ÓPÁLYI HÍRLAP

Az Ópályiak Baráti Körének Lapja
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Az 1956-os emlékoszlop avatása és koszorúzása

Puskás Géza a Flex PS 93 Bt. vezetője, Erdélyi Miklós polgármester,
Fülöp István Sz-Sz-B megyei közgyűlés elnöke átadják az új óvodát

Újságunk olvasható a www.opalyi.hu honlapon is.

Köszöntő

Változik a Baráti Kör

Mint minden ezen a világon, így az Ópályiak Baráti Köre is
barátok jönnek barátok mennek. A célt azonban
Kellemes, békés, áldott karácsonyi változik,
soha nem szabad szem elől téveszteni: “Ópályi Község
ünnepeket és békés, boldog,
múltjának feltárása, jelenének jövőjének alakítása.” Tettük
ennek megfelelően eddig is önzetlenül és tesszük a
eredményekben gazdag új esztendőt dolgunkat
jövőben is. Igazi ténykedésünk az egyesület
kívánok a falu minden lakójának! megalakulásával 1995-ben kezdődött. Számtalan dolgot
indítottunk útjára mint pl: mazsorett csoport, moderntánc
A 2007-es év legyen a falu
csoport, néptánc csoport, aratófesztivál, teleház,
templomaink díszkivilágítása, Ópályi nemzetközi
“összefogásának” éve.
kapcsolatai, Ópályi Hírlap kiadása. A jövőben méginkább
fontos egy erős civilszervezet, amivel az Európai Unióban
Erdélyi Miklós polgámester segíthetjük Községünk további fejlődését.
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Beszélgetés Máté Béla Képviselő Úrral
cigány kérdés szerintem Ópályiban olyan mint egy seb, ha
Ópályiban az önkormányzati választásokon a
képviselő jelöltek közül a legtöbb szavazatot, Máté nem kezeljük elterjed. Ideje lenni véget vetni a ,,Választási
Kampánynak” és függetlenül attól, hogy ki milyen párthoz
Béla kapta.
Megkérdeztük a Képviselő Urat, minek tulajdonítja
népszerűségét?
Többen tapasztalták a faluban, hogy mindig a falu és nem
saját érdekemet képviseltem.
Azt is értékelték a szavazók, hogy mint helyi vállalkozó
több embernek tudok munkát adni.
Bárkivel mindig segítőkész vagyok, legyen az magyar
vagy cigány.
Meg kell jegyezni, nem igen sok helyi képviselő van ma
az országban, aki saját tulajdonú lakását, közösség
célokra ajánlja fel.
1997 óta több cigány közösségi program zajlott az Ön
lakásán.
2005-ben az új óvoda építése miatt nem volt helye az
óvodás csoportoknak, Ön erre a célra is felajánlotta a
lakását. Miért teszi ezt, mi motiválja Önt, hogy tegyen
a cigányközösség életkörülményeinek javításáért?
Azért teszem, mert Én is közülük való vagyok. Átérzem a
problémát, amikor nincs hol megfürödni nincs hol kimosni
a szennyes ruhát. Soha nem éreztem magamat különbnek
mint Ők, és ez így van a mai napig, hiába élek jobb
körülmények között.
Viszont Én egymagam, hiába teszek meg mindent a cigány
közösségnek is akarni kell változni.
Az óvodának azért biztosítottam helyet, mert segíteni
akartam, nagyon szeretem a gyerekeket.
A híresztelésekkel ellentétben, semmilyen pénzbeli
támogatást nem kaptam az Jókai Mór Általános
Művelődési Központtól. Igaz, köszönetet sem, de nem is
azért tettem.. az Óvoda avatáson mindenkit személy
szerint megemlítettek, akinek valamilyen része volt a
létrehozásban, kivéve Máté Bélát.
2005-ben az Ópályiak Baráti Köre Egyesület Roma
Integrációs Programot készített, azzal a szándékkal,
hogy elősegítse a cigány lakosság életminőségének
javítását.
A Képviselő Testület támogatta ugyan a programot, de
a megvalósításhoz, menedzseléshez, pályázatíráshoz
forrásokat nem biztosított.
Ön akkor is ott ült a Testületben. Hogyan érintette Önt
ez a döntés?
Nagyon szomorúan. Nincs probléma Ópályiban a
,,cigánykérdéssel”, csak akkor van baj ha valamilyen
cigánykérdés megoldásához forrást kell biztosítani. Ezt a
képviselők mindig igyekeznek megakadályozni, pedig
ismerik a helyzetet, sokat beszélünk róla.
A választási kampány alatt FIDESZ és MSZP helyi
képviselőjelöltek, megyei és országos képviselők jártak
lenn a cigánytelepen és a körülményeken nagyon
elcsodálkoztak, pedig Ópályiban élnek, de még soha nem
jártak a telepen.
Mindenféle ígéreteket tettek, minden kezdeményezést
támogatni fognak, akár pályázati, akár helyi forrásból. A

tartozik a település érdekeit kellene képviselni..

Erdélyi Ilona, a teleház vezetője a polgármester
kérésére a legutóbbi testületi ülésen tájékoztatást adott
a pályázati lehetőségekről, és felvetette, hogy a Roma
Integrációs programot, be lehetne nyújtani a jelenleg is
rendelkezésre álló Norvég alapra.
Az ötlet azonban nem hatotta meg különösebben a
képviselőket.
Ön szerint mit kellene tenni, hogy a Testület támogassa
a civil kezdeményezéseket?
Én támogatom, de sajnos egyedül ehhez is kevés vagyok.
Minden olyan felvetést támogatok ami a falu érdekét
szolgálja, legyen a kezdeményező bárki.
Az önkormányzati választások után ( mivel
mindannyian tudjuk milyen negatív dolgok történtek a
kampány során), milyen együttműködési lehetőséget
lát a polgármesterrel és a képviselő testülettel?
A kampány során történteket el kell felejteni, ott olyan
dolgokat is mond az ember, aminek a következményeit
nem gondolja át.
Én elfogadom, tiszteletben tartom a falu döntését.
Én úgy tapasztaltam az első két testületi ülésen, hogy egyes
képviselők nem tudják megemészteni, hogy Erdélyi
Miklós lett újra Ópályi polgármestere.
Az első két testületi ülés alapján a polgármesterrel igen, de
a képviselő testület egy részével nem látok
együttműködési lehetőséget.
Támogató Szolgálat bemutatása
Ópályiban a tangazdaság területén beindult a
támogató, a személyi segítő és a szállító szolgálat a volt
Segítő Kéz Otthonban.
A személyi segítőink segítenek Önnek ha ápolási gondja
van (pl.: öltöztetés, fürdetés, torna..stb.), szociálisgondozási feladatokra van szüksége (pl.: ebédhordás,
takarítás, gyógyszertár, orvosával való konzultáció),
személyi segítés (pl.: bevásárlás, postai és banki
ügyintézés, kisérés). Személyi segítőink, Ópályi
Községben házhoz mennek, és elvégeznek olyan
feladatokat, amelyek a fogyatékosságból eredő
hátrányokat csökkentik, és az illető személy
esélyegyenlőségét segítik.
A Személyi Segítő Szolgálat Térítésmentes!!
ASzállító Szolgálat bemutatása:
A szolgáltatást 1 darab Ford Transit kisbusszal végezzük.
Szükség esetén személyi segítőt is biztosítunk a
szállításhoz. A szállító szolgálat térítése: kilométerenként
25 Ft. A szolgáltatást igényelheti
valamennyi
fogyatékossági csoportba tartozó személy (mozgás-látás hallássérült-értelmi fogyatékos,illetve autista)
Elérhetőségünk: Ópályi Rajk László út 131, tel: 06-44300-655
Boldog Családokért Egyesület
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Hírek a teleházból

