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Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

XI. Évfolyam 2005. szeptember2. szám

Asszonyaink sütik a lapcsánkát

A kakas szépségverseny díjátadása Szabadtéri görög-katolikus szentmise

A Nyugdíjas Klub tagjai a derceni polgármesterrel

Újságunk olvasható a www.opalyi .hu honlapon is .

Ünnepelni hívjuk a község
lakosságát

2005. október 6-án csütörtökön 14:00-kor ünnepi
műsor keretében megkoszorúzzuk az Aradi 13
tábornok emlékművét. Ünnepi beszédet mond
Szilágyi Dénes a Szabolcs -Szatmár - Bereg Megyei
Közgyülés alelnöke.
Vasárnap október 23-án 18:00 órakor a Művelődési
Házban az 1956-os forradalomra emlékezünk,
beszédet mond Fülöp István országgyűlési képviselő.
Irodalmi műsort a Jókai Mór ÁMK tanulói adnak.

Képek az Aratófesztiválról
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Változik az orvosi ügyeleti rendszer.
2005 október 1-étől új formában működik az orvosi ügyelet.
Eddig Mátészalka város látta el az ügyeletes orvosi
teendőket. A fenti időponttől ez a feladat a Többcélú
Kistérségi Társuláshoz kerül. Az ügyelet 16 órától kezdődik
és másnap reggel 8:00.-ig tartg A délutáni rendelés
megszűnik.

BIO - Pannónia Környezetvédelmi
Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó KFT.
(volt Becker Kft.) Tájékoztatója
Társaságunk Ópályi településen a 2005 Őszi lomtalanítást
2005. 10. 12-én (szerdán) reggel 6 órától végzi el az egész
településen. Ezen a napon a település egészén szemétszállítás
is lesz. A fenti időpontra kell a lomot a kuka mellé - a járda és
az útpadka közé - lerakni, úgy hogy a közlekedést ne
akadályozza, kézi erővel rakodható legyen. A kukában csak a
szokásos háztartási hulladék helyezhető el.

A háztartásból kikerülő nagyobb terjedelmű tárgyak,
eszközök, anyagok, háztartási készülékek, - amik a
hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el. Ilyenek pl:
használhatatlan rossz edény, üveg, üst, mosógép, centrifuga,
hűtőgép, TV, bútor, ágybetét, PVC szőnyeg, tapéta,
kerékpárváz, gyerekkocsi, valamint ezek alkatrészei, stb.

nem tartozik a lomtalanítás körébe:
építési - bontási törmelék, növényi eredetű nyesedék, gally,
gyep, szőlővenyige, trágya, föld, állati tetem, nagyobb
terjedelmű fémszerkezetek (pl.: gk. karosszéria, vetőgép,
borona, stb.)
A vállalkozásoknál felgyűlt tevékenységével kapcsolatos
hulladékok (pl.: hűtőszekrények stb.) nem tartoznak a
lakossági lomtalanítás keretébe. Ezen szállítási igényeket a
vállalkozás megrendelésére külön díjtételért tudjuk
elvégezni.

Alomtalanításkor elszállításra kerülő anyagok:

Nem kerül elszállításra,

Gaál Miklós

Gyilkosság Ópályiban
Jakabné Ördög Katalin 59 éves Széchenyi u. 74. szám alatti

lakos megdöbbentő gyilkosság
áldozata lett. Támadója vagy
támadói borsószedés közben
h á t u l r ó l e g y v a s c s ő v e l
agyoncsapták. Értesüléseink
s z e r i n t a r e n d ő r s é g k é t
kisebbségi fiatalt gyanúsít a
gyilkossággal, akik beismerték

tettüket, és előzetes letartóztatásban vannak.
Sajnálatos, hogy egy burgonyalopásnak indult esetből egy
ártatlan, légynek sem ártó szorgalmas asszonynak kellett
brutális gyilkosság áldozatává válni.

Testvértelepüléseink

Útátadás

A Képviselő-testület hivatalos együttműködési
megállapodást kötött előbb a romániai Érkávás Képviselő-
testületével, majd az ukrajnai Dercen Község Tanácsával.
Együttműködést alakítanak ki a gazdaság, a kereskedelem,
a turizmus és a kultúra terén. Az együttműködési
megállapodás aláírására előbb Ópályiban majd az említett
településeken került sor.

Megkezdődött a nemrég felújított mellékutcák ünnepélyes
átadása. Elsőként a Dózsa utca lakóit hívtuk az ünnepélyes
átadásra, ahol a Horpácsik János Néptánccsoport tánccal
köszöntötte az utca lakóit. Az ünnepélyes útátadáson
Erdélyi Miklós polgármester köszöntötte a Dózsa utca
lakosait és jó egészséget kívánva ünnepélyesen átvágta a
nemzeti színű szalagot. Az egyházak képviselői Orosz
István Görög Katolikus paróchus és Veress Imre
Református lelkész megáldotta az új utat. Böjtös István és
Almássy János jelképesen végig gurított egy hordó sört az
aszfaltburkolaton ezt követően a csapra ütött hordó sörből
ittunk áldomást az utca lakóival. Hasonló módon avattuk
fel a Táncsics, a Rákóczi, a Nyíl és a Dankó utcákat.

Az útak aszfaltozására kiírt
pályázatot a STARBAG RT. nyerte el.

Bíró Ede Dercen és Erdélyi Miklós Ópályi
polgármestere az ünnepélyes aláíráson

Veress Imre lelkész Úr, Erdélyi Miklós polgármester és
Orosz István parochus úr az ünnepélyes szalagátvágáson

egyszerűsített közbeszerzési

Adok-veszek
Eladó portékáját, szolgáltatását olcsón meghirdetjük az
Ópályi Hírlapban. Hirdetés felvétel a TELEHÁZ-ban. A
következő Ópályi Hírlap október végén jelenik meg
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Te l epü lé sünkön fo lyama tos
problémát okoznak a nem megfelelő
módon tartott és a kötelező veszettség elleni oltásban nem
részesülő ebek, a község lakossága részéről több jelzés
érkezett a hivatal felé.
A jelenlegi helyzet megoldása hosszú távú feladat. 2005.
évben eddig két alkalommal szervezett az önkormányzat a
rendőrség, mezőőrök, polgárőrök, valamint a hivatásos
ebrendészeti felügyelő közreműködésével eb begyűjtést.
Ezzel a probléma nem oldódott, de mérséklődött. A
begyűjtés a jövőben természetesen újbóli alkalommal is
megszervezésre kerül.
Eddigi tevékenységünk kapcsán, mintegy 40 db eb került
begyűjtésre, ezen alkalmak alkalmasak arra, hogy feltárjuk
azoknak az ebeknek a tulajdonosait, akik nem tettek eleget
eb oltási kötelezettségük, ezek a személyek a napokban
felszólító levelet fognak kapni, amelyben kötelezzük őket
,mutassák be az ebek veszettség elleni védőoltásáról az
igazolást.
Az ebtartással kapcsolatosan felhívom a község
lakosságának figyelmét, hogy a kötelező veszettség elleni
védőoltás elmulasztása illetve a nem megfelelő
körülmények mellett tartott és kóborló ebek tartásából a
fen t i c se l ekmények a jogszabá lyok sze r in t
szabálysértésnek minősülnek és akár 50.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal is sújthatóak.

Ópályi Községben a települési szilárd hulladék gyűjtéséről,
szállításáról, tárolásáról és kezeléséről szóló 20/2002
(XII.16.)Kt. számú helyi rendelet értelmében a
szemétszállítás kötelező mindazok számára, aki
tulajdonában, kezelésében, használatában ingatlan van,
ezen személyek kötelesek a hulladékszállítási
közszolgáltatásért díjat fizetni.
A Képviselő-testület természetesen gondolt a szociálisan
hátrányos helyzetűekre is, hiszen lehetővé tette
rendeletében a szemétszállítási díj legfeljebb 50%-al
történő mérséklését, azoknak akik családjában az egy főre
eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj minimum
összegét illetve egyedülálló személy esetében az öregségi

nyugdíjminimum másfélszeresét
nem haladja meg. A 70 év feletti

lakosok számára a szemétszállítás ingyenes.
A szemétszállítás és annak díjának fizetése KÖTELEZŐ,
ugyanis lakossági kommunális hulladék minden
háztartásban keletkezik. A rendelet értelmében a fizetési
kötelezettség nem a keletkezett hulladék, hanem az
ingatlan tulajdonlása kapcsán keletkezik.
Rendeletünk értelmében szabálysértést követ el az aki a
szemétszállítási közszolgáltatást nem veszi igénybe és
30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy önkormányzatunk
törvényben meghatározott kötelezettsége a lakossági
kommunális hulladék szállításával kapcsolatos szabályok
betartatása.

