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Műsort a Jókai Mór Általános Iskola tanulói adtakAz ünnepélyes megnyitó

Az iskola néptáncosai járják a verbunkot A Kraszna Népdalkör énekelt

Ilyen lesz a polgármesteri hivatal 

Áldott húsvéti ünnepet kívánok Ópályi minden lakójának. 
Erdélyi Miklós polgármester

bal oldali kép: Ilyen lesz a gyermekorvosi rendelő
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A kultúráért dolgozik az Ópályiak Baráti Köre.
Egyesületünk mottója: „Ópályi község múltjának
feltárása, jelenének és jövőjének alakítása az élet min-
den területén”. 2011 óta az Ópályiak Baráti Köre
Egyesület látja el a településen a közművelődési
feladatokat a képviselő testülettel kötött feladat el-
látási szerződés alapján. A közművelődés a lakosság 
minden rétegének művelődését, szabadidejének
hasznos eltöltését szolgálja, a társasági élet kulturális
feltételeit hivatott biztosítani. Az egyesület
kultúraközvetítő és közösségszervező intézményként
legfontosabb célja és feladata, hogy a közösségi
értékek gyűjtőhelyeként kulturális kezdeményezések
befogadásának és gondozásának helyszíneként és
szakmai műhelyként fogalmazza meg a helyi tár-
sadalomban betölthető szerepét. A településen
működő civilszervezetekkel, intézményekkel, egy-
házakkal együttműködésünk jó, közösen segítjük
egymás munkáját. Népdalkört, néptánccsoportot,
cigánytánccsoportot is működtetünk. Feladataink
között szerepel a nemzeti ünnepek szervezése is, ahol
művészeti csoportjaink is színesítik a ren-
dezvényeket. Minden évben megrendezzük a Magyar
Kultúra Napja Gálaműsort, ahol a falu apraja-nagyja
bemutathatja a kultúra iránti szeretetét és tiszteletét.
Az Aratófesztivál immár XXII. alkalommal kerül

megrendezésre, amelyre nagyban folynak az
előkészületek. Az Ópályi Írott Forrásai című könyv
kiadása után elkezdtünk egy kutatást, melynek ered-
ményeképpen egy újabb kiadványt szeretnénk meg-
jelentetni Ópályi monográfiáját. A Teleház benne van
a köztudatban, képzések szervezésével és még szám-
talan módon segít a falu lakosságának. A Falusi
Múzeum és Galéria folyamatosan nyitva tart, az
érdeklődök rengeteg érdekes és értékes dolgot
tekinthetnek meg a helytörténeti gyűjteményünkből,
ahová folyamatosan érkeznek szebbnél szebb felaján-
lások. Sajnos sokan néznek ránk rossz szemmel, de
azt kell, hogy mondjam, a sok rosszindulatú ember
szavai még több lendületet adnak ahhoz, hogy tovább
folytassuk eddigi lelkiismeretesen végzett
munkánkat, hiszen a sok rossz mellett még több jó
szóval is bátorítanak bennünket. Mindenki számára
nyitva áll a lehetőség, meg lehet mutatni mindenk-
inek, mit tud, sőt, ha van egy jó ötlet, nagyon szívesen
mellé állunk és támogatjuk, akár egyén, akár kisebb
közösség, hiszen együtt mindig könnyebb!
Ópályi, 2016. március 21. 

Mészáros Anita 
Közművelődési menedzser

Az Ópályiak Baráti Köre Egyesület közösségi munkás munkatársat keres.
Elvárások: Érettségi, vagy szakközépiskolai végzettség, számítógépes szoftverüzemeltetési gyakorlat.

Érdeklődni a Teleházban lehet. 

