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 Tisztelt Ópályiak és más érdeklődők!

 Szeretettel köszöntöm Önöket a 720 éves Ópályi polgármestereként 
ezzel a kiadvánnyal. Röviden, tömören sok képpel mutatom be sze-
retett falunkat. 

Az Ópályi írott forrásai című könyv tartalmazza azokat az ismereteket, 
amelyeket érdemes tudni falunk múltjáról. 

Falunk él, fejlődik. Szép óvodánk, iskolánk, hivatalunk, templomaink, teleházunk, falusi 
múzeumunk és galériánk, gyermek és háziorvosunk, konyhánk, szabadtéri színpadunk, 
művelődési házunk, közmunkás bázisunk van. Rendezett, virágos utcáink, tereink mentén 
szép, rendezett porták sorakoznak. 

Községi rendezvényeink sok látogatót vonzanak. Idén rendeztük a XX. Nemzetközi Arató-
fesztivált és megünnepeltük falunk 720. születésnapját . Templomainkban élénk hitélet zaj-
lik. Nemzetközi kapcsolataink Kárpátaljától Erdélyen, Felvidéken, Lengyelországon keresz-
tül Hollandiáig terjednek. Egyszóval élhető falunk van, ahol mindenki jól érezheti magát. 

Fogjunk össze, hogy megőrizhessük falunk értékeit és békésen éljenek a falu polgárai egy-
más mellett. Az idelátogató vendéget kápráztassuk el falunk csodáival. 

Ópályi 2014 szeptember 30.

     Erdélyi Miklós polgármester 

www.opalyi.hu



Az Ópályi 
Jókai Mór 
Általános Iskola 

2001-ben egy új épület-
szárny épült, melyben a föld-
szinten kapott helyet a könyv-
tár, az ebédlő és a kony ha, az 
emeleten pedig 7 tanterem, 1 szer-
tár, nyelvi labor és informatika szak-
tanterem. 2011-ben új számítógép-
termet ala kítottunk ki az iskolában.
Hét tanteremben interaktív tábla és 
laptopok segítik nevelőink munkáját.

Az Iskola önálló intézménye az önkor-
mányzatnak. 2013. január 1étől az isko-
la fenntartója a KLIK lett, a működte-
tést az önkormányzat – jó gazda 
módjára – vállalta.

Iskolánk tanulóinak száma 256 fő, az 
SNI-s tanulók száma 100 fölötti. Jelen-
leg 15 tanulócsoportban tanul a 256 
gyerek, akikkel 26 pedagógus 3 asszisz-
tens 1 iskolatitkár foglalkozik.
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Az Ópályi Mesevár 
Óvoda 

Az Ópályi Mesevár Óvoda két épületé-
nek 6 csoportjában 160 gyermeket fo-
gadunk. A „Játékra épülő személyiség-
fejlesztő pedagógiai program”-ra építve 
fejlesztjük, neveljük a gyermekeket, 14 
fő pedagógus és 9 fő technikai dolgozó 
segítségével. 
Ebben az évben az Integrált Pedagógi-
ai Rendszer keretén belül több, mint 11 
millió Ft-ot költhetünk ágynemű garni-
túrára,  különböző informatikai-, digi-
tális-, fejlesztő eszközökre, játékokra, 
kirándulásokra, melyek a gyermekek 
harmonikus fejlődését elősegítik és fe-
lejthetetlen élményeket nyújtanak szá-
mukra.



Nemzetközi Aratófesztivál Ópályiban 

Idén huszadik alkalommal ren deztük meg községünk legna-
gyobb ünnepét az aratófesztivált. A hazai aratócsapatokon 
kívül fogadunk vendégeket Len gyel országból Duklából, Fel-
vidékről Jánokról Erdélyből Erzsébetbányáról, Domahidáról, 
Gencsről, Majtényból, Kárpátaljáról Nevetlen faluból. Célunk 
a hagyományos aratás bemutatása és a barátság ápolása.  



