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XIV. NEMZETKÖZI
ARATÓFESZTIVÁL ÓPÁLYIBAN!

Programajánló: 2008. június 28. Szombat

?

?

?

?

?

?

"Szatmári Ízek" Főzőverseny: Önkormányzatok,
aratócsapatok, egyesületek, baráti társaságok,
vállalkozások részvételével

Búzanemesítés- és termesztés előadás a
Művelődési Házban

Martonvásári búza fajtabemutató
Népművészek bemutatója, foglalkoztatója
Élőzene: Varga József, Jónás fiúk

Erdélyi Miklós, Ópályi polgármestere köszönti a
vendégeket

Aratási bemutató ünnepélyes megnyitója,
aratócsapatok bemutatása

Ünnepi beszéd
Kivonulás az aratóhelyszínre
Az aratóhelyszínen az egyházak képviselői megáldják

az aratnivalót.
Aratási bemutató! 100 aratócsapat részvételével,

Guinness rekord felállítása.
Cséplési bemutató, Hof err traktorral,

cséplőgéppel
Házi kenyérsütési bemutató, hagyományos kemencékben

Főzőverseny értékelése

Rendőrkutya bemutató

9:00

9:00

9:50
9:00-17:00
9:00-10:30
10:00

-

-
-
-

-

13:00

13:30

16:30-17:00

?

? ,

?

?

?

?

?

?
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Géberjéni Nőegylet
Domahidi “Krasznaparti” tánc és énekcsoport

h

aratási bemutató értékelése
14:00-15:00

-

15:00-16:30

17:00-19:00
-
-
-
-
-
-
-

19:00
20:00

Falusi virtus vetélkedő
Paraszt forma-1 szekértoló verseny és más

ügyességi feladatok
Dukla - Ópályi Öregfiúk labdarúgó

mérkőzés

Horpácsik János Néptánc Fesztivál
Ökörítófülpösi Fergeteges
Ópályi Horpácsik János Néptánccsoport
Kocsord, Hóvirág Nyugdíjas Klub
Nyírparasznyai Asszonykórus
Dercen, Gyöngyös Bokréta Tánccsoport
Szamosszegi Nőegyesület
Jánoki Női Énekkar

CAIRO Együttes műsora
BIKINI együttes élő koncertje

-
-

Programajánló: 2008. Június 29. Vasárnap
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Kisállat bemutató és börze
Görög-katolikus szentmise, Református

Istentisztelet, Római katolikus szentmise
Motoros találkozó és felvonulás

Élőzene: P+P zenekar
Kakas szépségverseny
Katica Bábszinház (Nyíregyháza)
Motoros akrobatika; Hidi Miki bemutatója
Előadják az Ópályiak

KI-MIT-TUD?
Református Énekkar

8:00
10:00

13:00

15:00
15.30
16:00
17:00

? Arató bál
Irigy Hónaljmirigy koncert

Kísérő rendezvények:
Falunéző kocsikázás lovas és szamárfogaton.
Falusi múzeum, helytörténeti gyűjtemény
Falusi galéria: Varga József fafaragó népi iparművész
kiállítása és a domahi “gyermeklélekből született”
üvegre festett ikonok kiállítása.

ő ő

: 300Ft; 18 órától: 500 Ft
: 300Ft; 15 órától: 500 Ft

Erdélyi Miklós: 06/30/229-3341
/ /

20:00

Médiatámogatók:

Mindkét napon zene, tánc, büfé, jó hangulat várja az
érdekl d ket.

Szombaton
Vasárnap

További információ:

Pusztai Balázsné: 06 70 457-9283
Polgármesteri Hivatal: 44/407-551; 407-539
Jókai Mór ÁMK: 44/407-552
Ópályi Teleház: 44/407-121

Belép díj:ő

Hajó rádió
Agrárúnió
Kölcsey TV

Megérkeztek az aratócsapatok

Idén reméljük eljön 100 aratócsapat és új Guinness
rekordot állítunk fel!

www.opalyi.hu
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Az Ópályiak Baráti Köre Egyesület 2007 évi
közhasznúsági jelentése

Székhelye:
Adószám:
Működési területe:
Célja:

Főbb gazdálkodási adatok:
Összes közhasznú tevékenység bevétele:
Közhasznú tevékenység ráfordításai:
Tárgyévi pénzügyi eredmény:

Költségvetési támogatás bemutatása:

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Célszerinti juttatások kimutatása:

Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott
támogatások értéke, összege:

Az Ópályiak Baráti Köre Egyesület 1995 - ben alakult.
4821 Ópályi, Petőfi út 2.

18794511-1-15
Ópályi és térsége

,,Ópályi község múltjának feltárása, jelenének és
jövőjének alakítása az élet minden területén.”
A ,,mátészalkai kistérség turisztikai, terület és vidék-
fejlesztésének elősegítése”.

6.734.000 Ft
6.342.000 Ft

392.000 Ft
Számviteli beszámoló mellékelve.

2007-ben az Egyesület költségvetési támogatást nem
kapott.

Az egyesület pénzeszközei az előző évihez képest 602.000
Ft-ról, 392. 000 Ft-ra változtak.
A változást pályázatok megvalósításának üteme okozta, a
projektek a következő évre átnyúlóak voltak.
Az Egyesület tárgyi eszközeiből, immateriális javaiból
értékesítés nem történt.
100.000 Ft-ot meghaladó tárgyi eszközök kerültek be-
szerzésre:
- 1 db számítógép terminálokkal, és szoftverrel
- 1 db Konica Minolta fénymásoló (NCA működési pályá-
zati támogatással)
- 1 db használt traktor; 1 db használt cséplőgép került be-
szerzésre

Az Egyesület közhasznú foglalkoztatásra a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központtól és a
mátészalkai kirendeltségtől összesen: 885.515 Ft ot
kapott, amelyet a foglalkoztatottak munkabérére és
járulékaira fordított.
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával
2 éves projekt keretében projektasszisztens foglal-
koztatásra 1.156.600 Ft-ot kaptunk.
Magyar Teleház Szövetség Észak-alföldi Regionális
Tagozatától a régióközpontként való működéshez 120.000
Ft-ot kaptunk.
A központi költségvetési szervtől, az állami pénzalapból, a
helyi önkormányzattól kapott támogatás:
2007-ben az NCA pályázati forrásaiból projektekre és
működésre összesen: 2. 272.400 Ft-ot kaptunk.
A helyi önkormányzattól Egyesületünk pénzbeli
támogatást nem kapott.

A szervezet vezető tisztségviselői semmilyen juttatást nem
kaptak. Az SZJA 1 %-ából kapott 63.597 Ft-ot az
egyesületünk által működtetett teleház kis értékű tárgyi
eszközeinek (új székek) beszerzésére fordítottuk.
Az egyesület közhasznú tevékenységből származó
bev

.

étele: 1.435.000 Ft volt, amelyet teljes egészében a
teleház működtetésére fordítottunk.

Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló:

Kulturális tevékenységeink:

Külföldi kapcsolataink:

2007-ban tevékenységeinket a pályázati és forrás-
teremtési lehetőségek kihasználása határozta meg,
ennek érdekében több hazai és Uniós forrásra adtunk be
pályázatot. Az alapszabályban meghatározott
tevékenységeinket 2007-ban is végeztük. A teleházban
különböző térségi és helyi projektekben 3-4 fő dolgozott
folyamatosan, ők biztosították a teleház heti 68 órás
nyitva tartását és a szolgáltatások nyújtását a lakosság
megelégedésére. 2002 óta egyesületünk működteti az
Észak-alföldi teleházak régió központját, 83 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 rend-
szerességgel találkoznak a teleházban. A romák
integrálása érdekében 2007-ben is több pályázatot
készítettünk. Elkészült az önkormányzat támogatásával
egy felmérés, melynek szakmai összegzését
egyesületünk önkéntes munkában készítette el (értéke:
500.000 Ft). Egyesületünk készítette el az OFA- SZMM
által kiírt ,,Telepes” pályázatot, melyet első körben
támogatásra alkalmasnak találtak a döntéshozók. A
második kör azonban nem került beadásra. Az NCA
Civil Fejlesztő Szolgáltató és Információs
Kollégiumának támogatásával ,,Civil tanács”
létrehozása Ópályiban a részvételi demokrácia erősítése
érdekében címmel indítottunk projektet HEFOP 2.2.1
pályázat keretében konzorciumi tagként valósítottunk
projektet ,,Munkahelyteremtés” címmel.

Részt vettünk az Ópályi Aratófesztivál megrend-
ezésében. A helyszínen biztosítottuk a teleház
szolgáltatásait, meghívókat, okleveleket készítettünk,
részt vettünk a főzőversenyben, falusi virtus vetélkedő-
ben. Az NCA pályázati 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
- a Magyar Teleház Szövetségnek
- a Magyar Leader Szövetségnek
- a kistérségi Civil Egyezető Fórumnak

2000 óta ápoljuk a kapcsolatokat a romániai Gencs
civilszervezetével a Szent Balázs Alapítvánnyal. 2007-
ban az NCANemzetközi Kollégiumának támogatásával
több közös kulturális projektet sikerült lebonyolítani.
1998 óta van kapcsolatunk kárpátaljai civilszervezet-
ekkel, hagyományőrző csoportokkal.
2007-ben ezek a kapcsolatok más szervezetekkel is
bővültek, szintén NCA pályázati támogatással sikerült
lebonyolítani. 1998 óta van kapcsolatunk kárpátaljai
civilszervezet-ekkel, hagyományőrző csoportokkal.
2007-ben ezek a kapcsolatok más szervezetekkel is
bővültek, szintén NCA pályázati támogatással sikerült
erősíteni a határon túli civilkapcsolatokat.
2007-ben több pályázatot készítettünk más térségi
civilszervezetnek, nyújtottunk pályázati tanácsot
önkormányzatoknak, vállalkozóknak.

.
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Ópályiak Csíksomlyón!

