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Önkormányzatunk a 2007. évi költségvetését 352.371
eFt kiadással és 352.987 eFt bevétellel teljesítette. Az
önkormányzat a kötelezõ és önként vállalt feladatait
maradéktalanul ellátta. Az intézmények mûködése zavar-
talan volt. 

Az önkormányzat tagja a Nyírségi Többcélú Társulás-
nak. Ennek keretein belül látja el a szociális feladatait,
mely zökkenõmentes volt egész évben. A társulás miatt a
mûködés gazdaságosabb a kiegészítõ normatívák miatt.
Az oktatási feladatainkat a Napkorral kötött
intézményfenntartó társulásban látjuk el 2007. szeptem-
ber 1-tõl. A beindulás a kezdetekben eléggé szokatlan és
nehézkes volt, de ma már zökkenõmentes a mûködés. 

Elsõdleges bevételi forrás az állami támogatás és
személyi jövedelemadó, mely az összes bevétel 57,5 %-
a. Helyi adóból származó bevételünk 11.651 eFt, mely
3,3 %-a a költségvetésünknek. Felhalmozási bevételünk
fontos része származik a TRFC-bõl, mivel szociális

otthon férõhelybõvítést hajtottunk végre és
ezt támogatták regionális forrásból. 

Kiadásaink 22,9 %-a felhalmozási célú, 77,1 %-a pedig
mûködési célú. A bérkiadások és járulékok a mûködési
kiadások 50,5 %-át alkotják. 

A felhalmozási kiadások között kiemelt a szociális
otthon bõvítése, mely részben TRFC támogatással való-
sult meg. Egyéb felhalmozási forrásunk nem volt. 
Hitelállományunk év végén csupán fejlesztési hitel, mely
a szociális otthon beruházása miatt lett felvéve saját
erõként. 2010-ben lesz az utolsó törlesztõ részlet.

Mûködési hitelünk nem volt év végén. Az évközi forga-
lomban jelentkezik visszafizetésként a 2006-ról 2007-re
áthozott hitel törlesztése, valamint a 2007. évközi
folyószámlahitel kiegyenlítése.

Mérlegünkben a vagyon 2006-ról 2007-re nettó összeg-
ben növekedett 15.440 eFt-tal, mely az ingatlanok között
mutatható ki elsõsorban a szociális otthon bõvítése miatt.

Dr.Kardos Csaba jegyzõ
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Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg õ véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell,
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melybõl reggel, este
Imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
- Itt e földön senki sem szerethet jobban! -
Köszönöm a szemét, melybõl jóság árad,

Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg õket áldó kegyelmeddel,

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

Önkormányzati hírek

Hálaadás
(Dzsida Jenõ)

Anyák napja
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2008. április elsejétõl megszûnt a
vizitdíj és a kórházi napidíj. 
Noszály János doktor urat
kérdeztük, hogyan érintette a sényõi
orvosi rendelõ mûködését az újabb
változás.

- Az állam havonta 600.000 forinttal
finanszírozza a helyi egészségügyi
ellátást, ebbõl kell megoldani négy
fõállású dolgozó foglalkoztatását, az
eszközbeszerzéseket, fizetni a
rezsit, az utazási költséget és biz-
tosítani a zavartalan orvosi ellátást.
Talán mondanom sem kell, ez szinte
kivitelezhetetlen feladat, így nem jött
rosszul a - havi szinten körülbelül
80.000 forintot kitevõ - 300 forintos
vizitdíj. Ugyanakkor ez az összeg
sem fedezte azokat a kiadásokat,
melyek naponta terhelik a rendelõ

költségvetését, hiszen a vizitdíj
beszedésével együtt különbözõ
kötelezettségek is jártak: számlatöm-
böket, adminisztrációs papírokat,
stb. is meg kellett vásárolni. Tehát a
befolyt összeget nem lehetett teljes
egészében a gyógyító munkára
fordítani, de megkönnyítette a
sürgõs napi kiadások rendezését.
Amióta ez a pénz sem áll ren-
delkezésünkre és az állam sem dön-
tött az egészségügy finanszírozásá-
nak kérdésében, igen nehéz
helyzetbe kerültünk. Sajnálatos mó-
don nem jut elegendõ pénz a gyógyí-
tó munkához elengedhetetlen esz-
közökre (kötszer, megfelelõ meny-
nyiségû gyógyszer, stb.). Hogy
mégis viszonylag zavartalan legyen
az orvosi ellátás, kénytelen voltam a
nyugdíjamat visszaforgatni, hogy

tovább mûködjön a rendszer, és ne
legyen fennakadás. A munkatársaim
is mindent megtesznek azért, hogy a
szerény anyagi lehetõségek
hátrányait a betegek a lehetõ
legkevésbé érezzék meg. Úgy
vélem, az emberekkel való bánás-
módjuk példás, de sajnálatos módon
a kedvesség nem mindig elég a gyó-
gyításhoz. Talán ha változna az
egészségügyi törvény, melynek
meghozatalakor figyelembe vennék
a kistelepülések orvosi ellátásának
nehézségeit is, akkor olyan -
emberközpontú - megoldások
születnének, melyek mindenkinek:
orvosnak, betegnek egyaránt
elégedettségére szolgálnának.

