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Újságunk olvasható a www.opalyi .hu honlapon is .

M E G H Í V Ó FALUGYŰLÉSRE

Ópályi Község Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(IX.8.) számú
ÖK. rendelete 53 § (5) bekezdése alapján falugyűlést
hívok össze.

Afalugyűlés helye: Művelődési Ház Nagyterme.

Afalugyűlés ideje: 2005. november 25-én pénteken 18 óra.

A falugyűlés napirendje a második oldalon olvashataó.

Erdélyi Miklós
Polgármester

Október 6-án dr Szilágyi Dénes koszorúzott Október 23-án az ÁMK tanulói adtak műsort

Augusztus 20-án mindenki kapott a szentelt kenyérből A vasúti esőbeálló ünnepélyes átadása

Az újság a Nemzeti Civil Alap Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma
támogatásával készült
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Felhívás
A Műszaki Természettudományi Egyesületek Szövetsége
(MTESZ) meg a Nemzeti
Vidékfejlesztési Terv (NVT) keretében a NVT egyes
támogatási jogcímeiben érintett

az alábbi tárgykörökben:
- Agrár környezetgazdálkodás
- EU környezetvédelmi, állatjóléti- és higiéniai

előírásainak való megfelelés
- Szerkezet átalakítás alatt álló félig önellátó

gazdaságok támogatása
- Kedvezőtlen adottságú területek támogatása
- Mezőgazdasági területek erdősítése

Országzászló tér 8. sz. MTESZ iroda
: 9-12 óráig

Kossuth u. 161. Polgármesteri Hivatal
8-12 óráig

TELEHÁZ 8-12 óráig
8-12 óráig

A fenti fogadóidőn kívül az adott napon 16 óráig a tanácsadó
rendelkezésre áll az alábbi telefonszámon: 06-20-356-0137.

térítésmentes tanácsadást hirdet

mezőgazdasági
vállalkozók, őstermelők részére

Atanácsadás helyei és időpontjai
Nyíregyháza,

Hétfő
Szamoskér,

Kedd:
Ópályi Szerda:

Csütörtök:

,

: , . ,Petőfi u. 2

BAKSAJÁNOSNÉ
NVT tanácsadó

A falugyűlés napirendje:

1./ Tájékoztató Ópályi község belvízrendelési tervéről.

2./ Tájékoztató a 2006. évi költségvetési koncepcióról.

3./ Tájékoztató a polgármesteri hivataltól igényelhető
támogatásokról.
Előadó: Szentpéteri Szabolcs jegyző.
4./ Tájékoztató az Ecsediláp Krasznabalparti
Vízgazdálkodási Társulásnak fizetendő érdekeltségi
hozzájárulásról

5./ Tájékoztató a mezőőrök munkájáról.

6./ Beszámoló a kábel tv építéséről.

7./ Kérdések, interpellációk.

Előadó: Erdélyi Miklós polgármester.

Előadó: Erdélyi Miklós polgármester.

Előadó: Lőrincz Károly Ecsediláp Ügyvezető Igazgatója.

Előadó: Buzsik István alpolgármester.

Előadó: Lukács Zoltán Elektronet Rt. igazgatója.

Az Ópályiak Baráti Köre Egyesület
2004 évi közhasznúsági jelentése

Az Ópályiak Baráti Köre 1995-ben alakult.
Székhelye: 4821 Ópályi, Petőfi út 2.
Adószám: 18794511-1-15
Működési területe: Ópályi
Célja: ,, Ópályi község múltjának feltárása, jelenének és
jövőjének alakítása az élet minden területén.''
Költségvetési támogatás bemutatása:

Az
Egyesület pénzeszközei az előző évhez képest csökkentek
677 ezer Ft-ról 159 000 Ft- ra. Az Egyesület tárgyi
eszközeiből, immateriális javaiból értékesítés nem
történt.50.000 Ft feletti tárgyi eszközök nem kerültek
beszerzésre.Az Egyesület pénzeszközeinek csökkenését a
Roma Integrációs Program készítésének költségei, a
dolgozók bérkiegészítésének forráshiánya, a teleház
régióközpontként való működtetése okozta. A hiányt 2005-
ben a Nemzeti Civil Alaphoz működési pályázat beadásával
szeretnénk kiegyenlíteni.

Az Egyesület közhasznú foglalkoztatásra a
Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei Munkaügyi Mátészalkai
Kirendeltségétől 783.020 Ft támogatást kapott, melyet a
közhasznú foglalkoztatottak munkabérére és járulékaira
fordított. Cégektől vállalkozóktól 520 000 Ft támogatást
kaptunk, amely teljes egészében az Aradi Vértanuk
emlékére állított emlékoszlop és ünnepség fedezetéül
szolgált. A Magyar Teleház Szövetségtől programokra 242
000 Ft-ot kaptunk.

2004-ben
Egyesületünk nem kapott ilyen támogatást.

A szervezet vezető tisztségviselői semmilyen juttatást nem
kaptak. kapott 64 903 Ft támogatást a
foglalkoztatottak 10 %-os bérkiegészítésére fordítottuk.

433.607 Ft volt, melyet teljes egészében
működésre fordítottunk.

2004-ben legfőbb tevékenységünk a teleház
működtetése volt. A lakosság kiszolgálását önkéntesek és
közhasznú munkások foglalkoztatásával biztosítottuk. 2002
óta Egyesületünk működteti az Észak-alföldi régió
központot, több mint 100 teleházat szolgálunk ki naponta
friss információval. A teleházban tart fogadóórát a
falugazdász, részére szintén mi biztosítjuk a teljes
infrastruktúrát.
Az Egyesület tagjai havi rendszerességgel találkoztak a
teleházban. Egyesületünk bekapcsolódott a Szabolcs-
Szatmár- Bereg megyei szociális műhely munkájába,
elősegítve ezzel a megye ifjúsági és felzárkóztatási
stratégiájának elkészítését. Egyesületünk egyik tagja
képviseli a civilszervezeteket a kistérségi Civil Egyeztető
Fórumban. :

2004-ben az
Egyesület költségvetési támogatást nem kapott.

Részt vettünk az
Ópályi Aratófesztivál megrendezésében, meghívókat,
okleveleket készítettünk és elláttuk a műsorvezetői
feladatokat. Az Ópályi Hírlapot az év folyamán csak 3
alkalommal sikerült kiadni. :
Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Civil Alap -hoz
nemzetközi kapcsolataink ápolására. Több alkalommal
nyújtottunk pályázati tanácsot és segítettük pályázatok
elkészítését a kistérség civil és önkormányzati
szereplőinek.

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Cél szerinti juttatások
kimutatása:

A központi költségvetési szervtől, az
á l l a m i e l k ü l ö n í t e t t p é n z a l a p b ó l , a h e l y i
önkormányzattól kapott támogatás:

Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott
támogatások értéke, összege:

Az SZJA 1 %-ából
A

teleház bevétele
Közhasznú tevékenységről szóló

beszámoló:

Kulturális tevékenységeink

Külkapcsolatok

Erdélyi Miklós
elnök

Felnőtt néptánccsoport alakult. A táncot Szőke
József néptánc tanár tanítja. A próbákat minden
szerdán 18 órakor a Művelődési Házban .

Várjuk az érdeklődőket!
tartjuk
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Szüreti felvonulás és bál Gencsen

Az Ópályiak Baráti Köre határon átnyúló civil kapcsolatok
ápolására pályázatot nyert. Ennek keretében került sor
Gencsen a Szüreti Felvonulásra és Szüreti Bálra.
Autóbusszal vittük a néptánccsoportot, a Sláger Duó
zenekart és a Baráti Kör tagjait. A Romániai Nagykároly
mellett található Gencsen a Szüreti Felvonuláson részt vett a
falu apraja-nagyja. Több helyen megállt a felvonulók csapata
a helyi és a gencsi néptánccsoport bemutatta produkcióját,
majd folytatódott a mulatság a gencsi kultúrházban. Király
Gyuszi és Szabó Attila a Sláger Duó tagjai kíváló hangulatú
bált muzsikáltak. A helyi általános iskolások és az Ópályi
Néptáncosok ismételten előadták műsorukat majd hajnalig
tartó tánc következett. Hajnali 3 óra körül alig akartak
bennünket hazaengedni.