1956-os Ópályi fiúk

Az Ópályiak Baráti Köre idén is szervezett zarándoklatot
a csíksomlyói pünkösdi búcsúra. Az egyesület tagjai és a
vendégek közel fél millió zarándoktárs között gyalogolt
fel a csíksomlyói kápolnához a búcsú színhelyére.
Valamennyien éreztük, hogy a csíksomlyói Szűzanya
várja gyermekeit. A katolikus székelység 441.
alkalommal zarándokolt el, sokszor 3-4 napot
gyalogolva a csíksomlyói Szűzanyához. A székely
keresztalják között volt hely a „Nyeregben” a világ
minden részéről érkező zarándokoknak is. Az egész
szertartás meghatóan és fegyelmezetten zajlott. A végén
a magyar és a székely himnuszt énekelte a tömeg. A
búcsú befejezése után Erdély több nevezetességét is
meglátogattuk. Voltunk a madéfalvai székely
emlékműnél, a Szent Anna tónál, a gyergyóditrói
templomnál, a szárhegyi kastélynál és Torockón a
világörökség részét képező csodálatos kis faluban.
Szállásunk Marosfőn a Maros torkolatánál volt. Az
utazás fárasztó volt, de a végén mindenki azt mondta:
„Jövőre újra jövünk!” Erdélyi Miklós

Oláh Öcsi, Soltész Berti, Erdei Gyula,
Fazekas István, Rácz Olivér

Herdon István, Kerezsi Zoltán,
Molnár Elek, Madár Pál (1957 Mödling)

A búcsúban

Álló sor balról:

Guggolnak balról:

Hírek a Teleházból

Szolgáltatásaink:

Egyéb személyi és háztartási cikkek kölcsönzése

Szoftver és operációs rendszer telepítése,
újratelepítése (hozott szoftverrel)
Humán szolgáltatások

NCA

Amennyiben továbbra is Ópályiban képzeljük el a
jövőnket, itt akarunk gyermekeket és unokákat
nevelni, szükségünk van egy közös jövőképre, egy
olyanra, amit közösen dolgozunk ki

Az Őstermelők figyelmébe!

adószámmal (
)!

Aki még nem rendelkezik ilyen adószámmal, az nem
fogja tudni érvényesíttetni az Őstermelői igazolványát,
és nem tudja leadni a termékét a felvásárlónak!

A Teleház a nyári időszak alatt is a szokásos nyitva
tartással várja látogatóit.

- internethasználat
- nyomtatás
- spirálozás
- laminálás
- telefon, fax használat
- névjegykártya készítés
- meghívó készítés
- adatarchiválás
- szkennelés

- digitális fényképezőgép
- videokamera
- elektromos fűnyíró

- hírközpont, hirdetések, hírek megjelenítése
(elektronikus és papír alapon)
- ügysegédlet: kérelmek, beadványok, hivatalos ügyek
intézése
- APEH adatszolgáltatás, SZJA bevallás technikai
segítségnyújtás
- pályázatfigyelés, tanácsadás
- közhasznú tájékoztatás
- ügyfélkapu használatban segítségnyújtás
Az Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs
Kollégiuma által támogatott pályázat keretében
megalakításra került a Civil tanács, amely a civil lakosság
érdekvédelmét kívánja ellátni. Ennek érdekében
kidolgozásra került egy civil koncepció, mely Hírlapunk 5
7 oldalán található.Ahhoz, hogy a koncepcióból fejlesztési
stratégia legyen, fontos, hogy a lakosság legszélesebb
rétege vegyen részt a kidolgozásban. Amint az előzőekben
említett cikkből is kiolvasható, a településen döntéshozó
pozícióban lévő képviselők és intézményvezetők nem
vettek részt a munkában. A stratégia kidolgozását ennek
ellenére szeptemberben elkezdjük, amelybe a teljes
lakosságot be kívánjuk vonni.

.
Ezért kérünk minden Ópályi lakost, vegyen részt a
szeptemberben kezdődő stratégia készítésben. Meghívót
fogunk küldeni mindenkinek!

2008-ban már csak azok az Őstermelők tudják értékesíteni
mezőgazdasági termékeiket, akik az APEH-től igényelt

rendelkeznek! ami nem azonos az adó-
azonosító jellel

Erdélyi Ilona-teleház gazdaasszony
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A sajtból nem szabad mindig csak a lyukat látni

Bevezetés

Részvételi demokrácia erősítése Ópályiban

NCA-CIV-07-B.

Mit terveztünk?

Hogyan történt, az elmúlt három napban?

Alapfogalmak értelmezése

Előadások
Kommunikáció

Atárgyalás

Értekezletek:

Részvételi demokrácia erősítése Ópályiban
Közösen együtt a jövőnkért!

A jelen dokumentum az Ópályiak Baráti Köre Egyesület,
című

NCA-nál elnyert pályázat keretében készült - kollégiumi
kód: -, a településen működő civil-
szervezetek képviselői részére, Tivadaron - 2008.
március 29-én megtartott tréning jegyzőkönyve,
amelyben a tréningen elhangzottak lényegi elemeit
rögzítettük.

Három találkozó (előadások és tréningek)
Csapat építés (1 napos) összehangolódás, civil tanács

létrehozásának módszertana
Milyen települést szeretnénk? (2 napos) önkor-

mányzati és civil vezetők képzése és csoportos alkotási
program

Közösen, együtt a jövőnkért (1 napos) közösségi
demokrácia működtetése, csoportos alkotási program

Előítélet, sztereotípia, faj, rassz, nemzet, nemzeti
identitás, nemzeti kisebbség, etnikum, idegenek.

- Figyeld és hallgasd meg! Figyelj
magadra! Az ellenvetések kezelése. A jól alkalmazott
kérdezési technika. Hibás kérdezési módok.

alapmodellje, tárgyalási stílusok, a helyes
tárgyalás, a személyes fellépés, társas érintkezési
formák, eredményes és hatékony megbeszélések

ajánlott kérdések - az értekezlet előtt
tegyük fel! A megbeszélés lefolyása mire ügyeljünk? A
résztvevők előkészítése. A szakszerű megbeszélés-
vezetés. Tanácsok a megbeszélések résztvevőinek.
Megbeszélési jegyzőkönyv

A falu probléma-, erőforrás-
térképének, SWOT analízisének, közreműködőinek
(stakeholderei) összeállítása.

A csapathatékonyság növelésére különböző
játékok.

Előadások, a közösségi részvételhez szükséges
ismeretek elsajátítsa

Gyakorlatorientált képzés
Esettanulmányok
Példák
Egyéni és csoportmunka
A tapasztalatok megbeszélése

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Csoportmunkák:

Játékok:

A program során alkalmazott módszerek:

? A közös munka eredményének hasznosítása a
gyakorlatban

Eredmények

A falu problémalistája
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hogyan orvosolhatók a problémák?
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Afalu erőforráslistája
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Az érintettek és az érintettségük

elkötelezettek és tesznek
akadékoskodik

a
jogaik nincsenek összhangban a kötelezettségeikkel

szem-
lélődnek

Nagy a létbizonytalanság
Széthúzás van a képviselő-testületben
Kevés a munkahely
Szociális segélyből, állami támogatásból akarnak

megélni az emberek
Megtermelt javainkat lopják, büntetlenül
Összefogás hiánya, elégtelensége
Széthúzás van a faluban
Sok a munkanélküli
Legalizálttá vált a lopás és az erőszak
Aképviselő-testület nem “értékeli” a civilek munkáját

Munkahely biztosítási program: falusi vendéglátás,
helyi piac, közösségi vállalkozások stratégia

Rendszerben élni program
Kommunikációs program, kit, miért választottunk
Munkanélküli adatbázis
Közbiztonsági program
Összefogási program
Konfliktuskezelési- és együttműködési program
Szemléletmód váltási program
Továbbképzések, önkéntes PR munka

Mezőgazdasági vállalkozók
Civil szervezetek
Város közelsége
Nemzetközi civil kapcsolatok
Falusi vendéglátás
Meglevő állami gazdaság tulajdona
Halastó
Egyházak
Teljes infrastruktúra
Teleház

Polgármester, Ópályiak Baráti Köre, teleház, egyházak -

Aképviselő-testület
Aroma szervezetek közömbösek és kívülállók

Acivil szervezetek és a helyi véleményformálók -

?

?

?

?

Erősségek Gyengeségek
? Interkuturálisnépesség
? Helyi szolgáltatások,

közműellátottság
? Civilek
? Egyházak
? Helyi vállalkozók
? Intézmények

? Interkuturálisnépesség
? Széthúzás, azösszefogás hiánya
? Érdektelenség
? Nagyszámúképzetlenmunkaerő
? Mástól várjákamegoldást
? Kevés amunkahely
? Nincsbelsőpiac

Lehetőségek Veszélyek
? Afaluelhelyezkedése
? Lakatlanházak
? Elszármazottak
? Munkaerő
? Idegenforgalom

?Lopás, erőszak
?Bizalmatlanság, pletyka, áskálódás
?Alacsonya részvételi demokrácia
szintje
?Amezőgazdasági termékeknek
nincspiaca
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? Az emberek várják a jobb napokat és, hogy

Határozzuk meg ötletrohammal milyennek szeretnénk
látni a falut. Soroljuk fel a falu legfontosabb céljait, a
jövőképet leginkább korvonalazó gondolatokat

amely városias, a városi és a falusi élet előnyeit
ötvözi, virágos, csendes és teljes az infrastruktúra

ahol baráti közösségek vannak
ahol jó a közbiztonság
ahol őrizzük a hagyományokat
ahol jó az oktatás és tudatos felnőttek kerülnek ki az

iskolapadokból
ahol törvénytisztelő állampolgárok között lehet élni
ahol toleráns polgárok élnek
ahol vannak munkahelyek
ahol van kultúra (mozi, színház, saját színjátszó

csoport, tánccsoport, stb.)
amely meg tudja tartani a lakóit, a fiatalokat
ahol házakat építenek
ahol fejlődés van
ahol a kisebbség is a társadalmi normák szerint él és

azt kötelezőnek tartja magára nézve
ahol keresik a saját életük jobbra fordulását,

oktatásban, higiénikus életmódban, igényességben
ahol megszűnik a kisebbség kategória
ahol szálláshelyek vannak
ahol törvény előtti egyenlőség van
ahol önfenntartó a falu (növénytermesztés,

állattenyésztés, feldolgozás, piac és munkahelyek)
ahol értékes hagyományokat ápolnak (füstölt sonka,

szilvalekvár, kenyérsütés, házi savanyú, helyi iparosok,
népi kultúra)

ahol gondoskodnak az idősekről, a rászorultakról
(fogyatékosok, leszakadók)

ahol összefogás van
ahol közösségi terek vannak (játszótér, klubok,

szabadidő központ)
ahol erős, nyitott, közösségteremtő egyházak vannak
ami a város szabadidőközpontja
amely a Szamos, Kraszna vízrendezésből profitál
ahol a természeti környezetet megóvják és

kihasználják a Szamos, Kraszna nyújtotta lehetőségeket
ahol védik a természeti értékeket és vedelem alá

helyezik azokat
ahol a határon túli magyar testvéreinkkel tartják a

kapcsolatot
ahol jó és karbantartott közutak vannak
ahol megoldott az esővíz-elvezetés

valaki
tegyen valamit.

Afalu jövőképe projektötletek gyűjtése

Milyen falut szeretnénk? Olyat…
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.
30.

Alegfontosabbnak tartott projektek
?

?

?

?