(HSzCsA)
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Egy kis népszámlálás. 2008.január 1. adatok alapján 

Év 0-3 4-6 7-14 15-18 19-62 63-70 71-80 81-90 91-100 Összesen
Férfi 21 18 67 52 542 22 35 8 0 765
Nõ 23 13 50 46 430 48 69 30 2 711
Összesen 44 31 117 98 972 70 104 38 2 1476

S
ényõ Község Önkormányzata 2006 évtõl kezdõdõen
folyamatosan pályázik az orvosi rendelõ akadály-
mentesítésére, felújítására. Hol forráshiány, hol pedig

a feltételrendszer változásai miatt eddig sikertelenül. 2007
évben az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében  ÉAOP
4.1.5 támogatási rendszeréhez benyújtott  pályázatunkat a
Regionális Fejlesztési Tanács 2008  áprilisában elfogadta és
6.123.000,-Ft támogatásban részesítette. A beruházás teljes

költsége 6.803.642,-Ft. ebbõl az önrész 680.642,-Ft. A fejlesztéssel jelentõs változások lesznek. Megszûnik az eddi-
gi fõbejárat, kialakításra kerül járda, rámpa, parkoló, mozgáskorlátozottak részére illem-
hely. A nyílászárók cseréjével megoldható lesz a kerekes székes, illetve babakocsis
közlekedés, kicsit nagyobb lesz a váróterem. Az átalakítás várhatóan három hónapot vesz
igénybe. A munkálatok alatt az orvosi ellátás zavartalanul fog mûködni. Az esetleges
kellemetlenségekért megértésüket és szíves elnézésüket kérjük.
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Hírek, események a Szociális Szolgáltató Központból
Az év elsõ negyedévében is mozgalmasan teltek a mindennapok az intézményi életben.

Az idõsek klubjában és a bentlakásos részlegben több rendezvényen is túl vagyunk.

Januárban Hajdúnánáson töltöttünk el egy kellemes napot a gyógyfürdõben. 30
idõs és négy dolgozó egy teljes napon át élvezhette a januári napsütésben a

36 fokos  szabadtéri és a fedett termálmedencében a kénes víz gyógyító hatását.
Volt itt úszómedence, pancsoló, csúszda, aromaterápia, de a bátrabbak még a
szaunát is kipróbálhatták. Lehetõség volt a történelmi város nevezetességeinek a
megismerésére is.

Március 8-án nõnapi ünnepséget rendeztünk, ahol Pehely Zoltán polgár-
mester úr virággal köszöntötte a klubtagokat és a lakókat. Orosz Miklós

bácsi és Vida Bandi bácsi verssel, köszöntötték nõi lakótársaikat. Az asszonyok
"tengeris" töltött káposztát készítettek, melyet jóízûen közösen fogyasztottunk el.

Nagy volt a készülõdés a húsvét elõtti napokon. Az intézmény lakói
tojásokat festettek, nyuszikat, bárányokat készítettek. A saját készí-

tésû díszekkel a szobájukat és a közösségi helyiségeket díszítették fel. 

Folyamatosan megünnepeljük a
névnapokat, születésnapokat. A

bentlakásos részlegben Vilma nénit
és Boriska nénit köszönthettük.
Annuska néni mint minden alkalom-
mal, most is versbe foglalva mondta
el jókívánságait az ünnepelteknek.
Családjuk, unokáik saját készítésû
házisüteménnyel kedveskedtek

szeretett szüleiknek, nagyszüleik-
nek. Nagy János és felesége
nagyobb ünnepeken friss pék-
süteménnyel látja el a lakókat. Így
volt ez most Húsvétkor is, amit
ezúton köszönök meg nekik.

Az ünnepek elõtt mindhárom
történelmi egyház helyi

képviselõje szentmisét tartott, ahol
szentáldozásra is lehetõségük volt a
lakóknak. Mindig nagy szeretettel
fogadják  Szûcs József plébános
urat, Lippai Csaba parókus urat, és
nagyon hamar megszerették Dor-
csák Ignác tiszteletes urat. A lakók
minden alkalommal elmondják, hogy
már nagyon várták õket, és nagy

igény lenne heti egy alkalommal az
egyház jelenlétére.  Az ember kora
elõrehaladtával egyre közelebb kerül
Istenhez, és szükségét érzi a rend-
szeres vallásgyakorlásnak.

Nagyszombaton  az Adventista
Egyház lelkes csoportja  látoga-

tott el hozzánk, hogy a Húsvéti feltá-
madás ünnepét még meghittebbé,
bensõségesebbé tegye a lakók
számára.
A gyülekezet tagjai, felnõttek és
gyerekek a lelki táplálékon felül
süteményekkel is elláttak bennünket,
és megígérték, hogy anyák napjára
újra eljönnek. 

