
Napirendi pontok: A 2008as költségvetés, az ÖNHI
KIs pályázat előterjesztése és elfogadása. Lejárt ha
táridejű kérvények felülvizsgálata.
A polgármester úr elmondta, szerinte jól indul a
2008as év. Az önkormányzatnál már csak a polgár
mesteri hivatal maradt azokkal a tevékenységekkel,
melyek a település üzemeltetését, működését szol
gálják. Ezek elsősorban az igazgatás, községgazdál
kodás, közvilágítás, könyvtár és néhány kisebb
volumenű szakfeladat. Az alkalmazotti létszám
2007ről 2008ra jelentősen csökkent. A tervezett
évi adat 24 fő, melyből 10 fő közhasznú és közcélú
dolgozó, 8 fő dolgozik az igazgatásban, egy a köz
séggazdálkodásban, egy mezőőr van, egy könyvtá

ros, 3 fő konyhai dolgozó alkotja az önkormányzati
teljes létszámát.
A 2008as évi költségvetést 169.885.000, Ft ki
adással, 119.384.000, Ft bevétellel és 50.501.000,
Ft hiánnyal tervezték
meg.
A képviselőtestület
egyhangúlag elfogad
ta az előterjesztett
költségvetést, a be
nyújtott ÖNHIKIs pá
lyázatot.
Véglegesen döntött a
képviselőtestület a

Minden látomás húsvéti látomás, a feltámadott Úr szemlélése. Urunk marad a ke
reszténység misztikusok „látásának” középpontjában, noha minden vízióban az
Atya és a Lélek is közreműködik. Szent Baszileiosz nagyszerű szintézisében fogal
mazta meg a hitét: a Szentlélek világossága által feltárja előttünk Istent a Logosz
ban. Ez nyer kifejezést a sugalmazott szavakban: „A Te világosságod által látunk
világosságot.” (Zs 36,9). Az örök élet meghozza a látás teljességét. „Mert most tü
kör által homályosan látunk, akkor pedig színrőlszínre; most töredékes az ismere
tem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is megismert az Isten”. De
ebben a földi életben minden keresztény, bárki legyen is, részesülhet e látásból, leg
alább egy röpke pillantás erejéig, Isten dicsőségének néhány sugara érheti. Ezek a
pillanatok és sugárnyalábok gyakran megadatnak, sokkal gyakrabban, semmint
gondolnánk. Csak ezeknek az ajándékoknak köszönhető, hogy sokan, „akik kemé
nyen meg vannak terhelve”, képesek tovább élni. Urunk arca homályosan kirajzolódhat előttünk, az emberi
szív tükrében. Ha az Úr Jézus hív bennünket és megkérdezi: „Mit akartok, mit tegyek veletek?” így válaszol
junk: „Azt Uram, hogy megnyíljék a szemünk.” Hiszen mindegyikünk a színlátásra van meghívva. És boldo
gok azok, akik útjuk végén elmondhatják: „nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt”.

(Lippai Csaba görög katolikus parókus)
Testületi ülés 2008. január 31én
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Teltház a sényői falugyűlésen
2008 február 1én este az
általános iskola aulájában
Pehely Zoltán polgármes
ter köszöntötte a jelenlévő
ket. Elmondta, hogy a
falugyűlés elsődleges cél
ja a személyes találkozás,
ahol a választópolgárok
feltehetik kérdéseiket,
problémáikra közösen ke
reshetnek megoldást.
A fórum első részében a
polgármester úr a 2007es
évet értékelte, kihangsúlyozta,
hogy a legnehezebb költségvetési
év áll mögöttük, hiszen egykét
éve még senki sem gondolta vol
na, hogy az intézményeket társu
lásba kell vinni ahhoz, hogy
gazdaságosan működjenek. En
nek a társulásnak előnyei és hátrá
nyai is vannak. Előnye, hogy
ezáltal az önkormányzat több
pénzhez jutott, és a sényői gyere
kek továbbra is a helyi iskolában
tanulhatnak. Igazi vesztese a tár
sulásnak az a két pedagógus lett,
akiknek az óraszámát nem tudták
biztosítani, így meg kellett tőlük
válni. A polgármester elmondta,
azokkal a forrásokkal, amelyeket
a társulással kaptak, anyagilag
könnyebb a helyzet, de ezekkel a
forrásokkal sem tud úgy működni
az önkormányzat, hogy ne kelljen
ÖNHIKIs pályázatot benyújtani.
Tavaly is pályáztunk önhibájukon
kívül hátrányos helyzetű települé
seknek kiírt forrásokra, s pályázni
fogunk az idén is. Éppen ezért a
képviselőtestület január végén
már el is fogadta a 2008as költ
ségvetést, hogy február 5ig be
nyújthassuk pályázatunkat az
ÖNHIKs előleg érdekében. Az ön
kormányzat a nehézségek ellené
re is sikeresen fejezte be a