Felhívás

A mi Ópályink, avagy az Ócska Krasznától a
Cinkés hegyig. Összeült a szerkesztő bizottság és
elkezdték Ópályi monográfiájának megírását. A
szerkesztő bizottság vezetője Dr Szarvák Tibor szo-
ciológus település fejlesztő, főiskolai tanár. A kötet
szerkesztésében részt vesznek:
Dr Balcsók István történelem-
földrajz szakos főiskolai tanár,
Balogh Géza újságíró, a Szabad
Föld munkatársa, Ópályi
szülötte, Hőnyi Tamás
közgazdász, Varga György az 
Ópályiak Baráti Köre elnöke,
Erdélyi Ilona teleház vezető,
vidékfejlesztő 

Erdélyi Miklós polgármester és Erdélyi József média
felelős. A szerkesztők megszabták a követendő metó-
dust és felosztották az elvégzendő feladatokat. 
Keresünk és várunk több embert a faluból, akik
bekapcsolódnak a kötet megírásához szükséges

anyaggyűjtésbe. A monográfia
kiadását megelőzte az Ópályi
írott forrásai című kötet, ame-
lyet Szabó Menyhért sz-
erkesztett. Régóta tervezzük a
monográfia kiadását és a két
szilveszteri bál bevételét is erre
gyűjtötte a Baráti Kör.

Ópályi Monográfia 
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Sporthírek

Az Ópályi KSE a 2015. évben kézilabda szakosztályt
működtetett.
A labdarúgó szakosztály működése továbbra is
szünetel. Többször volt  próbálkozás  a labdarúgás
újraélesztésére, de eddig nem vezetett  eredményre,
talán 2016-ban sikerül majd valamilyen eredményt
felmutatni ezen a téren. Átgondolt és megfontolt ter-
vezést és szervezést igényel a labdarugó csapat újra
szervezése, legfőképpen anyagi vonzata miatt.
A kézilabda szakosztályban 9 korosztályban szere-
pelnek csapataink a megyei felnőtt, a szivacs és a
régiós bajnokságokban.
Igazolt játékosok ÓPÁLYI KSE Kézilabda
Szakosztály:
Szabolcs-Szatmár Bereg megyei férfi bajnokság 18 
Kisiskolás bajnokság FU9 14
Kisiskolás bajnokság FU8 12
Kisiskolás bajnokság FU7 12
Gyermek bajnokság   LU13 18
Kisiskolás bajnokság LU10 14
Kisiskolás bajnokság LU9 12
Kisiskolás bajnokság LU8 12
Kisiskolás bajnokság LU7 16
összesen:                           128 fő
A Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt TAO-s
pályazatunk is sikeres lett. Az önkormányzattól
kapott támogatás a sikeres pályázat kötelező önrésze.
Ez további lehetőséget adott arra, hogy minél több
korosztályban indíthassunk csapatokat a kisiskolás
regionális bajnokságokban. Jelenleg egyesületünk a

Kulcsár Anita nevét viselő régióban szerepel, amely
Hajdú, Borsod és Szabolcs megyék csapatait
versenyezteti. Ennek következményeként megis-
merték falunkat pl.: Kazincbarcikán,  Nyíradonyban,
vagy éppen Debrecenben is. Minden igazolt játéko-
sunk színvonalas felszerelésben és edzőszerelésben
képviseli egyesületünket és a falunkat a bajnokságok-
ban és a különböző tornákon. A csapatok edzéseinek
helyszíne a helyi tornaterem. Az edzéseket csak a
kézilabda szövetség  licenszével rendelkező szakem-
berek irányíthatják, ilyen 3 főnek van
egyesületünknél. Sajnos normálméretű, fedett kézil-
abda pályával községünk jelenleg nem rendelkezik,
ezért a           szivacskézilabda csapatok kivételével a
mátészalkai sportcsarnokban kell mérkőzésinket
lejátszani. Ez elég sok pénzt visz el az egyesülettől.

Figyeljük a pályázati lehetőségeket és az önkor-
mányzattal karöltve talán sikerül valamilyen

megoldást találni egy „normál méretű”  fedett
kézilabda pálya megépítésére. A tömegsport ren-
dezvények sajnos nem kerültek megrendezésre,

ennek több oka is volt az anyagiakon kívül,
reméljük, hogy a következő években ezen a

területen is sikerül előrébb lépni. A mátészalkai
kispályás bajnokságban három ópályi kötődésű

csapat vesz, ezek az önkormányzattól kapnak némi
támogatást. Mérkőzéseiket Mátészalkán a műfüves