Polgárõrség Ópályiban

Nevét a néhai Jeremcsuk László
körzeti megbizot ő
köztiszteletben álló következetes és eredményes munkát
v Szervezetünket a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Bírósági nyilvántartásba vette és mint
közhasznú egyesület működik. Tevékenységünkkel a
település közbiztonságát kívánjuk javítani.

.

- Gyerekek és iskoláskorúak valamint fiatalok segítése és
támogatása a közterületeken és szórakozóhelyeken

Szervezetünk működ ősorban az önkormányzat, a
Teleház és a polgármester segíti. Az önkormányzat nélkül
működésképtelenek volnánk. Rendszeres szolgálatot
szervezünk. Kiemelten segítjük, ő

Két ő

v

űködésünket a tagjaink által befizetett tagdíjból, valamint
az ö

kszünk
támogatásokat szerezni mű

űködési megállapodást kötöttünk a
Magyar Postával. További együttműködési megállapodások
vannak folyamatban. Szívesen vennénk a lakosság, valamint
a vállalkozók erkölcsi és anyagi támogatását is. Ha valakinek
baja van, vagy üzenni akar valamit ezeken a számokon
érhetők el a polgárőrök: 06-30-655-57-90,
Csombók Gyula 06-30-625-55-40 Kin István 44-407-801.

2005. március 2-án megalakult községünkben a "Jeremcsuk
László" polgárõr egyesület.

t rend r tiszteletére vette fel, aki

égzõ ember volt.

ését els

ellen rizzük a bennünket
támogató egységeket. Szervezetünk létszámát 15 fõben
határoztuk meg. f s egységek szolgálnak éjszakánként.
Szolgálatot szervezünk nappal is pl. postai kifizetések
biztosítására, alamint a kézbesítõk kisérésére. Minden
évben szándékunkban áll polgárõr napot rendezni.

M
nkormányzat támogatásából biztosítjuk. Ezért

köszönetet mondunk a képviselõ-testületnek. Töre
ködésünkhöz. Ennek

megfelelõen együttm

Céljaink:

- Közrend és közbiztonság javítása

- Tűz és katasztrófavédelemben való segítés

- Együttmű ő

ő

ő

ködés a rend rséggel

- Kapcsolattartás a határ rséggel és idegenrendészettel

- Id sek és egyedülállók segítése

Az első polgárőr nap 2005 augusztus 20.-án

Herdon Béla

Herdon Béla polgárõrség elnöke

Diófeldolgozók.

Gyümölcsfeldolgozó tanfolyamot indított a Rosava Bt,
csökkent munkaképességűek részére. Igen sokan
jelentkeztek a felhívásra, hosszas egyeztetés után 24 fő
kezdte el a munkát. A felújításra váró óvoda épületében
történik a diófeldolgozás. A megtört diót ládában hozzák
Baktalórántházáról és az asszonyok különválasztják a
dióbelet és a héjat. A szakmai gyakorlat mellett elméleti
oktatás is folyik amit Nyilas Mihály a Bt. képviselője
szerint üzemlátogatással színesítenek majd. A
Baktalórántházán működő üzemben gyümölcsszárítás,
aszalás, lekvár főzés folyik. Több tucat terméket állítanak
elő és csomagolnak. A tanfolyam három hónapig tart, ami
vizsgával zárul. A tanfolyam hallgatói munkájukért havi 50
e. Ft jutalomban részesülnek.

,



Beszámoló a mezőőrök munkájáról
A mezőőrök működési területükön elsősorban a
termőföldek őrzését, az azokon lévő ill. az azokhoz tartozó
termények és termékek, felszerelések és eszközök,
haszonállatok, mezőgazdasági építmények, földmérési
jelek vagyonvédelmét kötelesek ellátni.
Amezőőrség felállítása óta a legfőbb eredményként a mezei
lopások számának visszaszorítását könyvelhetjük el.
Ezen felül tisztább biztonságosabb lett településünk
külterületi része is. A társszervekkel, területünkön működő
társaságokkal vadásztársaság, erdőgazdaság, vízügy,
vízgazdálkodási társulás jó kapcsolatot sikerült kiépíteni
segítve egymás munkáját. Több esetben kértünk
információt és tájékoztatást a növény- és talajvédelmi
s z o l g á l a t t ó l , f ö l d h i v a t a l t ó l , F M h i v a t a l t ó l ,
környezetvédelmi és vízügyi hivatal tól és a
természetvédelmi hatóságtól szolgálatunk ellátásához.
A földtulajdonosoknak segítségére voltunk minden esetben
és a területükön tapasztalt rendellenességekről
tájékoztattuk őket. A földutakon és a táblákon összegyűlt
csapadékot leeresztettük. A szándékosan kárt okozó
traktorokat figyelmeztettük. Figyeltük a csatornák,
átereszek állapotát, főleg egy-egy kiadós zápor után.
Közreműködtünk a földutak állapotának javításában.
Felszámoltuk az illegálisan lerakott szeméthegyeket és
segítséget nyújtottunk az utak mentén benőtt és kidőlt fák
eltávolításában is. Lakossági bejelentések alapján is sok
esetben értünk tetten a törvények ellen vétőket. Nem

engedélyezett bányászati tevékenységet til tott
homokhordást is több esetben kellett megakadályoznunk.
Figyeltük a területünkön lévő idegen személyek és
járművek mozgását és szükség esetén igazoltattuk őket és a
járműveket átvizsgáltuk. Több esetben róka és kóbor eb
tetemet kellett elföldelnünk. A kalászosok betakarításában
résztvevőket tájékoztattuk, hogy munkálataik közben az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait fokozottan
vegyék figyelembe járművek tűzvédelmi felülvizsgálata
stb. valamint a tarlóégetést is szakszerűen az ehhez
szükséges engedélyek beszerzése mellett végezzék.
Segítséget nyújtottunk a gyepmesternek a beoltatlan és
közterületen kóborló ebek begyűjtésében. A község
területén engedély nélkül árusító személyeket is több
esetben kellett figyelmeztetnünk. Működési területünkről
részletes térképet még a mai napig nem kaptuk meg így az
elkövetett jogsértések behatárolása tulajdonos neve,
területe, helyrajzi száma stb. sok esetben nehezíti
munkánkat. Még nem kerültek kikérésre a földhivataltól
azok a tulajdoni lapok, melyeknek darabja 400.-Ft-ba kerül
és a mezőőri járulék kivetése szempontjából hiteles és
irányadó adatokat szolgáltatna a tulajdonosokról és a terület
mértékeiről stb. Ezeknek a tulajdoni lapoknak a kiváltása az
önkormányzatot kb. 200.000.- Ft egyszeri költséggel terheli
és a következő évtől a mezőőri járulék kivethető és meg nem
fizetés esetén adók módjára behajthatóvá válna, így az
önkormányzat kasszáját csak a járulékok befizetéséig
terhelik a mezőőrséggel kapcsolatos kiadások.

Buzsik István alpolgármester

MEZŐŐRI FELHÍVÁS
-Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy működési területünkön
lévő fasorokból, fásult területekből és erdőkből az elhalt
fekvő fa-és gally gyűjtését a tulajdonosok szabadon
végezhetik, vagy ezt a tevékenységet előzetes írásbeli
engedéllyel, másra átruházhatják! Fakitermelést a
tulajdonosok is csak hatósági engedélyezés után
végezhetnek! A földutak kátyuzása építési törmelékkel,
betondarabokkal, más egyéb szilárd anyaggal nem
engedélyezett! Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki

köz-vagy magánterületen illegálisan szemetet helyez el, a
törvény értelmében akár szabadságvesztéssel is büntethető!
A Kresz előírja,hogy szilárd burkolatú útra történő felhajtás
előtt a járművet meg kell tisztítani a sártól, vagy ha az út
szennyezése megtörtént, az elkövető köteles azt
megszüntetni! Munkánkat a magántulajdon védelmének
érdekében a törvények betartása és betarttatása mellett a
közérdek szem előtt tartásával végezzük és a törvénybe
ütköző cselekedetek felett nem tudunk szemet hunyni!

