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Aláírták az óvodabővítés támogatási szerződését Debre-
cenben a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. és az
Önkormányzat képviselői. Kólya Tamás a MAG Zrt.
főosztályvezetője, Erdélyi Miklós polgármester és Lipták
József jegyző hosszú pályázati folyamat végére tett pontot
az aláírással. Az eseménynél jelen volt a MAG Zrt.
részéről Joó-Néninger Lívia az Észak-alföldi Osztály pro-
jektmenedzsere és Ópályi részéről Lukovics István a pá-
lyázat készítője. Az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0002
azonosító számú, a Jókai Mór ÁMK óvodai
kapacitásbővítése új telephely létesítésével Ópályi község-
ben című pályázat közel 120 millió Ft. támogatást nyert,
amihez 6.5 millió Ft saját erőt biztosít az Önkormányzat.
A képviselő testület figyelembe vette, hogy a 2006-ban
épült négy csoportos új óvoda nem tudja biztosítani vala-

mennyi óvodáskorú gyerek óvodáztatását, ezért döntött a
két csoportos óvoda  megépítése mellett. A korábban ál-
talános iskolaként, jelenleg polgármesteri hivatalként
működő épületet  alakítják át óvodává. A pályázat nemc-
sak az épület felújítását tartalmazza, hanem eszközök,
játékok, bútorok beszerzését is. A beruházással
megteremtik az egészséges környezet és a hatékony
nevelés infrastrukturális feltételeit és  az óvodáztatáshoz
jutás esélyét minden gyerek számára. A terveket a Bereg-
Terv tervezője Lévai Szabolcs készítette. Most a közbesz-
erzési eljárás előkészítése van  folyamatban, azt követi a
kivitelező kiválasztása és utána kezdődhet az építkezés.
Az óvoda 2013 augusztus végére elkészül.  

Erdélyi Miklós polgármester

Óvodabővítés Ópályiban
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Tenisz torna
Szombat reggel 9.00 órakor sorakoztak fel a tenisz párok
a II. Ópályi Open nemzetközi páros teniszverseny megny-
itójára a mátészalkai tenisz centrumban. A versenyre két
pár érkezett a lengyelországi Duklából és egy pár a romá-
niai Erzsébetbányáról. Mellettük hat páros nevezett a
versenyre Ópályiból és Mátészalkáról. A sorsolás után
kezdetét vette a küzdelem. A három pályán három-három
csapat küzdött a csoportelsőségért, amit végül is a Szűcs
Bálint- Bazula Szabolcs a Szénás Sándor-Kirvai János és
az ifju és idős Bazula Géza páros szerzett meg. Ők
körmérkőzésen döntötték el a végső sorrendet. A döntőben
a két Bazula Géza, apa és fia szerezték meg az első helyet.
Az első, másodi és harmadik helyezett csapatok oklevelet

és kupát kaptak. A legtechnikásabb játékos címet Banda
István a nyolcadik X-hez közeledő, de kiválóan játszó
sportember érdemelte ki. A verseny nagyon sportszerű
légkörben és baráti hangulatban zajlott. A verseny tisz-
taságáról és a szabályok betartásáról Halász László tenis-
zoktató, verseny bíró gondoskodott. A verseny szervezői
Bazula Géza és Erdélyi Ferenc nagy munkát végeztek. A
technikai hátteret az ópályiak biztosították, a labdaszedők
is általános iskolás pályi lányok voltak. A támogatók
elégedettek lehettek a nemzetközi verseny  színvonalával
és eredményeivel.

Erdélyi Miklós polgármester

Templomünnep Ópályiban

Az ópályi  görög katolikus templomot 1796-ban szentelték
fel az Istenszülő oltalmára.  Azóta minden évben meg-
tartják a templom  ünnepet, így emlékezve a templom
születésnapjára. Az ünnepi szent liturgián tíz környékbeli
pap vett részt a helyi esperes parochus Gelsei Gábor mel-
lett. Kivették részüket a ünneplésből a pályi gyerekek is,
tizenkilenc ópályi gyerek sorakozott fel a szentmise alatt
templomi ruhában ministránsként segédkezve a szent litur-
gia folyamán. 

Itt volt a falu korábbi papja Orosz István kerületi esperes
és Ihnát János főesperes, aki az ünnepi prédikációt tartotta.
Kiemelte a család és a munka fontosságát a mindennapok-
ban. Az ünnepelni tudás csak a kettő megtartásával lehet-
séges. A szentmise végén  körmenettel tisztelegtek az
ünnep alkalmából  a hívek és közel háromszázan részesül-
tek a miroválás szentelményében

Erdélyi Miklós polgármester

Megnyitóra sorakoztak fel a versenyzők, a segítők és a
rendezők.
Balra  a második helyezett páros Szücs Bálint és Bazula
Szabolcs, középen Halász László  vezető bíró, jobbra
ifjú Bazula  Géza és idős Bazula Géza a tornagyőztes
páros ▬►
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A Vásárhelyi  Terv Továbbfejlesztési program keretében
megvalósuló  Szamos-Kraszna közi árvízszint csökkentő
tározóhoz kapcsolódó nyílt napot tartottak  Ópályiban  a
Falusi Múzeum „Pénzes György” nagytermében. A pro-
gram résztvevői megismerhették a tározóval kapcsolatos
háttér információkat, megnézhették a víztározó maket-
tjét, találkozhattak a projektben   dolgozó szakem-

berekkel, akiknek kérdéseket tehettek fel.    Erdélyi Mik-
lós polgármester rendhagyó földrajzórát tartott a helyi
általános iskola hetedik és nyolcadik osztályosainak.  A
tanulók a korábbi nagy tiszai árvizekről, a Tisza szabály-
ozásáról, a víztározók építéséről, azok árvízvédelmi
szerepéről és Szamos-Kraszna közi tározóról tudtak meg
többet játékos formában. 

Az október hatodikai megemlékezés után Dr Széll Ferenc
Csaba háziorvosnak díszpolgári címet adományozott Ópá-
lyi község képviselő testülete. 

