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Reviczky Gyula: Húsvét
Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámaszt az isten-ember
Gyõzedelmesen!
Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicsõ;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nõ:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen?
Feltámadt az isten-ember
Gyõzedelmesen!
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2009. január 30-án délután zsúfolásig megtelt az általános iskola tornaterme Sényõn. Míg
gyülekeztek a választópolgárok, a sényõi ifjúsági csoport énekesei szórakoztatták a
közönséget. Pehely Zoltán polgármester úr ismertette az elmúlt év gazdálkodását.
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7. oldal
Iskolabál
8. oldal

A

nnak ellenére, hogy az év
nehezen indult, a gadasági válság ellenére is sikeresen zárult.
Minden tartozást sikerült idõben
kiegyenlíteni. Több beruházást is
végeztünk, a legnagyobb volumenû
az orvosi rendelõ felújítása és
akadálymentesítése volt. A szükséges felújításokat elvégeztük a
nyár folyamán az iskolában és az
óvodában is és a Kúria épülete
is új arculatot kapott.
Intézményeink társulásban
mûködnek, de a község
lakói ezt nem érzékelik,
hiszen az iskolában helyben oktatják mind a
nyolc osztályt, az óvoda
is két helyi csoporttal
mûködik.

www.senyo.hu

Az intézményeink nyugodt
körülmények

között, a lakosság megelégedésére
jól végzik feladatukat. Pályázaton 22 millió forintot nyert az iskola és az
óvoda. A teljes összeget az iskola
számítógép parkjának bõvítésére
fordították, így minden tanuló különkülön veheti igénybe a számítógépes
oktatást. Az óvodában belsõ játéklehetõségek bõvítése mellett az informatikai rendszert is fejlesztették. Az
oktató-nevelõ munka mellett az iskola a község kulturális életének is
jelentõs színtere. Ezt bizonyítják a
megrendezett ünnepek, ünnepélyek.
A polgármester úr reménykedik
abban, hogy a közeljövõben
növekedni fog az iskola és az óvoda
létszáma és így több támogatás jut
majd az intézmények tárgyi
feltételeinek
javítására.
A
közmûvelõdési könyvtár is 65 ezer
forintot nyert állománygyarapítási
pályázaton, melyet dokumentum- és
információhordozó beszerzésére
fordított.

A szociális ellátások intézménye a
2007-es
bõvítéssel
önállóan
gazdálkodik. A bevételek fedezik a
kiadásokat. A dolgozók valamenynyien helyben laknak és a gondozottak nagy megelégedésére lelkiismeretesen végzik munkájukat.
Az önkormányzat igen jó kapcsolatot ápol az egyházakkal és a civil
szervezetekkel.
A sényõi tánccsoport továbbra is sikeresen mûködik. Jelenleg 50 a csoportlétszám. Ebben az évben is
folyamatosan készültek mûsorokkal
a falurendezvényekre. A nyári
idõszakban rendszeresek voltak a
próbák. Edzõtábort tartottak Ibrányban. Egyre több külsõ helyszínre
kapnak felkérést, ezzel is öregbítve
községünk hírnevét.
Polgármester úr továbbá elmondta az
elmúlt évhez hasonlóan a képviselõ
testület úgy határozott, hogy a
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középiskolában tanulókat 5000 Ft, a felsõoktatásban tanulókat 10.000 Ft támogatásban részesíti. A helyi általános iskolában
tanulók pedig térítés nélkül kapták a
tankönyvet.

Az est második részében a 2009-es év költségvetési tervei kerültek napirendre. Az
önkormányzat vezetése bizalommal tekint
a jövõbe, látva a tenni akarást és a
lehetõségeket. 22 millió forint forráshitel
áll a község rendelkezésére, ez idáig még
nem kellett igénybe venni, így nyugodtan
indulhatunk az új évnek.
Dr. Kardos Csaba jegyzõ a pályázatokat
ismertette. Az alábbiakra nyújtanak be
pályázatokat:
Parlagfû-mentesítés, kisbusz beszerzése
(11 millió forintot már meg is nyert rá a
hivatal), falufejlesztés (polgármesteri
hivatal
környékének
rendbetétele,
jelzõtáblák kihelyezése, csatornák rendbetétele, parkosítás). 80 milliós pályázatot
nyújtanak be az iskola korszerûsítésére, az
óvoda beintegrálására az iskolába. Fontos
feladat a kegyeleti helyek rendbetétetése.
Változások lesznek 2009-ben a szociális
juttatásokban részesülõket illetõen. Márciusban lesz errõl bõvebb tájékoztatás.

A beszámolók után hozzászólások
következtek. Többen a magas szemétszállítási díjat kifogásolták. Igazságtalannak
tartják, hogy egy személynek is annyit kell
fizetni, mint a családosoknak. Egyik fel-

