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A program 10:30 órakor a görög katolikus templomban Ökumenikus Istentisztelettel
kezdõdik. Ezt követi az Új Kenyér Szentelése, valamint az ünnepi megemlékezés.
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5 . o l da l
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K ö zp o n t 6 . ol dal
- Is ko la 7 . o l dal
- S po rt 8 . o l dal

12:00 órától közös ebéd. A délután folyamán szórakoztató mûsorokat láthat a
közönség. Fellépnek: a sényõi nõszövetség, a sényõi általános iskola és a szülõi
munkaközösség, a Szociális Szolgáltató Központ klubtagjai és dolgozói, a Nyírpazonyi Nõszövetség; a Tengertánc Mûvészeti Iskola; a Kéknefelejcs Felnõtt Néptánccsoport Kék; a Krisztalex; a Tini2; valamint az Újfehértói Nyugdíjas Klub.
16: 30-tõl meglepetés fellépõ az UMVP támogatásával.
19:00-tól Homonyik Sándor vendégmûvész fellépése
20:00-tól RETRO NIGHT c. táncjátékot tekintheti meg a közönség a Sényõi Ifjúsági
Tánccsoport elõadásában.
Az egész rendezvény ideje alatt ugrálóvár és quadpálya várja a játszani vágyókat.
12:00-18:00 az UMVP információs sátra várja az érdeklõdõket.
A napi program 22:15- kor tûzijátékkal, valamint utcabállal zárul.

www.senyo.hu

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program irányító hatósága, pályázatot hirdetett az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program hatálya alá tartozó települések önkormányzatai, e
településeken rendezvényt tervezõ non-profit szervezetek, illetve magánszemélyek
számára, helyi rendezvények szervezésére helyi közösségformáló kezdeményezések,
rendezvények támogatására. Ezen kiírás alapján Önkormányzatunk is benyújtotta pályáza tát az augusztus 21-én tartandó falunapi rendezvényre. A pályázat sikeres elbírálásban
részesült, melynek eredményeképpen utófinanszírozás keretében pénzösszeget
nyertünk a falunap rendezvényének lebonyolítására.
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Ó

vodásaink izgalmas tavaszt tudhatnak maguk
mögött! Május 23-ra meghívást kaptak a napkori Napsugár Óvodától, hogy vegyenek részt
a Napkoron már hagyománynak számító Akácvirágzás Nyírségi Ízek Fesztiválja és a Méz Ünnepe elnevezésû rendezvényen. Kicsinyeink nagy izgalommal készültek,
esernyõvel mutattak be tornagyakorlatot az egybegyûlteknek. Az ünnepség egyébként jó hangulatban zajlott, a
sényõi óvodások mellett többek között színpadra lépett a
napkori ifjúság, a tanári kar és az óvodai dolgozók is.

M

int
minden
évben, most
is ballagási
ünnepséggel zárult az óvodai tanév, melyre június 4én délután az általános
iskola aulájában került sor.
A gyerekek dalokkal, tánccal,
verssel
tûzdelt
jelenetet adtak elõ, számot
adva arról, amit az elmúlt
hónapokban sajátítottak el.
A jó hangulatú közös
mûsor után következett a
kilenc ballagó búcsúzása.
Miután minden gyermek
megkapta útravalónak a
tarisznyát,
egyenként
köszöntek el verssel az
óvodás pajtásoktól, az
óvónéniktõl és a többi dolgozótól. Ezután a kis ballagók meglepetésként egy
közös verssel köszönték
meg az elmúlt éveket

azoknak, akik ez idõ alatt gondoskodtak róluk, tanítgatták
õket, vigyáztak rájuk. Az ünnepség zárásaként a búcsúzó
gyerekek és a meghívott vendégek még együtt töltöttek egy
kis idõt az óvodában, ahol torta és üdítõ mellett beszélgettek.