Dr Széll Ferenc 1972 október 1.én került Ópályiba. Frissen
diplomázott orvosként foglalta el a szolgálati lakást, a
rendelőt és lett a falu körzeti orvosa. Akkor Ópályi felnőtt
és gyermek betegei  mellett el kellett látni egy másik
község, Nyírparasznya betegeit is. Ma, az akkori feladatot
három orvos végzi.Debrecenben és Hajdúszoboszlón
nevelkedett. A középiskolát és az egyetemet Debrecenben
végezte. Az utolsó két évben a mátészalkai járástól
ösztöndíjat kapott, azzal a feltétellel, hogy a diploma
megszerzése után itt helyezkedik el. A fiatal orvos hamar

megtalálta a hangot a hozzá tartozó betegekkel. Jó diag-
nosztának bizonyult, amit egy idő után a kórházi szakem-
berek is elismertek. A munkahét hat napig tartott, nem volt
szabad szombat. A hétvégi ügyeleteket Nagydobos és
Szamosszeg orvosaival felváltva adták. Nem volt ilyen
technikai felszereltség, mint manapság. Nem volt
számítógép, mobil telefon, mindent kézzel kellett végezni.
Az Ópályi hatos hívószámú kurblis telefon, ha megszólalt
menni kellett. Várta doktor urat a beteg még éjszaka
is.Időközben változott a világ. Betéti társaságot alapítottak
és vállalkozó orvos lett. A rendelőt és a szolgálati lakást
az önkormányzattól megvásárolták és szépen felújították.
A rendelőt modern diagnosztikai eszközökkel szerelték fel.
A vizsgálatok nagy részét helyben is el tudják végezni. A
rendelés utáni ügyeletet Mátészalka biztosítja, így
lehetőség nyílik évente egy-két hetes pihenésre is.
A falu doktor bácsija munkájának eredményeképpen, az
egészségügyi mutatók az átlagnál jobbak Ópályiban. A
sok-sok ismeretterjesztő és felvilágosító előadás is hoz-
zájárult ehhez az eredményhez. A negyven Ópályiban
eltöltött év megbecsülést szerzett a doktor úrnak. Ezt a
rendkívül hosszú egy munkahelyen, egy faluban,
kiemelkedő munkával eltöltött életutat köszöni meg a
képviselő testület azzal, hogy Dr Széll Ferenc Csabának
díszpolgári címet adományoz.

Máriapócsi zarándoklattal vette kezdetét az államala-
pításhoz köthető ünnepség sorozat. Gelsei Gábor görög
katolikus esperes vezetésével közel kétszázan zarán-
dokoltak el gyalogosan Ópályiból Máriapócsra a
huszadikát megelőző hétvégén. Az ünnepen több mint
százhatvanan vettek részt a Szent Istvánra emlékező szent-
misén a műemlék görög katolikus templomban. Dr
Kruppa Tamás püspöki főhelynök tartotta a szentbeszédet,
melyben méltatta  államalapító apostoli királyunk érde-
meit. Külön kiemelte, hogy mind a keleti. mind a nyugati
katolikus egyház a szentek sorába emelte királyunkat. A
szentmise végén helynök úr és esperes úr megszentelték
a napokban befejeződött felújítás eredményeként az
Oltalom Diakóniai Szolgálat bázisát és a térköves tem-
plom udvart. Az ünneplők ezt követően templomi zás-
zlókkal átvonultak a falusi múzeum udvarára, ahol a
községi ünnepséget tartották. Mészáros Anita
közművelődési menedzser köszöntötte az ünneplőket. A
Himnusz eléneklése után Erdélyi Miklós polgármester
mondott ünnepi beszédet. Csopák Miklósné szavalt egy
szép, az  aratáshoz és az új kenyérhez kapcsolódó verset.

A helyi Kraszna Népdalkör éneke színesítette  a műsort.
Az új kenyeret főhelynök úr szentelte meg, melyet a pol-
gármester szegett meg és osztott szét jelenlevők között.
Az ünnepség után a jelenlévők megtekintették a falusi
galériában az Ópályi középkori okleveleit bemutató  kiál-
lítást. Az ünneplés a templom udvaron folytatódott. Es-
peres úr a görög katolikus napon  vendégül látta falu
apraját-nagyját. A szolgálat munkatársai, a katolikus ass-
zonyok és férfiak finom gulyással, vaddisznó, őz  és
csirkepörkölttel és csodás süteményekkel látták el a
vendégeket.

Érdekes előadásra került sor Ópályiban a falusi
galériában. Szabó Menyhért helytörténész ismertette ku-
tatási eredményeit Hőnig István jeles vadászati szakíró
halálának 100. évfordulóján. Az előadás során egy nem
mindennapi ember életútja rajzolódott ki. Hőnig István a
Pozsony melletti Nagy Lévárdon született 1848 február
16.-án. Magas beosztású számvevőként dolgozott év-
tizedeken keresztül a Magyar Királyi Vasutak
üzletvezetőségein Kolozsváron, Szabadkán, Szegeden,
Debrecenben és Budapesten. Vadászként alapító tagja az
1881-ben alakult Országos Vadászati Védegyletnek. 1889-
ben adták ki Budapesten legértékesebb művét a Vadászati
műszótárt, ami alapjaiban változtatta meg a vadászati
kultúrát az akkori Magyarországon. 1895-ben Budapesten
adták ki „Vadőr. A vadászok ismeretes kivonata. A
vadőrök részére és használatára” című könyvét. A több
nyelven beszélő vadász, író, ornitológus rendszeresen

publikált a Vadász lapban. Munkássága olyan jelentős
volt, hogy ma is sok szakíró hivatkozik rá. Tevékeny élete
Mátészalkán fejeződött be 1912. szeptember 22-ei halálá-
val. Az előadáson részt vettek az Ópályi és Környéke
Vadászó Földtulajdonosok Közössége vadászai, a
Mátészalkai Vasútállomás vezetői, Móré László
állomásfőnök és Hetényi Sándor pályafenntartási főnök,
Plavecz János megyei fővadász, az Országos Vadászka-
mara titkára, újságíró. Az előadás szervezésében részt vet-
tek: a vadászok képviseletében Tóth Attila és Balogh
Zoltán, a TELEHÁZ munkatársai. Az előadás végén a
vadászok és a vasút képviselői koszorút helyeztek el a
Varga József fafaragó népi iparművész által faragott
kereszten. A jelenlevők elhatározták, hogy kezdeményezik
Mátészalkán méltó emlékhely felállítását Hőnig István
emlékére. 

Erdélyi Miklós polgármester

Földrajz óra a Szamos- Kraszna közi víztározóról

Díszpolgári cím átadás
Hőnig Istvánra emlékeztek a vadászok 

Szent István napi ünneplés Ópályiban

Képeink a rendhagyó földrajzórán készültek.
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Közel kétszázan tettek már a határon túl élő ma-gyarok
közül állampolgársági esküt Ópályiban. Ezúttal egy népe-
sebb csoport érkezett a községházára, ahol Dr Széll Fer-
encné alpolgármester asszony és Fazekasné Varga Lívia
köztisztviselő fogadta őket és ünnepélyes keretek között
megtörtént az eskütétel. Alpolgármester asszony meleg
szavakkal köszöntötte az új állampolgárokat. 

Állampolgári eskütétel Ópályiban 

Lekvárfőzés Ópályiban

A falusi múzeum udvarán nagy sürgés-forgás kezdődött
az egyik szombat reggel. Hagyományőrző  szilva lekvár
főzésre készültek az Ópályiak Baráti Köre tagjai. A "nem-
tudom" szilva mosása, magvalása után üstökbe került a
lekvárnak való. Reggeltől a késő éjszakába nyúlt a
kavarás, melynek végén szilkébe került az öreg lekvár.
Minden úgy történt, ahogy nagyanyáink csinálták egykor
mondta Nagy Sándorné Valika néni.

A hangulat az esti órákra jócskán megemelkedett és
előkerült a gitár, melynek kiséretével népdalokat énekeltek
a Kraszna Népdalkör tagjai. Váratlan vendége is volt az
eseménynek Sonja és Ian Új-Zélandról érkeztek rokonokat
keresni a Vékony családhoz. Becsatlakoztak a kavarásba
és meg is kóstolták a ciberét.