Az idõsek klubjában több tag betegsége miatt az év
elsõ közös névnapját a napokban tartottuk.

Együtt köszönhettük Takács Istvánné Piroska nénit,
Mészáros Józsefné Piroskát, Páll Józsefné Jucikát, Köbli
Mihályné Matildkát, Jenei Miklósné Verát, Nyítrai Józse-
fet, Balog Józsefet és Bandula Árpádot, aki harmonikájá-
val jó hangulatot, nótás kedvet varázsolt a jelenlévõkre.

Amegyei Nyugdíjas Szövetség ez évben is megren-
dezi nyugdíjasok számára a "Megyei Kulturális

Bemutatót" 2008. június 4-én Ibrányba, ahová a mi klub-
tagjaink is készülnek mûsorszámmal. 

 

Május 17-én Újfehértóra kaptak meghívást a klub-
tagok, és a tánccsoport tagjai. Már nyolcadik éve,

hogy folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az újfehértói
nyugdíjas klubbal. Minden évben kölcsönösen megláto-
gatjuk egymást. Most batyusbálba invitálnak bennünket,
ahová várjuk a kikapcsolódni, mulatni vágyó klubtagok
jelentkezését.

Ezévben is megszervezésre kerül a STRAND PARTI,
már nyolcadik alkalommal. A két napos rendez-

vényre Szolnokon, a Tiszaligeti standon kerül sor. A két
nap szállással, étkezéssel, strandbelépõvel 6.600 Ft-ba
kerül. Ha valakinek felkeltette az érdeklõdését, várjuk
jelentkezését a Szolgáltató Központba.

Továbbra is több korcsoportban folynak a táncpróbák az Ifjúsági
Tánccsoportban. Sok felkérést kapnak rendezvényekre, ahol a

tánctudásukon felül az énekléssel is színvonalasan egészítik ki mûso-
raikat. A gyerekek felkészítésérõl Páll-Szõke Ágnes és Szabó Csilla
gondoskodik, a zeneszolgáltatást Molnár Richárd és Sujszterics
Dániel biztosítja. Legutóbb az óvodai jótékonysági bálon sikerült  fer-
geteges jó hangulatot teremteni. Munkatársaim munkaidõ után, hétvé-

géken és szabadnapjaikon, ellenszolgáltatás nélkül végzik ezt a
csodálatosan szép és hasznos feladatot. A teleházban Sujszterics Dániel fogadja a hét minden napján az inter-

netezni, szabadidõt hasznosan eltölteni vágyó felnõtteket, gyerekeket.
Folytatás az ötödik oldalon



"Istent senki sem látta, mégis hiszi,
hogy van. Isten jelt ad magáról a

természetben, annak szép rendjében,
a történelemben, mint igazság a

lelkiismeretünkben…"

Ezt Pavelcsák Ilonka néni mondta
nekem, miközben hosszan beszélget-
tünk az életrõl, az elmúlásról, a hitrõl
és a szeretetrõl. Végtelen kedvessége
és sugárzó jóindulata feledtette velem
egy rövid idõre, hogy ritka pillanatok
részese vagyok, hiszen - ahogy Ilonka
néni is megállapította, sajnos - a ma
emberére a szeretetreméltóság és
segítõkészség nem jellemzõ. Szerinte
most az emberek többsége önimádó

és irigy, ha másvalakinek egy
picivel több jutott - akár anyagi,
akár érzelmi téren -, rögtön ellene
fordulnak. A saját keserveikért a
másikat hibáztatják és azonnal
ítéletet mondanak felette. 

Pavelcsák Péterné 1929. április
3-án született Sényõn, 1950-ben
ment férjhez és három fiúgyer-
meknek adott életet. Már 13-14
évesen részt vett minden virrasz-
toláson és temetésen, melyet a
faluban rendeztek. Ha szerényen
számolunk, ez akkor is több száz
elhunyt búcsúztatását jelenti.
Lelkes templomba járó: betéve
tud minden imát és zsoltárt,
melyet valaha Sényõn pap

elmondott.

- 12 papváltást értem meg a közel 80
év alatt, és mindegyik lelkipásztort
nagyon szerettem. Mûvelt, tanult
emberek, gyönyörûen prédikálnak. Bár
én református vallású vagyok, nekem
mégsem számít, ki mondja az imát.
Nem a pap két szép szeméért, hanem
Isten igéjéért kell templomba járni.
Legyen akár római vagy görög kato-
likus mise, akár más országok
felekezeteinek imája: ha általa gaz-
dagodik a lelkem, magaménak érzem a
prédikációt. Vasárnaponként a televí-
zióban is megnézem a vallási mûso-
rokat, valamint nagyon tetszik Az
utókor ítélete Varnus Xavérral. Aki

pedig azt vetné a szemem-
re, hogy hûtlen vagyok a
vallásomhoz és más Iste-
neket is imádok, arra azt
mondom: mindegy, hogy

hány felekezet van, egyetlen igaz Isten
létezik, csak minden országban más
névvel illetik. 