2007es évet, hiszen kifizetetlen
számlák nincsenek, a dolgozók is
időben kapják meg a bérüket. Az
általános iskola tanulói az elmúlt
évhez hasonlóan az idén is in
gyen kapták a tankönyveket és a
tanulmányi kirándulás költségei
hez is hozzájárult az önkormány
zat. A helyi vállalkozók
segítségével felújításra került a
köztemető ravatalozójának épüle
te és a berendezést is sikerült ki
cserélni benne. A polgármester
tájékoztatta a lakosságot a kom
munális hulladék díjfizetésének ne
hézségéről is. Kérte, hogy
akiknek díjtartozásuk van, azok
azt minél hamarabb rendezzék,
ugyanis felhívta a figyelmet arra,
hogy a jövőben szigorúbban fog
nak fellépni a nem fizetőkkel szem
ben. Kiemelte, hogy sajnos több
esetben kellett megvonni az ápolá
si díjakat, mivel az igénylők nem
rendelkeztek megfelelő szakorvo
si véleménnyel.
Az este második részében a
2008as költségvetési év tervei ke
rültek napirendre. A falu vezetése
bizalommal tekint a jövőbe, látva
a tenniakarást és a lehetősége
ket. Több pályázaton is dolgoz
nak, melyek útján tervezik az
egészségház komplett felújítását,
az óvoda beintegrálását az iskola

épületébe, s ezzel
együtt az iskola épületé
nek felújítását a nyílás
zárók cseréjével és a fű
tés korszerűsítésével.
A polgármester úr be
számolója után a válasz
tópolgárok tettek fel
kérdéseket. Több felszó
laló is kifogásolta, hogy
a szemétszállítási költ
ség ugyanakkora az
egy fős családoknál,

mint ahol többen élnek egy ház
tartásban, a Béke utcán és a Jó
zsef Attila utcán nem jó a
közvilágítás, a csatornákat bete
mették, így a belvíz több család
nál gondot okoz. Kifogásolták a
magas vízdíj alapot, valamint fel
vetették fedett buszvárók építésé
nek gondolatát, és azt, hogy tábla
jelezze a le és felszállás helyét.
Sok terület nincs művelés alatt a
községben és a gyom (különösen
a parlagfű) gondot okoz a környe
zetben élő embereknek.
A polgármester úr válaszában el
mondta, hogy lehetetlen igazsá
gosan megállapítani a
szemétdíjat, így is a legalacso
nyabb árat szabta ki az önkor
mányzat. Az elmúlt évben a
NYÍRVÍZ kitisztította a főcsator
nát, a törvény előírja, hogy min
denki köteles a saját
tulajdonában lévő csatornákat
rendben tartani. A víz alapdíját a
NYÍRVÍZ állapítja meg, beleszólá
sa az önkormányzatnak nincs. A
buszváróval kapcsolatban örül a
kritikus észrevételnek, de buszvá
rót építését a VOLÁN kezdemé
nyezheti. Ígéretet tett, hogy
felülvizsgálják a Béke utcán az át
eresztőket, hogy a víz el tudjon

falurendezvényről, amelyet augusztus 23ára tervez
nek. Egy ünnepség lesz, magas színvonalon meg
rendezve.
A jegyző úr elmondta, a kötelező közszolgáltatást szi
gorúbban fogják behajtani, ha szükséges a jövedel
mekből is letilthatja az önkormányzat. Az
egészségügyi pályázat elbírálásra vár. Informatikai

taneszközökre, az iskola korszerűsítésére és bővíté
sére, valamint falurendezési pályázatot nyújtanak
be. Községünk testvérkapcsolatot alakított ki az
észtországi Pala településsel.
A testület egy időre felfüggesztette az önkormányza
ti tulajdonban lévő földek eladását.

(Ruska Józsefné)
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A februári hónapban egymás után kondultak meg
településünkön a történelmi egyházak harangjai.
Sokan indultak el a hívó szóra, a templomok
zsúfolásig megteltek. Közösen imádkoztunk a
Krisztushívők egységéért. Bár tudjuk, hogy a
kereszténység még nincs teljesen egységben, de
az ezért folytatott törekvés a kereszténység egyik
legfontosabb kérdése. Az imahét Dorcsák Ignác
református lelkész igehirdetésével kezdődött a
görög katolikus templomban, majd a református
templomban Szűcs József plébános úr lelkeket
gazdagító prédikációját hallhattuk. Az ökumenikus
est a római felekezet templomában fejeződött be,
ahol Lippai Csaba görög katolikus lelkész végzett
szolgálatot. Külön örömet jelentett számunkra, hogy
a község és az intézmények vezetői jelenlétükkel
mindhárom este megtisztelték a felekezeteket. Az

imaestek minden alkalommal szeretetvendégséggel
zárultak, ahol kötetlenül beszélgethettünk az
egyházak lelkészeivel, családtagjaikkal, a község
vezetőjével s a jelenlévő gyülekezettel. Szívetlelket
melengető érzés volt, amikor a felekezetek az
utolsó estén köszönetüket fejezték ki a lelkészek
szolgálatáért, áldozatos munkájáért. Bunász
Jánosné a római egyház, Antalné Tőkési Gabriella
a református egyház, Zakor Miklósné a görög
egyház nevében mondtak köszönetet, s ezt az
alkalmat ragadták meg arra, hogy a lelkészek egész
éves munkáját méltassák, és kifejezzék azt a hálát,
amelyet mindannyian érzünk és a lelkünk mélyéből
fakad.