pályán játsszák. 
Takács Ferenc

Ópályi K.S.E elnök

2016/17. évben folytatódik Ópályiban a köz-
munkaprogram, melynek keretein belül évről-évre
jobb minőségű járólapokat, vesszőből font kosarakat,
seprűket készítünk. Márciusban kezdetét vette az új
START munkaprogram (mezőgazdasági 30 fő, helyi
sajátosság 25 fő, közutas 15 fő, folyamatosan tart az
50 fős hosszabb idejű közfoglalkoztatás). Áprilisban
két újabb START program veszi kezdetét (földút 23
fő, bio 35 fő), valamint egy újabb hosszabb program
40 fővel. A tavalyi évben jelentős mennyiségű kosár,
seprű, járólap készült, valamint nagy mennyiségben
termesztettünk tormát, amit ez évben is szeretnénk
folytatni, csak nagyobb területen. Mezőgazdasági
program: 2016.03.07. – 2017.02.28-ig. ; Étkezési
torma, karalábé, káposzta, karfiol, hagyma , zöldbab,
szemes bab, retek, paradicsom, paprika termesztése.

Helyi program: 2016.03.02. – 2017.02.28-ig.  Kosár-
fonás, vesszőseprű készítés, térkő és szegélykő
gyártása, állatmenhely kialakítása. Közút program:
2016.03.02. – 2016.11.30-ig. Belterületi utak, padka
rendezése, kátyúzása (Ady u. 400 m, Táncsics u. 800
m), járda újjáépítés folytatása Árpád utca végéig, kb.
1 km hosszú. Földút program: 2016.04.01. –
2016.11.30-ig. ; A brikettáló géphez daráló sz-
erkezetet, porleválasztó gépet és fóliahegesztő gépet
vásárolunk. Földutak karbantartása, parlagfű irtás,
szikkasztó árok kialakítása, zöld területek  kaszálása.
Bio program: 2016.04.01. – 2016.10.31-ig. ; Briket-
táló gép vásárlását terveztük, amely segítségével
briketteket fogunk készíteni, a ledarált faágakból,
gallyakból.

Folytatódik a közmunkaprogram
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Megkérdeztük a polgármestert...
Milyen fejlesztések várhatók ebben a választási
ciklusban?
Elkészültek a tervek a ravatalozó, a gyermekorvosi
rendelő, védőnői szolgálat (Egészségház) és a hivatal
épületének felújítására. Tavalyelőtt pályázatot adtunk
be az iskola energetikai célú felújítására, de sajnos
nem nyertünk. Erre az idén is szeretnénk pályázni. A
ravatalozót kivéve meg is van az anyagi lehetőség
mindhárom épület felújítására a megyei TOP pályázat
keretében.  Emiatt csatlakoztunk a Szabolcs 05 fe-
jlesztési társuláshoz. A temetőt is bővíteni kellene. Ki
kellene építeni a Nyíl, Dankó és Újreménység
utcában a szennyvíz hálózatot.

A fejlesztések milyen módon fognak megvaló-
sulni?
Megalakult a Szabolcs 05 elnevezésű önkormányzati
társulás, ami Apagytól-Csengersimáig 44 települést
foglal magában. Ennek Ópályi is tagja, sőt engem a
társulás felügyelő bizottságának a tagjává választot-
tak. Ez a szervezet, illetve ennek munkaszervezete a
Szabolcs 05 Nonprofit Kft. fogja koordinálni a fe-
jlesztéseket. Minden település leadta a fejlesztési
igényét és közösen állapítottuk meg melyik település
mit kaphat meg ezekből. Nekünk az iskola, a hivatal
és a gyermekorvosi-védőnői rendelő van a projekt
listában. Ezekért fog lobbizni Kovács Sándor
országgyűlési képviselő. 

Lesz e kutyatelep Ópályiban?
Azt mindnyájan tudjuk, hogy régóta kutya helyzet
van a faluban. Gazdátlan ebek szaladgálnak minden-
felé. Sok panasz érkezett az iskola, óvoda felől. A
Deritőről a munkába, iskolába menők a buszhoz, csak
kísérővel tudnak felmenni. A parasznyi úton egymást
érik a kutyák miatt a balesetek. Sok a kutyaharapás.
A háziorvos tájékoztatása alapján sehol nem használ-
nak annyi kutyaharapás elleni védőoltást mint Ópá-
lyiban. Nem szeretnénk máshonnan kutyákat
idehozni, de szeretnénk a falu kutya problémáját
megoldani. Korábban a rengeteg panasz miatt vitet-
tünk már el sintérrel kutyákat, de egy kutya elvitele
több mint húsz ezer forintba kerül. Ezt a több
százezres kiadást nem tudjuk vállalni. Sajnos itt is két
kultúra harca folyik. Az egyik kultúra képviselői ra-
gaszkodnak kutyájukhoz, rendszeresen beoltatják,
csippet rakatnak bele, ahogy azt a törvény előírja. A
másik kultúrát képviselők többsége nem oltatja, nem

