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Az újság a Nemzeti Civil Alap Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs
Kollégiuma támogatásával készült

Tablókép 1960-ból (Tarapcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk a 2. oldalon)

Az Ópályi Hírlap minden kedves
olvasójának ezt kívánom az új

esztendõre:

2006-ban sok öröm érjen,
áldás és szerencse örökké kísérjen.
Minden mi rossz téged elkerüljön,
Összes álmod, vágyad teljesüljön.

Erdélyi Miklós polgármester

Falumúzeum Ópályiban
Sok - sok próbálkozás után megvalósíthatónak látszik
Ópályiban a falumúzeum létrehozása. Az Általános Iskola
egyik épülete, amit az idõsebbek központi iskolának
neveztek a csökkenõ gyereklétszám miatt felszabadult. Az
üresen álló épület két nagyobbik termének egyikében
létrehozzuk a helytörténeti gyûjteményt, a másik nagytermet
kiállító teremmé alakítjuk. A két kisebb helyiségben
létrehozunk egy Horpácsik János emlékszobát, a másikban
Varga József fafaragó népi - iparmûvész alkotásai állítjuk ki.
Az udvaron régi használati tárgyakból szabadtéri kiállítást
hozunk létre. A falumúzeum kialakításához kérjük minden
falubeli segítségét. Akármilyen régi használati tárgyat
elfogadunk a gyûjteménybe. Mindenkit megkeresünk majd.
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Régi Képeket Keresünk!
A Teleházban megkezdtük a régi fényképek számítógépre
vitelét (digitalizálását). Kérjük, hogy akinek birtokában van
régi kép és szeretné ha a falumúzeumban kiállításra kerülne,
akkor keresse a Teleház munkatársait, akik a fényképet
lemásolás után visszaadják.
A címlapon szereplõ régi kép az 1960-ban végzett általános
iskolai tanulók tablóképe. A tablón szereplõ tanárok:
Avemaria Rudolf igazgató, Décse Sándorné, Margittai
Ferenc, Duchnovszki Gizella osztályfõnök, Báthori Józsefné
, Ekler Györgyné, Adorján Károly. A tanulók neve (a felsó
sortól kezdve balról- jobbra): Madácsi I, Csicsák Z.,Pásztor
A., Griba I., Oláh M., Soós L., Vajda M., Mahucs A., Molnár
I., Bana Barna, Tóth Jolán, Kovács Miklós, Tarapcsák I.,
Farkas Miklós, Popovics I., Batha Gy., Uzonyi J., Szûcs
János, Demeter J., Vékony M., Gábor Júlia, Varga György,
Pallagi E., Gyémánt B., Erdélyi M., Szabó Sándor, Szolnok
B., Varga S. , Csicsák K., B. Szabad István, Kovács Irén,
Vacsó István, Szolnok I., Lemák I., Józsa Kató.,Lõincz P.,
Szabó Sára, Bartha M., Csizmár Jolán, Csicsák Gizella, Papp
Gabriella, Herdon József, Uzonyi Károly, Ördögh Kató, A.
Szabad István.

Almaválogatás a Tangazdaságban
Szabad Gyögyné Emma néni, Balogh Györgyné Kati néni,

Csombók Jánosné Irénke néni és Ádám Viktorné Piroska néni

Öreg focisták találkozója
Kedves Ferenc, Fazekas György, Madár György, Bazola József,
Tarapcsák Miklós, Fazekas Endre, Nagy Jenõ, Demeter János,

Vánszku Lajos és Nagy Miklós
Sajnos a tabló és a másik két képen szereplõk közül többen
már nem élnek, így annál érdekesebb lehet az egykori
ismerõsök és hozzátartozók számára.

Meghívó
Értesítjük Ópályi lakosságát, hogy 2006. február 8-án 16
órakor a Mûvelõdési Házban agrárkörnyezetgazdálkodási
támogatásokról tájékoztatót tartunk. Az idõpont Fórizs
István falugazdásszal is egyeztetve lett, így esetleges más
irányú kérdésekre is választ kaphatnak.

1. Az európai agrártámogatások új útja
2. Agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások célja
3. Felvilágosítás az induló Ezüstkalászos Gazda
tanfolyamról
Baksa Jánosné Fórizs István
NVT tanácsadó Falugazdász

Aratófesztivál 2006
2006 június 24-25-én XI. Nemzetközi Aratófesztivál lesz
ismételten Ópályiban. Az elõzõekhez hasonlóan színes,
szórakoztató programokkal várjuk az érdeklõdõket. Az
aratás egyuttal Guinness rekord felállítására alkalmat ad.
Egyidejüleg 100-nál több aratócsapat vesz majd részt az
aratásban, ami egyedülálló Guinness rekord lesz.
A programban lesz népmûvészek bemutatója, néptánc
fesztivál, falusi virtus vetélkedõ, fõzõverseny, kakas
szépségverseny, önkormányzatok, szociális intézmények,
vállalkozók és civil szervezet kiállítása.

Cséplés száz évvel ezelõtt

Silózás az egykori tangazdaságban
Az 50-es években a siló takarmánynak nagy gödröket
ástak ebbe szecskázták a kukoricaszárat, amit
szarvasmarhával járattak meg tömörítés végett. A kézi
munkát a villázást a képen látható falubeli fiatal
asszonyok végezték.
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Üzemeltetõ váltás a víziközmû
szolgáltatásban

2005. januárjában Ópályi község önkormányzata
Mátészalka Város, Nyírcsaholy és Nyírmeggyes
községekkel egyetértésben úgy döntött, hogy a közmûves
ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást eddig végzõ Hydroszat
Kft-vel, illetve az általa üzemeltetésre megbízott Vikuv-
Hydrokomplex Kft-vel felbontja a szolgáltatási szerzõdést.
Az üzemeltetési szerzõdés felmondási ideje 1 év volt, mely
2005. december 31-én járt le. A Képviselõtestületek a
víziközmûveik mûködtetésére 2005. júniusában 100 %
önkormányzati tulajdonú céget hoztak létre, a Szalka-Víz
Kft-t, mely ez év január 1-tõl átvette az üzemeltetést az
ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás területén. A
szolgáltatóváltásról hozott döntés szükségességét a
Képviselõtestületek többször tárgyalták, azt követõen
hozták meg a végleges döntést egy új társaság
megalapításáról. A változtatás szükségességét a
képviselõtestületek jól ismerik. Két súlyos probléma vált
megoldásra, megszüntetésre. Az elsõ az volt, hogy az
önkormányzatok kellõképpen nem tudták tulajdonosi
jogukat gyakorolni a saját közmû tulajdonuk felett. Az
általuk elvárt részletességgel nem számolt el a szolgáltató a
bevételek-kiadások tekintetében. A második és döntõ érv az
volt, hogy a képviselõtestületek felhatalmazása és döntései
nélkül 1995-ben a szolgáltatásra megalapított cég (a
Hydroszat Kft.) megbízott egy magáncéget (a Vikuv-
Hydrokomplex Kft-t) az üzemeltetésre. A Vikuv-
H y d r o k o m p l e x K f t - t , m i n t m a g á n c é g e t a z
Önkormányzatoknak nem volt lehetõségük vizsgálni, a
tényleges üzemeltetésre nem volt ráhatásuk, bizonytalan
helyzet alakult ki. A Polgármesterek víziközmûvekrõl szóló
d ö n t é s - e l õ k é s z í t õ m u n k á j u k s o r á n o b j e k t í v
bizonyítékokkal nem rendelkeztek, kellõ súllyal
megalapozott döntéseket nem tudtak hozni. Az
elõzményekrõl fontosnak tartottam a fentieket leírni.
Kiss Tibor a Szalka-Víz Kft. ügyvezetõ igazgatója vagyok,
mely megbízást (kijelölést) az önkormányzatoktól kaptam.
1990-tõl dolgozom az ivóvíz-szolgáltatásban. 1990-1997-
ig a mátészalkai Vízmûtelep mûvezetõje, 1997-2005-ig a
Kristályvíz Kht. területi mûvezetõje, illetve szakági

irányítója voltam. Az új szolgáltató részérõl a lakosságot
érintõ legfontosabb döntésekrõl, koncepciókról szeretnék
egy pár gondolatot ismertetni:

Legfontosabb bejelentés azt gondolom az, hogy ez
évben a víz- és csatornadíj mértéke nem fog emelkedni,
marad 2005. évi áron a szolgáltatás díja.

