Sényő költségvetése 2007-ben
Bevételeink összege – mely
tartalmaz minden lehetséges
forrást – 237.924 ezer forint. A
kiadások főösszege 323.414
ezer forint, amiből következik,
hogy
ez
évben
a
forráshiányunk 85.490 ezer
forint. Ez az induló forráshiány,
mely év közben módosulhat az
esetleges pótelőirányzatokkal.
Bevételeink
legnagyobb részét az állami
támogatások
és
személyi
jövedelemadó alkotják. Ezt követik a működési célra
átvett pénzeszközök. A nevében is benne rejtőzik, hogy
ezek bizonyos működési kiadásokat hivatottak
finanszírozni.
Saját bevétel az intézményi térítési díjak és az
étkeztetés bevétele. A bevétel nem egyenlő a
kiadásokkal,
mivel
nagyon
sok
gyerek
kedvezményesen, sőt ingyen étkezik. Korábbi testületi
döntés alapján az óvodában egyáltalán nem kell térítést
fizetni az étkeztetésért. De ezeknek a bevételeknek is
megvan a kiadási oldaluk: nyersanyagot kell vásárolni a
konyha számára, rezsiköltség merül fel, valamint az
ebédet előállító dolgozók bérét is fizetni kell. A
gondozási díjak bevételének tervezése a szociális
otthon férőhely-bővítésének megfelelően duplája az
előző évinek. Várhatóan év közben fog beindulni teljes
kapacitással, ezért nem harminc, hanem csak húsz
átlagos létszámmal számoltunk a tervezéskor. A
normatíva is 20 személyre van igényelve.
A szemétszállítási díjakat az önkormányzat
szedi be, de a kiadások jelentősen meghaladják a
beszedett bevételek összegét. A bérleti díjak több
esetben tartalmazzák a közüzemi díjak megtérítését is,
melyet kiszámlázunk az azt igénybe vevők számára.
A saját bevételeink között egyedül az
adóbevételek azok, melyek ellenszolgáltatás nélküliek,
tehát szabadon gazdálkodhatunk velük. De sajnos ez a
település szociális és demográfiai helyzetéből adódóan
nagyságrendileg nem számottevő. Itt megjegyzendő
azért, hogy az előző évekhez viszonyítva a 2006. évi
adóbevételek jelentősen megnövekedtek az adóügyi
feladatok hatékony ellátása miatt. 2007-ban nem lesz
olyan jelentős az adóbevétel, mivel a hátralékok jelentős
része 2006-ben került befizetésre. A gépjárműadó teljes
egészében átalakul 2007-ben, ugyanis nem a súly,
hanem a gépjármű teljesítménye alapján kell fizetni az
adót.

A 2006. évi költségvetésben
jelentkezett először a szociális
otthon
férőhelybővítése
30
férőhelyesre. A műszaki teljesítés
csaknem kész van, de a pénzügyi
lebonyolítás nagy része ebben az
évben fog lezajlani. Az idei bruttó
költség 50.789 ezer forint, melynek
forrása
egyrészt
regionális
támogatás,
a
másik
része
beruházási hitel, melyet már
rendelkezésünkre
bocsátott
a
számlavezető pénzintézet.
Önkormányzatunk
rendelkezik
beruházási
hitel
állománnyal, melynek 2007. évi törlesztő részleteit és
kamatait is be kell tervezni a fejlesztési kiadások között.
17.118 ezer forint egyéb fejlesztési bevételt is kell
terveznünk, hogy a fejlesztési bevételeink és kiadásaink
egyensúlyban legyenek. Ez ugyanis a fő feltétele az
ÖNHIKI-n történő pályázhatóságnak.
A működési kiadások 61 %-a a bérek és járulékok
kifizetésére megy el. A dologi kiadások biztosítják az
intézmények rezsiköltségeit, a településüzemeltetés
napi kiadásait. Ez 29 %-a a működési kiadásoknak. A
szociális ellátások, a segélyek 2007. évre tervezett
összegében csak az önkormányzat által saját
költségvetésből fizetendő összegek szerepelnek. Az
évközi pótelőirányzatokat a kifizetést követően
arányosan fogjuk kapni a központi költségvetésből. A
saját erő többnyire 10 %-a a segélyeknek. Nincs
eredetiben megtervezve az egyszeri gyermekvédelmi
támogatás,
a
mozgáskorlátozottak
közlekedési
támogatása, mivel annak teljes összegét megtéríti a
központi költségvetés.
Tisztán
saját
költségvetés
a
fedezete
a
közgyógyellátásnak, a rászorultságtól függő egyéb
ellátásoknak, az eseti szociális segélynek és a temetési
segélynek.
A működési hitelünk kamatait is a működési
kiadások között terveztük meg, mely várhatóan 2007ben 2200 ezer forint lesz. Igyekszünk a hitelkeretünket a
lehető legkevesebb időre igénybe venni, ezáltal a
kamatfizetést is alacsonyra szorítani.
A nem várható kiadások fedezetére 1000 ezer forintot
különítettünk el a tartalékban.
A bevételek és kiadások számbavétele után a le nem
fedezett kiadásunk 85.490 ezer forint, mely teljes
egészében működési forráshiány. Ennek a kiváltására
az ÖNHIKI pályázatot benyújtjuk.
Dr.Kardos Csaba
jegyző
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Jó hangulatú falugyűlésen vettünk részt