gondozza kutyáját, sőt ha valami miatt felelősségre
akarják vonni őket, akkor a kutya nem is az övék. A
kutyatelepet a Deritő végén tervezzük, a Páskom felől
lesz a bejárata. E célból megvásároljuk Juhász Imréné
tanár nénitől a telkét. Közmunka program keretében
alakítjuk ki a ketreceket és a szükséges feltételeket.
Nem szeretnénk a kutyákat sokáig ott tartani, aminek
nincs gazdája, vagy nem fogadja valaki örökbe,
azokat a törvényes módon el fogjuk altatni. Reméljük
egy-két év alatt a kóbor, gazdátlan ebek el fognak
tűnni a faluból.

Egyházi fenntartású lesz e az általános iskola?
Tavaly már végigvittük a folyamatot, de nem értük el
az egyházi fenntartásba adást. Minden döntéshozó
fórum támogatta a tervet. A képviselő testület, az
iskola nevelőtestülete, a tanulók, a KLIK, mind arról
döntött, hogy az iskola egyházi fenntartású legyen.
Egy probléma akadt, az oktatási államtitkár nem tá-
mogatta a döntést. Idén ismét nekifutunk. Első
lépésként megkerestük az egyházak vezetőit, kérve,
hogy vegyék át az ópályi iskolát. Nem kellünk a re-
formátus, a görög katolikus, a római katolikus egy-
háznak, az evangélikus egyháznak. Egyedül a
pünkösdi egyház az, aki egyértelműen fogadná az
iskolát és az óvodát is. 
A képviselő testület már el is indította a folyamatot
és döntött arról, hogy a Magyar Pünkösdi Egyház
Kelet Humán Szolgálatához csatlakozunk, illetve in-
dítsuk el újra a tárgyalásokat. Most másképp
csináljuk, mint tavaly. Először a legfelsőbb dön-
téshozót keressük meg, ha pozitív a döntés, akkor
megyünk a többi fórum elé.
Ismeri a képviselő testület a félelmeket a pünkösdi

egyházhoz való csatlakozás miatt. Nem kell azonban
aggódni, nem akarnak mindenkit pünkösdistává
téríteni. Minden gyerek megmarad a saját egy-
házában, továbbra is saját vallásának megfelelően
járhat hittanra, templomba. A képviselő testület
reménye szerint az egyházi fenntartás jobb lesz a gy-
erekeknek, a szülőknek, a tanároknak és az önkor-
mányzatnak. Közösen aláírt megállapodásban
garantáljuk, hogy senkinek az érdeke ne sérüljön, ha
mégis úgy lenne, akkor a megállapodást felmondjuk
és az iskola visszakerül önkormányzati, vagy állami
fenntartásba.

/folytatás a hatodik oldalon/
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Bár sajnos a korábban komoly lehetőségeket kínáltak
az Eu-s pályázatok, amelyek már nincsenek, az IPR
sincs, így például nem tudunk segítséget nyújtani a
gyerekeknek, szülőknek a felszerelések pótlásához,
ill. a működéshez szükséges anyagok (fénymásolás, 
nyomtatás) is igen szűken vannak mérve. Mégis az
elmúlt és előttünk álló időszak számos színes és
érdekes eseményt, programot tartogatott és tartogat
iskolánk tanulóinak és pedagógusainak egyaránt. 
Az első félév végét is jelző napon, január 22-én, isko-
lai keretek között megemlékeztünk a Magyar Kultúra
Napjáról, melyen színvonalas produkciót adtak elő
tanulóink. Várakozással és örömmel készültek har-
madik és hetedik osztályos tanulóink, valamint nép-
táncosaink március 15-ére. Műsorukat az
iskolásoknak és a községi rendezvényen is nagy
igyekezettel adták elő.Február 26-án „Ki mit tud?” -
ot rendeztünk, melyre színes és érdekes produk-
ciókkal készültek az osztályok. Megjelentek az
„afrikai erdők gombái”, az „M & M” csoki golyók,
de voltak aranyos kiskutyáink és orosz táncosaink is,
hogy csak néhányat említsek a produkciók közül. A
rendezvényre szeretettel vártuk a szülőket és
érdeklődőket egyaránt. Ezen a rendezvényen hirdet-
tük ki és részesítettük könyvjutalomban a félév
legjobb tanulóit, akikre nagyon büszkék
vagyunk.Három kollégánk: Kádárné Balogh Katalin,
Nagy-Kósa Mária és Németh István szakvizsgázott
pedagógusaink is kiválóan teljesítettek a minősítő
eljárásban vettek február második hetében. Ezzel im-