- Miért megy el Ilonka néni minden
temetésre? 
- Édesanyám nagyon vallásos asszony
volt, bennünket, gyermekeket is ebben
a szellemben nevelt fel. Azt tanította,
hogy mindenkinek meg kell adni a
végsõ tisztességet. Ezért aztán ha
valaki meghalt a faluban és édes-
anyám részt vett a temetésén, én is
mindig vele mentem. Késõbb a férjem
kísért el, de fájdalmamra öt évvel
ezelõtt õt is elveszítettem. Rajtam kívül
Pataki Gusztávné, Dajka Mihályné és
özvegy Király Józsefné is eljönnek a
halottbúcsúztatásokra, Kardos
Ferencék, a fiam, Tamás és a felesége,
Ibolya pedig mindenben támogatnak,
tehát nem maradtam egészen egyedül.
Mielõtt megépítették volna a falu rava-
talozóját, a halottakat háztól temették
és az elõzõ napi virrasztolás is ugyan-
ott volt. Édesanyám mindig azt mond-
ta, ha valaki nem kíséri ki az elhunytat
a temetõbe, akkor csak félig volt ott a
temetésen. Ezért aztán ha esett, ha fújt
én mindig a ravataltól a sírig kísértem a
halottat és ha egészségem engedi, így
fogok tenni ezután is.

- Tetszik tudni említeni egy emlékezete-
sebb prédikációt, vagy temetést?
- Minden vasárnapi szentbeszédben
találok olyat, ami megérinti a szívemet.
Amikor a tiszteletes úr temet, vagy
prédikál, mindig megjegyzem, melyik
igét olvasta fel, honnan idézett, és
amikor hazamegyek, az az elsõ dol-
gom, hogy a Bibliából visszakeressem,
aztán jól az emlékezetembe véssem.
Számtalanszor elolvastam már a Szent
Bibliát, pontosan tudom, hogyan
követik egymást az Ószövetség

könyvei és az Újszövetség evangéli-
umai. Az elejétõl a végéig gyönyörû.
Persze, azért vannak benne a szívem-
nek kedvesebb részek is. Kardos
Józsefné temetésén az a mondat
fogott meg, hogy "Életed ideje kezem-
ben van." Dajka Józsefet pedig úgy
búcsúztatta a görög katolikus parókus
úr, olyan gyönyörû szavakkal, hogy azt
talán sohasem fogom elfelejteni.
Rengeteget gazdagodtam általa.

- Ilonka néni szerint Istennek tetszõ életet
él ma az emberiség?
- Tapasztalataim szerint az emberek
egy ideje teljesen megváltoztak. A pénz
lett az úr és ez nagy hiba. Egyik ember
a másikat megölné egy pohár
vízben, mert több mindene van.
Pedig ha valaki dolgozik, hát
legyen neki, megérdemli. Én nem
irigylek senkitõl semmit, beérem
annyival, amennyi van. Nem sok,
de beérem. Nem járok bíborban,
bársonyban, annyi ruhám van,
hogy fel tudok rendesen öltözni,
ha meg kell jelenni valahol, az
Úristen csak erõt, egészséget
adjon. Mert nem tudjuk, milyen
planétában születtünk, hogy
mikor és miért fogunk meghalni,
ezért nem szabad senkit meg-
bántani, elhamarkodottan
véleményt mondani. A görög
liturgiában áll, amikor valaki
meghal: hol van itt a koldus és a
király, hol van itt a szegény és a
gazdag? Itt csak megsárgult csontok
vannak. A halálban mindenki egyforma. 
Ezért csak azt kívánom, ne gyûlöljük
egymást! Olyan rövid ez az élet,
lelkem! Csak szeretni kell! Még akkor
is, ha az a másik minket nem szeret.
Én mindenkit szeretek, még azt is, aki
megbántott. Mert én tudom: a Jóisten
mindenhol jelen van, minden kis
porszemben. Ha ezer nyelven szól-
nánk, akkor sem tudnánk megma-
gyarázni, hogyan gondoskodik a Min-
denható rólunk és minden élõlényrõl. 
Küldjön a Jóisten olyan angyalokat,
akik a szeretetet még a szárnyukon is
hurcolják, hogy mindenkinek jusson
belõle. 

- Köszönöm a beszélgetést és
jó egészséget kívánok Ilonka
néninek a szerkesztõség
nevében!(HSzCsA)
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AA sszerretet aangyaalszárrnyon sszáll



Az elsõ napirendi pont az önkor-
mányzat 2007-es évi pénzügyi beszá-
molójának és módosításának elfo-

gadása. Polgármester úr elmond-
ta, az önkormányzat elsõdleges
bevételi forrása az állami támo-
gatás és a személyi jövedelem-
adó. A mûködési hiteleket visz-
szafizettük, kifizetetlen számlák
nem maradtak, csak beruházási
hitel terheli az önkormányzatot. A
társulás létrehozása révén több-
letbevételhez jutott az önkor-
mányzat, a 2007-es évet rendben
lezárhattuk. (A pénzügyi
gazdálkodás részletezését lásd
az 1. oldalon.)