Javítani kívánjuk a kapcsolatot a fogyasztókkal, arra
fogunk törekedni, hogy növekedjen a megelégedettség
a fogyasztók részérõl.
Fontos a vízmû külsõ arculatának megteremtése,
szolgáltatás során a gyors hibaelhárítás, a hibahelyek
kellõ mértékû helyreállítása.
A tervszerû karbantartások, vezetékcserék, mosatások
vízminõség-javító beavatkozások idõben történõ
elvégzése a feladatunk. Jelenlegi mértékrõl 5-10 %-kal
csökkenteni kell a vízveszteséget 1 éves idõintervallum
alatt.

Mindez tervszerû, átgondolt, megfelelõen elõkészített
beruházásokat , fe lú j í tásokat és összehangol t
munkafolyamatokat igényel. A kezdet, mint minden más
dologban nálunk is többletenergiát igényel. Kialakítottuk a
belsõ struktúránkat, szervezeti felépítésünket.A Szalka-Víz
Kft. a régi szolgáltatótól átvette azokat a szakembereket,
akik eddig is a víziközmûveknél voltak foglalkoztatva.
Célunk: minõségjavítás a szolgáltatás színvonalában,
tervezhetõ, kiszámítható víz- és csatornadíjak elõterjesztése
a képviselõtestületek felé. Azon dolgozunk, hogy a
fogyasztóknak a szolgál ta tóvál tás semmilyen
többletfeladatot ne okozzon, illetve hogy a jövõben 1-2 év
múlva mindenki elmondhassa, hogy jó döntés volt saját
önkormányza t i tu la jdonú cégge l végezn i az
önkormányzatok egyik legfontosabb kötelezõ feladatát, az
ivóvíz-szolgáltatást és közmûves szennyvízelvezetést, -
tisztítást.

Tisztelettel köszöntöm az Ópályi Hírlap minden olvasóját.

?

?

?

?

Kiss Tibor
ügyvezetõ igazgató

É R T E S Í T É S

Ivóvíz hibabejelentés éjjel-nappal:

Szennyvíz hibabejelentés éjjel-
nappal:

A Szalka-Víz Kft. értesíti Tisztelt Fogyasztóit, hogy a
Mátészalka, Kossuth út 25. szám alatti

ügyfélszolgálati irodájának mûködését 2006. január
12-tõl megkezdte.

Irodánk végzi a lakcímváltozást, névváltozást, vízóra
állások rögzítését és minden olyan tevékenységet, ami
az ügyfélszolgálathoz tartozik.

Telefonszám: 44-502-740
Ügyfélfogadás: hétfõ, kedd, szerda: 7.30 - 16.00-ig

csütörtök: 7.30 18.00-ig
péntek: 7.30 14.00- ig

Pénztár: hétfõtõl- péntekig : 8.00 - 15.30-ig

Egyéb ügyintézés végett a Szalka-Víz Kft.
munkaidõben az alábbi telefon-és fax. számon
érhetõ el:
Tel.:06-44-502-208
Fax.:06-44-

06-44-311-340

06-44-312-865

502-209
Kiss Tibor

Szalka-Víz kft.
ügyvezetõ igazgatója
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Dr. Széll Ferenc Vállalkozó orvos
Sokan vannak úgy életük során, hogy egy-egy döntésüket
csak átmeneti megoldásnak szánják. Így volt ezzel a kezdõ

orvos dr. Széll Ferenc is, a hetvenes évek elején, amikor az
eleddig ismeretlenül hangzó településre, Ópályiba érkezett.
Igazi „háborús gyerek”, édesanyja (Széll Ferencné
Dominke Éva) Fürnitzben, a szomszédos Ausztriában
szülte; miközben édesapja katonaként az orosz fronton
harcolt. A háború után visszatértek a Hajdúságba.
Debrecenben és Hajdúszoboszlón nevelkedett. Az elemi
iskola elsõ három osztályát Debrecenben, a többit
Hajdúszoboszlón végezte.
Édesapja az Állami Biztosítónál, majd a Városi Mûvelõdési
Központ vezetõjeként dolgozott (több hangszeren játszott a
hegedûtõl a szakszofonig) Egyetlen fiuk Széll Ferenc Csaba
is nagyon szereti a zenét, tanult is zongorázni, s a mai napig
zenerajongó. A Hõgyes Endre Gimnáziumból maximális
pontot vitt, s jól szerepelt az egyetemi felvételin, s bejutott a
Debreceni Orvostudományi Egyetemre.

Albérletben élt Debrecenben, mert a korai-késõi
foglalkozásokat csak így lehetett „kihagyás nélkül”
látogatni. Lakótársa az albérletben Nagy István (ma dr.Nagy
István Nyírkáta családorvosa) mátészalkai diák volt. Ma is
jó barátságot ápolnak.
Diákként meglátogatták a Mátészalkán élõ Nagy családot. S
idõsebb Nagy István mint mátészalkai tiszti-fõorvos
ajánlott egy ösztöndíjat, az utolsó két évre.Afeltétel az volt,
hogy diplomája kézhezvétele után a mátészalkai járásban
kellett kezdeni az orvoslást. - 1972. augusztus 29.-én volt
az utolsó államvizsgám ideggyógyászatból. Szeptember 9.-
én megkaptam a diplomát, s pár nap múlva már
megkezdtem a munkát Ópályiban, a két éve üres körzetben.-
A fiatal orvost egy, a hatvanas években, a helyi tanács
építtette, a rendelõknek helyet adó épület várta. Ma is itt
praktizál dr. Széll Ferenc. (Felesége a helyi általános iskola
tanára 35 éve, s tagja a helyi képviselõ-testületnek)

A közben eltelt 3 évtized azonban igazi „történelem”. A
szó átvitt és valóságos értelmében. Szerencsére a ma pályát
kezdõ orvosok már elfogadhatóbb körülmények között
indulnak. A szolgálat Ópályi mellett Nyírparasznyára is
vonatkozott. Közel 4 ezer gyermek és felnõtt gondozása
adott tennivalót. A szülõktõl kapott régi öreg Volga tette
lehetõvé a gyorsabb mozgást (Még ha örökösen javításra
szorult is) Késõbb ezt sikerült kicserélni egy Zsigulira, ezzel
már kevesebb gond volt. A hét 6 napján (szombaton is) volt