Igazmondó
szólaló a vízdíj gyakori emelését kifogásolta. Szó esett arról is, hogy a kocsma
épületének lebontása kinek a feladata. Igaze hogy eladják a hivatalt? Kifogásolták,
hogy sok a kóbor állat községünkben. Sok
kárt okoznak az autósok a Ripucon
átvezetõ kis úton. Hiányolják a fedett
buszvárókat a megállóhelyeken és a körjáratot. Az egyik felszólaló azt kifogásolta,
hogy egy képviselõ - tudomása szerint rendszeresen nem vesz részt az üléseken.
Ezt miért engedik? Milyen segítséget tud
nyújtani az idõs embereknek bûncselekmények ellen a polgármesteri hivatal?
A polgármester úr válaszai:
- A szemétszállítással kapcsolatban nagyon
nehéz lenne igazságot tenni, mindenki
kérését nehéz lenne teljesíteni, a kommunális hulladék-elszállítási díj lakásokra van kivetve. Így is kevesebb díjat
szed be a hivatal, mint amennyit az
elszállítónak fizet.
- A Nyírségi Víztársulat állapítja meg a
vízdíjat, az önkormányzatnak nem sok
beleszólása van.
- A kocsma épületét az eladási árnál
olcsóbban visszavásárolja a hivatal,
mivel a tulajdonos már nem akar ide
építeni.
- A hivatal eladásával kapcsolatban
valóban igaz a hír, hogy eladó, hisz
óriási a fenntartási költsége és
jóval olcsóbb és takarékosabb
hivatalt tudnánk belõle építeni.
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- A képviselõt csak egy éves mulasztás után
lehet kizárni, az érintett személy pedig ezt
a határidõt még nem lépte át.
- Gondolkodunk az idõs emberek
érdekében is, polgárõrség felállítását tervezzük.
- A buszjárattal kapcsolatban a körjárat
nem lehetséges, mivel a Rákóczi út
keskenysége miatt a Volán nem engedélyezi a körjáratot. A fedett buszvárókat
pedig családi ingatlanok elé kellene
építeni, mely a helyszûke miatt nem lehetséges.
A hozzászólások után
tombolasorsolás
következett, ahol kb.
ötven értékes ajándék
talált gazdára.
A fõdíj egy
s z í n e s
televízió
volt.
(Ruska
Józsefné)

lehetséges a feladatoknál jelentkezõ forráshiányt kezelni.
Beruházási kiadásokat 2009-re nem terveznek, csak a korábA K Ö Z S É G 2 0 0 9 . É V I K Ö LT S É G V E T É S É T
ban felvett beruházási hitelt, valamint kamatait kell fizetni.
Az
elõzõ
évhez hasonlóan az önkormányzat minden pályázati
képviselõ-testület legutóbbi ülésén Pehely Zoltán pollehetõséget
megragadva szeretné községünk arculatát pozitív
gármester elmondta, a költségvetés elõkészítése során az
irányban
megváltoztatni.
(Közterek, intézmények szépítése.)
intézmények vezetõivel külön egyeztetés történt, amelynek során
Ehhez nyújtanak segítséget különbözõ pályázatok.
az érintettek elõterjesztették elképzelésüket.
A K É P V I S E L Õ - T E S T Ü L E T E L F O G A D TA

A

Vass Istvánné a pénzügyi bizottság elnöke ismertette az általa
vezetett bizottsági tagok véleményét, amely a költségvetési tervezetet elfogadásra javasolta.
A polgármester úr ismertette, hogy a 2009. évi költségvetést 183
millió forint kiadással 122 millió forint bevétellel 60,5 millió
forint hiánnyal tervezték meg. A bevételek között a legnagyobb
arányt a személyi jövedelemadó adja. Egyéb bevételek az elõzõ
évi teljesítésen alapulnak, 4,5%-os növekedéssel számolva.
2009-tõl több szociális segélyest fognak behívni munkára, így a
közcélú létszám növekedésével számolnak. Minimálbér járulékát
95%-kal támogatja a központi költségvetés, a hivatalnak 5%-ot
kell hozzátenni. Az eseti segélyezésre egyre kevesebb lehetõség
lesz, mivel 100%-ban az önkormányzatnak kell finanszírozni.
A vezetés bízik abban, hogy az ÖNHIKI pályázat során kimutatott
forráshiány elismerésre kerül, mert ellenkezõ esetben nem lesz

A polgármester úr mint mindig, bizalommal tekint a jövõbe, az
elõttünk álló rendkívül nehéz feladatokat ebben az évben is sikeresen meg tudjuk oldani, úgy, hogy az alapellátást teljes mértékben biztosítva legyen, az intézmények továbbra is mûködjenek, a
lehetõségekhez mérten a lakosság szociális és anyagi körülményei
javuljanak.
Az elõterjesztést az elõzõekben megfogalmazottak alapján a polgármester javasolta 2009 évi költségvetési tervezet elfogadását.
Ezt a képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta.
Az ülés folyamán a következõ határozatok születtek még: elfogadták a hivatal, a Szociális Ellátások Intézménye alapító okiratának módosítását, az esélyegyenlõségi tervet, az ivóvíz
megõrzésére és javítására irányuló tervezetet, az étkezési térítési
díjak módosítását, jóváhagyták a benyújtott pályázatokat,
felfüggesztették a zártkertek eladását.
(Ruska Józsefné)
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Ökumenikus Istentiszteletek

M

ár lassan hagyománnyá,
tradícióvá válik a minden év
február havában megrendezendõ
ökumenikus Istentiszteleti sorozat.
Mindez három alkalmat jelentett az
idei évben is. Ebben az esztendõben a római katolikus templomban kezdtük közös Istentiszteletünket, ahol a nyitó áhítatot
Dorcsák Ignác református lelkész
végezte.

A

következõ napon mind a
három felekezet a görög katolikus templomban gyûlhetett össze,
ahol Istenünk igéjét Szûcs József
római katolikus plébános hirdette.