Különös dugulás a szennyvízhálózatban

A lakosság körében felmerült az igény számítógép
használói tanfolyam indítására
A tanfolyamot január közepén szeretnénk elindítani,
jelentkezni a teleházban lehet.
A tanfolyamom való részvételért nem kell részvételi díjat
fizetni a cigány származású középiskolában tanuló
gyermekeknek,
a munkanélkülieknek, valamint a
fogyatékkal élőknek.
A különböző információs csatornátokon keresztül, már
minden állampolgár tudomására jutott, hogy a gázár
támogatásához kérdőívet kel kitölteni. Felhívjuk a
lakosság figyelmét, hogy akinek nehézséget okoz a kérdőív
kitöltése, forduljon bizalommal a teleház dolgozóihoz,
akik a nyitvatartási idő alatt ingyenesen nyújtanak
segítséget a kitöltésben.
2007-ben is ingyenes internetezési lehetőséget biztosítunk
a középiskolában tanuló hátrányos helyzetű fiataloknak.
Azokat a hátrányos helyzetű cigány és magyar gyerekeket
várjuk, akik nem rendelkeznek otthon számítógéppel.
Időpont egyeztetés személyesen a teleházban, vagy a 407121-es telefonon.
Az Ópályiak Baráti Köre Egyesület 2006. december 29-én
18 órakor a teleházban tartja tisztújító közgyűlését. A
közgyűlés nem személyi kérdésekkel foglalkozó része
nyilvános, szeretettel várjuk az érdeklődőket. Olyan
érdeklődőket is várunk, akik szívesen támogatnák a Baráti
Kör munkáját, akár tagként is. (a jelenlegi taglétszám: 27
fő).
Bizonyára értesült a település minden lakosa az egész
országra kiterjedő élelmiszer botrányról. Nagyon fontos a
saját és gyermekeink egészségségének védelme
érdekében, hogy jól nézzük meg, mit vásárolunk. A
FIDESZ a tudatos vásárlói magatartás elősegítése
érdekében nyilvánosságra hozta a ,,veszélyes”” áruk
listáját. A lista megtekinthető a www.fidesz.hu honlapon. A
lista megtekintésére ingyenesen biztosítunk lehetőséget a
teleházban, nyitvatartási idő alatt a hét minden napján.
Erdélyi Ilona teleház vezető

Dugulást jeleztek a Szalka-Víz Kft. szakembereinek a
Petőfi utcából. Ám a szakembereket nagy meglepetés érte.
Ugyanis a néhány nappal korábban bekötött
szennyvízvezeték nem vezetett sehová. A múlt ismét
visszaköszönt. Az 1995-ben létrehozott
szennyvízhálózatnál a kétfel ő l érkez ő vezetéket
elfelejtették összekötni. A szakemberek a hibát
elhárították. Korábban ért hasonló meglepetés bennünket.
A 2000-2001-ben épített új iskolaszárny munkálatai során
derült ki, hogy az iskola nincs közvetlenül rácsatlakoztatva
a szennyvízvezetékre.Akorábbi szennyvízaknába vezették
a szennyvízet és innen villanymotoros szivattyúval
juttatták a gerincvezetékbe. Hibáztak az építők, az
építtetők, a műszaki ellenőrök, de sajnos mindez már a
múlté, a hibákat nekünk kell kijavítani.

Az Észak-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú
Egyesülete ( elnöke Erdélyi Ilona), az Észak-alföldi régió
fejlesztéséért 2006-ban végzett tevékenységéért
emléklapot kapott. Az emléklapot Gazda László az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, és Molnár
Antal, a Tanács mellett működő Civil Egyeztető Fórum
elnöke adta át. ( Az Egyesület is tagja a Tanács mellett
működő Civil Egyeztető Fórumnak).
A Mátészalkai Többcélú Kistérségi Tanács és
Koordinációs Iroda felkérte az Ópályiak Baráti Köre
Egyesületet és Teleházat, hogy működjön Kistérségi
Civilházként, és vállalja fel a kistérség civilszervezeteinek
(jelenleg 63 civilszervezet van a kistérségben),
bekapcsolását a térség fejlesztésébe. Az együttműködési
megállapodás megkötése folyamatban van.
Az együttműködést elősegíti az Ópályiak Baráti Köre
Egyesület által egy már megnyert fejlesztési pályázat,
melynek megvalósítása folyamatban van.
Projekt menedzser: Erdélyi Ilona

a Szalka-víz kft. gépe munka közben

Közérdekű telefonszámok
Ivóvíz hibabejelentés:.................................06-44-311-340
Szennyvíz hibabejelentés:..........................06-44-312-865
Gáz hibabejelentés:.....................06-44-315-000, 502-400
Villany hibabejelentés:..............................06-80- 210-310
Orvosi ügyelet:...........................................06-44-310-020
Gyermek házi orvos:..........06-44-407-603, 30-418-99-36
Felnőtt házi orvos:..............06-44-407-672, 30-9-574-375
Polgármesteri hivatal:................................06-44- 407-551
Rendőrség:...................................................................107
Mentők:........................................................................104
Tűzoltók:......................................................................105
Polgárőrség:...............06-30-655-57-90, 06-30-625-55-40
MÁV INFO:...............................................06-44-312-051
Tisztújítás az Ecsedi láp Kraszna balparti víztársulatnál
Mátészalkán tartotta tisztújító közgyűlését a társulat. Az
ellenőrző bizottság tagjának válaszották Orosi Sándor
helyi mezőgazdasági vállalkozót. Gratulálunk!
Ünnepi díszkivilágítás a faluban
A karácsonyi díszkivilágítás ünnepi hangulatot teremtett
Ópályiban. Köszönetet mondok a közreműködőknek!
Tárkányi Csabáné képviselő asszonynak, az E-on Titász
munkatársainak és Nagy Pál vállalkozónak!
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Véradó mozgalom

A polgárőrségről

Évek óta sikeres Ópályiban a véradómozgalom
köszönhetően Pusztai Balázsné Vöröskereszt Helyi
Szervezet Elnökének és a lakosság azon részének, akik
vérükkel segítenek beteg embertársaik gyógyításában.
Emiatt községünk a Magyar Vöröskereszt oklevelét kapta
meg, melyben a Magyar Vöröskereszt Országos
Vezetősége elismerését és nagyrabecsülését fejezi ki
Ópályi községnek a véradómozgalom támogatásáért és a
kiemelkedő együttműködésért. Az oklevelet, melyet
Habsburg György a Magyar Vöröskereszt elnöke és Dr.
Morzsányi Éva a Magyar Vöröskereszt főigazgatója írt alá
a Megyeházán tartott ünnepségen adták át.

Egyesületünk 2005. márciusától folyamatosan végzi
önkéntesen vállalt feladatait településünk lakosságának és
környezetünk biztonságának megőrzése érdekében. A
pletykával ellentétben tevékenységünket teljesen
önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül a köz érdekében
végezzük.
Az önkormányzattól, a Magyar Posta Zrt-től valamint
Bazula György, Orbán István és Papp Kálmán vállalkozók
által nyújtott anyagi támogatások összegéből sikerült 2006
évben ruházati felszerelésünket bővíteni és öt darab
akkumulátoros lámpát is vásárolni.
Nagy szükségünk lenne egy szolgálati gépkocsira, annál is
inkább, mert tevékenységünket nem csak szorosan a
belterületeken, hanem Ópályi egész közigazgatási
területén (a külterületeken is) folytatjuk!
A polgárőrségről szóló törvény szerint: A polgárőrség
tevékenysége során kölcsönösen együttműködik a helyi
önkormányzatokkal, az állami és önkormányzati
szervezetekkel, a rendőrség, a határőrség, a
katasztrófavédelem, illetve a vám- és pénzügyőrség
szerveivel, a környezet- és természetvédelmi
szervezetekkel, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes
tűzoltóságokkal, a mezei- és természetvédelmi
őrszolgálattal stb. ...
Az együttműködő szervek különösen az önkormányzatok,
a rendvédelmi, a környezet- és természetvédelmi szervek a
polgárőrség működését és tevékenységét lehetőség szerint
anyagi források biztosításával, technikai és egyéb
eszközök átadásával vagy más módon támogathatják.
Csombók Gyula titkár

