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Tisztelt Sényői Lakosok!

„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj
egészen…”
(Márai Sándor)
Közeleg a Karácsony, Advent idején járunk, ez az ünnep
varázsolja bensőségessé, meghitté életünket, segíti
átvészelni a hétköznapok monotonságát, nehézségeit. Eszünkbe jutnak távoli
szeretteink, barátaink, akikkel rég találkoztunk, akikről rég hallottunk.
Emlékeinkben újraéled a régvolt karácsonyok hangulata, a közösen eltöltött percek öröme. Hallgatjuk a
karácsony meghitt dalait, talán hangosan énekeljük, vagy csak dúdoljuk, amit apáinktól, nagyanyáinktól
megismertünk. Ez az ünnep mindig is ünnep volt, akár nehezebb idők jöttek, akár boldogabbak. Jó lenne,
ha elhinnénk, a karácsony azért nagy ünnep, azért igazi, mert bennünk van. Jó lenne, ha ez a békesség, a
szeretet és megbocsátás ünnepe lenne minden ember számára. Ezen gondolatok jegyében kívánok minden
sényői lakosnak meghitt, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag, békés új évet.
Pehely Zoltán polgármester

Az Önkormányzat 2007. háromnegyed évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
Sajnos a központi szabályozók törlesztenünk kell. Csak így pedig 18,8 %-ot tesznek ki. A
ránk, kis településre nézve egyre kaphatjuk meg egy újabb évre. E maradék 17,2 % pedig a dologi
kedvezőtlenebbek. Ha nem vittük nélkül nem tudnánk gazdálkodni kiadásokra és az átadott
volna társulásba az intézményeinket, kellőképpen. Ha a bevételeket pénzeszközökre lett kifizetve.
akkor
2008-tól
már
az intézményi bontásban vizsgáljuk, Intézményenkénti megbontásban is
önkormányzat minden eddiginél látható, hogy a szociális látható, hogy a kiadások az
nehezebb helyzetbe került volna. intézménynél csak a gondozási és arányostól (75 %) lényegesen
ÖNHIKI-re pedig egyáltalán nem térítési díjak szerepelnek (a konyha nagyobb arányban vannak teljesítve.
pályázhatnánk. A bevételek között bevételeivel együtt), az iskolánál Az iskolánál és a szociális
az intézményi működési bevételek pedig az a 725 eFt bevétel intézménynél bér és járulék már
teljesítése az arányosnak megfelelő. keletkezett, melyet pályázaton nem lesz fizetve. Ez meglátszik a
Ennek legnagyobb hányadát a nyertek a hátrányos helyzetű tanulók módosított létszámadatokon is,
térítési díjak adják. Továbbra is támogatására. A kiadásoknál a ugyanis az iskolából és a szociális
hozzánk folynak be a gondozási működési és a felhalmozási intézményből összesen 42 fő
díjak és az étkezési térítési díjak. A kiadások aránya az év eddig eltelt 9 foglalkoztatása került máshova. A
normatívák és a személyi hónapjában 75,4 %, illetve 24,6 %. felhalmozási kiadásaink is nagyrészt
jövedelemadó arányosan érkeztek A működési kiadások megoszlása teljesültek, más beszerzést, felújítást
eddig, de szeptembertől már sem változott már évek óta, ugyanis az év hátralévő részében nem
lényegesen kevesebbre számíthatunk a legnagyobb hányadát továbbra is a tervezünk, főként a forrás hiánya
e jogcímeken. Felhalmozási és személyi jellegű kiadások alkotják miatt. Fejlesztési hitel után kell még
tőkejellegű bevételeink már csak (37,5 %). De ha a járulékokat is kamatot fizetnünk év végén. Amit
minimális összegben várhatóak az hozzászámítjuk, akkor együtt az eddig is meg tudtunk csinálni az év
év hátralévő részében. Ismert összes működési kiadásokból során, nem kis teljesítmény egy
hitelállományunk, melyből a kereken 50 % ezeken a jogcímeken ilyen nagyságrendű költségvetéshez
működési hitelt év végén – került teljesítésre. A segélyek 14 %- képest.
hasonlóan az előző évekhez - ot, a működési hitel törlesztése

Dr. KardosCsabajegyző
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Ünnepi megemlékezések községünkben