Csombók Gyula
mezőőr

Képzési lehetőségek!
Mezőgazdasági vállakozó, Ezüst és aranykalászos
gazdatanfolyam, Takarító szakmunkás, Mentálhigénés
asszisztens, Parkgondozó, Gyermek és ifjúságvédelmi

asszisztens, Számítógép kezelő, használó, Munkaerőpiaci
ügyintéző, ECDL Tanfolyam indul. Érdeklődni,
jelentkezni a Teleházban lehet. Az érdeklődők nevének
és címének összegyűjtése után részletes tájékoztatót
tartunk.

Új szolgáltatások a Teleházban!
Internetes álláskeresés
Találjon munkát és építsen karriert, az Interneten a
SzabolcsJob segítségével. Az oldalon feladhatja
álláshirdetését. Növelje annak esélyét, hogy megtalálják! Az
adatbázisban a Szabolcs Job portál partnerei megtekinthetik
ön életrajzát, így akár közvetlenül Önhöz érkeznek az állás
ajánlatok. 3 hónapra felveszik a pályázók közé, ahol a cégek
megtekintik az ön önéletrajzát. Hirdetésfeladás az online
apró használatával! Eladna, vagy venne? Adja fel hirdetését
On-line módon a teleházban! Hirdetése megjelenik az
Interneten, illetve a Keleti-Apró című hirdetési újságban,
díjmentesen! Nem kell mást tennie, csak felkeresni

hirdetési portált majd a regisztráció után

feladhatja hirdetéseit.
,,Anyelvtudás nem kiváltság csak előny”
nyelvtanulást elősegítő program alkalmazása a teleházban
Tanuljon nyelveket gyorsan, egyszerűen az Internet
segítségével. Angol, Német, Francia, Eszperantó nyelvi
tanfolyamok az Internet segítségével gyorsan elsajátíthatóak
a kb. 18.000 db feladatnak köszönhetően. Előnye, hogy
minden tananyag az oldalon található, nincs szintekre
korlátozva. Folyamatosan tanárok fejlesztik az adatbázist és
az Oktatási Minisztérium szakemberei lektorálják. A portál
nem tankönyvekre épül minden feladatot a tanárok saját
maguk készítik el. Regisztráció lehet számítógépre (IP cím
alapján) vagy személyes kódra, mely bárhol használható. A
program az Ópályi Teleházban egy hónapig ingyenesen
kipróbálható!

a

www.onlineapro.hu
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Évek óta szó van a község belvízelvezető rendszerének
rekonstrukciójáról. Mi ezzel a helyzet ma?

Milyen fejlesztések valósulhatnak meg a következő
években?

Lesz-e falunkban helytörténeti gyűjtemény, vagy tájház,
vagy kiállító terem?

Lesz-e kerékpárút?

Van-e még felújításra váró utca?

Mikor kezdődik végre az új óvoda építése?

Örömmel tudok beszámolni a rekonstrukcióhoz szükséges
első nagy lépésről, nevezetesen a belvízrendezési vízjogi
engedélyes terv elkészítéséről. A november 25-én sorra
kerülő falugyűlésen fogjuk a tervet ismertetni, melyet a
Vásárhelyi Terv keretén belül állami pénzből készítenek el.
Valóban évek óta napirenden van a község belvízelvezető
csatorna rendszerének rekonstrukciója. Különösen esős
időszakban vetődik fel élesen a téma. Szereztem is emiatt
egy-két ellenséget az egykori barátaim közül, de aki a
„Balaton”-ba építkezik azzal előfordulhat, hogy a házát
veszélyezteti a belvíz. Sajnálatos, hogy az eddigiekben nem
sikerült megoldást találni pedig már az előző polgármester
is dolgozott ezen. Valószínű azért is nem sikerült a
megoldás, mert nem kis dologról van szó. A község teljes
belvízelvezető csatorna rekonstrukciója közel 500 millió Ft-
ba kerül. Nem is tudom elképzelni, hogy ez egy lépésben
meg fog valósulni.Az első ütemben mindenképpen a Nyíl és
Dankó utcától induló és a Széchenyi út, Rákóczi út
egymásra nyúló telkei között vezető, majd a vasút alatt a
Ságvári utcán továbbhaladó és az Árpád utat átszelő és
Molnár Gyula tanár úr házánál a Kossuth csatornába
csatlakozó, majd innen a derítősi kertek alatt a Kraszna felé
vezető árok rekonstrukcióját kell elvégezni. A második
ütemben pedig a falu többi részének csatornáit kell rendbe
tenni. Az is elképzelhető, hogy nem is két, hanem három
ütemben valósul meg a beruházás. Mindenképpen
pályázati pénzre van szükség a megvalósításhoz az ehhez
szükséges saját erőt a több 10 millió Ft-ot a Képviselő-
testületnek kell biztosítani.

Ebben az évben határoztuk el, hogy a további
fejlesztésekhez szükséges terveket elkészítettjük.
Megbízást adtunk a polgármesteri hivatal, a művelődési
ház, az idősek klubja, és a turisztikai szálláshely terveinek
elkészítésére. Az idősek klubját vagy később idősek
otthonát az önkormányzat tulajdonában levő jelenleg Start
boltként működő ingatlanon tervezzük megvalósítani, vagy
a görög katolikus egyház segítségével, vagy az ingatlant
átadva a görög katolikus egyháznak az egyház önállóan
építené fel és működtetné az idősek otthonát.
A másik terv a turisztikai szálláshely kialakítása a volt
napközi épületében valósulna meg. Mindenképpen nyitni
kell a turizmus irányába. Jó lenne ha egy busznyi népet el
tudnánk szállásolni, ezeknek programot biztosítani esetleg
egyházi, néprajzi, erdei iskolai programot megvalósítani. A
művelődési házra tervezünk egy emeletet ráépíteni egy
nagy teremmel és a hozzá szükséges kiszolgáló
helyiségekkel lakodalmak, konferenciák céljára. A
polgármesteri hivatal felújítása fűtésének korszerűsítése,
tetejének cseréje szintén aktuálissá vált.

Ezek az ötletek is felvetődtek már. Az
Árpád úton található régi központi iskola helyiségei
felszabadultak a gyerek létszám csökkenése miatt.
Terveinkben szerepel az egyik nagyteremben egy
helytörténeti gyűjtemény kialakítása, a másik nagyteremből
egy kiállító termet szeretnénk kialakítani a két kisebb

helyiségből az egyikben Horpácsik János emlékszobát
alakítanánk ki, a másikban pedig Varga József fafaragó népi
iparművész alkotásait állítanánk ki. Az udvaron pedig
szabadtéri gyűjtemény lenne egykori paraszti eszközökből,
gépekből.

A Vásárhelyi Terv kapcsán ennek
lehetőségét is felvetettem. Nem kaptam rá ígéretet, mivel
nem tartozik szorosan a Vásárhelyi Terv infrastrukturális
beruházásai közé, bár szükségességét senki sem vitatta. A
tervek szerint a Szamos-Krasznaközi víztározó gátján 25,5
km hosszúságban kerékpárút lesz kiépítve. A többi
polgármesterrel együtt azt kértem, hogy ehhez a csatlakozó
és a településen átvezető kerékpárutakat készítsék el. Ha ez
állami pénzből nem is valósulhat meg a tervek
elkészítésével mindenképpen elébe megyünk ennek a
gondolatnak. Mátészalka és Ópályi között a kerékpárút
tervei készen vannak. Az út nyomvonala a vasútvonallal
ellentétes oldalon a „Páskom” felőli oldalon vezet. A
községen belüli szakasz az Árpád út páros oldalán a
külterületi kerékpárúthoz csatlakozva folytatódna. A falun
belül a Millenniumi Emlékparkot elhagyva kb. Balogh
János gyógyszerész úr patikájánál átvezetne a páratlan
oldalra, vagyis az iskola és a községháza oldalában
folytatódna. Ezen az oldalon hagyná el a Rajk László utcán
végig a köztemetőnél a falu belterületét.