AZ

óvoda várhatóan augusztus közepéig lesz
nyitva, ezután nyári szünet következik, majd
szeptember 1-én újra kitárja kapuit és várja
a gyerekeket a 2009/2010-es tanévre. Az óvoda dolgozói
ezúton kívánnak minden gyermeknek és szüleiknek
élményekben gazdag, tartalmas szünidõt.
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MESE ISTENRÕL, A FELEBARÁTI SZERETETRÕL…
ÉS AZ ÉLELMISZER - SEGÉLYRÕL
Kétezer évvel ezelõtt egy a dolgokat, akkor is magot, hanem éppen olyan túlélés érdekében csak
bölcs tanító azt prédikálta: szomorú, hogy az ország- emberek (tisztelet a nem egymásra számíthatunk! A
"Szeresd felebarátodat, mint ban - és Sényõn is - milyen kevés kivételnek), akik szin- "dögöljön meg a szomszéd
tén részesültek ebben az tehene is"- mentalitás nemtenmagadat." De a történet sok "bezzeg-ember" él!
még
sokkal
régebben Júliusban ismét élelmiszer- adományban. Nevetséges csak, hogy nem célosztás
volt és mégis szomorú, amikor ravezetõ, de lerombolja azt
kezdõdött, Mózes idejében. segély
Hiszen a Tízparancsolat falunkban. Örülni kellene a olyan kijelentések ütik meg a barátságos légkört is, ami
által Isten már akkor azt ténynek, hogy egy sikeres az ember fülét, hogy: néhány éve, évtizede még
kérte tõlünk, emberektõl: pályázat útján a rászoruló "Bezzeg X egy kilóval több jellemezte ezt a közösséget.
"Ne kívánd felebarátod családok lisztet, cukrot, cukrot kapott!" "Egyáltalán Mit számít az, ha valaki egy
házát! Ne kíván felebarátod tésztát, tejet és más miért kapott Y csomagot, kilóval több lisztet kapott?
élelmiszereket mikor nem is rászoruló?" "Z Senkinek sem lesz tõle
feleségét, se szolgáját, se alapvetõ
szolgálóját, se ökrét, se sza- kaptak. Nem milliós ajándék biztosan a polgármes- kevesebb!
marát és semmit, ami a fele- ez, nem oldja meg egyszer ternek/a szociális otthon Ne felejtsük el, hogy ez
barátodé!" Nem tett kivételt és mindenkorra az élet vezetõjének/dolgozójának segélycsomag! Tehát e g y gazdag és szegény ember összes problémáját, de (elnézést, de magának az fajta AJÁNDÉK a rászoközött, nem mondta azt, sokaknak igenis fontos, bár Atyaúristennek!) a barátja, rulóknak! Nem JÁR, ahogy
hogy: "Ha felebarátodnak apró segítség a megél- azért jutott neki több!" Ha azt sokan hiszik! Az
kissé több jutott, azt próbáld hetéshez. Itt, Sényõn vi- ezt az Isten látná, hallaná és ajándékot pedig - ha elfomeg elvenni, vagy ha ez szont kiapadhatatlan viták, tudna sírni, újabb özönvíz gadtuk - megköszönni illik
nem sikerül, nyugodtan irigység és ellenségeskedés lepné el a Földet a köny- és nem kritizálni, mert
legközelebb sajnos lehet,
irigykedhetsz rá és ócsárol- forrása. Mégis, furcsa mód nyeitõl.
feltétlenül
azok Most, amikor válságban az hogy még ennyi sem jut
hatod!" Ha nem Isten szavai nem
miatt, csak önmagunk lelki- kezdeményezik a veszeke- ország és a kistelepülések majd…
(HSzCsA)
ismerete szerint szemléljük dést, akik nem kaptak cso- jövõje ennyire bizonytalan, a

EGYHÁZI

HÍREK

Az egyházunkban fontos szerepe van a hagyományoknak, tavaly kezdtük a búzaszentelést újra a templomon kívül tartani. Akkor a római és görög felekezet vett részt a szertartáson. Az idén viszont már mindhárom felekezet lelkészének
vezetésével megáldottuk vetéseinket, gyümölcsöskertjeinket, szõlõinket. Kár ért így is néhány családot, de a környezõ
települések pl. Nyírtura, nem beszélve Nyírbogdányról még többet szenvedett. Jövõre is várunk mindenkit, aki félti
vetését, s azokat is, akik szeretnék, hogy minden családasztalára kerüljön kenyér.
A görög katolikus kápolna - igaz, ballagás napján, igaz, hogy 15 órakor,
még dologidõben - zenészeket s
kedves
híveket
fogadott.
A
zenészek, akik jelenleg Svédországban turnéznak mély hitrõl, mûvészi
színvonalról és nem utolsó sorban
barátságról és szeretetrõl tettek
tanúbizonyságot. A kevés, de lelkes
közönség vastapssal és szerény
agapéval jutalmazta õket játékukért.
Pehely Zoltán polgármester urat
idézem: "Sajnáltam volna, ha nem
lettem volna itt." A TRUE-band
augusztus 19-én újra játszik majd a
polgármester meghívására Sényõn.
Akkor, remélem, többen részesülhetnek abban az áldásban, hogy
láthatják-hallhatják
õket,
így
közösen dicsérve az urat. Az
együttes vezetõje örömmel jegyezte
meg: "Nem is gondoltam volna, hogy
ilyen
remek
fogadtatásban
részesülünk, de az Úr szereti övéit."
(Lippai Csaba gör.kat. parókus)

Koncert a görög katolikus templomban

2009. augusztus
Igazmondó
szép tó és füves park helyezkedett el, ahol alkalom nyílt egy
Kirándulás Zemplénbe
kis játékra: focizásra, vízibiciklizésre, és a kevésbé szeren-
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Május nyolcadikán reggel izgalommal gyûltünk össze az
iskola elõtt: osztálykirándulásra indultunk a Zempléni
hegységbe a Hutákra. Majdnem az egész iskola eljött, két
busszal vágtunk neki a remeknek ígérkezõ útnak. Már az
utazás folyamán jó hangulat uralkodott: zenét hallgattunk,
nassoltunk, beszélgettünk, újságot olvastunk és jókat nevettünk. Elõször a Károlyi kastélyba látogattunk el, ahol
gyönyörû csillárokat, patinás bútorokat, csodálatos
szobákat, fürdõszobákat tekinthettünk meg. Dél körül
érkeztünk Hollóházára. A Porcelánmúzeum elsõ emeletén
filmvetítésen vettünk részt, ahol megismerhettük a
porcelánkészítés folyamatát és azt, hogy hogyan díszítették
a kerámiákat régen és ma. A földszinten megtekintettük a
híres gyûjteményt: tarka virágokkal díszített tányérokat,
tálakat, korsókat. Különösen a Szász Endre grafikus és festõmûvész által tervezett porcelánok tetszettek. Három
órakor Rudabányácskán foglaltuk el szállásunkat fa és
kõházakban. Minden faházhoz két szoba és egy fürdõszoba
tartozott. Miután kényelmesen elhelyezkedtünk, elindultunk
felderíteni a környéket. Szálláshelyünk mellett egy nagyon