2007. január 26-án 16.00 órakor az általános iskola
aulája
zsúfolásig
megtelt
érdeklődőkkel.
A polgármester úr az októberi helyhatósági
választások óta nem találkozott a falu lakóival, ezért
évértékelő
beszéde
előtt
megköszönte
a
választópolgárok bizalmát a saját és a képviselőtestület nevében. A 2006-os év 50 millió
forráshiánnyal indult, de szerencsére a pályázaton
megnyert ÖNHIKI kompenzálta a költségvetés
kiadásait. Az idősek otthonának építése 65 millió
forintba került, ebből 45 millió forintot az állam
támogatott, a hiányzó 20 milliót pedig hosszú lejáratú
hitel formájában oldotta meg az önkormányzat. Több
banktól is kaptunk ajánlatot a hitel felvételéhez, ez is
jelzi,
hogy
az
önkormányzat
hitelképes.
Polgármesterünk többször hangsúlyozta, a nehezen
induló 2006-os évet igen jól zártuk, bár a 2007-es év
is ilyen jól sikerülne!

A
rendszerváltáskor
kiharcolt
önkormányzati
függetlenség országszerte változóban van, így a mi
községünket sem kerülhette el. Kénytelenek voltunk
belépni a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásba,
így a feltételeket részben a szervezet diktálja. A
Szociális Ellátások Intézménye társulási szerződést
kötött Napkorral, Kótajjal, Nyírturával, az általános
iskola pedig Napkorral, mert a kormány rendelkezései
és a csökkenő gyereklétszám erre kényszerítette a
kistelepüléseket.
Ennek
értelmében
közös
fenntartásúvá válnak az intézmények. A sényői
gyerekek továbbra is a helyi iskolába fognak járni, így
alaptalan az a szóbeszéd, mely az utóbbi időben
elterjedt községünkben az iskola bezárásáról. A
polgármester úr hangsúlyozta, hogy Sényőn
ugyanolyan magas színvonalú az oktatás, mint
bármelyik nyíregyházi iskolában, hiszen az általános
iskolánkból minden tanulónk tovább folytatja
tanulmányait,
többségük
szakközépiskolába,
gimnáziumba nyer felvételt. Büszkék vagyunk arra,
hogy végzett diákjaink megállják a helyüket, s a
főiskolára, egyetemre járó hallgatók száma is évrőlévre növekszik. Továbbá nyomatékosan megkérte a
szülőket, ne vigyék másik iskolába a sényői
gyerekeket, mert ezzel nem csak a helyi iskola
működését veszélyeztetik, hanem a korai kelés, a
késői hazaérkezés a gyermekek testi-lelki fejlődését
hátráltatja.
Sok pályázatot adott be az önkormányzat, köztük egy
200 milliós pályázatot az iskola felújítására, melyben
helyet kapna az óvoda, a konyha, a könyvtár, a
teleház és a sport. Csak úgy nyerhetünk, ha merünk
kockáztatni, s ami már itt van, azt senki nem veheti el
tőlünk. Ígérete szerint az itt dolgozókat nem fogja sok
változás érni.
A polgármester úr jövőre vonatkozó teveinek
ismertetése
után
hozzászólások
következtek.
Községünk
egyik
lakója
kifogásolta
az
egészségügyben
történt
változtatásokat,
összefogásra buzdította az embereket. A Kossuth út
és a Szabadság út összekötő része sötét, kérte a