A

záró alkalom a református
templomban történt, ahol Lippai Csaba görög katolikus
plébános prédikált. Minden egyes
alkalom magával ragadó volt, talán
azért, mert ilyenkor érezheti az
ember, hogy a templom csöndjébõl, nyugalmából, áhítatából
valamit haza tudott vinni. Egyik
dicséretünk (458) ezt így fogalmazza meg "Jövök, semmit nem
hozva, Keresztedbe fogózva".
Valóban ebben a rohanó világban
az embernek erre van szüksége,
hogy elkötelezettség nélkül tudjon
Krisztus megváltó keresztjébe
kapaszkodni. Mind a három este a
közös imádság, Istent együtt tudó
magasztalás jegyében történhetett.
Az imádság a világ szemében egy

lassan-lassan elfeledett nyelv, de
egy olyan nyelv, amit gyakorolni
kell és lehet. Ez az a kapcsolódási
pont,
amelyen
keresztül
találkozhatok azzal, aki nem azt
nézi, hogy mit hoztál, hanem, hogy
ki vagy és mire van szükséged.
Egy biztos, hogy mindannyiunknak van valamilyen fogyatkozása és hiánya. Ezeken az alkalmakon az ember egy kicsit magára
találhatott, de nem csak magára,
hanem másra is, mert minden
Istentisztelet után a házigazda
felekezet szeretet-vendégséget rendezett, ahol együtt tudtunk örülni,
beszélgetni és az asszonytestvérek
által
elkészített
finom
süteményeket fogyasztani.

E

zúton szeretném mind a három
felekezet asszony-testvéreinek
és férfi tagjainak megköszönni az
áldozatos munkáját és áldozathozatalát. Életükre Isten áldását
kérem!
Mindenkinek szeretnék kívánni
áldott böjti készülõdést és Húsvéti
várakozást Isten áldásával: "Akik
félitek az Urat, az Úrban bízzatok! Segítségetek és pajzsotok Õ."
Zsolt. 115:11
Dorcsák Ignác Pál
református lelkész

Ingyenes WiFi HotSpot
Felhasználási feltételek: Az
Igénybevevõ
a
WiFi
HotSpot szolgáltatást saját
felelõsségére veszi igénybe,
és biztosítja a szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges
eszközöket. Az Üzemeltetõ
és az érintett Önkormányzat
– a jogszabályok keretei
között
–
kizárja
a
felelõsségét a WiFi HotSpot
szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban.
Milyen eszközök szükségesek? Hordozható, vagy kézi
számítógép, erre alkalmas
mobiltelefon
A
számítógépbe
telepített
WLAN adapter (IEEE
802.11b
protokoll,
PCMCIA, USB, PCI vagy
Compact
Flash
illesztõfelülettel)
A WLAN adapter beállítása:
A WLAN adapter a
mûködéshez
szükséges
paramétert a hálózaton
mûködõ DHCP szervertõl
kap, ezért e paraméterek
automatikus kérése beállítást kell alkalmaznil. Ha a
WLAN adapterhez kapcsolódó alkalmazásokban van

ún. "Site Survey", azaz az
elérhetõ vezeték nélküli
hálózatok
megjelenítése
lehetõség, akkor ott a
"senyo_Free_HotSpot"
nevû hálózathoz kell kapcsolódni. Minden biztonsági
beállítást ki kell kapcsolni,
azaz ne legyen engedélyezve pl. a WEP, WPA,
WPA-PSK, 802.1x a WLAN
adapter tulajdonságainál.
A
szolgáltatás
igénybevétele: A csatlakozás után
indítsa
el
internet
böngészõjét és írjon be egy
tetszõleges címet! Megjelenik a bejelentkezõ oldal. A
felhasználási feltételeket
elfogadva a „login” gomb
megnyomásával kezdheti
meg az Internet használatát.
A használatot követõen a
sikeres bejelentkezés után
felugró ablakban található
„Kilépés”, azaz kilépés
gombbal zárhatja le a kapcsolatot. Amennyiben ezt az
ablakot
bezárja,
a
böngészõbe címsorába írva
a 192.168.18.1:3990 címen
érhetõ el újra a kijelentkezõ
felület.
Hz.
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Téli feladatok, tavaszi tervek, események a Szociális Szolgáltató Központból

Az

lehet, segítsük az arra rászorulókat, vagy
ha krízishelyzetben lévõ emberekrõl,
családokról van tudomásuk, kérem, hogy
jelezzék azt az intézmény felé.

év végi ünnepek után, meghitten
kezdtük meg az újévet.

A kemény, tartós hideg tél újszerû feladatok elé állította a szociális területen dolgozó szakembereket. Kiemelten figyeltük az
idõs, beteg embereket, a szociálisan is
hátrányos helyzetû lakosságot. Elsõdleges
feladatunk volt, hogy a napi bevásárlások,
a gyógyszer ellátás, a hótakarítás és természetesen a meleg fûtött lakások biztosítása
is folyamatos legyen. Munkánknak
köszönhetõen, így sikerült elkerülni, hogy
Sényõ területén kihûlés miatti haláleset
történjen. Ahhoz, hogy megfelelõ idõben
tüzelõhöz juttassuk a veszélyhelyzetben
lévõ embereket, a lakosságtól is több
jelzést kaptunk, amit nagyon köszönök.
Szintén köszönöm Papp Józefnek és Pataki Péter vállalkozónak, hogy minden alkalommal segítségünkre sietettek ahányszor
csak kellett. Petivel folyamatosan kapcsolatban álltunk, és azonnal kivitte a tüzelõt,
ahogy jeleztünk neki. Még abban is
segített, hogy a segítségre szoruló emberek
részletekben fizethessék ki a tüzelõ árát.