KOSZORÚZÁS A VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰNÉL

Október 23-án két eseményre gondolunk a dátumot
hallva. Az egyik 51 évvel ezelőtt történt, a másik 18 éve.
1956. október 23-án a forradalom és a szabadságharc
kezdődött. 1989-ben pedig hazánkban kikiáltották a
köztársaságot.
1956 sokkal több volt, mint a gyűlölt, elnyomó rendszer
elleni felkelés. Az emberek kezükbe vették a sorsuk
irányítását, cselekvően beleszóltak alakításába és
történelmet csináltak. A forradalom fejezte ki
törekvésüket egy jobb holnapért és egy új világért. És
bár a harcuk elbukott, de nem volt hiábavaló. A
forradalmárok közül sokan adták életüket hazánk
függetlenségéért. 1989 óta foglalják el az őket megillető
helyet a magyar történelemben.
„56, te árva,
Hazám árvasága,
Az ébredő hitnek
összetiport álma,
Szökkenj nekünk szárba,
S légy a történelem
Néma zsolozsmája!”
Ezekkel a sorokkal kezdődött az ünnepi megemlékezés
2007. október 19-én az általános iskola aulájában, ahol a
tanulók mellett részt vettek az intézmények dolgozói és
a falu lakossága is. A Himnuszt követően az iskolás
gyerekek hűen idézték fel az 51 éve történt

2007. október 30-án megemlékezést tartottunk az I. és
II. világháború áldozatainak emlékművénél.
A Himnusz elhangzása után a tanulóifjúság versekkel
emlékezett a hősökre, majd Lippai Csaba görög
katolikus lelkész panahidát végzett az elesett
katonákért. Ünnepi megemlékezésében hangsúlyozta,
hogy ne feledkezzünk meg azokról a katonákról, akiket
egykor a falu népe és szerettei hazavártak de hiába,
idegen földben névtelenül pihennek. Ezek az emberek
azt üzenik nekünk: „...névtelenek vagyunk, de
halhatatlanok, mint a tengerek, a szelek és a csillagok.”
Közösen imádkoztunk, hogy ez az iszonyú pusztítás
sohase ismétlődjön meg történelmünkben, majd
koszorúzás következett. A kegyelet virágait az
önkormányzat nevében Papp Béla alpolgármester és
Kardos Csaba jegyző helyezte el. Az iskola nevében
Antalné Tőkési Gabriella intézményvezető és Petőné
Mike Zsuzsa tanár, a hozzátartozók nevében Balogh
József és Haburcsák Miklósné helyezték el virágaikat.
Néhány pillanat alatt virágtengerben pompázott az
emlékmű. Záróaktusként a gyerekek és a pedagógusok
gyertyákat és mécseseket gyújtottak. Az ünnepség a

Ráfért a felújítás az épületre, bár nagyobb tatarozást az
önkormányzat egy későbbi időpontra tervezett, ugyanis
arra vártak, hogy nagyobb összeget nyerjenek pályázat
útján a felújításra, de ezidáig még nem sikerült. Az épület
állagromlása már olyan mértékű volt, hogy a felújítás
nem tűrt halasztást, s ez gyors munkára késztette a
hivatalt. Az önkormányzat, a „Sényőért ’99”
Közalapítvány, Tóth Csaba, Kantár István vállalkozók, és
a Kryzantén Bt. anyagi támogatásával megkezdődött a
felújítás. Külső homlokzatjavítást, belső festést végeztek.
Új burkolattal látták el a belső részt, a régi székek
helyére újak kerültek. Köszönet illeti a szakembereket, a
közhasznú munkásokat, hogy lelkiismeretes munkájukkal

hozzájárultak
ahhoz, hogy
minél előbb
elkészüljenek a
tatarozással.
Köszönet
mindazoknak, akik szakmai tudásukkal s anyagi
támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy szeretteinket
méltó körülmények között kísérjük utolsó útjukra.
(Ruska Józsefné)

Szózat eléneklésével zárult.