cséseknek fürdésre is. Idõnk nagy részét a faházak melletti
hintaágyakban heverészéssel, beszélgetéssel töltöttük. Hét
óra körül a közelben lévõ kis étteremben vacsoráztunk, ahol
étkezés után fagyizhattunk, tévézhettünk és csocsózhattunk. Ez utóbbi fõleg a fiúk körében aratott nagy sikert. A jó
hangulattól alig aludtunk egy keveset. Másnap nyolc órakor
reggeliztünk. Sajnos az idõjárás nem volt kegyes hozzánk,
az esõ a faházakba kényszeríttet minket, ám mi ekkor sem
unatkoztunk, örültünk egymás társaságának és sokat viccelõdtünk, nevettünk. Kora délután aztán végre a nap is
kisütött és a közös bográcsozás után szalonnasütésen is
részt vehettünk a többi osztállyal együtt. A finom uzsonnát
követõen elindultunk hazafelé. Menet közben tettünk egy kis
kitérõt a Tokaji hegyre, ahol gyönyörû kilátásban
gyönyörködhettünk. Tizenegy óra körül értünk haza. A sok új
élmény okozta fáradtság ellenére nagyon jól éreztük
magunkat. Bízunk benne, hogy a következõ osztálykirándulás is legalább ilyen jó hangulatú és élményekben
bõvelkedõ lesz, mint a mostani volt.
(Kovács Andrea, Sárosi Kitti 6.o.)

Tájékoztatás a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról.
A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a krízishelyzetbe került személyeknek egyszeri segítséget nyújthat.
- Krízishelyzetnek minõsül, ha a kérelmezõ a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követõen elvesztette.
- Jövedelme 2008. szeptember havi jövedelméhez képest 20%-ot csökkent.
- Lakáscélú kölcsönszerzõdésbõl eredõ fizetési kötelezettsége a 2008. szeptemberihez képest 20%-t meghaladóan
emelkedett, vagy
- egészsége indokolja.
A támogatást 2009. augusztus 1. és 2009. november 30. között lehet igényelni.
A támogatás összege legalább húszezer, legfeljebb ötvenezer forint.
Támogatásra az a nagykorú személy jogosult:
- akinek a családjában az egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 57.815 forintot.
- Nem nyugdíjas, semmilyen nyugdíjszerû ellátásban nem részesül.
- Családja súlyos krízishelyzetbe került.
Kérelem nyomtatvány beszerezhetõ a polgármesteri hivatalban és a Szociális Szolgáltató Központban. A kérelmet a
helyi polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani az igazolásokkal együtt. Az elbírását és a támogatás folyósítását a
regionális Nyugdíjbiztosító Igazgatóság végzi. (folytatás a 6. oldalon)

A KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉS ÚJ FELTÉTELEIRÕL
-2009. január 1-tõl a szociális törvény
módosítása a munkába helyezést teszi
elõtérbe, az eddig rendszeres szociális
segélyre jogosultak körében. Rájuk
április 1-tõl vonatkoznak az új szabályok. A törvény értelmében az önkormányzatoknak
elsõsorban
közfoglalkoztatást kell szervezni a szociális segélyben részesülõk számára.
Lényege, hogy a segély összegénél
magasabb juttatásban részesüljenek.
Megkérdeztem Pehely Zoltán polgármester urat, hogy községünkben
hogyan sikerült beindítani az "Út a
munkához" elnevezésû programot.
- Véleményem szerint a kormány nagyon helyesen módosította a szociális

igazgatásról, a szociális ellátásokról
szóló törvényt. Így önkormányzatunk
minél több rászorulónak tud munkát
biztosítani. Elsõ lépésben összehívtunk valamennyi segélyezettet, ahol
tájékoztattuk õket a lehetõségekrõl.
Kezdetben 90 fõ volt a segélyezettek
listáján, majd folyamatosan 30 fõvel
bõvült. Természetesen egyszerre mindenkinek nem tudtunk munkát biztosítani, a munkakezdés lépcsõzetesen
történt: áprilisban, májusban és júniusban. A következõ felvétel július eleje
környékén lesz. Ez önkéntes alapon
történt, akik dolgozni szerettek volna,
azoknak biztosítottunk elsõsorban
lehetõséget. Az intézmények igényeit