Erdélyi Miklós polgármester átveszi a kintüntetést

A Horpácsik János Néptánc és Népművészeti
Egyesület hírei
Az év eleje egy kicsit fárasztó, de vidám volt, mert egy új
koreográfiát tanultak a fiatalok, hogy fellépéseink
alkalmával színesíteni tudjuk műsorunkat. A fellépéseink
színhelyein elért sikerek is bizonyítják, hogy megérte a sok
fárasztó munkát, amit a szabad időnkből áldoztunk. Idén 6
néptáncos lány végezte el az általános iskolát és ment
továbbtanulni középiskolába. Így aztán szeptembertől a
próbák megszervezése egy kicsit nehézkesen ment, mivel
sok a tanulnivaló. Ennek ellenére a fellépések mindig
sikeresek voltak, mert a csoport tagjainak hiányzik a tánc,
az együttlét. Sajnos a néptánctanárunk már nem oktat
bennünket, és nincs utánpótlásunk. A fellépések
alkalmával volt néptáncos barátaink segítenek ki, hogy a
színpad tele legyen. Egyesületünk kitart, mert mindig új,
más élmény a különböző helyeken való fellépés a siker.
Fellépéseink színhelyei:
Ököritófülpös: Falunap, Beregdaróc: Kenderes Napok,
Szamossályi: Falunap, Tiborszállás: Gyermeknap,
Kocsord: Csikos Fesztivál
Túristvándi: Vízimalom Panzió - Kenyér Ünnep,
Csaroda: Vöröskereszt 20. Évfordulója, Budapest, Bem
tér: március 15. alakmából rendezett ünnep-ség,
Veszprém megye: Somló hegy- MDF országos
rendezvény, Nyíregyháza: Gyümölcs-karnevál, Ópályi:
Tésztafesztivál, Aratófesztivál, Románia, Gencs:
Szüretifesztivál
Lőrincz Zoltán elnök

Mezőőri tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az illegális
fakivágások megakadályozása és a magántulajdon
védelme érdekében bármilyen nemű erdei haszonvétel (
pl.: fakivágás, szárazgally és kidőlt fa gyűjtése) csak a
tulajdonos előzetes írásbeli engedélye alapján
engedélyezett! A mezei utakon, vagy más szállítóeszközön
lévő rakományról is számlával, vagy szállítólevéllel kell
rendelkezni.
Továbbá felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az utak,
árkok, erdők, fasorok mentén. illegálisan lerakott
szemétcsomókat a közmunkások hamarosan elszállítják és
a továbbiakban a szemetelőket nem a mezőőrök fogják
felszólításukkal zaklatni, hanem a Jegyző Úr a törvények
szerint fog velük szemben eljárni.
Csombók Gyula
Mezőőr csoportvezető
Ópályi Hírlap
Alapította az Ópályiak Baráti Köre
Felelős kiadó: Tisza Kiadó Bt.
Eng. Sz: 710/2/1995
Főszerkesztő: Erdélyi Miklós
Szedés, tördelés: Farkas Ferenc
Ópályi Teleház, opatel@t-online.hu
Nyomdai munkák: Erdélyi Nyomda Ópályi
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Biogazdálkodásról általában

Agár versenypálya Ópályiban

A fenntartható fejlődésnek magában kell foglalnia az
élelmiszertermelés mellett,a korlátozott mennyiségben
rendelkezésre álló erőforrások megőrzését, és a
természetes környezet védelmét, hogy a szükségleteink
kielégítése ne veszélyeztesse a jövő nemzedék
szükségleteinek kielégítését
Az ökológiai ( bio ) gazdálkodás során a termesztés és a
termék feldolgozása nemzetközileg
egységes
követelményrendszer szerint történik, és mindezt egységes
módon ellenőrzik. Az ökológiai gazdálkodás nemzetközi
alapját Organikus Gazdálkodók Nemzetközi Szövetsége
alapfeltétel- rendszere alkotja. A nemzetközi norma jogi
keretét az EU a 2092/91 rendelet /EU ÖKO rendelet/
biztosítja. Ez a jogszabály, amelynek betartása felett az
állam őrködik, és mindenkire kötelező ,aki ökológiai
terméket termel, feldolgoz vagy importál. Hazánk is
kidolgozta az EU-s rendelettel összhangban saját öko
jogszabályozását, 140/99 sz kormányrendelet és a 2/2000
FVM KöM együttes rendelettel. Aki ökológiai terméket
értékesítési céllal előállít, feldolgoz vagy importál, annak
meg kell felelnie a jogszabályok követelményeinek.
Fontosabb szabályok:
? Termőhelyhez illő faj és fajtaválasztás
? Tilos a műtrágya használata
? Tilos a szintetikus növényvédőszerek használata
? Tilos a gyomirtó szerek használata
? Tilos genetikailag módosított szervezetek vagy azok
származékának használata
? Biotermékek tárolása, feldolgozása szigorúan
szabályozottan, folytatható.
Biotermékeknél az egész termelési folyamatot
vizsgálják.
Az ökogazdálkodás szemléletének középpontjában a
természet megóvása áll, így végső soron a biotermék
nemcsak egészségünket szolgálja, hanem a természetes
környezetre is hasznos.
Az élelmiszerek nitrát és nitrit tartalmának vizsgálata
viszonylag könnyen és olcsón megoldható. A
növényvédőszer-maradványok vizsgálata nehézségbe
ütközik, hiszen nincsenek pontos ismereteink arról,
milyen köztes termékek képződnek a lebomlás során.
Arról sincs ismeretünk hogy ezek a bomlástermékek
milyen kölcsönhatásban lépnek egymással és a
környezetükkel , illetve hogy ezek táplálékunkba kerülve
milyen egészségügyi kockázatot jelentenek.
Hazánkban jelenleg 130 ezer hektáron termelnek
bioélelmiszert, vagy bioélelmiszer alapanyagot. Hazai
ökogazdaságok 90-95 %-ban exportra termelnek. E
terület nagyságát 300 ezer hektárra kívánja növelni a
kormány. Hazánk mezőgazdaságilag megművelhető
szántóterülete mintegy 4,7 millió hektár.
Az EU-hoz való csatlakozás következtében e területből
versenyképesen művelhető terület 2,5 millió hektár lesz. A
további 2,2 millió hektárra meg kell találni az alternatív
hasznosítási módokat. Az egyik lehetséges és ígéretes
irány a biogazdálkodás.
A biogazdálkodók jelszavával fejezem be mondandómat
„Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan”.
Baksa Jánosné
NVT tanácsadó

Ha terveink sikerülnek Európa hírűvé válhat falunk. Lehet
hogy ezen a kijelentésen sokan mosolyognak, de
jónéhányan úgy gondoljuk, hogy ezt a lehetőséget
mindenáron ki kell használni. A megyében sok olyan
ember van, akinek hobbija az agarászás, az
agárversenyzés. Sok száz kilómétert hajlandók utazni,
hogy összemérjék agaruk futógyorsaságát. Mások
agarával. November elején Rábapatonán volt az Angol
Agár Kölyökderbi. Ezen a versenyen Vánszku Zoltán Tico
Flash Clyde nevü kutyájával nagyon jól szerepelt.
Összességében a második leggyorsabb időt futotta.

Rajtolnak a kutyák (balról a második a Zolié)

A kölyökderbi mellett versenyeztek a kistestű agarak, a
magyar agarak, az afgán agarak és a felnőtt szuka és kan
agarak. Az országban eddig két helyen van agárpálya, az
egyik Rábapatonán, a másik Isaszegen.
A rábapatonai pálya nemzetközi verseny rendezésére is
alkalmas. Tavaly itt volt a világbajnokság, több tízezer
nézővel. A házigazdák ígéretet tettek, hogy mindenben
segítik a házigazdákat egy modern agárpálya
létrehozásában. Minden település igyekszik valami
kuriózummal előjönni ebben a nehéz világban, amivel ki
tud emelkedni a többi közül, ide tudja vonzani a helyi és a
külföldi turistákat. Rajta, segítsen mindenki aki tud, itt a
nagy lehetőség! Rövidesen ismertetjük a terveket a
képviselőtestülettel, a helyi vállalkozókkal és a
környékbeli szimpatizánsokkal, de várjuk a helybeli
segítőkész polgárokat is.