Ópályiban megemlékeztek az aradi vértanukról

Fáklyás felvonulással vette kezdetét az október hatodikai
megemlékezés Ópályiban. A községházától indult a
menet a művelődési háznál levő emlékoszlophoz, ahol a
megemlékezők elénekelték e Himnuszt. A tizenhárom
keresztet tartalmazó emlékoszlopnál az önkormányzat, az
általános iskola, a református egyház, a pártok és a civil
szervezetek képviselői koszorút helyeztek el. Az ünnep-

ség a művelődési házban folytatódott. Nagy Nikoletta
óvónő szavalata után Herceg Péter iskolaigazgató mon-
dott ünnepi beszédet, majd a Kraszna Népdalkör énekelt
negyvennyolcas dalokat. A mély érzelmeket keltő
megemlékezés a Szózat eléneklésével ért véget.

1956-ra emlékeztünk

A péntek délelőtti, iskolai műsorral kezdődött az 1956-os
megemlékezés Ópályiban. Estére a művelődési háznál
gyülekeztek az emlékműsor szereplői és résztvevői.  Az
56-os műsorra  a negyedikeseket és a nyolcadikosokat
készítették  fel tanáraik, Molnár Istvánné, Szabad
Balázsné, Takács Ágnes és Drabik Péter. A szervezésben
részt vettek a közművelődésért felelős szakemberek,

Mészáros Anita menedzser és Pusztai Balázsné
programszervező. Ezúttal is nagyszerű előadást láthattak
az ünnepség résztvevői. Az ünnepség után az önkor-
mányzat, az intézmények, az egyházak és civil sz-
ervezetek vezetői, képviselői megkoszorúzták az
óvodánál lévő 1956-os emlékoszlopot.

Kezdetben vala Felszabadulás utca, majd átkeresztelték
Zöldfa utcára. Mindig is elhanyagolt volt különösen a
temető felőli vége. Sokan  kérték csináljunk vele valamit,
tegyük járhatóvá, arra közelebb a temető. Sajnos pénz
nem vala. Egyszer pályáztunk is, szép aszfalt utat álmod-
tunk, ami összekötötte volna a Dobos felől jövő főutat a
Parasznyára vezető úttal, de szerencsénk vagy pénz nem
vala. A vasút melletti utca végét felverte a gaz és ahogy
lenni szokott illegális hulladéklerakó lett belőle. Törtük a
fejünket mit csináljunk az így semmire nem használható
úttal?   Járható is legyen, ne is kerüljön sokba.  Az ott talál-
ható és más építési törmelékből készítsünk útalapot, majd
azt takarjuk le zúzott kővel és kész az út, mert útépítésre
pénz nem vala. Tervünk majdnem sikerült, de feltehetően

„egy alkoholista bánat” közérdekű bejelentést tett és ki-
jöttek a környezetvédelmi felügyelőségtől és megállapí-
tották, hogy „engedély nélküli hulladék kezelést
valósítottunk meg”, ami súlyos büntetéssel jár. Önkor-
mányzatunkat megbírságolták 4.7 illió Ft.-ra és az építési
törmeléket is el kell szállítani. Érdekes kérdések vetődnek
fel.- Mindenekelőtt, mi a aszna ebből az egészből a
feljelentőnek? Talán az a cirózisos mája örül egy kicsit? -
Ha egy gép apróra töri az építési törmeléket és úgy
készítenek belőle útalapot, az már nem törvénybe ütköző?
Most aztán, mivel pénz nem vala, út sem vala, az utca
kálváriája tovább tart vala....

Egy utca kálváriája.
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Újdonságok az iskola szervezetében, vezetésében, az isko-
lai rendben

2013. január 1-étől a megváltozott törvényi szabá-
lyozás szerint kell majd működtetni az iskolát, az óvodát,
a konyhát.

Alapértelmezés szerint az óvoda marad önkor-
mányzati üzemeltetésben, az iskola működtetőjének
kérdése azonban összetettebb probléma, még nem látszik
biztosan. 
Ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy a közös igaz-
gatású óvodát és iskolát szervezetileg különválasztja, s az
új szervezeti egységek élére vezetői pályázatot ír ki.
Így lettem én – Herczeg Péter – a képviselőtestület döntése
értelmében az Ópályi Jókai Mór Általános Iskola igaz-
gatója október elsejétől.
Az alapfokú iskolák pedagógusainak bérfizetője és
ugyanakkor működtetője is (tehát a fűtés, világítás, kar-
bantartás, dologi kiadások fedezője) az állam lenne.
Ugyanakkor a 3000 lélekszám feletti településeket arra
sarkallja az állam, hogy működtesse tovább iskoláját.
Jelen helyzetben azt lehet „sejteni”, hogy ha a
képviselőtestület véglegesen úgy dönt, illetve az állammal
történő megegyezés során úgy alakul, hogy az állam fogja
működtetni az iskolát, akkor a normatíva, illetve egyéb –
eddig az önkormányzatot megillető – adók, juttatások elk-
erülnek az államhoz. Még hosszú alkudozás, számolgatás
eredménye lesz az a döntés, hogy ki és hogyan lesz az
iskola működtetője? Ki fogja akkor működtetni a
diákétkeztetést, a szociális étkeztetést, a takarítást, a kar-
bantartást, a buszt, a futballpályát, stb?
Ki fogja ellátni azt az immár kialakuló reggeli, esti gyer-
mekfogadás és átadás során nyújtott segítséget, amit a pol-
gármester úr jóvoltából a polgárőrök és
közfoglalkoztatottak nyújtanak?
Szerencsére az önkormányzat került olyan anyagi
helyzetbe, hogy kérésemet mérlegelve vissza tudtuk állí-
tani 2. osztályban is az iskolaotthonos nevelést. Ez
szeptembertől egy és októbertől is egy új tanító néni alka-
lmazásával vált lehetővé. Ez az oktatási forma elsősorban
a kicsi gyermekeknek nagyon előnyös, hiszen a terhelést
elosztja, ill. a gyakorlás és a játékos foglakozás szerves
egységet képez a tanítási órával. 
A köznevelési törvény szerint 2013. szeptember 1-től – al-
sóban biztosan – általánossá válik az egész napos iskola.
Ez azt is jelenti – a törvény szerint –, hogy a tanuló ezeken
a foglalkozásokon (délután is) köteles részt venni. 
A roma civilszervezettel, kisebbségi önkormányzattal,
szülői szervezettel és természetesen pedagógusainkkal,
képviselőkkel, jegyzővel történt egyeztetések után
kialakulóban van az a rend a reggeli gyermekfogadás és a
délutáni hazabocsátás során, mely mind a szülők, mind a
pedagógusok, mind a gyerekek megelégedését szolgálja.