Második napirendi pont a gyer-
mekjóléti szolgálat vezetõjének,
Pataki Lászlónénak beszámolója
az eddig végzett tevékenységrõl.

Tájékoztatta a jelenlevõket, hogy 2008
január 23-tól határozatlan idõre
megkapta mûködését a családvédelmi
szolgálat. Az intézményben célvizsgála-
tot végeztek, mely megállapította, hogy
a családvédelmi szolgálat jól végzi
munkáját, kisebb hiányosságokat talál-
tak, de azt pótolták. A gyermekjóléti
szolgáltatás olyan jelzõrendszert
mûködtet, amely lehetõvé teszi a gyer-
mekeket általában veszélyeztetõ okok
feltárását, valamint az egyes gyer-
mekek veszélyeztetettségének idõben
történõ felismerését. A jelzõrendszer
tagjai: háziorvos, védõnõ, óvoda és
iskola vezetõje, rendõrség, egyházak,
civil szervezetek. A kialakult veszélyez-
tetettség megszüntetésére családláto-
gatásokat végeznek. A gyermekjóléti
szolgálat közremûködik a családi kon-
fliktusok feloldásában, úgy, hogy
közvetít az érintett családtagok között.

A védelembe vett gyermekek száma
2005-ben 12 volt, 2006-ban 27-re
emelkedett. Rendszeres gyermek-
védelmi támogatásban 2007-ben 159
gyermek részesült. A szolgálat
egyik legfontosabb feladata a
gyermek családban történõ
nevelkedésének elõsegítése.
Szabadidõs programokat
szerveznek az Ifjúsági Centrum
segítségével. A jegyzõ úr elmond-
ta, igen magas szinten végzik a
munkájukat, hisz nagyon kevés
esetben kellett jegyzõi
intézkedést hozni. A testület a
beszámolót egyhangúlag elfogad-
ta. 

Harmadik napirendi pont, a lejárt
határidejû határozatok megvi-
tatása volt. 

(Ruska Józsefné)
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A Nőszövetség közleménye
Köszönetet mondunk a lakosságnak, hogy önzetlen segítséget nyújtottak a daganatos gyerekeknek. Jó látni, hogy egy

pici faluban milyen segítõkészek az emberek. Köszönjük a sok felajánlást, hiszen nem csak egy és két forintost dobtak a
gyûjtõbe, hanem száz, kétszáz forintosokat is. Az így összegyûlt összeg 46.200 Ft volt. A beteg gyerekek nevében is

köszönjük!

A szeptemberben meghirdetett képzésekkel kapcsolatban a következõkrõl kell beszámolnunk: nem jött létre a tanfolyam
a képzõ szerv elállása miatt. Megpróbáljuk más intézményekkel felvenni a kapcsolatot, mert úgy látjuk, a lakosság

részérõl igény van erre. A létre nem jött tanfolyamokért elnézést kérünk. Ha valakinek ötlete van bármilyen témában és
azt meg tudjuk valósítani, szívesen állunk a rendelkezésére.

Tisztelettel: a Nõszövetség

Nyilvános testületi ülés 2008. április 4-én

Az intézmény jellegébõl adódóan nem csak szép és jó eseményekrõl adhatok számot a település
lakosságának. Sajnos egy ilyen intézményben gyakran találkozunk a halállal is.

Az elsõ három évben összesen három lakót vesztettünk el, de az elmúlt egy évben már nyolcat, ebben az
évben ebbõl öt elhalálozás történt.

Az ilyen események egyformán megviselik a lakókat és a dolgozókat is. A mi szakmánk nagyon szép és
csodálatos feladat, ugyanakkor óriási fizikai és pszichikai  megterhelést jelent. Ez a munka nem csak egy
szakmát, vagy munkahelyet jelent, hanem inkább szolgálatot, hivatást és elkötelezettséget. Dolgozóinknak

nagy türelemre, megértésre, önfegyelemre, empátiára van szükségük ahhoz, hogy az idõs ember méltóságát,
kiszolgáltatottságát tiszteletben tudják tartani. A napi hajsza, a folyamatos létszámhiány a dolgozók testi-
lelki erejét igénybe veszi. Az év elsõ harmadában  elõfordult, hogy egyszerre három-négy dolgozó is táp-
pénzre került. Gyakori az izületi- és gerincprobléma, mely egyértelmûen a fizikai túlterheltségükre utal. A
törvények módosítása miatt ez a feladat  sajnos nem lesz könnyebb, hiszen ettõl az évtõl kezdõdõen csak a

napi négyórát meghaladó ápolási  gondozási szükséglettel rendelkezõ jelentkezõk vehetõk fel idõsek
otthonába. Eddig is nagyon sokat dolgoztak munkatársaim, és lelkiismeretes munkájukért ezúton is

köszönetet mondok, de sajnos a jövõben még nagyobb fizikai és lelki megterhelésre kell számítaniuk.
Vass Istvánné