Hagyományőrzés

A modern, számítógépes vi-
lágban a régi paraszti életmód 
eszközeit már elvétve használ-
ják. Létrehoztuk a falusi mú-
zeumot és falusi galériát, ahol 
összegyűjtöttük a még fellel-
hető eszközöket. Kiállításun-
kon megtekinthetők a paraszti 
udvar felszerelései és a háztar-
tásban használatos egyszerű 
tárgyak. Horpácsik Jánosról 
termet neveztünk el. Ő itt élt 
Ópályiban és a népművészet 
mestere volt. Táncait ma is ta-
nítják. Nevét viseli a kultúrház 
és a néptánccsoport. A Pénzes 
Györgyről elnevezett falusi 
galériában rendszeresen szer-
vezünk kiállításokat.



Az írásos és tárgyi emlékekből 
kiderül, hogy az 1600-as évek 
elején térhetett át a falu akkor 
még egyetlen gyülekezete a 
református hitre. A történelem 
viharai, próbatételei még in-
kább megerősítették ezt az itt 
élőkben. A 2011-es nép szám-
lálási adatok szerint is a falu  
legnagyobb közössége. 

A görög katolikus templomot 
1796-ban építették barokk stí-
lusban. A környék egyik leg-
szebb műemlék temploma az 
ikonosztázionja és az oltárképe 
egészen egyedülálló. A temp-
lomot Szűz Mária oltalmára 
szentelték, amelynek ünnepe 
október elseje. A templom-
ünnepet hagyományosan ok-

Történelmi egyházaink

tóber hónap első vasárnapján 
tartják. Az óvodában és az 
iskolában rendszeres a hit-
oktatás. Az egyházközség 
kiemelkedő eseménye a 
gyalogos zarándoklat Má-
riapócsra. 

Az Ópályi Görög katolikus Egyházközség 

Rendszeres gyermek- és ifjú-
sági alkalmakon keresztül 
igyek szünk a jövő nemzedék 
szívébe is elplántálni Isten 
szeretetét. A felnőttek számára 
is rendszeresen tartunk hit- és 
közösségépítő alkalmakat. Je-
len leg egy testvér gyüle ke ze-
tünk van a kárpátaljai Csonka-
papiban.

Az Ópályi Református Egyházközség



Közművelődés 

Az Ópályiak Baráti Köre Egyesület szervezi a közművelődési feladatokat a képviselő 
testülettel kötött megállapodás alapján. Az egyesület a Leader vidékfejlesztési pályá-
zaton nyert pénzből felújította a művelődési házat, amit Horpácsik Jánosról, egykori 
neves néptáncosról, neveztek el. Az államtól kapott támogatásból és bérleti díjakból 
fizetik a dolgozókat, a működtetési költségeket és a szakkörvezetőket. Néptánccso-
port, modern tánccsoportok, népdalkör működik. Fenntartják a falusi múzeumot, 
rendszeresen kiállításokat szerveznek a falusi galériában. A teleházban ismeretter-

jesztő programok zajlanak, angol nyelvoktatás, számítógépes képzések. Pá-
lyázatok segítségével szakmát adnak az elmaradottak kezébe. Részt 

vesznek a falu virágosításában. Az iskolával és az óvodával kö-
zösen szervezik a községi ünnepségeket, vetélkedőket. 



Információs kiadvány.  
Kiadja Ópályi Község Önkormányzata

Felelős kiadó: Erdélyi Miklós polgármester
Információ:www.opalyi.hu        

Tel.:+36 44 407 551;+36 30 229 33 41

Közfoglalkoztatás
 
Több mint 200 embert foglal-
koztatunk a  Munkaügyi  Köz-
pont  mezőgazdasági  start, he-
lyi sajátosságú foglalkoztatás, 
hosszabb idejű foglalkoztatás, 
téli foglalkoztatás, mezőgazda-
sági földutak karbantartása és  
hosszabb távú programjaiban.  
Ezekhez beszereztük a szüksé-
ges eszközöket, a betonelem ké-
szítő gépet, traktort, pótkocsit, 
ekét, tárcsát. kultivátort, gré-
dert, motoros fűkaszákat, moto-
ros permetezőket, kézi szerszá-
mokat. A felújított  közmunkás  
bázis valóságos kis üzemmé  
nőtte ki magát.