Képviselő-testület 2005. augusztusi ülésén a temetővel
kapcsolatos rendelete módosításáról is döntött, évek óta
húzódó működési problémák kerülhetnek így megoldásra.
A temető további működésében több változás is
bekövetkezett. A temetőben bevezetésre kerül a
nyitvatartási rend, látogatók kizárólag ebben az
időintervallumban látogathatják a létesítményt.

minden év
április 15- október 15 között:
Hétköznapokon: 7-10 óra között és 15-19 óra között,
Hétvégén: 7-9 óra között és 14-17 óra között.

október 15 és április 15 között:
Hétköznapokon 10-15 óráig
Hétvégén: 8-16 óráig
- Bevezetésre került a temetőben vállalkozás szerűen
munká t végző , vá l l a lkozók á l t a l f i z e t endő
temetőfenntartási hozzájárulás, melynek mértéke
sírhelyenként 5000 Ft +ÁFA. A díj befizetése a vállalkozó
kötelessége.
-A temető hátsó bejárata nyitvatartási időben is zárva
marad. A mozgásukban korlátozott lakosok gépkocsival
történő bejárása továbbra is lehetséges Sthál József
(mobiltelefonszáma: 06306261559) temetőgondnok
iránymutatása szerint.

A temető nyitva tartása nyári időszakban

Téli időszakban

Döntött a Képviselő Testület.

Képviselő-testület 2005. augusztusi ülésén az alábbi
községünk életében fontos kérdésekben döntött a fentieken
túl:
-módosításra került az önkormányzat 2005. évi
költségvetése, 461.891.000 Ft bevétellel 512.363.000 Ft
kiaással és 50.473.000 Ft forráshiánnyal.
-a testület elfogadta a Jókai Mór Általános Művelődési
Központ működéséről szóló beszámolót,
-döntés született fejlesztési célú hitel felvételéről, amely
lehetővé teszi az önkormányzati szilárd burkolatú közutak
felújítását,
-módosításra került a Tunyogmatolcs Környéki Belső
Ellenőrzési Társulás társulási megállapodása, ezzel a
Képviselő-testület fontos törvényi kötelezettségének tett
eleget,

-döntött 2005. szeptember 1. napjától könyvvizsgáló
megbízásáról,
-a védőnői szolgálat további működéséről született döntés,
amely szerint az ÁNTSZ által is jóváhagyott formában
védőnői szolgálatunk Nyírparasznya községet is ellátja,
-A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Gazdasági
Főosztályának megkeresésére a jelenleg is KMB irodaként
működő helyiség szívességi használatba adásáról,
-a nagydobosi Perényi Péter Általános Iskola átjáró diákjai
számára utazási költség támogatást szavazott meg,
-döntött a lakossági adósságkezelési szolgáltatásról,
-Ópályi Helytörténeti Gyűjteményének és Monográfiájának
elkészítettését határozta el a Képviselő-testület.

Ópályi, 2005. szeptember 12.
Szentpéteri Szabolcs

Jegyző

Döntött a Képviselő-testület

JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ
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A jegyző „ kisjubileuma”

Szentpéteri Szabolcs jegyző, Ópályiban
A hivatali életben kicsit is járatos állampolgár tudja, milyen
fontos, hogy egy településen legyen jegyző, aki összefogja a
közigazgatási munkát. Az éppen betöltetlen állásra
pályázatot kellett kiírni. Valahol az itt élő több, mint 3 ezres
faluközösség megbecsülését is jelzi, hogy tíz olyan
szakember jött volna örömmel a településre 2005. március
elsejétől, akik megfeleltek a követelményeknek. A
képviselő-testület miután megismerte a pályázókat
Szentpéteri Szabolcsot választotta.

- Az 1600 lelkes Ramocsaháza jegyzőjeként dolgoztam,
amikor megjelent Ópályi önkormányzatának álláshirdetése.
Feleségemmel, aki könyvtárosként dolgozik, körülnéztünk
Ópályiban. Első látásra felkeltette érdeklődésünket a
rendezett, mutatós település. Ugyan Nyíregyházán voltam
szakközépiskolás, növénytermesztő technikusként tanultam,
a falutól nem szakadtam el. A rendszerváltást követően
kerültem a közigazgatásba, Kemecse Nagyközség
Polgármesteri Hivatalában, itt végigjártam a hivatali
lépcsőfokokat, e közben Államigazgatási Főiskolán
folytattam tanulmányaimat. A diploma megszerzése után ,
Lónyára pályáztam meg sikerrel a jegyzői állást, később
Ramocsaházára pályáztam. Ez egy másik örömteli
eseménnyel is párosult. Ramocsaházán családot
alapítottunk.

- Ma hat hónapja, hogy megkezdtem a munkát Ópályiban.
Általában reggel -ra már bejövök. Ilyenkor átnézem az
érkezett e-maileket, átolvasom a napi sajtót, előkészítem az
esedékes iratokat. Sokat segített Erdélyi Miklós
polgármester úr a beilleszkedésben. A képviselő-testület jó
szándékát is lépten-nyomon tapasztalhatom. Az igazi
biztonságot a hivatali dolgozók jelentik. Helyismeretük,
tapasztalatuk, a háttér összefüggések ismerete ugyancsak
nagy előny az ügyek intézésénél.

A közel háromszáz gyerek,
a félszáznyi intézményi dolgozó, a hozzátartozók, az
egyházak képviselői, ilyenkor ott vannak a tanévnyitón.
Jegyzőségem alatt ilyen alkalom még nem volt.Atanévzárón
már ott lehettem. A tantestületi értekezleten egy kicsit a mi,
az én munkámat is minősítették. Jól esett az iskola
igazgatójának vélekedése: az iskola nem volt mostohagyerek
az elmúlt tanévben! Mi azt szeretnénk, ha munkánkra
vonatkozóan ebben az évben sem lenne oka panaszra,
egyetlen helyi intézménynek sem. A pedagógus álláshelyek
megmaradtak. Szükség lesz azonban takarékoskodásra.
Lecsökkentek a túlórák. Az elkövetkezendő 3 évben 6
pedagógus lesz nyugdíjas. Munkájukat az itt maradók
elvégzik. Egy dajka munkaviszonya azonban már most
megszűnt. A tanévnyitóra gondolva: magam is beülök az
iskolapadba. Úgy érzem, segíti munkámat, ha jogi
végzettséget szerzek. A Miskolci Egyetem Állam és
Jogtudományi Karának jogász szakán a harmadik tanévet
kezdem. Amikor pályáztam, ezt jeleztem, Ópályi
önkormányzata is elfogadta, hogy havonta egy-két
alkalommal péntekenként elmehetek. Szabadságom terhére
veszem igénybe ezt az időt. A hivatali apparátus tagjainak is
fontos a továbbképzése. A magasabb szintű képzettség a
munka színvonalasabb végzését teszi lehetővé. Ugyanakkor
felsőfokú végzettség esetén a bértábla is előnyösebb
besorolást tesz lehetővé. A köztisztviselői bértábla
illetményalapja országosan 35 ezer forint. Ettől többet lehet
adni, ha az önkormányzat anyagi helyzete ezt lehetővé teszi.
Ehhez olyan helyi jellegű többletbevétel kellene iparűzési
vagy egyéb adókból, ami ezt lehetővé tenné.

- Amikor ismerőseimnek elmondtam, hogy Ópályiba
pályázom, többen azzal „riogattak”, hogy majd lesz bajom a
cigányokkal. El kell mondanom, hogy jegyzői szemmel,
nincs komoly probléma, jó a kapcsolatunk velük. Van
kisebbségi önkormányzatuk, de van képviselőjük a települési
önkormányzatban is. Az iskolában roma referens segíti a
pedagógusok munkáját. Az ő fia érettségi előtt álló,
tehetséges sportember. Személyes példájuk okot ad arra,
hogy érveljenek a tanulás mellett. Sajnos ez sem vezet
mindig eredményre. Igyekszünk olyan szociális
körülményeket kialakítani, hogy ez is vonzerő legyen. Nem a
jegyzői hatáskörben biztosított szankcionálási eszközökkel
k í v á n j u k t e h á t m e g g y ő z n i a s z ü l ő k e t . -

.
- Feleségem kinevezett közalkalmazottként dolgozott 2005.
szeptember elsejéig. Ugyanis jelenleg szülési szabadságon
van. Októberre várjuk a babát. Kisfiú lesz. Feleségemet
visszavárják munkahelyére. Én viszont továbbra is
Ópályiban szeretnék dolgozni. Más dolog a család, s más a
m u n k a k ö r i k ö t e l e s s é g . A j e g y z ő i f e l a d a t o k
összeegyez te the tők az ot thoni tenniva lókka l .

A beszélgetés napján éppen fél éve, hogy megkezdte
jegyzői munkáját. Időközben megismerte az itt élőket.
Ahhoz kértük segítségét, hogy az olvasók is
megismerhessék Őt.

Beszélgetés közben gyakran kopogtak Ópályi
jegyzőjének ajtaján. S mint kiderült, ez megszokott. A
hivatalos „fogadóóra” rendszeresen kibővül.

Az Általános Művelődési Központ, konkrétan a helyi
általános iskola életében is nevezetes dátum szeptember
első napja. A csütörtöki nap programját a tanévnyitó

eseményéhez igazította.-

A lakosság közel harmada a roma etnikai kisebbséghez
tartozik. Kisebbségi önkormányzatuk irodájuk alig egy
ajtóval arrébb található. A sajátos gondok megoldásában
Máté Sándor CKÖ elnökre számíthat.