?

ahol jó a közbiztonság
amely meg tudja tartani a lakóit, a fiatalokat
ahol közösségi terek vannak (játszótér, klubok,

szabadidő központ)
ahol önfenntartó a falu (növénytermesztés,
állattenyésztés, feldolgozás, piac és munkahelyek)

?

?

?

?

ahol vannak munkahelyek
ahol védik a természeti értékeket és vedelem alá

helyezik azokat
amely a Szamos, Kraszna vízrendezésből profitál

ahol gondoskodnak az idősekről, a rászorultakról
(fogyatékosok, leszakadók)

ahol értékes hagyományokat ápolnak (füstölt sonka,
szilvalekvár, kenyérsütés, házi savanyú, helyi iparosok,
népi kultúra)

Rendelkezésre állnak-e a szükséges erőforrások minden
egyes projekt megvalósításához?

Mennyi ideig tartanak a projektek?
Kit vagy kiket kell bevonni a munkába?
A közösségi támogatás rendelkezésre áll-e?
Hogyan viszonyul a projektötlet kockázata a

valószínűsíthető eredményhez?
Kik fognak nyerni a projektből  közösség mint egész,

vagy egyes csoportok?

Szántó Imre elnök, Varga György alelnök,

Aprojektötletek általános értékelése
?

?

?

?

?

?

Az értékelés eredményei

Civil tanács létrehozása, vezetőinek megválasztása

Stratégia kidolgozása

Projektötletek programmá dolgozása

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Meghatározzuk melyik projektötlet, mikor kerüljön
Megvalósításra

Meghatározzuk mennyi erőfeszítésre van szükség
Meghatározzuk azokat az akadályokat, amelyek

gátolhatják a projektötletek megvalósítását
Megbecsüljük az emberek elkötelezettségét az egyes

projektötletek iránt
Felmérjük, hány projektötletet tud a közösség

megvalósítani a következő néhány évben

Aszervező erő kialakítása, mely összefogja a projekteket,
elindítja a megvalósulás útján és továbbviszi azokat.

Erdélyi Ilona titkár. Újabb pályázat került beadásra, amely
a következő feladatok megoldására irányul:

Küldetés
Alapértékek
Átfogó célok
Konkrét célok
Tevékenységek, felelősök, határidők
Stratégia média

Problémaelemzés
Célelemzés
Stratégiaelemzés
Beavatkozási stratégia
Indikátorok és forrásaik meghatározása
Monitoring
Feltételezések számba vétele
Előrejelzés, mit vált ki a program, variációk, gazdasági

Szempontok
Értékelés: Indulhat-e a program?
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?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Pályázatok elkészítése: célok, célcsoportok, tevékeny -
ségek, eredmények, eszközök, feltételek, kockázatok,
költségvetés, ütemezés, szervezeti és HR háttér, a
fenntarthatóságot biztosító tényezők, monitoring, értékelés

Atervek elkészítése (üzleti-, kommunikációs-marketing-
pénzügyi tervek)

Erdélyi Miklós - polgármester
Buzsik István - alporgármester
Ópályiak Baráti Köre Egyesület
“ÉRTE” Egyesület
Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány
Horpácsik János Néptánc és Népművészeti Egyesület
ÓpályiakértAlapítvány
Részvételi Demokrácia Hálózat
Munkástanácsok helyi szervezete

Jeremcsuk László Polgárőr Egyesület
Demokratikus Roma Szervezet
Létminimum alatt Élők Egyesülete
Helyi Vidékfejlesztési Közösség

Sajnos többszöri megkeresésünk ellenére sem vettek részt a
tervező munkában a képviselő testület bizottságainak
elnökei és több civil szervezet vezetője és intézmények
vezetői. Emiatt alakulhatott ki nagy vita amikor a képviselő
testület megtárgyalta az előterjesztést. Egyszerűen az a
probléma ha valaki nem vesz részt a munkában, annak a
véleménye sem jelenhet meg.

Molnár Istvánné ÓBK elnök
Erdélyi Ilona projekt menedzser

görög-katolikus egyház kérelmet adott be, melyben
jelezte, szívesen visszavenné a templom melletti volt görög-
katolikus iskolát későbbi Start boltot. Orosz István parochus
elmondása szerint közösségi célokra, ifjúsági szállás-
helyként és idősek otthonaként hasznosítanák az éplületet.
Kérésemre az Önkormányzat hasonló irányú céljaira is
igénybe veheti az épületet a későbbiekben. A református
egyház kérése a templom belső felújítására vonatkozott. A
képviselő testület mindkét kérelmet támogatta.

Aprojektben résztvevő szervezetek:

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Támogatás az egyházaknak
A

Szépítik a falut és értéket teremtenek a közmunkások

Füvesítés

Épül a féleresz a kemencének

Ároktisztítás a “Balatonban”
Közcélú munkásaink Vánczku Lajos közmunkás irányító
segítségével végzik a falu minden részén munkájukat.
Kezük nyomán megszépülnek közterületeink. A
fűnyírástól, az árok ásáson keresztül az épületek
karbantartásáig minden munkát elvégeznek. Igaz a
képviselő testület nem fogadta el a 2007-es közcélú
munkákról szóló beszámolót, de ettől az érték érték marad
ami új értéket teremtettek azt már nem lehet semmissé
tenni. (2007-ben 51 fő volt közcélú munkás)
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FELHÍVÁS!

Megnyílt!
Angol műszaki konyhafelszerelés, játék, kiskereskedés!
Várunk minden kedves vásárlót Ópályiban az Árpád

út 17/a szám alatt!

Ópályi Nyírparasznya Községek körjegyzője felhívja azon
eb tartók figyelmét, akik a törvény által kötelezően előírt
veszettség elleni oltást nem adatták be kutyájuknak, hogy
2008. június 14.-én a szokásos helyen ( Daráló udvara ) 8-10
óráig a mulasztást pótolhatják. Akik máshol oltatták ebüket,
a hét folyamán az erről szóló igazolást Ópályi Körjegyzői
Hivatalban (Ópályi Rajk L. u. 4) bemutatni szíveskedjenek.
Afenti oltási időpontot követően az oltatlanul maradt ebeket
a gyepmester a tulajdonos költségére elszállítja és a
tulajdonos ellen szabálysértési eljárás kerül lefolytatásra.

Szentpéteri Szabolcs - jegyző

Az Elektronet Zrt tájékoztatója!
Csatlakozzon Ön is a megye egyik legnagyobb optikai úton
összekötött kábel TV hálózatára, és használja ki előnyeit:
- egyetlen előfizetési díjért a lakásában lévő összes tele-
víziókészüléken mindenki nézheti a neki tetsző műsort, nem
kell mindenkinek „ugyanazt” nézni.
- több mint ötven műsor vételének lehetősége, amelyet
folyamatosan az Önök igényeihez alakítunk
- folyamatos felügyelet
- elérhető a nagy sávszélsségű internet
- kedvezményes bekötési feltételek
- a kábel TV és internet szolgáltatások egymástól függet-
lenül is megrendelhetőek
További információkért érdeklődjön mátészalkai ügyfél-
szolgálati irodánkban!
Cím: Mátészalka, Kazinczy u. 14.
Tel: 44/ 300-699

Internet csomagjaink:

Ópályi kábel TV hálózat csatornakiosztása 2008.
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Megkérdeztük  a  polgármestert...

Miért nem közvetítik újabban a testületi üléseket?

Milyen visszhangja volt a közvetítéseknek?

Mi az igazi oka a polgármester és a képviselők
szembenállásának?

azonnal mondjanak le!

ASzalka TV közvetített korábban az ülésekről. Úgy tudom
valamilyen engedélyük nincs meg emiatt az Elektronet
levette a hálózatról ezt a csatornát. Mindössze két ülésről
nem volt közvetítés, de a képviselők és a polgárok részéről
igény van a testületi ülések nyilvánosságára, így
megkeresem a lehetőséget a további közvetítésekre.

Ország-világ láthatta, hogy nincs egyetértés a testületben.
Sokan jobban várták az ópályi testületi ülést, mint a Mónika
showt, mondhatnám azt is rajtunk röhögött a környék.
Sokan feltették a kérdést; „hogy bírod ezt az értelmetlen
szélmalom harcot?” Előfordult, hogy egy falon lévő lyukról
félóráig vitatkoztak. A nézők persze nem értettek az
egészből semmit. Azt akarom ezzel mondani,hogy sok
minden olyanba bele akarnak a képviselők szólni, ami
igazából nem is az ő dolguk. Ismerni kellene és tiszteletben
kellene tartani a különböző, jegyzői, polgármesteri,
bizottsági, képviselői, képviselő-testületi, intézmény
vezetői hatásköröket. Ezzel sok felesleges vitát el lehetne
kerülni.Azt mindenki láthatta, csak azt nem fogadják el amit
a polgármester javasol, ugyanakkor a képviselői vagy
képviselő-testületi felelősség szinte megfoghatatlan.
Megfogható viszont a jegyző és a polgármester felelőssége.
Keresik is a képviselők a lehetőséget hogyan tudnák a
polgármestert elkapni valami törvénytelenség miatt .

Az önkormányzatiság minden hiányossága, hibája
megtalálható az ópályi testületben. Valóságos „állatorvosi
ló” vagyunk, amelyen minden betegség tanulmányozható.
Kezdem azzal hogy a testületben ott, van a legutóbbi
önkormányzati választáson vesztes három polgármester-
jelölt, továbbá ott van egy volt polgármester és egy volt
polgármester jelölt. Úgy néz ki néha, mintha a Fideszes, az
MSZP-és a független polgármester jelölt koalíciót kötött
volna, nehogy a polgármester meg tudja valósítani azt a
programot ami alapján megválasztották. Persze nem
könnyű egy polgármester ellen felvenni a harcot és nem is
lehet eredményes, ha bűncselekményt nem követ el. Ebben
a harcban nem lehet senki győztes, viszont mindenki
veszíthet főleg a falu.
Intézményvezető is képviselő és nem mindig esik egybe a

falu és az intézmény érdeke. Ha választania kell,
természetes módon inkább az intézmény érdekét képviseli,
mint a faluét. Így volt például a kerékpárút pályázat
leszavazásánál. Ekkor ajánlottam fel a kerékpárút ellen
szavazó nyolc képviselőnek, Ez a
pályázat sok mindent megoldott volna; a falu egy részén a
belvízelvezetést, a református templom környékének
rekonstrukcióját és természetesen a biztonságos
kerékpározást. Még református presbiterek is a kész
pályázat beadása ellen szavaztak, ami számomra teljesen
érthetetlen! Ezzel a döntéssel beláthatatlan távolságra került
a kerékpárút megvalósítása. Én úgy látom a fejlesztésre
fordítható forrásokból 2 év alatt kerékpár utunk lett volna.