(Ruska Józsefné)

eseményeket.
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Megérkezett a várvavárt Mikulás az óvodásokhoz, akit a kicsik nagy izgalommal vártak. Előkerült a puttonyból az
ajándék, melyet a gyerekek dallal, versel köszöntek meg a Mikulásnak
Az igazi szeretet
bennem szeretet, mindez nem használ rok elvesznek, a számítógépek
I Korintus 13 karácsonyi változata nekem. Ha a karácsonyfát csillogó an- elavulnak, de a szeretet ajándéka meggyalkákkal és horgolt hópelyhekkel dí- marad.
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyák- szítem fel, ezernyi ünnepen veszek
kal, égőkkel és csilingelő harangocs- részt, a templomi kórusban éneklek, Alkalmaink ahová mindenkit várunk
kákkal díszítem fel, de családom felé de Jézus Krisztus nincs a szívemben, és hívunk szeretettel:
nincs bennem szeretet, nem vagyok akkor nem értettem meg miről szól a
egyéb csak díszlettervező. Ha a kony- karácsony. A szeretet félbeszakítja a Bűnbánati hét: dec.17-töl ( délután 3
hában fáradozom, karácsonyi sütemé- sütést, hogy megölelje gyermekét. A órától) dec.22-ig Szentesti Istentisztenyeket sütök kilószámra, ízletes szeretet hagyja a lakásdíszítést és meg- let: dec. 24-én délután 3 órakor Karáételeket főzök, és az evéshez csodála- csókolja házastársát. A szeretet nem csony I. napja: délelőtt 9:30-kor,
tosan megterített asztalt készítek elő, csak azoknak ad, akiktől kap is vala- Úrvacsorás Istentisztelet. Délután
de családom számára nincs bennem mit, hanem örömmel ajándékozza 15:00-tól Istentisztelet. Karácsony II.
szeretet, nem vagyok egyéb, mint sza- meg azokat, akik ezt nem tudják viszo- napja: délelőtt 9:30-tól Istentisztelet.
kácsnő. Ha az ingyenkonyhán segétke- nozni. A szeretet mindent elvisel, min- Délután Záró Istentisztelet.
zem, az öregek otthonában dent hisz, mindent remél, mindent
karácsonyi énekeket éneklek és min- eltűr.
Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok:
den vagyonomat segélyként elajándé- A szeretet soha el nem múlik. A video- Dorcsák Ignác Pál ref. lelkész
kozom, de az emberek felé nincs játékok tönkremennek, a gyöngyso-

Esperesi tanácskozás Sényőn
Nagy öröm érte a Római Katolikus Egyházközség tagjait Sényőn
2007. október 31-én. Ezen a napon ugyanis a Nyíregyházi Esperesi
Kerület papsága a mi templomunkban gyűlt össze szokásos őszi
esperesi kerületi tanácskozására. A kezdő szentmisét főtisztelendő Dr.
Seregély István ny. érsek úr celebrálta, aki a nyíregyházi papi otthon
l
akója. Ő szentelte fel 1991-ben templomunkat Jézus Szíve tiszteletére.
A szentmisében megemlékeztünk a vértanúhalált halt kárpátaljai
püspökről, boldog Romzsa
Tódorról.
A
kerület
papságával együtt a hívek is szép számban részt vettek a szertartáson. Dupla
ünnep volt számunkra ez a nap, hiszen a prédikáció után az egyházmegye
főpásztora Bosák Nándor püspök Úr először lektorrá, majd akolitussá avatta
Somogyi Gyula nyírbogdányi testvérünket. Tette ezt azért, hogy lelkipásztori
munkájában segítse Szűcs József plébános urat a három egyházközség
ellátásában (Nyírbogdány, Sényő, Székely). Egyházmegyénkben először
történt meg az, hogy a főpásztor a leendő munkahelyén iktatta be

lelkipásztori munkatársát.
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Gárdonyi Géza írja:
„Öregapám, mondd
meg nekem:/ Hány
évig tart a szerelem?/
Harminc évig, negyven
évig…/ Öreganyám
szól: mindétig.”

Ismét hosszú-hosszú ideje jóbanrosszban együtt élő párokat
ünnepelünk
50.
házassági
évfordulójuk alkalmából. Felkerestük
őket és kértük,
idézzék fel
megismerkedésük
történetét
és
meséljenek arról, mit éreztek akkor, s
hogyan éreznek ma, fél évszázad
multával.