máron a 24 nevelőből 10 minősült, s mindenki jó
hírét vitte Ópályinak, az Ópályi Jókai Mór Általános
Iskolának. A neves minősítők elcsodálkoztak, igen 
elismerően nyilatkoztak arról, hogy Ópályiban ilyen
nevelő-oktató munka folyik. Ahhoz, hogy mi ezt elér-
jük, igen nagy szeretettel fordulunk tanulóink felé –
de mint a március 15-i ünnepségen is kértem –
munkánk sikeréhez, eredményességéhez feltétlenül
kell, hogy a szülők is szeretettel forduljanak a
pedagógusok felé, érdeklődjenek gyermekük
munkájáról, előmeneteléről, segítsék munkáját, de
minimum biztosítsák a felszerelést az iskolai
munkához!A Zrínyi matematika verseny megyei for-
dulóján hat tanulónk szerepelt eredményesen, február
19-én.Folytatódik a művészeti oktatás, melyben heti
rendszerességgel képzőművészeti foglalkozásokon
vehetnek részt diákjaink. Így minden alsó tagozatos
tanulónk megismerkedik a vizuális kultúra alapjaival, 
fejleszti kézügyességét, kreativitását. Áprilisban
szavalóversenyen mérhetik össze tudásukat tan-
ulóink. Erre a versenyre meghívjuk és szeretettel vár-
juk az óvodásokat és felkészítő óvodapedagógusaikat
is. Április 14-15-én lesz a leendő első osztályosok
beíratása, ezt megelőzően nyílt tanítási napot fogunk
tartani, hogy az érdeklődő szülők betekintést nyer-
hessenek az iskolában folyó oktató-nevelő munkába.
Jelenleg ott tartunk, hogy ha a leendő két első osztály
is olyan nagy létszámú lesz, mint az előzőek, akkor
gyakorlatilag nem tudjuk elhelyezni őket.

Herczeg Péter Igazgató

Az Ópályi Jókai Mór Általános Iskola hírei

Ki Mit Tud?-on  az iskola mazsorett csoportja Egy tavalyi kép az iskolai  nyári táborról
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Megkérdeztük a polgármestert /folytatás/
Mikor lesz felújítva a községen átvezető főút?

Mi a falun átvezető utat, ami két járási központot,
Mátészalkát és Vásárosnaményt köti össze fő útnak
mondjuk, valójában mellékút (4117-es számú), az
országos közúthálózat része. Ez állami út, ennek
felújításáról az államnak kell gondoskodni. Eddig
azonban nagyon hátra sorolták a felújítást.  Többször
próbálkoztam a felújítás elérésével, még aláírást is
gyűjtöttünk a lakosságtól, azzal támogatva meg
kérésünket, sőt félpályás útlezárást is kilátásba
helyeztem.  Eddig látszólag nem történt semmi. 
Most végre felcsillant a remény a felújításra. A
megyei TOP keretben van pénz a megye alsóbbrendű
utjainak felújítására, így remélhetőleg Ópályi is sorra
kerül.
Folytatódik e a belvízrendszer hiányzó részeinek
felújítása?
A tavaly befejeződött felújítás a felújítás első szakasz-
nak tekinthető, mivel csak a falu legkritikusabb sza-
kaszainak a felújítására volt elegendő a pályázati
pénz. Várhatóan így nem kell a jövőben
belvízvédelmi készültséget elrendelni nagy esőzés
estén, mint arra korábban már volt példa. A tervek az
egész településre készen vannak. Most van folyamat-
ban a költségvetés elkészítése. Ha az országos
KEHOP pályázat megjelenik, a megyei önkor-
mányzat segítségével benyújtjuk a pályázatot a foly-
tatásra. 
Hogyan folytatódik a falu szépítése?
Lassan valósággá válik az a régi elképzelés, hogy

legyen virágos falu Ópályi. A szorgos munka foly-
tatódik. Két monumentális székely kapu készítése van
folyamatban. Fából készült virágtartókat helyezünk
el rövidesen a köztereken. Az egyik közmunka pro-
gram keretében és saját erőből rózsatöveket vásárol-
unk és ültetünk az utak mentére a lakások elé.

