
szja 1%-a, Apáczai Könyvkiadó támogatása volt.
Jelenleg a számlánkon 1 539 176 Ft van, amely
tartalmazza a tornaterem felújítására szánt 555 485 Ft-ot
is . Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek,
aki valamilyen formában is segítette alapítványunk
működését, bízva további jó együttműködésünkben.
Legutolsó rendezvényünk 2007. október 20-ai szüreti
jótékonysági bálunk volt, ahol kb. 200 fő kitűnő zene
mellett szórakozhatott hajnalig. Bevétel 376 400 Ft volt,
ami kiadás után 316 800 Ft. Ez az összeg is a
Takarékszövetkezetben lévő számlánkra került. Aki
szeretne részletes betekintést nyerni abba, hogy az
alapítvány számlájára befizetett összeget milyen célokra
fordítottuk az elmúlt 10 évben, tekintse meg a
www.opalyi.hu honlapot. Következő rendezvényünk
2007. december 31-én lesz, batyus szilveszteri mulatság
elő zenével, melyre minden segíteni és szórakozni vágyót
nagy szeretettel várunk a Jókai Mór ÁMK
Tornatermében. Belépőt csak elővételben lehet vásárolni
december 20-áig Drabikné Tóth Zsuzsánál a
Gyermekjóléti Szolgálatban és Pusztai Balázsnénál a
Művelődési Házban. Felnőtt belépő 2 500 Ft, gyermek 1
000 Ft. Várjuk a szórakozni vágyókat!

Tisztelettel a kuratórium és Ellenőrző Bizottság nevében:
Pusztai Balázsné kuratóriumi elnök

Ez év október 12-én ismét megtapasztalhattuk együtt a
kirándulás mindent felülmúló élményét. Az együttlétet
talán csak a látvány múlta felül. Az iskola Budapesti
kirándulása alkalmával a pedagógusok és a diákok egy
jelentős része az Országház megtekintése mellett döntött.
A tudatos magyarságra nevelés egyik fontos szerepe a
Himnusz és a Szózat megtanítása mellett az
Országháznak, a Parlamentnek a megtekintése. Európa
szerte talán a magyar Parlament a legszebb. Az épületbe
lépve egy fiatal idegenvezető fogadott bennünket, aki
lebilincselő stílusban mutatta be az Országházat. A
gyermekek fegyelmezetten, szinte áhítattal járták végig a
folyosókat és a termeket rácsodálkozva mindarra a
szépségre ami körülvette őket. A legemlékezetesebb a
kupolatarem volt, ahol a Szent Korona és a koronázási
jelképek megtekintésekor valóban úgy érezhettük, hogy
körülvesz minket a múlt a maga dicsőségével. A
kupolaterem után az ülésterembe is betekinthettünk.
Amit eddig csak a televízióból láthattak a tanulók, most
saját szemükkel is megtekinthették, hol születnek az
ország jövőjét meghatározó döntések. A parlamentből a
Magyar Nemzeti Múzeumba vettük utunkat, ahol tovább
folytattuk múltunk emlékeinek felkutatását. Egy szép és
tartalmas napot töltve együtt fáradtan, de élményekkel
gazdagon tértünk haza.

Szüreti vetélkedő

Otthon az iskolában

„Itt van az ősz, itt van újra…” idézet is méltán lehetett
volna a címe az egyik szép őszi délután megrendezésre
kerülő Szüreti vetélkedőnek, amit minden évben
megrendezünk a gyerekek nagy örömére.
A néphagyomány szerint a szüret időpontja valamilyen
jeles naphoz kötődik Szent Mihálytól (szept. 29.) Simon
Júdás (okt.28.) napjáig. Az előző korok szüreti hangulatát,
szokásait idéztük fel tanulóinkkal ezen a szüreti vetélkedőn
is.
Az alsó tagozatosok közül a 3. és 4. osztályosok, valamint a
felső tagozatos osztályok csapatokban mérték össze
tudásukat.
A délutáni verseny jó hangulatban zajlott, amit az
évszakhoz kapcsolódó rejtvények, fejtörők és sok-sok
játékos, ügyességi feladatok gazdagítottak. A megoldások
során diákjaink képzeletben részesei lehettek ezeknek az
eseményeknek, hiszen napjainkban egyre kevesebb gyerek
éli meg a szőlőszüret és az őszi betakarítási munkák igazi
hangulatát.
A közel 2 órás vetélkedés élményekkel gazdagodva telt el
és a végső sorrend kihirdetése után senki sem indult haza
üres kézzel.