Ezzel összefüggésben ismét a Szentpéteri-családra
terelődött a beszélgetés

¼ 8

Szeptemberben már féléves „mérleget” készíthetett a
jegyző. Pályázati segítséggel, közös összefogással,
sikeres Aratófesztivált rendeztek. Az önkormányzati
tulajdonú, belterületi, szilárd burkolatú közutak
felújítása azonban napi teendőt jelent. Az érintett 5 utca
lakói között ott vannak a Nyíl illetve a Dankó utca lakói
is.
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Ezeknek a pályázatoknak az elkészítése a jegyzőnek és a
többi hivatali dolgozónak komoly teendőt jelent.
Természetesen a polgármesterrel, illetve a képviselő-
testülettel egyetértésben lehet csak bízni a sikerben. A
beruházást követően, valamennyi családi ház
megközelíthető lesz szilárd burkolatú úton. Az iskolánál
kézilabda-pálya épül.
Az óvodás korú gyermekek szülei tapasztalhatták, hogy
a régi óvodát bezárták, ugyanakkor nem látni „mozgást”
a területen.
-Az óvoda beruházás jelen pillanatban a közbeszerzési
eljárás szakában van. Nagyon körültekintően kell eljárni.
Várhatóan az Ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítő
szeptemberi számában megjelenik. A tervek szerint október
első felében dönthet a képviselő-testület az önkormányzat
Közbeszerzési Bíráló Bizottsága előzetes értékelése
ismeretében. A szerződés az ezt követő napon megköthető.
Másnap akár a munka is megkezdhető. A bontási

munkálatokat követi a rekonstrukció. Az alapozási
munkákra így még remélhetőleg jó időjárási körülmények
között kerülhet sor.
Szerepel terveinkben a polgármesteri hivatal épületének
mihamarabbi felújítása. Ez még későbbi megvalósulást
jelenthet, de egy tervezővel már tárgyaltunk, Rövid időn
belül körvonalazódik az új hivatal „képe”. Ügyfélszolgálati
iroda létesítésére is gondolunk, az épület központjában. Itt
szakszerűen, gyorsan bonyolódhatna egy-egy ügy
megoldása. A mai hivatali dolgozók között vannak
olyanok, akik teljes értékű felvilágosítást, segítséget
tudnának adni az állampolgároknak. Ezek még távolabbi
tervek. A megvalósítás érdekében bőven van tennivaló. A
mindennapokban jelentkező feladatok mellett azonban
nem felejtkezünk el a jövővel kapcsolatos tervekről sem.-

Molnár Károly

Biciklivel Szögligeten
2005. július 11-15. között iskolánk huszonhat diákja és négy
pedagógusa ( Drabik Péter, Svéda István, Svéda Istvánné,
Talabos Lászlóné), kerékpáros táborban vett részt az
Aggteleki Nemzeti Park területén.
Utazás előtt néhány alkalommal közösen gyakoroltuk a
közúti közlekedés szabályait, hogy mindenki felkészülten,
teljes biztonságban indulhasson el a nagy túrára.
Vonattal utaztunk Aggtelek Jósvafő állomásig, onnan
viszont más csak biciklivel közlekedtünk. Szállásunk
Szögligeten, Svéda István igazgató úr szülőfalujában volt.
Szerencsésnek mondhattuk magunkat, hiszen nála jobb,
tapasztaltabb idegenvezetőt nem is kívánhattunk volna.
Megmutatta nekünk ennek a vidéknek a legszebb tájait,
nevezetességeit, szokásait. Minden nap 30-40 km-t
kerekeztünk.
Jártunk Tornaszentandráson, ahol megnéztünk az országban
egyedülálló ikerszentélyes román kori templomot. Az ún.
gótikus úton leereszkedve igazán élvezetes előadást
hallhattunk a helyi római katolikus plébánostól a környék
múltjáról, jelenéről. A Rakacai-víztárolóhoz tervezett fürdés
a borongós időjárás miatt ugyan elmaradt, de kárpótolt
bennünket az a csodálatos kilátás, amely a szögligeti dombról

elénk tárult. Emlékezetes marad mindenki számára az a nap
is, amikor felkapaszkodtunk Szádvár romjaihoz, szalonnát
sütöttünk az erdőben, majd igazi kemencében sütött, friss
házi kenyeret ehettünk a szögligeti tájházban.
Csütörtökön Aggtelekre kerekeztünk, ami nekünk sík
vidéken élő embereknek igen nagy erőpróbát jelentett. Kicsit
megpihentünk a barlangtúra alatt, aztán újult erővel
indultunk vissza Szögligetre. Az esti tábortűzre már
mindenki elfelejtette az aznapi fáradalmakat, s vidáman
énekelt a tűz körül. Utolsó nap még megnéztük az egykori
Derenk falu romjait, Horthy Miklós kormányzó kedvelt
vadászterületét, s „átsétáltunk” Szlovákiába is.
Élményekkel gazdagon, épen, egészségesen tértünk haza
valamennyien. Arról, hogy tanulóink hogyan érezték
magukat e néhány nap alatt leginkább az a mondat
tanúskodik, amit hazautazáskor a vonat ablakából kiáltottak
igazgató bácsinak. „Éljen Szögliget!” Köszönetet mondunk a
szülőknek, hogy lehetővé tették gyerekeik számára a
táborozást, az önkormányzatunknak, az iskolának, a
gyermekszervezetnek az anyagi támogatást, a szervezőknek
a fáradtságos munkát Svéda István

ÁMK igazgató

Nyugdíjas Klub
Mint ahogy a címlapon található fotó mutatja, működik a
Nyugdíjas Klub Ópályiban. Igaz, hogy a töbszáz fős Ópályiban
található nyugdíjashoz képest a létszám elenyésző, de azt
mindnyájan tapasztaljuk, hogy a kicsi, de lelkes csapat
minőséget produkál. Két hetente, hétfőnként találkoznak a
művelődési házban, ahol rendszeresen megünneplik egymás
névnapját, ilyenkor az ünnepelt gondoskodik süteményről és
egy kis itókáról. Rendszeresen részt vesznek a környékbeli
települések falunapjain, így vendégek voltak Kocsordon május
1-én, június elején Nyírmeggyesen a megyfesztiválon, július
végén Szamosszegen, szeptemberben Nagydoboson a
tökfesztiválon. Mindenütt nagy sikere van a hagyományos
ízeket felidéző népi ételeiknek. A nyáron egy napot Sóstó
fürdőn töltöttek, ezen kivűl szalonát sütöttek és bográcsoltak a
sortpályán. A Nyugdíjas Klub nyitott minden érdeklődő
számára. Szeretettel várják azok jelentkezését, akik elfogadják
egymást, örülnek egyás sikereinek és egy-egy napra elfelejtik
gondjaikat.

Fogadtuk a Lengyeleket
Idén is összemérte erejét az Ópályi Öregfiúk és a Dukla
Öregfiúk labdarugó csapata. 30 éve tartó barátság folytatódott
ezzel a mérkőzéssel. Az Ópályi Öregfiúk július elején a
Duklai Napokon szerepeltek Lengyelországban. A Duklai
Öregfiúk augusztus 19-én érkeztek Ópályiba. A nagypályás
mérkőzésre másnap az augusztus 20-ai ünnepség keretében
került sor. Az Ópályi csapat mindkétszer vesztesen hagyta el a
küzdőteret, de itt igazán nem az eredmény, hanem a barátság a
fontos.
A vendéglátás költségeit a Duklában szerepelt játékosok
fedezték. Az italokat az ALFI-KER-től vásároltuk, ill.
magunk biztosítottuk az étkezést az iskola konyhája
biztosította, melynek ellenértékét az iskola pénztárába
befizettük.Avasárnapi reggelit, a finom lecsót Soós Feri bácsi
készítette saját költségén. Jövőre folytatjuk a barátkozást ha
lesz rá tehetségünk.

Erdélyi Miklós
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Ki dönti el és mi alapján a Polgármester fizetését?

Mit szól a levelet író bizottsági elnökökhöz és
levelükhöz?

Elég nagy hangsúlyt kapott a költségvetés tárgyalásakor a
Polgármester fizetése és költségtérítése. A fizetés mértékét
korábban Polgármesteri Tájékoztatóban közöltem, mivel
nyilvános és közérdekű adatról van szó.Azt viszont kevesen
tudják, hogy a Polgármester fizetését és költségtérítését A
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. tv. szabályozza. E törvény keretein belül a pontos
összeget a Képviselő-testület határozza meg. A törvény a
köztisztviselői illetményalapot veszi alapul, ami jelenleg
35.000 Ft. Meghatározza a törvény a település nagyságot is.
Ópályi a 3000-10000 lakosú település kategóriájába
tartozik, itt a szorzószám 11-12,5. A Képviselő-testület az
illetményalap és a fenti szorzószám alapján összegszerűen
állapítja meg a Polgármester fizetését. A költségtérítést
lehetséges mértéke a polgármesteri fizetés 20-30 %-a lehet.
A Képviselők többsége úgy gondolta a törvényben
megszabott legkisebb mértékben állapítja meg a
polgármesteri fizetést és költségtérítést, ez egyébként akkor
is járna, ha senki nem szavazná meg. Megtehették volna,
hogy a törvényben meghatározott keretek között magasabb
fizetést és költségtérítést állapítanak meg, de nem tették.
Egyedül a település lélekszámát vették figyelembe, sőt ott is
inkább lefelé kerekítettek.
A fizetés és költségtérítés megállapításáról szóló vitából és
szavazásból szándékosan kimaradtam nem akartam magam
mellett szólni. Érdekes, ha hiszik, ha nem a vitában a
Polgármester által végzett munkáról, az elért
eredményekről egyetlen szó sem esett.