Ezen a télen minden nap hallhattuk, hogy
mikor hol fagytak meg fûtetlen lakásaikban
idõs, beteg emberek, vagy éppen a hajléktalanok. Nekünk a gondos odafigyeléssel
si-került az elmúlt télen ezt megakadályozni. Több esetben találtunk helyi
lakosokat krízishelyzetben, ebbõl 2 fõ az
idõsek otthonába került tartós elhelyezésre,
egy fõ jelenleg is kórházi kezelés alatt áll,
egy helyi lakosnak pedig átmenetileg szintén az intézményben adtunk éjjeli
menedékhelyet. Segítettük õket az
egészségügyi intézményekhez való eljutásukban, az elveszett személyi iratok
pótlásában, a szociális ellátórendszerhez
való hozzájutásban, jövedelemmel nem
rendelkezõ esetében pedig napi egyszeri
melegélelmet juttattunk a rászorulónak.
A rohamosan romló gazdasági helyzetben
önhibájukon kívül is sokan kerülhetnek
akár csak átmenetileg is nehéz, kilátástalan
helyzetbe, ezért kérek mindenkit, hogy ne
menjünk el egymás mellett csukott szemmel, ne legyünk közömbösek a mások
problémájával szemben, igen is, ahol csak

A bentlakásos otthon lakói, szintén a hideg
télnek köszönhetõen, szinte hónapok óta
készülõdtek a tavaszvárás hangulatában. A
foglalkoztatóban virágokat, és más dekorációs elemeket készítettek, amelyek mára az
intézmény folyosóit, és helységeit teljesen
új ruhába öltöztették. Az intézmény fûtött
meleg falai között is okozott a tél
nehézségeket. Volt olyan idõszakunk,
amikor az összes lakó és szinte egyszerre
az összes dolgozó egy erõs vírusfertõzésen
ment keresztül.
Folyamatosan megünnepeljük a
névnapokat, születésnapokat, melyre nem
csak a lakók, hanem hozzátartozóik is
serényen készülõdnek.
Március 11-én tartottuk a Nõnapot
az intézményben, Pehely Zoltán polgármester úr köszöntötte a nõi lakókat
valamint az Idõsek Klubjának tagjait is,
szép szavakkal, és egy-egy szál virággal.
Az idõsek klubjában is folyamatos
programok várják a tagokat. A klub is új
ruhába öltözött, ami nyugdíjasaink keze
munkáját dicséri.
Január elsõ heteiben szlovákiai kirándulásunk tette egy kicsit színesebbé a
beszürkült nappalokat, ahol a Vadrózsák
Együttes mûsora mindenkit jókedvre
derített, majd ezt követõen pótszilveszterre
hívtuk a klubtagokat . Március 11- én tartottuk a Nõnapot, mely fergeteges jó
hangulatban telt.
Folytatás a 8. oldalon
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V irágok, hot-dog,
noszt algiadisco…

"A megelégedés nem lehet soha teljes…" - írta Pierre Corneille, francia
drámaíró az 1600-as évek közepén. Ez
a bölcs kijelentés nem vesztette
érvényét napjainkban sem, hiszen
mindig adódik olyan dolog, helyzet,
esemény, amelyen lehet változtatni,
hogy a fejlõdés kerékkötõjévé ne
váljon a megszokás, a nemtörõdömség,
vagy az érdeklõdés hiánya, esetleg a
rossz beidegzõdés. Megkérdeztünk
néhány sényõi lakost, idõsebbeket és
fiatalabbakat, õk hogyan látják ennek
tükrében a falu mostani arculatát, az
itt élõ emberek viselkedését, mi az,
amit nem néznek jó szemmel, illetve
mit hiányolnak.? Természetesen nem
lehet minden kívánságot teljesíteni,
hiszen vannak dolgok, melyek megváltoztatásához a jó szándék - néha még a
kitartó munka - sem elegendõ, de
legalább fogalmat alkothat az olvasó:
a különbözõ korosztályok számára mi
az, ami fontos lenne életük jobbá,
kényelmesebbé tételéhez.

JAKAB GABRIELLA (19):
- Szívesen látnék sokkal több virágot
Sényõn az udvarokon, a járdák mellett. Az
pedig különösen fontos lenne, hogy ne
szemeteljenek az emberek, mert útonútfélen, még az olyan kicsi utcákon is, mint
a mienk, chips-es zacskókba, üdítõs
flakonokba botlok és ez elég kiábrándító.
Jó lenne, ha a kátyúkat is kijavítanák.
Mivel még fiatal vagyok, hiányolom a
szórakozási lehetõségeket. Régebben rendeztek péntek esténként disco-t, jó lenne,
ha ezt a szokást újból felelevenítenék.

PROKAI KORNÉL (29):
- Én elsõsorban a sényõi ittas vezetõkre
haragszom. Számtalan balesetrõl ad hírt a
televízió, itt mégis azt látom, hogy az italbolt elõtt autók parkolnak. Néhányan "beugranak", megisznak egy felest - mondván,
az úgysem árthat -, aztán minden szívfájdalom nélkül volán mögé ülnek. Jó lenne,
ha az érintettek ezen alaposan elgondolkodnának.