teljes rendelés, a vasárnapi ügyeletet pedig összefogva
Nagydobos és Szamosszeg orvosaival, felváltva látták el.
Akkor még kurblis telefonon lehetett (Ópályi: 6-os) elérni
az orvost. Az orvosok szakmai továbbképzését pedig a
mátészalkai kórház segítette. Nem volt ilyen
gyógyszerdömping. Az Orvosi Hetilap révén, illetve más
kiadványokból sikerült az újdonságokról tájékozódni.
Tennivaló bõven akadt, s eközben arra nem jutott idõ, hogy a
korábbi terv (szülész-nõgyógyász), a szakvizsga
megvalósuljon. „Politika-semleges maradtam”-
fogalmazza a doktor. A pedagógus feleség-munkájából
adódóan is részese a helyi közéletnek. A választók
szavazatával beválasztották a helyi képviselõ testületbe. Ez
nem jelentett különösebb változást a család életében.
Mindketten „szakmájuk” színvonalas gyakorlását tartják
igazán fontosnak. Azt az orvosi körzetet, amit korábban
Széll doktor ellátott, ma 3 orvos között osztották fel.
Ópályiban gyermekorvos is praktizál. Romániából és
Ukrajnából több orvos érkezett a térségbe, többek között
Nyírparasznyára, 1987-ben. Ezzel „csak” Ópályi teljes
lakossága tartozott a körzethez.
Idõközben csökkent a lakónépesség, javult az
infrastruktúra. Könnyebbséget jelent az éjszakai ügyelet
megszervezése is. A térségben jelentõs a roma etnikum
létszáma, s ez csak növelte az ide érkezõ egészségügyiek
gondját.
„Az eltelt harminc évben igazán nagy konfliktusom nem
volt a cigányokkal. Nem félek, ha le kell menni a telepre.”
Nemzedékek nõttek fel gyógyító-megelõzõ munkája
eredményeként. Amikor az tûnt logikusnak, hogy
vállalkozó orvosként folytassa az orvoslást, e-mellett
döntött a család 1997-ben. A vállalkozás nem jelentette a
tulajdonjogot a Rajk László út 21. szám alatti épületre. Az
önkormányzat-hosszas töprengés után úgy döntött, hogy
eladja az épületet, 2003-ban.
A Bt. az évek során fokozatosan modernizálta az épületet, a
technikát. Ahogy a pénzbõl futja, úgy haladnak a
munkákkal. A tetõcsere, a nyílászárók-cseréje már
megtörtént. Az épület fûtését vezetékes gázzal (konvektor)
oldották meg. A rendelõbe érkezõk sorszámot kapnak. A
tágas rendelõben várakozók mindegyikének higanyos
vérnyomásmérõvel megmérik a vérnyomását, s ez szintén
számítógépre kerül. A rendelõben számítógépen rögzítik az
adatokat. Az ápolónõ és az orvos között is biztosított a
számítógépes kapcsolat. (A régi kartonokat természetesen
ma is õrzik) A rendelõ felszereltsége megfelelõ. EKG
helyben (de hordozható is van) El tudják végezni a
szükséges szemészeti vizsgálatot.
Rendelkeznek fénymásolóval; Bioptron-lámpával a
gyulladásos betegségek, gerincbántalmak, izületi panaszok
gyógyításához. Az orvosok „cseréjére”, az utánpótlásra
azonban most kevéssé lehet számolni. A fiatal orvosok nem
a magyarországi falvakban látják az érvényesülés útját.
Amikor a körzetben dolgozók szakmai képzésére
összejönnek az orvosok, döntõen a hatvan éves életkorhoz
közeli évjáratból kerülnek ki az „alanyok”. Fiatalok alig
dolgoznak körzetben. Az orvos munkáját egy körzeti
ápolónõ segíti.
Az utóbbi években sikerült úgy szervezni, hogy két hét
szabadságra el tudjanak menni.

Folytatás a következõ oldalon...
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Ilyenkor valamelyik Kollégával (rendszerint dr.
Garamvölgyi Imre- Nagydobos) egyeztetve tudják ezt
megoldani.Ahétvégéknél az ügyelet enyhíti a gondokat.A3
ezer lelkes községben ezerre tehetõ a cigányok száma. 42
gyerek született, ebbõl 34 cigány. A halálozási, születési,
megbetegedési arány nem rosszabb az országosnál. A
halálozási 10-12 ezrelék. „Minden nap azzal kezdem a
rendelést, hogy elmondom az aktuális tudnivalókat. Az
infuenzaellenes-védõoltástól a vérnyomásmérõig,
vércukor-mérõig.”
A mûvelõdési házban szervezett elõadás-sorozat állandó

közremûködõje. Sajnos csak egy szûk réteget érdekel a
tájékoztatás
Akiknek igazából szólna, azok nem jönnek el. A helyi
Kisebbségi Önkormányzat segítségével „meghívatta
magát”, s az ott összegyûlt cigányoknak tartott elõadást. A
felvilágosító-megelõzõ munkát nem lehet feladni. A falu
DOKTORBÁCSIJA hajdúságiból szatmári lett, s igazán
otthon érzi magát Ópályiban; érezve kicsik és nagyok
megbecsülését, ragaszkodását. Ez erõt ad a további
munkához.

Molnár Károly

Idõskorúak járadéka

Rendszeres szociális segély

Arendszeres szociális segély havi összege

Lakásfenntartási támogatás

Normatív lakásfenntartási támogatásra

Ápolási díj

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Beadási határidõ: folyamatos

a)

b)

c)

a)
b)
c)
d)

folytatás a következõ oldalon...

Az idõskorúak járadéka a megélhetést biztosító
jövedelemmel nem rendelkezõ idõskorú személyek részére
nyújtott támogatás. A települési önkormányzat idõskorúak
járadékában részesíti azt a 62. életévét, illetõleg a reá
irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek
havi jövedelme, valamint saját és vele együtt lakó
házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy fõre
jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80%-át, egyedülálló
esetén 95%-át.

A rendszeres szociális segély a megélhetést biztosító
jövedelemmel nem rendelkezõ, hátrányos munkaerõ-piaci
helyzetû aktív korú személyek részére nyújtott támogatás.
A települési önkormányzat jegyzõje rendszeres szociális
segélyt állapít meg annak az aktív korú személynek, aki
egészségkárosodott, vagy nem foglalkoztatott, feltéve, hogy
megélhetése más módon nem biztosított. Az aktív korú nem
foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális
segély megállapításának feltétele, hogy vállalja a
beilleszkedését segítõ programban való részvételt.

(1) jövedelemmel nem rendelkezõ egészségkárosodott
jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-a, nem foglalkoztatott személy esetén
70%-a;
(2) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülõ személyt
alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják, köteles az
alkalmi munkavállalói könyvet legkésõbb a tárgyhót követõ
hónap elsõ munkanapján bemutatni a jegyzõnek.

az e törvényben meghatározott feltételek szerinti
jogosultnak normatív lakásfenntartási támogatás,

az adósságkezelési szolgáltatásban részesülõ
személynek,

az önkormányzat rendeletében meghatározott
feltételek szerinti jogosultnak helyi lakásfenntartási
támogatás).

jogosult az a
személy, akinek a háztartásában az egy fõre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a
lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 20%-át meghaladja.
A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a
lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert
költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi
költség 2006. évben 425.- Ft.
A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert
lakásnagyság

ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy
otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére
biztosított anyagi hozzájárulás.
Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó
ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan
fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy
gondozását, ápolását végzi. Az ápolási díj havi összege a
súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti
személy ápolása esetén az öregségi nyugdíj összegének 100
%-a, a fokozott ápolást igénylõ súlyosan fogyatékos
személy ápolása esetén az öregségi nyugdíj 130 %-a, a 18.
életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén az
öregségi nyugdij 80 %-a.
Az ápolási díjat az ápolást végzõ személy lakóhelye szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzõje állapítja meg.

A települési önkormányzat képviselõ-testülete a gyermeket
a rendeletében meghatározott mértékû rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesíti ha a gyermeket
gondozó család idõszakosan létfenntartási gondokkal küzd,
vagy létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe
került. Elsõsorban azokat a gyermekeket, illetve családokat
kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni,
akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni,
illetve az alkalmanként jelentkezõ többletkiadások -
különösen a szociális válsághelyzetben lévõ várandós anya
gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának
elõkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett
gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a
gyermek családba való visszakerülésének elõsegítése,
betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre
szorulnak.

Beadási határidõ: folyamatos

Beadási határidõ: folyamatos

Beadási határidõ: folyamatos

Beadási határidõ: folyamatos

A lakásfenntartási támogatás
a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az
általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez
nyújtott hozzájárulás. A települési önkormányzat jegyzõje
lakásfenntartási támogatást nyújt

Polgármesteri Hivataltól kapható támogatások
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Bursa Hungarica

Átmeneti segély

Közlekedési támogatás:

április 30.

Közgyógyellátás

Alanyi jogon:

A települési önkormányzat

Temetési segély

Köztemetés

Beadási határidõ október 31.
Felsõoktatási intézmények hallgatói számára nyújtható
rendszeres anyagi támogatás.