Lehet még másvalami is a háttérben ha ennyire
másként gondolkodnak.

Ennyire rossz a helyzet?

Csak önmagunkban, helyben kell a bajok gyökerét
keresni?

Igen személyi és anyagi dolgok is szerepet játszanak.
Ezek miatt az önkormányzat pénzügyi helyzete
katasztrofális. Tavaly májusban terjesztettem elő egy
stabilizációs program csomagot. Sajnos a testület csak
egy részét szavazta meg, így a megtakarításra vonatkozó
elképzeléseimnek is csak egy része valósult meg. Évi
mintegy 20 millió forint kiadás csökkentést lehetne
elérni, ha nem lenne a döntésben személyesen érintett
képviselő. De mivel több is van emiatt ezek a döntések,
nehezen vagy egyáltalán nem születnek meg. Még az is
előfordul, hogy idő előtt feloszlatja magát a testület.
Rajtam nem múlik!

Igen, nagyon rossz! Alig valamivel több a havonta kapott
állami támogatás mint a bérekre és segélyekre kifizetett
összeg. Emiatt nem jut sport és egyéb feladatokra. A
rossz anyagi helyzet miatt a kötelező feladatok ellátására
kellene koncentrálni és a nem kötelező feladatokat
felülvizsgálni és elhagyni. Nem halogatható tovább az
általam javasolt megtakarítási lehetőségek kihasználása.
További állami támogatást nem tudok kérni, mert a 2007-
es évi beszámolót 5 képviselő fogadja el a szükséges 7
helyett. További hiteleket nehezen tudunk felvenni, így
csődhelyzet alakulhat ki. És akkor kezdődik majd az
egymásra mutogatás.

Sajnos az országos politikának köszönhetően egyre több
az önkormányzati feladat és ezzel arányosan nem nő a
pénzbeli támogatás. A parlamentben többségben lévő
kormányzó pártok meghozzák a törvényeket, a kormány
és a miniszterek meghozzák rendeleteiket. Többségében
korlátozzák a települések mozgásterét és a probléma
megoldását rábízzák a képviselő testületekre, mondván
öljétek egymást helyben.

Mikor lesz a polgárőrségnek gépkocsija?

Lesz idősek otthona Ópályiban?

Közel két év telt el azóta, amikor megkértem a posta
vezérigazgatóját Szabó Pál urat adományozzon a Magyar
Posta egy gépkocsit a Jeremcsuk László Polgárőr
Egyesületnek. Arra hivatkoztam, hogy a polgárőrök
nagymértékben segítik a postások biztonságos munka
végzését Ópályiban. Sok minden történt a két év alatt,
bizottságok vizsgálták az adományozás lehetőségét.
Időközben a vezérigazgató úrból miniszter lett. Most úgy
tűnik a gépkocsit végre megkapjuk.Az ünnepélyes átadás
várhatóan június 17-én lesz.

Az idősekkel történő beszélgetéseim során kiderült nagy
igény van idősek otthonára. Meg is érdemelnék a
munkában megfáradt idős ópályiak, hogy öreg korukra
egy kényelmes helybeli otthonban kapjanak helyet. Az
Árpád úton felszabaduló emeletes iskola kiválóan
alkalmas erre a célra. A képviselők remélem támogatni
fogják elképzelésemet és elkezdődhet a tervezőmunka.
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10 évet betöltötte a Néptánc együttes!

2008. Január 31-én volt a néptánc együttes 10.
születésnapja, melynek tiszteletére február 2-án táncházat
szerveztek a néptánccsoport alapító tagjai, volt táncosai,
segítőik és a jelenlegi tagok is.

Mint tudják, 1998. január 31-én táncházat szerveztünk,
melynek nagy örömére hajnalok hajnalán nagy fazék töltött
káposzta mellett úgy döntöttünk, hogy megalakítunk egy
néptánccsoportot. Az egyik alapító tag Erdélyi Miklós, a
Baráti Kör akkori elnöke és jómagam, Lőrincz Zoltán, volt
a Szatmár Néptánc Együttes tagja. Segítőink: Tóth Béla, a
Szatmár Néptánc Együttes vezetője, Juhos Csaba, Szabó
Antal, Pusztai Dénes néptáncosok. Próbák próbákat
követve 1998 elején helyben történt az első fellépésünk,
amely botoló, mutatványos és ugrásból állt. Ezzel a tánccal
még az évben fellépésünk volt a lengyelországi Duklai
napokon. Ezt követően Nyíregyháza Gyümölcs karneválra
és Nagydobos Tökfesztiválra is meghívtak bennünket.
Természetesen a falunkban megrendezett Néptánc
Fesztiválon is felléptünk.

1999 novembertől új vezetője lett a néptánc-csoportnak.
Tóth Béla néptánc tanár vezetésével szatmári és
kanásztáncot tanult a néptánccsoport. Ekkor a taglétszám
már 7 pár.

2000 elején fellépésekre gyakoroltunk és január 28-án
táncház keretében az újonnan alakult népzenekar húzta a
talpalávalót, melynek neve az Ópályiban alakult Cinkés
Zenekar. Így ők velünk ünnepel ték meg a
születésnapunkat. Őket a Hajdúhadházi Nyíres Zenekar
tanította be. Tagok: Erdélyi József, prímás, Bendzsa
Tamás, brácsás, Raffai Krisztián, bőgős. Így a két csapat
készült a Millenniumra, Falunapra, Emlékpark avatásra,
Néptánc Fesztiválra, III. Világtalálkozóra és a
lengyelországi Duklai Napokra is.Azóta is gyakorolunk, és
eleget teszünk a meg-hívásoknak a környező falvak
rendezvényein, mellyel népszerűsítjük a néptánc és a falu
hírnevét. A fellépéseink színhelyeit, melyen részt vett a
néptánccsoport és Ópályi hírnevét öregbítette részletesen a
cikk végén leírom. De egy gondunk volt még mindig!
Kölcsönözni kellett a fellépő ruhát, melynek bérleti díja
igen drága volt. Mivel a néptánccsoport fellépő díja és a
buszköltség kiegyenlítette egymást! Jó, az ellátást mindig
meghívott falvak biztosították, így a néptánc-csoportnak
nem maradt semmi. Volt, amikor az iskolából kölcsönkért
Barkasszal mentünk fellépésre és útközben megadta
magát. A fellépési díjunk nem volt elég a javításra, de mi
megcsináltattuk, hogy haza tudjunk jönni.

2003-ban a néptánccsoport úgy döntött, hogy a tágabb
lehetőségek és a környező falvak fellépéseinek
számlaadása miatt egyesületté szeretne alakulni. Pénz
hiánya miatt az együttes minden fellépést elvállalt, hogy
egyesületté alakuljon. Így a cégbírósági költségeket
nekünk kellett kigazdálkodni.

2003. október 15-én vált az együttes egyesületté. Így a
nevünk: Horpácsik János Néptánc és Népművészeti
Egyesület lett.
Elnöke: Lőrincz Zoltán, titkár: Gellér Attila, pénzügyi
vezető: Kokas Anikó, néptánc együttes vezető: Varró Zsolt
Elnökségi tagok: Lőrincz Zoltán, Varró Zsolt, Molnár
Miklósné.Alapító tagok: Molnár Miklósné, Bakos

Gabriella, Molnár Nikoletta, Pusztai Balázsné, Kokas
Anikó, Gellér Attila, Soós Judit, mint jegyző-
könyvezető, Varró Zsolt, Szabó Béláné, Vásáros-
namény, programszervező, Herdon Sándor, Erdélyi
Miklós, Lőrincz Zoltán, Lőrincz Gábor, Lőrincz
Zoltánné, ifj, Lőrincz Zoltán. Ekkor a fellépéseken
előadott műsorszámunk: Kanász-tánc, Bordalok,
Csujogató, Üveges, Dunántúli ugrós, Szatmári botoló,
Szatmári verbunk lassú és friss, Mezőségi, Moldvai.
Azóta a taglétszám növekedett, csatlakozott az
Egyesülethez: Demeter Klaudia, Lukács Kitti, Bankó
Adrienn, Juhász Adrienn, Kokas György, Puskás Péter,
Puskás Ádám, Ernyei László. De sajnos a nagy felhajtás
sem hozta meg az Egyesület nagyon nagy értelmét. Volt,
aki mondta, hogy egyesület lettünk és dől majd a pénz és
segítenek bennünket, de sajnos ez nem így lett. A
pályázatunk és a segítségünk mindig és mindenhol
elmaradt. 2004-es év próbával és fellépésekkel telt.
Meghívást kaptunk júniusban Veszprém megye Somló
hegy lábához egy néptánc bemutatásra, melyet szívesen
vállaltunk el, hogy bemutassuk tudásunkat és Ópályi
nevét megismerjék. Felléptünk Romániában,
Nagykárolyban a Károlyi napokon. Meghívást kaptunk
Fülöp István országgyűlési képviselőtől, hogy egy
kirándulással egybekötött parlamenti látogatáson
vegyünk részt, melyet az országgyűlési képviselő és az
Ópályi polgármester támogatott. A kiránduláson
nemcsak a néptáncosok, hanem a nyugdíjasok is részt
vettek. Ez év augusztusában nyári kirándulást szervezett
az egyesület (saját pénzből), hogy a néptánc egyesületi
tagok a próbák fáradalmait megpihenje.Az akkori tagok
ellátogattak Szilvásvárad, Lillafüred, Diósgyőri Vár és
Tokaj nevezetességeihez. Még ez évben nagy huzavona
után kaptunk a Művészeti Iskola Művelődési Ház
keretéből ruhaanyag vásárlásra, melyből minta alapján
varrattunk 10 szatmári és 10 dunántúli viseletet a
lányoknak. Sajnos a fiúknak még mindig nincs
megfelelő öltözete, mivel egy pár csizma 40 ezer, egy
pár karaktercipő 7 ezer, egy táncos üveg 1 950 Ft. A
fiúknak nadrág, ing mellény, bő gatya. A lányoknak
moldvai, bodrogközi viselet nincs. Koreográfia
megvásárlása 80 ezer forintba kerül, ez azt jelenti, kb. 5
perccel hosszabb a fellépésünk. Nincs utánpótlás, nincs
megfelelő lehetőség, nincs szakképzett pedagógusunk!
2005. március 15-én felkérték a néptánccsoportot
Budapest Bem tér és Budai Várba szereplésre, melyet
szívesen vállaltunk el, mivel az Ópályi Néptánc
Egyesület még a fővárosban nem lépett fel. Lehet, hogy
az ottani közönség, még a falunk nevét sem ismerte,
nemhogy az Egyesületet, akit tapsoltak és az összes
média közvetített! Még ez évben Somló hegy lábánál
tartott ünnepségre ismét meghívták a néptánc
egyesületet. Fellépésünkkel megtiszteltük őket. Volt
táncegyüttes tagok: Dobos Andrea Cinevég, Dobos
Andrea Balaton, Nagy Ivett, Barta Beáta, Juhos Csaba
és neje, Félegyházi Ildikó, Oláh Gábor, Herdon Sándor,
Pércsi Zsolt, Gábor Rozália, Kedves Annamária, Varga
Enikő, Kovács Katalin, Pinkovai Krisztina, Pusztai
Dénes, Pusztainé Ildikó, Felszegi, Suba Erika, Kokas
Katalin, Imre Sándor, Imre Sándorné, Szabó Antal,
Puskás Péter, Puskás Ádám, Zékány Ildikó, Papp
Andrea, Szabó Zsuzsa.
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Erdélyi József prímás, Raffai Krisztián bőgős,
Bendzsa Tamás brácsás, Tóth Béla néptánc tanár, Siska
Tibor néptáncos, Szőke József néptánc tanár, Gáspár Zoltán
néptáncos, Babinec Sándor (Bubu), Karácsony Zoltán
néptánc kutató.