PATAKI ISTVÁNNÉ (53):
- Hiányolom a fedett buszmegállót, mert ha
Nyíregyházára utazunk és esik az esõ,
várakozás közben teljesen elázunk. A
Kapitány utcán, vagy a Rákóczi utca végén
is jó lenne egy bolt, hogy aki a közelben
lakik, és nehezen mozog, az is el tudjon
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menni vásárolni. Nem ártana néhány kukát
kirakni az utcákra, hogy az emberek abba
dobálják a szemetet, ne pedig össze-vissza.
Egyébként pedig elégedett vagyok az itt
található dolgokkal, nincs semmi más problémám.
PATAKI ILDIKÓ (15):
- Szívesen olvasnék az Igazmondóban fiatalokat érdeklõ cikkeket, pl. divatról,
szépségápolásról, természetgyógyászatról.
Lehetne egy-két oldal csak a "miénk".
Szerintem sok fiatal örülne annak, ha nem
csak focizni, meg táncot tanulni lenne
lehetõsége, hanem röplabdázni, kézilabdázni és más, kézügyességet igénylõ, vagy
éppen irodalmi érdeklõdést kielégítõ
elfoglaltságokat ûzni is.
Hiányolok egy színvonalas ajándékboltot
és egy olyan üzletet, ahol divatos ruhákat,
cipõket, kiegészítõket lehetne vásárolni,
ahol nem csak három pár fülbevalóból,
meg két karkötõbõl tudnék válogatni,
hanem sokból.
NYITRAI JÓZSEF (70):
- Jó lenne, ha végre megoldanák, hogy a
busz körbemenjen Sényõn, így a Rákóczi
út végén élõk is kényelmesen elérnék a
járatokat. Az is fontos lenne, hogy a buszra
várakozók ne dobálják szét a csikkeket, ha
már egyszer ott a szemetes, mert ez kulturálatlanságra vall. A ravatalozó
fedettségét is kibõvíthetnék, ha esõs idõben
temetnek, akkor ne kelljen ázni a gyászolóknak, valamint lebonthatnák a régi italboltot, mert ez számomra olyan, mint egy
"rossz házasságban csúnya feleséget nézni"
- a házam ablakából nap mint nap rálátok
az épületre. Azt üzenném az újság olvasóinak, hogy szeressük jobban a környezetet
és a virágokat, mert aki a virágot szereti,
rossz ember nem lehet.
BARABÁS ENIKÕ (11):
- Én biciklivel járok iskolába, és nem
szeretem, hogy a szünetben, vagy lyukas
órán hozzápiszkálnak. Elõfordult már,
hogy kiszúrták a kerekét is. Valahogy biztosan meg lehetne oldani, hogy ilyesmi ne
forduljon elõ. Hiányolom az iskolai büfét,
ahol nem csak édességet, hanem finom
ételeket is lehetne kapni, pl. hot-dogot,
vagy melegszendvicset. Olyan szakköröknek is örülnék, ahol a gyerekeknek vagy akár a felnõtteknek is - lehetõségük
lenne gyöngyöt fûzni, agyagozni, üveget
festeni.
Nagyon szeretem a fákat és szerintem ha
Sényõn mindenki ültetne a háza elé
legalább egyet, akkor igazán szép lenne ez
a falu.
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JUHÁSZ LÁSZLÓNÉ (65):
- Én a szemétszállítási díjakon változtatnék, mert kisnyugdíjas vagyok és évente
alig kétszer rakom ki a kukámat, mégis
ugyanannyit fizetek, mint az, aki minden
héten. Nem azt mondom, hogy nem akarok
kiadni erre egy fillért sem, de jó lenne, ha
csak annak arányában kellene megterhelnem a családi kasszát, amilyen mértékben a
szolgáltatást igénybe veszem.
SÁNDORNÉ KLEPÁCS KRISZTINA (26):

- Nem értem, miért szerelték le a Vöröscsillag és Kapitány utca sarkán álló telefonfülkét.? Nagyon praktikus volt és jóval olcsóbban lehetett telefonálni, mint mobilról.
Jó lenne, ha visszaszerelnék. Az óvodát is
kibõvíthetnék, mert a gyerekek nagyon
szûkösen vannak. Ami pedig szerintem
nagyon jó dolog volt és megszüntették, az
az iskolai hulladékgyûjtési akció. Emlékszem, gyerekkoromban mázsaszámra
gyûjtöttük a vas-, papír-, és textilhulladékot. Ez nem csak remek zsebpénzkiegészítés volt, hanem a környezetünkre is
vigyáztunk vele, kevesebb volt az eldobált
szemét. Miért ne lehetne ezt újból megszervezni?
PAPP ORSOLYA (23):
- Rengetegen nem tartják be a közlekedési
szabályokat, itt annyi a gyorshajtó, mint
égen a csillag. Száguldoznak, és nem
veszik figyelembe, ha valaki kisgyerekkel
sétál. Ez elõbb-utóbb tragédiához fog
vezetni. Nem ártana, ha megoldanák az
esõvíz elvezetését, mert pl. elõttünk mindig
áll a víz, nem lehet kilépni az utcára.
Hiányolok még olyan kulturált szórakozási
lehetõséget, ahol nem csak a legfiatalabbak
és a legidõsebbek, hanem a húszas, harmincas éveikben járók is ki tudnának kapcsolódni. Pl. néha-néha egy nosztalgiadisco,
ahol táncolni lehet, este 9 óra után is meg
lehet enni egy süteményt - esetleg inni egy
kávét -, és nem kell ezért Nyíregyházára
utazni és egy vagyont fizetni.
Végül jó lenne, ha mindenki a saját dolgával foglalkozna és nem mások
magánéletével, mert a pletykálkodás
megrontja az emberek egymás közötti jó
kapcsolatát.
VIRÁGH KRISZTINA (33):
- Az az igazság, hogy én elégedett vagyok
mindennel, nem tudok olyat mondani, ami
annyira zavarna, hogy említést érdemelne.
Szeretek Sényõn lakni és szeretem az
embereket. Nemigen változtatnék semmin.
(HSzCsA)
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Szelektíven gyûjteni…? Megéri!