A települési önkormányzat a létfenntartást veszélyeztetõ
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idõszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdõ személyek részére a
rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt.
Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem
minõsülõ kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.
Az átmeneti segély esetén az ellátás megállapításánál
figyelembe vehetõ egy fõre számított havi családi
jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell
szabályozni, hogy az az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegénél, egyedül élõ esetén annak 150%-ánál
alacsonyabb nem lehet.

Alapösszeg 7.000
személygépkocsi szerzési támogatás

A szerzési támogatás mértéke a vételár, vagy az (1)
bekezdés pontjában meghatározott költség 60%-a,
legfeljebb azonban 300 000 forint.
- személygépkocsi átalakítási támogatás

Aszociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot
megõrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak
csökkentésére közgyógyellátási igazolvány állítható ki.
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezõ személy -
külön jogszabályban meghatározottak szerint -
térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítás által
támogatott egyes
Közgyógyellátásra jogosult

a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi
intézményben lakó, az átmeneti gondozott, az átmeneti és
tartós nevelésbe vett kiskorú;

a 37/A. § (1) bekezdésének pontja szerint

rendszeres szociális segélyben részesülõ;
a pénzellátásban részesülõ hadigondozott és a nemzeti

gondozott;
a központi szociális segélyben részesülõ;
a rokkantsági járadékos;
az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül

nyugellátásban, baleseti nyugellátásban;
az, aki, vagy aki után szülõje vagy eltartója magasabb

összegû családi pótlékban részesül.
közgyógyellátásra való

jogosultságot állapít meg egy év idõtartamra - 1996. évben
december 31-ig terjedõ idõre, illetve ha a jogosultságot
1996. július 1-jét követõen állapították meg, hat hónap
idõtartamra - annak a személynek, akinek havi rendszeres
gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, hogy a
családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
egyedülélõ esetén 150%-át.

Az igazolványt a jogosult lakóhelye szerint illetékes
jegyzõ állítja ki.

A települési a rendeletében meghatározott feltételek szerint
temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt
személy eltemettetésérõl gondoskodott annak ellenére,
hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a
saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat
polgármesterének kell a halálesetrõl való tudomásszerzést
követõ 30 napon belül gondoskodnia az elhunyt személy
közköltségén történõ eltemettetésérõl, ha nincs vagy nem
lelhetõ fel az eltemettetésre köteles személy, az
eltemettetésrõl nem gondoskodik.

Ft

Beadási határidõ: folyamatos

Beadási határidõ:

b)

Beadási határidõ: folyamatos

a)

b) a)

c)

e)
f)
g)

h)

Beadási határidõ: folyamatos

Beadási határidõ: folyamatos

Szentpéteri Szabolcs Jegyzõ

III. Ópályi Bowling verseny
Harmadik alkalommal rendezték meg az Ópályiak bowling
bajnokságát. A versenyre idén is Csengerben a Schuster
fogadó autómata bowlingpályáján került sor. Három 4 fõs és
egy 3 fõs csoportban zajlott a küzdelem. Mindenkinek 10
dobási lehetõsége volt. A sorrendet a 10 dobásból leütött
legtöbb bábu alapján állapította meg a versenybíróság, azok
a versenyzõk, akik taroltak vagis egy dobásból mind a 10

bábut leütötték, jutalom dobási lehetõséghez jutottak. Az
elsõ három helyen a fiatalabb versenyzõk végeztek,
megelõzve az idõsebbeket. Elsõ helyezetett Szender Attila,
második helyezett Szender Sándor, harmadik helyezett
Kedves Tibor lett. A versenyt Erdélyi Ferenc és Takács
Ferenc szervezték. A végén közös vacsora keretén belül
elemeztük a versenyt és adtuk át a gyõzteseknek az
oklevelet Aképeken a versenyzõk és a gyõztesek láthatóak..

III. Ópályi Bowling verseny
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Településüzemeltetési feladatokra (funyírás, temeto
karbantartás, vízelvezeto árkok tisztítása, idosek
gondozása, informatikai szolgáltatás) közcélú munkásokat
foglalkoztattunk 58 fot, 4074 munkanapon á Vasúti
esobeálló épült a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
kezdeményezésére a Helyi Önkormányzat és a Megyei
Közgyulés Elnöke, valamint a MÁV összefogásával. A
100 éves Nagykároly-Csap vasútvonal évfordulójára
emlékoszlopot avattunk (Varga József fafaragó népi
iparmuvész alkotása). - Teljes aszfaltburkolat felújítás
történt a Dózsa, a Rákóczi, a Táncsics valamint Nyíl- és
Dankó utcákban 2,7 km hosszúságban, 29 millió Ft
értékben. Útalap készült az Ady út egy szakaszán, a Dózsa

egy szakaszán, és a Rákóczi-Széchenyi összeköto úton.
A Szamos-Krasznaközi tározó építése keretén belül

elkészült Ópályi Belvízrendezési Terve 5 millió Ft
értékben. Az Elektronet lefektette Ópályi mellékutcáin a

kábel tv-hez szükséges védocsöveket. Megrendeztük a X.
Nemzetközi Aratófesztivált, melyre a Regionális
Fejlesztési Tanácstól 1,5 millió Ft támogatást kaptunk.
Testvértelepülési megállapodást kötöttünk a romániai

Nagykároly melletti Érkávás és Gencs településekkel,
valamint az ukrajnai Munkács melletti Dercennel.

Elkészült a település belterületén a kerékpárút terve.

Megterveztettük a Dankó és a Széchenyi utca összeköto

útszakaszt. Terv készült a "Narancs" ligeti sétány

megépítésére. Folyamatban van a község óvodájának
felújítására kiírt pályázat megvalósítása, melyre a ROP-on
belül 75 millió Ft támogatást nyertünk. A régi óvoda
épületek helyett új helyen az általános iskolában, és a
cigány közösségi házban folyik az óvodai oktatás.
Átmenetileg az alsó tagozatosok oktatása részben a
muvelodési házban történik. Az Ópályiak Baráti Köre
vezetésével a Leader+ pályázatot benyújtottuk, melynek
keretében 14 település civil szervezetei, vállalkozói és
önkormányzatai 100 millió Ft összegu vidékfejlesztési
támogatást nyerhetnek. A Görög Katolikus Templom
felújítására az egyház a AVOP-on belül 23 millió Ft
támogatást nyert, ebbol a templom belso felújítását
valósítják meg. Az Ópályiak Baráti Köre, és a TELEHÁZ
foglalkoztatási és területfejlesztési konferenciát rendezett,
melyen részt vettek a testvértelepülések képviseloi.
Az általános iskolában megyei szintu sport (labdarúgás és

atlétika) és szavalóverseny került megrendezésre az eltéro
nevelési tantervu iskolák részére. Az Ópályiak Baráti Köre
határon átnyúló pályázat segítségével Gencs e
felkészítéssel kapcsolatos konferenciát, szüreti felvonulást
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Költségvetés január végére készüljön el, fogadja el a
Képviselo-testület, hogy tudjuk tervezni a 2006. évi
fejlesztéseket. Civil szervezetek és egyházak, valamint

sportszervezet támogatása. 2006. évi fejlesztések
számbavétele. - A Rajk László út rövid szakasza és a Béke
útburkolat felújítása. A Kossuth út egy szakaszának

szélesí tése útburkolat felúj í tása. Dankó út

meghosszabbítása a Széchenyi útig. Zöldfa út
útburkolatának felújítása és a burkolatlan rész újjá építése a
Rajk László útig. Narancs liget sétány megépítése. A
köztemeto ravatalozó elotti részének térkövezése.
Kerékpárút építése. Környezetvédelmi Program

elkészítése. Szeméttelep rekultivációja. A belvízelvezeto
rendszer rekonstrukcióhoz szükséges tulajdonosi
nyilatkozatok beszerzése. elvízrendezés beruházás

elindítása. A 2005. évi útfelújítások OTP által biztosított

önrészének hitelfelvétele. Óvoda pályázat és beruházás

sikeres lebonyolítása. Rendeleteink módosítása a KET-nek

megfeleloen a szükséges mértékben. SZMSZ módosítása,

hatáskörök változása miatt. Pályázatok elokészítése

beadásra (Aratófesztivál és fejlesztések). A temetoi
közszolgáltatással kapcsolatos szerzodés felülvizsgálata.
Közcélú munkavégzés szabályozása (közcélú munkások

felvétele, nyilvántartások vezetése, anyag- és

szerszámvásárlás szabályozása, munkavédelmi oktatás,
röviden legyen mindennek egyszemélyi felelose).