Molnár Miklósné, Bakos Gabriella,
Molnár Nikoletta, Molnár Fruzsina, Varróné Kokas Anikó,
Gellér Attila, Soós Judit, Varró Zsolt, Lőrincz Gábor, Ifj.
Lőrincz Zoltán, Demeter Klaudia, Ernyei László, Lukács
Kitti, Bankó Adrienn, Juhász Adrienn, Kokas György,
Lőrincz Zoltán

Filep Gusztáv Szamosszeg, Felföldi Tibor
Mátészalka, Kertész Ildikó Cégénydányád, Fejes Attila
Fehérgyarmat, Varga József fafaragó Ópályi

Segítők:

Egyesület táncosai:

Szponzorok:

Egy elkapott pillanat

A táncház résztvevői

Szalka Víz Kft, Mátészalka

Közérdekű telefonszámok

Mátészalka, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes és Ópályi
Önkormányzatai létrehozták a Szalka Víz Kft-t az ivóvíz
és szennyvízrendszer üzemeltetésére. Az eddigi
tapasztalatok azt mutatják, hogy jó döntés volt a Szalka Víz
Kft-t létrehozni mert kiválóan végzik feladatukat. A
képviselő testületek döntése alapján építési alapot hoztak
létre, melyből a településeinken beruházást lehet végezni.
Ebből az alapból épül az új reménység utcában az
vízvezeték hálózat. Ez fogja biztosítani a Máté Béla
képviselő által szociál politikai kedvezményből épített
lakás vízellátását.

A Kft szakemberei mosatják az Ópályi vízhálózatot

Az új reménység utcán fektetik a vízvezetéket

Ivóvíz hibabejelentés:.................................06-44-311-340
Szennyvíz hibabejelentés:..........................06-44-312-865
Gáz hibabejelentés:.....................06-44-315-000, 502-400
Villany hibabejelentés:..............................06-80- 210-310
Orvosi ügyelet:...........................................06-44-310-020
Gyermek háziorvos:...........06-44-407-603, 30-418-99-36
Felnőtt háziorvos:..............06-44-407-672, 30-9-574-375
Polgármesteri hivatal:...............................06-44- 407-551
Rendőrség:...................................................................107
Mentők:........................................................................104
Tűzoltók:......................................................................105
Polgárőrség:...............06-30-655-57-90, 06-30-625-55-40
MÁV INFO:...............................................06-44-312-051
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Gabona piaci információ

Hazánkban 2007-ben 2,78 millió ha-ról takarítottunk be
gabonát, amely terület az előző évhez képest 2 %-kal volt
kisebb. A termésmennyiség 9,64 millió tonna volt, ami
azonban az előző évi terméshez képest mintegy 35 %-kal
volt kevesebb. Agabonatermésből a búza és kukorica is 4 - 4
millió tonnát képviselt.
Anagyon gyenge terméseredménynek és az erős keresletnek
köszönhetően csaknem az egész 2007/2008 évi szezonban
az árak 50-90 %-kal haladták meg az előző szezonban
realizált árakat. Annak ellenére, hogy az árak magasak
voltak, jelentős mennyiségű export (5 millió tonna) várható,
ami azonban 40 %-kal kevesebb, mint az előző szezonban
kiszállított mennyiség (8,2 millió tonna).

a 2007/08-s szezonban
volt, szemben az előző két évben

felvásárolt 8,1 millió tonnával. 2008. április végére az
intervenciós készlet lecsökkent 140 ezer tonnára. Az április
végi pályázati bírálati napon az elfogadott legalacsonyabb ár
177,02 €/t volt.
Ajelenlegi gabonapiaci helyzetet a következők jellemzik:

A 2008/2009 évi szezonban várhatóan 2,9 millió ha-ról
takarítunk be gabonát, amiből a búza 1,1, a kukorica 1,2
millió ha-ral részesedik. Biztató képet mutatnak a
kalászosok, mintegy két héttel előbbre jár a növények
fejlődése az átlagos években mutatkozó állapothoz képest.
Átlagos évi hozamokkal becsülve 13,8 - 14,3 millió tonna
gabonatermésre számíthatunk, ami az árakat várhatóan csak
kismértékben fogja lefelé módosítani, mivel nemcsak
hazánkban, hanem az egész világon leapadtak a
gabonakészletek, és a kereslet igen élénk.

Avilág gabonatermelése is magasabbra várható 2008/2009
gazdasági évben mint e szezonban, ennek ellenére a
készletekben további csökkenés várható. Ennek oka, hogy a
fogyasztásban várnak növekedést, főként búzából, amelyik
az e szezon fogyasztását várhatóan 20 millió tonnával fogja
meghaladni. A kukoricafogyasztásban is várnak 10 millió
tonna növekedést az előző szezonhoz képest, azonban ez a
növekedés nem olyan nagy mértékű, mint amilyen az a
2006/07 gazdasági évben volt.

A hazai tőzsdei gabonaárak az elmúlt napokban a későbbi
határidőkre 1-4 ezer Ft/t-val csökkentek. Az étkezési búza
esetében jövő év márciusára a kereskedést csak az elmúlt két
hétben kezdték meg, a forgalom minimális volt.

Az Európai Unióban is jók a terméskilátások, ennek
megfelelően az árak mérséklődéséről lehet beszámolni. Az
Unión belül a legmagasabb árak jelenleg Lengyelországban
vannak, de Németországban és Spanyolországban is
magasak, sőt Magyarországon az étkezési búza árak a
Spanyolországi árakhoz hasonlóak.

A világpiaci gabona árak az elmúlt szezon áraihoz képest
még mindig jelentősen magasabbak. A kalászos gabona és a
kukorica árak is csökkentek azonban az elmúlt napokban.
Az árcsökkenést elsősorban az idei évi jó terméskilátásokkal
magyarázzák, de hozzájárul ehhez a pénzügyi alapok más
áruféleség felé is elmozdultak. A becslések szerint a
gabonaárak ugyan csökkeni fognak, de annak mértéke nem
lesz olyan nagy, hogy az, az egy évvel korábbi szintre esne
vissza.

Intervenciós felvásárlás mindössze
1500 tonna kukorica

?

?

?

?

?

A Világ gabona termelése és felhasználása

Budapesti Értéktőzsdén kialakult árak

Az EU néhány országában jellemző piaci ár

A búza export árak alakulása

(millió tonna)

(Euró/t)

(USD/t)

(USD/t)

A kukorica árak alakulása

Összeállította: Bíró Miklós általános alelnök, a Magyar
Agrárkamara információi alapján

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: www.obkweb.hu

Nyomdai munkák: Erdélyi Nyomda Ópályi
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Falusi galéria és múzem átadása

Régi tervünk vált valóra azzal, hogy március 15.-hez
kapcsolódóan átadtuk a Falusi Múzeumot és Galériát. A
Falusi Múzeum és Falusi Galéria ünnepélyes átadására
Fülöp Istvánt a Szabolcs Szatmár - Bereg megyei
Közgy lés elnökét kértük fel, aki méltatta Bíró Lajos
szobrászm vész tevékenyégét és gratulált a községnek,
hogy ilyen intézménnyel tudta gazdagítani ebben a nehéz
világban a kultúrálódási lehet ségeket. Egy használaton
kívüli, még Klebelsberg Kuno kultuszminiszter idejében
épült iskola épületet újítottunk fel, és alakítottunk ki benne
egy galériát, egy helytörténeti gy jteményt, és egy kisebb
helyiséget a helyi és szatmári népm vészek és a Horpácsik
János Néptánc csoport emlékeinek összegy jtésére. A
felújítást nagyrészt közcélú munkások végezték. Az
ünnepélyes átadáson részt vev nagyszámú közönség nagy
örömmel nyugtázta, hogy végre van egy olyan épületünk,
amelyben Ópályi tárgyi emlékeit ki tudjuk állítani. A Falusi
Galéria els kiállítója Bíró Lajos mátészalkai
szobrászm vész, akinek szobrai Hollandiától az USA-n
keresztül Finnországig láthatók. Kiállított kisplasztikái és a
világ és Magyarország különböz városaiban látható
szobrairól készült fotókiállítás nagyszer lményt nyújtanak
a látogatóknak. A kiállítást megtekinti minden óvodás és
iskolai csoport, de az érdekl d nagyközönség részére is
alkalmat biztosítunk.Akiállítás húsvét utánig tart nyitva.Az
udvaron régi csépl gépeket és a mez gazdálkodáshoz
szükséges paraszti eszközöket lehet megtekinteni. Az
ünnepség végén Fülöp István a megyei közgy lés elnöke és
Erdélyi Miklós polgármester egy emlékdiófát ültetett.
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Egyházi áldással avattuk fel a Múzeumot

A megnyitó közönsége

Emlék diófa ültetés

Hofherr traktor felújítás

Az Aratófesztiválra reményeink szerint működőképes lesz
az Ópályiak Baráti Köre Hofherr traktora. Igazi
szenzációja lesz az Aratófesztiválnak, ha ez a múlt század
30-as 40-es éveiben gyártott traktor üzemképes lesz. A
korábban kért és kapott támogatásokból új első-hátsó
gumit vásárolt a Baráti Kör a traktorra.Aszakmunkát Suba
László (Suba szomszéd) végzi, de ahhoz hogy a traktor
működjön rengeteg mindent meg kellett rajta javítani.