A Vánszku fiuk és Tico Flash Clyde a fiatal agár
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Ópályi Község Képviselő-testülete és bizottságai
Erdélyi Miklós - polgármester
Buzsik István - alpolgármester
Csombók Gyula - képviselő
Darabi János - képviselő
Demcsák Bertalan - képviselő
Drabik Péter - képviselő
Gellér Miklós - képviselő
Havasi Gusztáv - képviselő
Máté Béla - képviselő
Oroszné Egressy Ágnes - képviselő
Svéda István - képviselő
Tárkányi Csabáné - képviselő
Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
Máté Sándor - elnök
Máté Dezső - elnök-helyettes
Máté Béláné - cig.kis.önk.tagja
Máté Sándorné - cig.kis.önk.tagja
Jónás Kálmán - cig.kis.önk.tagja
Pénzügyi Bizottság:
Darabi János - bizottság elnöke
Csombók Gyula - bizottsági tag
Oroszné Egressy Ágnes - bizottsági tag
Svéda István - bizottsági tag
Tárkányi Csabáné - bizottsági tag
Szociális- és Egészségügyi Bizottság:
Gellér Miklós - bizottság elnöke
Drabik Péter - bizottsági tag
Máté Béla - bizottsági tag
Falufejlesztő Bizottság:
Demcsák Bertalan - bizottsági tag
Havasi Gusztáv - bizottsági tag
Máté Béla - bizottsági tag
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Az Elektronet Rt tájékoztatója

A Polgármester Úr kérésére az alábbi tájékoztatást adjuk

Új cigány program indul a kistérségben
AMátészalkai Kistérség pályázati pénz segítségével új
cigány felzárkóztató programot indít. Külön embereket
vettek fel akik első lépésként a kistérséghez tartozó
falvakban így Ópályiban is felmérik a kisebbség helyzetét.
Az első megbeszélésen részt vettek a község szociális
területen dolgozó szakemberei, CKÖ képviselői a Jókai
Mór ÁMK és a Polgármesteri Hivatal munkatársai.

Ópályi kábel Tv hálózatának kiépítésének állásáról:
Az Elektronet Rt saját költségén elkészítette a teljes
települést lefedő kábel Tv hálózat kiviteli tervét, valamint
az Ópályit Mátészalkával összekötő optikai kábel kiviteli
tervét. A kiviteli tervek alapján megépítettük az optikai
kábelt szintén a saját költségén. Jelen pillanatban a
meghegesztett kábelek mérése történik. Miután így a
mátészalkai főállomás jele elért Ópályiba, januárban
megkezdjük -az időjárás függvényében- az elosztóhálózat
kábeleinek behúzását, a szerelvényezést és a lakáskötést.
A megépült hálózat mentén gyakorlatilag minden
lakásba bekötjük a kábel Tv-t (tapasztalataink alapján egyes
lakók ingyen sem engedik meg, hogy hozzá
bekábelezzenek).
A bekötést követően 2 hónap áll rendelkezésére a lakónak,
hogy eldöntse, akar-e kábel Tv előfizető lenni. Amennyiben
akar, előfizetői szerződést kötünk vele az általa kiválasztott
programcsomagra. A távközlési hozzájárulás 40000 Ft.
Azonban ha a lakó vállalja, hogy legalább 1 évig előfizető
lesz legalább a
úgy a távközlési hozzájárulástól
eltekintünk. A szerződéskötési díj, amit ekkor kell fizetnie,
5000 Ft. A 2 hónap próbaidőre nem kérünk előfizetési díjat.
Amennyiben a lakó nem akar előfizetőnk lenni, úgy 2 hónap
után minden anyagi következmény nélkül megszüntetjük
nála a szolgáltatást. Amennyiben később mégis igényt tart a
kábel Tv-re, úgy a 2 éves hűségnyilatkozat esetén az 5000 Ft
megfizetése és szerződéskötés mellett megteheti. Ekkor
már nincs újabb próbaidő.
Akik a hűségnyilatkozat ellenére 1 éven belül
beszüntetik az előfizetést, az előfizetői szerződés szerint
kötelesek megfizetni utólag a távközlési hozzájárulást.
Azon lakók esetében, akik valamikor a TELE-COOP-os
kábel Tv szervezés idején befizettek előleget bekötésre és
ezt igazolni tudják, a szerződéskötési díjtól eltekintünk,
függetlenül attól, hogy a szolnoki céghez semmi közünk
nem volt.
A hálózaton internetet is szolgáltatunk. Ez úgy
díjban, mint szerződésben független a kábel Tv-től.
www.elektronet.hu - Lukács Zoltán