Az útburkolat felújítása
a Rajk László utca Orbán Istvánék felé vezető rövid
szakaszán, a Béke utcán, a Kossuth út orvosi rendelő és
Kondor Csabáék közötti szakaszán folytatódik. Tervezés
alatt van a Rajk László utcát és a Széchenyi utcát összekötő
Zöldfa út felújítása, de ezt két részre kell bontani, mivel a
lakott részen már meg van a szilárd burkolat ezt csak
aszfaltozni kell a további szakaszon előbb szilárd útalapot
kell készíteni. Ez nem egyszerű feladat, mivel építési
engedélyt kell rá kérni, ami bonyolult szakhatósági
engedélyezéssel jár és a költsége is jelentős.

Egyszerűbbnek gondoltuk a közbeszerzési eljárást, sajnos
eddig ezzel telt el az idő. Hónapok óta azon dolgozunk, hogy
megjelenjen az óvoda építésére kiírt pályázat a
közbeszerzési értesítőben. Ebben a hónapban megjelent a
pályázati kiírás, több cég jelentkezett is a pályázati
csomagért, ami 50 ezer Ft + ÁFA díjért vehető át a
polgármesteri hivatal pénztárában. A beérkezett pályázatok
borítékbontása november 25.-én 10 órakor lesz a
polgármesteri hivatalban. A pályázatok értékelése több
fordulós lesz. A legkedvezőbb árajánlatot adó kivitelezőt a
képviselő testület fogja kiválasztani. A kivitelezői
szerződést december 16.-án kell aláírni.
Az óvodaépítésre a pályázatot a Regionális Operatív
Program keretében nyertük el. Az uniós pályázat ellenőrző
és kifizető hatósága a VÁTI Kht.Az építés műszaki ellenőri
feladatait a NYÍRBER fogja végezni. Az eddig lezajló
folyamatokban, beleértve a pályázatkészítést is az Invest
Farm Kft. működött közre. A kivitelezésre jelentkező
cégeknek nagyon komoly feltételeknek kell megfelelni.
Rendelkezni kell a kért referenciák mellett a az ISO
minősítéssel. A pályázat nyertesével történő szerződés
megkötése után kezdődhet, várhatóan még ez évben a régi

Megkérdeztük a Polgármestert
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A Vásárhelyi Terv alakulása A Parlament előtt demonstráltak a
polgármesterek

földtulajdonosok az érintett

,

á o
összefogásához

Többen úgy láttuk a Vásárhelyi Tervvel érintett települések
polgármesterei, hogy nem az eredeti ütemezésnek
megfelelően valósul meg a program, és a 2006-os
költségvetésben sem találhatók azok az összegek, melyek a
megvalósítást igazolnák.
A2000-2001-es tiszai árvizek megmutatták, hogy új módon
kell megközelíteni az árvízvédelmet. A gátak tovább nem
magasíthatók más koncepcióra van szükség. Ezt követően
megszületett a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése című
program (VTT). A Medgyessy Kormány 2003-ban
kormányhatározatban kötelezte el magát a VTT 2007-ig
történő megvalósítására. AParlament 2004-ben elfogadta a
Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséről szóló törvényt. Ebben
a törvényben garantá l ták , hogy a víz tározó
megvalósításával egyidőben meg kell valósítani a
települések infrastrukturális fejlesztését is. A VTT-vel
érintett miniszterek, államtitkárok sokszor kiemelték, hogy
a kormányprogram csak komplexen valósítható meg. A
Szamos-Krasznaközi tározóval érintett települések
polgármesterei első perctől azt az álláspontot képviseltük,
hogy ne csak egy víztározó épüljön meg, hanem legyen ez a
program egy komplex vidékfejlesztési program, melynek
keretében az érintett
települések és a vízügy, vagyis mindhárom szereplő meg
legyen elégedve. Valósuljon meg a víztározó, ami 150
millió m3 víz tárolására alkalmas. Ez számítások szerint a
Tisza Vásárosnamény alatti mértékadó vízszintjét mintegy
40 cm-rel csökkentené. Kapják meg a földtulajdonosok az
egyszeri kártalanítást, amit a törvény aranykoronánként
6.000.- Ft-ban állapított meg kapják meg a megfelelő
területalapú támogatást és nyújtsanak alternatívát a
gazdálkodásra. És a harmadik szereplő vagyis az érintett
települések kapják meg a fejlesztéshez szükséges forrásokat
és valósuljanak meg a szükséges infrastrukturális
beruházások. Ez azt jelenti a települések kapják meg
belvízrendszer rekonstrukciójához, szennyvízkapacitás
bővítéshez, út- és járdafelújításhoz a szükséges forrásokat.
Mára elérkeztünk oda, hogy a kormányzat megpróbál
kihátrálni eredeti vállalásaiból. Még a program indításának
elején megalakítottuk a Szamos-Krasznaközi vízt r zóval
érintett települések polgármesteri
hasonlóan a VTT-vel érintett települések Önkormányzati
Tanácsát, melyet innen Szamosszeg polgármesterével
együtt képviselünk. Az Önkormányzati Tanács Elnöke Dr.
Veress Nándor Nagykörű polgármestere.
Az eltelt mintegy három évben több mint 50 egyeztetésen,
megbeszélésen, tárgyaláson voltunk a víztározóval
kapcsolatban. Nem igazán tudtunk eredményt elérni. A
2006-os költségvetés számait megismerve kiderült, hogy a
Cigándi víztározóra és a Tiszaroffi víztározóra éppen, hogy
csak a víztározó megépítésére elegendő pénz van
betervezve. Emiatt az Önkormányzati Tanács úgy döntött,
hogy levélben keresi meg Gyurcsány Ferenc
Miniszterelnök Urat tárgyaljunk a VTT-ről. Válasz nem
érkezett. Emiatt a Pácini Polgármester Barati Attila
éhségsztrájkot kezdett ehhez csatlakoztunk mi a Parlament
előtti demonstrációval.

A kiegészítő program keretében mód nyílik az
infrastruktura fejlesztésére is.

Balog József

Kimozdulhat mostani
befagyasztott állapotából a Vásárhelyi terv megvalósítása
és annak a megyénket érintő Szamos-Kraszna közi
árapasztó víztározó építése. Ezt a megnyugtató hírt kapták a
múlt hét végén Ópályiban azok az önkormányzatok és azok
a gazdák, akiknek településeit, s akiknek a földjét érinti ez a
jelentős beruházás. Miről is van szó? Gazda László
előadásából megtudtuk: a Szamos-Kraszna közi tározó 57
négyzetkilométer területen közel 150 millió köbméter víz
tározására alkalmas. Alapfeladata a Szamoson érkező
mértékadó árvízszintet meghaladó árhullámok
megcsapolása, de alkalmas lesz a Szamos alacsonyabb
árhullámainak fölözésre is abban az esetben, ha a Tiszán és a
Szamoson érkező árhullámok találkozásakor a Szamos
torkolat alatt a mértékadó árvízszintet meghaladó
vízállások alakulnának ki.
150 milliárd a tét A tározó nyolc település Kocsord,
Győrtelek, Tunyogmatolcs, Szamoskér, Szamosszeg,
Nagydobos Ópályi és Mátészalka külterületét érinti. Amint
azt a Megyei Közgyűlés elnöke elmondta: a kiegészítő
program keretében mód nyílik az infrastruktura
fejlesztésére is. Az érintett településeken meg kell oldani a
belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését, a
szennyvízcsatornázást és a megfelelő szennyvíztisztítási
technológia kiépítését, vagy a meglévő szükséges mértékű
bővítését, az ivóvízhálózat korszerűsítését és az EU
szabványú ivóvízminőség biztosításához a tisztítási
technológia megvalósítását, az utak korszerűsítését, a
töltéseken kerékpárút megépítését. A Vásárhelyi terv
összesen 150 milliárd forintról szól, ebből a megyénkre eső
rész 30-35 milliárd forintot jelenthet.
Ami az időket illeti: a Szamos-Kraszna közi tározó
tervezése megvalósul 2005 végéig, megvalósul az a
komplex program is, amely tartalmazza, hogy milyen
infrastrukturális fejlesztésekkel kell ezt kiegészíteni.
Reményeink szerint 2006-ban a költségvetés már
tartalmazni fogja és az első kapavágás 2006 elején
megtörténik. erv másik
öt tározója mellett a Szamos-Kraszna közi tározó, s úgy
veszem észre, az itt élő lakosság elfogadja a komplex
fejlesztésre vonatkozó eléképzeléseket.