közvilágítás megoldását. Egy másik lakó a
háziorvosnál történő hosszú várakozási időt
kifogásolta. A polgármester úr türelmet kért, anyagi
fedezet hiányában most nincs lehetőség a
közvilágítás megoldására, reméli, lesz olyan
beruházás, amely segít megoldani a felvetett
problémát. Az egészségügyet érintő kérdéssel
kapcsolatban megjegyezte: a változások nagy része
országos jelenség, mellyel nem tudunk mit kezdeni,
éljünk békében, az egészségház felújítása pedig a
2007-es év tervei között szerepel. Az egészségügyet
nem csak kritika érte, hanem dicséret is, hisz
megköszönték az ott dolgozók kedvességét és
odaadó munkáját. Többen kifogásolták a gyógyszertár
nyitva tartását, működését, hiányos ellátottságát.
A polgármester felhatalmazta a jegyző urat a
probléma
megbeszélésére,
a
szerződés
felülvizsgálatára, ugyanakkor megjegyezte, hogy a
vállalkozás magánkézben van, működésébe az
önkormányzat hatékonyan nem szólhat bele. Újra
felvetődtek a buszjáratot érintő problémák (körjárat,
kevés ülőhely), de a polgármester úr kevés reményt
lát a változásra a Volán rugalmatlansága miatt. Végül
felhívták a polgármester úr figyelmét: a József Attila út
Ripuc
felőli
oldalát
nem
rendeltetésszerűen
használják, traktorral közlekednek rajta és így a
gyalogos és kerékpáros közlekedés veszélyben van.
Ennek a problémának a megoldása a falurendezési
tervben szerepel.

A gyűlés végén tombolasorsolásra került sor, sok
értékes ajándék talált gazdára, a fődíjat, egy kerékpárt
Gulyás István vihette haza.
Ruska Józsefné
FELHÍVÁS!

Felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy a
2006. évi adójuk 1 %-át a SÉNYŐÉRT ’99
KÖZALAPÍTVÁNY javára szíveskedjenek
felajánlani.
Az alapítvány
bankszámlaszáma: 68500115-15000910
adószáma: 18802773-1-15
A közalapítvány célja: közreműködés az óvodai,
alapfokú
nevelés-oktatás
területén,
közművelődési, művészeti, sport tevékenység
támogatása; egészségügyi, szociális feladatok
támogatása; nehéz körülmények között élő
családok segítése.
Felhívásunkat támogatni szíveskedjenek!
Előre is köszönjük!
Sényő, 2007. február 6.
A közalapítvány kuratóriumának tagjai nevében:
Torda Miklósné
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Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak január 24-én.
Egyetlen napirendi pont volt: a Kölcsey Ferenc Általános Iskola társulási szerződés-tervezetének ismertetése, az új
alapító okirat elfogadása.
A polgármester úr tájékoztatta az ülésen résztvevőket, hogy a körülmények rákényszerítettek bennünket a társulás
létrehozására, így nem várhattunk azzal, hogy ezt a napirendi pontot a január 31-ei testületi ülésen tárgyaljuk meg.
Január 31-ére ugyanis létre kell hozni a társulást, különben kizárjuk magunkat a 2007-es ÖNHIKI-ből. Már az év
elején megkezdődtek az egyeztetések a napkori polgármester úrral, melynek eredményeképpen világossá vált: a
tanulók továbbra is Sényőn járnak iskolába, az intézmény szerkezetét és személyi állományát nem éri nagy
változás. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az osztálylétszám ne csökkenjen 15 fő alá, hisz egy
település jövőjét, életszerűségét az iskola megléte nagyban befolyásolja. A napirendi pontot a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta.
A január 31-ei képviselő-testületi ülésen a 2007-es év ideiglenes költségvetésének előterjesztése (április 1-től a
kistérségi társulás miatt új költségvetést kell készítenie az önkormányzatnak), pályázati lehetőségek ismertetése, és
annak elfogadása szerepelt.
Ebben az évben a következő pályázatokat adta, ill. adja be az önkormányzat: oktatási és kulturális centrum
létrehozása, a Kúria felújítása, kerékpárút megépítése, a ravatalozó felújítása, a falu arculatának szépítése. Az ülés
folyamán két felszólalás történt: Csobán András a mezőőri szolgálat számának bővítését kérte, Kardos Sándor
pedig a Kossuth utca utolsó szakaszának csapadék-elvezetési problémáját vetette fel. A polgármester úr
válaszában kifejtette: ez utóbbi problémát a falurendezési terv orvosolja majd, a mezőőri szolgálat bővítését pedig
nem tartja szükségesnek, mivel Sényőn a lopások száma szerencsére elenyésző.

Április 1-től gyermekorvosi rendelés Sényőn. Minden csütörtökön 15 30 -tól 17 00 -ig
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(Dr. Guthy Ildikó gyermek szakorvos)
Változások az egészségügyben
A 2007-es év reformjai az
egészségügyet sem kerülték el.
Dr. Noszály János háziorvost
kérdeztük,
milyen
változások
várhatók ebben az évben az
egészségügyi ellátás területén.
- Vannak már eldöntött és még
bizonytalan
intézkedések.
Ami
biztos: február 15-étől bevezetésre
kerül a vizitdíj, melynek összege 300
forint lesz alkalmanként, 600 forint
pedig, ha házhoz hívják az orvost. A
kórházi ellátás naponta 300 forintba
kerül. Sényőn nem lesz vizitdíjautomata,
így
az
összeget
valószínűleg biankó-csekken kell
majd
befizetni.
Bizonyos
betegségtípusoknál kedvezmények
vehetők igénybe, illetve ingyenes
marad az orvosi ellátás. Ilyen lesz
például a 18 éven aluliak kezelése,
gyermekágyas anyák ellátása, a
terhesgondozás,
a
kötelező
védőoltások beadása, a sürgősségi
esetek és a szűrővizsgálatok. Nem
kell fizetni a művese kezelésekért,
ingyenes lesz a rosszindulatú
daganatos betegek, a HIV-pozitívok,
és a diabéteszesek kezelése. (Az
egyeztetések még zajlanak, de
elképzelhető,
hogy
évente,
a