Ebben a tanévben először vezettük be az első osztály
részére az iskolaotthonos oktatási formát. Ez jelentős
mértékben megkönnyítette az óvoda és iskola közötti
átmenetet, mivel sokkal inkább gyermekba rát és jobban
illeszkedik az életkori sajátosságokhoz is. Hozzájárul a
szorosabb kapcsolatépítéshez, a barátságos, családias
légkör kialakításához, hiszen a gyerekek naponta nyolc
órát töltenek az intézményben „összezárva”, egymásra és
nevelőikre utalva. A tanulás tempója alkalmazkodik a
tanulók természetes biológiai ritmusához, több a
szabadidő, valamint az új ismeretek begyakorlására
fordított idő is. Természetesen a tananyagot nekik is
ugyanúgy el kell sajátítani, mégis több idő és alkalom jut a
közös játékra, a kötetlen beszélgetésekre, mozgásos
foglalkozásokra. Két tanító és egy pedagógiai asszisztens
dolgozik az osztályban.Az osztályfőnökök naponta váltják
egymást, aminek csak egy hátránya van, hogy a szülőkkel
egyszerre csak egyikőjük tud konzultálni. Egyébként
kitűnően építenek egymás munkájára, mindent
megbeszélnek és közösen döntenek az osztály ügyeit
illetően. A szülők is hamar megkedvelték ezt az oktatási
formát, mivel az számukra is nagy könnyebbséget jelent,
hogy a „házi feladat” az iskolában készül el, így otthonra
már csak a gyakorlás marad(na). Az osztály összetételét
tekintve, a gyerekeknek mindenképpen hasznos az
iskolaotthon, mert számukra az a célszerű, ha minél több
időt töltenek az iskolában, szervezett keretek között.
Bár még alig három hónap telt el az iskolakezdés óta, és mi
félelemmel vegyes várakozással tekintettünk a tanév elébe,
mégis levonhatjuk a következtetést, hogy az egész napos
oktatási forma kitűnően szolgálja a tanulók érdekeit.
Reméljük, hogy ez a továbbiakban is így lesz, és a
következő évfolyamokban is bevezetésre kerül majd. Mi
minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy ez a lehető
legjobban működjön.
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A Jókai Mór ÁMK hírei

Emlékezés az 1956-os forradalom  és
szabadságharcra

„Szabadságunkat marokra fogtuk!
Új eszme ragyogott fenn az égen,
Dátum született a világon,
Mely tűzbe hozott minden szívet:
Szabad október 23!”

(Szabó László Dezső)

1956. október 23-a örökre bejegyzett dátum a szabad
emberek, a szabad népek krónikájában.
E napon egy kicsiny nép megzsugorított hazájában példát
izzított szét a külvilág felé. Mérföldkő ez a nap a magyar
történelemben. Névtelen hősök áldozták életüket a
hazáért, a szabadságért, az elnyomó hatalom
megdöntéséért.
1956 forradalma élő, kitörölhetetlen emlék. Itt él velünk,
bennünk. Azokban, akik megélték a csodát, majd
megszenvedték a bosszút, és azokban is akik azóta
születtek, akikre szüleik, nagyszüleik hagyományozták e
különös, becses örökséget.
Erre az 51 évvel ezelőtti „viharos” őszre emlékeztünk
2007. október 20-án. Iskolánk 4. és 8. osztályos tanulói
irodalmi összeállítással, montázzsal rótták le
tiszteletüket a forradalom és a szabadságharc hősei előtt.
Formabontó módon nem az eseményekre, történésekre
helyezték a hangsúlyt, hanem azokra a lelki
folyamatokra, érzelmi motívumokra építették
előadásukat, amelyeket a hősök, a kor emberei éltek meg
1956. október 23-án és az azt követő időszakban, majd a
megtorlás idején.
Az elhangzott versek, énekek, a színpadképek,
montázsok, állóképek egyszerre voltak érdekesek,
figyelemfelkeltők, gondolatébresztők, lélekemelők. A
hallgatóság, az ünneplő közönség szívére, lelkére
egyaránt hatottak.
Méltó főhajtás volt ez a hősök emléke előtt. Köszönet
érte a 4. és a 8. osztályos tanulóknak és nem utolsósorban
felkészítő nevelőiknek, segítőiknek: Géczi Tünde, Kósa
Mária, Némethné Garancsi Katalin, Takács Ágnes
tanárnőknek, valamint Durbák Zoltán és Bendzsa Tamás
tanár uraknak.
Velünk él ez az ünnep, s velünk él a hősök emléke, amíg
ilyen hittel és szívvel tudunk emlékezni.