.

Maradt tehát nekünk a Vásárhelyi T

cikke
a Kelet - Magyarország júniusi számából

Egyeztettek a polgármesterek Ópályiban
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Állomásavató

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Máté Sándor elnök
vezetésével kezdeményezte, hogy a vasútállomásnál
építsenek esztétikus esőbeállót. Az ötletet támogatta
Kárpáti Tibor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságának elnöke, a helyi
képviselő-testület. A szervezőmunka koordinálásába
bekapcsolódott Erdélyi Miklós polgármester. Az ötlettel
megkerestük Gazda Lászlót a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közgyűlés Elnökét, Koi Istvánt a Magyar
Államvasutak Debreceni Igazgatóságának vezetőjét.
Mindenki támogatólag állt a vasúti esőbeálló építéséhez,
így rövidesen Gazda László Úr a helyi önkormányzat és a
kisebbségi önkormányzat támogatásával megvalósult az
esőbeálló építése. A Cigány Kisebbséghez tartozó emberek
rakták le a térkő burkolatot, a felépítményt a vasút
szakemberei állították fel. A környezet rendbetételében
közmunkásaink is részt vettek.

Közmunkások, több mint 500 db ezüsjuhar fát ültetnek
a temetőn és Ópályi közterületein

100 éves a Nagykároly-Csap vasútvonal
Tiborszállás Polgármestere és a
vasútvezetőinek kezdeményezésére
a 100 éves Nagykároly-Csap
v a s ú t v o n a l é v f o r d u l ó j á r a
ünnepségsorozatot szerveztünk. A
vasútvonalon található települések
polgármestereit megkerestük és
közülük többen kérték, hogy a
k ü l ö n v o n a t á l l j o n m e g
településükön, ahol rövid műsorral
emlékeznek meg a 100 éves vasútról.
A különvonat Záhonyból indult
ünnepélyes keretek között, majd
Vásárosnaményban, Ópályiban,
Mátészalkán, Nagyecseden és
Tiborszálláson állt meg az ünnepi
műsor idejére. Az ünnepségen
részvevők véleménye szer int
Ópályiban volt a legszínvonalasabb
műsor. Az ünnepségen részt vett az
általános iskola valamennyi tanulója
és tanára. Fellépett a Horpácsik
János Néptáncegyüttes. Ekkor került
ünnepélyes felavatásra az új
esőbeálló és Varga József fafaragó

népi iparművész által faragott emlékoszlop.

Tanár lesz vagy orvos

Jónás Norbert a Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola 4
osztályos informatika szakos tanulója. Tanulmányi
eredménye mindvégig jó volt harmadik év végén 4,3.
Osztályfőnöke Raffainé Erdélyi Laura (a polgármester lánya)
elégedett Norbert tanulmányi munkájával, magaviseletével.
Példamutató magatartásával, tanulmányi eredményével a
legjobbak között van az osztályban.Anyíregyházi Főiskolára
fog jelentkezni biológia, testnevelés szakra, ha ez nem
sikerül, akkor az orvosi egyetemre. Családja elég nehéz
körülmények között nevelte a 6 fiúgyermeket. Édesapja Jónás
Béla nyugdíjas, édesanyja Anna háztartásbeli. A 6 gyermek
felnevelése nem lehetett egyszerű, de a szülők igyekeztek
mindent biztosítani gyermekeiknek. A legutóbbi Ópályi
Hírlapban közöltük a hírt, miszerint az egyik Ópályiból
elszármazott nyugdíjas tanár (G.Gy.) 100.000. Ft-ot ajánlott
fel egy többgyermekes jó magaviseletű cigány családnak. A
Jónás családot választotta ki az adományozó. Norbi szerint
nagyon jókor jött a pénz, hiszen szalagavatóra be kellett
vásárolni. A fiatalembernek van még egy különlegessége
Mátészalkán a felnőtt labdarugó csapatban futballozik. Még
Ópályiban az ifjúsági csapatban figyeltek fel a tehetséges
fiúra, ahol is Papik Zoltán edző irányításával az egyik
szezonban több mint 100 gólt ért el, erről akkor a Kelet-
Magyarország is írt. Most azonban a tanulás a legfontosabb
közeledik az érettségi erre kell készülni. Sok sikert Norbi!
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Tájékoztató a Roma Integrációs program
keretében beadott pályázatokról

Az Ópályiak Baráti Köre 2005. májusában pályázatot
nyújtott be a Nemzeti Civil Alapprogram Civil
Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés
Kollégiumához, Együttműködés = sikeres működés
címmel, melyet a kollégium még nem bíráltel. A pályázat
célja: a cigánytelepen élők életminőségének javítása
érdekében környezet és életvitelt javító programok
megvalósítása.2005. augusztusában pályázatot nyújtottunk

be az Oktatási Minisztériumhoz, a Nemzeti Fejlesztési Terv
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében:
,,Teletanoda” program az Ópályiban élő hátrányos helyzetű
gyerekek iskolai sikerességének és társadalmi
beilleszkedési esélyeinek javítása érdekében. A pályázat
keretében 25 cigány gyerekkel foglalkoznának fejlesztő
pedagógusok délutánonként a teleházban. Minden gyerek
személyre szabott fejlesztésben részesülne 20 hónapon
keresztül. Apályázat elbírálása folyamatban van.

Erdélyi Ilona

Megjelent Kecskés Rózsa (Kondor
Róza) verseskötete

Két kötetet ajándékozott a falunknak, egyet az Ópályiak
Baráti Körének és egyet a
K ö z s é g i K ö n y v t á r n a k .
Kecskés Rózsa Életutam dalai
című kötete igen figyelemre
méltó könyv, a szerző első
próbálkozása a nyilvánosság
e lő t t kö l tőkén t tö r t énő
megmérettetésre. A kiváló
magyar-történelem szakos
tanár és könyvtáros, számos
tudományos dolgozat írója,
t izennégy helytör ténet i ,
néprajzi, irodalmi témájú mű
alkotója ifjú kora óta versei,
elbeszéléseket és recenziókat