- Frank Hungária Kft, Kőfalusy György Ózd
- Strabag Rt, Szabó György, Németh István
- Török Mihály, autószerelő
- MOM Rt Mátészalka, Kovács László, Bíró József
- Varga Árpád, Ópályi
- Szűcs Dénes, Hűtő készítő Zalaegerszeg
- Vadóc György, Hűtőjavító Kocsord
- Jakab Gumicentrum, Mátészalka
- Kóródi Attila, Mátészalka
- Ópályiak Baráti Köre
- Suba László
- Közcélú munkások, Vánczku Lajos Ópályi
- Jókai Mór ÁMK karbantartója, Böjtös István Ópályi
- Máté Béla vállalkozó
- Orbán István, Ancsi csemege Ópályi
- Szalka Víz Kft, Mátészalka
- Elektronet Rt, Nyíregyháza
- Déri Miksa Ipari Szakközépiskola, Kedves Gusztáv

Akik segítettek támogatásukkal és munkájukkal:
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Boldog Családokért Egyesület

A Boldog Családokért Egyesület által fenntartott
Fogyatékkal Él k Nappali Intézménye várja Ópályi és
térségében él , bármilyen fogyatékkal él rdekl d
személyeket, akik szeretnének az intézmény tagjai lenni,
szabadidejüket hasznosan, baráti környezetben eltölteni.
Az intézmény 2006-ban alakult, és 2007-t l szociális
foglalkoztató is m ködik, ahol 50 f folglalkoztatott
dolgozik napi 7 órában fejleszt -felkészít foglalkozás
keretén belül, és gyönyör termékek készülnek pl. a
gyertyaönt , virágköt , kertépít , gyöngyf z csoportok
tagjai által. Érdemes megemlíteni, az április 26-i Nyílt
Napot, mely az intézmény bemutatkozásásról szólt, és
széleskör rdekl dés mutatkozott, nem csak a településen
él k, hanem más falvak lakói részér l is. Az intézmény
vezetése most olyan érdekl d k jelentkezését várja, akik
konkrét fogyatékkal él k, és ezt OSZI-s papírral is igazolni
tudják.

Jelentkezni lehet a helyszínen
482 Ópályi, Rajk L. u. 131,

elefonon: 06-44-407-182
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A nyíltnapon

Ismét színes színfolttal gazdagodott Ópályi. Szegedi Attila
rajz szakos f iskolai hallgató a gyermekorvosi rendel
falára a Hófehérke és hét törpe címü meséb l festett fel egy
jelenetet, az orvoshoz járó gyerekek nagy örömére.

ő ő
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Attila és az elkészült alkotás

Virágosítás Ópályiban

Idén is folytatódik Ópályi köztereinek szépítése. Közcélú
munkások ültetik az árvácskát, rendezik szépítik a tereket,
utcákat. A virágpalántákat a Saci Virágbolt tulajdonosa
Lengyel Ferencné Sárika adta ajándékba.

2008. február 23-án Szatmárcsekén képviseltük Ópályi
községet, a 10. jubileumi Cinkef z fesztiválon.
Hagyomány rz kiállítással fogadtuk vendégeinket az
Önkormányzatnak kijelölt sátorban. A liba ogó verseny"
a versenyz települések csapatai között Ópályi csapatát
Toldi László, a Jókai Mór ÁMK karbantartója képviselte.

épi ételek bemutatójára a Jókai Mór ÁMK konyhai
dolgozói készítették az ízletes, finom ételeket.
Minden versenyz településnek kötelez volt cinkét f zni,
ezenkívül még Jókai bablevest, töltött káposztát,
málékásás töltött káposztát, diós kalácsot, mákos kalácsot,
meggyes-mézes rácsost, túrós rácsost és lapcsánkát
tálaltunk fel a zs ri elé, és a vendégek asztalán.
Életeleink finomságát a sátrunk el tti tömegb l és
dícséretein tudtuk lemérni. A kóstolójegyek leadásában az
els k között voltunk. Örülünk, hogy a népi ételek
bemutatóján is kiálltuk a próbát. A világ leghosszabb
puliszkája versenyen is részt vettünk 6 méter hosszú 30 cm
széles puliszkát kellett Ópályinak készítenie.
Tarrné Sólyom Ilona és Krajnyák Lajosné tálalták a kijelölt
asztalon, gyönyör en, ízlésesen feldíszítve. A sátorban
Erdélyi Miklós Ópályi község polgármestere fogadta a
település sátrát megtisztel vendégeket, köztük a
legrangosabb: Kiss Péter miniszter urat a Cinkef z
fesztivál f védnökét. Örülünk és büszkék vagyunk arra,
hogy méltóképpen képviseltük és képviselhettük Ópályit,
az Észak-alföldi régió kiemelt gasztronómiai
nagyrendezvényén.

Munka közben

Ópályi község részvétele a 10. jubileumi Cinkef z
fesztiválon Szatmárcsekén
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Jól csinálják a Szatmáriak mert összefognak és olyan
turisztikai rendezvényeket csinálnak, ami egy hétig mindig
más településen de rendezvénnyel várja a turistákat. Igaz
ez alól a Cinkefőző verseny kivétel, régóra megrendezik és
ez csak Szatmárcsekére vonatkozik de ez is vonzza a
turistákat és a környékbeli szálláshelyek megtelnek.

"

A n
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Aki figyelemmel kíséri Görög Katolikus Egyházunk
életét az meghatározó, fontos változásokra figyelhetett
fel. Ami egészen közelről érintett bennünket, az az
egyházközségi képviselőtestület választása volt. A 2003
február 23.-án megválasztott képviselőtestület
mandátuma lejárt. Helyettük a Magyarországi
Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzatában
foglaltak szerint 2008 március 9-én új választást
tartottunk A hívek döntésének megfelelően a régi tagok
mellett újak is bizalmat és lehetőséget kaptak, hogy
egyházunkért még felelősségteljesebben dolgozhassanak.
Az Ópályi Görög Katolikus Egyházközség Képviselő-
testületének névsora:
Bazola József, CsizmárAntalné/ pénztáros/, Drabik Bálint
/gondnok/, Garancsi Mihályné, id. Herdon Sándorné,
Kedves Dezső, Király Sándorné, Molnár István,
Mosolygó József, Orosi Sándor /világi elnök/, Papp
Zoltán, Rácz Zsolt.
Póttagok: Czomba Ildikó, Kozma György, Simon János,
Németh Sándor, Vékony Csaba. Munkájukhoz sok erőt és
türelmet, életükre pedig az Isten bőséges áldását kérjük.

Az egyházi törvények szerint a püspöknek 75 éves
korában nyugdíjba kell vonulnia. Dr Keresztes Szilárd
Püspök Úr elérte ezt a kort és a Szentatya elfogadta
nyugdíjazási kérelmét.
Őszentsége XVI. Benedek Pápa
görög katolikus szerzetes papot a Hajdúdorogi
Egyházmegye Püspökévé nevezte ki. Az új főpásztor
püspökké szentelése és beiktatása június 30.-án lesz a
hajdúdorogi székesegyházban. Imádkozzunk érte, hogy a
Szentlélek Úristen vezetésével jó atyja legyen görög
katolikus egyházunknak.

- Egyházközségünk január 27.-én jótékonysági görög
katolikus farsangi bált rendeztünk, amelyre sokak
rosszindulatú híresztelése ellenére is közlöm, hogy bárkit
szívesen láttunk, nem csak a katolikus vallásúakat. A
műsorban minden korosztály képviseltette magát.
Fiataljaink fergeteges tánccaikkal, az énekkar jó
hangulatú nótákkal, időseink rendhagyó, mégis szellemes
divatbemutatóval, gyermekeink pedig eleganciát sugárzó
csodálatosan szép keringőjükkel adták meg a bál
alaphangulatát. Mint már oly sokszor most is nagyon
sokan segítettek hogy egy jó hangulatú estét szép
bevétellel megkoronázva tölthettünk ismét együtt.

Püspöki kinevezés

Kocsis Péter Fülöp

Eseménynaptár
Kocsis Péter Fülöp az új Püspök

- 2008 a biblia éve, ezt próbáljuk mi is a méltó képpen

Megünnepelni ebben az esztendőben. A nagyböjt folyamán
minden szerdán bibliás estét tartottunk, amikor is más-más
előadódó tartott előadást a biblia egyes részeiről, majd pedig
közel 100 újonnan vásárolt és kinek- kinek régi családi
bibliáját szenteltük meg. A biblia évének jelmondata „
Boldog aki olvassa”
- Húsvét előtt szokásosan három napos lelkigyakorlatot
tartottunk Szemán László nyírlugosi espesres úr
vezetésével. A lelkigyakorlatos estéken az Isteni erényekről
hit, remény és a szeretet fontosságáról elmélkedtünk. Hála
Istennek sokan elvégezték szentgyónásukat de még mindig
nem elegen. Húsvét vasárnap pedig megtisztult lélekkel
együtt énekelhettük a „ feltámadt Krisztust”.
- A húsvét elmúltával ismét nagy munkába kezdtünk. Régi
elgondolásnak megfelelően a templom előtti kerítés
felújítottuk. A közösség összetartó ereje itt is ismét
megmutatkozott. A kőműves munkákat Simon Gyula és
segítői társadalmi munkában végezték.Akövek vágásához a
felszerelést Józsa Béla biztosította önzetlenül. A vasmunkák
a kerítés átalakításánál Varga Zoltán és fia segítségével
történt.A kerítéselemek letisztításáról a világi elnök
gondoskodott. A kerítés festését pedig Molnár István
műhelyében a mindig segítőkész időseink végezték. A
szemet gyönyörködtető munkáért mindenkinek hála és
köszönet.
- Az idei esztendőben Hodászon rendeztük meg a nyíri
esperesi kerület hittanversenyét. A biblia évéhez
kapcsolódóan a téma. “Hallgassuk a Szent Evangéliumot!„
Egyházközségünk 4 csapattal vett részt a versenyen és a
szokásokhoz híven kimagaslóan jól szerepeltek. A
nyolcadikosaink mindenkit fölényesen maguk mögé
utasítva lettek elsők és jutottak be az országos döntőbe. Az
országos görög katolikus hittanverseny döntőjén pedig az
előkelő 6. helyezést szerezték meg, így öregbítve
egyházközségünk hírnevét. A csapat tagjai: Bazola Vivien,
Krajnyák Orsolya és Rácz Cintia. Gratulálunk!
- Május első vasárnapján most sem feledkeztünk meg az
Édesanyákról . A szentliturgián értük és nekik szólt Istenhez
az imádság hálatelt szava. Gyermekeink pedig énekkel,
versekkel és egy-egy szál virággal köszöntöttek mind-
annyiunk nevében minden édesanyát. Az Isten áldjon meg
minden édesanyát.
- Sokunknak régi vágya teljesedett be pünkösdkor.
Pénteken estére 48-an szálltunk buszra, hogy egy éjszakán át
több mint 500 kilométert megtéve pünkösd szombat hajnalra
Csíksomjóra érkezzünk A hajnali köd csendjét megtörve
énekelve vonultunk fel a csíksomjói Szűzanya templomába,
ahol is az Ő köszöntése után Görög Katolikus Szentliturgiát
mutathattunk be színe előtt. Fáradtan, fázva de erős hittel és
lélekkel indultunk fel a hegyre az ünnepi szentmise
helyszínére. Itt is mi voltunk az elsők, így végignézhettük,
ahogyan több százezer magyar hittel, énekkel és reménnyel
teli szívvel egyet akart: Együtt imádkozni nemzetértért,
hazájáért, családjáért. Itt igazán megérezhettük, hogy
milyen jó kereszténynek és magyarnak lenni . Ezt sokaknak
meg kellene tapasztalni. A lélekemelő szertartás után egy
csendes meleg vacsora várt bennünket Korondon. Ezután
pedig egy újabb buszon töltött küzdelmes éjszaka után,
pünkösd vasárnap hajnalra, fáradt testtel ,de szárnyaló
lélekkel szálltunk le a buszról. Délelőtt pedig a liturgián
együtt vártuk a szentlékek kiáradását.