Magyar József és Farkas Ilona
1 957. március 1 0-én kötöttek
házasságot. Jóska bácsi
harminckettő, Ilonka néni
huszonöt éves volt akkor.
Ilonka néni: Nyírturai születésű
vagyok, de tizennyolc éves koromtól
kezdve itt, Sényőn laktam a
testvéremnél, a Béke utcán. Éppen
gallyat voltam szedni a barátnőmmel
a közeli erdőben, amikor arra jött
Jóska
Nyírbogdány
felől,
lovaskocsival.
Én már éppen
befejeztem a gyűjtögetést, amikor
Jóska megszólított, hogy: „ Ilonka,
nem jön hazafelé?” Mondtam, hogy
nem vagyok egyedül, de amikor a
barátnőm többszöri szólongatás után
sem válaszolt és nem is jött, akkor
úgy döntöttem, hazamegyek Jóskával.
Jóska
bácsi:
Segítettem
neki
hazaszállítani a fát, de nem engedte,
hogy a kapuig menjek a kocsival,
nehogy szájára vegyen a falu. Azért
is volt óvatos velem, mert más lányok
körül is legyeskedtem akkoriban és a
szülei sem nézték jó szemmel az
udvarlásomat, a beteg lábam miatt.
Ilonka néni: Egy ideig csak köszönő
viszonyban voltunk, de aztán
bekövetkezett
az,
ami

megváltoztatta az életünket. 1957.
februárjában
meghalt
Jóska
édesanyja, akivel addig élt. Nagyon
magára maradt, és ezt egy férfi nem
bírja sokáig. Alig egy hónap múlva
megtartottuk az esküvőt.
Józsi bácsi: Amíg édesanyám élt,
nagyon szerette volna, ha elveszem
Ilonkát.
Mindig
figyelte
a
kertkapuban, amikor arrafelé sétált.
A testvérem is unszolt, hogy ő a
megfelelő feleség a számomra. Nekik
volt igazuk.
Ilonka néni: Három gyermekünk
született. Sajnos kettő meghalt: az
első csak öt órát élt, mert koraszülött
volt, a másiknak is csupán rövid ideig
örülhettünk, mert két hetes korában
tüdőgyulladást kapott. Jóska fiúnk
megnősült, családot alapított. Itt él
velünk ő, a menyünk és a két
fiúunokánk. Bár az egészségünk már
nem a régi, igyekszünk mindenben
segíteni őket, hiszen sokat dolgoznak.
Öregek lettünk, de boldogok vagyunk,
hisz ennyi év után is jóleső érzéssel
tudunk gondolni egymásra, kis
családunk pedig melegséggel tölti el
a szívünket.

udvarolt akkoriban és nekem is
más tette a szépet.
Miklós bácsi: Bizony, egy kezemen
nem is tudom megszámolni, hány
lány
körül
legyeskedtem
én
akkoriban!
Bözsike néni: Csakhogy az én szüleim
nem szerették az akkori udvarlómat,
és az ellenszenvüknek hangot is
adtak. Miklós viszont nagyon tetszett
nekik, így amikor az egyik bálon
felkért táncolni, nem mondtam nemet
és szépen, lassan összemelegedtünk.
Miklós bácsi: Januárban volt az
esküvőnk római katolikus szertartás
szerint, októberben pedig már meg is
született a lányunk.
Bözsike néni: Ő férjhez ment, de
sajnos nem született unokánk, pedig
nagyon-nagyon szerettük volna, ha
van. Persze, nem vagyunk teljesen
gyerek nélkül, hiszen a testvérem
lányának a két kisfiát úgy féltjük és
szeretjük, mintha a saját unokáink
lennének.
Miklós bácsi: Bizony nagyon régen
élünk már együtt, nem is tudom, mi
lenne velünk egymás nélkül. Sajnos
betegesek vagyunk mind a ketten, de
én a gyógyszereimet sem veszem be,
Kiss Miklós és Bunász Erzsébet ha a feleségem ki nem készíti nekem!
1 958. január 11 -én fogadott örök Bözsike néni: Megfőzöm a kávét,
hűséget egymásnak. Mindketten elkészítem a kedvenc ételeit,
huszonkét évesek voltak.
gondoskodom
róla,
vigyázunk
egymásra, nélküle nem is tudom,
Bözsike néni: Hazudnék, ha azt mihez kezdenék?! Ha elveszíteném,
mondanám, Miklós volt az első még élni sem lenne jó!
szerelmem. Fiatalok voltunk, az
Állami Gazdaságban dolgoztunk
mindketten, és nagyon szerettünk
mulatni. Bálokba jártunk és sokat
táncoltunk. Miklós is másnak
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A bentlakásos Idősek Otthonában egy napkori
házaspár is ünnepel: Lipták István és Köbli
Magdolna.
Ők nem arany,
hanem
gyémántlakodalmat ülnek: 60 éve, 1947.
november 6-án házasodtak össze.