Február 18-án, szerda reggel a havazás miatti lépcsõsepregetés süllyesztjük el immár a tengerekbe, óceánokba azt, amit látni sem
okán nem fél hétkor, hanem kicsit késõbb akartam kitenni a bírunk. Elfelejtettük a nagy igazságot, hogy: "A Földet nem
szelektív hulladékgyûjtõket. Az orrom elõtt "száguldott el" a Nyír- szüleinktõl örököltük, hanem a gyermekeinktõl kaptuk kölcsön!"
Flop Kft. teherautója, de integetésemre visszatolatott és fel- Elgondolkodhatnánk, miképpen bánunk vele!?
pakolták a három zsákot. A sofõr mosolyogva mondta, hogy: Nem megterhelõ a nylonzacskókat, üdítõs palackokat, az elmosott,
"Máskor korábban kell kitenni a szemetet!", majd megjegyezte: kiöblített tejfölös, vajas, joghurtos dobozokat és tusfürdõs, tex"Sényõn csak maguk gyûjtik szelektíven a hulladékot!" Kicsit tilöblítõs, tisztítószeres flakonokat egy másik zsákba dobni a
megdöbbentem, hiszen például Nyírpazonyban, ha szemétszál- szemetes helyett, Sényõn mégsem teszi ezt senki, pedig a
lítási napon végigmegyünk az Árpád utcán, minden negyedik- környezetünk megóvása fontos feladat lenne.
ötödik ház elõtt ott várakoznak a jól ismert kék és sárga zsákok. A Az ingatlanok számán nem lehet változtatni, ezért a szemétszálhárom évvel ezelõttihez képest megduplázódott a hulladékot lítási "alapdíj" kifizetését nem tudjuk elkerülni, de, hogy hány
szelektíven gyûjtõk száma. Úgy látszik, a jó példa ragadós. Ez mázsa/tonna szemetet visznek el a településrõl, arról igenis
annál is inkább örvendetes (Sényõt tekintve pedig elszomorító), tehetünk! (Sényõrõl az elmúlt évben 281 tonna szemetet szállítotmert itt nem különcködésrõl, vagy új módiról van szó, hanem egy tak el, ez a mennyiség - képletesen - a futballpályánk teljes
igencsak komoly problémáról és annak lehetséges megoldásáról. területét 3 méter magasságban fedné be!) Egy olyan faluban, ahol
Valahogy meg kellene értenünk, hogy ha már nem tudunk úgy mindenki válogatva gyûjtené a hulladékot, elõbb-utóbb jelentõsen
vásárolni, hogy ne termeljünk szemetet (hiszen a cso- csökkenthetõ lenne a szemétszállítási díj, ugyanis a szelektíves
magolóanyagok nagy része régóta nem papír alapú, amit gyújtós- zsákokat a begyûjtõ cég nem méri le, és ennek arányában nem ternak lehet használni a kályhában, hanem mûanyag, amelynek csak helné vele a pénztárcánkat sem. Nem kellene továbbá hulladékmérgezõ füstje van, hõtermelésre alkalmatlan), akkor legalább az megsemmisítési díjat fizetni (hiszen újra feldolgozzák a
újrahasznosítás lehetõségét kellene igénybe venni, mint "men- "szemetünket") és a szállító cég benzinköltsége is csökkenne tõövet". Mert ezzel nem csak a természetet védjük és gyer- ezáltal a mi zsebünkben is több maradna.
mekeink, unokáink számára teremthetünk élhetõbb, tisztább
környezetet, hanem - kevesen tudják - spórolhatunk is! Szemellen- Tapasztalatból mondom: nekünk elég havonta egyszer kirakni a
zõsen csak azt látjuk, hogy a közvetlen környezetünkben - jobb kukát, annyira kevés a "vegyes hulladék", ha szelektálunk. És jó
esetben - nincs szemét, de nem akarjuk tudomásul venni, hogy egy érzés, hogy tettünk valamit a környezetünkért. Mert minden az
jó ideje globális méreteket öltött a felelõtlen fogyasztással járó egyénen, az egyes emberen múlik.
hulladéktermelés: hamarosan saját bõrünkön is tapasztalhatjuk, Tehát ne panaszkodjunk, hogy sokat kell fizetni, ha nem teszünk
hogy - szó szerint - nem férünk majd el tõle. Az utánunk jövõ, fel- semmit az ellenkezõjéért!
(HSzCsA)
növekvõ generáció a mi "piszkunkba" fog "belefulladni", hiába
Szelektív hulladékgyûjtés idõpontjai: ápr.15., máj.20., jún.17., júl.22., aug.19., szept.16., okt.21., nov.18., dec.16.
Reggel 6:00 órától - este 18:00 óráig.
Kék zsák: kartondoboz, újságpapír, prospektus, könyv, boríték, füzet, hullámpapír, papírzacskó.
Sárga zsák: mûanyagpalack, mûanyagzsák, nylonzacskó és bevásárlótáska, mûanyagpohár (pl. tejfölös, joghurtos, margarinos, stb.),
mûanyag tisztítószeres, tusfürdõs, testápolós flakon.
A zsákokba NE KERÜLJÖN fém, üveg, cserép, ételmaradék, állati ürülék, valamint olajos, háztartási és veszélyes hulladék!
(Ha nincs otthon szabványos szelektív hulladékzsák, a gyûjtést átlátszó, ill. nagy, olvasható felirattal (MÛANYAG, PAPÍR) ellátott
kukazsákba is el lehet kezdeni - a Nyír-Flop Kft. ezeket is elszállítja, és legközelebb már gondoskodik megfelelõ gyûjtõzsákokról.)

Vigyázzunk értékeinkre!

Gazdasági világválság, devizakockázat,
lélektani határ… Nagy szavak, mégis
beivódtak mindennapjainkba. Családok
köré szövi alattomos fonalát, megkeserítve
életüket. S ezen fogalmak valódi jelentésével talán nem is vagyunk tisztában teljesen.
Történtek azonban dolgok községünkben,
melyeket nagyon is jól értünk.
Jóhiszemûség, nyereségvágy, besurranás,
lopás… ezek már jobban ismert fogalmak,
nemde?
Az utóbbi idõben több családhoz is
betörtek Sényõn. Az érintettek közül
Jurkinya Lóránddal és feleségével, Gabikával beszélgettem a sajnálatos esetrõl.
Lórándot sokan ismerik, reggelente õ szokta kihordani a Kelet Magyarországot.