A kép az Ópályi megbeszélésen készült

Már az optikai kábelt fektetik
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Megkérdeztük a Polgármestert
Honnan szerzik a települési képviselők a Polgármesteri
Hivatal működését érintő információkat?
A régi képviselők már tudják, hogy ajánlatos a kósza hírek
helyett vagy a jegyzőt, vagy a polgármestert megkérdezni.
Az újak sajnos felülnek a pontatlan, megtévesztő, esetleg
rosszindulatú, a faluban keringő álhíreknek. Annak
ellenére, hogy többször felhívtuk figyelmüket, nem kell a
testületi ülést megvárni, bármikor bejöhetnek a hivatalba
kérdezhetnek mindkét vezetőtől. Vannak hatáskörök, a
munkáltatói jogkörök, a képviselők és a képviselő testület
hatáskörei. Nem szólhat bele mindenki mindenbe, de a
döntésekhez szükséges információk minden képviselő
számára rendelkezésre kell, hogy álljanak!
Elég érdekes összetételű a Képviselő testület vannak
benne pártszínekben bejutók és függetlenek. Hogy lehet
velük együtt dolgozni?
Az alapállás, a képviselői eskü, mindenkin számára
kötelező. E szerint Ópályi község javát kell szolgálni. A
gyakorlatban már árnyaltabb a helyzet. A polgármester
programot hirdetett, ez alapján választották meg. Úgy
gondolom ezt a programot kell megvalósítani, mivel négy
év múlva a község választópolgárai ezt fogják rajtam
számon kérni. A Képviselő testület az alakuló ülésen
elfogadta
programomat. Néhány képviselő azonban
jelezte, Ő másképp gondolja. Úgyhogy ne lepődjenek meg,
ha kemény vitákról hallanak majd köztem, és a képviselők
között ( természetesen szigorúan Ópályi község javának
szolgálatában).
Egyébként könnyen lehet nincs még egy ilyen testület az
országban, ahol hat korábbi polgármesterjelölt, volt
polgármester, vagy polgármester van a 12 fős testületből. A
testület részben megújult,
8 régi és 4 újonnan
megválasztott képviselő van benne. A kezdeti
nehézségeken mindenképpen át kell esni, ezt követően
derül ki hányan segítik a polgármestert, programjának
megvalósításában és hányan nem.
Mikor lesz a polgárőrségnek gépkocsija?
A Magyar Posta vezérigazgatóját Szabó Pál Urat kerestem
meg azzal a kéréssel, hogy a Jeremcsuk László Polgárőr
Egyesület részére adjanak egy alkalmas gépkocsit.
A vezérigazgató úr elindította a folyamatot. A napokban a
polgárőrök vezetőjével és helyettesével megkerestük a
Nyíregyházi Főposta igazgatóját és Szabó Pali bácsit, volt
postaigazgatót kérve segítségüket az adományozás
meggyorsításában.
Egyszer már majdnem lett gépkocsi, mivel a képviselő
testület tárgyalt a polgárőrség kérelméről. Egy kiváló
állapotú Lada Niva gépkocsit néztek ki, és tartattak le
maguknak a polgárőrök. Furcsa módon minden képviselő
segíteni akart, jobbnál jobb építő javaslatok hangzottak el.
Gépkocsi mégsem lett. Reméljük a postától kért gépkocsit a
polgárőrök hamarosan megkapják.
Elkészült az új Óvoda, miből lesz kifizetve?
Az eredetileg pályázaton megnyert Európai Uniós
támogatás 78 millió Ft os óvoda építésére vonatkozott. A
közbeszerzési pályázaton azonban, a legkedvezőbb nyertes
építési ajánlat 93, 6 millió Ft volt. Így az eredetileg tervezett
5 % önerőhöz a különbözetet, több mint 15 millió Ft-ot
nekünk kell hozzátenni. Hosszas meditálás kellett ahhoz,
hogy a legkedvezőbb megoldást, a hitelfelvételt válasszuk.
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Mérlegelni kellett, hogy ha kifizetjük az óvoda beruházást,
nem kerül-e veszélybe az intézmények működőképessége.
Az is kérdés volt, hogy az idén nyert 17 millió Ft ÖNHIKI-s
támogatást, vissza kell-e fizetni, ha beruházási hitel nélkül
rendezzük a számlát a vállalkozó felé ( így valószínűleg
felborult volna a felhalmozási mérlegünk). A képviselő
testület hosszasan vitázott a beruházási hitel felvételéről,
végül 8 igen szavazattal ( Csombók Gyula, Darabi János,
Demcsák Bertalan, Drabik Péter, Erdélyi Miklós., Máté
Béla, Oroszné Egressy Ágnes, Svéda István) és 2 nem
szavazattal (Gellér Miklós, Havasi Gusztáv), döntött a hitel
felvételéről. Nem volt ott az ülésen igazolt okból: Buzsik
István alpolgármester, és Tárkányi Csabáné.
Felhatalmazást kapott a polgármester, hogy a
megállapodást a VOLKS Bankkal 10 millió Ft 2,7 %-os
kamatozású beruházási hitel, 20 éves futamidőre történő
felvételére aláírja.
Hogyan változott a Polgármesteri Hivatal létszáma és
összetétele az utóbbi időben?
Szentpéteri Szabolcs jegyző az alábbi tájékoztatást adta,
mint a hivatalnokok munkáltatója.
Több személyi változás történt a Polgármesteri Hivatalnál.
Egy fő köztisztviselő jogviszony megszűnt a dolgozó
kérésére, egészségügyi állapotára való tekintettel részére a
vonatkozó jogszabály szerinti személyi juttatás került
kifizetésre, az összeg nem volt betervezve a költségvetésbe,
de az év közben keletkezett 4 fő tartós betegállománya
miatt-megtakarításból az előirányzat rendelkezésre állt. A
pénzügyi feladatok ellátására belső átcsoportosítás útján
került sor, egy fő köztisztviselő kezdte meg itt munkáját, a
pénzügyi munka szinten tartása érdekében igénybe vesszük
külső szakértő segítségét. Mezőőri járulék és talajterhelési
díj kivetésére és beszedésére, valamint az adók és adók
módjára behajtható köztartozások behajtására 1 fő
felvételre került. A hivatal szociális feladatokat ellátó,
három fő munkatárs közül, egy fő jelezte nyugdíjba
vonulását, a szociális feladatokat a jövőben két fő látja el,
ennek érdekében átszervezésre kerültek a munkakörök is, a
nem szociális jellegű feladatok e két ügyintézőtől
elkerültek. A hivatal személyi állománya a Képviselőtestület által meghatározott létszámúvá vált.
A Cigány Kisebbség lakhatási körülményei
meglehetősen rosszak. Milyen elgondolások vannak
ennek orvoslására?
A Nyíl és Dankó utcában mintegy 50 család él embertelen
körülmények között, kunyhóban. Igaz, több mint 20 db
szocpolos lakás van lebontva az alapig. Azok részére, akik
nem vétkesek a házak lebontásában vagy a szocpol
eladásában, segítséget kell nyújtani. Még 1993-ban került
sor telek kialakításra a Széchenyi utca és a Dankó utca
közötti szakaszon. A polgármesterségem első részében ezt a
területet pályázati pénzből feltöltöttük. Ezévben pályáztunk
út építésére azon a területen, de nem nyertünk. A képviselő
testület újra napirendre tűzte a telkek tulajdonba adását.
Máté Béla képviselő kapott megbízást az igények
felmérésére. Ha lesz elegendő jeletkező, és a CKÖ is
támogatja a telkek tulajdonba adását, akkor rövid időn belül
megkezdődhet az épitkezés. Az útra, a szennyvízvezetékre,
a csapadékvíz elvezetésre a tervek készen vannak. Az E-on
ingyen építi ki az elektromos hálózatot, a vízre és a gázra a
terveket megrendeltük.Atestületi döntés után indulhatunk.
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Tarapcsák Miklós Vadásztársaság
Néhány gondolatot szeretnék megosztani önökkel ami
vadásztársaságunk életében bekövetkezet megalakulásunk
óta, illetve jövőbeli elképzeléseinket tükrözi. Először is
meg szeretném köszönni azt minden földtulajdonosnak aki
megtisztelte vadásztársaságunkat azzal hogy termőföldjük
vadászatának hasznosítási jogát vadásztársaságunk
tagjainak adta. Mindenképpen megkívánjuk szolgálni ezt a
bizalmat a jövőben. Lehet hogy a mi vadásztársaságunk
nem egy „elit” társaság, de hogy egytől egyik mindenki
egyszerű, tisztességes, remek ember az bizonyos.
Megegyezik abban is a véleményünk hogy a vadászat
számunkra a szabadidőnk kellemes eltöltését jelenti ,és nem
azt hogy ez is egy olyan lehetőség ahol vitatkozni lehet egy
sor értelmetlen dolog miatt. Az ember azért választ hobbit
magának hogy a hétköznapok feszültségét levezesse, nem
pedig tetézze azt.
- Szeretnénk ha vadásztársaságunk egy olyan civil szervezet
lehetne működési területén, ami egy sor olyan programmal
tudná színesíteni az itt élő emberek életét hogy ez mindenki
számára, aki részt vesz rajtuk az szabadidejük igen kellemes
és tartalmas eltöltését jelentené. Gondolok itt a nyári
Aratófesztiválon való részvételünkre, vagy az őszi Sütőtők
Fesztiválon szereplésünkre, ezek az alkalmak semmi
másról nem szólnak csak arról, mindenki megálljon egy
kicsi a hétköznapok rohanásai között kapcsolódjon ki egy
pohár sör egy tál étel mellet, de a mi a legfontosabb a baráti
beszélgetések ami a rohanó hétköznapjainkba nem fér bele.
Terveink között szerepel még vadásznap és vadászbál
szervezése. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mivel mi
nem szeretnénk, ha vadásztársaságunk egy mások számára
elzárt közösség lenne, hanem igen is nyitva állnak ajtóink
mindenki előtt.
Szakmailag is teljesen másként tervezzük
vadásztársaságunk működését.
-elsődleges célunk a vadállomány szaporítása, anélkül hogy
másoknak vadkárt okoznánk, oly módon mivel társaságunk
tagjai jelentős földterülettel rendelkeznek nagy területeken
vadföldeket alakítunk ki saját földjeinken hogy
vadállományunknak egész évben biztosítva legyen a
zavartalan táplálkozása így minimálisra tudjuk csökkenteni
a vadkár okozást.
-fő feladatunk továbbá a ránk bízott termőföldek
terméseinek a védelme, vadőreink feladata a vad védelmén
túl a tulajdon védelme is ezt még hatékonyabban is tudjuk
biztosítani mivel zömmel gazdálkodó emberek vagyunk a
társaságban ezért szinte minden nap hosszabb rövidebb időt
töltünk a határainkban munkáink elvégzése miatt, és
pontosan tudjuk a környező földek tulajdonosait ezért
egyből észrevesszük, aki nem oda való és a tolvajok ellen
szigorúan fellépünk természetesen a rend ő rség
közreműködésével.
-külterületi utjaink állapotának a karbantartása szintén a fő
feladataink között szerepel, és még rengeteg dolog van amit
meg kívánunk valósítani a jövőben, amennyiben sikerül a
vadásztársaságunknak vadászterületet alapítani.
Az állam a vadászati jogot a föld tulajdon mellé rendelte, így
alakulhatott ki az a helyzet hogy mi földtulajdonosok élni
szeretnénk ezzel a jogunkka, tehát saját földjeiken
szeretnénk vadászni, ami természetesen a már meglévő és a
területen jelenleg vadászó Szatmár vadásztársaság
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tagjainak érdekeit sérti. Sajnos ez abban meg is nyilvánult
hogy a Szatmár VT három Ópályi vadászt kizárt a
társaságukból amiatt hogy beléptek a Tarapcsák Miklós
vadásztársaságba . Ebből a döntésből is tisztán látszik a két
társaság közötti különbség. Mi nem akarjuk megtorolni egy
tagunkkal szemben sem azt ha más véleményen van vagy
egyszerűen nem érzi jól magát abban a társaságban ez
legyen mindenki egyéni döntése. De emiatt nem
alkalmazunk semmilyen retorziót. Számunkra sokkal
többet jelent az, hogy barátok lehessünk, mint az hogy
bármi áron vadászhassunk.
Tehát az egész vadászterület alapításnak az a feltétele hogy
minél több földtulajdonostól kell meghatalmazást kérni a
vadászati jog hasznosítását illetően, ugyan is az a társaság
tud területet alapítani aki nagyobb területet tud lefedni. Ami
bizonyos, társaságunknak nagyon sok területet sikerült
lefednie, ebből következik hogy a 2006-12-23-án Ópályi
Teleházban megtartandó földtulajdonosi közgyűlést
követően nagy valószínűséggel 2007-03-01-től a Tarapcsák
Miklós vadásztársaság fogja kezelni a rá bízott területeket a
lehető legnagyobb gondossággal.
Még egyszer megköszönöm minden föltulajdonosnak a
belénk vetet bizalmat és a Tarapcsák Miklós
Vadásztársaság valamennyi tagja nevében kívánok
Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és egy mindenki
számára sokkal Boldogabb Új évet!
Tisztelettel: Kerékgyártó Sándor
Tarapcsák Miklós VT. elnöke