Nekik is és a két sényői házaspárnak is kívánunk az újságon
keresztül még sok-sok együtt töltött, boldog esztendőt
(HSzCsA)
szeretetben, egészségben, békességben.

Adventi készülődés
December 1-én a Nyíregyházi Tűzoltóság segítségével felállították a község
karácsonyfáját a temető melletti parkban melyet Papp Jánosné ajánlott fel. A
gyerekeknek életreszóló élményt jelentett, amikor a tűzoltókosárral 30 méter
magasságba emelkedtek és elhelyezhették díszeiket a fán. A szervezőbizottság
meleg teával, finom töltött káposztával vendégelte meg a jelenlévőket. Az ízléses
adventi koszorút Izsainé papp Szvetlána készítette el. Az egész nap jó
hangulatban telt el, a sátorbontás 3 órakor ért véget.
Az adventi várakozás vasárnap
folytatódott, görög szertartás szerint
meggyújtottuk az első gyertyát. Lippai
Csaba
parókus
úr
mondott
szentbeszédet, a felnőttek római
katolikus énekekkel, a gyerekek pedig
szép versekkel köszöntötték Advent
első vasárnapját.

A második gyertyát a református
templomban gyújtottuk meg, ahol
Szűcs József római katolikus
plébános úr mondott szentbeszédet.

December 8-án, szombaton az iskola tornatermében került
megrendezésre az idősek bálja. A csodálatos teríték mellett az Ifjúsági
Centrum és az idősek közös műsora szórakoztatta a vendégeket. Pehely
Zoltán polgármester és Vass Istvánné intézményvezető meleg
szavakkal köszöntötte a jelenlévőket és az 50. évfordulójukat ünneplő
házaspárokat. A meghitt pillanatok könnyeket varázsoltak az idősek
arcára.
December 15-én gyerekzsivajtól volt hangos az
iskola aulája. Az óvodások és az iskolások
serénykedtek, mézeskalácsot sütöttek, díszeket
készítettek az ünnepi asztalra, ajándékokat
varázsoltak szalagokból, fenyőágakból, termésekből.
A karácsony hangulata lengte át a délelőttöt. Délután
boldog gyermekarcok hagyták el az iskola épületét.
Vasárnap 1 6 órától az ünnepi készülődés
folytatódott, Dorcsák Ignác református
tiszteletes úr gyújtotta meg a harmadik adventi
gyertyát és gazdagította a jelenlévők lelkét
szentbeszédével.
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Hírek, események a Szociális Szolgáltató Központból

Az év utolsó negyedében
folytatódott a felkészülés a
különböző meghívásos rendezvényekre.
Október elején Újfehértón
voltak Ki Mit Tud?-on az
idősek klubjának tagjai. Timák Józsefné, Vida András,
Janovics Ferencné, Mészáros Jánosné, Máté Zoltánné
egyénileg is beneveztek a
versenyre. Ők magyar nótával, verssel, és saját novella
elmondásával értek el dobogós helyezéseket. A klubtagok csoportosan néptánc
kategóriában is versenyre
keltek, ahol szintén a sényői asszonyok a III. helyezésért járó díjakat és
okleveleket hozhatták haza.
Ezt követően, október 7-én
Nyíregyházán a Bujtosi Szabadidőközpontban voltunk,
az Idősek Világnapja alkalmából megrendezett megyei szintű eseményen.

A Kistérségi Kulturális Seregszemle ebben az évben
Ibrányban került megrendezésre, ahol a mi kis falunkat a nyugdíjas klub tagjai
a Szatmári táncok bemutatásával képviselték.
A szervezők itt is oklevélben fejezték ki köszönetüket a fellépők és
felkészítőik felé.
November 4-én Nyíregyházára kapott meghívást a szolgáltató központ csapata.
A Szakszervezetek Székházának nagytermében került
megrendezésre a Kistérségi Nyugdíjas Szövetség találkozója. Csabai Lászlóné

Nyíregyháza Város polgármestere, a NYITÖT elnöke
külön megköszönte a sényői csapat igen színvonalas műsorát, kiemelte
Sényő Község rangos helyét a kistérség kulturális
életében.