Folytatás a harmadik oldalról
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2008. április 12-én fergeteges
hangulatú estének voltak sokan
részesei az óvodai jótékonysági
bálon. Már rég nem rendezett
óvodánk ilyen estet önállóan. Hiá-
nyolták is nagyon sokan, mert a régi
óvodásbálok mindig szépek, elegán-
sak voltak a szülõi munkaközösség
szervezõ munkájának köszönhetõen.
Látszatja is volt, hiszen gyermekeink
óvodai eszköz és játékkészlete
bõvült.

FF elvetõdött a gondolat a szülõi
munkaközösség két tagjától,

Szegedi Edittõl és Fedákné Ladányi
Enikõtõl, hogy jó lenne újra önálló
bált rendezni. Ha már nem is járnak
gyermekeink a mai kornak megfelelõ
óvodai épületbe, legalább azt a
lehetõséget használjuk ki, amit a
szép, nagy óvodaudvar adhat a gyer-
mekek mozgásához és egészséges
életmódra neveléséhez. Jó ötletnek
tartottuk az óvoda részérõl és min-
denben biztosítottuk õket a támo-
gatásunkról. Nehéz szervezõi munka
áll mögöttük, megpróbálták úgy
megszervezni a bált, hogy a legke-
vesebb kiadással járjon. Megke-
resték azokat a szponzorokat, akik
valamilyen formában hozzájárultak
rendezvényünkhöz. Ezt sikerült is
elérni, hisz a bálnak minimális
kiadása volt: a vacsorához, a
tombolához érkeztek a felajánlá-

sok a szülõk, a vállalkozók és az óvo-
dai dolgozók részérõl egyaránt. A báli
helyiség díszítésének tervezése
Izsainé Papp Szvetlana
szépérzékének, kezemunkájának
köszönhetõ. Így az iskola tornater-
mébõl tavaszi kikeletet varázsolt az
anyukák és az óvodai dolgozók
segítõ munkájával.

BB áli esténken nem maradhatott el
az ajándék, a meglepetés. Az

anyukák és az óvodai dolgozók egy
része gyönyörû tánccal készült: a
"Monty csárdást" adták elõ. A
felkészítõjük Páll-Szõke Ágnes volt,
kinek munkáját Szabó Csilla
segítette, amit óvodánk nagyon
szépen megköszön. Az est hangu-
latát, látványát emelte a sényõi
tánccsoport mûsora, a talpalávalót
hajnalig amatõr fiatal tehetségek
szolgáltatták. Szereplésük felajánlás
volt, amit köszönünk szépen. Az est
tiszta bevétele 750 ezer forint volt,
amihez nagy örömünkre Pehely
Zoltán polgármester úr ugyanannyi
pénzt felajánlott az önkormányzat
részérõl. Köszönjük, hisz nemes célt
fog szolgálni. 

AA zz est jó hangulatú volt, minden-
ki jól érezte magát, késõ haj-

nalig ropták a vendégek a táncot. Ezt
a vidám, jól megszervezett bált a
következõk támogatták: Sényõ

Község Polgármesteri Hivatalának
dolgozói és Képviselõtestülete, a
Napkori Napsugár Óvoda dolgozói,
Hegyes Róbert és felesége Katika,
Szegedi István és felesége Editke,
Fedák Zoltán és felesége Enikõ, Izsai
András és felesége Szvetlana,
Szentpéteri Szabolcs és felesége
Viktória, Pehely Zoltán, Pehely
Evelin, Veres Zoltán, Tóth Csaba,
Zakor Miklósné, Pataki László, Papp
Béla, Pataki István, Maczali József,
Gyapka János, Virágh István és
családja, Kóródi Sándor K.S.B.cse-
mege, Ternovics Mihályné, Bakkan-
csos Istvánné, Bunász Zoltán, Zsiga
Barna, Horeczky Zoltán és felesége,
Zsoldos Attila és felesége, Sárosi
Zoltán, id. Csobán Andrásné,
Csobán András és felesége, Kiss
László és felesége, Szabó László és
felesége, Jánócsik Attila és felesége,
Zilahi Sándor és felesége, Csobánné
Mikulás Edit, Ladányi Attila, Papp
Józsefné, Bodnár József és
felesége, Weinrauth Károly, Dorcsák
Ignác Pál református lelkész, Mikulás
Kálmánné, a sényõi Nõszövetség, a
Szociális Szolgáltató Központ és
mindenki, aki valamilyen formában
támogatta ezt a rendezvényt és
megtisztelte jelenlétével. 