Le l t á rkész í t é s po lgá rmes t e r i h iva t a lná l é s

intézményeknél. Adóhátralékok és mezoori járulék

behajtása. Önkormányzati földtulajdon sorsának
rendezése (eladás, bérbeadás, csere, földalapú támogatás
igénylése). Telekkialakítás a Dankó út új szakasza mellett.

A rendezési tervnek megfeleloen a szabadido parkhoz
szükséges terület megvásárlásának, kisajátításának
elokészítése. Állami tulajdonban levo Ópályi
közigazgatási területén levo földek önkormányzati
használatba vagy tulajdonba vétele (szükség esetén ügyvéd
igénybevételével). Polgármesteri Hivatal, Muvelodési
Ház, volt Napközi Otthon, Start Bolt épületek felújításához
szükséges tervek elkészítése. Kábel Tv megépítésével
kapcsolatos az Elektronettel megkötött szerzodés
módosítása. E-ON Titász felé hálózatbovítés igényének
bejelentése az érintett telektulajdonosok bevonásával
( L o v a s h e g y , D a n k ó u t c a , Z ö l d f a u t c a ) .

A Postával tárgyalás lefolytatása a kifizetések

szabályozására. Egyedülállók részére szemétszállítási díj

50 %-os mérséklése. Az elektronikus ügyintézésre való
felkészülés elindítása, személyi és tárgyi feltételek
b i z t o s í t á s a . F a l u m ú z e u m k i a l a k í t á s a .

Munkaköri leírások felülvizsgálata, ügyfélszolgálat
bevezetése

B

. Erdélyi Miklós polgármester

A Polgármester tájékoztatója



XII. évfolyam 2006. január8. oldal

Katolikus Krónika

„ Ó szép Jézus ! Ez új esztendõben
légy híveidben .”

Eseménynaptár

Az év elsõ napján így kértük Isten segítségét életünkre és
munkánkra, tudva, hogy egyedül nem tudunk mindent
megoldani.Ami jó szándékainkhoz szükséges az Úr áldása.
Ebben az esztendõben egyházunk számára a templom belsõ
felújításának folytatása a legnagyobb feladat. Az elmúlt
esztendõben az ablakok cseréjével ez a munka már
elkezdõdött ennek eredményében már gyönyörködhetünk.
A második ütemben márciustól a hajópadló cseréjével, az
elektromos hálózat felújításával, a hangosítás ,
vagyonvédelmi és tûzjelzõ berendezések kiépítésével
folytatódnak a munkák. A harmadik ütemben a nyár
folyamán a falfestmények és díszítések restaurálása kerül
sorra, majd az õsz folyamán a templomi padok cseréje is
megtörténik. Mindezen munkák elvégzése után azt
gondolom a környék egyik legszebb görög katolikus
temploma a mienk lesz. Ehhez kérjük mi az Isten áldását,
és az egyházunk iránt felelõsen gondolkodók segítségét.
Azokét, akik számára a falunk és a templomunk jövõje
fontos. Eddig is sokak erkölcsi és anyagi támogatását
bírtuk. Segített a Püspök Úr, az önkormányzat, a jó
szándékú híveink közül sokan. Nekik mindent köszönve
kérjük rájuk a jó Isten áldását. A jövõben is csak úgy
tudunk majd boldogulni, ha a templom ügyét mindenki a
sajátjának érezve áll mellénk erkölcsileg és anyagilag
egyaránt.
A templom belsõ felújítása mellet egyházunk élete kell
hogy tovább folytatódjon. Szertartásaink és ünnepeink a
felújítás miatt nem csorbulhatnak, de az esetleges
kellemetlenségekért már most elnézést kérek. „ A
szépségért meg kell szenvedni”

Az elõttünk álló év eseményei közül néhányat szeretnék
kiemelni a teljesség igénye nélkül.

- február 11 jótékonysági bál
- február 27 a szent nagyböjt kezdete
- április 6-7-8 húsvét elõtti lelkigyakorlat ( gyónás )
- április 16-17-18 Húsvét szokásosan
- május 6 máriapócsi gyermekbúcsú
- május 7 anyák napi köszöntés
- május 28 elsõáldozás
- május hónapban végig a májusi ájtatosság
- június 4-5 pünkösd
- a nyár folyamán a gyermekek kirándulása
- augusztus 12 gyalogos zarándoklat Máriapócsra
- szeptember 10 Kisasszony nap autóbusszal
- október 1 templombúcsúi ünnepünk
- októberben végig a rózsafüzér imádkozása
- november 1 a halottakról való megemlékezés
- december 25-26-27 karácsony
Minden hónap elsõ péntekén esténként családi imaórát
végzünk egyházunkért, egyházközségünk családjaiért, és
nemzetünk erkölcsi és lelki megújulásáért .Aki mindezeket
fontosnak tartja, imádkozzon velünk, hogy boldogabb
lehessen jövõnk és jelenünk.

Ópályi Hírlap
Alapította az Ópályiak Baráti Köre

Felelõs Kiadó: Tisza Kiadó Bt.
Eng. sz: 710/2/1995

Fõszerkesztõ: Erdélyi Miklós
Szedés, tördelés: Kin Zsolt, Ópályi Teleház,

opatel@axelero.hu
Nyomdai munkák: Diopack Bt.

M E G H Í V Ó
Az Ópályi Görög Katolikus Egyház

Szerettel meghívja Jótékonysági Báljára

Tájékoztató
Idõpontja:2006 február 11.-én 19 órakor az

iskola tornatermében.
A zenét Stempel László szolgáltatja.

A mûsort19,30 az egyházközség énekkara, az Esze Tamás
Gimnázium tanulói, és az egyházközség hittanosai adják.
A mûsort követõen vacsorát szolgálunk fel, majd hajnalig
szól a zene és áll a bál.
Éjfélkor tombola sorsolás, melyhez szívesen várjuk
magánszemélyek és vállalkozók felajánlásait.
A bálon a különbözõ létszámú asztaltársaságok igény
szerint kerülnek kialakításra.
Jegyek a képviselõtestület tagjainál és az egyházközségi
irodában kapható

A bál teljes bevételét a templom belsõ felújítására
fordítjuk.
Kérjük, hívják el ismerõseiket, barátaikat, töltsenek el egy
jó hangulatú estét.
Mindenkinek jó szórakozást kíván az egyházközség
vezetése.

kizárólag elõvételben 2006 február 06-
áig.
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A 2006. esztendõ különleges évfordulók ideje nemzetünk
történelmében. Október 23-án, Kapisztrán Szent János
ünnepén az 1956-os forradalom és szabadságharc ötven
éves évfordulójára emlékezünk. De emlékezünk a
nándorfehérvári diadal 550 éves évfordulójára is, arra a
gyõzelemre, amelyet II. Mohamed szultán támadó
hadseregével szemben Hunyadi János és Kapisztrán Szent
János buzdítására a hazája védelmében összefogó
keresztény nép aratott. Sok más évforduló mellett fõleg ez a
két nagy esemény indít minket arra, hogy a 2006. évre
imaévet hirdessünk a nemzet lelki megújulásáért.

Nemzetünk nagyon nagy bajban van, csak Isten
irgalma menthet meg minket. Ránk telepszik az elmúlt
évszázadok és évtizedek tragédiáinak és kudarcainak
sorozata. Vérengzések és megaláztatások. Bizalmatlanság
nemzetünkön belül, az összetartás drámai hiánya: olyan
seb, amely Mohácsot hozott ránt, olyan seb, amely máig
nem gyógyult be. Súlyosan nehezedik ránk a
reménytelenség bûne és a csüggedés kísértése is. A térség
országainál jóval korábban kezdõdött nálunk a
gyermekellenes magatartás. A hatalom, bár jólétet nem
tudott biztosítani, de megengedte az abortuszt, amelyet
keresztények is tömegesen elkövettek. Így mintegy
hatmillió magyar nem születhetett meg.