Már több éves hagyomány,
hogy december 6-án a klubtagok, és a bentlakásos otthon lakói meglátogatják az
óvodás gyerekeket. Az idősek saját készítésű ajándékokat visznek, a gyerekek a
szintén általuk készített ajándékkal kedveskednek
szépkorú látogatóiknak.
December 7-én Nyíregyházán a Megyei
Nyugdíjas Szervezetek
Szövetségének meghívására, rangos eseményeknek
lehettünk
részesei. Itt a megye minden településéről meghívták az aranylakodalmas
házaspárokat, köztük a sényői évfordulósokat, ahová
elkísérték őket a klubtagok .
December 8-án az Adventi
hétvégi rendezvények keretében az időseket köszöntötte
a
település
polgármestere.
Ilyenkor
mindannyian azokat az embereket köszöntjük, akik bölcsességükkel,
tapasztalatukkal utat mutatnak a fiatalabbaknak. Ők
azok, akiktől tanulhatunk,
akikre felnézhetünk, akik-

nek kitartásuk-szeretetük végigkíséri
az
egész
életünket. Ez a nap akkor lehet igazi tisztelgés, ha
azok, akiket ünnepelünk,
mindig érzik a támaszt, a törődést. Tudniuk és érezniük
kell, hogy figyelünk rájuk,
hiszen az általuk létrehozott értékek, hagyományok bennünk is
élnek, és mi ezeket az
értékeket adjuk tovább az utánunk következő generációnak.
Ígytudjuktovábbörökíteni a múlt bölcsességét. A mi feladatunk,
hogy biztosítsuk az
idős ember számára az öregkorhoz méltó derűs és boldog életet. Egy település
csak akkor lehet igazán
erős és sikeres, ha megbecsüli idős embertársait, akiknek kitartó munkájára,
élettapasztalatára építi a jövőt! Köszönettel tartozom
az ifjabb generáció nevében is a hosszú évek alatt
végzett becsületes munkájukért!
Szintén ezen a napon köszöntjük az 50-ik házassági
évfordulójukat ünneplő házaspárokat. Ebből az alkalomból Kiss Miklós és
felesége, Bözsike néni, valamint Magyar József és felesége,
Ilonka
néni
fogadhatta idős társaik és a
rendezvénytámogatóinakjókívánságait.
Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy egy 60- ik
házassági évfordulós házaspárt is köszönthettünk az
idősek otthonában. A Gyémántlakodalmas házaspár
Lipták István és Felesége
Magdi néni. Pista bácsiék
az intézményfenntartó társulás keretében Napkorról költöztek be az intézménybe.
Az időseket és az ünneplő

házaspárokat az Ifjúsági
Tánccsoport külön erre az
alkalomra készített műsorral ajándékozta meg. Az ünnepi műsor dalban, versben
feldolgozta az ember életét
a bölcsőtől a sírig. A Szociális Szolgáltató Központ
dolgozói szórakoztató műsorukkal kedveskedtek a jelenlévőknek. A finom
vacsoráról az intézmény
konyhájának dolgozói gondoskodtak.
Itt szeretnék köszönetet
mondani mindenkinek, aki
a rendezvényt munkájával
és anyagikkal is támogatta.
Az év hátralévő részében,
szintén többéves hagyomány részeként, az óvodásokat és az általános iskola
tanulóit várjuk az idősek
otthonába. A gyerekek Karácsonyi dalokkal, versekkel ajándékozzák meg az
otthon lakóit. Az idősek
szeretetvendégségre
invitálják kedves vendégeiket.

Végezetülpedig
kicsinyfalunkminden
lakójánakÁldottBékés
KarácsonyiÜnnepeket,
EredményekbenGazdag
BoldogÚjÉvetKívánok
magamésaSzociális
SzolgáltatóKözpont
mindenlakója, ésdolgozója
nevében.
VassIstvánné
Intézményvezető
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Röviden a 2007. november 29-én megtartott képviselőtestületi ülésről