Mit lehet tudni a betörés körülményeirõl?
-Hétvégenként, szombaton és vasárnap
szoktam az újságpénzt szedni. -eleveníti fel
Lóránd a történteket. - Így történt ez akkor
is, hétfõn pedig mentünk a feleségemmel
dolgozni. Szomszédunk, van olyan kedves,
hogy napközben szokott tenni a kazánra
fát, hogy ne hûljön ki a ház, mire hazaérünk, és a kutyát is megeteti ilyenkor.
Nyugodtan dolgoztam, amikor felhívott,
hogy a kazánház ajtaját nyitva, a hátsó
bejárati ajtó üvegét pedig betörve találta.
Azonnal indultam, közben Gabika valamit
megérezhetett, mert felhívott, így együtt
mentünk haza. Útközben hívtuk fel a
rendõrséget.
- Nem úgy nézett ki a ház, mint ahogy egy
ilyen esetnél elképzeljük-veszi át a szót
Gabika. - Itt nem volt szétdobálva semmi.
Szépen minden fiók és szekrény zárva volt.
Nem hittem volna, hogy ilyesmi velünk

megtörténhet, de sorban vagyunk. Talán
jobban oda kellene figyelnünk egymásra.
- Amikor az újságot hordom ki -folytatja
Lóránd,- sokan érdeklõdnek, meg van e
már az elkövetõ? Pletykák jönnek, mennek,
de száz százalékos biztosat nem tudunk, és
nem is a mi feladatunk ezt kideríteni.
A rendõrség dolga megtalálni
õt, a törvény pedig majd
szankcionálja- legalább is,
reméljük.
Változtattatok-e valamin
azóta
a
biztonság
érdekében?
- Rácsokat szereltettünk fel és
azt is elképzelhetõ, hogy
riasztót fogunk beszereltetni a házba - mondja
Gabika. - Érdemes ezen
minden-kinek
elgondolkodni, mert igaz, nem olcsó,
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de többet menthetünk vele, mint amennyibe kerül.
Váltsunk e gázszolgáltatót?
Mit tanácsoltok a lakosságnak, szerintetek mit tehetünk,
2009. március

hogy ne ismétlõdjenek meg a betörések?
- Elõször is, figyeljünk oda jobban egymásra - kezdi
Lóránd. - Kis község a miénk, itt szinte mindenki ismer
mindenkit. Én például reggelente, amikor az újságot
hordom és látok egy ismeretlen autót feltûnõen lassan
haladni a faluban, felírom a rendszámot, hátha valakit
segíthetek vele. A máskor átlagosnak számító zajok,
például kutyaugatás is jelezhet valami rosszat. Úgy hallottam, a falugyûlésen szó volt róla, hogy polgárõrséget
kellene alapítani a községben. Személy szerint nagyon
jó ötletnek tartom, Persze sokan húzódoznak a társadalmi munkától, de rá kellene jönni, hogy magunkért
tesszük.
- Csak annyit szeretnék még mondani - mondja Gabika,
- hogy ennek ellenére szeretünk Sényõn lakni. Sajnos
mi így jártunk, de kedves emberek élnek itt, befogadtak
minket. Én csak annyit kérek, tartsunk össze, vigyázzunk saját és egymás értékeire is.
-Köszönöm a beszélgetést, és remélem a nyomozás sikerrel zárul.

Biztosan sokan hallottak már arról,
hogy közüzemi gázszolgáltatónkat
lecserélhetjük. Ez kicsit utánanéztem, olvastam, telefonáltam,
miként is mûködik ez a valósában. A
folyamat egyszerû, bár törvényi
szabályozások miatt nem rövid. Az
Elsõ Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft.
röviden EMFESZ, vagy gas.hu a
közüzemi gázdíjhoz képest olcsóbban garantálja a lakossági gázszolgáltatást. Szerzõdést saját gázórával
rendelkezõ lakossági fogyasztó
magánszemélyek köthetnek. A
szerzõdéskötés kétféle módon
történhet, egyfelõl interneten online
módon és a gas.hu országos
értékesítési hálózatában hagyoFedákné Ladányi Enikõ mányos papír alapú szerzõdéssel.
Az elszámolás kétféleképpen lehetséges. Havonta be lehet jelenteni
interneten, illetve telefonon a
tényleges mérõállást, vagy elõre
megállapított
átalánymennyiség
alapján készül a számla.
Felhívjuk a Tisztelt adózók figyelmét, hogy
A számlafizetés csoportos
a 2008. évi adójuk 1%-át a SÉNYÕÉRT '99 beszedési megbízással, illetve átuKÖZALAPÍTVÁNY javára szíveskedjenek
talással történhet. Hagyományos
felajánlani.
csekkes befizetés egyelõre nem
lehetséges, bár a gas.hu munkatársa
Az alapítvány bankszámlaszáma:
telefonon
úgy
tájékoztatott,
68500115-15000910
valószínû, hogy hamarosan a
készpénz-átutalási
megbízáson
Adószáma: 18802773-1-15
történõ befizetés lehetõsége is
megoldódik.
A közalapítvány célja: közremûködés az
Tudni kell, hogy a szolgáltatóváltás
óvodai, alapfokú nevelés-oktatás,
nem jár mûszaki átalakítással, tehát
közmûvelõdési, mûvészeti, sport
nem kell gázvezetéket, vagy gázórát
tevékenység támogatása; egészségügyi,
cserélni. A szolgáltatóváltás ideje