huszonegyedik alkalomtól fizetett
vizitdíj összegét vissza lehet majd
igényelni az önkormányzattól, ezért
nem árt, ha a beteg gyűjti a vizitdíjról
kapott nyugtákat, mert csak ezekkel
igazolható a vizitek száma.) Ha
valaki egy rendelőintézet több
szakellátását látogatja végig, csak
egyszeri vizitdíjat fizet. Viszont ha
valaki
beutaló
nélkül
megy
szakrendelésre, dupla vizitdíjat, tehát
600 forintot fizet az ellátásért,
ugyanúgy, mint az, aki másik
szakrendelést keres fel, mint ahová a
beutalója szól. A sürgősségi esetek
ingyenesek lesznek (pl. szívinfarktus,
stroke, nyílt törés, stb.).
A
közgyógy-ellátásban
is
szigorítások várhatók:
előreláthatólag sokkal kevesebben
vehetik majd igénybe a támogatást,
mint az elmúlt években.
Közgyógy-ellátásra az lesz jogosult,
akinek esetében a havi rendszeres
gyógyító
ellátásnak
költsége
meghaladja
az
öregségi
nyugdíjminimum 10%-át és a
családjában az egy főre jutó
jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összegét, egyedül élő esetén 150%át.

De mint említettem, az egyeztetés
még folyik, a fent közölt adatok
tájékoztató jellegűek.
Sok tévhit kering a dobozdíj
bevezetéséről is, ezért megkértük
Hajnal Tibor patikust, mondja el,
hogyan alakulnak a gyógyszerárak
a közeljövőben.
- Sokan – tévesen – úgy értelmezték
a rendelkezést, hogy a közgyógyellátásra jogosultak számára nem
lesznek ingyenesek a gyógyszerek,
és minden doboz tabletta után 300
forintos dobozdíjat kell fizetniük.
Szeretném eloszlatni ezt a tévhitet.
Kizárólag néhány, eddig 100%osan támogatott, egészségügyi
rendelkezésre felírt gyógyszer után
kell fizetni.
Tehát, ha pl. valaki cukorbeteg,
minden egyes doboz inzulin után
300 forint dobozdíjat fizet, de a
vérzékenyeknek, vagy daganatos
megbetegedésben
szenvedőknek
továbbra is ingyenes marad a
gyógyszere. A teljes áron vásárolt,
vény nélkül kapható, illetve a
receptre felírt, de térítésköteles
gyógyszerek után nem kell plusz
dobozdíjat fizetni.
(HSzCsA)
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„Megkaptuk az alapokat”
Két, iskolánkban végzett diákunkkal /Sárosi Adrienn és
Nevelős Judit/ beszélgettünk arról, hogyan érzik
magukat az új iskolájukban, mennyire sikerült
beilleszkedniük. Mindketten az Arany János Gimnázium
humán tagozatának tanulói.

Hogyan érzitek magatokat a középiskolában?
Adrienn:
Köszönöm, jól érzem
magam.
Úgy
gondolom,
hogy
hamar
sikerült
beilleszkednem.
Kezdetben furcsa volt,
hogy olyan sokan
vagyunk
az
osztályban,
de
segített, hogy Pepével
/Szanics Péter, szintén volt diákunk/ egy osztályba
kerültünk. Így nem féltem attól, hogy magamra maradok.
Judit:
Én is hamar be tudtam illeszkedni, bár nekem ilyen
lehetőségem nem volt, mint Adriennek, hogy egy
osztályba járjak a volt osztálytársammal. A szünetekben
és
a
buszon
sok
mindent megbeszélünk.
Nekem a korai felkelés
okozott eleinte gondot.
Nehéz volt megszokni,
hogy időben fel kell
kelni,
mert
időhöz
vagyok kötve, de már
mindez
nem
okoz
problémát.