Aköltségvetés elfogadása után a három bizottsági elnök úgy
gondolta, levélben kell a település lakóihoz fordulni
kifejezve aggodalmukat a szerintük teljesíthetetlen, rossz
költségvetés miatt. Akkor nem reagáltam a levélre ezúttal
fűzök hozzá néhány megjegyzést.
Mind három képviselőt bizottsági elnökké javaslatomra
választotta meg a Képviselő-testület. Úgy látom jól
választottam. Ott állnak a hátam mögött késsel a kezükben
és várják az alkalmas pillanatot. Egyedül az egyik bizottsági
elnököt sajnálom, hogy ott van levélírók között, nem
tudom, mivel vették rá, hogy ilyen levélhez adta a nevét. A
másik bizottsági elnököt megértem, ő polgármester szeretne
lenni, ezért a mostani polgármester eredményeit
kedvezőtlen színben kell feltüntetni. Esetében a recept
egyszerű; végy egy kevés gonoszságot, tegyél hozzá jó adag
rosszindulatot, ezekhez adj megfelelő mennyiségű sárga
irigységet, nem kevés hatalomvágyat és kész a
polgármesterjelölt jellemrajza. A harmadik bizottsági elnök
külön szám, alattomos vádjaival lassan maradék tekintélyét
is elveszíti. Volt rá példa, hogy a saját javaslatát nem
szavazta meg. Az utóbbi időben többször „megfőtt” a
képviselők előtt gonoszkodó állításaival. Most aggódik a
költségvetés miatt? Akkor nem aggódott, mikor
polgármestersége alatt 20 millió Ft hitelt vett fel a testület a
g á z b e r u h á z á s r a é s 5 0 m i l l i ó F t h i t e l t a
szennyvízberuházásra. Ebből a 70 millió Ft-ból

polgármesterségem első hat évében évente több mint 10
millió Ft-ot összesen több mint 60 millió Ft-ot kellett
visszafizetni. Ha ez a teher nincs ebből a pénzből pályázatok
segítségével Ópályi összes útját, járdáját, belvízelvezető
rendszerét fel tudtuk volna újítani.
A levélben többször említik a hiteles tájékoztatást a
képviselők. Ez erősen kérdéses, mivel 13+1 ponton találtam
pontatlanságot levelükben. Ennél több szót nem érdemes rá
pazarolni. Év végén a költségvetés teljesítéséről, az elért
eredményekről tájékoztatni fogom a község lakosságát.

Ahivatali gépkocsi cseréből „ügy” lett mi ennek az oka?

Lesz-e idén kábel tv?

Hogy alakul a falu 2005. évi költségvetése?

Nem lehet kérdéses, hogy a község anyagi helyzetét, a
vállalható terheket a Polgármesternek kell a legjobban látni.
Ha ő látja a lehetőségét egy ésszerű döntésnek mint pl. a
gépkocsi csere, akkor az bizonyára megvalósítható. Nem
így gondolkodik viszont néhány képviselő.
Emiatt úgy látom, hogy mindenáron korlátozni szeretnék a
polgármester mozgásterét a szó szoros értelmében és
képletesen is. A gépkocsi manapság egyszerű
munkaeszköz és nemcsak a polgármester rendelkezésére
áll. Az eddigi gépkocsi hatéves volt, javításra alig kellett
költeni, ilyen korban még adnak is érte valamit, most kellett
lecserélni. Az ügyet csinálók szemében hatalmi jelkép a
gépkocsi. Féltik a költségvetést, de ne aggódjanak a
gépkocsi vásárlás nem borítja fel.
A régi gépkocsit 1.150.000 Ft-ért számították be, az új
Reanult Megane típusú gépkocsi vételára 3.260.000 Ft, a
havi lízing díj 34.100 Ft, így egy vadonatúj és biztonságos
munkaeszközzel lett gazdagabb önkormányzatunk.

Az augusztus végén megtartott képviselő-testületi ülésen
beszámolt a kábel tv hálózat építéséről Lukács Zoltán az
Elektronet Rt. gazdasági igazgatója. Szavai szerint a
Megyei Közútkezelő Kht. kezelésében levő utakon (Árpád
utca, Rajk László utca, Széchenyi utca) szeptember közepén
folytatódik a kábelfektetés, amennyiben megkapják az út
felbontásához szükséges engedélyeket. Ha ez sikerül akkor
a kábelezést akár Karácsonyra be tudják fejezni, ha nem,
akkor jövő tavasszal folytatódik az építés.

A Költségvetést nagy vita előzte meg. Végül névszerinti
szavazással hét képviselő, köztük a Polgármester
egyetértett a költségvetéssel, négy képviselő ellene
szavazott, egy képviselő tartózkodott. Az eredeti
költségvetés bevétele 461.969.000 Ft, kiadása 511.730.000
Ft. A forráshiány 49.761.000 Ft, melyet hitelfelvételével
terveztünk biztosítani. A költségvetés elfogadásához
minősített többség szükséges a 12 fős testületet figyelembe
véve ez éppen 7 fő, tehát a költségvetést a Képviselő-testület
elfogadta.

Ha egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor a 7 képviselő
úgy gondolta, ezekkel a számokkal végig tudjuk vinni az

évet. A másik 5 képviselő pedig úgy gondolta, hogy ezzel
a költségvetéssel nem szabad neki menni a 2005-ös

esztendőnek.
Folytatás a következő oldalon...

Megkérdeztük a Polgármestert
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A költségvetés elfogadása nagyon fontos volt, mert
elfogadott költségvetés híján megvonhatták volna a
normatív finanszírozást és akkor nem lett volna se fizetés se
segély. A költségvetés egyébként bármikor módosítható,
mint ahogy módosítottuk a féléves beszámoló
elfogadásakor. A módosított költségvetési bevétel
461.891.000.- Ft a kiadás 512.364.000.- Ft, és a forráshiány
50.473.000.- Ft. Helyzetünket az is rontja, hogy a személyi
jövedelemadó helyben maradó részének 17,25 %-át
összegszerűen 1.936.000.- Ft-ot államháztartási

tartalékként kellett megjelölni, vagyis ezt a pénzt nem
költhetjük el. A forráshiány abból adódik, hogy kevesebb a
bevételünk, mint a tervezett kiadásunk, nagy kérdés ennek
kezelése. Egyik út a bevételek növelése, a másik pedig a
kiadások csökkentése. Mindkettőnek keresem a lehetőségét.
Remélhetőleg a ÖNHIKI-s pályázaton kapunk támogatást
és a Belügyminiszter keretéből is számolunk 1-2 millió Ft
támogatásra. Így októberhez közeledve ígérhetem, hogy
nagyobb gondunk nem lesz ebben az évben.

Megkérdeztük a Polgármestert, folytatás az előző oldalról.

„Úgy éreztem tartozom falumnak!”
G.Gy. százezer forint ösztöndíjat ajánlott fel egy több
gyermekes példamutató magaviseletű cigány család jó
tanuló középiskolás gyerekének Ópályiban, a 2005-2006-os
tanévre. A szerencsés kiválasztott Jónás Norbert a
Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola 4. osztályos
tanulója lett. A támogatást Gy. bácsi az Ópályiakért
Alapítványon keresztül juttatja el Norberthez.
Jónás Béla és felesége Anna hat gyereke; Béla, Richárd,
István, Norbert, József és Benjámin. Közülük még hárman
tanulnak Norbi negyedikes, József harmadikos
középiskolás, Benjámin hatodikos az Ópályi iskolában. Gy.
bácsi személyesen látogatta meg a családot és ezt követően
döntötte el, hogy a támogatás a Jónás Családhoz menjen.
Érdekes, megvallom kisé szokatlan volt mikor Gy. bácsi

telefonon találkozót egyeztetett velem és megmondta:
„Szándékomban áll ösztöndíjat adni egy Ópályi
középiskolás gyereknek”. Személyes találkozásunkkor
tettem fel a kérdést MIÉRT? A válasz egyszerű és megható
volt: „ Egykori tanítómnak, nevelőfalumnak és
családomnak köszönhetem mindazt, amit elértem. Tudom
mit jelent szegényen tanulni és azt is tudom, hogy tanulással
lehet emberré válni, ezt akarom segíteni.”