Ismét módosítani fogják a településrendezési ter-
vet, mi ennek az oka?
Valóban nemrég fogadta el a képviselő testület a ren-
dezési tervet, de újabb szempontok merültek fel, ami
miatt módosítás szükséges. Egyik ilyen a Lovas hegyi
ipari park kialakítása. Korábban a Lovas hegyre a
műút mellé lakóövezetet gondoltunk, de az élet másat
hozott. Mátészalka felől megindult az ipari üzemek
létesítése Ópályi felé. Mi is azt gondoljuk minek
nekünk ott lakóövezetet kialakítani, mikor a faluban
közel száz ház van eladó és ipari területre van igény.
Emiatt ipari övezetet alakítunk ki a Lovas hegyen a
bel és a külterületen. A másik helyszín a Cinkés hegy.
Ott megszűnt a szeméttelep, oda erdőt fogunk
telepíteni, így hasznosítva a hat hektáros területet.
Korábban elgondolás volt agár és lovas  versenypálya
kialakítására, de ezt a területet visszatesszük
mezőgazdasági területnek. A rendezési tervről rés-
zletes jegyzői tájékoztató a www.opalyi.hu honlap
hírek menüpontjában olvasható.   

A hulladékégetéssel, a szemétszállítással kapcsolatos
jegyzői tájékoztató a www.opalyi.hu honlapon a hírek
menüpontban olvasható.

Válogatják és hajtatják a torma dugványokat

XXII. Nemzetközi Aratófesztivál lesz július 9.-én.
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A nagyközségi kispiacon a kosarak Szánt a torma pénzből vásárolt traktor

Virágvasárnapi miroválás és barka osztás a görög katolikus templomban

Bankó Csaba disznót öl Járdát épít a Misi brigád

"Honvédeink a Don-Kanyarban"
című történelmi előadásra

Előadó: Kosaras Péter Ákos hadtörténész
Időpont: 2016. április 7. csütörtök 17:00

Helyszín: Horpácsik János Művelődési Ház
A részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel

várunk!

MEGHÍVÓ
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A jelenlévők Erdélyi Miklós Ópályi község pol-
gármesterének köszöntője, valamint Bede József a
Szabolcs Takarék elnök-igazgatójának ünnepi
beszédét követően a hitelintézet folyamatos
megújulásának jelentős bizonyítékát „vették bir-
tokukba”. A teljes technikai, fizikai, információtech-
nológiai felújításnak köszönhetően a mai kor
igényeinek megfelelően nyújt személyre szabott szol-
gáltatásokat Ópályi és a környék lakosságának, gaz-
dasági szereplőinek a megye hitelintézetének
választott Takarék.
„Ahhoz, hogy mind meglévő, mind leendő
ügyfeleink minél nagyobb része a SZABOLCS
Takarékot tekintse fő pénzügyi szolgáltatójának alap-
követelmény, hogy feléjük a lehető legszélesebb ter-
mékskálát nyújtsuk. Ez a skála az elmúlt években
bővült, és a tendencia a közeljövőben is folytatódni
fog.”- emelte ki Bede József elnök-igazgató
beszédében. 

A konkrét felújítás, a szolgáltatóképesség folyamatos
javítása, a bizalmi elvű, tartós, személyes ismereten
alapuló ügyfélkapcsolatok kiépítését, és a helyben
történő döntésből fakadó rugalmasság maximális ki-
használását szolgálja, mellyel a SZABOLCS Takarék
folytatni tudja komplex és versenyképes szolgáltatá-
sainak nyújtását a jövőben is.

BIZTOS A BETÉT
Átadták a Szabolcs Takarék megújult fiókját Ópályiban
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