(Ruska Józsefné)

Ökumenikus hét községünkben

folyni.
A gyűlés résztvevői figyelemmel
hallgatták végig a beszámolókat

és terveket, majd jó hangulatú
tombolasorsolással zárult az est,
ahol hatvan ajándék talált gazdá

ra, többek között a fődíj, egy mik
rohullámú sütő.

(Ruska Józsefné)

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy Sényő Község
közigazgatási területén 2008 január 1től a szilárd
kommunális hulladék szállítási díja 12.000 Ft/év.
Kérjük a lakosokat, hogy a fizetési
kötelezettségüknek két részletben március 15.,
szeptember 15. napjáig szíveskedjenek eleget tenni.
Felhívjuk továbbá a lakosok figyelmét arra, hogy
2008. március 28. napjáig lehetőség van költség és
kamatmentesen megfizetni az előző év(ek)
díjhátralékát. A szilárd kommunális
hulladékelszállítás kötelező közszolgáltatás, így az
ebből eredő követelését a polgármesteri hivatal
közadók módjára behajtja.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosokat, hogy azon
ingatlantulajdonosok, akik a vezetékes
szennyvízhálózatra nem kötöttek rá, törvényi
rendelkezés alapján talajterhelési díjat kötelesek
fizetni. Ennek mértéke a mindenkori csatornadíj

másfélszerese, melyet az ivóvíz fogyasztás alapján
állapítunk meg. A közterületen lévő közkutak
leszerelésre kerülnek, kérjük, hogy azon lakosok,
akik ingatlanlukra még nem vezették be a vizet,
legalább egy kerti csapon keresztül történő vízvételi
lehetőséget szíveskedjenek maguknak biztosítani.

Értesítem a lakosságot, hogy Sényő közigazgatási
területén az ingatlantulajdonosok részére a
polgármesteri hivatal ügyintézői Horeczky Zoltán
és Bunász Jánosné segítséget nyújt a
tulajdonviszonyok ingatlannyilvántartásban történő
leegyeztetésére. Az egyeztetésre ügyfélfogadási
időben van lehetőség.

Dr. Kardos Csaba jegyző

Tájékoztatók

Közlemény
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 1968ban születtem Sényőn. Az álta
lános iskola elvégzése után a 110.
sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet
ben elsajátítottam a szerkezetlakatos
szakmát, majd a Nyíregyházi Papír
gyárban, később a Fémszerkezet Kft
nél dolgoztam. 1986ban nősültem,
két gyermekem született, Nikoletta és
Ádám. ’96 októberéig olyan volt az éle
tem, mint bárki másnak, ám attól az
évtől minden megváltozott. Munkahe
lyi balesetet szenvedtem egy raktár
épület tetőcseréje során. Megsérült a
gerincem és kerekesszékbe kénysze
rültem. Azóta rokkantnyugdíjasként
élek.
A baleset után egy évig Nyíregyhá
zán vettem részt különböző terápiá
kon, aztán Debrecenbe, majd
Budapestre utaztam rehabilitációs ke
zelésekre. Rendületlenül hittem ab
ban, hogy talpra állok, hiszen az
orvosok is esélyt adtak a gyógyulás
nak. Később alternatív terápiás mód
szereket is kipróbáltam – például az
akupunktúrát – ám ahogy teltmúlt az
idő, egyre inkább nyilvánvalóvá vált,
hogy a kezelések nem használnak.
Hozzá kellett szoknom a megválto
zott életkörülményeimhez. Kezdetben
még a kíváncsiskodó emberek is za
vartak és nehezemre esett elhagyni a
házat, de ma már nem okoz gondot
az utazás, a bevásárlás sem. Sokan
kérdezték és kérdezik ma is tőlem,
hogy viselem el a sorsomat? Hogy vi
selem? Elviselem. Nem nyugodtam
bele, elfogadom.
 A baleseted közrejátszott abban,
hogy hímezni kezdtél?
 Valószínűleg igen. Bár gyermekko
romban kisebbnagyobb sikerrel néha

varrtam ki terítőket a nővérem unszolá
sára, de később inkább a mechani
kus dolgok kezdtek érdekelni: az
autó, motorszerelés, a különböző gé
pek. Sajnos a baleset után beszűkül
tek a lehetőségeim és a
lelkiállapotom sem volt a legjobb, így
aztán az első időkben szinte semmit
nem csináltam itthon: videóztam, té
vét néztem, eltelt a nap.
 Hogyan találtál rá erre az önkifejezé
si formára?
 Három éve ismerkedett meg Nikolet
ta lányom a jelenlegi barátjával. Ami
kor Zsolt eljött hozzánk, arról mesélt,
hogy édesanyjával együtt ők már rég
óta varrnak ki képeket és javasolta,
én is próbálkozzak meg vele. Azt vála
szoltam, hogy nem. Elképzelhetetlen
nek tartottam, hogy tűt, cérnát vegyek
a kezembe. Aztán Zsolt egyszer elhoz
ta a saját gobelinjét és egy kis képet
is ajándékba. Nagyon szép volt. Leg
közelebb egy félkész anyaggal állított
be és kérte, amíg ők a lányommal
nem lesznek itthon, folytas
sam a hímzést, vagy leg
alább próbálgassam az
öltéseket. Hát megpróbál
tam. Nehéz volt, de tetszett.
Egyszínű háttérrel kezdtem,
csak hogy megtanuljam az
alapokat: az öltéseket, a for
dulásokat. Aztán szépen, fo
kozatosan jöttek a
bonyolultabb technikai meg
oldások. Mert például egy
szemgolyó lehet, hogy csak
egy öltés, de az is lehet,
hogy kettő. Ám ha kettő, ak
kor előfordulhat, hogy már
torz, csúnya. Ezen kívül az
arcok árnyalatára kell na
gyon odafigyelni, könnyen
el lehet rontani. Az is meg
esik, hogy én egészen más
képpen képzelem el a
színeket, csak nem akarok
eltérni az eredetileg meg