Mi segített abban, hogy
környezetet, az új társakat?

megszokjátok

az

új

Adrienn: Még a tanév elején, hogy megismerjük
egymást, kirándulni voltunk Debrecenben és Tokajban.
Ez oldotta a kezdeti feszültségeket. Könnyebb volt
ismerkedni kötetlenebb környezetben.
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Adrienn: Azt hiszem, nem. Megkaptam azokat az
alapokat, melyekkel most, a gimnáziumban is jó
eredményeket érek el. Ezúton is köszönöm volt
tanáraimnak, nevelőimnek.
Judit: Csak egyetérteni tudok, úgy érzem nincsenek
hiányosságaim. Az pedig természetes, hogy a
középiskolában már nagyobb a követelmény, de ez
csak a mi érdekeinket szolgálja. Biztonságot nyújt
számomra, hogy továbbra is bátran fordulhatok volt
tanáraimhoz bármilyen témában.

Történt-e veletek valami emlékezetes az új iskolában?
Adrienn: Igen, nagyon meglepett és örültem neki, hogy
a verébavatón szintén sényői diák, Szanics István
osztálya avatott minket.
Judit: Minket pedig Nagy Brigittáék. /Ő is sényői tanuló
volt./

Mire emlékszel vissza szívesen az itt eltöltött évekből?
Judit-Adrienn: Közösen mondjuk, hogy az osztályra.
Főleg
nyolcadikos
korunkban
nagyon
összekovácsolódtunk, s éreztük, hogy lassan el kell
válnunk. Ma is találkozunk, de már nincs annyi időnk
egymásra, mindenki siet. Akkor minden szünetet együtt
töltöttünk, tudtunk egymás örömeiről és bánatairól, erre
egyre kevesebb idő jut. Szerettük a programokat,
kirándulásokat, hogy a fiúk csinálják az iskolai discot. Jó
volt a családias hangulat az iskolában, hogy mindenki
ismer mindenkit. Ez hiányzik.

Szabadidőtökben mivel foglalkoztok szívesen?
Adrienn: Zenehallgatás, barátokkal való beszélgetés.
Judit: Azonos az ízlésünk. Nekem is fontos, hogy
találkozzak a barátokkal, hogy megbeszéljük, mi történt
velünk az elmúlt időszakban.

Ha lenne egy jó tündér, mi az a 3 dolog, amit szeretnél,
hogy teljesüljön?
Adrienn: Diploma, ami biztos munkahelyet
nyelvvizsga, család.
Judit: Diploma, család, nyelvvizsga.
Reméljük, hogy teljesülnek álmaik. Szorítunk értük.

Hogy érzitek, megálljátok a helyeteket az új tanévben
is? /Adrienn kitűnő, Judit jeles volt 8. osztályban/
Judit: Úgy gondolom, igen. Az osztályban az élmezőny
közé tartozom. Matematikából és magyarból csak
ötöseim vannak. A nehézséget az okozta, hogy meg
kellett szoknom az új környezetet, hogy másképp
magyaráznak, s azt, hogy nem jut ránk annyi idő a
magas osztálylétszám miatt.
Adrienn: Ugyanazt tudom mondani, hogy én is a jobbak
közé tartozom. Angolból, történelemből és magyarból
nekem is csak ötöseim vannak. Juditkával azt beszéltük,
hogy az informatika nehezebb, a gyakorlatot ügyesen
megoldjuk, de sokat kell tanulni elméletből.

Tennétek-e valamit másképp, ha lehetőségetek lenne
újra általános iskolásnak lenni?

ad,

Kiss Ágnes
tanár

REFORMÁTUS EGYHÁZ
Egyházfenntartói járulék. Nem divatos téma. De
életünk része (?). Egy tagdíj, amit fizetni kellene minden
megkereszteltnek. Igazság szerint konfirmálás után,
hiszen attól kezdve lesz valaki teljes jogú egyháztag
(úrvacsora). De egyházunk és presbitériumunk
megértése folytán várunk addig, míg kereső nem lesz
az egyháztagunk.
Mi az értelme az egyházfenntartói járuléknak
(EFJ)? Aki református, az évente ezzel járul hozzá
gyülekezete fennmaradásához. Mert a gyülekezet az
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államtól semmiféle támogatást nem kap. Bevételeink: az
EFJ, a perselypénzek, az adományok. Kiadásaink:
épületeink fenntartási és javítási költségei, személyi
kiadások, adóügyi és egyházi kötelezettségek. Sajnos,
a fenntartói járulék nem tartja fenn közösségünket.
Mérvadóbb a vasárnap eljövők és adakozók segítsége.
Aki alkalmainkra jár, az évente az EFJ többszörösét
teszi perselyünkbe. (Érdekes költségvetési adatunk,
hogy éves perselypénzünk közel azonos mértékű, nem
egyszer éves szinten, több mint az EFJ.)
Az elmúlt évben 125-en járultak hozzá
egyházunk fennmaradásához. Fejenként 2000- Ft-ban
meghatározott összeggel. Ha elvégezzük a matematikai
számítást, és figyelembe vesszük, hogy néhányan
nagyobb összeget fizetnek, akkor ez 250-300 ezer
forintot jelent éves szinten. Hasonló mértékben történik
a már említett persely bevételünk is. Azonban ez az
összeg (600 ezer FT) az egyház fenntartására is kevés.
Ezért a Presbitérium az ez évi EFJ-ot 3000.-Ft-ban
határozta meg személyenként. Ez az emelés éves
szinten 130 ezer Ft többletet jelent a fenntartási
költségek fedezésére.
szeretnék
szólni
az
Természetesen
adományokról is, ami az elmúlt évben (években) történt.