7. oldal

A képviselők tíz napirendi pontot tárgyaltak. A polgármester úr tájékoztatta a jelenlevőket, hogy ezt a
költségvetési évet is sikerült probléma nélkül végrehajtani. Az elfogadott rendelet-módosítást követően a
kilenc havi teljesítésünk kiadási oldalon 89,8 %, a bevétel pedig 89,7 %. Jelentős változás következett be évközben a
gazdálkodást és a működést illetően, ugyanis a szociális és oktatási feladatainkat társulásban látjuk el. A
finanszírozásnál ez azt jelenti, hogy a normatívát nem mi kapjuk, hanem a gesztor települések. Láthatjuk azt, hogy a
kiadások az arányostól (75%) lényegesen nagyobb arányban vannak teljesítve, de az intézményeknél a társulás végett
az idén már bér nem lesz fizetve, ezzel magyarázható a nagyobb kiadási oldal. Bízunk benne, hogy ésszerű és
átgondolt gazdálkodással az idei év hátralévő része is teljesíthető lesz. Döntések születtek az alábbi kérdéseket
illetően: 20 %-kal emelkedett a gyermekétkeztetési térítési díj 2008. január 1-től. Óvodások: 265,- Ft-ról 315,- Ft-ra;
iskola-napköziotthon: 290,- Ft-ról 350,- Ft-ra; menza: 190,- Ft-ról 224,- Ft-ra; vendégebéd: 350,- Ft-ról 420,- Ft-ra;
alkalmazotti étkeztetés: 400,- Ft-ról 480,- Ft-ra. Az idősek otthonában a várható kormányrendelet-változás miatt a
későbbiekben várható a térítési díjak megállapítása. A szilárd kommunális-hulladékszállítási díj is változott, 2008
évben 10.000,- Ft helyett 12.000,- Ft-ot kell majd fizetni. Az alpolgármester úr tájékoztatta a képviselőket a
Nyírségvíz Zrt. üléséről, ahol határozat született az ivóvíz és csatornadíj emelkedéséről: az alapdíj 200,- Ft-ról 300,Ft-ra emelkedett, az ivóvíz díja változatlan. A csatornadíj alapdíja nem változott, az eddig fizetett 155,- Ft-os
köbméter ár 192,- Ft-ra emelkedett. A fent említettekkel kapcsolatban a döntést a képviselőtestület elfogadta.
Döntések születtek az önkormányzat 2008 évi költségvetési koncepciójáról, a 2008 évi munkaterv és a belső
ellenőrzési tervek elfogadásáról. Rendelet született a házak számozásának szabályozásáról. Zárásképpen a
polgármester úr elmondta, hogy az adóbevételeknél a 2008-as évre nem tervezünk változást, a béreknél csak a
kötelező emeléseket hajtjuk végre, dologi kiadásainknál figyelembe vesszük a várható áremelkedéseket, ugyanakkor
előtérbe kell helyezni az ésszerűbb és költségtakarékosabb energiafelhasználást. Sokszor kis odafigyeléssel, apró
változtatásokkal jelentős összegeket meg lehet takarítani. Feltétlenül meg kell teremteni a forrását a fejlesztési

bevételek tervezésénél az intézmények indokolt felújításának.

(Ruska Józsefné)

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!
A NŐSZÖVETSÉG felhívással fordul a lakossághoz. A Gyermekrák Alapítvány
megsegítése céljából gyűjtést szerveznek 1 és 2 forintosokból. Az aprópénzeket a
község boltjaiban és a postán kihelyezett urnákba dobhatják be február 15-ig.
Segítségüket a beteg gyermekek nevében előre is köszönjük!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben nem rendezték a szilárd kommunális hulladék elszállításának díját,
2007. december 28-ig szíveskedjenek ezt megtenni, ugyanis eddig lehet kamatmentesen befizetni a díjhátralékot.
2008. január 1-től az elmaradt összeget jegybanki kamattal terheljük.
Kérjük szíves megértésüket!
Polgármesteri Hivatal
Lakossági tájékoztató
Az ÁNTSZ 2007-2008-as évben is
lehetőséget biztosít az ingyenes influenza elleni védőoltáshoz,
mely 2007. november 5-től vizitdíj befizetése nélkül a
háziorvosoktól igényelhető. A védőoltás különösen ajánlott a 60
éven felüliek részére és a krónikus betegségben (krónikus szív, tüdő-, vese-, cukorbetegek) szenvedőknek. A szülők kérhetik
a 3 éven aluli gyermekek ingyenes influenza elleni védőoltását
is. Két térítésmentes oltóanyag kerül az egészségügyi
szolgáltatókhoz a 2007-2008-as évi influenza szezon idejére. A
„FLUVAL AB a 3 éven felüliek oltására”, és a 3 év alatti
gyermekeknek a „Vaxigrip Junior vakcina gyermekek részére"
megnevezésű oltóanyag. Az oltás védelmet nyújthat az
influenza fertőzéssel szemben, melynek szövődményei
súlyosak lehetnek az egyénre, és a társadalomra nézve is.

A Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet
felújította sényői kirendtségének épületét.
Megszépült környezetben,
akadálymentesítve várja új és régi
ügyfeleit.
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Sport

U-1 3-as csapat
Állnak (balról jobbra): Kapacina
Kevin, Lehóczki Levente, Nyitrai
Szabolcs, Klepács Krisztián, Knobloch
Sándor (edző), Antal Róbert, Tarsoly
Dániel, Pataki János, Pataki Milán,
Pataki Ádám. Guggolnak (balról
jobbra): Timák Csaba, Jakab Miklós,
Király Roland, Krajczár Attila,
Horváth Richárd, Horváth István. A
csapat tagjai, akik még a képről
hiányoznak: Szűcs Kristóf, Bakos
Ákos, Bodnár Bence, Bozsányi Tibor,
Henzsel Márkó
Befejeződött a 207. évi őszi bajnokság a „VOLÁN-SÉNYŐ” SC labdarúgó csapatai számára. Csapataink - folytatva a
több éves hagyományt – ismét tisztesen helytálltak az NB-III-as bajnokságban. Az U-7, U-9, U-11-es korosztály
Nyíregyházán szerepelt három alkalommal. Itt a fő cél a gyerekekkel megszerettetni a labdarúgást, továbbá a
tehetséges gyerekek kiválasztása a korosztályos megyei válogatottba. Az U-13 csapatunk 5 győzelemmel, 1
döntetlennel és 1 vereséggel, 39-14-es gólkülönbséggel 16 pontot szerezve az első helyen zárta az őszi bajnokságot.
Gólszerzők: Tarsoly Dániel – 20 gól, Kapacina Kevin – 14 gól, Klepács Krisztián – 4 gól, Nyitrai Szabolcs – 1 gól.
Megelőzve Tiszalök, Újfehértó, Balkány, Nagykálló, Tiszavasvári, Rakamaz, Nyírtelek csapatait. Ebben a
korosztályban sok a helyi tehetséges gyerek, akikkel érdemes foglalkozni, mert 3-4 éven belül az ifjúsági csapat, majd
a felnőtt csapat gerincét is alkothatják. Ezen gyerekek többsége az U-16-os serdülő bajnokságban is szerepel. Ebben a
bajnokságban a 12. helyet szerezte meg csapatunk. Ennek oka, hogy fiatalabbak 3-4 évvel a többi csapat játékosainál,
de a jövőre nézve ez bizakodásra ad okot. Az U-19 ifjúsági csapatunk továbbra is jól szerepel az NB-III-as
bajnokságban. Jelen pillanatban a 3. helyen zárta az őszi bajnokságot. Ebben a csapatban is van több tehetséges
gyerek, aki már a felnőtt csapat edzésein is részt vesz, ilyen például: Orosz Tamás, Csobán Balázs, Kapacina Valer,
Mezei Balázs, Sándor László, Antal Pál. Ezek a játékosok 1-2 éven belül bekerülhetnek a felnőtt csapat keretébe. A
Volán-Sényő SC felnőtt labdarúgó csapata a 2007-es őszi szezont a 10. helyen zárta. Ez a bajnokság a tavalyihoz
képest sokat erősödött, mivel az NB-I ligacsapatok bekapcsolódtak a bajnokságba és a megyei i. osztályból is erős
csapatok kerültek fel. A csapat a célkitűzést teljesítette, mivel a bajnokság elején a 8.-10. hely volt meghatározva. A
következő szezonban is célunk megtartani ezt a helyezést és továbbra is a fiatalokra építeni. A VOLÁN-SÉNYŐ SC
labdarúgó csapatai ezúton szeretnék megköszönni az éves támogatást Sényő Község Önkormányzatának, a Szabolcs –
Volán Zrt-nek, a szponzoroknak, a szurkolóknak a bíztatást és minden sényői lakosnak Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánnak.

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Sényő Község minden
lakosát 2007. december 22-én 16.00 órától a
Kölcsey Ferenc Általános Iskola aulájában
rendezendő karácsonyi ünnepségre, melyre nagy
lelkesedéssel készülnek óvodás és iskolás
gyermekeink!

December 23-án 1 6.00 órától a temető melletti
parkban kerül sor az Adventi ünnepkör záróakkordjára
melynek keretén belül Pehely Zoltán polgármester Úr
gyújtja meg az utolsó gyertyát.

Sényői Igazmondó Sényő Község
Önkormányzatának lapja. Felelős kiadó:
Sényő Község Önkormányzata