Az előadás pillanatai

Ismerjük meg egymást

SNI-s tanulók sportrendezvényei és eredményei

Október 16-án első ízben rendezték meg Sápon a
Regionális ÁMK-k Kulturális Seregszemléjét. Ezen az
Ópályi Jókai Mór ÁMK is részt vett, 6 táncos lábú fiú
képviseletében, akiket a felkészítő tanár mellett, az
intézményvezető is elkísért. Ők 10-12 évesek, és
mindnyájan a SUDRIDOM Táncegyüttes tagjai. Négy éve
táncolnak együtt az iskolai művészeti oktatás keretében,
Kósa Mária vezetésével.
A rendezvényre, melynek házigazdája a sápi ált. iskola
volt, több környező településről érkeztek a fellépő
csoportok. Színvonalas produkciókat láthattunk, a mieink
a kanásztáncot és a zsebkendőst mutatták be.
Ismeretlen ismerősök gyűltek itt össze a zene, a tánc, az
ékes magyar szó köré, akik tökéletesen értették egymást,
mert mindannyian a művészet nyelvén beszéltek. Mi,
nézők is könnyen ráhangolódtunk erre a közös hangra,
hiszen a fergeteges hangulat minket is elvarázsolt.
Mesejáték közben valódi színészeket véltünk felfedezni a
színpadon, a zenés, táncos produkciók láttán az
együttmozgás harmóniájában gyönyörködhettünk. A zsűri
nem helyezéssel, hanem minősítő jelzőkkel rangsorolt, így
senki sem távozott üres kézzel. Az ópályiak a”
legpörgősebb csoport” elismerést kapták, csillogó szemük
pedig jelezte, hogy emlékezetes marad számukra ez a nap.
Bár eddig csak helyi, iskolai rendezvényeken szerepeltek,
most bebizonyították, hogy „idegenben” is remekül
megállják a helyüket. Eredményhirdetés után táncházzal
zárult a program.
Páratlan élményben volt részünk, a felhőtlen
kikapcsolódás mellett igazi feltöltődés volt ez a néhány
óra. Köszönet érte a szervezőknek, a fellépőknek és a
vendéglátóknak! Kívánjuk, hogy valóban hagyománnyá
váljon ez a kezdeményezés, hiszen mások értékeit a
magunk értékrendjébe beépítve, egymást megismerve
épülünk, így műveljük lelkünket és csiszoljuk elménket.

Fekete Csilla Mária

:

2007. szeptember 26-án
Bálint András 8.o. 1. helyezés

200 m síkfutás 2. helyezés

Szilágyi Jenő 8.o. kislabdahajítás 3. helyezés
100 m síkfutás 3. helyezés
200 m síkfutás 3. helyezés

Bálint Rebeka 7.o. kislabdahajítás 1. helyezés
300 m síkfutás 1. helyezés

Patály Gergely 7.o. kislabdahajítás 2. helyezés

Máté Éva 6.o. 100 m síkfutás 3. helyezés

2007 október 3.
Ópályi csapata  1. helyezés

Megyei Atlétikai verseny

Megyei Kispályás Labdarúgó Bajnokság őszi
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Újjáalakult a Demokratikus Roma Szervezet

2000-ben alakítottuk meg először 12 fővel Szervezetünket,
melynek célja a hátrányos helyzetű emberek érdekeinek a
képviselete, források a teremtése az életminőségük
javításához, tanulási nehézségek javítása, munkahely-
teremtés, otthonteremtés volt.
2007. november 20-án Szervezetünket újjá alakítottuk, új
vezetőséget választottunk és új tagokat vettünk fel.
Vezetőségi tagok: Máté Sándor elnök, Máté Dezső és Máté
György alelnök.
Az újjászervezés során csoportokat alakítottunk ki, az
Önkormányzat által be nem adott roma programnak
megfelelően, minden témakör feldolgozásra kerül.
A következő pályázati fordulóban egy jól kidolgozott
pályázatot szeretnénk beadni konzorciumi partnereinkkel
közösen.
2008-tól aktívan be szeretnénk kapcsolódni a Baráti Kör és a
Teleház munkájába, a pályázatírásokba, közösségfejlesztési
programokba.
Kérjük és várjuk minden civilszervezet, önkormányzat
támogatását.
ASzervezet nevében, minden Ópályi lakosnak békességben
gazdag boldog karácsonyt és új évet kívánok.

Máté Sándor
Elnök

Közmunkásaink térköveznek a Gyermekorvosi Rendelő
előtt. A régi kerítés elbontása és az új kerítés építése teljesen
megváltoztatta a környezetet. Tavasszal parkosítunk!

Karácsonyi műsort adtak a nagycsoportos óvodások

Újraindult az Ópályiak Baráti Köre Lovas szakosztálya.
Több körzeti és megyei versenyen sikeresen szerepeltek.
Aképen Balogh Miklós és fogata látható.

Lukács István megtalálta a faluban mutatkozó piaci rést
és mindenféle kerti és mezőgazdasági munkát vállal.
Főleg idős emberek bízzák meg talajelőkészítéssel,
növényápolással, permetezéssel. Jövőre valószínűleg
bővíti tevékenységi körét és fűnyírást is vállal.

Ópályi és Nyírparasznya képviselő testülete elhatározta,
hogy a jövőben körjegyzőségben működteti a
polgármesteri hivatalt. Körjegyzőnek Szentpéteri
Szabolcsot, Ópályi jegyzőjét választották.