adott tónustól. Hímzés közben gyak
ran előfordul, hogy elkalandoznak a
gondolataim – ekkor néha el is ron
tom az öltéseket és vissza kell szedni
a szemeket. Persze tudni kell azt is,
hogy amikor hozzákezdek egy kép
hez, alig várom, hogy befejezzem.
Már a legelején kíváncsi vagyok a
végeredményre.
 Mennyi ideig tart egy gobelinkép el
készítése?
 Ez nagyon változó. Függ a kép
nagyságától, a szabadidőtől és a ked
vemtől is. Néha megesik, hogy reg
geltől estig csak varrok és mindössze
az étkezések idejére függesztem fel
a munkát, de az is előfordul, hogy na
pokig hozzá sem nyúlok. Egy 30x40
centiméteres képet másfél, két hét
alatt készítek el, ha egész nap var
rok, egy jóval nagyobb kép elkészíté
se hónapokig tart. Azon túl, hogy
lebilincselő időtöltés számomra, kere
seti lehetőségnek is tekintem. Sokan
vannak, akik már túl idősek és nem
látnak jól, vagy olyanok, akiknek

Bár Leonardo da Vinci egy milánói kolostor ebédlőfalára festette az Utolsó vacsora című képét, mégsem kell ezer
kilométereket utazni, ha valaki látni akarja a híres festményt – igaz, nem eredetiben, de eredeti megoldással. Dajka István
gobelinbe álmodta meg Jézust és Tanítványait – hímzése szobája falát díszíti. Hogy megértsük, hogyan talált rá István az

önkifejezésnek e módjára, ahhoz ismerni kell életútjának néhány részletét is.obelinbe szőtt álmokG
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Óvodásaink tartalmas napjai
Községünk lakói már értesültek arról, hogy óvodánk

2007. szeptember 1től a napkori Napsugár Óvoda tag
óvodája lett. A két óvoda közös nevelési programmal dol
gozik, melynek keretét a hagyományápolás adja.
Nevelési évünk el
ső közös rendez
vénye
szeptember
28án volt, a
napkori óvoda
Mihály napra
hívta a sényői
óvodásokat,
ahol különbö
ző programok
ba
kapcsolódhat
tunk be: bőrözés,
termésekből bábok, ékszerek készítése, agyagozás, ká
posztasavanyítás, mézeskalácssütés. A közösen elfo
gyasztott tízórai bográcsban sült lecsó volt, amihez a
sényői szülők is hozzájárultak. Vidám, játékos délelőttöt
töltöttünk el együtt a napkori óvodásokkal, akik szeretet
tel fogadtak minket.
Októberben óvodánk papírgyűjtési akciót szervezett. A pa
pírokat óvodás gyermekeink és családjuk, az óvodai dol
gozók és Papp Béla alpolgármester úr gyűjtötte össze.
Megköszönjük Pataki István vállalkozónak (Dzsoki),
hogy ingyen elszállította és a kapott pénzből a
gyermekek számára festéket vásároltunk,
hogy a karácsonyi ünnepre feldíszíthessük
óvodánk ablakait.
Az udvari játékok is felújításra kerültek az ön
kormányzat anyagi támogatásával és Fekete
János társadalmi munkájával.
November 22én a napkori Faluházban mese
darabot, a Lúdas Matyit láthatták kicsinyeink.
December 5én megérkezett a Mikulás óvodá
sainkhoz. Versekkel, dalokkal köszönték meg
a kedves Mikulás bácsi ajándékát. December
6án az Idősek Napközi Otthona lakói és dolgo
zói Mikulás napi ajándékát fogadták gyermekeink. Hagyo
mány ez a kedveskedés a két intézmény között.
Játékokkal, énekléssel, vendéglátással folytatódott a dél
előtt, ahol mindenki jól érezte magát.