Az 1956-os forradalom bukása után sokan a
hétköznapi önzésbe menekültek, a dicstelennek és
reménytelennek érzett jövõ elõl. Kezdõdött a négy fal
közötti kényelmes élet, amelynek nincsen távlata.
Kezdõdött a nagy közös dolgokban való tehetetlenség
érzése, amely elõl a puszta magánéletbe menekül az ember.
Sok hívõ ember is kételkedik abban, hogy lehet ma
keresztényként élni. És kezdõdtek vagy folytatódtak XX.
századi történelmünk tragédiái után a nagy elhallgatások is.
Egyre több volt az olyan dolog, amirõl nem volt szabad
hangosan beszélni. És gyûlt társadalmunkban a
bizalmatlanság, a keserûség, a sérelmek emléke és a
félelem. A hétköznapi élet látszólagos nyugalma
mindezeknek az elhallgatásán épült. Az utóbbi másfél
évtizedben megéreztük a szabadság ízét, de ez az idõszak is
hozott sok csalódást, felvetette, de nem válaszolta meg az
igazságosság kérdését, a teljes igazságosságét, amely a
gyengét védi. Ma is hordozzuk népünk életének lelki sebeit.
Sokunk életét a szétszórtság, a reménytelenség, a
pillanatnyi elõnyöket keresõ anyagiasság és karrierizmus, a
jövõtlenség érzése és a depresszió jellemzi. Nehezen jutunk
átfogó, derûs életszemléletre. Alig érezzük a jövõ vonzását
és ígéretét. Nem csupán anyagi nehézségek, a családok
életét megnehezítõ külsõ körülmények, hanem gyakran ez a
jövõtlen gondolkodás is okozza, hogy nemzetünk
lélekszáma rohamosan csökken, hogy népesedési
összeomlásnak nézünk elébe.

Jézus azonban nem csüggedésre, hanem
reménységre hívott meg minket. Isten színe elõtt minden
ember élete és az egyes nemzetek élete is igazi érték. A
Teremtõ terve szerint jöttek létre a nemzetek. Történelmi
tapasztalataik, az élet nehézségeit megoldani képes sajátos
zsenialitásuk, kultúrájuk egyéni és megismételhetetlen

gazdagsága értéket jelent az egész emberiség számára, és
kedves a teremtõ Isten elõtt. A mai nemzedékre is nagy
felelõsség hárul, amikor ezt az örökséget hordozza. Ez az
Isten színe elõtti önbecsülés egyben a többi népek iránti
tiszteletünk alapja is. Felülemelkedve minden elmúlt
szörnyûségen, bûnön és szenvedésen, tudjunk Isten elõtt
bûnbánatot tartani és õszinte szívvel, emelkedett
nagylelkûséggel másoknak megbocsátani. Így léphetünk
valódi közösségbe az irgalmas Istennel, hiszen ahogyan
Isten szolgája II. János Pál pápa tanítja, az Isteni
Irgalmasság ad reményt, hogy a bûn és a gonoszság
mégsem okozza vesztét az egész emberiségnek.

Imádkozzunk hát ebben az évben egyénileg és
közösségileg is a magyarság lelki megújulásáért. Kérjük a
Magyarok Nagyasszonyának közbenjárását családjainkért,
hogy nagylelkû szeretettel fogadják a gyermekeket, és
mindnyájan áldozatkész segítõi legyünk azoknak, akik
bármilyen körülmények között elfogadják a születendõ
emberi életet. A Boldogságos Szûz járjon közben értünk,
hogy figyelmes szeretettel forduljunk az idõsek és betegek
felé, hogy senkinek ne kelljen egy végigdolgozott élet után
vagy betegsége terhét hordozva magányt és szükséget
szenvednie.Aki az idõseket megbecsüli, saját méltóságát és
jövõjét becsüli meg. Szûz Mária, mint a Betegek
Gyógyítója járjon közben betegeinkért és mindazokért,
akik gyógyításukért és ápolásukért fáradoznak. Szûz Mária,
mint a Bölcsesség Széke pártfogója az iskoláknak és az
oktatásnak is. Kérjük támogatását, hogy hazai oktatásunk
és nevelésünk minél több fiatalt elvezessen az igazság
megismerésére és az igaz emberségre. Ezért vállal
Egyházunk minden áldozatot, hogy katolikus szellemû
iskolákat tartson fenn. Mindnyájunk kötelessége, hogy
Krisztus hitében az evangéliumi erkölcs szerint teljes
emberségre neveljük a fiatalokat.

Az ember ugyanis nem puszta termelõ vagy
fogyasztó, nem egyik tétele csupán a társadalom
mûködésének, hanem egyetlen igazi célja. Ezért kell
minden közös igyekezetnek és tervezésnek az ember igazi
és teljes boldogulására irányulnia. Ennek a nagy ügynek az
elõmozdításában vegyük ki a részünket imádságunkkal, de
egyéni és közösségi tevékenységünkkel is.

Vegyünk részt személyesen vagy imádságban a
jövõ év nagy lelki eseményeiben, január 15-én a Szent
Margit tiszteletére rendezett közös engesztelõ szentmisén,
Szent István király ünnepén a Szent Jobb körmeneten,
október 17-20-ig a fatimai nemzeti zarándoklaton, és más
közös zarándoklatainkon, hazánk és a szomszédos
országok kegyhelyein. Egyházmegyéink programját az
imaévre külön körlevelek fogják közölni. Plébániánkon
ajánljuk fel a közös litániákat, rózsafüzér imádságokat és
más könyörgéseket erre a szándékra. Havonta egyszer
tartsunk minden plébánián engesztelõ szentimádást a
családok megújulásáért és a születendõ gyermekekért.
Kérjük Isten irgalmát hazánkra és népünkre. Kérjük, hogy
szabadítson meg minket azoktól az új veszedelmektõl,
amelyek a jelenben és a jövõben hitünket és életünket
fenyegetik. Kérjük a Magyarok Nagyasszonya és a magyar
szentek közbenjárását nemzetünk lelki megújulásáért, hogy
a magyarság Európa népei számára a megbékélés,
bizakodás és a keresztény hitben elfogadott valódi emberi
értékek közvetítõje legyen.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
a 2006. esztendõre imaévet szervez

nemzetünk megújulásáért.
Kedves Testvérek!

AMagyar Katolikus Püspöki Konferencia
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Református gyülekezet hírei
Tisztújítás az Ópályi Református

Egyházközségben
2005. december 4-én került sor az Református
Egyházközség tisztség választó közgyûlésére. A szavazásra
jogosult 379 testvérünk közül 89 fõ szavazott. Aválasztásra
jogosult testvéreink kérhették, hogy mozgó urna
segítségével szavazhassanak azok, akik mozgásukban
korlátozottak, de szerettek volna élni szavazati jogukkal. A
mozgó urnát Kicsák Lászlóné és Kokas György választási
bizottsági tagok vitték a testvérek otthonába, amelyért
nagyon hálásak voltak idõsebb testvéreink. Köszönet és
hála az ötletért a választási bizottság minden tagjának.

Szolnoki Pálné 44 szavazat, ami az érvényes szavazatok
52,3 %-a, Tar József: 40 szavazat, 47,6 %-a
Egyházközségünk életében történelmi fordulat következett
be, mivel fennállása óta elõször Nõ testvért választott a
gyülekezet. ( a szavazásra jogosult 379 fõ testvérünk közül
217 fõ volt nõ, és 162 fõ férfi.)