Katolikus Krónika
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Búcsúban az Ópályi Görög-katolikusok

Dr. Széll és Társa Bt. - háziorvosi rendel
munkarendje

Rendelési id :
Bejelentkezés:
Bejelentkezettek vizsgálata:
Házhoz hívások bejelentése:
Rendelkezésre állás sürg s esetben:
TELEFON:
MOBIL:

ő

ő

ő

munkanapokon 8-11 óráig
id pontegyeztetés után

10 óra 30 perct l 11 óráig
8-11 óráig

11-16 óráig
06/44-407-672

06/30-957-4375

Május hónap sokak kedves hónapja. A gyermekek
számára azonban a legkedvesebb, mert ők a felnőttekkel
együtt, estéről estére a templomba jönnek imádkozni,
Máriát dicsérni, no és utána a templom udvaron egy jó
nagyot játszani.

Ügyelet:

Munkanapokon:

Telefon:

Mátészalka Központi rendel ben, (Mátészalka, Kölcsey
tér 7.)
Igénybe vehet sürg s esetben

16-08 óráig
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon:
08-08 óráig

06/44-310-020

Igen intenzív kapcsolatot ápol 1995 óta az amerikai
Knoxville RC és a mátészalkai Rotary Klub. Vasárnap
Budapesten a Gundel étteremben ünnepélyes fogadás
keretében köszöntötték egymást a két klub tagjai. Ezzel
kezdetét vette a közel egy hétig tartó Tour the Tisza. El bb
Eger, majd a Hortobágy azután Tokaj várja a vendégeket.
Szerdán hajózás a Tiszán és Szatmár túra a program.
Csütörtökön délel tt avatják fel azt a játszóteret amit
nagyrészt az amerikaiak adományaiból, de közösen épített
a két klub a mátészalkai gyermekváros részére. Délután
kerékpártúra lesz az nagyecsedi szivattyú telephez és a
tiborszállási táborhoz, melynek felújításához és
fenntartásához évek óta jelent sen hozzájárul az amerikai
testvér klub. A Gundel beli fogadáson résztvettek a
magyar rotary klubok képvisel i, az amerikai
nagykövetség és egy dél-afrikai klub képvisel je is. Több
hozzászóló méltatta a két klub eredményes kapcsolatát és
a mátészalkai és környékbeli gyerekek, fiatalok
érdekében kifejtett tevékenységét. Nagy meglepetést
okoztak a vendégek azzal, hogy az 1995 óta klubelnöki
tisztséget betölt szalkai klubtagoknak átadták a
nemzetközi rotary mozgalom legnagyobb kitüntetését a
Paul Harries díjat.
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A Mátészalkai Rotary Klub érdekessége, hogy két Ópályi
tagja is van, az egyik a jelenlegi elnök Erdélyi Ferenc és
Erdélyi Miklós Ópályi Polgármestere aki 1999-2000-ben
volt elnök. A klub segítségével néhány ópályi fiatal már
megjárta azAmerikai Egyesült Államokat.Aklub legfőbb
célja, az hogy a világban terjedjen a megértés és a jóakarat
és segítséget nyújtsanak azoknak az embereknek akik
rászorulnak. Egyik fő tevékenységünk a hosszú utas
diákcsere amikoris, egy hazai diák egy tanévet más ország
középiskolájában tanul és egy külföldi diákot fogadunk
aki a szalkai gimnáziumban tanul. Ellátásukról a tanulót
küldő családok gondoskodnak.

Amerikai Rotarysok Mátészalkán
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Szeretettel köszöntjük az Ópályi Hírlap olvasóit,
református testvéreinket, Istennek élő, szent igéjével: Mert
úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta,,
hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete
legyen. (Ján. Ev. 3:16.) Ebben az egyetlen bibliai versben
ránk ragyog a teljes evangélium, az egész Szentírás lényege,
tömör üzenete. Jézus valóban eljött az ő mennyei
dicsőségéből, hogy megváltson, megtisztítson és
felszabadítson bennünket, és megnyissa számunkra az
elveszett és bezárult, de eljövetelével újra kitárult
Menyország kapuját. Jézus jönni fog. Királyként
hatalommal és dicsőséggel. Jön ítélni, uralkodni és
hazaviszi az övéit. Jézus ma is jön az ő Lelke által minden
szívbe, amely várja, hívja Őt és megnyílik előtte. Ő ad
bűnbocsánatot, békességet, vigasztalást és teljes örömet,
halálunk után pedig örök üdvösséget a Menyben. Nincs
nagyobb boldogság a földön, mint lelki közösségben élni
Jézussal, aki eljött, közel jön hozzánk ma is és újra el fog
jönni. Várod-e Őt? E rövid bevezető igei gondolatsor után
beszámolunk az Ópályi Református Gyülekezet életének
fontosabb eseményeiről, és az előttünk álló megvalósítandó
terveinkről. Elöljáróban tisztelettel és Urunk iránti
hálaadással emlékezünk meg gyülekezetünk egyik tagjáról,
Kedves Pali bácsiról, aki évtizedeken át volt
egyházközségünk gondnoka, és ezt a munkát az Úr iránti
elhivatottsággal, hűséggel végezte. Áldott legyen Ő érette a
mi Urunk, és áldja meg az ő családjának életét, és
mindazokat, akik elhunyta után is emlékeikben hordozzák
az ő nevét. 2008-as esztendőnk kezdetén, január harmadik
hetében az Ökomenikus imaheti alkalmakra minden este a
református gyülekezeti teremben gyűltünk össze Isten
igéjének hallgatására. Ezeken az Istentiszteleteken,
vendég-szolgálattevőinkkel: Koós Lóránt nagydobosi,
Mónus Béla mátészalkai nyugdíjas lelkésszel, és Papp Péter
mátészalkai római katolikus káplánnal közösen végeztük a
szolgálatokat. Gyülekezetünk énekkara, mint minden
egyházi ünnepen, Húsvét szent ünnepén énekekkel és
versekkel vezette végig Jézus szenvedés-történetét,
felelevenítve bennünk érettünk vállalt szenvedéseit,
kereszthalálát, és dicsőséges feltámadását. Ebben az
esztendőben egy vasárnapra esett az Anyák napja és a
konfirmáló fiatalok ünnepélyes vizsgája és fogadalom-
tétele. Május első vasárnapján örömteli szívvel láttuk, hogy
zsúfolásig megtelt a virággal feldíszített templom. Ezen a
szép kettős ünnepen az igehirdetés után gyermekeink
szeretetteljes köszöntése hangzott el édesanyjuk,
nagymamájuk felé, és, e szívből jövő versek és énekek után
a 8. osztályos fiatalok tettek konfirmációi viszgát. 2 lány és
négy fiú tett bizonyságot az Úr színe előtt az ő hitéről és
fogadalmat Isten és egyházunk felé való hűségükről. Ezután
gyülekezetünk gondnoka Szolnoki Pálné köszöntötte őket
egy verssel, majd énekkarunk áldáskérő szolgálata
következett. Ünnepi Istentiszteletünk befejezésekor
minden édesanya és nagymama kapott egy szál virágot,
szeretetünk és megbecsülésünk jeléül. A gyülekezet
lelkipásztora a gondnok kíséretében egy-egy szál virágot
vitt a beteg, ágyhoz kötött nőtestvéreinknek. Isten áldjon
meg minden kedves édesanyát és nagymamát!
Egy héttel a konfirmációi vizsga után Pünkösd
szentünnepén konfirmált testvéreink első alkalommal
vehették magukhoz az Úr érettünk megtöretett testének és

kiontatott, szent vérének jegyeit a közös Úrvacsora-vétel
alkalmával. Isten áldja meg életüket és pecsételje el
valóban őket önmaga számára, hogy őszinte szívvel
ragaszkodjanak mindig a mi Urunkhoz és az Ő szent
egyházához, gyülekezeti közösségünkhöz.

Nemsokára elérkezik a 2007/2008-as tanév vége, amit
a gyerekek már nagyon várnak. Hittanos gyermekeink
most is készülnek az ünnepélyes, templomi tanévzáró
Istentiszteletre. Ha Isten megtart és éltet bennünket, ez az
ünnepi Istentisztelet június 8-án, délután 15 órakor
kezdődik templomunkban. Erre az alkalomra meghívtuk
Vass Sándor, Debrecen-tégláskerti lelkipásztort. Aki
örömmel elfogadta meghívásunkat és reményeink szerint
családjával együtt több gyülekezeti tagja kíséretében fog
közénk érkezni és az igehirdetés szolgálatát elvégezni.
Hittanos gyermekeink versekkel, énekekkel és bibliai
történet előadásával tesznek bizonyságot e tanévben nyert
ismereteikről. A templomi tanévzáró ünnepség
szeretetvendégséggel zárul, melyben szívesen vendégül
látunk minden megjelent testvérünket. Erre az alkalomra
szeretettel hívunk és várunk minden református
testvérünket, szülőket, nagyszülőket és hozzátartozókat is,
hiszen jó együtt örülni a gyermekekkel, és gyönyörködni
abban, ahogyan az Úr Jézus elénk jön őbennük az ő szavaik
és énekeik által. Vegyünk részt minél többen ezen az
ünnepi Istentiszteleten!