Óvodai életünket decemberben a karácsonyra való fel

készülés töltötte be. Minden tevékenységünkben meg
jelent az ünnepi várakozás. Felcsendültek a karácsonyi
dalok, versek, melyek melegséggel töltötték meg lelkün
ket. A harmadik adventi hétvégén karácsonyi vásárt ren

dezett óvodánk, amire az anyukák
délutánonként karácsonyi asztali díszeket ké

szítettek. Ebből a bevételből játékok kerültek
az óvodai karácsonyfa alá. Gazdagodott
még óvodánk játékkészlete. Papp József és
Székely János nagy értékű játékfelajánlásá
val, amit nagyon szépen köszönünk.
Iskolások, óvodások kézműves foglalkozása
is volt ez a nap: mézeskalácssütés, díszítés,
karácsonyi gipszformákat festettek és kará
csonyfadíszeket készítettek. Az együtt töltött
idő alatt halk ünnepi zene szólt és finom teá

val kínáltuk a jelenlévőket. A vendéglátásról
az iskola és az óvoda dolgozói gondoskodtak. A

negyedik vasárnap Bozsányi Ádám óvodás versmondá
sa színesítette az adventi gyertyagyújtást.
Januárban a nyíregyházi Kölyökvárban bábelőadást lát
hattak kicsinyeink, ahol a megye óvodásaival találkoztak.
Nagy élmény volt számukra.
Február 1én farsang napja volt óvodánkban. Minden
gyermek átváltozott, szebbnél szebb jelmezekbe öltöz
tek. A falulakók megnézhetik őket az Interneten, a sényői
honlapon. A farsangi vendéglátást az anyukák készítet

ték, nem maradt el a
farsangi fánk

sem, ami min
den gyermek
nek ízlett.
Úgy érezzük,
hogy a
2007/2008as
nevelési év el
ső féléve tar
talmasan telt
el, gyermeke

inknek sok
szép élményben

volt részük. Megköszönjük mindenkinek, akik gyermek
szeretetükből segítették, támogatták óvodánkat és kérjük
a továbbiakban is szíves együttműködésüket.

(Csobánné Mikulás Edit)
tagóvodavezető

nincs türelmük, esetleg kézügyessé
gük a képek elkészítéséhez, mégis
szeretnének gobelint a szobájuk falá
ra. Nekik tudnék segíteni azzal, hogy
az általuk kiválasztott képet egy elő
re meghatározott összegért elkészí
tem.

 Mit szeretnél még megosztani az ol
vasókkal?
 Egy súlyos baleset után átértékelő
dik az egész élet. Nagyon sok dolog
van, amit egészségesen el sem tud
tam képzelni: „Ugyan, mihez tud kez
deni egy szegény tolószékes?!”

Pedig olyan nagyon sok mindenre
képes! Csak egy kis akaraterő szük
ségeltetik hozzá! És hit! Mert feladni,
azt sohasem szabad…
 Köszönöm a beszélgetést!

(HSzCsA)

Igazmondó2008. március 5. oldal



Változások a szociális ellátások igénybevételi eljárásában
A szociális ellátások igénybevétele je
lentősen megváltozott ez év január el
sejétől a szociális törvények
módosítása miatt!
A változás valamennyi szolgáltatást
érinti, de különösen az étkeztetés, há
zi segítségnyújtás, idősek otthona te
rületén változott leginkább. Az ellátás
iránti kérelmet továbbra is az intéz
ményvezetőhöz kell benyújtani. A tör
vényekben foglaltaknak megfelelően
a helyi önkormányzat jegyzője jövede
lem vizsgálatot végez. Étkeztetésnél
és házi segítségnyújtásnál a család
egy főre eső jövedelméről, idősek ott
honában az ellátást kérelmező jöve
delméről igazolást állít ki.
Házi segítségnyújtás, illetve idősek ott
honában történő elhelyezés előtt az
Országos Rehabilitációs és Orvos
szakértő Intézet nyíregyházi kirendelt
sége gondozási szükségletet vizsgál.
Az idősek otthonába való bekerülés
feltétele az, hogy az ORSZI által ki
adott szakvélemény szerint a gondo
zási szükséglet meghaladja a napi
négy órát, házi segítségnyújtásnál az
orvosi szakvélemény legalább napi
négy óra gondozási szükségletet kell,
hogy megállapítson. A vizsgálatokat
a bizottság a beküldött orvosi papí
rok, kórházi zárójelentések alapján a
kérelmező otthonában végzi el.
Jelentősen megváltoztak a térítési dí
jakkal kapcsolatos törvények, kor
mányrendeletek is. Az új jogi
szabályzórendszer differenciált norma
tívát, ebből kifolyólag differenciált térí
tési díj megállapítását tette

kötelezővé a helyi önkormányzatok
számára. Sényőn a Képviselő Testü
let döntése alapján, az idősek klubjá
ban, valamint házi segítségnyújtás
esetén az önkormányzat helyi rendele
te alapján csak az étkezésért kell térí
tési díjat fizetni.
Étkeztetés térítési díjai:
 új ellátottak esetén jövede
lemvizsgálattól függően differenciál
tak:
o ahol a családban az egy főre
eső jövedelem meghaladja a minden
kori minimál nyugdíj 300%át, jelen
leg 85 500Ft/hó összeget, egy ebéd
ára 457 Ft/adag + 47 Ft kiszállítási díj
o a 2007ben már étkezésben
részesülők, és azok az új kérelme
zők, akiknek a családjában az egy fő
re eső jövedelem nem éri el a fenti,
85. 500 Ft/hó összeget, ott nem válto
zik a térítési díj, egy ebéd áráért to
vábbra is 348 Ftot kell fizetni,
kiszállítás esetén ezt az összeget
még 47 Ft kiszállítási díj növeli.
Az önkormányzatnak ingyenes étke
zésben kell részesíteni azt a kérelme
zőt, akinek a családja jövedelemmel
nem rendelkezik, valamint csökkenthe
ti a személyi térítési díjat, ha a kérel
mező saját jövedelme nem éri el a
minimál nyugdíj 25%át, jelenleg
7.125Ft/hó összeget.
Az idősek bentlakásos otthonában is
jövedelemvizsgálat és gondozási
szükséglet megállapítása előzi meg a
férőhely elfoglalást. Az intézményi té
rítési díjakat az új törvények értelmé