U
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Dicséretre méltó, hogy a templom felújításra közel 1
millió forint gyűlt össze a hívek adományából, amit
nagyon szépen köszönünk, és azon vagyunk, hogy a
műemlék templomunkra költsük ezt az összeget.
Azonban meg kell látnunk, hogy felújítási, javítási
munkákat csak így tudunk elvégezni, ha külön gyűjtünk
rá.
Hadd fejezem be ezt a „nehéz” témát egy
Igével: „A jó cselekvésében ne fáradjunk meg, mert a
maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.
Ezért tehát tegyünk jót – míg időnk van – mindenkivel,
leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.” (Gal
6,9-10)
Kozma Mihály
ref. lelkész
Kozma Mihály református lelkész urat betegsége miatt
hetek óta kénytelenek vagyunk nélkülözni kis
településünkön. Ezúton is kívánunk neki a falu lakóinak
nevében jobbulást, és bízunk benne, hogy a
közeljövőben újra jó egészségben láthatjuk őt viszont!
(a szerkesztőség)

Üresen maradt egy hely a görög katolikus templomban
„Most bocsátod el Uram a te szolgádat, a te igéd szerint
békességben, mert látták szemeim a tőled küldött Üdvözítőt”

– énekelte az egész falu közössége Torda Miklósnak, aki
hasonlított az igaz Simeonhoz: mindene volt templomunk, s
nemrégen találkozott az Üdvözítővel. Pótolhatatlan űrt
hagyott családjában és egyházában. Különösen fájó, hogy
még annyi hasznos jó terve volt, amit szeretett volna
megvalósítani, illetve megszervezni. Azonban teljes életet élt,
boldog házasságban, jó testvér, férj, apa, nagyapa volt.
Amihez hozzákezdett, sikeresen bevégezte. Egyenességet
adott és követelt mindenkitől. Nem egy ember volt a sok
közül, hanem egész egyházunk első számú képviselője. Aki széppé varázsolta templomunkat,
akárcsak saját portáját és életét. Tudta, hogy sokat dolgozott, mégis szerény tudott maradni, mint a
költő:
„Ha meghalok majd, mélyre ássatok.
Gyarló valómban meg ne lássatok,
Ködként inogjon eltűnt társatok,
S nekem, szegénynek megbocsássatok.”

Miklós bácsi elhunytáról egyházgyűlésen is megemlékeztünk, ahol új gondnokká választottuk Nagy
Istvánt, és új egyháztanácstagokat neveztünk ki. Az új képviselők: Csobán Tamara, Lippáné Csobán
Judit, Dajka Tiborné, Papp János és Nagy Istvánné. Munkájukat áldja meg az Isten. Jó tanács
mindannyiunknak: az ember egyedül kevés. Az ember Jézussal minden.
Még egy ebédlői feliratot jegyezzünk meg farsang vége felé, a szent nagyböjt előtt:
AZ ÉTELT NEM SZERETNI, MEGENNI KELL,
AZ EMBERT SZERETNI KELL, NEM MEGENNI! – így próbáljunk élni!
(Lippai Csaba gör. kat. parókus)
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NÉVNAPI MULATSÁG AZ IDŐSEK OTTHONÁBAN
2007. február 16-án névnapi mulatságot rendeztek az
Idősek Otthonában. A rendezvényen a klub tagjai
közösen köszöntötték a Juliannákat, a Veronikákat, a
Piroskákat és a Józsefeket. Pehely Zoltán polgármester
úr meleg hangon köszöntötte a résztvevőket és jó
egészséget, gondtalan életet kívánt az ünnepelteknek.
Ezt követően özv. Tamás Józsefné és Dajka Mihályné
kedves kis verse következett, amely mosolyt varázsolt

mindenki arcára. A jó hangulatot fokozta a szépen
terített asztal és a sok-sok finomság.
Ilonka néni köszöntője:
„Ide figyelj Piroska, Veronka, Juliska,
Légy vidám, mint az almafa,
Szelíd, mint a gesztenye,
Igaz, mint az egyszeregy,
Minket soha ne feledj.
Az asztalon legyen mindig étel, ital, virág,
Ezt kívánja néktek ez a kis nyugdíjas társaság.”