ír. A Kisalföldi Könyvtáros, a Győri Tanulmányok, a Zsarát,
a Kláris és a Hogyan tovább? kiadványokban, a
Kisalföldben; a Kláris és a Győri antológia köteteiben
jelentek meg írásai.Az Életutam dalai című, több, mint Száz
verset tartalmazó, tíz fejezetre tagolt könyvben a költő a
középkori krónikásokra emlékeztető módon idézi fel
életének legfontosabb állomásait, élményeit az otthonról, a
szülőföldről, a szerelemről, az életpályáról, a természet

csodáiról, az utazásokról, megrázóan vall hazaszeretetéről,
büszkén tárja fel a hazai táj szépségeit, felidézi múltunk
döntő küzdelmeit, méltó emléket állít a harcok hőseinek,
olvashatunk istenkeresésről, soraiban benne van a szépség
iránti rajongás, az íráshoz való felelősségteljes hozzáállás,
az ars poétika.
Korunk emberét mélyen lesújtják a körülötte zajló
események, amelyek arra kény szerítik, hogy lehajtott fejjel
járjon, nap mint nap megküzdjön a reménytelenséggel, a
kilátástalansággal. Kecskés Rózsa a Szép példák erejével, a
maga életének felemelő pillanataival ad biztatást és erőt az
olvasónak. Bemutatja a küzdő, a magát meg nem adó,
elveihez hű maradó embert, a hiteles emberi arcot. Ez az a
többlet, mellyel felemeli a lehajtott fejet. Szépségbe vetett
hitet, emberi helytállást, emelkedettséget, optimizmust
sugároznak sorai. A szellemi látás közvetlenségével
ajándékoz meg, s készít fel felfedezései befogadására. Az
igazi olvasó vágyik a költészetben feltáruló csoda
megfejtésére, mert az igazság, a szellem erejét tapasztalja
meg. A költő az emberi létet és a világot alapozó személyes
igazság felfogója, közvetítője, mert sorai a világos és tartós
látás egyenletességéről, az igazságtól átvilágított létezés
teljességéről ad hírt. A versben benne van a kerek világ.
Kecskés Rózsa Életutáni dalai című első verseskötetével
egy ilyen költői alkotó folyamba csatlakozik be nagy
felelősségérzettel.

Csáky Anna

A Brit Nagykövetség ukrán
polgármestereknek mutatja be az

Ópályi Teleházat
A budapesti Brit Nagykövetség támogatásával ukrán
polgármesterek látogatnak Magyarországra.
A program célja, hogy az ukrán szakemberek gyakorlati
tapasztalatokat szerezzenek a helyi önkormányzatok és
non-profit szervezetek együttműködési lehetőségeiről.
Magyarországon 3 teleházat látogatnak meg.
Az Ópályi Teleházban az alábbi témakörökben
tájékozódnak:
- Az Ópályiak Baráti Köre szerepe a helyi fejlesztésekben

- Az Ópályiak Baráti Köre szerepe a kistérségi
fejlesztésekben

- Az Ópályiak Baráti Köre szerepe a helyi, kistérségi,
megyei, regionális, országos civil kezdeményezésekben

Erdélyi Ilona
Észak-alföldi Teleház Egyesület elnöke

Tanulnak a pályi cigányok

Az érettségit adó képzést szervező intézmény: A Kölcsey
Ferenc Gimnázium Nagyecsedi Tagintézmény Az esti
tagozatú gimnáziumba 37 fő iratkozott be A képzést szervező
intézmény ingyen biztosítja a taneszközöket (füzetek,
íróeszközök) és a szükséges tankönyveket A négyéves képzés
érettségi vizsga letételével zárul Képzés heti két alkalommal,
délután folyik Az iskolában német idegen nyelvet tanulnak

.
.

.
.

. .
Péter István tagintézmény-vezető
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Katolikus Krónika
Az újság legutóbbi számában rövid
visszatekintést készí te t tünk a
mögöttünk lévő események és
elvégzett munkák tekintetében. Most
azonban már nem visszatekintünk,
hanem az előttünk álló feladatokra
koncentrálunk, amire szeretném
mindenki figyelmét felhívni. Az
előttünk lévő feladatokat két csoportba
lehet sorolni: a kézzel fogható fizikai
és anyagi természetű dolgok, másrészt
pedig a le lk ié le tünket ér in tő
események.

Az újság előző számában mint
örömhírről számoltunk be a nyertes
pályázatunkról. A pályázat elnyerése
az elvégzendő munkáknak csak a
kezdő lépése volt, amely további
fe lada toka t ró t t ránk . Ehhez
kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás
keretében kiválasztottuk azokat a
vállalkozókat, akik a legkedvezőbb
árajánlatot adva elvégzik majd a
templom felújításával járó munkákat.
A kiválasztott öt vállalkozóval a
P ü s p ö k Ú r e n g e d é l y é v e l é s
jóváhagyásával szerződést kötöttünk.
Ennek megfelelően a munkálatok első
üteme ez év november 30.-ára
elkészül. Ez azt jelenti, hogy az
ablakkereteket rétegragasztott borovi
fenyőre cseréljük ki, melybe a tervezett
fúziós technikával készült színes

hőszigetelt üveg kerül. A további
munkálatok pedig a jövő év tavaszán
folytatódnak majd.
A z e l ő t t ü n k á l l ó f e l a d a t o k
meglehetősen nagy anyagi feladatokat
rónak egyházközségünkre. A pályázati
úton elnyert 20 millió forintho öbb
mint 7 millió forintot kell saját erőként
hozzátenni. Ez az összeg jelenleg csak
részben áll rendelkezésünkre ,
hiányzik még több mint 3 millió forint.
Ezúton szeretnék azzal a kéréssel
f o r d u l n i m i n d a z o k h o z a k i k
templomunk felújítását fontosnak
tartják, hogy jó szándékuk és anyagi
l ehe tősége ik mér téke sze r in t
adakozásukkal segítsenek a hiányzó
önrészt előteremteni .

A 2005- ös év a világ katolikusai
számára az eucharisztia éveként,
számunkra magyar görög katolikusok
számára pedig Mária éveként is lett
meghirdetve.
Mária mint Jézus Krisztus édesanyja,
mint az anyaság példaképe, mint a
mindenkor segítő szűz Mária, mint
mindannyiunk égi édesanyja akihez
bármikor fordulhatunk, akihez
lélekben odabújhatunk csodásan
könnyező pócsi képében áll előttünk. E
csoda tévő kegykép harmadik
könnyezésének 100. évfordulóját
ünnepeljük ebben az esztendőben. Az
ünnepi események sorozatában külön

megtiszteltetés, hogy a Nyíri Esperesi
K e r ü l e t ü n k e g y i k v á r o s á b a n
Mátészalkán is fogadhatjuk a
kegyképet. December 5.-én 9 órától
másnap reggel 8 óráig látogathatjuk
meg szűzanyánkat és imádkozhatunk
csodatévő képe előtt a mátészalkai
görög katolikus templomban.
Az ópályi egyházközség híveivel mi is
szeretnénk tiszteletünket tenni Mária
képe előtt, és elénekeljük majd előtte a
máriapócsi akathisztoszt.

„ Üdvüzlégy Mária Pócsnak ékes
csillaga „

Kézzel fogható fizikai és anyagi
természetű dolgok !

Lelkiéletünket érintő események !

Orosz István parochus

z t

Halottak napi megemlékezés volt a község főterén lévő
háborús emlékműnél. Orosz István parochus Úr vezette be
ezt a szokást és azóta Veress Imre lelkész Úrral együtt a
katolikus és református hívek együttesen vesznek részt a
szertartáson, majd közösen gyertyát gyújtanak.