elégítettük ki elõször, ahová sok szakképesítéssel rendelkezõ dolgozót
tudtunk alkalmazni, majd a községben
lévõ közfeladatok elvégzésére alakítottunk ki brigádokat. Továbbra is az az
elvünk, csak akkor veszünk ki dolgozókat, ha megfelelõ munkát tudunk
számukra biztosítani. Nem mellékes,
hogy akik nem vesznek részt ebben a
programban, azok még a 2008-ban
megállapított segélyezésben részesülnek (ez családonként más és más
összeg), de 2010. január 1-tõl a rendelkezésre álló támogatás megváltozik, mindenki egységesen 28.500,forintban részesül.
(Ruska Józsefné)
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Segély helyett
fizetés
Sipos Andrásné (43): Én
nagyon örülök, hogy újra
munkába állhattam, mert
nem szeretem a semmittevést. Ráadásul a férjem is
ugyanitt dolgozik és két biztos keresetbõl sokkal könynyebb eltartani egy akkora
családot, mint a miénk.
Amikor még nem volt ez a
lehetõség, nagyon nehezen
boldogultunk, mert Sényõn,
de a környéken máshol sem
tudtunk elhelyezkedni: nincs
olyan munkahely, amely a
mi
végzettségünkkel,
hosszú távra tud megélhetést biztosítani. Amíg
egyszerû szociális segélyen
voltunk,
addig
kevés
pénzbõl kellett gazdálkodnunk, így pedig a bruttó
bérünk 71 ezer forint körül
van, ebbõl kézhez kapunk
59 ezret. A kettõnk keresete
így majdnem 120 ezer,
ebbõl az összegbõl már
sokkal jobban kijövünk.
Gáll László (27) és Gáll
Tamás (22): Már elég régóta
álláskeresõk vagyunk, de
informatikus
és
szoftverüzemeltetõ
végzettséggel sem találtunk
megfelelõ
munkahelyet.
Áprilisban jött a lehetõség,
hogy dolgozhatunk, ez mindenképpen jobb, mint feleannyi pénzbõl - otthon
ülni.
Egyrészt
így
lehetõségünk nyílt úgymond
"elkezdeni az életet", másrészt nagyban segíti a társadalomba történõ visszailleszkedésünket, hiszen az
ember, ha sokáig munka
nélkül van, nagyon el tud
kényelmesedni. Elõször azt
hittük, hogy szakmai szempontból a végzettségünknek
megfelelõ munkakörben kell
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Nemrégiben megváltoztak a segélyezés feltételei - 2009-tõl csak azok
részesülhetnek a szociális juttatások ezen formájában, akik hajlandók
közmunkát vállalni. Ennek fejében minimálbért kapnak azok is, akik
eddig jóval kevesebb összeghez jutottak ilyen jogcímen.
Sényõn április óta a segélyezettek több mint fele, 53 ember végez közmunkát teljes munkaidõben. Megkérdeztem közülük néhányat, hogyan
érintette õket a változás: örülnek-e a lehetõségnek, hogy - esetleg újra dolgozhatnak, vagy jobbnak találták a segélyezés régi formáját?

majd dolgoznunk, de itt, a
polgármesteri
hivatalban
annyira szerteágazó feladatokkal kell megbirkózni,
hogy szinte minden téren
igényben veszik a segítségünket. Hozzá lehet
szokni, bár a jövõre
vonatkozó terveink egy kicsit
másképpen alakulnak - a
fotózás és a számítástechnika felé húz a szívünk, mégis
egyértelmûen azt kell mondanunk, örülünk, hogy
munkába állhattunk.
Budai
Péterné
(47):
Nagyon nagy segítség a
családunk számára ez a
munkalehetõség. Nem csak
abból a szempontból, hogy
decemberig
megélhetést
biztosít, hanem abból is,
hogy bejelentett munkaviszonyom van és ez késõbb
bele fog számítani a nyugdíjba. Amíg nem adódott ez a
lehetõség, addig néha eljártam napszámba, ami szintén
nem fizetett rosszul, de nagy
hátrány volt, hogy nem
lehetett elõre tervezni, mert
az
idõjárás
bármikor
közbeszólhatott, és munka
sem volt folyamatosan.
Márpedig ha nincs munka,
akkor pénz sincs. Így azonban sokkal kiszámíthatóbb
az életünk, nincs az az
állandó
bizonytalanság,
ráadásul
szeretem
a
közösséget is és jó érzés,
hogy Sényõ szépítéséhez
én is hozzájárulhatok a
tevékenységemmel.
Lipcsák Sándor Zsoltné
(33): Boltvezetõ, szociális
gondozó végzettségem van
és érettségim, meg egy
ECDL vizsgám, mégsem
tudtam elhelyezkedni a

környéken eddig egyetlen
munkakörben
sem.
Nyíregyházán sem alkalmaznak, mert vidéki vagyok
és családanya, így eleve
hátránnyal indulok, pedig
nagyon sok helyre beadtam
már az önéletrajzomat. Ez
az új rendelkezés nem csak
anyagi téren volt számomra
pozitív, hanem azért is, mert
végre dolgozhatok. A szociális otthonban kaptam
munkát. Sok más emberrel
ellentétben nekem nincs
semmi
problémám
az
idõsekkel,
szívesen
elbeszélgetek velük, és az
sem zavar, ha tisztába kell
õket tenni, vagy injekciót kell
beadni - szívesen teszem,
mert ez is a munkámmal jár.
Egyetlen dolgon változtatnék csak a törvényalkotók
helyében:
ha
már
ugyanolyan végzettséggel
ugyanannyi
munkát
végzünk, mint a közalkalmazottak, szerintem a bérezésbõl is hasonló arányban kellene részesülnünk.
Bakos Józsefné (37): Hat
éve egyedül nevelem a négy
gyermekemet.
Fõállású
anya, késõbb álláskeresõ
voltam, majd egy évig
havonta 30 ezer forint szociális segélyt kaptam. Most,
hogy dolgozom, 59 ezret
keresek, ez óriási segítség
számunkra.
Gyorsés
gépíró iskolába jártam, de a
végzettségem
ma,
a
számítástechnika korszakában semmit sem ér:
képtelen
vagyok
elhelyezkedni. Ráadásul, ha
meghallják, hogy négy gyermekem van és ebbõl három
kiskorú, sehol sem alkalmaznak. Ha Nyíregyházán