Érmindszenti zarándoklat
November 18-án, szombaton volt Romániában a XVII.
Érmindszenti zarándoklat. Az Ady Endre születésének 129.
évfordulójára rendezett zarándoklaton részt vett Ópályi
Község képviselőtestületének, és az Ópályiak Baráti
Körének delegációja, Erdélyi Miklós polgármester és
Buzsik István alpolgármester vezetésével (résztvevők:
Svéda István, Csombók Gyula, Oroszné Egressy Ágnes,
Máté Béla képviselők, a Baráti kör részéről Erdélyi Ilona,
Varga György). Érmindszent, mai nevén Adyfalva
közigazgatásilag Érkávás és Gencs településekhez tartozik,
melyekkel Ópályinak testvér települési megállapodása van.
A képen Todoran Ioan polgármester ünnepi köszöntője
közben és azAdy emlékmű látható.
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Katolikus Krónika
Csopák Miklósné : Hálaadás (részletek)
Hálát adunk neked jóságos Istenünk,
Hogy e szép naphoz elérkezhettünk,
Áldjuk és magasztaljuk a Te Szent Nevedet,
Aki megsegítetted a Te ópályi híveidet,
Leborulunk előtted főlséges Istenünk,
Hogy e nagy munkához adtál erőt nekünk.

megköszönni, az önkormányzatnak, az egyházközség
híveinek , az Ópályiból elszármazottaknak az
országhatáron belül és az országhatáron túl is , és minden jó
szándékú embernek. A szentliturgiánkban minden nap
megemlékezünk az egyházközség jótevőiről, és kérjük
rájuk az Isten áldását.
„ Szenteld meg azokat akik házad ékességét szeretik. „

Eseményeink, rendezvényeink:
Megköszönjük a Te végtelen jóságodat,
Hogy felújíthattuk a Te szent hajlékodat.
Köszönjük, hogy úgy irányítottad dolgainkat,
Hogy megnyerhettük hozzá a pályázatunkat.
Áldd meg azokat, akik-e nagy munkában segítettek,
Bármilyen módon e munkában részt vettek!
Áldd meg szeretett Püspök Atyánkat,
Aki szükségében kisegítette egyházunkat!
Adj neki egészséget és hosszú életet,
Hallgasd meg a mi buzgó kérésünket!
Áldd meg Önkormányzatunkat, akik szintén segítettek,
S viszonozd nekik jó lelkűségüket!
Áldd meg a mi kedves Lelkipásztorunkat,
Aki-e nagy munkában irányította egyházunkat!
Jópásztor módjára tereli e nyájat,
S jógazda módjára irányította munkánkat.
Minden tőle telhetőt mindenben megtett,
Sokat dolgozott azért, hogy a templom ilyen szép lett.
Oltalmazó Szűzanyánk, templomunk védőszentje!
Ó tekints e nyájra és esedezz érte!
Hogy minden ima mely innen száll az égbe,
Meghallgatást nyerjen, Te könyörögj érte!
Legyen ez a templom a mi sziklavárunk,
Itt kapjuk az erőt, hogy mindig helytálljunk!
Add Urunk, hogy minden vasárnapi harangkondulásra
Szent házad felé induljon ez egyház minden tagja!
Hogy ezek a szép új padok mindig tele legyenek,
Megtöltsék azokat felnőttek, s gyerekek!
Add, hogy minél többen dicsérjük itt a Te szent nevedet,
Legyen áldott az Atya, a Fiú, és a Szentlélek! Amen

Az

elmúlt esztendő az Ópályi Görög Katolikus Egyház
életében a templom belső felújításának eseményeivel telt
el. Felborította a megszokott liturgikus rendünket,
megmozgatta és izgalomban tartotta az egész
egyházközséget. A tábori misék hangulata és a munkák
befejezésének várása egy kicsit a karácsonyt, a
Krisztusvárás hangulatát is előre vetítette. Amilyen
csodálatos öröm a családnak együtt ünnepelni a karácsonyt,
olyan öröm és boldogság volt számunkra a megszépült
templom megáldása és megszentelése. Dr, Keresztes
Szilárd Püspök Úr a szentbeszédben elismerően szólt az
egyházközség összefogásáról és anyagi
áldozatvállalásáról. Sokan jegyezték meg azóta is, hogy
amit az elmúlt esztendőben véghezvittünk az példaértékű.
Példaértékű, mind a türelemben, mind a pozitív
hozzáállásban, a segítő kétkezi munkában, az adakozásban,
az anyagi áldozatvállalásban. Mindezeket itt is szeretném

- Jótékonysági bált rendeztünk amely hangulatával
közösségteremtő volt, bevételével pedig sokat segített a
felújítási munkák kiadásaiban.
- Nyári kirándulás: A templomba becsületesen járó
gyerekek közül a felsősökkel Esztergomban töltöttünk
néhány felejthetetlen napot. Hajóval mentünk a visegrádi
várba.
- Máriapócsi gyalogos zarándoklatunra immár 4. éve több
mint százan indulunk el, hogy az út fáradalmait felajánlva
hálát adjunk , segítséget és erőt kérjünk az Istenszülőtől.
- Egyházközségi nap Augusztus 20.-án. Az ünnepi
szabadtéri szentmise végén a magunk által sütött kenyeret
megáldva közös ebéddel töltöttünk el egy felejthetetlen
szép napot a sportpályán. Az egész napot családias
programokkal töltöttük meg. Gyerekek, idősek, családok,
mindenki megtalálta a maga szórakozását.
- Templomszentelés: Püspök úr meglátogatta
egyházközségünket, elismerte erőfeszítésünket,
megáldotta és megszentelte a megújult Isten házát a
templomot.
- Karácsonyi koncert: Templomunkban először, talán az
elmúlt évek legsikeresebb hangversenyének sikerült helyet
biztosítani templomunkban, hogy az ének lelket felemelő
ereje is segítsen a karácsonyi készülődésben.
- Egyházközségünk énekkara az idén is több alkalommal
igyekezett énekével a rendezvényeket és az ünnepeket
színesebbé és ünnepélyesebbé tenni.