Augusztus 20.-án Szent István napi megemlékezést
tartottunk a labdarúgó pályán. Erdélyi Miklós polgármester
emlékező szavai után kenyérszentelésre került sor. Az új
kenyeret Orosz István parochus Úr áldotta meg. Az
ünnepségen imát mondott Veress Imre tiszteletes Úr is.
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Református gyülekezet hírei
Gondnok és presbiter választás

A Presbitérium mandátuma 2005. végén lejár. A 2005
szeptember 25-én esküt tett a választási bizottság, melynek
tagjai :Darabi József, Kicsák Lászlóné, Kokas György,
Veress Imre, elnöke: Erdélyi Ilona. Feladatunk a választások
előkészítése, jelölő lista összeállítása, és a szavazás
lebonyolítása. A választási törvény szerint a templomban
elhelyezett választási névjegyzékben szereplők lehetnek a
jelöltek és jelölők. A választási bizottság egyhangúlag
fogadta el azt a javaslatot, hogy milyen kritériumoknak kell
megfelelni ahhoz, hogy a jelöltek felkerülhessenek a jelölő
listára:

- szerepel a választók névjegyzékében
- eddig is aktívan tevékenykedett az egyház életében
- rendszeresen jár a templomba
- maximum 65 éves

Ezen kritériumok alapján, valamint a Presbitérium javaslatát
is figyelembe véve, a jelöltek listája:
Gondnok jelöltek: Szolnoki Pálné

r jelöltek: Bartha Miklós Rajk L. út
Csástyu Antalné Táncsics út
Csombók Gyula ifj. Árpád út
Czomba Sándor Széchenyi út
Darabi János Ságvári út
Erdélyi Miklósné Széchenyi út
Józsa Béla Árpád út
Kedves József Kossuth út
Rácz István Ságvári út
Simon János Béke út
Somogyi László Rákóczi út
Szabó József Rajk László út
Szolnok Gábor Kossuth út
Szolnoki Pálné Táncsics út
Tar József Rajk László út
Tóth István Rajk László út
Trockis Béláné Táncsics út
Varga Lajosné Dózsa György út
Varró Jánosné Rajk László út

A választási bizottság döntése alapján 14 presbitert
választunk, azok a jelöltek akiket nem választanak meg
presbiternek, pótpresbiterek lesznek.
Gondnok csak az lehet a két jelölt közül, akit presbiternek
is megválasztanak. Kérjük ezért református testvéreinket,

hogy akit gondnoknak szeretnének megválasztani,
presbiternek is válasszák meg, tehát a szavazólapon tegyék
a neve mellé az -et.
Egyházunk 2005 évi tisztségviselő választása
történelmileg is egyedülálló, hiszen eddig még nem fordult
elő, hogy nő presbiter jelöltek és nő gondnok jelölt legyen.
Mivel Tar József gondok testvérünk eddigi munkáját
ismerjük, és Ópályiban eddig nincsenek hagyományai női
gondnokoknak megkérdeztük Szolnoki Pálné gondnok
jelölt testvérünket, mi motiválta, hogy elfogadja a
jelöltséget? Szolnoki Pálné a következő választ adta:
Megválasztásom esetén szeretném elérni, hogy a
presbitérium valódi közösségként működjön és
együttműködjön egyházunk érdekében. Az alábbi
feladatok megvalósítását tartom a legfontosabbnak:
- a templom külső és belső rendbetétele, felújítása a
pályázati lehetőségek kiaknázásával, az önkormányzat és a
műemléki hivatal segítségével

- felül kell vizsgálni a templom fűtésének állapotát,
hogy az istentiszteletek állandó jelleggel a
templomban lehessenek

- javítani kell a lelkész család életminőségén
- választani kell harangozót
- be kell vonni a református hitéletbe a fiatalokat és

a kisebbséget
- fel kell élénkíteni a közösségi életet, közös

összejövetelekkel, kirándulásokkal
- szervezni kell egy állandó énekkart
- erősíteni kell a kapcsolatokat az idős, beteg

testvéreinkkel
- kapcsolatot kell tartani testvérgyülekezetekkel,

itthon és határokon túli magyar területekkel
- ápolni kell halott tisztségviselőink sírját, és a

kegyeleti helyek tisztán tartásában közreműködni
- fel kell keresni és megpróbálni aktivizálni azokat

az egyház tagokat, akik évek óta nem járultak
hozzá egyházunk fenntartásához.

Tar József
Presbite

X

Kérünk minden választójoggal rendelkező református
testvérünket, jöjjön el december 4-én vasárnap a
templomba, éljen szavazati jogával! Beteg és
mozgásában korlátozott testvéreinknek lehetősége lesz
otthonában szavazni, amennyiben ezt a kérést
december 4-e előtt eljuttatja a lelkészi hivatalba.
A választási bizottság nevében: Erdélyi Ilona elnök

Csombók Gyula, Patály János és, Jóni György
helyreállították Kovács Zsigmond (1825 - 1882) egykori

református lelkész síremlékét

November 19.-én templomkert és templom takarítást
szerveztek a református gyülekezet tagjai részére
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Jókai Mór ÁMK
EGYÜTT LÉPKEDVE
Iskolánkban a gyermekösszetétel megkívánja, hogy a
nevelőtestület és a tanulók egyaránt gyakorolják egymás
kultúrájának megismerését, elfogadását. Kiemelt
feladatunknak tekintjük az esélyegyenlőség biztosítását, az
egymás iránti tolerancia kialakítását és az összetartás
fontosságának hangsúlyozását. Intézményünk 2004-ben
csatlakozott az „Összetartó Társadalom megteremtése"
programhoz. A projekt elsődleges célja egy diszkrimináció
nélküli, tolerancián alapuló, befogadó társadalom
megteremtésének elősegítése, pozitív kép kialakítása a
romákról, szokásaikról, értékeikről. A projekt 2004
tavaszán tréninget szervezett, amelyen intézményünket 5
pedagógus képviselte: Balláné Tóth Enikő, Bendzsa
Tamás, Czomba Ildikó, Papp Marianna, Soós Judit.
Októberben a projekt vezetője, Papp Marianna
multiplikátor képzésen vett részt.A program kapcsán
igyekszünk olyan rendezvényeket szervezni, amelyek
alkalmat adnak az össztársadalmi együttműködésre.
Október 27-én „Ősszel érik..." címmel hagyományőrző
szüreti napot szerveztünk. A megnyitón Patály Alex,

Rézműves Zoltán és Varga Fruzsina őszi témájú versekből
idézett, majd az 5. osztályos bábcsoport vásári jelenetet
adott elő. A csoport felkészítésében Orosz Istvánné
közreműködött. A nyírvasvári Kék láng zenekar előadása
révén betekintést nyerhettünk a tradícionális roma zene
rejtelmeibe. A délutáni vetélkedőn a szüreti
hagyományokat elevenítettük fel játékos feladatok
formájában. A gyermekek itt ötletes madárijesztőket
készítettek. A célbadobós feladatnál gesztenyék, makkok,
kukoricaszemek röpködtek a levegőben.Alekváros kenyér
evése közben a diákok jót derültek egymás maszatos
ábrázatán. A vetélkedő ideje alatt a többiek kézműves
foglalkozásokon vettek részt. Terményekből ötletes
figurákat ragasztottak, gesztenyéből állatokat, csuhéjból
pedig emberi alakokat formáztak. Mindenki találhatott
számára érdekes elfoglaltságot. A legközelebbi projekt
november 25-én kerül megrendezésre „Múzsák napja"
címmel. A rendezvény programjai: kulturális bemutató,
karaoke verseny, táncház. Reméljük, ez a rendezvény is
segíti egymás kultúrájának kölcsönös, mélyebb
megismerését.

Rövid hírek az ÁMK életéből
A „kihelyezett óvodai csoport” eredményesen működik, a
gyermekek rendszeresen járnak óvodába, csupán 2 szülő
ellen volt szükség adminisztrációs intézkedésre
Az Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány október 8-án
jótékonysági bált rendezett. A jól sikerült rendezvény tiszta
bevétele 325 000 Ft volt. Ezúton szeretném megköszönni
minden bálozónak, hogy elfogadta meghívásunkat és részt
vett a rendezvényünkön, ezzel is támogatva az alapítvány
célkitűzésének megvalósítását. Külön köszönöm a tombola
sorsolásra felajánlott nyereményeket. Köszönöm a
szervezők és a konyhai dolgozók munkáját .
Közalapítványunk 10 db CD lejátszós magnós rádiót
ajándékozott az iskola évfolyamainak. Az eszközt jól
hasznosítják a néptánc oktatás területén, valamint nagy
segítséget nyújt a rendezvényekre való felkészülésben.
Iskolánk 75 tanulója vásárolt színházbérletet. 57 gyermek a
MESE bérlet előadásait, 18 tanuló a TINI bérlet előadásait
tekinti meg. Ebben a tanévben is folytatódik az
úszásoktatás. Drabik Péter és Németh István igazgató-
helyettesek irányítása mellett a jármi uszodában
sajátíthatják el az úszás fortélyait a tanulók. Színvonalas
műsorral készültünk az Aradi vértanúk emlékére illetve
Október 23-a , nemzeti ünnepünk tiszteletére rendezett
községi ünnepségekre. Intézményünk 47 és a polgármesteri
hivatal 3 dolgozója egy napos testvér települési látogatáson
vett részt a romániai Érkáváson. A program keretében
meglátogattuk Érmindszenten Ady Endre szülőházát
valamint az érkávási és a gencsi Általános Iskolákat és a
gencsi református templomot. Csoportunkat várta és
fogadta Todoran Ioan polgármester úr, (aki végig velünk
maradt a program során), valamint az alpolgármester úr, az
igazgató urak és Báthory Gyula tiszteletes úr. A szívélyes
fogadtatást nagyon szépen köszönjük. Dolgozóink
folyamatosan fejlesztik ismeretüket, bővítik tudásukat.
Ebben a tanévben a következő nevelők folytatnak
tanulmányokat: Drabik Péter és Kedvesné Szalma Ágnes
egészségfejlesztő- mentálhigiéné szakon, Németh István
közoktatás vezetői szakon, Bendzsa Tamás, Pászinczkiné