G.Gy. nyugdíjas magyar-orosz szakos tanár, elemi iskoláit
Ópályiban végezte, polgári iskolába Mátészalkára járt.
Családja elkerült Baranya megyébe. Polgári iskoláit itt
fejezte be. Egyetemre Budapesten járt. ”Nem vagyok
gazdag csak egy egyszerű nyugdíjas pedagógus, mégis úgy
éreztem, tartozok valamivel egykori falumnak.”
Gy. BÁCSI KÖSZÖNJÜK.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. február 12-i
ülésén elfogadta költségvetést az állami támogatás összege
714.000 Ft volt.

A Képviselő-testülettől 200.000 Ft támogatást kaptunk. A
költségvetés tárgyalásakor különböző rendezvényekre
előirányzatot biztosítottunk. Ilyen volt a Farsang, aminek a
tárgyi és személyi feltételeit biztosítottuk. Vetőmag
pályázattal 74 családot támogattunk, melyhez a saját erőt a
Polgármester úr a polgármesteri keretéből adta. A pályázat
évről-évre jobb eredményt mutat. Jó lenne, ha a jövőben is
tudnánk ezzel a pályázati lehetőséggel élni.
Nyári tábort szerveztünk a Gyermekjóléti Szolgálattal
közösen a cigány gyermekek számára. A gyerekek által
elkészített tárgyakat külön sátorban az Aratófesztiválon
kiállítottuk, melynek nagy sikere volt. A jövőben is
szeretnénk folytatni, minél nagyobb létszámmal.
Három csoport kirándulását támogattuk. Az enyhén értelmi
fogyatékos tanulókat teljes létszámban

támogattuk. A normál tagozaton két csoport támogatását
vállaltuk.
13. alkalommal vettek részt az Ópályiak az Országos Roma
kupán Nyíregyházán júliusban. Eredményesen szerepeltek.
Teljes sportruházatot vásároltunk számukra.
Szeptember 1-én indult a roma gimnázium 31 fővel.
Írószereket vásároltunk a tanulók számára.
Vasúti esőbeálló létesítését kezdeményeztük, melyet a
Képviselő-testület 50.000 Ft-tal, és a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke Gazda László úr is
100.000 Ft-tal támogatott. A Cigány Kisebbségi
Önkormányzat 100.000 Ft-ot fordított az esőbeállóra,
valamint vállalta a szakmunka és segédmunka ingyenes
elvégzését Máté Béla képviselő úr segítségével.
Szeretnénk a jövőben is kisebb lépésekben olyan dolgot
megvalósítani, ami a lakosság számára is jó és maradandó.

M á t é S á n d o r
elnök

Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi tevékenységéről.

Cigány fiatalok a középiskolákban
Egyre több cigány kisebbséghez tartozó fiatal tanul és áll
helyt a környékbeli középiskolákban. Jövőre több cigány
gyerek fejezi be középiskoláját érettségivel. A névsor
Máté Péter, Máté Szandra, Jónás Norbert, Jónás József,
Patály László János, Patály Attila, Máté Béla, Máté Anna
Mária, Patály Mária Magdolna, Jóni Erika, Patály Miklós és
Patály Georgina. Gratulálunk és eredményest tanulást
kívánunk.

Impresszum
Ópályi Hírlap

Alapította az Ópályiak Baráti Köre
Felelős Kiadó: Tisza Kiadó Bt.

Eng. sz: 710/2/1995
Főszerkesztő: Erdélyi Miklós

Szedés, tördelés: Ópályi Teleház, opatel@axelero.hu
Nyomdai munkák: Diopack Bt.
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TÁJÉKOZTATÓ
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatról

Az „A” típusú pályázatban kizárólag olyan
felsőoktatási hallgatók részesülhetnek, akik
felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos,
államilag finanszírozott első alapképzésben, első
szakirányú továbbképzésben, vagy első akkreditált
iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek
részt.
A „B” típusú pályázatban kizárólag olyan a 2005/2006.
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás,
illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező,

felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizett fiatalok pályázhatnak, akik a 2006/2007.
tanévtől kezdődően állami felsőoktatási intézményben,
illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények
közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási
intézményben folyó nappali tagozatos, államilag
finanszírozott első alapképzésben, vagy első akkreditált
iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben kívánnak
részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2006-ban először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2006/2007. tanévben ténylegesen megkezdik.

A Képviselő-testület döntése értelmében 2006. évben is
csatlakozunk a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.
2005-ben : 29 felsőoktatásban tanuló hallgató részesül havi
5.000.-Ft támogatásban, melynek összköltsége:1.275.000.-
Ft. Az Oktatási Minisztérium az 5.000.-Ft Önkormányzati
támogatás mellé ugyanilyen összegű támogatást biztosít.

A pályázatok benyújtása a települési önkormányzat
által a pályázók rendelkezésére bocsátott űrlapon
történik, melyhez a Polgármesteri Hivatal 2 számú
irodájában lehet hozzájutni.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2005.
október 10.

Hírek a Teleházból
Ópályi a Magyar Teleház
Mozgalom szakmai központjává
vált egy napra. Májusban
nemzetközi foglalkoztatási és
területfejlesztési konferenciának
a d o t t h e l y e t a z Ó p á l y i
Művelődési Ház. A meghívott
előadók színvonalas előadást
tartottak a régió és a megyék
foglalkoztatási helyzetéről, a
foglalkoztatás lehetőségeiről a
teleházakban.

Megismerhettük a 2007-2013 tervezési időszakra készülő
Nemzeti Fejlesztési Tervet, valamint a régiónkat érintő
fejlesztési stratégiát. ,,Határtalan Lehetőségek'' címmel,
konferenciát szerveztünk a romániai Gencsen, mely
település azóta Ópályi testvértelepülése lett. A konferencia
témája Uniós pályázati felkészítés volt, tekintettel arra, hogy
2007-től Románia is EU tag lesz. Mindkét rendezvényt a
Nemzeti Civil Alap Nemzetközi Kapcsolatok és Európai
Integráció Kollégiumának pályázatán elnyert forrásból
finanszíroztuk.
Az Ópályiak Baráti Köre 2004 novemberében a romák
élethelyzetének javítása érdekében Roma Integrációs
Program készítését határozta el. A Baráti Kör tagjai szellemi
kapacitásának, valamint a teleházban dolgozó pályázatíró
csapatnak köszönhetően komplex programot tudtunk
egyeztetni a roma kisebbség vezetőivel és az Önkormányzat
Szociális Bizottságával. A roma vezetők és a Szociális
Bizottság támogatta a program megvalósítását, amit később
a Képviselő Testület is napirendre tűzött. A Képviselő
Testület egyhangúlag elfogadta a programot, azonban a
megvalósításához forrást biztosítani nem tud. Az Ópályiak
Baráti Köre vállalta volna a program menedzselését,
pályázatok írását,, amit a Képviselő Testület nem
támogatott. Így aztán program van forrás nincs. Nem

hinnénk, hogy ez lenne a falu érdeke, ezért Testületi
támogatás nélkül tovább folytattuk, folytatjuk a munkát,
eddig 8 pályázatot készítettünk el és adtunk be különböző
pályázatókhoz. Az Ópályiak Baráti Köre jelentős szerepet
tölt be a vidékfejlesztésben. Glatz ferenc akadémikus
felkérésére részt vettünk a VIDÉKFEJLESZTÉSI CHARTA
elkészítésében. Az Uniós pályázatok között idén először
jelent meg a Leader+ vidékfejlesztési kezdeményezés,
amely kistérségi szinten 100 millió Ft-tal támogat civil,
önkormányzati és vállalkozói összefogással elkészített
vidékfejlesztési elképzeléseket. A kistérség 15 településéről
45 szervezet összefogásával a teleházban készült el a
vidékfejlesztési elképzelés. A pályázat beadásával és
menedzselésével a 45 tagú Vidékfejlesztési Akciócsoport az
Ópályiak Baráti Körét bízta meg. A pályázat befogadása
megtörtént. A pályáztatás 2 fordulós lesz, az első körben a
legjobb pályázatot készítő akciócsoportok kiválasztása
történik meg, melyek meghívásos alapon vehetnek részt a
második fordulóban. Az Akciócsoporthoz folyamatosan
csatlakozhatnak még a 3 szektor képviselői. Az Ópályiak
Baráti Köre a megye civilszervezeteitől a Megye Legjobb
Vidéki Közösségi Szervezete kitüntetést kapta 2005 ben. Az
NCA Civilfejlesztő és Információs Kollégiumának
támogatásával rendszeressé tudjuk tenni az Ópályi Hírlap
kiadását.

1 fő civilmenedzser foglalkoztatásával a kistérségben a
pályakezdő munkanélküliek kaphatnak tájékoztatást és
részesülhetnek munkaerő piaci képzésben.
1 fő közhasznú munkás teleház szolgáltatásokat nyújt,
teleház ügyintézőként dolgozik.
1 fő projekt menedzser, a megye 18 teleházában szervezi a
közhasznú foglalkoztatást.
1 fő közhasznú munkás kommunikációs tájékoztatást nyújt
a régió teleházainak és karban tartja az Ópályiak Baráti
Köre és teleház honlapját: opalyi.telehaz.hu
A teleház szolgáltatásai a hét minden napján, szombaton
és vasárnap is a lakosság rendelkezésére állnak

Ateleházban jelenleg futó projektek:

.
Nagy Zoltánné
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Visszatekintés:

Mi is történt még ?