1. Csombók Gyula 70 szavazat, 87, 5 %-a, 2.Bartha Miklós

68 szavazat, 85 %-a , 3. Czomba Sándor 65 szavazat, az
érvényes szavazatok 81 %-a, 4. Józsa Béla 64 szavazat, 80
%-a, 5. Csástyu Antalné 61 szavazat, 76 %-a, 6. Szabó
József 61 szavazat, 76 %-a, 7. Erdélyi Miklósné 60
szavazat, 75 %-a, 8. Szolnoki Pálné 60 szavazat, az érvényes
szavazatok 75 %-a, 9 .Somogyi László 46 szavazat, 58%- a
,

%-a

16. Varga Lajosné 37 szavazat, 46 %-a, 17. Szolnok
Gábor 33 szavazat, az érvényes szavazatok 41%-a, 18.
Varró Jánosné 26 szavazat, 32 %-a, 19. Simon János 22
szavazat, 28 %-a A megválasztott tisztségviselõk
mandátuma 6 évre szól.
A választási bizottság tagjai: Darabi József, Kicsák
Lászlóné, Kokas György, Veress Imre nevében
munkájukhoz sok sikert, erõt egészséget és Isten áldását
kívánom.

Aszavazás eredménye:
Gondnokok:

Presbiterek:

Pótpresbiterek:

10. Tóth István 60 szavazat, 75 %-a, 11. Tar József 58
szavazat, 72,5 %-a, 12. Darabi János, 58 szavazat, 72,5 %-
a, 12. Kedves József 55 szavazat, 69 %-a, 13. Trockis
Béláné 53 szavazat, 66 %-a, 14. Rácz István 52 szavazat,
65 %-a

Erdélyi Ilona
választási bizottság elnöke

Tervek a 2006-os esztendõre
A presbiter választást követõen személyi változások
k ö v e t k e z t e k b e a R e f o r m á t u s

változásoknak
köszönhetõen mûsort adtunk az idõsek karácsonyán.
Énekkel versekkel kedveskedtünk az idõsebbeknek,
akik meghatottan fogadták szereplésünket.
„Karácsonyi köszöntõt” jutattunk el minden otthonba,
amely nagy tetszést váltott ki mindenkiben, felekezetre
való hovatartozást nélkül. Az imahéten mûsorral
kedveskedett énekkarunk a híveknek. Ezt követõen

„Szeretet vendégséget” tartottunk ahol egy pohár tea,
pár sütemény mellett elbeszélgethettünk a jó kapcsolat
kialakítása érdekében.
Február közepétõl készülünk a húsvéti ünnepekre a
kibõvült énekkarral.
Céljaink között az alábbiak szerepelnek: Felkeresni a
Református Egyház tagjait; Szeretnénk ha minél több
református látogatná az Isten Tiszteletet. Az idõs,
betegeket, helyhez kötötteket felkeressük, s ha
igénylik lelki támaszt nyújtunk nekik

E g y h á z
presbitériumában. A személyi

Szolnoki Pálné gondnok

Rövid Hírek
Bezárt a Segítõ Kéz Otthon

Majdnem gépkocsit kapott a polgárõrség

Megszûnt a temetõi buszjárat

Elõadás a Rotary Klubban

A tangazdaság területén található épületben fogyatékos
gyerekeket gondoztak, de a magas költség miatt
Mátészalka, mint tulajdonos úgy döntött, hogy az otthont
bezárja. A gondozott gyerekeket máshol helyezték el. Mi is
gondolkodunk az épület további hasznosításán, lehet, hogy
idõsek otthona lesz belõle.

A képviselõ testület megtárgyalta a gépkocsivásárlásról
szóló elõterjesztést, melynek tárgya egy 5 éves Lada Niva
terepjáró volt. A Polgármester elgondolása szerint a
gépkocsit a polgárõrök és a mezõõrök egyaránt
használhatták volna, de a polgárõr parancsnok Herdon Béla
l e t t v o l n a a z ü z e m e l t e t é s é r t ( m e n e t l e v é l ,
üzemanyagelszámolás, javítás, ki vezesse?) felelõs. Tipikus
példája volt a napirend tárgyalása annak amikor minden
képviselõ támogatólag állt az ügyhöz, de újabbnál újabb
javaslataikkal végülis meghiúsították a gépkocsi vásárlását.
Átmenetileg a tolvajok vezetnek. Az autókereskedésben
számunkra fenntartott terepjárót, mihelyt jeleztük, hogy
nem kell, már másnap megvásárolták.

Kísérleti jelleggel az elmúlt évben buszjáratot indítottunk,
mellyel a falu távolabbi helyeirõl segítettük az idõsek
kijutását a temetésekre. Voltak akik rendszeresen igénybe
vették, de összességében kevesen vették igénybe. Ez is oka
lehetett volna a buszjárat megszûnésének, de az igazi oka,
hogy a Segítõ Kéz Otthon bezárásával egyidejûleg az
autóbuszukat is eladták, így a kedvezményes busz
igénybevételétõl is elestünk.

A mátészalkai Rotary Klub vendégeként Erdélyi Ilona
ismertette a klubtagokkal a Leader + vidékfejlesztési
pályázatot.
A klubtagok és vendégek érdeklõdéssel hallgatták az
újszerû vidékfejlesztési kezdeményezést. A százmillió Ft
megnyerhetõ támogatást a pályázatban résztvevõ
települések önkormányzatai, civil szervezetei és

lkozói használhatják fel helyben kiírt pályázat alapján.
Az elõadáshoz hozzászólók elismerésüket fejezték ki az
Ópályi Teleházban folyó munkáról és az Ópályiak Baráti
Köre eddigi tevékenységérõl.

válla



XII. évfolyam 2006. január11. oldal

Sokat tanultam a többiektõl

Beszélgetés Máté Béla testületi taggal
Napjainkban tehetséges vállalkozóként ismerik az ország
különbözõ településein. Az eddigi út azonban nem volt
könnyû:
-A helyi általános iskolában elvégeztem a nyolcadikat.
1983-ban elmentem dolgozni a budapesti Betonútépítõ
Vállalathoz. Éltem az ingázók megszokott életét, de közben
feleségül vettem egy pályi leányt, 1985-ben. Mindig
szerettem volna közelebb kerülni a családhoz, így 1992-tõl a
MÁV záhonyi átrakójánál vállaltam munkát. Eközben
igyekeztem megfigyelni, hogyan csinálják mások. 1993-tól
egyéni vállalkozó lettem.-
A Máté és Társa Építõipari Kft. gazdájaként miként alakult
sorsa?
- A betonosoknál rájöttem, hogy a fõvárosban az
építkezéseken keresik a tettrekész, dolgozni akaró
embereket. Arra gondoltam, hogy munkatársaimat az
Ópályiak közül választom. Többen dolgoztak velem, vagy
legalábbis azt hittem, hogy a munka és a kereseti lehetõséget
keresik. Csalódnom kellett egy-két esetben. Idõközben
kialakult egy 20-25 segédmunkásból, szakmunkásból álló
közösség, akikre számíthatok. Bejelentett, adófizetõ
dolgozók õk. Velem mennek, velem jönnek. Arra büszke
vagyok, hogy az eltelt évek alatt végzett munkákra nem volt