ben itt is differenciáltan kell
megállapítani.
A térítési díj alapja az intézmény egy
főre eső önköltsége.
A 2007 évi adatok alapján az intéz
ményi térítési díj 54. 000 Ft/hó.
A személyi térítési díj a jövedelemiga
zolásban szereplő jövedelem függvé
nyében ellátottanként változó.
Az egészségügyi ellátással kapcsola
tos egyes szabályokat a szociális tör
vény előírásainak
figyelembevételével kell alkalmazni:
 Egészségügyi ellátásra az jo
gosult, aki érvényes egészségbiztosí
tással rendelkezik
 Biztosítás hiányában egész
ségügyi szolgáltatási járulékot kell fi
zetni, melynek összege 4.350Ft/hó
Azoknak a személyeknek, akiknek a
családjában az egy főre eső jövedel
me nem haladja meg 2008ban a 34.
200 Ft/hó összeget, illetve egyedül
élő személy esetén a 42. 750Ftot,
de biztosítással nem rendelkezik, az
önkormányzat jegyzője kérelemre
igazolást állít ki az egészségügyi
szolgáltatás igénybevételéhez. Az
igazolás 1 évig érvényes, a kérelmet
biztosítási jogviszony hiányában min
den évben meg kell ismételni.
A szolgáltatások igénybevételéhez
szükséges kérelem nyomtatványok
beszerezhetők a Szociális Szolgálta
tó Központban, illetve a Polgármeste
ri Hivatalban térítésmentesen.

Vass Istvánné
intézményvezető

2008.01.24én rendezték Napkoron a Nyelvhelyességi 
helyesírási versenyt. 2 tanulónk remek helyezést ért el.
Magyar Dóra 4.osztályos tanulónk 2. Mikó Anna 5. osztá
lyos tanulónk 4. helyen végzett.
A Kémia versenyen Leveleken 02.01. Izsai Marcell 7.oszt.
gyermekünk 3 lett.
A Nyíregyházán rendezett D.A.D.A. találkozón 02.15én is
kolánk csapata a II. helyezést hozta el. Kupát, oklevelet
és értékes ajándékokat kaptak.

Petróné

Ismét büszkék lehetünk eredményeinkre
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Anyai örömök elé
néz Kovácsné Dibá

czy Zsuzsa pszicholó
gus, aki mintegy három
éve iskolapszichológus
ként segíti az oktatóneve
lő munkát a helyi
általános iskolában. Márci
usban szülési szabadság
ra megy.
A sényőn töltött évek ta
pasztalatairól kérdeztem.
 Hogyan sikerült beillesz
kedni a helyi általános is
kolába?
 2005 februárjában a NYI
TÖT keretében indult Nyír
egyháza körzetében
található települések logo
pédiai, fejlesztőpedagógi
ai, pszichológiai ellátása.
Sényőn nagyon jól érzem
magam, az intézmény va
lamennyi dolgozója segítet
te a gyerekekkel és
szülőkkel folytatott munká
mat. Korábban az adott te
lepülésen élő
gyermekeknek és szüleik
nek be kellett utazni a nyír
egyházi  akkor még
Nevelési Tanácsadó – ma
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálatba, hogy a
számukra szükséges ellá
tást biztosítani tudjuk. Je
lenleg ezt a feladatot a
településen látjuk el,
amely terhet vesz le a szü
lők válláról.
 Milyen előnyei vannak a
helyben szervezett foglal
kozásoknak, terápiáknak?
 Az intézményben lehető
ség nyílik a nevelői konzul
tációra, tanítási órák
látogatására. Gyakran ta
pasztalom, hogy a gyere
kek a kétszemélyes
helyzetekben nem úgy vi
selkednek, mint tanítási
órákon. Heti kapcsolatunk