A jó hír ?!

„Oltalmad alá sietnek Szűz Mária híveid ! „

Amikor az elmúlt időszak eseményeire gondoltam vissza az a
régi magyar mondás jutott az eszembe, hogy ” egy fecske nem
csinál nyarat”. Vagyis , hogy egy ember nem tud minden
munkát egyedül elvégezni nem képes dolgokat egyedül
megváltoztatni. Hála Istennek, hogy egy fecske nem csinált
nyarat , mert ebben az esztendőben is közös volt az akarat és az
ezzel együtt járó tenni akarás is . Ismét bebizonyosodott, hogy
ha egy közösség a jó cél érdekében összefog, akkor mindenre
lehet találni megoldást.
Talán sorrendben is nézzünk végig mi történt velünk ebben az
esztendőben mostanáig:
- kezdtük a hátsó rész kerítésének cseréjével. A régi kerítés
elbontása, betonozás (a beton és a munka adományként), majd a
deszkák megmunkálása és beállítása.
- A templom udvart a parókiától elválasztó kerítés elbontása
legbetegebb gesztenyefák kivágása, a gallyak elhordása, a
tuskók kiszedése.
- 10 m3 akác rönköt kaptunk ajándékba, amit hangya
szorgalommal leháncsoltunk.

-

- Atereprendezés után került sor a füvesítésre, a parkosításra.
- A templom udvari töredezett járda helyére díszkő burkolat
került.- A polgármesteri hivatal jóvoltából a templom előtti
régi töredezett járda is gyönyörű szép térburkolatba öltözhetett.
Amit itt tárgyszerűen felsoroltam, önmagában is sok és nagy
munka, de ami igazán értékessé teszi az nem más mint annak a
sok - sok emberemnek (gyermek, fiatal, idős, felnőtt, férfi és
nő) munkája, erőfeszítése, áldozata, verejtéke és szeretete
amivel mindezeket társadalmi munkával véghezvittük.
Volt nap amikor egy- két ember dolgozott, de olyan is volt
amikor közel negyven voltunk és szívesen dolgoztunk.
Ettől vált ez a munka olyan érdekessé és értékessé. Már
többször megtettem, de most ismét megköszönöm
mindenkinek jó szándékát és munkáját és kérem életükre az
Isten áldását.

- az énekkarral Miskolctapolcán kirándultunk.

Azt mondják a rossz hír mindig gyorsabban terjed mint a jó. De
ha nincs rossz hír, akkor a jó is gyorsan elterjed. Évek óta
tervezzük a templom belső felújítását, de a pénztelenség mindig
megakadályozta. Több sikertelen pályázás után az idén siker
koronázta fáradozásunkat. Aki még nem halott róla azoknak
mondjuk, hogy az idén és jövőre 27 millió forintot költünk a
templom belső felújítására. Pályázati úton

és kell hozzátenni. Itt is
igaz a mondás egy fecske nem csinál nyarat. Mindannyiunk
közös összefogására van szükség. Igaz most más jellegű
segítséget kérünk. Nem a kétkezi munka fáradságát, hanem
anyagiak felajánlását reméljük. Az önkormányzat, nyertes
pályázat esetén 1 millió forintot ígért, remélem meg is kapjuk.A
püspökség szintén ígért 1 millió forintot, és már el is küldte.
Köszönjük.
A munkálatok négy ütemben folynak majd
1. Az ablakok cseréje színes üveggel (5 millió Ft)
2. Elektromos hálózat, hangosítás, vagyonvédelem,

3. A falak restaurálása, letisztítása, átfestése (5,4 millió )

Ezen munkához kérem elsősorban a görög és római katolikus
hívek , de minden jószándékú ópályi embert, hogy anyagi
lehetősége és tehetsége szerint segítsen bennünket.

Mindannyian tudjuk, hogy milyen nagy kincs egy jó édesanya,
aki szeretetével lelkünket, karjaival pedig testünket oltalmazza.
Ahogyan Szent István királyunk az országot Mária oltalmába
ajánlotta, úgy ópályi őseink bennünket is az Istenszülő
oltalmába ajánlottak. Erre emlékszünk minden évben a
templombúcsúi ünnepünkön és minden évben újra és újra az Ő
oltalmába ajánljuk magunkat és szeretteinket.
Ebben az esztendőben október 2.-án

Ezek után kezdődött a munka dandárja, a terep
elegyengetése, feltöltése, a leháncsolt cölöpök leásása.

nyertünk 20 millió
forintot saját erőnkből még 7 milliót

- a májusi ájtatosságra járó gyermekkel piknikeltünk.
- az iskolai évet az Isten áldásával kezdtük.

- Máriapócsra gyalogosan elzarándokoltunk (104 fő )

eredményesen szerepeltünk (3. és 7. helyezések)

hajópadló cseréje. (11 millió Ft.)
Ft

4. A templomi padok kicserélése (5,6 millió Ft)

- az országos görög katolikus hittanversenyen

- a hittanos gyermekekkel Alsóregmecen táboroztunk.

½ 12 kor tartjuk a
templombúcsúi szentliturgiát. Mindenkit szeretettel hívunk
és várunk.

„ Máriához drága Szűz anyánkhoz tisztelettel járulunk”

Orosz István görög-katolikus parochus

Katolikus Krónika
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Istenünkbe vetett hit által indulhattunk Újév első napjától
gyülekezetünkben, családunkban, községünkben. Hitünk
gyakorlása a mindennapi események során és nem csupán
istentiszteleteinkre korlátozva valósulhatnak meg. Alig hogy
megkezdődött egy újabb esztendő, máris a természeti
katasztrófában szenvedők megsegítésének az éve és
lehetőségeként említhetjük ezt. A szökőár áldozatainak népeit
bizonyára sokan szívünkbe és imádságainkba hordoztuk.
Életük megsegítéséért anyagi áldozatunk meghozatala is
lehetővé vált már január 16-án a vasárnap délelőtti
istentiszteletünk keretében. Árassza ki mindazokra Megváltó
Urunk irgalmát és szeretetét, akik sokak életéért
könyöröghettek is.

keretein belül éltük át a Húsvét
ünnepe előtti böjti heteinket, együtt érezve egyházunk
betegjeivel, idősebb és kevésbé idős tagjaival. Urunk úgy
könyörült rajtunk, hogy ez év során hetekkel hamarabb átélt
húsvéti evangélium járhatta át szívünket. „Feltámadott az Úr
bizonnyal!” Ő él és mi is élünk. Ez a mi reménységünk
megoldhatatlannak látszó feladatok, tennivalók között is.

vallásórás gyermekeink köszöntő
szavait az édesanyák napján és bizonyságaikat a konfirmáció
vasárnapján ifjainknak a templomban.

távolabbról hírek által és közvetlen gyülekezetünk
tagjainak közelebbről, azaz templomtornyunkban történt
természeti katasztrófának említhető esetet. Május 18 este 8 óra
30 perc, és többé nincsen az 1970-ben elhelyezett toronysüveg,
csak felismerhetetlen darabokban szétesve. Milyen
tehetetlenek vagyunk is mi halandók Istenünk színe előtt csak
egy kisebb szélvihart átélve, meg még sokmindenben! Amit
megtehettünk, meg kellett tennünk. Június 18-án a gyülekezet
presbitériuma úgy döntött, hogy a toronysüveget eredeti
formában Tankó László kisvárdai vállalkozóval
helyreállíttatja. Eközben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
e munkákhoz szükséges engedélyezése is megérkezett. A
részletes költségvetés alapján ezek a munkálatok mintegy 911
000 forintot jeleznek. A toronysüveg augusztus 29-én déli 12 :
33 perckor egy nemzeti színű szalag és két száda-kendő
díszítésével került a helyére.

egyházunk nevében Polgármester

Úrnak és a Képviselő Testület tagjainak templomunk
felújítására megszavazott 300000 Ft-ot. Ezt az összeget ebben
az évben az újonnan elkészített templomtoronysüveg
költségeire fordítottuk.
Hivatalosan is elkezdődödtek az egyházközségeinkben 2006-
tól 2011-ig szolgálni kívánó leendő presbitertagok
megválasztásának előkészületei. Rendkívüli gondosságot és
az 1996. évi törvényerejű rendeletek pontos betartásának
feladatait jelenti ez. Itt szeretném megemlíteni és egyben
tájékoztatni gyülekezetünk tagjait, hogy választójoga annak
az egyháztagnak van, aki 2004. december 31-ig
egyházfenntartói járulék befizetésével, azaz nyugtával tudja
igazolni egyháztagságát. Ugyancsak az a jelenleg még
gyülekezetünk férfi és nő tagja választható presbiteri
tisztségre, aki a választók névjegyzékébe szerepel. A
presbiterjelöltek névsora és a választók névjegyzéke látható
helyen, templomunk előterében ki lesz tűzve. A választás
napja a választást megelőzően 2 vasárnap is hirdetve lesz az
istentisztelet keretében. A választás szabályszerű
lebonyolítása 5 tagú választási bizottság feladata lesz.