(Csobánné Mikulás Edit)
tagintézmény-vezetõ

2008. május

Jótékonysági bál az
Óvodásokért
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Programok az általános iskolában

Az
iskola tanulmányi munkájára jellemzõ,
hogy tanulóink többsége képességeihez
mérten teljesít. Mindössze hét tanuló bukott

egy vagy több tárgyból a félév folyamán. 

Pedagógusaink ebben a félévben is igyekeztek az
iskolánkat minél otthonosabbá tenni, s olyan

környezetet kialakítani, ahol a tanár és a tanuló egyaránt
jól érzi magát. Egy-egy rendezvény vagy ünnepkör alkal-
mával a tantestület minden tagja kiveszi részét a
munkából, dekorál, mûsort készít, jelmezt tervez, stb.
Meggyõzõdésünk, hogy a közös felkészülés, az együtt
elért siker a legjobb közösségformáló erõ. 

Agyerekek számára egyik legkedvesebb rendezvény
a farsangi mulatság. Akik eljöttek egy remekül sike-

rült délután részesei lehettek. A kicsik és nagyok ötlete-
sebbnél ötletesebb jelmezbe öltöztek, minden osztály
csoportos produkciót mutatott be. Mint mindig, a zsûri
most is nehéz helyzetbe került, szinte lehetetlen volt a
sok jó produkció közül a legjobbat kiválasztani. Minden
jelmezbe öltözött gyerek a helyi önkormányzat jóvoltából
ezer forintos jutalomban részesült, s mindemellett a pol-
gármester úr egy-egy dobos tortát ajánlott fel az osztá-
lyok számára. Az egyéni jelmezesek helyezettjei
jutalomkönyvben részesültek. 

A lig ért véget a farsangi mulatság, máris készültünk
nemzeti ünnepünk: március 15-e méltó megün-

neplésére. Mint mindig, a tanulók most is nagyon szín-
vonalas mûsort adtak, s ünnepi hangulat töltötte be az
egész iskolát. Ez az ünnepi pillanat úgy a gyermekekben,
mint a jelenlévõ felnõttekben tovább erõsítette hazafias
érzelmeinket. A megemlékezés után a jelenlévõ felnõt-
tekkel, vendégekkel arról beszélgettünk, hogy milyen
jólesõ érzés volt együtt ünnepelni, s az igazán szívhez
szóló verseket, gondolatokat magunkévá tenni. Megható
érzés volt felidézni a 160 évvel ezelõtti eseményeket. 

Április 10-én a farsangi jutalomból a nyíregyházi állat-
parkba látogatott el az iskola valamennyi tanulója,

az SZMK tagok és a pedagógusok. Nagyon jól éreztük
magukat, amirõl a fényképek tanúskodnak. A gyerekek
nagy örömére érdekesebbnél érdekesebb állatfajokat
figyelhettünk meg. Meglátogattuk a trópusi házakat,
melyek növény- és állatvilága a távoli tájakra kalauzoltak
el bennünket. Legnagyobb sikere azonban a fóka show-
nak volt, melyet a kicsik és a nagyok egyaránt nagy
tapssal jutalmaztak. A belépõjegyek vásárlásakor cso-
portos kedvezményt kaptunk, így lehetõség adódott
arra is, hogy mindenkit egy jégkrémre vendégül láthas-
sunk. Másnap az iskolában alig gyõztük hallgatni az
élménybeszámolókat. Mindenki kívánsága az volt,
hogy jövõre ismét látogassunk el az állatparkba. 

A tantestület most a tavaszi tanulmányi kirándulás
programját szervezi az Északi-középhegységbe. Az

ország legmagasabb pontjára, Kékestetõre szeretnénk
eljutni.

Hagyományainkhoz híven május elsõ hetében az
osztályok ünnepi mûsorral köszöntik majd az édes-

anyákat, nagymamákat. 

Lezárultak a felvételi vizsgák. Örömmel mondhatjuk,
hogy következõ tanévben a 16 nyolcadik osztályos

tanulóból hárman gimnáziumban, nyolcan szak-
középiskolában, öten pedig szakmunkásképzõben foly-
tatják tovább tanulmányaikat.

(Ruska Józsefné)

Az általános iskolában az elsõ félévhez hasonlóan mozgalmasnak ígérkezik a második félév is. 
Az iskolába járó gyerekek tanulmányi munkájáról, programokról, eredményekrõl kérdeztem Antalné

Tõkési Gabriella tagiskola vezetõt, aki érdeklõdésemre az alábbiakat mondta.
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Az eltelt bajnoki fordulók
felemásra sikeredtek a
Volán-Sényõ SC labdarúgói
számára.

Az U7; U9; U11-es csapa-
taink március 31-én
Nyíregyházán vettek részt a
NUPI programban. Mind-
három korcsoport 4
mérkõzést játszott a
NYÍRSULI, DÁVID SC,
Nyírtelek, valamint Újfehértó
ellen. Ezen kívül még 2 alka-
lommal kerül megrendezésre
ez a program 2 hetente. Itt az ered-
mény nem fontos, a cél az ügyes
gyerekek kiválasztása, és a megyei
válogatottba irányítása.