Reggel ¾ 8 és 8 óra között az iskola bejáratánál pedagó-
gusok veszik át a gyermekeket. Szülő, felnőtt, nagytestvér
az iskolába nem jöhet be. Természetesen, ha a tanító
nénivel, tanár nénivel, tanár bácsival megbeszélni valója
van a szülőnek, akkor kihívatja az adott nevelőt, s
megbeszélik közös dolgaikat.
A roma segítők is segítenek abban, hogy a szülők úgy
viselkedjenek, ahogy egy szülőhöz méltó. Külön
megkérem a szülőket néhány törvény által előírt rendsz-
abály betartására:
- Az iskola területén belül, sőt a kaputól 5 méter
távolságban is szigorúan tilos dohányozni!
- Az iskola kerítésén belülre (de kívül is nagyon
veszélyes) állatokat beengedni szintén szigorúan tilos. Az
állat egészségügyi szempontból is veszélyes, még akkor
is, ha be van oltva, de balesetveszélyes, az iskolában
semmi keresnivalója.
- Az iskolába csak az jöjjön, aki a gyermeket átadja
a pedagógusnak, s átadás után hagyja el az iskola területét!
- Délután – a szülők kérését kielégítve – fél 4-től a
kicsikkel kezdve folyamatosan adjuk át tanulóinkat
szüleiknek. Az a kérésem, hogy kezdetben csak az első és
második osztályos gyermekek szülei jöjjenek a kerítésen
belülre, hogy minél gyorsabban át tudjuk adni a kicsiket,
s aztán (10-15 perc múlva) vihetik nagyobb gyermekeiket
is!
Remélem, mindenki megérti, hogy a közösen kialakított
rend azért fontos, hogy gyermekeik nyugodt körülmények
között nevelődhessenek, tanulhassanak. Bízom benne,
hogy a rend megszokásával, a károkozások, zaklatások
elmúlásával olyan gyermekeket nevelhetünk, akik a
munkaerőpiacon is megállják helyüket. Ebben kérem a
szülők és a lakosság segítségét is!
Többek között ezt a célt szolgálta a jótékonysági bál,
melynek bevételét a polgármester úr segítségével az önko-
rmányzat kiegészíti. Egy video megfigyelő rendszert
építünk az iskola épületében és az udvaron gyermekeink
és értéktárgyaink védelme érdekében. Ezúton is köszönjük
annak a 120 embernek, akik a bálon részt vettek, és támo-
gatásukkal segítették e nemes célt. Külön köszönet illeti a
szervezőket, az alapítvány kuratóriumának elnökét és tag-
jait, valamint az anyagi támogatókat.

Pályázatok az iskolában a tanulók érdekében:
• TÁMOP- 3.1.4-12/1 Innovatív fejlesztés 
• Egészségfejlesztő-szemléletformáló iskolai pro-
gramok megvalósítása a tanulók egészségének védelme,
valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülése
érdekében.Pályázott összeg 76.000.0 Beadva.
• IPR kialakítása- Kb. 9.000.000 Ft Beadva
/folytatás a másik oldalon/

A Szatmár-Liget Alapítvány az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül
„LHH kistérségek projektjei” tárgyú felhívására 2012. 04. 03. napon TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0019 azonosító
számon pályázatot nyújtott be, melyet a bíráló bizottság támogatásra érdemesnek ítélt.

A projekt révén Ópályiban 20 fő hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli képzése valósul meg, akik „kerti
munkás” és „szabadföldi dísznövénykertész” képesítést szerezhetnek, mely révén nagyobb eséllyel találhatnak
munkát a nyílt munkaerőpiacon is. A program tartalmazza tíz fő támogatott és öt fő támogatás nélküli tovább-
foglalkoztatását is. 
A projekt időtartama: 20 hónap 
A pályázat kódszáma: TÁMOP 5.1.1-11/1/B-2012-0019
A pályázat címe: „Esélyt mindenkinek!” Hátrányos helyzetűek képzése és foglalkoztatása Ópályiban
A projekt időtartama: 2012.10. 01.- 2014. 05. 31.
Elnyert támogatási összeg: 77.634.814.- Ft
A kedvezményezett konzorcium tagjai:
Szatmár-Liget Alapítvány, Ópályi Község Önkormányzata, Kontaktus Egyesület

Szatmár-Liget Alapítvány
4700 Mátészalka, Dózsa György u. 6.
www.szatmarligetalapitvany.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNYAz Ópályi Jókai Mór Általános Iskola hírei

• Integrációs pályázat kidolgozás alatt. Pályázott
összeg 30-40 millió forint között. Oktatási körülmények
fejlesztése, pedagógus továbbképzés, egészségszemlélet fe-
jlesztése.
• Útravaló program - Út a középiskolába 3 tovább-
futó, plusz 6 új pályázó tanuló.

Sporteredmények az iskolában ősszel 
Október 10-én ismét megrendezésre került a sajátos
nevelési igényű tanulók megyei kispályás labdarúgó ba-
jnokságának őszi fordulójára. Az immár hagyománynak
számító versenyre az iskola melletti focipályán került sor.
Két korcsoportban 3-3 csapat mérkőzött egymással. Ópályi
a III.—IV. korcsoportban volt érdekelt, ahol Mátészalka és
Nyírbátor csapata volt az ellenfél. Az első mérkőzésen a
két ellenfél 1:1-es döntetlent játszott egymással. Ezután
következett a mieink két meccse. Az elsőt Mátészalka ellen
2:0-ra hozták a fiúk. A másodikon Nyírbátor már
keményebb diónak bizonyult, de nagy küzdelem után 1:0-
ra mégis a mieink diadalmaskodtak. Ezzel a két
győzelemmel az első helyen várja csapatunk a tavaszi for-
dulót, ahol már az országos döntőbe jutás a tét.

Az ezt megelőző héten Nyíregyházán vettek részt SNI-s
tanulóink a megyei atlétikai versenyen.  3 aranyéremmel
(Bálint Erika kislabdahajítás, Máté Bernadett kislabdaha-
jítás, Máté Natália 200m síkfutás), kettő ezüsttel (Máté
Bernadett 100m síkfutás, Varga Gyula 100m síkfutás) és
négy bronzéremmel (Jónás Natasa kislabdahajítás, Máté
Anita 100m síkfutás, Patály Egon kislabdahajítás valamint
Varga Gyula 400m síkfutás) tértek haza.
Pályaválasztási kiállításon voltunk végzős gy-
erekeinkkel
Két 8. osztályunkkal ellátogattunk a Munkaügyi Központ
által szervezett megyei pályaválasztási kiállításra. Tan-
ulóink elé tárult a teljes megyei középfokú képzési kínálat,
hiszen az összes szakiskola, szakközépiskola és gimnázium
bemutatkozott. Segítségünkkel konkrét szakmai tanác-
sokat, a képzések által nyújtott elhelyezkedési
lehetőségeket is megmutatták elsősorban a mátészalkai,
vásárosnaményi, nagykállói, de a nyíregyházi képző in-
tézmények képviselői is.