Művészsarok
Első számunkban a Művészsarok elindításával egy
újfajta próbálkozást bocsátottunk útjára. Az újság
hasábjain keresztül a köztünk élő kézművesekkel,
irodalmárokkal, zenészekkel szeretnénk az olvasót
megismertetni.
Legnehezebb
az
embernek
önmagáról írni! Gárdonyi Géza
szerint „láthatatlanok” vagyunk. A
belső értékek az igaziak, s a
legfontosabb, hogy a lélek milyen
mélységeiből fakadnak. „…csak
tiszta
forrásból,
csak
tiszta
forrásból…”
–
mondja
egy
gyönyörű balladánk.
Így indul Demjén Miklós költő
„hitvallása”.
Szeretem az embereket. Nincsenek
ellenségeim sem Itt, - sem Máshol.
Mert ide haza jöttem. Egy nemzetet
nem lehet politikai határokkal „körülmetélni”. A szellem,
a nemzeti kultúra gyökerei kitéphetetlenek. Mint ahogy
már Jókai Mór is megírta, hogy „Egy az Isten”. S ezt
így, ilyen szépen semmilyen nyelv nem tudja
visszaadni, csak a magyar.
Amikor megírtam Sényő alapításának legendáját, ez a
gondolat vezette tollamat. A legendában Sinyewet

tettem meg a gyászos muhi vereség egyik hősének,
királymentőnek. Béla király cserébe „hont” ígért Sinyew
Miklósnak, aki itt talált alkalmas helyet a letelepedésre.
Csakúgy, mint én és családom is.
A kárpátaljai Eszenyben születtem 1951-ben.
Az
engem értő és megértő
feleségemmel
már
túl
vagyunk a negyedszázados
évfordulónkon is. A nejem
szabó-varrónő, de az óvónői
és a könyvelői szakmában is
otthon van.
Lányom Natália, az ungvári
zeneiskolában
szerzett
diplomát hegedű, zongora és
népi hangszerek szakon.
Jelenleg
Budapesten
a
Formis Színház tagja.
Márton fiam a helyi iskolából a
nyíregyházi Lippai
János
Mezőgazdasági
Szakközépiskolába iratkozott be, ahol jelenleg
technikusi éveit tölti.
Az egyetemen oroszul, ukránul, németül, latinul észtül
és természetesen magyarul tanultam. 1967 óta
jelennek
meg
írásaim
úgy
otthon,
mint
Magyarországon.
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Bejártam a világot, az északi fehér éjszakáktól a déli
Kurulkumi sivatagig. Csaptól-Kamcsatkáig. Volt 40
fokos hideg, és néhány meleg napom is. S ami a
legérdekesebb, hogy mindenütt hallottam magyar
„Szót”.
Bizony sokat utaztam. Első kötetem címe „Hív a Távol”
is ezt a vágyam látszik igazolni. És ami ebben a
legérdekesebb, hogy az igaz szerelemért is 2000 km-t
kellett megtennem, pedig ehhez képest elég közel
nőttünk fel egymáshoz. S mi ez, ha nem a sors
rendelése?
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Meg az is, hogy éppen ebbe a szép településbe
csöppentünk bele közel egy évtizede.
Eddigi munkásságomat Pándi Mál és M.Takács Lajos
debreceni
irodalomtörténész
értékelte.
Ebből
következik, hogy engem, de legalábbis a nevemet
mindenütt ismerik, ahol a magyar irodalmat értőszerető honfitársaim erre igényt tartanak. Szerintem az
élet szép, és testhez álló minden szakma, ha
becsületesen űzi az ember, mert – „ a munka nemesít”
(Demjén Miklós)

Jótékonysági bál az iskolában
Nagy volt az érdeklődés
a
február
17-én
megrendezett
jótékonysági
bálon,
hiszen csaknem 160
vendég mulatott hajnalig
az iskola tornatermében.
A szülői munkaközösség
tagjai
hangulatossá
varázsolták
a
tornatermet,
szépen
megterített
asztalok
várták
a
bálozókat.
Komoly
előkészület
előzte meg a mulatságot,
hisz a szülők hetekig
gyakorolták
a
szórakoztató műsorokat,
melyek
nagy
sikert
arattak. A paródia és a
tánc után következett a
bőséges, finom vacsora,

melyet a III. Félidő
Étterem
dolgozói
készítettek és szolgáltak
fel. A zenét egész éjjel a
helyi Ifjúsági Tánccsoport
fiatal
énekesei
szolgáltatták.
Radics
Mihályné
SZMK-elnök
meleg
szeretettel
köszöntötte
a
résztvevőket.
Köszöntőjében elmondta,
hogy ez az utolsó
alkalom arra, hogy mint
SZMK-elnök szervezhet
jótékonysági
bált,
ugyanis a tanév végén
elköszön az iskolától,
mert gyermeke a jövőben
már
középiskolában
folytatja
tanulmányait.
Vacsora után igazgató