Tóth Éva és Soós Judit gyógypedagógia szakon, Csányi
Szabolcs ének tanári szakon, Balláné Tóth Enikő , Durbák
Zoltán és dr. Koncz Sándorné angol nyelv tanári szakon,
Lengyel Istvánné német szakon, Szabad Balázsné és Fekete
Csilla Mária tanítói szakon. Darabi Jánosné gazdálkodási
szakon, főiskolai- , Drabikné Tóth Zsuzsanna
egészségfejlesztő- mentálhigiéné szakon, felsőfokú
képzésen vesz részt. Négy dolgozó kivételével
valamennyien saját költségükön vállalták a továbbtanulást.
Iskolánkban az alábbi szakkörök működnek: magyar,
matematika, kémia, fizika, informatika, sport,
környezetvédelmi, angol, Művészetoktatás keretében az öt
tanszakon 204 tanuló fejleszti tudását. Nagyon népszerű a
n é p t á n c o k t a t á s . A m á t é s z a l k a i G é p é s z e t i
Szakközépiskolától 1 db használt számítógépet kaptunk
ajándékba. Köszönjük Pankotai Ferenc igazgató úr nemes
gesztusát. Iskolánkban két gimnázium egy egy kihelyezett
osztályt működtet. Tanulásban akadályozott tanulók
megyei kispályás labdarúgó tornáján kiválóan szerepeltek
iskolánk tanulói. Szabados Péter tanár úr által felkészített
csapat nem talált legyőzőre, így első helyről várhatják a
tavaszi folytatást. Jó eséllyel pályáznak a megyei bajnoki
címre. Gratulálunk a csapat tagjainak és nevelőjüknek! 8.
osztályos tanulóink Nyíregyházán vettek részt
pályaválasztási kiállításon. Rendszeresen látogatják a
középiskolák által szervezett nyílt napokat. Iskolánk
rendezte meg a sajátos nevelési igényű tanulók megyei
atlétikai versenyét. Több versenyszámban értek el kiváló
eredményt tanulóink. Az érmeket Erdélyi Miklós
polgármester úr adta át a helyezetteknek. Intézményünk
sikeres pályázatot nyújtott be a Gyermekétkeztetési
Alapítványhoz. 150 db, különböző élelmiszereket
tartalmazó csomagot kapunk, melyet a karácsonyi ünnepek
előtt fogunk kiosztani óvodásaink és iskolásaink
családjainak. Szinte mindennapra jut valamilyen program a
Művelődési Házban. Működnek a különböző művészeti
csoportok. November 10-én egészségügyi előadás sorozat
kezdődött, amelynek első nagysikerű, színvonalas előadását
dr. Széll Ferenc Csaba településünk háziorvosa tartotta.
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Labdarúgás
Községünk labdarugó csapatai a megyei II. osztályban
szerepelnek. A felnőtt együttes 14 forduló után a tabella 11.
helyen áll, 18 ponttal.Amezőny nagyon szoros a 3. helyezett
csapattól mindössze 5 pont a lemaradásunk. Őszi
eredményeink: győzelem Tisztaberek, Jármi, Penyige és
Tunyogmatolcs ellen, döntetlent értünk el Tyukod, Kocsord,
Tiszakóród, Nábrád, Porcsalma és Nyírmeggyes csapatok
ellen és vereséggel hagytuk el a pályát Nyírcsaholy,
Szatmárcseke, Turricse és Vámosoroszi ellen. A csapat
edzője Toldi László. Az együttes tagjai: Almássy János,
Bodó József, Boros Zoltán, Demeter Tamás, Dienes Imre,
Erdélyi Ferenc, Jónás Kálmán, Kedves Tibor, Kedves
Gyula, Kemenyiczki Ferenc, Kovács Lajos, Losonczi
Tamás, Molnár Tamás, Rácz Róbert, Takács Márton, Toldi
László, Varga Árpád, Varga László, Varga Menyhért, Varga
Zsolt. Rácz Róbert valamennyi mérkőzésen szerepelt.
Ifjúsági csapatunk a 7. helyen áll. 14 mérkőzésből 7-et

megnyert, 1 mérkőzés döntetlenül végződött és 6
alkalommal talált legyőzőre. A fiatalok 22 pontot szereztek.
Acsapat edzője Bazola József.

Sport

Az Ópályi Öregfiúk csapata ismét elindult a mátészalkai
Városi Sportcsarnokban zajló téli terembajnokságban a

mérkőzések kedden 16 órától kezdődnek. A csapat tagjai:
Szabad György, Erdélyi Ferenc, Tóth Dénes, Oláh Gábor,
Popovics Szilárd, Demeter Csaba, Takács Ferenc, Herdon
János, Kósa József, Orosi Sándor, Pallagi István, Farkas

Ferenc és Király Gyula.

Törjük magunkat

Nem a legjobb szezonkezdetet tudja maga mögött férfi
kézilabda csapatunk. A felkészülési torna biztató játéka után
két vereséggel és egy győzelemmel indítottunk. Sajnos
minden mérkőzésen több hétméterest is hibáztunk, és a
helyzeteket is nagy számban elpuskáztuk.
Ópályi Nagykálló 24:26
Ópályi Baktalórántháza 40:23
Ópályi Mátészalka 21:25
Sajnos Mátészalka elleni mérkőzésünkön csapatunk
húzóembere Németh István bokatörést szenvedett, így
ebben a szezonban parádés játékára már nem számíthatunk.
Innen is mielőbbi gyógyulást kívánunk!

Tiszalök- Ópályi 32:30
Csenger- Ópályi 19:19
Nagykálló- Ópályi 36:25
Mátészalka- Ópályi 31:30.
Azonban a siker még várat magára.Tavaszra mi is
regenerálódunk, visszavágunk ellenfeleinknek. Reméljük
néhány fiatalabb játékost sikerül beépíteni a csapatunkba.
De a problémák ellenére a csapat nem csügged, törjük
magunkat a jobb eredményekért!

A folytatásban
sorozatban játszottuk a szoros mérkőzéseket

D.P.

Ópályi Hírlap
Alapította az Ópályiak Baráti Köre
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A Tarpa ellen 1-0 arányban győzött Ópályi Kovács
Lajos szögletből elért góljával.

Falinaptár és kártyanaptár készül
Az Ópályi Hírlap idén is megjelenteti 2006-os falinaptárát.
Aki szeretné vállalkozását meghirdetni a falinaptáron
jelezze az Ópályi TELEHÁZ-ban. Kártyanaptár is készül,
melyet a Diopack Bt. Erdélyi Ferenc nyomdája készít. A
kártyanaptáron hirdetjük meg a jövő évi aratófesztivált.
Ebből jutattunk a falu minden lakójának.