Herczeg Péter igazgató 

Az Ópályi Jókai Mór Általános Iskola hírei /folytatás/



2012. november XVII. Évfolyam 4.oldal 2012. november XVII. Évfolyam 5.oldal

Újdonságok az iskola szervezetében, vezetésében, az isko-
lai rendben

2013. január 1-étől a megváltozott törvényi szabá-
lyozás szerint kell majd működtetni az iskolát, az óvodát,
a konyhát.

Alapértelmezés szerint az óvoda marad önkor-
mányzati üzemeltetésben, az iskola működtetőjének
kérdése azonban összetettebb probléma, még nem látszik
biztosan. 
Ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy a közös igaz-
gatású óvodát és iskolát szervezetileg különválasztja, s az
új szervezeti egységek élére vezetői pályázatot ír ki.
Így lettem én – Herczeg Péter – a képviselőtestület döntése
értelmében az Ópályi Jókai Mór Általános Iskola igaz-
gatója október elsejétől.
Az alapfokú iskolák pedagógusainak bérfizetője és
ugyanakkor működtetője is (tehát a fűtés, világítás, kar-
bantartás, dologi kiadások fedezője) az állam lenne.
Ugyanakkor a 3000 lélekszám feletti településeket arra
sarkallja az állam, hogy működtesse tovább iskoláját.
Jelen helyzetben azt lehet „sejteni”, hogy ha a
képviselőtestület véglegesen úgy dönt, illetve az állammal
történő megegyezés során úgy alakul, hogy az állam fogja
működtetni az iskolát, akkor a normatíva, illetve egyéb –
eddig az önkormányzatot megillető – adók, juttatások elk-
erülnek az államhoz. Még hosszú alkudozás, számolgatás
eredménye lesz az a döntés, hogy ki és hogyan lesz az
iskola működtetője? Ki fogja akkor működtetni a
diákétkeztetést, a szociális étkeztetést, a takarítást, a kar-
bantartást, a buszt, a futballpályát, stb?
Ki fogja ellátni azt az immár kialakuló reggeli, esti gyer-
mekfogadás és átadás során nyújtott segítséget, amit a pol-
gármester úr jóvoltából a polgárőrök és
közfoglalkoztatottak nyújtanak?
Szerencsére az önkormányzat került olyan anyagi
helyzetbe, hogy kérésemet mérlegelve vissza tudtuk állí-
tani 2. osztályban is az iskolaotthonos nevelést. Ez
szeptembertől egy és októbertől is egy új tanító néni alka-
lmazásával vált lehetővé. Ez az oktatási forma elsősorban
a kicsi gyermekeknek nagyon előnyös, hiszen a terhelést
elosztja, ill. a gyakorlás és a játékos foglakozás szerves
egységet képez a tanítási órával. 
A köznevelési törvény szerint 2013. szeptember 1-től – al-
sóban biztosan – általánossá válik az egész napos iskola.
Ez azt is jelenti – a törvény szerint –, hogy a tanuló ezeken
a foglalkozásokon (délután is) köteles részt venni. 
A roma civilszervezettel, kisebbségi önkormányzattal,
szülői szervezettel és természetesen pedagógusainkkal,
képviselőkkel, jegyzővel történt egyeztetések után
kialakulóban van az a rend a reggeli gyermekfogadás és a
délutáni hazabocsátás során, mely mind a szülők, mind a
pedagógusok, mind a gyerekek megelégedését szolgálja.

Reggel ¾ 8 és 8 óra között az iskola bejáratánál pedagó-
gusok veszik át a gyermekeket. Szülő, felnőtt, nagytestvér
az iskolába nem jöhet be. Természetesen, ha a tanító
nénivel, tanár nénivel, tanár bácsival megbeszélni valója
van a szülőnek, akkor kihívatja az adott nevelőt, s
megbeszélik közös dolgaikat.
A roma segítők is segítenek abban, hogy a szülők úgy
viselkedjenek, ahogy egy szülőhöz méltó. Külön
megkérem a szülőket néhány törvény által előírt rendsz-
abály betartására:
- Az iskola területén belül, sőt a kaputól 5 méter
távolságban is szigorúan tilos dohányozni!
- Az iskola kerítésén belülre (de kívül is nagyon
veszélyes) állatokat beengedni szintén szigorúan tilos. Az
állat egészségügyi szempontból is veszélyes, még akkor
is, ha be van oltva, de balesetveszélyes, az iskolában
semmi keresnivalója.
- Az iskolába csak az jöjjön, aki a gyermeket átadja
a pedagógusnak, s átadás után hagyja el az iskola területét!
- Délután – a szülők kérését kielégítve – fél 4-től a
kicsikkel kezdve folyamatosan adjuk át tanulóinkat
szüleiknek. Az a kérésem, hogy kezdetben csak az első és
második osztályos gyermekek szülei jöjjenek a kerítésen
belülre, hogy minél gyorsabban át tudjuk adni a kicsiket,
s aztán (10-15 perc múlva) vihetik nagyobb gyermekeiket
is!
Remélem, mindenki megérti, hogy a közösen kialakított
rend azért fontos, hogy gyermekeik nyugodt körülmények
között nevelődhessenek, tanulhassanak. Bízom benne,
hogy a rend megszokásával, a károkozások, zaklatások
elmúlásával olyan gyermekeket nevelhetünk, akik a
munkaerőpiacon is megállják helyüket. Ebben kérem a
szülők és a lakosság segítségét is!
Többek között ezt a célt szolgálta a jótékonysági bál,
melynek bevételét a polgármester úr segítségével az önko-
rmányzat kiegészíti. Egy video megfigyelő rendszert
építünk az iskola épületében és az udvaron gyermekeink
és értéktárgyaink védelme érdekében. Ezúton is köszönjük
annak a 120 embernek, akik a bálon részt vettek, és támo-
gatásukkal segítették e nemes célt. Külön köszönet illeti a
szervezőket, az alapítvány kuratóriumának elnökét és tag-
jait, valamint az anyagi támogatókat.

Pályázatok az iskolában a tanulók érdekében:
• TÁMOP- 3.1.4-12/1 Innovatív fejlesztés 
• Egészségfejlesztő-szemléletformáló iskolai pro-
gramok megvalósítása a tanulók egészségének védelme,
valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülése
érdekében.Pályázott összeg 76.000.0 Beadva.
• IPR kialakítása- Kb. 9.000.000 Ft Beadva
/folytatás a másik oldalon/

A Szatmár-Liget Alapítvány az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül
„LHH kistérségek projektjei” tárgyú felhívására 2012. 04. 03. napon TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0019 azonosító
számon pályázatot nyújtott be, melyet a bíráló bizottság támogatásra érdemesnek ítélt.