találnék munkát, a buszbérlet kifizetése után sem vinnék haza több pénzt. Itt
helyben dolgozom - az
általános iskolában -, ahol a
gyermekeim is szem elõtt
vannak - bármilyen probléma adódik velük kapcsolatban, azt azonnal meg lehet
oldani. Takarítóként alkalmaztak, de minden más
feladatot
is
szívesen
elvégzek. A munkatársaimmal jól kijövök, szeretek itt
lenni.
Baranyai Erzsébet (35): A
téli kényszerpihenõ után én
már alig vártam, hogy dolgozhassak és örültem,
amikor
erre
áprilisban
lehetõségem nyílt. Nem
mintha nem lenne otthon
mivel elfoglalnom magam,
de már nagyon vágytam
kimozdulni, kicsit társaságban lenni és tisztességes
megélhetést biztosítani a
családom számára. Igaz, én
az otthonlétem alatt is viszonylag magas összeget
kaptam, mégis megnyugtat
az a tudat, hogy nem a semmiért kapom a pénzt, hanem
megdolgozom érte. Rendbe
tesszük a temetõket és a
parkokat, de minden más
kültéri munkát is elvégzünk,
melyet ránk bíznak. A párom
is itt kapott munkát, így
rövidesen anyagilag is
helyre fogunk jönni. A kisfiam már megszokta, hogy
nem mindig vagyok otthon,
mire megjön az iskolából, de
valamit valamiért - jól tudja,
hogy
így
könnyebben
boldogulunk
majd.
Szerintem jobb ez az új rendelkezés, mint a régi volt, én
kifejezetten örülök ennek.
(HSzCsA)
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H Í R E K A S Z O C I Á L I S S Z O L G Á LTAT Ó K Ö Z P O N T
MÛKÖDÉSÉRÕL
Az idõsek otthonában május elsõ
vasárnapján az édesanyákat köszöntöttük. Az elmúlt évekhez hasonlóan
meghívtuk a hozzátartozókat, és
meghitt ünnepség keretében a lakók, a
dogozók, az idõsek klubjának tagjai és
a hozzátartozók együtt töltötték el ezt a
szép napot. Az Ifjúsági Tánccsoport
versekkel, dallal, táncokkal köszöntötte
az ünnepségen megjelenteket.
A nyár eltelt részében igyekeztünk
szabadtéri programokat szervezni, így
sikerült több alkalommal is strandolni,
szalonnát
sütni
a
gyermekek
meghívásával, a hétköznapokat színesebbé tenni.
Jelenleg folyik az intézményben a
szokásos nyári karbantartási, felújítási
munka.
A bentlakásos részlegben is sikerült a
közmunka program keretében a dolgozók létszámát bõvíteni. Nagyon jókor
jött ez a lehetõség, mivel teljes
kihasználtsággal mûködik a részleg.
Nagy szükség van az újonnan érkezett
dolgozók munkájára. Az új dolgozók
április 1-tõl vannak az intézményben,
és azt eltelt idõszak alatt csak a legjobbakat tudom róluk elmondani. Nagyon
meg vagyok elégedve a munkájukkal.
Az idõsek klubjában is mozgalmasak a
hétköznapok.
A feljáró klubtagokat is bevonjuk az
intézmény életébe. Igyekszünk a nyári
hónapokra több szabadtéri programot
szervezni itt is.
(folytatás a 4. oldalról)
Ki részesülhet támogatásban?
Támogatásban részesülhet a Magyar
Köztársaság területén bejelentett lakóvagy tartózkodási hellyel rendelkezõ
nagykorú személy, ha családjában a
kérelem benyújtását megelõzõ hónapban
az egy fõre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét (2009. évben 57.815 Ft)
nem haladta meg, és részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény 6. §- a szerinti
nyugellátást nem folyósítanak, és
a gazdasági válsághoz kapcsolódó, elõre
nem látható esemény következtében a
családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztetõ krízishelyzetbe került.
Ki nem jogosult támogatásra?
Nem jogosult támogatásra az a személy,
akinek a 2009. év folyamán 15.000 forintot
meghaladó összegben átmeneti segélyt