és a mi gyülekezetünk is újra
adakozhatott szeptember 11-én az árvíz sújtotta magyar
ajkúak részére. Ez esetben persely adományunkat az erdélyi
árvízkárosultak megsegítésére küldtük el. Itt szeretnék
köszönetet mondani egyházközségünk nevében
mindazoknak, akik ebben az évben összesen mintegy 60 000
Ft-ot áldoztak pénzükből erre a célra.

és megtart bennünket, most is
evangélizációs hét keretében készülünk Advent első
vasárnapjára és úgy élünk az Úrvacsora sákramentumával.
Mindezt az időszakot megelőzően készülünk az Újbori
hálaadásra. A Reformáció ünnepét október 31-én, délelőtt fél
11 órától és este 6 órától ünnepeljük. Újbori bűnbánati hetünk
tehát október 24-től október 30-ig tart. Gyülekezetünk több
tagjainak általam és a presbiterekkel való felkeresése
hamarosan elkezdődik. Hisszük, ezeket a találkozásokat
sokan szívesen fogják venni. Minden kedves testvéremre
Isten áldását kérem. Áldás, békesség.

Gyülekezeti és családi életünk

Ismét szívesen hallgattuk

Más átélni

Itt szeretném megköszönni

Az Úr megtartott bennünket

Ha Isten továbbra is éltet

Veress Imre református lelkész

Református gyülekezeti és személyes hitéletünk

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik fiunk:
Veress Dániel gyógykezeléséhez adományaikkal, vagy más
módon hozzájárultak. Nem mi kezdeményeztük a gyűjtést, de
ebből a nemes felajánlásból is megtapasztaltuk azt, hogy
községünknek valóban szerető szívű, áldozatra kész, egymást
segíteni akaró népe van, vallásra való tekintet nélkül.
Fiúnk, Dániel tölcsér mellkassal született. Ez egy születési
rendellenesség, amely abból áll, hogy mellkasi bordái befelé
fejlődtek. Emiatt három éves korában a Debreceni
Tüdőklinikán meg kellet műteni. Állapota ezután
stabilizálódott. Újabb panaszai évekkel ezelőtt újra előjöttek,
először enyhébb formában, de ez év nyarától kezdve erősödtek,
és állandóvá váltak. Jobb mellkasfali mély deformitása
következtében a tüdeje laposan tudott fejlődni, nekinyomulva a
szívének. Ezért a jobb szív kamrája állandó terhelés alatt van.A
CT vizsgálat kimutatta, hogy a szívén bordalenyomatok
láthatók, mert a szíve minden dobbanásnál nekiütközik a borda
falnak, mivel nincs elég hely a működéséhez. A tüdő nyomása
következtében a jobb szívkamrája zsugorodik, a bal pedig
ugyanilyen mértékben növekszik. Ez légzési és keringési
zavarokat, rosszulléteket, szívritmus zavarokat okoz nála.

Szíve további növekedése esetén még súlyosabbá válik az
állapota.ADebreceni
Tüdőklinika főorvosa a műtétet nem vállalta, mert annyira
veszélyes, hogy szerinte halálos kimenetelű lenne. Budapestre
küldött bennünket azért, hogy a két kórház szakorvosai közös
erővel és szaktudással dolgozzanak ki egy eredményes
gyógykezelést. Tudjuk és hisszük azt, hogy életünk Isten
kezében van. Az Ő ajándéka minden napunk, és minden
gyermekünk. Az orvosok szaktudását, és kezét is Ő irányítja.
Ezért mindennap imádságainkkal fordulunk az Úr felé az Ő
gyógyító erejéért. Minden beteg, magányos, és lelkileg
megfáradt testvérünket, és Ópályi egész népét imában
rendszeresen a mi Urunk előtt hordozzuk. Isten áldja meg
mindazok életét, akik ezekben a nehéz időkben segítőkész
szeretettel fordultak felénk, és adja meg községünk minden
lakosának, hogy ne csak a betegség idején, hanem életünk
minden napján közeledni tudjunk őszinte és nyitott szívvel az
Úr felé, és egymás felé is.

„Ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is
gyógyítanak.” ( Jób k.5:18. )

Tisztelettel és szeretettel Veress Imréné református
lelkész
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É r d e k e s o l d a l
Egy ideális gépjárműoktató
Buldózer Bálint a maga 130 kilójával elhatározta, megtanul
autót vezetni, mivel már vezetői engedéllyel rendelkezik, bár a
KRESZ-ről fogalma sincs, mert a jogsiját 70 ezer forintért
szerezte. Az oktatást Bowden Bódog Abroncs díjjas oktató
végezte emigyen. Szóval maga az? Igaz n keskenyebbre
számítottam, de majd beteszünk még egy ülést. Nem tudom,
autóban ült már? Mert ez az autó annyiban különbözik attól az
autótól amiben már maga is ült, hogy itt nem kell a zsetont elől
bedugni és áramszedő sincs! Akkor most jól figyeljen! Ahol
most vagyunk, ez az autó belseje, alattunk vannak az ülések.
Elől két fotel, hátul egy kanapé van. Ülőhelyeink előre néznek
a menetirány felé. Legközelebb már maga is így foglaljon
helyet. Na már látja, hogy odalent van három pedál. A
jobbszélső a gyorsításhoz a középső a lassításhoz, a balszélső
meg akkor kell, amikor már végképp nem tudja hogy mit
csináljon. A kerek a kormány, két irányba is elfordítható, itt a
kormány közepén találja a dudát. Eltérően az eddig útjába
került dudáktól, ebből csak egy van. Ez viszont szól. Itt
meredezik a sebességváltó, próbálja meglátni, aztán
megszeretni. Ez a kar itt mögötte a kézifék, ebbe kell
kapaszkodni, ha a lábfék nem működik, húzza meg felfelé! A
kart azt adja vissza! Most kimegyünk a forgalomba, hogy
szokja magát a kocsi. Na akkor indítson, pici gázt kérek! Picit,
ne ennyit! Tekerjük le az ablakot, hadd menjen ki a gázszag.
Körülnézünk! Ajánlom figyelmébe a síktükrünket Bezzegi
Sámuel kisiparos alkotása. Szépen indulunk, nem kell sietni.
Kikerüljük a kerékpárost! Hát ez nem volt valami tökéletes
irányjelzés, jobbra megállunk, összesöpörjük a biciklistát.
Remélem ezután tudni fogja, hogy a kikerülésnél a kormányt
is el kell fordítani! Nézze én nem akarok már megint
beleszólni, de próbáljon arra koncentrálni, hogy most nem
gyalogos. Ha ez sikerül, akkor esetleg lemehetnénk a járdáról.
Mára elég lesz ennyi, a rosszból is megárt a sok! Arra kérem,
hogy álljon be a két kocsi közé, talán befér, most ment ki onnan
egy kamion! Na lassan jöjjön hátra. Még jöhet, még egy kicsit,
jó! Most szálljon ki és nézze meg, hogy mit csinált! Hát nézze,
nem akarom túldicsérni az első óra után. Lehet, hogy átmegy a
gyakorlati vizsgán, de hogy nem kocsival az biztos!

Rissai

Kötelező olvasmány
Gárdonyi Géza
Egri Csillagok
(segédanyag mindazoknak, akinek kötelező lenne
elolvasni, de nincs hozzá türelme)
Valamikor réges-régen, amikor Magyarországon még
egypártrendszer volt, na akkor úgy gondolta a gaz török, hogy
idegenforgalmi szempontból nagyon kedvező lenne, ha
telekkönyvileg az egri vár az ő nevükön lenne, így az adózás is
sokkal kedvezőbben hatna a kedélyállapotukra. A magyar nép
akkor még nem volt hülye, hogy szinte fillérekért eladja az
országotAli basa seregének.A gaz török népek elhordták Dobó
Istvánt mindenféle fasisztának, meg rendszerellenesnek, de ő
akkor is hajthatatlannak bizonyult. Próbáltak neki nagy
titokban lányokat felajánlani, meg üdülőt itt-ott, de hiába ezzel
sem értek el semmit. A törökök ügyében megpróbált eljárni a
területileg illetékes párttitkár is, de szavai leperegtek a dicső
várvédő kapitányról. Valakinek eszébe jutott, hogy el kellene
küldeni az öreget valami távoli országba tanulmányútra és amíg
ő oda van, addig megkaparinthatják a várat, de ez sem jött
össze, mert Dobónak nem volt útlevele. Mivel politikailag
megbízhatatlan volt, esélye sem volt, hogy valaha is
megkaphatja. Tehát nem maradt más hátra, mint az erőszak. Az
ellenség azzal nem számolt, hogy annak idején Dobó István a
Katonai Műszaki Főiskola várvédő szakát vörösdiplomával
végezte. Próbáltak mindent, de eredmény nélkül. Végső
elkeseredésükben már szárított kutyapiszkot lövöldöztek be a
várkertbe, de a kapitány feljelentette őket, így a
Műemlékvédelmi Felügyelőség jól megsuhintotta a népes
társaságot. Sajnos a legjobb társaságban is vannak árulók, így
ezt a sorsot Dobó István sem kerülhette el. Egyik embere
kiszökött a várból és köpött a törököknek. Másnap a védők
meglepetten tapasztalták, hogy a főbejárat előtt egy sátor állott,
rajta öles betűkkel:
Mindenki szaladt gyorsan haza a munkanélküli igazolványáért,
hogy felvehesse a lóvét. Ekkor valakinek szemet szúrt, hogy
eddig ezt a pénzt nem török vendégmunkásokkal fizettették,
így mérgükben az összes törököt leöntötték forró szurokkal. A
kapitány később úgy halt meg, hogy a történetek elmesélése
közben röhögő görcsöt kapott, ami elvitte, bár lehet, hogy nem
teljesen igaz, de a lényeg a tuti

Munkanélküli segély kifizetése itt!