A projekt révén Ópályiban 20 fő hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli képzése valósul meg, akik „kerti
munkás” és „szabadföldi dísznövénykertész” képesítést szerezhetnek, mely révén nagyobb eséllyel találhatnak
munkát a nyílt munkaerőpiacon is. A program tartalmazza tíz fő támogatott és öt fő támogatás nélküli tovább-
foglalkoztatását is. 
A projekt időtartama: 20 hónap 
A pályázat kódszáma: TÁMOP 5.1.1-11/1/B-2012-0019
A pályázat címe: „Esélyt mindenkinek!” Hátrányos helyzetűek képzése és foglalkoztatása Ópályiban
A projekt időtartama: 2012.10. 01.- 2014. 05. 31.
Elnyert támogatási összeg: 77.634.814.- Ft
A kedvezményezett konzorcium tagjai:
Szatmár-Liget Alapítvány, Ópályi Község Önkormányzata, Kontaktus Egyesület

Szatmár-Liget Alapítvány
4700 Mátészalka, Dózsa György u. 6.
www.szatmarligetalapitvany.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNYAz Ópályi Jókai Mór Általános Iskola hírei

• Integrációs pályázat kidolgozás alatt. Pályázott
összeg 30-40 millió forint között. Oktatási körülmények
fejlesztése, pedagógus továbbképzés, egészségszemlélet fe-
jlesztése.
• Útravaló program - Út a középiskolába 3 tovább-
futó, plusz 6 új pályázó tanuló.

Sporteredmények az iskolában ősszel 
Október 10-én ismét megrendezésre került a sajátos
nevelési igényű tanulók megyei kispályás labdarúgó ba-
jnokságának őszi fordulójára. Az immár hagyománynak
számító versenyre az iskola melletti focipályán került sor.
Két korcsoportban 3-3 csapat mérkőzött egymással. Ópályi
a III.—IV. korcsoportban volt érdekelt, ahol Mátészalka és
Nyírbátor csapata volt az ellenfél. Az első mérkőzésen a
két ellenfél 1:1-es döntetlent játszott egymással. Ezután
következett a mieink két meccse. Az elsőt Mátészalka ellen
2:0-ra hozták a fiúk. A másodikon Nyírbátor már
keményebb diónak bizonyult, de nagy küzdelem után 1:0-
ra mégis a mieink diadalmaskodtak. Ezzel a két
győzelemmel az első helyen várja csapatunk a tavaszi for-
dulót, ahol már az országos döntőbe jutás a tét.

Az ezt megelőző héten Nyíregyházán vettek részt SNI-s
tanulóink a megyei atlétikai versenyen.  3 aranyéremmel
(Bálint Erika kislabdahajítás, Máté Bernadett kislabdaha-
jítás, Máté Natália 200m síkfutás), kettő ezüsttel (Máté
Bernadett 100m síkfutás, Varga Gyula 100m síkfutás) és
négy bronzéremmel (Jónás Natasa kislabdahajítás, Máté
Anita 100m síkfutás, Patály Egon kislabdahajítás valamint
Varga Gyula 400m síkfutás) tértek haza.
Pályaválasztási kiállításon voltunk végzős gy-
erekeinkkel
Két 8. osztályunkkal ellátogattunk a Munkaügyi Központ
által szervezett megyei pályaválasztási kiállításra. Tan-
ulóink elé tárult a teljes megyei középfokú képzési kínálat,
hiszen az összes szakiskola, szakközépiskola és gimnázium
bemutatkozott. Segítségünkkel konkrét szakmai tanác-
sokat, a képzések által nyújtott elhelyezkedési
lehetőségeket is megmutatták elsősorban a mátészalkai,
vásárosnaményi, nagykállói, de a nyíregyházi képző in-
tézmények képviselői is.

Herczeg Péter igazgató 
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Közel kétszázan tettek már a határon túl élő ma-gyarok
közül állampolgársági esküt Ópályiban. Ezúttal egy népe-
sebb csoport érkezett a községházára, ahol Dr Széll Fer-
encné alpolgármester asszony és Fazekasné Varga Lívia
köztisztviselő fogadta őket és ünnepélyes keretek között
megtörtént az eskütétel. Alpolgármester asszony meleg
szavakkal köszöntötte az új állampolgárokat. 

Állampolgári eskütétel Ópályiban 

Lekvárfőzés Ópályiban

A falusi múzeum udvarán nagy sürgés-forgás kezdődött
az egyik szombat reggel. Hagyományőrző  szilva lekvár
főzésre készültek az Ópályiak Baráti Köre tagjai. A "nem-
tudom" szilva mosása, magvalása után üstökbe került a
lekvárnak való. Reggeltől a késő éjszakába nyúlt a
kavarás, melynek végén szilkébe került az öreg lekvár.
Minden úgy történt, ahogy nagyanyáink csinálták egykor
mondta Nagy Sándorné Valika néni.

A hangulat az esti órákra jócskán megemelkedett és
előkerült a gitár, melynek kiséretével népdalokat énekeltek
a Kraszna Népdalkör tagjai. Váratlan vendége is volt az
eseménynek Sonja és Ian Új-Zélandról érkeztek rokonokat
keresni a Vékony családhoz. Becsatlakoztak a kavarásba
és meg is kóstolták a ciberét.

Ópályiban megemlékeztek az aradi vértanukról

Fáklyás felvonulással vette kezdetét az október hatodikai
megemlékezés Ópályiban. A községházától indult a
menet a művelődési háznál levő emlékoszlophoz, ahol a
megemlékezők elénekelték e Himnuszt. A tizenhárom
keresztet tartalmazó emlékoszlopnál az önkormányzat, az
általános iskola, a református egyház, a pártok és a civil
szervezetek képviselői koszorút helyeztek el. Az ünnep-

ség a művelődési házban folytatódott. Nagy Nikoletta
óvónő szavalata után Herceg Péter iskolaigazgató mon-
dott ünnepi beszédet, majd a Kraszna Népdalkör énekelt
negyvennyolcas dalokat. A mély érzelmeket keltő
megemlékezés a Szózat eléneklésével ért véget.

1956-ra emlékeztünk

A péntek délelőtti, iskolai műsorral kezdődött az 1956-os
megemlékezés Ópályiban. Estére a művelődési háznál
gyülekeztek az emlékműsor szereplői és résztvevői.  Az
56-os műsorra  a negyedikeseket és a nyolcadikosokat
készítették  fel tanáraik, Molnár Istvánné, Szabad
Balázsné, Takács Ágnes és Drabik Péter. A szervezésben
részt vettek a közművelődésért felelős szakemberek,

Mészáros Anita menedzser és Pusztai Balázsné
programszervező. Ezúttal is nagyszerű előadást láthattak
az ünnepség résztvevői. Az ünnepség után az önkor-
mányzat, az intézmények, az egyházak és civil sz-
ervezetek vezetői, képviselői megkoszorúzták az
óvodánál lévő 1956-os emlékoszlopot.