Ez évi megvalósítandó terveink között szerepel
templomunk belső renoválása, amelyet júliustól akarunk
elkezdeni a padlózat cseréjével, és az orgona felőli mellvéd
faborításával. E munkák kivitelezéséhez kértünk anyagi
támogatást a helyi önkormányzattól, amit a
képviselőtestület meg is szavazott. Mellékelten közlöm,
Csástyu Antalné, református presbiter, az Ópályi
Reformátusokért Alapítvány (ÓRA) kuratóriumi
elnökének felhívását: Létrehoztuk 2008 január 23-án
az”Ópályi Reformátusokért“Alapítványt. Az alapítvány
elsődleges célja a református templom felújítása, valamint
karitatív feladatok ellátása. A feladatok megvalósításához
szükséges anyagi forrásokat adományokból és pályázati
lehetőségek felkutatásával szeretnénk megteremteni.
Ezúton is kérünk valamennyi ópályi lakost, vallási
hovatartozástól függetlenül, aki számára fontos Műemlék-
templomunk felújítása, s akinek lehetősége van járuljon
hozzá lehetőségei szerint célkitűzéseink meg-
valósításához. Számlaszámunk a következő: 68800048-
10001837. Az egyházfenntartói járulék 2008 évtől
kezdődően 2500 Ft/fő. Áldáskívánással mondunk
köszönetet érte azoknak is, akik már befizették, és azoknak
is, akik új támogatóként vállalják az Egyházközség fenn-
tartására szánt, a Presbitérium által meghatározott járulék
megfizetését. Istentiszteleti alkalmaink: vasárnap reggel
9-től gyermek-Istentisztelet, vasárnap de. 10:30-tól
felnőtt-Istentisztelet, du. 15-től felnőtt-Istentisztelet.
Csütörtök este 18-tól Biblia-óra a gyülekezeti teremben.
Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket!Hálásak vagy-
unk minden imádságért, adományért, perselypénzért,
szolgálatért, szeretetért, amellyel segítik testvéreink,
gyülekezetünk életét. Áldást, békességet kíván a
gyülekezet nevében:

Veress Imréné Református lelkipásztor

A Református gyülekezet hírei
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Jókai Mór ÁMK Művelődési Háza

A Művelődési Ház színtere az ismeretterjesztő
előadásoknak, kulturális rendezvényeknek, amelyek a
község lakosságának közművelődési, tájékoztató és
szolgáltató funkcióját tölti be.
Rendszeresek a klubfoglalkozások. Művészeti csoportok
hetente működnek.
A Nyugdíjas Klub kéthetente tartja foglalkozásait.
Közben kirándulásokat, múzeumlátogatásokat,
bográcsolást, szalonnasütést szerveztünk, és nyugdíjas
találkozón vettünk részt Kocsordon. Falunapokon,
fesztiválokon képviseljük Ópályit.
Néptánc heti egy alkalommal pénteken este 18.00-kor
tartja foglalkozását, szeretettel várunk minden
érdeklődőt! Ünnepi táncház volt 2008. február 2-án a
néptánccsoport 10 éves évfordulójára. Moderntánc
szerdánként 17.00-től 18.30-ig, a nagyteremben tükör
előtt Szabó Aliz vezetésével. Aerobic foglalkozás
hölgyeknek heti egy alkalommal sikeresen működik este
19.00 órától. Lányok, asszonyok várunk benneteket!
Rendszeresek a színházlátogatásaink. Mátészalkára
járunk a mese bérlettel óvoda+alsó tagozat, tini bérlet
felső tagozat.
Anyák napi operett gálán voltunk mátészalkai
színházteremben 2008. május 7-én. Helyben színházi
előadás volt 2008. március 19-én. Zenés műsor
gyerekeknek, bábszínház május 5-én került
megrendezésre. Egészségügyi előadásra évente kerül
sor, 2008. február 14-én „Általában egészségünkről”
Előadó dr. Széll Ferenc Csaba volt. Az előadás előtt
ingyenes vércukormérés és vérnyomás mérés történt a
védőnők segítségével. Véradás évente 2-szer történik.
Elsősegély versenyen vettünk részt ebben az évben is,
mint minden évben.
Autóstanfolyam szinte folyamatosan működik,
létszámtól függően.
Zongoragyakorlásra minden nap lehetőség van (időpont-
egyeztetés szükséges).
A Hitgyülekezet foglalkozási alkalomszerűen
vasárnaponként történik.
Közlekedésbiztonsági és DADA program előadásai
2008. február 22-én volt. Az előadás nagyon sikeres volt
a mátészalkai rendőrség szakembereinek előadóival és
Kovács Gábor alezredes úr segítségével.
Termékbemutatók a községben nagy érdeklődést
mutatnak, az árusítások a község szolgáltató funkcióját
töltik be.
Agrárfórumok, falugyűlések, ÁFÉSZ gyűlés, földügyi
gyűlések, polgárőrség, Teleház konferenciák a nagy-
tanteremben kapnak helyet.
Községi ünnepségek szintén a Művelődési Házban
kerülnek megrendezésre.
Szabadprogram keretén belül a folyosón felállított ping-
pong asztalon reggel 8-tól este kb. 20-ig van lehetőség az
érdeklődőknek.
Rendszeresen pályázunk: Drabik Péter tag. int. vez. által
jelenleg is két pályázat van folyamatban, melyek:
Kistérségi sporttáborozási program Drótszamáron

Szatmár-Beregben
Szeniorsport aktív életmód egészségfejlesztő program

-

-

Reméljük pályázatink segítéségével még színvona-
lasabban tudunk működni.

Aerobic Klaudival

Pusztai Balázsné - programszervező

Közhasznúsági jelentés

2006. évi záró egyenleg 1.050.264.- Ft

I. BEVÉTELEK

Bevételek összesen:                            1.199.962.- Ft

II. KIADÁSOK

Kiadások összsesen:                             811.172.- Ft

2007. évi záró egyenleg                         l.439.054.- Ft

III.
IV. -

V.

VI.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
adójuk 1 %-ával támogatták céljaink megvalósítását!

Az Ópályi Általános Iskola tanulóiért közalapítvány
közhasznúsági  jelentése 2007.évi számviteli beszámoló:

- Jótékonysági bálok
1 tornaterem  felújítás                      589.885.-
2. őszi jótékonysági bál                     316.800

- SZJA 1 %                                           231.772.
- könyvkiadói támogatás                        32.474.-
- kamatbevételek                                    29.031.-

Alapítványi célok megvalósítása
- Védőháló, színpadfüggöny,

színházjegy, díszhalak,
óvodai foglalkoztató stb.             350.614.-

- Művészeti iskola tandij                445.800.-
- Bankköltség                                   14.758.-

Az alapítvány vagyona 200.000 Ft - Lekötött betét.
Központi költségvetési támogatásban nem része

sültünk.
Tisztségviselők a feladataikat társadalmi munkában

végzik.
A közalapítvány támogatja az iskola oktatási-nevelési

feltételeinek javítását.

.

.-

-

Pusztai Balázsné - a kuratórium elnöke

A Jókai Mór ÁMK hírei
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Kemence készül az Aratófesztiválra

Ballagásra készülnek az óvodások a színpadon

Négy kemencét építenek a kemence építéshez értő
szakemberbek, egyet Szűcs Ferenc, egyet Gellér Miklós
képviselő és Pásziczki Sanyi bácsi, egyet Herdon Béla
elnök vezetésével a polgárőrség és egyet Balogh László.
A kemencékhez szükséges bontott téglát részben az
Önkormányzat, részben a Görög-katolikus egyház
biztosította.

Nagy Györgyné Irmuska közcélú munkásként varrja a
zászlókat a függönyöket és a tánccsoport részére a
szükséges táncos ruhákat. Irmuska saját gépein varrja a
díszes táncos ruhákat. Ilyen módon jelentős összeget
tudunk megtakarítani az Önkormányzat számára.

Jókai hét az általános iskolában

Iskolánk névadójára emlékezve idén is sor került a Jókai
hét rendezvényeire.
Május 5-től 9-ig az alábbi változatos, színes programokon
vehettek részt tanulóink:

Hétfőn igazgató úr megnyitotta a rendezvénysorozatot,
majd a 6. osztályosok irodalmi összeállítással idézték fel
Jókai alakját, munkásságát.
9 órától az alsó tagozatosok számára bábszínház volt a
Művelődési Házban.
A felsősök pedig osztályonként mérhették össze tudásukat
a futballpályán.

Délután a kicsiknek játékos sportvetélkedő, a nagyoknak
pedig kerékpáros akadályverseny volt. Ez utóbbi egy
összetett verseny 2. fordulója volt.

Kedden az óraközi szünetekben kis jutalom ellenében a
nyolcadikosok vicces kérdéseire válaszolhattak a
gyerekek. Ezután asztalitenisz-bajnokság várta
tanulóinkat, akik ezen nem vettek részt, az alsós termekben
különböző kézműves foglalkozások, az iskola udvarán
pedig aszfalt-rajzverseny várta.
11.30-tól a tanár-diák meccs résztvevőinek szur-
kolhattunk.

Délután felső tagozatos tanulóink két korcsoportban
szavalóversenyen vettek részt.
Szerdán a SNI tanulók megyei szavalóversenyének ismét
mi adtunk otthont. Délután 1-2. osztályos tanulóink a vajai
Vay Ádám Múzeumba látogattak el. 3-8. osztályosaink
pedig a sportpályán lebonyolított „A Föld napja” vetél-
kedőn vettek részt.

Csütörtökön a fordított napon, diákok vették át a tanárok
szerepét, majd a tornateremben a tanár-diák tréfás
vetélkedőn két nyolcadikos és két tanár csapatnak szurkolt
a lelkes közönség. SNI tanulóinknak játékos vetélkedőt
szerveztek.

Délután a kerékpáros verseny 3. fordulója a terep-
verseny zajlott a pályán.
Pénteken a hagyományos Kraszna Parti akadályversenyen
iskolánk valamennyi tanulója sikeresen végrehajtotta a
versenyfeladatokat.

Ahetet az esti diszkóval zártuk a Művelődési Házban.

A ballagó nyolcadikosok és tanáraik
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Nyugdíjas klub
Kis létszámú, de annál lelkesebb az Ópályi Nyugdíjas
klub. Rendszeresen ők képviselik a konyhai dolgozók
mellett, falunkat a megye nevezetes falunapjain. Idén
Kocsordon a csíkos főzőversenyen vettek részt.
Jutalmul a polgármester elvitte őket a mátészalkai
termálfürdőbe. Nagyon jól érezték magukat és
megbeszélték az év hátrlevő részének programjait. Már
ekkor nagy izgalommal készültek a kocsordi nyugdjas
találkozóra. 10 község nyugdíjasai találkoztak és adtak
műsort a kocsordi művelődési házban. Az est
házigazdája és szervezője Főldiné Istvánné Judit volt,
aki a Kocsordi Nyugdíjas klubot vezeti. Olyan jó volt a
hangulat, hogy a pályiak alig akartak hazajönni.

Nyugdíjasaink az asztalnál

Jó a termálvízben...

A Görög-katolikus jótékonysági bál képei