egyetlen panasz sem. Az is ritkán fordult elõ, hogy
garanciális idõn belül vissza kellett volna mennünk,
valamelyik régi építkezésünkre. A Szentendrei úti
Irodaházat is mi építettük. A közel 150 milliós beruházás
valamennyi munkafolyamatát munkatársaimmal végeztük.-
Jogilag nem kell különösebb végzettség ahhoz, hogy valaki
céget alapítson. Az azonban elgondolkodtató, hogy nyolc
osztállyal így lehessen boldogulni. Mi a titka?
- Pénz kellett (kell) keresni a családnak. A munka
közben nem jutott idõm a tanulásra. Tény azonban, hogy
felsõfokú végzettségû szakemberek segítenek abban, hogy
mindent szabályosan végezzünk. Így is sikerül tisztességes
bért fizetni munkatársaimnak, s a családnak is jut. Béla
fiunk a mátészalkai Gépészeti után Miskolcra készül, a
rendészeti szakközépbe. Annamária elsõs ugyanitt,
általános nõvér lesz, Zsolt helyben 4. osztályos. A két fiú
focizik. A nagyobb a helyi ifiben játszik. Egy sor dologban
már szinte tõlük tanulok. A számítógép használatában õk
otthonosan mozognak. Sokszor gondolok arra, hogy jó
lenne gyarapítani ismereteimet. Mindenre azonban nem
futja.-
Máté Béla a munka mellett-immáron a második ciklusban-
önkormányzati képviselõként igyekszik segíteni, fõleg
Ópályi roma lakóinak.
-Évekkel korábban engedtem a noszogatásnak, s indultam a
választáson. Az évek során igyekeztem hasznos tag lenni.
Tiszteletdíjat nem vettem fel. Ezt különbözõ formában
eljuttattam a rászorulóknak. Ezt rendszerint Erdélyi Miklós
polgármester úr is kiegészítette. Nem szoktam hiányozni,
csak akkor, ha mûszaki átadás van éppen. Azt tapasztalom a
testületi üléseken, hogy elõítéletektõl mentesen elfogadtak.
A Kisebbségi Önkormányzattal is együttmûködünk.
Támogatom a foci-csapatot. Felvállaltam a 3 legtávolabbi
mérkõzés útiköltségét. Egy-két közös vacsorára is
meghívtam a fiúkat. Ezt a segítséget akkor is megadtam,
amikor a fiam nem játszott a csapatban. Semmivel sem
érzem magam különbnek a többi romától. Onnan jöttem ki.
Azt szeretném, ha Mindegyikõjük tisztességes életet
folytatna. Sajnos, vannak, akik nem fogadják el még a
tanácsot sem. Ennek ellenére nem adom fel! Terveim már
2006-ra is vannak. Remélem a megvalósításra is lesz
módom! Molnár Károly

A tanulást választotta
Patály Miklós 4. osztályos szakmunkás tanulónak most volt
a szalagavatója a Déry Miksa Szakközépiskolában,
Mátészalkán. Idén az iskola végén átveszi a szobafestõ és
mázoló szakmunkás bizonyítványát. Tervei szerint tovább
folytatja a tanulás, elõbb le szeretne érettségizni, majd
diplomát szeretne. Továbbtanuláshoz kedvet a
középiskolában kapott, mivel osztályának egyik legjobb
tanulója eredménye mindig 4,5 körüli volt. Angol nyelvet is
tanult, igaz rövid ideig és sajnálja, hogy megszûnt a
nyelvtanítás ugyanis nagyon hasznosnak ítélte a nyelvtudást
a jövõt illetõen. Szakmai gyakorlatot az iskolában szerzett.
Részt vett többek között az épülõ mátészalkai Görög
katolikus templom és a 4-es számú általános iskola festési
munkálataiban. Egyik testvére korábban már festõ
szakmunkás bizonyítványt szerzett, õ mellette is sokat
tanult. Szülei Patály József és Jónás Erzsébet sokat tettek hat

gyerekük felneveléséért, iskoláztatásáért. Egy fiatalabb
testvére van Georgina, aki elsõ éves optikus szakmunkás
tanuló. Az egész család a Rákóczi utca megbecsült lakója.
Gratuláljunk Miklósnak, aki felismerte, hogy a további
boldogulás alapja a tanulás.
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Miért Zakatol a vonat? Kutyás házak kapujára az alábbi
feliratokat javaslom.

Öröm

Ahhoz, hogy a kérdésre válaszolni tudjunk, meg kell
vizsgálnunk a vonatot. Mibõl is áll a vonat? Van egy
mozdony és van sok vagy egy kocsi. Na mármost a
mozdony ugyanúgy zakatol, mint a vagonok, így elég csak a
vagonokat vizsgálnunk, a mozdonyt hagyhatjuk.
Ha megnézzük a kocsikat, akkor ugye mindegyik egyforma
zakatolás szempontjából, így elég egy kocsit megnézni a
többit elhagyhatjuk.
De mibõl áll egy vagon? Van egy felsõ (utas vagy rakodó)
rész és van az alsó rész azaz az alváz.Afelsõ rész ugyan nem
zakatol, tehát ezt el is felejthetjük, elegendõ az alsó részt
vizsgálni.
Az alsó rész felépítését tekintve áll egy alvázból és a
kerekekbõl. Innen az alváz ugye megint nem zakatol, tehát
azzal nem kell foglalkoznunk, elég megnézni a kerekeket
Kerekekbõl is van azonban egy vagon alatt általában 4 pár,
amelyek mindegyike egyformán viselkedik zakatolás
szempontjából, tehát elegendõ egy párt is megnéznünk a
többivel nem foglalkozunk.
Egy pár kerék felépítését nézzük meg! Áll magából a két
kerékbõl, és van a tengely. A tengely viszont nem zakatol,
tehát elhagyható. Marad két darab kerék, ami viszont
megint teljesen egyforma, így az egyiket elhagyhatjuk.
A továbbiakhoz kell egy kis matematika, hiszen nézzük
meg a kereket. Az kör alakú! A kör területét úgy számoljuk
ki hogy r x épletbõl a (Pi) = 3,14, ami nem
zakatol, tehát nem foglalkozunk vele tovább.
Az r az a sugár, ami, mivel állandó, így az nem zakatol. Mi
marad meg? Hát a négyzet. És ahogy az a négyzet billen
egyik oldalról a másikra attól szól a vonat kereke.

Én 6 másodperc alatt gyorsulok százra. És te?

Kovácsot lelkes örömmel fogadja otthon a felesége.
Gyula! Szenzációs hírt mondok!
Megszûnik az adóhivatal!
Ne beszélj marhaságokat anyukám.
De igazán megszûnik, ide van írva a leveledre:

.

UTOLSÓ
FELSZÓLÍTÁS!

2 ð (Pi) A k ð

Rissai István.

Rissai István
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Nem veszünk semmit, nem adunk el semmit, nem térünk át
semmilyen hitre, és ezt a kutyák is tudják!
Miután bundással megismerkedtél menj el plasztikai

sebész ismerõsödhöz.
Csöpike sem vegetáriánus.

Vigyázz! Csak az eleje harap!

Amputációt és alakformálást vállalok. Kérlek gyere be
csengetés nélkül!
Belépés díjtalan, kilépés bizonytalan.

Ablökik szabadon mozognak, Ön szabadon dönt!

Kedves betörõk! A kutya mindenkit beenged a gond kifelé
jövet kezdõdik.
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Szemétkedés
Nyuszi, Medve és a Varjú utaznak a repülon.

ú egyszer csak odaszól a Medvének:
- Hozzál nekem egy whiskyt!
Medve el, vissza, felszolgálja.
Erre Nyuszi is odaszól a Medvének:
- Hozzál nekem egy whiskyt!
Medve el, vissza, felszolgálja.

ú odamegy a Medvéhez megcsípi. Semmi reakció.
Nyuszi odamegy belerúg. Még mindig semmi. Varjú
ráönti a whisky-t. Semmi. Nyuszi elnyomja a Medve
kezén a szivarját.

áll, kinyitja az ajtót, és kivágja mindkettot.
Zuhannak lefelé. Varjú:
- Mondd Nyuszika! Tudsz te egyáltalán repülni?
- Nem.
- Akkor mit szemétkedsz a medvével?

A demokrácia az, amikor két farkas és egy bárány arról
szavaz, mi legyen a vacsora.

Varj

Varj

Medve fel

Demokrácia

Állásinterjú
Zsiga és Gazsi munkát vállalnának a bányában.

Dolgozott már bányában? - kérdezik Gazsit.
át persze! -szól a válasz.

Akkor mondja meg, mivel ágítanak odalent?
át, pitróleummal. -feleli.
átszik, hogy sosem dolgozott bányában. Küldje be a

következo jelentkezot! Gazsi odaszól Zsigának:
- Vigyázz, a lámpás kérdés beugratós!
Zsiga bemegy.
- Dolgozott már bányában? -kérdezik.

Hát természetesen.

-
- H
- vil
- H
- L

-
- vAkkor mivel ilágítanak odalenn?
- Kezit csókolom, én aztat nem tudhatom, mert
állandó nappalos muszakban voltam!

Kin Pityu Viccei