Kezdetben vala Felszabadulás utca, majd átkeresztelték
Zöldfa utcára. Mindig is elhanyagolt volt különösen a
temető felőli vége. Sokan  kérték csináljunk vele valamit,
tegyük járhatóvá, arra közelebb a temető. Sajnos pénz
nem vala. Egyszer pályáztunk is, szép aszfalt utat álmod-
tunk, ami összekötötte volna a Dobos felől jövő főutat a
Parasznyára vezető úttal, de szerencsénk vagy pénz nem
vala. A vasút melletti utca végét felverte a gaz és ahogy
lenni szokott illegális hulladéklerakó lett belőle. Törtük a
fejünket mit csináljunk az így semmire nem használható
úttal?   Járható is legyen, ne is kerüljön sokba.  Az ott talál-
ható és más építési törmelékből készítsünk útalapot, majd
azt takarjuk le zúzott kővel és kész az út, mert útépítésre
pénz nem vala. Tervünk majdnem sikerült, de feltehetően

„egy alkoholista bánat” közérdekű bejelentést tett és ki-
jöttek a környezetvédelmi felügyelőségtől és megállapí-
tották, hogy „engedély nélküli hulladék kezelést
valósítottunk meg”, ami súlyos büntetéssel jár. Önkor-
mányzatunkat megbírságolták 4.7 illió Ft.-ra és az építési
törmeléket is el kell szállítani. Érdekes kérdések vetődnek
fel.- Mindenekelőtt, mi a aszna ebből az egészből a
feljelentőnek? Talán az a cirózisos mája örül egy kicsit? -
Ha egy gép apróra töri az építési törmeléket és úgy
készítenek belőle útalapot, az már nem törvénybe ütköző?
Most aztán, mivel pénz nem vala, út sem vala, az utca
kálváriája tovább tart vala....

Egy utca kálváriája.



2012. november XVII. Évfolyam 2.oldal 2012. november XVII. Évfolyam 7.oldal

A Vásárhelyi  Terv Továbbfejlesztési program keretében
megvalósuló  Szamos-Kraszna közi árvízszint csökkentő
tározóhoz kapcsolódó nyílt napot tartottak  Ópályiban  a
Falusi Múzeum „Pénzes György” nagytermében. A pro-
gram résztvevői megismerhették a tározóval kapcsolatos
háttér információkat, megnézhették a víztározó maket-
tjét, találkozhattak a projektben   dolgozó szakem-

berekkel, akiknek kérdéseket tehettek fel.    Erdélyi Mik-
lós polgármester rendhagyó földrajzórát tartott a helyi
általános iskola hetedik és nyolcadik osztályosainak.  A
tanulók a korábbi nagy tiszai árvizekről, a Tisza szabály-
ozásáról, a víztározók építéséről, azok árvízvédelmi
szerepéről és Szamos-Kraszna közi tározóról tudtak meg
többet játékos formában. 

Az október hatodikai megemlékezés után Dr Széll Ferenc
Csaba háziorvosnak díszpolgári címet adományozott Ópá-
lyi község képviselő testülete. 

Dr Széll Ferenc 1972 október 1.én került Ópályiba. Frissen
diplomázott orvosként foglalta el a szolgálati lakást, a
rendelőt és lett a falu körzeti orvosa. Akkor Ópályi felnőtt
és gyermek betegei  mellett el kellett látni egy másik
község, Nyírparasznya betegeit is. Ma, az akkori feladatot
három orvos végzi.Debrecenben és Hajdúszoboszlón
nevelkedett. A középiskolát és az egyetemet Debrecenben
végezte. Az utolsó két évben a mátészalkai járástól
ösztöndíjat kapott, azzal a feltétellel, hogy a diploma
megszerzése után itt helyezkedik el. A fiatal orvos hamar

megtalálta a hangot a hozzá tartozó betegekkel. Jó diag-
nosztának bizonyult, amit egy idő után a kórházi szakem-
berek is elismertek. A munkahét hat napig tartott, nem volt
szabad szombat. A hétvégi ügyeleteket Nagydobos és
Szamosszeg orvosaival felváltva adták. Nem volt ilyen
technikai felszereltség, mint manapság. Nem volt
számítógép, mobil telefon, mindent kézzel kellett végezni.
Az Ópályi hatos hívószámú kurblis telefon, ha megszólalt
menni kellett. Várta doktor urat a beteg még éjszaka
is.Időközben változott a világ. Betéti társaságot alapítottak
és vállalkozó orvos lett. A rendelőt és a szolgálati lakást
az önkormányzattól megvásárolták és szépen felújították.
A rendelőt modern diagnosztikai eszközökkel szerelték fel.
A vizsgálatok nagy részét helyben is el tudják végezni. A
rendelés utáni ügyeletet Mátészalka biztosítja, így
lehetőség nyílik évente egy-két hetes pihenésre is.
A falu doktor bácsija munkájának eredményeképpen, az
egészségügyi mutatók az átlagnál jobbak Ópályiban. A
sok-sok ismeretterjesztő és felvilágosító előadás is hoz-
zájárult ehhez az eredményhez. A negyven Ópályiban
eltöltött év megbecsülést szerzett a doktor úrnak. Ezt a
rendkívül hosszú egy munkahelyen, egy faluban,
kiemelkedő munkával eltöltött életutat köszöni meg a
képviselő testület azzal, hogy Dr Széll Ferenc Csabának
díszpolgári címet adományoz.

Máriapócsi zarándoklattal vette kezdetét az államala-
pításhoz köthető ünnepség sorozat. Gelsei Gábor görög
katolikus esperes vezetésével közel kétszázan zarán-
dokoltak el gyalogosan Ópályiból Máriapócsra a
huszadikát megelőző hétvégén. Az ünnepen több mint
százhatvanan vettek részt a Szent Istvánra emlékező szent-
misén a műemlék görög katolikus templomban. Dr
Kruppa Tamás püspöki főhelynök tartotta a szentbeszédet,
melyben méltatta  államalapító apostoli királyunk érde-
meit. Külön kiemelte, hogy mind a keleti. mind a nyugati
katolikus egyház a szentek sorába emelte királyunkat. A
szentmise végén helynök úr és esperes úr megszentelték
a napokban befejeződött felújítás eredményeként az
Oltalom Diakóniai Szolgálat bázisát és a térköves tem-
plom udvart. Az ünneplők ezt követően templomi zás-
zlókkal átvonultak a falusi múzeum udvarára, ahol a
községi ünnepséget tartották. Mészáros Anita
közművelődési menedzser köszöntötte az ünneplőket. A
Himnusz eléneklése után Erdélyi Miklós polgármester
mondott ünnepi beszédet. Csopák Miklósné szavalt egy
szép, az  aratáshoz és az új kenyérhez kapcsolódó verset.

A helyi Kraszna Népdalkör éneke színesítette  a műsort.
Az új kenyeret főhelynök úr szentelte meg, melyet a pol-
gármester szegett meg és osztott szét jelenlevők között.
Az ünnepség után a jelenlévők megtekintették a falusi
galériában az Ópályi középkori okleveleit bemutató  kiál-
lítást. Az ünneplés a templom udvaron folytatódott. Es-
peres úr a görög katolikus napon  vendégül látta falu
apraját-nagyját. A szolgálat munkatársai, a katolikus ass-
zonyok és férfiak finom gulyással, vaddisznó, őz  és
csirkepörkölttel és csodás süteményekkel látták el a
vendégeket.