van az osztályfőnök
kel, szaktanárok

kal, így azonnali
visszajelzéseket kapok a
viselkedésbeli pozitívne
gatív változásokról. Míg ko
rábban csak a szülők
beszámolóira hagyatkoz
hattunk, most lehetőség
nyílik a helyszínen megfi
gyelni a problémákat.
Gyakran tartunk terápiás
csoportmegbeszéléseket,
ahol a nevelő, szülő és
gyerek is jelen van, így
próbáljuk közösen megol
dani a kialakult helyzetet.
 Hogyan vehetők igény
be az Egységes Pedagógi
ai Szakszolgálat
szolgáltatásai?
 Jelentkezhetnek a szü
lők, esetleg a serdülők ön
ként is, de szükség
esetén az óvoda, iskola,
gyermekorvos is javasla
tot tehet a gondozásra.
Amennyiben úgy látják a
gyermek környezetében
élők, hogy szükségük van
segítségre, telefonon, sze
mélyesen, vagy levélben
is jelentkezhetnek az isko
lában az osztályfőnöknél,
illetve hétfői napokon meg
kereshetnek engem is.
 Milyen esetekben van
szükség a EPSZ segítsé
gére?
 Tanulási, családi problé
mák, magatartási gondok,
lelki eredetű testi tünetek,
indokolatlan félelem, beis
kolázásérettség kérdése
ügyében.
 Mi a pszichológus felada
ta?
 Diagnosztika: a diagnó
zis elkészítése érdekében
a pszichológus meghallgat
ja a szülőt, nevelőt, cél
zott kérdéseket tesz fel,
megfigyeli a gyermek visel
kedését és vizsgálatot vé
gez az értelmi képesség,
a személyiség, képesség
zavarok felderítése érdeké

ben.
Pszichológiai gondozás, te
rápia: a foglalkozás lehet
egyéni, csoportos, vagy
akár egész családot bevo
nó családterápia.
Sényőn az elmúlt tanévek
ben egyéni pszichoterápi
ák folytak. A sikeres
terápiás munka elengedhe
tetlen feltétele a szülők ak
tív, intenzív részvétele.
Sajnos többször előfordult
Sényőn, hogy a szülők
egyáltalán nem, vagy
csak látszólag működtek
együtt. A konzultációs idő
pontokban nem jelentek
meg, illetve a rájuk bízott
feladatokat nem végezték
el, tanácsaimat nem fogad
ták el. Ezekben az esetek
ben változást elérni
egyáltalán nem, vagy
csak kismértékben sike
rült.
Szakvélemény készítése:
a szakvélemény összefog
lalja a vizsgálatok eredmé
nyét, valamint azok
alapján megfelelő javasla
tot tesz a további gondo
zásra.
 Melyek a leggyakoribb
problémák a településen,
milyen okok állhatnak a
háttérben?
 A leggyakoribb probléma
a beilleszkedési, viselke
dési, illetve magatartásza
var. A beilleszkedési
zavarok leginkább az óvo
da és az iskolakezdő in
tézményt váltó
gyermekek esetében je
lentkeznek. Súlyos problé
mát jelent, hogy egykét
óvodás az óvónők javasla
tának, illetve a pszicholó
gus szakvéleménye
ellenére kerül az intéz
ménybe, ahol nem képes
az elvárt szabályokhoz al
kalmazkodni, valamilyen
képességbeli hiányossá

ga miatt a tanítási
órákon lemarad,
rendetlenkedni kezd. A
probléma hátterében áll
hat az irreális szülői elvá
rás. Néha a szülő saját
maga vágyait szeretné a
gyermekével megvalósíta
ni, ez fokozza a gyermek
szorongását. A legnehe
zebb helyzetben az a
gyermek van, akinek a
családi normái nagyban
különböznek az iskola nor
marendszerétől.
Nagyon sok esetben ta
pasztalható a gyerekek
agresszivitása, amit a szü
lő elhanyagoló nevelési
stílusa is kiválthat. A gye
rek igyekszik szülei figyel
mét önmagára felhívni,
hisz mindenkinek szüksé
ge van személyes figye
lemre. Ha ezt a szülőtől
nem kapja meg, igyekszik
a gyerek más környezet
ben, negatív módon (erő
szakos cselekedetek,
hangoskodás, stb.) felhív
ni magára a figyelmet. Az
elhanyagoló nevelés hát
terében családi problé
mák állhatnak. Válás,
alkohol, gyász, a szülők
túlhajszolt életvitele.
A fentiekből is kiderül, ha
kellőképpen nem figye
lünk gyermekeinkre elkal
lódnak, ez nagyban
meghatározza további éle
tüket. Eredményeket elér
ni a gyermeknevelésben
csak együttes munkával
lehet, gondolok itt a szülő
nevelőszaktanácsadó
együttműködésére.
 Köszönöm a beszélge
tést!
(Ruska Józsefné)

Vendégségben az iskola pszichológusánál
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Ez év január közepén megkezdte a téli felkészülést a „VO
LÁNSÉNYŐ” SC labdarúgó csapat minden korosztálya
a 2008as tavaszi bajnokságra. Az U7, U9, U11es kor
osztály heti két alkalommal, az U13, U16, U19es heti
három alkalommal, a felnőtt csapat pedig heti öt alkalom
mal készül a márciusi bajnoki rajtra.
Februárban Farsang kupán vett részt Leveleken az U9
és U11es csapatunk. Az U9es csapat a második he
lyet szerezte meg, a legjobb játékos címet Sipos Kriszti
án érdemelte ki. Az U11es csapat pedig az 1. helyen
végzett, Kapacina Kevin a legtöbb gólt szerezte ezen a
tornán. U13s csapatunkhoz télen két új játékos érkezett
Nyíregyházáról, Boros Máté és Prikodszki Zoltán. Az U
16os (serdülő) csapatunkhoz is érkezett egy új játékos a
Kölyök SCtől, Fekete Ádám személyében. Az U19es (if
júsági) csapatunknál nem történt sok változás, hiszen a já
tékos keret együtt maradt, hozzájuk egy játékos érkezett
az apagyi egyesülettől Szabó Viktor személyében. Az
edzések mellett három edzőmérkőzéssel készülnek a baj