Rissai
Kin Pityu viccei
Az egy nő elmegy az orvoshoz.
Panaszkodik, hogy fáradékonynak érzi magát,
az orvos elküldi laborvizsgálatra, de a leletei nem mutatnak betegséget.
Az orvos nem tudja mire vélni az esetet és megkérdezi a páciensétől:
- asszonyom hogy áll a szex-el?
- hétfőn, szerdán, pénteken doktor úr, mondja a hölgy
- azt javaslom, hogy a szerdait hagyja el
- azt nem lehet doktor úr, akkor vagyok a férjemmel.
Lakodalom
- Miért táncolnak a skótok a lakodalmakban mezítláb???
- Hogy halják a szomszéd faluból a zenét!!!
Hogy mi az a telefonszex?

Gyümölcsszedés

A lányoknak a vibrátoros mobil.
A fiúknak meg az, hogy a lányokon elöl van a PIN, hátul meg a PUK.

- Ki tudja nekem megmondani, hogy mikor jó a fáról leszedni a
gyümölcsöt? - kérdi a tanító néni. A kis Gazsi jelentkezik:
- Amikor a kutya meg van kötve....
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Jókai Mór ÁMK
Fegyelem, türelem, egység

A szokásoknak megfelelően az idén is szeptember 1-jén
megszólalt a csengőszó településünk iskolájában. A
gyermekek álmos szemekkel és nagy izgalommal készültek
az újbóli találkozásra. Ki-ki barátját barátnőjét padtársát
fürkészte szemeivel, vagy éppen azon izgult, hogy vajon
melyik tanár néni, vagy tanár bácsi fogja tanítani. Egymás
fülébe súgva idézték fel a nyáron történteket, kirándulások,
fürdőzések, túrák emlékeit. Sajnos most is hiányzott a szépen
parkosított iskola udvarunkról az a közel 50 gyermek, akinek
szülei úgy döntöttek, hogy Mátészalkára íratják be iskolába
gyermekeiket, és ezzel vállalva, hogy nap mint nap utazásra,
várakozásra kényszerítik őket. Talán a sors ellentmondása,
hogy rendszeres gyermekvédelmi támogatást igénybe vevő
szülők meg tudják fizetni a szalkai iskola szolgáltatásait, a
drága tankönyvek árait. Pedig a szalkai középiskolákban
iskolánk volt tanítványai (Erdélyi Laura, Uzonyi Pálma,
Darabi Krisztina, Bazula Boglárka) tanítják sikeresen és
eredményesen az intézményükbe járó gyerekeket. Mindez
azt bizonyítja, hogy Ópályiban is meg lehet tanulni az
ismereteket, sikeresen folytathatják egyetemi és főiskolai
tanulmányaikat, lehetnek tervezők, mérnökök, oktatók,
orvosok, sikeres vállalkozók.

A 2005/2006-os tanévben iskolánkba 297 tanuló kezdte meg
tanulmányait. Közülük 59-en a sajátos nevelési igényű
tanulók tanterve szerint haladnak. Osztályaink létszáma 15-
25 fő között van. Alkalmazzuk a képességek szerinti
felzárkóztató rendszert is. Iskolánkban 5 napközis csoport
működik. Tantestületünk létszáma 31 fő.

Az első osztályos nevelők munkáját óvónők segítik. Az
óvoda építése miatt az óvodások az iskola két tantermében
nyertek elhelyezést, egy csoportunk pedig a Széchenyi utcán
lévő közösségi házba jár, amelyet Máté Béla ingyen adott át
az óvodai nevelés céljára. Az ÁMK vezetése köszönetét
fejezi ki a segítségért.

A tanév új elemei:Folytatódik a módosított helyi pedagógiai
program bevezetése.
- Az első és második osztályos tanulók az új nemzeti
alaptanterv szerint haladnak, számukra szöveges értékelést
adunk, buktatásra évismétlésre csak szülői belegyezés

alapján van mód és lehetőség.
- Minden intézményünkbe járó tanuló ingyen kapta meg a
tankönyvet, melynek fedezete az állami normatíva és a helyi
önkormányzat támogatása.
-Minden rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülő gyermek ingyen kapja meg az ebédet, a tízórait és
az uzsonnát az alsó tagozat 1-4. osztályában.
- Az önkormányzat támogatásával folytatjuk az iskolatej
akciót. Tanulóink 3 nap tejet, 2 nap sajtot kapnak.
-Művészeti oktatás keretében lehetőség van néptánc
oktatásra, hangszeres képzésre, képzőművészeti ismeretek
elsajátítására, bábok készítésére, bábjátékok előadására.
- Tanulóink egy csoportja, minden hétfőn délután ingyenes
úszásoktatáson vesz részt a jármi uszodában. Gyermekeink
délutánonként szakköri foglalkozásokon bővíthetik
ismereteiket, korlátlanul használhatják a számítógépeket és
az internetet, és búvárkodhatnak a több ezer kötetes
könyvtárban, ahol számos videofilm és DVD segíti az
ismeretszerzést.
-Atanévtől két nevelő oktatja az angol nyelvet 4. osztálytól 8.
osztályig, valamint a Zsera Bt. segítségével lehetőség van
arra, hogy egyéni jelentkezés alapján az óvodások és
iskolánk bármely tanulója elsajátítsa az angol nyelv alapjait
és bővítse ismereteit.
-Atanévben 181 tanítási nap lesz.
-A 4. 6. 8. osztály tanulói országos felmérésen adnak majd
számot tudásukról 2006. május 31-én olvasásból,
szövegértésből és matematikai eszközhasználatból.A
tanévzáró és ballagási ünnepségre 2006. június 16-án, 16
órakor kerül sor.

Úgy gondolom, hogy az eredményes oktató-nevelő
munkához szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosítottak. Reméljük sikerül kellő tartalommal megtölteni
a tanítási napokat, és az önkormányzat, a szülők és a tanulók
elvárásainak meg tudunk felelni. Munkánkhoz kérjük az
önkormányzat, az egyházak, civil szervezetek támogatását,
segítségét.

Tanulóinknak eredményes tanévet, munkatársaimnak
jó egészséget kívánok. Fegyelmet, türelmet és egységet
kérek mindenkitől aki e nehéz munkában részt vesz.

Jutalomként a kisvárdai Várfürdőben
2005. 06. 22-én iskolánk 25 tanulója vett részt
jutalomfürdőzésen az újjáépített kisvárdai Várfürdőben. Ők
azok, akik a SULI-PET program keretében 300 db/fő fölötti
palackmennyiséget zsugorítottak össze az elmúlt tanév
tavaszi időszakában.
Szorgos munkájuk gyümölcseként önfeledten élvezték a

strandolás örömeit e szép nyári napon.
- Olyan jót bújócskáztunk a vízi várban, meg sokat
csúszdáztunk, és az is nagyon jó volt, amikor vitt bennünket
a víz abban a folyosóban. Fogócskáztunk úgy, hogy a fogó
volt a cápa s a vízesés alatt volt a „ház”. A buborékos, meg a
hullám medence is nagyon tetszett. Tök jó volt az egész!
Elmennék még egyszer! mesélte később egy alsó tagozatos

résztvevő. Jó napja volt aznap a mozgó fagylaltárusnak is,
hiszen több mint 50 gombóc fagyira is vendégek voltak a
gyerekek. Hazafelé jövet pedig az autóbuszon még
mindenki kapott egy ajándékcsomagot, amiből
megkínálhatta a palackzsugorításban segítő otthoniakat. Ő
rájuk is gondolni kell, hiszen ebben a tanévben tovább
folytatódik a program, s a jó teljesítményhez elkél a család
újbóli segítsége.
A SULI-PET program 2004/2005 tanév végi
összesítéseként iskolánk 85 diákja 21. 942 db pet palackot
zsugorított össze, „kímélve” ezzel környezetünket, s
formálva e tevékenységükkel a szűkebb környezetükben
élők környezettudatos gondolkodását. A palack zsugorító
program ebben az évben is folytatódik. Németh István