A karácsony üzenete!
A karácsonyban minden ember mást lát és mást ünnepel, de
a legfontosabb, hogy „ Velünk az Isten ” . Isten beköltözik a
világunkba és be akar költözni az életünkbe is. A
legszerethetőbb módon érkezik közénk, kisgyermekként
adja a kezünk be magát és szolgáltatja ki az életét nekünk.
Ahogyan akkor ott volt az életére törő Heródes, úgy ma is
vannak az Isten ellen támadók, de ahogyan akkor voltak
szerető pásztorok és bölcsek ma is vannak Istent szerető
emberek.
„ Immánuel Isten velünk Isten gyermekei leszünk. „

Karácsonyi ünnepi szertartásaink rendje:
December 24. Rendhagyó módon a falu főbb utcáinak
végéről 4-óra körül indulunk a templomba karácsonyi
énekeket énekelve, kántálva.
Este ½ 5 órakor az énekkarunk énekel, majd a
gyermekek pásztorjátéka után a pásztorok miséje
Éjfélkor Nagyesti zsolozsma
Karácsony mindhárom napján 10 órakor kezdődik a
szentmise
December 31. vasárnap, délelőtt 10 órakor lesz az
évzáró szentmise
Orosz István parochus
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Református gyülekezet hírei
Imatermünkhöz tartozó teakonyha és mosdóhelyiségek
kialakítását áldásos volt egyházközségünk gondnokának
megálmodni és indítványozni. A szükséges presbiteri
határozatokat követően a végleges kivitelezési munkák
befejezését mindannyian vártuk már. Elkészült, és
köszönet érte. Ugyanígy köszönet illeti a presbitériumunk
és gyülekezetünk tagjait, akik áldozatos adományukkal
termünk új padlócsempe burkolatát valósították meg.
Egyházunk nevében hálásak vagyunk október 7-én egész
napos szeretetmunkáért. Ezen a napon új kocsibejárat
betonozására került sor a presbiter testvérek vezetésével,
valamint gyülekezetünk több férfi tagjával.

Templomtakarítás közben

Kocsibejáró készítése
Ugyanezen a napon templomunk belső takarítása is
megvalósult a nőtestvéreink keze által. A szorgos kezű
hívek részére szeretetadományból üstben főtt a babgulyás,
amely finom ebédet harmincketten fogyasztottunk el azzal
a száz fánkkal, amely jól kiegészítette
megvendégelésünket. Isten tartsa meg nőtestvéreink főzni
és sütni tudó szokásait.
Minden vasárnap este énekkari próbán készültünk,
hogy szolgálatunk lelkiekben valóban építő legyen október
23-án a körösladányi harangszentelési ünnepségen.
Istennek hála mind a templomban, mind pedig az 1956-os
emlékműnél énekelhettünk sokak épülésére. Ezután
hallgattuk meg az új harang megkondulását. Erre az
ünnepségre gyülekezetünk tagjaival érkezhettünk meg
reggel 9 órára, ahol a gyülekezet idősek otthonában
reggelivel vártak bennünket. Az ünnepségek után pedig a
gyülekezeti házban a közös ebéd elfogyasztása után
indulás előtt a Helytörténeti Múzeumot látogattuk meg.
Ezen a teljes nyáriasnak mondható napon pontosan
sötétedésre értünk vissza.
Egy másik, igen szép napsütéses időt kapva november
25-én valósult meg egészen rövid idő alatt
templomkertünk takarítása.
Egyházunk nevében itt szeretném megköszönni
községünk Polgármesterének a betonozás előtti és
szemétszállítási és ez évben mindennemű közmunkások
által nyújtott segítségét.

November 27-29-ig templomunkban a hetedik
lelkészházaspár, Szalai Kont és Szalainé Gacsályi Dóra
Kocsordi Református Gyülekezet lelkészei evangelizációs
esték keretében hirdették Isten Igéjét. November 30-án és
december 1-jén pedig az általam meghívott lelkészek közül
negyvennyolcadikként Vass Sándor, Debrecen Tégláskerti
lelkész tolmácsolta közöttünk az igei üzenetet. Az Úr
áldása legyen életükön, szolgálatukon családjaikkal
együtt. Advent első vasárnap, ez az evangelizációs hét az
Úrvacsora sákramentumával egybe kötött ünnepi
istentisztelettel zárult.
A hittanos gyermekeinkkel és az énekkar tagjaival
november második felétől készülünk Karácsony szent
ünnepére. Előtte azonban még gyülekezetünk betegjeit
imáink mellett személyesen is felkeressük itt, kórházban és
az idősek otthonában egyaránt.
Minden kedves testvéremnek áldott karácsonyi
ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok családom
nevében is.

Veress Imre lelkész

Énekkarunk Kőrösladányban
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A Jókai Mór ÁMK hírei, történései
- Nyugdíjkorhatárhoz közeledve felmentési idejét tölti
Balogh Lászlóné óvónő, dr. Széll Ferenc Csabáné és Novák
Ferencné tanítónők. Jó egészséget és kellemes pihenést
kívánunk számukra!
- Az idén is részt vesznek színházi előadásokon a bérlettel
rendelkező diákjaink és óvodásaink. Mese bérlete 64
gyereknek, Tini bérlete pedig 15 tanulónak van. November,
december hónapban 2 színházi előadásra került sor.
- November 8-án 42 gyerek ortopédiai szűrővizsgálaton
vett részt Mátészalkán. Részükre minden héten hétfőn
szakember tart gyógytestnevelést iskolánk tornatermében.
- November hónapban szüreti vetélkedőn vehettek részt az
alsó és felső tagozatos gyerekek, ahol játékos, ügyességi
feladatokban mérhették össze tudásukat, erejüket.
- November 22-én színvonalas színházi előadásra került sor
az iskola tortantermében „Jövőre veled ugyanitt” címmel a
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színészei
szórakoztatták a közel 200 fős publikumot.
- A mesemondás iránt érdeklődő gyerekek november 23-án
mesemondó verseny keretében adhatták elő kedvenc
meséiket népes közönség jelenlétében. A legügyesebbek
értékes könyvjutalomban részesültek.
Ugyan ezen a napon 33 felsős tanuló 3 felnőtt kíséretében a
Júlia Fürdőben töltöttek egy kellemes délutánt, majd
élőben megtekinthették a Magyarország-Spanyolország
női kézilabda mérkőzést.
- November 24-25-26-án továbbképzésen vett részt
Nyíregyházán Svéda István és Svéda Istvánné. A kurzus
témája a „Fenntartó szerepe az esélyegyenlőség
biztosításában”.
- November 27-én tantestületünk fogadóórát tartott,
melyen minden szülő érdeklődhetett, tanácsot kérhetett
gyermeke tanulmányi munkája felől.
- November 28-án az ÖT program (Összetartó Társadalom)
keretében újra együtt töltöttünk egy délutánt.
Bemutatkoztak az iskolában működő művészeti csoportok
egy-egy előadással, majd karaoke verseny következett,
melynek valamennyi résztvevőjét jutalomként
megvendégeltük.
- November, december folyamán 8. osztályos tanulóink
nyílt napokon vették részt a következő mátészalkai
intézményekben: Gépészeti Szakközépiskola, Baross
László Mezőgazdasási Szakközépiskola, Déri Miksa
Szakközép és Szakiskola. Ezt megelőzően pályaválasztási
kiállításon vett részt valamennyi tanuló Nyíregyházán a
BUSZACSA-ban.
- December 4-én Mátészalkán a Móra Ferenc Általános
Iskolában szépolvasó versenyt rendeztek. Iskolánkat 6
tanuló képviselte, közülük a 3-4. osztályos korcsoportban
NagyAlexandra 3. helyezést ért el.
- Idén is sor került december 6-án a hagyományos mikulásnapi ünnepségre, melyen a műsort az első osztályosok és az
alsós SNI tanulók adták. Minden gyerek nagy izgalommal
várta az ősz szakállú télapót, aki most is elhozta nekik a
várva-várt csomagokat. Ünnepségünket megtisztelte
Erdélyi Miklós Polgármester Úr is.
- December 8-án iskolánk aulájában Puskás Ferencre
emlékezve kiállítást szerveztünk, gyertyagyújtással
adóztunk nagysága előtt.
Délután 4-től este 8-ig a kultúrházban suli diszkót

szerveztünk, melyen 74 tanuló táncolhatott, szórakozhatott
tanári felügyelet mellett.
- December 11-én Sportgála keretében Svéda István
igazgató úr „Fogyatékkal élő gyermekek sportjának
támogatásáért” kitűntetésben részesült. A díjat Sz-Sz-B.
Megyei Fogyatékkal Élők Sportszövetsége adományozta.
- Mikulás-vonattal kirándultunk Debrecenbe december 14én. A 65 gyereket 7 nevelő kísérte el. Már a vonaton
többször találkozhattunk a Mikulással, aki csomagot és
virgácsot osztogatott. Ellátogattunk a Déry Múzeumba és a
Református Kollégiumba is. Fáradtan, de élményekkel
gazdagon tértünk haza.
- Iskolánk tanulói lázasan készülődnek a szeretet ünnepére.
Minden osztály igyekszik hangulatossá varázsolni
tantermét. Gyerekeink boldogan díszítették fel az aulában
felállított nagy, közös karácsonyfánkat.
Iskolai karácsonyi ünnepségünkre december 21-én délelőtt
kerül sor.
- December 22. péntek igazgatói szünet. A téli szünet idén
december 27-től január 2-ig tart. Az első tanítási nap január
3. Szerda
Svéda István igazgató