noki rajtra. A felnőtt csapatnál télen a szokásokhoz híven
ismét történtek változások. Három új játékos távozott, Ba
goly Zoltán, és Farkas Márton a Nyíregyházi Ligacsapat
hoz, Fiumei Viktor munkahelyi elfoglaltság miatt
alacsonyabb osztályban folytatja a szakolyi csapatnál. Ér
kezési oldalon két volt játékosunk visszatért, Bodnár Gá
bor Alsónémediből, Székely Zoltán pedig Tiszalökről
igazolt vissza. Az ifjúsági csapatból Orosz Tamás került
fel a felnőtt kerethez. A mostani játékoskeret 17 fő, eh
hez még jöhetnek még azok az ifjúsági játékosok, akik
rendszeresen edzenek a felnőtt csapattal és az edzőmér
kőzéseken játéklehetőséget kapnak. Kapacina Valer fo
lyamatosan a felnőtt csapattal edz. Csobán Balázs, File
Zoltán, Szitai Roland az iskolai tanulás miatt egyelőre ke
vesebb edzésen vesz részt, de ők azok, akik számításba
jöhetnek a felnőtt keretnél. A felnőtt csapat is heti két
edzőmérkőzéssel készül a március 9i bajnoki rajtra. Cé
lunk a 10. hely megtartása.

(Knobloch Sándor)

Felhívjuk a tisztelt sényői lakosok figyelmét, hogy idén ismét lehetőségük van a 2007. évi adójuk 1%át a
SÉNYŐÉRT ’99 KÖZALAPÍTVÁNY javára felajánlani. Rendelkezésük megkönnyítése érdekében az
újságban, megtalálhatják az alapítvány nyomtatványát, melyet borítékba téve (nevükkel, címükkel,

adószámukkal ellátva) nyújthatnak be az adóhatósághoz.
Az alapítvány bankszámlaszáma: 6850011515000910

Az alapítvány adószáma: 18802773115
A közalapítvány célja: közreműködés az iskolai, óvodai nevelésoktatás területén; közművelődési,
művészeti, sport tevékenység támogatása; egészségügyi, szociális feladatok támogatása; nehéz

körülmények között élő családok segítése.
Felajánlásaikat előre is köszönjük!

A közalapítvány kuratóriumának tagjai nevében: Horeczkyné Szabó Csilla Anita

Hosszú idő után idén lesz ovis bál
Községünk óvodája igazán mozgal

mas év elé néz. Farsangi mulatság
gal indították ugyanis 2008at, és
hagyományteremtő jótékonysági bál
megrendezésével folytatják.

Napjaink olyan hősei, mint Pókem
ber, vagy Batman mellett muskétás,
gladiátor, valamint egy 1848at idéző
igazi huszár is felsorakozott a király
lány, a menyasszony, a balerina és tár
sai védelmére. Óvodánk jó hangulatú
farsangi mulatságnak adott otthont
február 1jén. A szülők és a dolgozók
süteményekkel és gyümölcslével ven

dégelték meg az apróságokat, akik
egy mozgalmas nap szép élményei
vel tértek haza. Köszönet mindazok
nak, akik valamilyen formában
hozzájárultak.

Már a farsang megrendezése előtt
folytak a megbeszélések dolgozók és
szülők között a jótékonysági bálról. A
körvonalak megvannak, a részletek
menetközben alakulnak ki. Annyit
már biztosan tudhatunk, hogy a szü
lők az óvónőkkel és a dajkákkal közö
sen táncot adnak elő, melyre
lelkesen készülnek.

Az est teljes bevételét az óvoda ud
vari játékállományának bővítésére kí
vánják fordítani. A belépőjegyek árát
2500 Ftban határozták meg, ezeket
az óvodában, valamint a Szülői Mun
kaközösség tagjainál lehet megvásá
rolni. Április 12én, az iskola
tornatermében lesz a bál, melyre min
denkit szeretettel várnak.

Menjünk és töltsünk el együtt egy
kellemes estét, gazdagítva ezzel
gyermekeink, unokáink óvodai életét!

Fedákné Ladányi Enikő

Futball

F E LH Í V Á S !

Segíts, hogy segíthessünk!

M u l a s s u n k a j á t é k o k é r t
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Sényői Igazmondó Sényő Község Önkormányzatának lapja. Felelős kiadó: Sényő Község Önkormányzata
Főszerkesztő: Ruska Józsefné (lakosságot, egyházakat érintő kérdések); Önkormányzati hírek: Dr. Kardos Csaba jegyző;

Események, riportok: Horeczkyné Szabó Csilla Anita; Sporthírek: Knobloch Sándor; Technikai lebonyolítás: Horeczky
Zoltán (szerkesztés, Internet); Nyomdai munkálatok: Papp és Társa Bt. Elérhetőségek: Sényő, Kossuth Lajos utca 69.

(könyvtár) Telefon: 42/231-704 E-mail: k1358@koznet.hu Honlap: http://www.senyo.hu