FELHÍVÁS

alatt
a gázellátás folyamatosságában és
minõségében nem történik változás.
A váltás természetesen admi-nisztrációval jár, ez mintegy négy hónapot
vesz igénybe és a gázártámogatás
folyamatosan igénybe vehetõ. Nem
kell számolnunk hûségidõvel,
szerzõdéskötési díjjal és átállási díjjal sem, és bármikor visszatérhetünk
korábbi közüzemi szolgáltatónkhoz,
bár ez utóbbi járhat plusz költséggel.
Röviden ennyit lehet tudni a gázszolgáltatóváltásról, fontosnak tartom azonban megjegyezni, hogy
jelen cikk tájékoztatás céljából hivatott létrejönni. Döntés elõtt
feltétlenül tájékozódjanak a részletekért. Az ajánlat rendkívül vonzónak tûnhet, azonban érdeklõdjenek
és mérlegeljenek, hogy személy
szerint önöknek maradni a jelenlegi
szolgáltatónál, vagy váltani lenne
elõnyösebb. Bõvebb felvilágosítást
a www.gas.hu internetes oldalon
olvashatnak, információt kérhetnek
az info@gas.hu e-mail címen, vagy a
06 40 224 224 telefonos ügyfélszolgálaton.
Fedákné Ladányi Enikõ

szociális feladatok támogatása;
Nehéz körülmények között élõ családok
segítése

Felhívásunkat támogatni szíveskedjenek!
Elõre is köszönjük!
Sényõ, 2009. február 11.
A közalapítvány kuratóriumának tagjai
nevében: Ruska Józsefné
A "Sényõért 99" Közalapítvány, mint közhasznú
szervezet ezúton mond köszönetet mindazoknak,
akik 2008-ban a személyi jövedelemadójuk 1%-át
részükre felajánlották.
Az összeg 134.888 Ft, amely az alapító okiratnak
megfelelõen kerül felhasználásra.

Megannyi különleges jelmez az óvodai farsangon

8.oldal

Március 19-én ünnepeltük az alábbi névnapokat: Julianna, Matild, József, Tibor,
Piroska, Vaszilika, Veronika klubtagjainkat
köszöntöttük.

Tervezünk egy közös hajdúnánási
strandolást, melyre ez úton is várunk mindenkit szeretettel.

Az ifjúság is kipihenten kezdte
meg az újévet. Több fellépésen és bálon
vannak túl (Balkány, Gávavencsellõ, Nyíregyháza,). Március 14 -én a Sényõi
Általános Iskola Jótékonysági Bálján Papp
Gábor Gyula, Vaskó Edit valamint Molnár
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Igazmondó
Richárd szolgáltatta a zenét, és a Tánccsoport junior I. és junior II. csoportja
versenytánc sorokat mutatott be a közönségnek. Nagy az izgalom jelenleg a táncterem környékén. Az észtországi felkérésre
készülnek gõzerõvel a nagycsoport tagjai,
érzik a feladat súlyát, hiszen nemcsak
Sényõt képviselik a június 6-i rendezvényen, hanem Magyarországot is.
Szatmári táncokat, Palotást, és körmagyart
készítenek erre a rendezvényre. A kisebbek
pedig lázasan készülnek, próbálnak
folyamatosan, hogy minél hamarabb
versenyszakaszba kerülhessenek.

Az ifjúsági centrumot és a teleházat is folyamatosan látogatják a gyerekek
és a fiatalok, a szabadidõs tevékenységhez
szükséges eszközöket folyamatosan
bõvítjük.. Több pályázatot is benyújtunk a
közeljövõben, melyek pozitív elbírálása
esetén újabb lehetõségeket biztosíthatunk
fiataljaink számára.
A közeledõ
ünnepekre tekintettel:
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok
Sényõ Község Valamennyi Lakosa
Számára!
Vass Istvánné
Intézményvezetõ

J ó t é ko n y s á g i b á l a z i s ko l á b a n

szülõk és pedagógusok szervezésében ismét megrendezésre került a jótékonysági bál. Az estet Antalné Tõkési
Gabriella tagiskola-vezetõ és Chomik Józsefné SZMK
elnök köszöntõje nyitotta meg. Az iskola vezetõje beszédében
hangsúlyozta, hogy jót tenni másokért, segíteni egy kis iskolát
nemes tett. Meggyõzõdésük, hogy a mai közösségbomlasztó
idõben meg kell becsülni minden olyan alkalmat, amely építi,
erõsíti a közösséget. Ilyenkor megmutatkozik az az összetartozás,
amely egymáshoz láncolja az itt lakó és a települést szeretõ, kedvelõ embereket. Ilyenkor tanárok, szülõk, gyerekek, valamint az
iskolát szponzorálók közelebb kerülnek egymáshoz.
tantestület a bál mottójául Teréz anya gondolatát választotta: "Nem tudunk nagy dolgokat tenni, csak kis dolgokat
nagy szeretettel." A köszöntõ után a gyerekek, szülõk,
tanárok szórakoztató mûsora következett. A kislányok bécsi keringõt és két modern táncot adtak elõ, majd a tánccsoport kis párosai jive-ot, rumbát, cha-cha-chát táncoltak. Õket követte a szülõk,
pedagógusok közös produkciója, orosz néptáncot adtak elõ,
melyet Páll-Szõke Ágnes tanított be. Minden mûsorszám fergeteges sikert aratott, a közönség vastapssal jutalmazta õket. A
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zenét a helyi tánccsoport fiataljai szolgáltatták. A finom vacsora
után tánc következett, az utolsó vendég reggel hat órakor hagyta el
a táncparkettet.
rendezvény bevétele, mely közel 533.000 forint volt, hasznos
célt szolgál, hiszen a gyerekek kényelmesebb, korszerûbb
körülmények között, jól felszerelt iskolában tanulhatnak. Mindenki, aki jegyet váltott erre az estére, segített megvalósítani 90 gyermek álmát, egy új számítástechnikai szaktanterem kialakítását. Az
intézmény vezetése, pedagógusai és az iskola szülõi szervezete
köszönetet mond mindazoknak, akik támogatták rendezvényüket,
adományaikkal, felajánlásukkal hozzájárultak annak segítéséhez.
(Ruska Józsefné)
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