U-13 az elsõ helyrõl kezdte a tavaszt.
Sajnos az elsõ két fordulót, amely
rangadó volt, elveszítette. A második
helyezett Tiszalök ellen hazai pályán
2:1-re kikaptunk, majd a második for-
dulóban idegenben Újfehértó ellen
szintén 2:1-es vereséget
szenvedtünk, és ezzel az Újfehértó
átvette a vezetést, mi pedig lecsúsz-
tunk a hamadik helyre. Cél, további
mérkõzéseken eredményesebben
szerepelni.

U-16-os (serdülõ) csoport sajnos
mind az 5 bajnoki fordulóban vere-
séget szenvedett. Ami várható volt,
mert  a gyerekek 3-4 évvel fiatalab-

bak
az ellenfél

játékosainál. Vi-
szont már szorosabb ered-

ményeket érünk el, kevesebb gólt
kapunk, és ez bíztató a jövõre nézve.

U-19-es (ifi) csapat az eltelt 5 for-
dulóban 1 gyõzelmet, 3 döntetlent, és
1 vereséget ért el. Ezzel az ered-
ménnyel a 3. helyrõl a 4. helyre esett 
vissza. Az elsõ és második helyezett
ellen idegenben döntetlent értünk el,
amely jó eredménynek számít. Ezek
után bizakodhatunk, hogy az
elkövetkezõ fordulókban  reális esély
van jobb eredmények elérésére,
amely elegendõ lehet a dobogós
helyezéshez.

A felnõtt csapat ismét jól kezdte a
bajnokságot, hiszen hazai pályán
2:0-ra legyõzte Berettyóújfalut. 
Az idegenbeli folytatás is jól indult,
Létavértesen 91 percig gyõzelemre
álltunk, sajnos 1:1 lett a vége. 

A harmadik
fordulóban húsvét

elsõ napján megyebeli
rangadót játszottunk egy erõs
Kisvárdával, ahol ha a 80.
percben nem hibázzuk el a büntetõt,
reális döntetlen születhetett volna, de
így sajnos kikaptunk 2:1-re. 
A negyedik fordulóban Hajdúböször-
ményben, amely csapat eddig
veretlen volt, az elsõ félidõben parti-
ban voltunk, de a második félidõ 10.
percében eldõlt a mérkõzés, és 4:0-s
vereség lett a vége. 
Az ötödik fordulóban ismét megyebe-
li csapat, a Balkány látogatott hoz-
zánk. A mérkõzés elõtt reális esély
volt a gyõzelemre, de 1:0-ás
vezetésünknél ismét büntetõt hibáz-
tunk. Ezt a vendégek kihasználták,
és egyetlen adódó komoly
helyzetüket gólra váltották. Így csak
egy pontot tudtunk itthon tartani. 
Célunk a következõ fordulóknak javí-
tani a játékunkon, és a helyzetki-
használásunkon. Fõleg a büntetõket
gólra váltani, és így talán ered-
ményesebbek lehetünk.

(Knobloch Sándor)

2008. május

Volán - Sényõ

AA VV oo ll áá nn -- SS éé nn yy õõ   SS CC
labdarúgói már öt éve folya-

matosan a harmadik vonalban az
NB-III-ban szerepelnek. Országos
szinten 6 NB-III-as csoport mûködik
112 csapattal. Valószínû, hogy
közülük Sényõ község a legkisebb
település, amelyre büszke lehet min-
den sényõi polgár, hiszen még a
megyei I. osztályban is nagyobb
városok vannak. 

AA zzzz NNBB--II II II-ban kötelezõ 7
csapatot mûködtetni,

amely 6 utánpótlást és egy felnõtt

csoport tesz ki, amelynek a költsége
nem kevés. Minden csapatot utaztat-
ni, és a szerelést is biztosítani kell
számunkra. Ezenkívül a mérkõ-
zések után szendvicset és üdítõt
kapnak a játékosok. Az utaztatást a
Szabolcs-Volán Zrt. biztosítja, a
további költség 30 %-át Sényõ
Község Önkormányzata, a fenn-
maradó részt pedig szponzorok
adják össze. Ezeknek a követel-
ményeknek a Volán-Sényõ SC
maradéktalanul megfelel, hiszen min-
den csapatunk helyt áll a bajnokság-
ban. Ameddig anyagi lehetõségeink

biztosítottak, addig szeretnénk minél
tovább az NB-III-as bajnokságban
szerepelni, mert úgy gondoljuk, hogy
jobbak a körülmények, jobb a
játékvezetés, és sok nagy városban
szerepelhetünk, jobb pályaviszonyok
mellett (pl. Hajdúböszörmény,
Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen).

JJJJ elenleg felnõtt csapatunk a 10.
helyen áll. Célunk a biztos 

bennmaradás, és hosszú távon az
utánpótlásból szeretnénk kialakítani
a felnõtt csapat keretét, és minél több
sényõi játékost kinevelni.
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