Májusban Újfehértón jártunk a testvérklubunknál, többször voltunk a
nagykállói strandon, voltunk Nyíregyházán a Regionális Nyugdíjas
találkozón, készülünk a Tiszaberceli
Kistérségi nyugdíjas találkozóra. Az
augusztus 21-ei ünnepség után az
idõsekkel,a gyerekekkel együtt, az
intézmény udvarán már megszokott
hagyománnyá vált nyárbúcsúztató
napot tartunk, mely a nap végén a futballpályánál tábortûzzel zárul.
A házi segítségnyújtás is az aktív
korúak foglakoztatási programon belül
2 fõ dolgozóval bõvült, így lehetõség
nyílt arra, hogy újabb 6 idõs, beteg
ember számára napi rendszerességgel
tudjunk segítséget nyújtani. A visszajelzések alapján az idõs emberek
megszerették az új dolgozókat, az új
dolgozók pedig eddigi tapasztalataim
szerint óriási empátiás készséggel,
megfelelõ toleranciával, lelkesedéssel
látják el napi szinten a számukra eddig
ismeretlen feladatokat.
A gyermekjóléti szolgálat, családsegítés nyáron is folytatja a Gyermekétkeztetési Alapítvány segítségével a "Mindenki ebédel" programot, így
20 gyermek számára tudtunk rendszeresen élelmiszercsomagot biztosítani.
Az Európai Intervenciós Alapból közel
400 élelmiszercsomagot készítettünk,
melybõl
idõs,
beteg
emberek,
kisnyugdíjasok, többgyermekes családok részesülhettek. A szünidõben
állapítottak meg, akinek a kérelem
benyújtásakor átmeneti segély megállapítása iránti eljárás van folyamatban, aki a
krízissegély iránti kérelem benyújtását
megelõzõ 90 napon belül átmeneti segély
iránti kérelmet még nem nyújtott be,
kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében elõírt feltételek az átmeneti
segélyre való jogosultságát kizárja.

pedig augusztus 15-ig 75 gyerek kap
minden nap ingyen meleg ebédet a
nyári gyermekétkeztetési program
keretébõl.
Az Ifjúsági Centrum- Teleház- Ifjúsági
Tánccsoport élete is nyáron a legmozgalmasabb. A futballpályán lévõ
sportöltözõben egész szünidõben a
hét minden napján meghosszabbított
nyitva tartással fogadja az internetezni,
számítógépezni, kikapcsolódni vágyó
érdeklõdõk minden korosztályát. Ez a
részleg is a közmunkaprogram
lehetõségét kihasználva egy sényõi
fiatalnak tudott új munkalehetõséget
biztosítani.
A Tánccsoport megszámlálhatatlan
próbán és fellépésen van túl a nyár
folyamán.
Alig gyõzik teljesíteni a felkéréseket.
Ahol egyszer már felléptek oda természetesen minden évben visszavárják õket. A rendszeres próbákon túl
most kiemelt feladatuk az augusztus
21-ei falunap szervezése. Erre a napra
ismét új programmal készülnek, az
ünnepi mûsor új táncprodukciók
örökzöld dallamok elõadása, világhírû
dalok megszólaltatása ad most nekik
napi rendszerességgel kiemelt feladatot.
A nyár hátralévõ részére minden
olvasónak kellemes kikapcsolódást,
sok pihenést, az augusztus 21. Falunapon jó szórakozást kívánok.

Vass Istvánné

támogatás?
A támogatás összege legalább húszezer
forint, legfeljebb ötvenezer - különös
méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer - forint.
Gyakran Ismételt Kérdések a krízishelyzetbe került személyek támogatásával kapcsolatban

Mi minõsül krízishelyzetnek?
Krízishelyzetnek minõsül, ha a kérelmezõ
a munkahelyét 2008. szeptember 30-át
követõen elvesztette, jövedelme a 2008.
szeptember havi jövedelméhez képest
legalább 20 %-ot elérõ mértékben
csökkent,
lakáscélú
kölcsönszerzõdésébõl eredõ fizetési kötelezettsége törlesztõ részlete 2008. szeptember havi
összegéhez képest legalább 20 %-ot elérõ
mértékben emelkedett, egészségi állapota
indokolja.
Milyen összegben engedélyezhetõ a

1. A krízishelyzet definiálása során felsorolt
feltételeknek (1. § (2) bekezdés) együttesen kell teljesülniük, vagy egynek a fennállása is elegendõ a válsághelyzet megállapításához?
Ezen feltételek (munkahely elvesztése,
jövedelemcsökkenés,
törlesztõrészlet
emelkedése, stb.) nem együttesen, hanem
külön-külön értendõek:
2. A jövedelem-csökkenés esetében melyik
havi jövedelmet kell a 2008. szeptember
havihoz viszonyítani?

2009. augusztus
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Ballagás 2009
Június közepén véget ért a tanév s utoljára szólt a csengõ az általános iskola 15 végzõs diákjának. Közülük nyolcan
gimnáziumban vagy szakközépiskolában, heten pedig szakiskolában folytatják tovább tanulmányaikat.
A 2009/2010-es tanév ünnepélyes tanévnyitója
szeptember 1-én, reggel 8 órakor kezdõdik az
iskola aulájában. A gyerekek ezen a napon vehetik
majd át tankönyveiket, melyekért ebben a
tanévben sem kell fizetni. A tankönyvek költségének teljes fedezetét a hagyományokhoz
híven a helyi önkormányzat biztosítja.
A tanítás elsõ napján 9 elsõ osztályos tanuló lépi
majd át elõször az iskola küszöbét, akiket nagy
szeretettel vár az iskola nevelõtestülete és gyermekközössége egyaránt.