Óvoda
2006 ősze nagyon fontos és emlékezetes időpont marad
óvodánk életében. November elején ugyanis
beköltözhettünk szép és impozáns új óvodaépületünkbe.
Óvodás gyermekeink és a dolgozók nevében még egyszer
köszönet érte mindazoknak, akik közreműködtek az épület
létrehozásában. Kiemelten Erdélyi Miklós polgármester
úrnak, Szentpéteri Szabolcs jegyző úrnak, Svéda István
igazgató úrnak, Drabik Péter igazgató helyettes úrnak és
képviselő-testület tagjainak.
Köszönjük az Ópályi Általános Iskola Tanulóiért
Közalapítvány kuratóriumának, szülőknek, akik a
jótékonysági báli bevételből 404.000 Ft-tal járultak hozzá
az épület berendezéséhez. Ebből az összegből szőnyegeket,
játékokat, könyveket vásároltunk óvodás gyermekeink
részére.
Óvodánk 4 csoporttal működik, 102 gyermekkel, melynek
oktató nevelő munkáját 8 óvónő látja el, az óvoda vezetője
is önálló csoportban dolgozik.
December 6-án Mikulás ünnepséget rendeztünk óvodánk
aulájában, melyet igen jó hangulatban töltöttünk el.
Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Erdélyi Miklós
polgármester úr és Svéda István igazgató úr. Köszönet az
anonim felajánlónak az új mikulás ruháért, melyet
óvodánknak ajánlott fel.
Lelkesen készülnek gyermekeink a karácsonyi ünnepségre,
melyen nagycsoportosaink egy betlehemes játékot adnak
elő szüleik, meghívott vendégeink és természetesen a
maguk és a mi dolgozóink örömére. Az aulában hatalmas és
szépen feldíszített karácsonyfa várja a gyerekeket és
vendégeinket. Az ünnepre készülve óvodás gyerekeink és a
dolgozók nevében kívánjuk, hogy karácsony fénye, melege
és szeretete kísérje minden jóakaratú ember életét a
továbbiakban is.
Papp Jánosné óvoda vezető

XII. évfolyam

12. oldal

2006. december

Puskás Ferenc emléktorna
Puskás Ferenc Emléktornát rendezett az Ópályi Öregfiúk
csapata. Az Ópályi Általános Iskola tornatermében négy
háromfős csapat mérte össze erejét. Egy méteres kiskapura
folyt a játék. Szaporán hullottak a gólok. A résztvevők
oklevelet kaptak a gy ő ztes pedig kupát. Az
eredményhirdetés után megnéztük a londoni legendás 6:3as mérkőzésről készült filmet és elbeszélgettünk Puskás
Ferenc játékos múltjáról. Így emlékeztünk Puskás Öcsire.

Beszámoló az Ópályi S.E.
labdarúgó szakosztályának működéséről
Labdarúgó szakosztályunk a szokásos lelkesedéssel,
megfelelő színtű felkészüléssel, ám a szokásosnál
kedvezőbb előjelekkel indult neki a bajnokság őszi
fordulójának. Tehettük mindezt azért, mert több régebben
már nálunk futballozó, de időközben más egyesületekhez
távozó labdarugónk (előzetes ígéretét betartva) visszatért
egyesületünkhöz.
3 fő érkezett vissza Túrricséről, egy fő Nyírcsaholyból, egy
fő Nábrádról. Továbbá sikerült leigazolnunk két
futballistát a szomszédos Nagydobosról és egy játékost
Nyírcsaholyból.
A fennt említettek miatt így csapatunk jelentősen
megerősödve várta a rajtot.. Ez az új helyzet nem csak a
csapat megerősödését jelentette, hanem azt is, hogy egy
egészséges versenyhelyzet alakult ki a játékosok között,
ezáltal már a cserepadra is olyan játékosok kerültek, akik
bármikor bevethetőek voltak, nem csökkentve ezzel a
csapat pillanatnyi teljesítményét.
A mostani kedvező helyzet kialakulásához, ha csak kis
mértékben is, de közrejátszott az is, hogy a játékosok a
győztes meccsek után minimális összegű juttatásban
részesültek. Ez más megyei szintű csapatoknál is
alkalmazott dolog, viszont a juttatás mértéke nálunk a
legalacsonyabb. Tehát nem a pénz motiválta a játékosokat
az eredmény elérésében, hanem a csapatszellem, a győzni
akarás a technikai tudás megfelelő alkalmazása.
Ezért is elismerésre méltó a jelenlegi harmadik hely a
tabellán
1- Csenger SIEBEL FC - 36p, 2- Kocsord - 32p,
3 - Ópályi - 29p, 4 - Tunyogmatolcs - 28p, 5 - Tarpa - 26p,
6 - Vámosoroszi - 22p, 7 - Nagydobos - 20p.
Az ifjúsági csapat is kiválóan teljesítette az őszi szezont.
Ők szintén a harmadik helyről várhatják a tavaszi

folytatást. Ami azért is elismerésre méltó, mert sajnos a
mostani fiatalok között egyre kevesebb az olyan gyerek,
aki a sportot, azon belül is a labdarúgást tekinteni
hobbijának. Ezért egyre nehezebb a csapatépítés, nincs
meg az a tendencia, mint régen. Kimaradnak azok a
bizonyos lépcsőfokok a fiatalok életében, ami azt
eredményezhetné, hogy jó futballisták váljanak belőlük.
Pedig a feltételek adottak. Párját ritkítóan szép
környezetben található a futballpálya, amelynek a talaja is
jó állapotban van és csak úgy, mint a tornaterem, állandóan
rendelkezésre áll a futballozni vágyóknak. A kiszolgáló
helyiségek, öltözök stb. állapota is olyan, hogy sokan
irigyelhetik tőlünk.
A Polgármesteri Hivataltól a részünkre megszavazott
anyagi támogatást rendszeresen megkaptuk. Működési
gondjai nincsenek az egyesületnek, amelyért sporttársaim
nevében is szeretnék ezúton köszönetet mondani. Ehhez
tartozóan fontos feladatomnak tekintem a jövőben a helyi
és az Ópályiból elszármazott vállalkozók bevonását a falu
sportéletébe esetleges anyagi támogatás kieszközlését.
Tovább célunk jelenlegi pozíciónk megerősítése és a
lehetőség szerint feljebblépés, hogy méltóak legyünk
falunk sport-hagyományaihoz.
Takács Ferenc, elnök Ópályi K.S.E.

Az ősznél szebb a TAVASZ
Az őszi szereplés nem olyan szépre sikeredett a férfi
kézilabda csapatnál, mint vártuk.
A megye legjobb keretével rendelkező csapat, a bajnoki
szereplések során nyerhető mérkőzéseken botlott. Ennek
következtében elszálltak a BL-indulás reményei. A záró
összejövetelen alaposan kiértékeltük a teljesítményt,
okulunk az elkövetett hibákból, tavasszal szebbik oldalát
láthatja csapatunknak a szurkolók serege.
Szurkolóinknak, a Fan Club tagjainak Boldog Ünnepeket,
eredményes 2007-es esztendőt kívánunk!

A csapat tagjai: Kun Csaba, Kun Ákos, Orosi Géza, Kupai
Ferenc, ifj. Farkas Ferenc, Hornyák Lajos, Drabik Péter,
Papp László, Farkas Ferenc, Kedves Attila, Tóth Zoltán,
Németh István, Dani Csaba, Tisza István, Tamás Endre