asszony kért szót és
köszönte meg a szülői
munkaközösség
tagjainak
a
kiváló
szervező
munkát.
Megköszönte továbbá a
felajánlásokat, s örömét
fejezte ki, hogy ilyen
sokan megtisztelték a
rendezvényt
jelenlétükkel.
Ezután
következett
az
igazi
mulatság, amely hajnalig
tartott és éjfél után
tombola színesített. Az
önkormányzat nevében
Pehely
Zoltán
polgármester 100.000,forintot ajánlott fel a
kisorsolandó ajándékok
vásárlására.
Értékes
díjak találtak gazdára –

porszívó,
kávéfőző,
ajándékkosarak – és a
fődíjat,
egy
színes
televíziót egy nyíregyházi
lakos nyert meg. A
bevétel
körülbelül
300.000,- Ft lett, melyhez
jelentősen hozzájárultak
a vállalkozók felajánlásai:
Pehely Zoltán, Molnár
Ferencné,
Szanics
István, Papp Józsefné,
Szegedi István, Vass
Istvánné, Tóth Csaba,
Pataki István, Haburcsák
Csaba, Oláh Tivadar,
Ternovics
Mihályné,
Ambrus György, Gyapka
János, Maczali József,
Kóródi Sándor, Virágh
István.
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MEGHÍVÓ

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola szülői munkaközössége szeretettel vár
minden érdeklődőt 2007. március 3-án (szombaton) 15.00 órai kezdettel
megrendezendő FARSANGI MULATSÁGRA. Helye: az általános iskola
tornaterme
Belépődíj: 100,- Ft
JELMEZ, TOMBOLA, TÁNC
Radics Mihály Józsefné SZMK elnök

Farsang = Sulidisco
A farsangról először a legtöbb embernek a jelmezek és a
szórakozás jut eszébe. Az iskolásoknak pedig a délutáni
sulidisco. Nekünk ez jelenti a kikapcsolódást. Szeretünk
táncolni, énekelni, beszélgetni a barátokkal, viccelődni
az osztálytársakkal és összeboronálni egymáshoz illő
párokat. ☺

Megsúgjuk, hogy a zsűri idén elsősorban az egyéni
jelmezeket fogja értékelni. Tehát elő a tűt és a cérnát, a
fantáziát és a kreativitást! Alkossatok ötletesebbnélötletesebb jelmezeket és ne a kölcsönzőből vegyetek
unalmas holmikat!
(Magyar Fruzsina, Kovács Réka)

Sport
2007. január 15-én a Volán-Sényő SC felnőtt, ifjúsági
(U-19), és serdülő (U17) labdarúgó csapatai elkezdték a
felkészülést a tavaszi bajnokságra. A tél folyamán a
felnőtt csapattól hárman távoztak. Kóka Róbert az NB-IIes Tuzsér csapatához igazolt, Ruska Tamás visszatért
Kemecsére, Bodnár Gábor pedig a Budapesthez közeli
Alsónémediben folytatja pályafutását. Egy játékos
érkezett a felnőtt csapathoz Bagoly Zoltán személyében
a „Kölyök” FC-től, egy újabb ifjú titán, aki 18 éves.
Az ifjúsági csapatban is történtek változások. Távozott a
csapattól Kóthai Zalán és Falatovics Ádám, ők
visszatértek a „Kölyök” FC-hez, Fejér Géza pedig a
Nagyhalász csapatát választotta. Érkezett a csapathoz
Szitai Roland, Kóka János Nagycserkeszről, és Mester
Attila, aki egy féléves kitérő után jött vissza Nyírturáról.

Az ifjúsági csapatunk együtt edz a felnőtt csapattal, így
ott a lehetőség a fiatal játékosoknak, hogy a
teljesítményük alapján a felnőtt kerethez kerüljenek.
A serdülő csapatból nem távozott senki, viszont érkeztek
játékosok Németh Attila és Boros Máté személyében a
Nyírsuli U-13 csapatától, valamint Stankóczi Zsolt és
Kerekes Balázs Nyíregyházáról.
A felnőtt csapat 11 mérkőzést játszik a bajnokság
kezdetéig. Célunk továbbra is, hogy fiatal csapatunk a 68. helyen végezzen a 2006-207-es bajnoki évben.
Az ifi és serdülő csapatunk 3 edzőmérkőzéssel készül a
bajnokságra. Mindkét csapat célja, hogy minél előkelőbb
helyen végezzen a bajnokságban, az ifi csapatnál az 13. hely megszerzése, míg a serdülő csapatnál a 4-6.
hely megszerzése a cél.
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