A jogosultsági feltételként szereplõ jövedelmi szint esetében a kérelem benyújtását
megelõzõ hónapban megszerzett - rendszeres és nem rendszeres - jövedelmet
kell figyelembe venni, illetve igazolni. Ezt a
jövedelmet kell tehát a 2008. szeptember
havihoz viszonyítani.
3. A lakáshitel havi törlesztõrészletének
emelkedése esetében melyik havi részletet
kell a 2008. szeptember havihoz viszonyítani?
A kérelmezõ jövedelmi helyzetének és
fizetési terheinek meghatározásakor az
igénylést megelõzõ - minél aktuálisabb állapot az irányadó, ezért ebben az esetben is a kérelem benyújtását megelõzõ
hónapban teljesített (teljesítendõ) havi törlesztõrészlet összegét kell feltüntetni,
illetve igazolni.
4. Mivel igazolandó a törlesztõrészlet
emelkedése?
Amennyiben átutalással fizették meg az
összeget, elegendõ az ezt igazoló
bankszámlakivonat, csekken történõ
fizetés esetén pedig a befizetést igazoló
csekkszelvény másolata (mindkét hónap
tekintetében). Ezek hiányában, illetve
egyéb esetekben - pl. nem került kiegyenlítésre az adott havi törlesztõrészlet - a
banktól kell igazolást beszerezni.

Szépkorúak jubileumi jutalma.
Egy 2008.évi Kormányrendelet alapján a Kormány a szépkorúakat a társadalmi megbecsülés kifejezése képpen jubileumi
jutalomban részesíti.
A jubileumi juttatás összege.
"
A 90. életév betöltésekor 90 000 forint
"
A 95. életév betöltésekor 95 000 forint
"
A 100. életév betöltésekor 100 00 forint
"
2009-ben a 100 évesek és a 100 év felettiek
"
2010-ben a 95. évesek és a 96-99. évesek
"
2011-ben a 90. és a 91-94 évesek
jubileumi juttatása kerül kifizetésre.

5. Mikor minõsíthetõ krízishelyzetnek az
egészségi állapot megromlása?
Tekintettel a támogatásra jogosító lehetséges élethelyzetek és betegségek sokféleségére, egységes értelmezés vagy
meghatározás nem adható. Mivel azonban
a krízishelyzetnek a gazdasági válsághoz
kell kapcsolódnia, ezért alapvetõ feltétel,
hogy az egészségromlásnak is 2008.
szeptember
30-át
követõen
kell
bekövetkeznie.
6. Milyen igazolásokat kell csatolni?
A kérelemhez csak a kérelem benyújtását
megelõzõ
hónapban
megszerzett
jövedelem összegét, illetve a lakáshitel
havi törlesztõrészletének emelkedését igazoló iratokat kell mellékelni.
7. Lehetséges-e fellebbezni az eljárás
során hozott döntés ellen?
Mivel méltányossági jogkörben megítélt
ellátásról van szó, a támogatással kapcsolatos eljárásban hozott döntésekkel szemben - a szociális törvény 4. § (7) bekezdése
alapján -jogorvoslatnak nincs helye.
8. Alacsony jövedelmû, krízishelyzetben
lévõ nyugdíjasként igényelhetõ-e a támogatás?

Nem
jogosult
a
támogatásra
a
nyugdíjtörvényben felsorolt ellátások
bármelyikében részesülõ személy. Ezek az
ellátások a következõk:
öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj,
baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs
járadék, özvegyi nyugdíj, árvaellátás,
szülõi nyugdíj, baleseti hozzátartozói
nyugellátás, bányásznyugdíj, korengedményes nyugdíj, az egyes mûvészeti
tevékenységet folytatók öregségi nyugdíja,
szolgálati nyugdíj, elõnyugdíj, mezõgazdasági szövetkezeti járadék, mezõgazdasági szakszövetkezeti járadék, a
mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok
növelt összegû járadéka.
A nyugdíjas személyek a lakóhelyük
szerint illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz fordulhatnak
egyszeri segély, illetõleg kivételes nyugdíjemelés megállapítása iránti kérelmükkel.
Ezen ellátásokról részletes tájékoztatás
található a http://www.onyf.hu/ honlapon.
Sényõi Igazmondó Sényõ Község Önkormányzatának lapja.
Felelõs kiadó: Sényõ Község Önkormányzata
Fõszerkesztõ: Ruska Józsefné Önkormányzati
hírek: Dr. Kardos Csaba jegyzõ Események,
riportok: Horeczkyné Szabó Csilla Anita
Sporthírek: Rubóczki Tibor Technikai lebonyolítás: Horeczky Zoltán Nyomdai munkálatok:
Papp és Társa Bt.
Elérhetõségek: Sényõ, Kossuth Lajos utca 69.
(könyvtár) Telefon: 42/231-704
E-mail: k1358@koznet.hu Honlap:
http://www.senyo.hu
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A RAKAMAZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET
2009. július 15. napjától augusztus 31. napjáig elhelyezett betéti termékeire
Számláról lekötött lakossági változó kamatozású 90 napra lekötött betét
Betét típus 90 napos lekötés éves kamatláb (%)
ebkm
Új betételhelyezés (eddig nem a takarékszövetkezetnél elhelyezett betét) esetén +
1 % kamat minden összegsávra
vonatkozóan. A lekötött betétszámlán elhelyezett összeg a lejárati idõ végével a
folyószámlára visszavezetendõ.

0.- Ft-tól
4.999.999.- Ft-ig
5.000.000.- Ft-tól
9.999.999.- Ft-ig
10.000.000.- Ft-tól
29.999.999.- Ft-ig
30.000.000.- Ft-tól
49.999.999.- Ft-ig
50.000.000.- Ft felett
Lejárati idõn belüli felvét esetén
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TAKARÉKSZELVÉNY
Sávos kamatozású, három hónapos lejáratú idejû megtakarítási forma
A Takarékszövetkezet vállalja, hogy lejárati idõ alatt a TAKARÉKSZELVÉNY kamatai
nem változnak. Lejáratkor történõ visszaváltás esetén a havi kamatok is kamatoznak.