Érdekes előadásra került sor Ópályiban a falusi
galériában. Szabó Menyhért helytörténész ismertette ku-
tatási eredményeit Hőnig István jeles vadászati szakíró
halálának 100. évfordulóján. Az előadás során egy nem
mindennapi ember életútja rajzolódott ki. Hőnig István a
Pozsony melletti Nagy Lévárdon született 1848 február
16.-án. Magas beosztású számvevőként dolgozott év-
tizedeken keresztül a Magyar Királyi Vasutak
üzletvezetőségein Kolozsváron, Szabadkán, Szegeden,
Debrecenben és Budapesten. Vadászként alapító tagja az
1881-ben alakult Országos Vadászati Védegyletnek. 1889-
ben adták ki Budapesten legértékesebb művét a Vadászati
műszótárt, ami alapjaiban változtatta meg a vadászati
kultúrát az akkori Magyarországon. 1895-ben Budapesten
adták ki „Vadőr. A vadászok ismeretes kivonata. A
vadőrök részére és használatára” című könyvét. A több
nyelven beszélő vadász, író, ornitológus rendszeresen

publikált a Vadász lapban. Munkássága olyan jelentős
volt, hogy ma is sok szakíró hivatkozik rá. Tevékeny élete
Mátészalkán fejeződött be 1912. szeptember 22-ei halálá-
val. Az előadáson részt vettek az Ópályi és Környéke
Vadászó Földtulajdonosok Közössége vadászai, a
Mátészalkai Vasútállomás vezetői, Móré László
állomásfőnök és Hetényi Sándor pályafenntartási főnök,
Plavecz János megyei fővadász, az Országos Vadászka-
mara titkára, újságíró. Az előadás szervezésében részt vet-
tek: a vadászok képviseletében Tóth Attila és Balogh
Zoltán, a TELEHÁZ munkatársai. Az előadás végén a
vadászok és a vasút képviselői koszorút helyeztek el a
Varga József fafaragó népi iparművész által faragott
kereszten. A jelenlevők elhatározták, hogy kezdeményezik
Mátészalkán méltó emlékhely felállítását Hőnig István
emlékére. 

Erdélyi Miklós polgármester

Földrajz óra a Szamos- Kraszna közi víztározóról

Díszpolgári cím átadás
Hőnig Istvánra emlékeztek a vadászok 

Szent István napi ünneplés Ópályiban

Képeink a rendhagyó földrajzórán készültek.
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Aláírták az óvodabővítés támogatási szerződését Debre-
cenben a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. és az
Önkormányzat képviselői. Kólya Tamás a MAG Zrt.
főosztályvezetője, Erdélyi Miklós polgármester és Lipták
József jegyző hosszú pályázati folyamat végére tett pontot
az aláírással. Az eseménynél jelen volt a MAG Zrt.
részéről Joó-Néninger Lívia az Észak-alföldi Osztály pro-
jektmenedzsere és Ópályi részéről Lukovics István a pá-
lyázat készítője. Az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0002
azonosító számú, a Jókai Mór ÁMK óvodai
kapacitásbővítése új telephely létesítésével Ópályi község-
ben című pályázat közel 120 millió Ft. támogatást nyert,
amihez 6.5 millió Ft saját erőt biztosít az Önkormányzat.
A képviselő testület figyelembe vette, hogy a 2006-ban
épült négy csoportos új óvoda nem tudja biztosítani vala-

mennyi óvodáskorú gyerek óvodáztatását, ezért döntött a
két csoportos óvoda  megépítése mellett. A korábban ál-
talános iskolaként, jelenleg polgármesteri hivatalként
működő épületet  alakítják át óvodává. A pályázat nemc-
sak az épület felújítását tartalmazza, hanem eszközök,
játékok, bútorok beszerzését is. A beruházással
megteremtik az egészséges környezet és a hatékony
nevelés infrastrukturális feltételeit és  az óvodáztatáshoz
jutás esélyét minden gyerek számára. A terveket a Bereg-
Terv tervezője Lévai Szabolcs készítette. Most a közbesz-
erzési eljárás előkészítése van  folyamatban, azt követi a
kivitelező kiválasztása és utána kezdődhet az építkezés.
Az óvoda 2013 augusztus végére elkészül.  

Erdélyi Miklós polgármester

Óvodabővítés Ópályiban
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Tenisz torna
Szombat reggel 9.00 órakor sorakoztak fel a tenisz párok
a II. Ópályi Open nemzetközi páros teniszverseny megny-
itójára a mátészalkai tenisz centrumban. A versenyre két
pár érkezett a lengyelországi Duklából és egy pár a romá-
niai Erzsébetbányáról. Mellettük hat páros nevezett a
versenyre Ópályiból és Mátészalkáról. A sorsolás után
kezdetét vette a küzdelem. A három pályán három-három
csapat küzdött a csoportelsőségért, amit végül is a Szűcs
Bálint- Bazula Szabolcs a Szénás Sándor-Kirvai János és
az ifju és idős Bazula Géza páros szerzett meg. Ők
körmérkőzésen döntötték el a végső sorrendet. A döntőben
a két Bazula Géza, apa és fia szerezték meg az első helyet.
Az első, másodi és harmadik helyezett csapatok oklevelet

és kupát kaptak. A legtechnikásabb játékos címet Banda
István a nyolcadik X-hez közeledő, de kiválóan játszó
sportember érdemelte ki. A verseny nagyon sportszerű
légkörben és baráti hangulatban zajlott. A verseny tisz-
taságáról és a szabályok betartásáról Halász László tenis-
zoktató, verseny bíró gondoskodott. A verseny szervezői
Bazula Géza és Erdélyi Ferenc nagy munkát végeztek. A
technikai hátteret az ópályiak biztosították, a labdaszedők
is általános iskolás pályi lányok voltak. A támogatók
elégedettek lehettek a nemzetközi verseny  színvonalával
és eredményeivel.

Erdélyi Miklós polgármester

Templomünnep Ópályiban

Az ópályi  görög katolikus templomot 1796-ban szentelték
fel az Istenszülő oltalmára.  Azóta minden évben meg-
tartják a templom  ünnepet, így emlékezve a templom
születésnapjára. Az ünnepi szent liturgián tíz környékbeli
pap vett részt a helyi esperes parochus Gelsei Gábor mel-
lett. Kivették részüket a ünneplésből a pályi gyerekek is,
tizenkilenc ópályi gyerek sorakozott fel a szentmise alatt
templomi ruhában ministránsként segédkezve a szent litur-
gia folyamán. 

Itt volt a falu korábbi papja Orosz István kerületi esperes
és Ihnát János főesperes, aki az ünnepi prédikációt tartotta.
Kiemelte a család és a munka fontosságát a mindennapok-
ban. Az ünnepelni tudás csak a kettő megtartásával lehet-
séges. A szentmise végén  körmenettel tisztelegtek az
ünnep alkalmából  a hívek és közel háromszázan részesül-
tek a miroválás szentelményében

Erdélyi Miklós polgármester

Megnyitóra sorakoztak fel a versenyzők, a segítők és a
rendezők.
Balra  a második helyezett páros Szücs Bálint és Bazula
Szabolcs, középen Halász László  vezető bíró, jobbra
ifjú Bazula  Géza és idős Bazula Géza a tornagyőztes
páros ▬►