Éves kamatok
1. hónap
2. hónap
3. hónap

4 %
8,5 %
12 %

A Takarékszelvény a lejárat után tovább nem kamatozik. EBKM: 8,22 % Az akcióban meghirdetett kamat csak egy
kamatozási periódusra érvényes! Rakamaz, 2009. július 15. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

A Volán-Sényõ csapatai számára véget ért a 2008-2009-es bajnokság.
Az U7, U9, U11 korosztályos
csapataink ebben az évben
is
a
Nupiprogram
keretében vettek részt.
Három alkalommal szerepeltek
egy
félévben,
melynek Nyíregyháza adott
otthont. Itt a cél továbbra is a
játék megszerettetése, a jó
közösség kialakítása és a
mozgás öröme volt.Az U13as csapatunk az NB III Tisza
csoport bajnokságában vett
reszt, és az elsõ helyet
szerezte meg. Ennek nagyon örülünk, már csak azért
is, mert 95%-ban helyi
gyerekek alkotják a csapatot. Nem mellékes, hogy kis
község létünkre ilyen szép
eredményt értek el.
Ezek után volt egy megyei
kupadöntõ, ahová bejutottak. Helyszíne Záhony volt,
ahol Nyírbátorral játszottak
az elsõségért. Itt tizenegyesekkel maradtak alul, és így
az U13 korosztályban a
megye második legjobb
csapata lett a mienk. A sok
tehetséges gyereket már
nagyobb klubok is figyelik,
ilyen a Budapest Honvéd, és
a Nyíregyháza Spartacus.
Az U16 korosztály nagyrészt

az U 13-as csapat játékosai
alkották, így 3-4 évvel
idõsebb gyerekek ellen kellett helyt állniuk. Ezért nagy
eredményekre nem lehetett
számítani a bajnokságban.
A csapat ennek ellenére
lelkesen játszott, az eredmény viszont csak a 12
helyhez volt elég. A korukat
figyelembe véve azonban
nincs okunk szégyenkezni.
Az U19 ifi csapatunkból 2
fronton is részt vett 4-5
játékos. Ez azt jelentette,
hogy a felnõtt kerettel
edzettek végig. Szombaton
az ifiben, vasárnap pedig a
felnõtt csapatban játszottak.
Ennek ellenére az NBIII
ifibajnokságban az elsõ
helyet
szerezték
meg,
aminek szintén nagyon
örülünk. Ez jelzi, hogy az
utánpótlás terén nincs gond,
és egyre több helyi fiatal
követel helyet magának a
nagy csapatban is. A felnõtt
csapat fél szezonban a
kiesõ helyrõl indult és csak 2
játékost igazolt, míg az
elõttünk lévõ kiesõ csapatok 7-8-at. így kevés
reális esélyünk lehetett a
bennmaradásra. A fiatal

játékosainknak két fronton is
helyt kellett állniuk, és
igazán a rutin sem volt meg
a csapatban. Ez most ebben
az erõs, kiegyensúlyozott
NBIII -ban
kevésnek
bizonyult. Anyagilag sem
tudtuk felvenni a versenyt a
nagyobb településekkel így
hosszú évek utánra VolánSényõ csapata kiesett az
NBIII bajnokságból és a
Megyei I. osztályban folytatja, reméljük több sikerrel.
Ettõl függetlenül köszönjük
az önkormányzat a Volán és
a szponzorok támogatását
és köszönjük a helyi
szurkolóknak, hogy kitartottak
a csapat mellett A
jövõben a hazai szurkolók
ingyen tekinthetik meg a
mérkõzéseket.
A megyei I. osztály bajnokságra csapatunk július 13-án
kezdte el a felkészülést.
Elõzõ
bajnokságokhoz
képest most együtt maradt a
csapatunk a fiatalokkal
kiegészülve. Csak Bodnár
Gábor és Tóth Balázs távozott a csapattól míg Fucsovics Pétert kölcsön adtuk a
Nagyecsed csapatának. Az
érkezõ oldalon Puskás Lás-

zló tért vissza Kótaiból
Horvát Gergõt igazoltuk
Levelekrõl és az ifi csapattól
a felnõtt kerethez került
Szitái Roland és Hajtó
Dániel Július 20-tól napi 2
edzéssel
készültünk
a
bajnokságra és már három
edzõmérkõzésen
túl
vagyunk. Kótajtól 5: 4-re
kikaptunk, Leveleket 4:1-re
vertük, míg Mátészalka 4:0 ra sikerült megvernünk.
Továbbra is a fiatalokra
építünk egy pár idõsebb
játékossal kiegészítve és
megtalálni a megfelelõ
arányt Mivel a megyei
bajnokságban is igen sok jó
csapat van. Viszont több sikert szeretnénk elérni mint
NBIII.-ban. És a játékos
keretnek
megfelelõen
legalább az elsõ 8-ban
szeretnénk végezni. Az
utánpótlás terén nem sok
változás történt. Az U13-as
csapatunknál Fülöp Zoltán
lett az edzõ. A MB I. osztályba az ifi csapat a felnõttek
elõtt játsszák mérkõzéseiket
(Rubóczki Tibor)

