
Tisztelettel meghívjuk Önt és családját a Sényőért 99’
Közalapítvány által 2011 . április 30-án megrendezésre kerülő

„Sényői majális” rendezvény
programjaira.Szeresd édesanyádat

Ő az, aki halkan
Bölcsőd fölé hajol,
Ő az, aki neked
Altató dalt dalol.

Megmosdat, megfürdet
Megfésül szépen,

Tündér mesét mond
Lágy téli estéken.
Amikor beteg vagy

Ő az, aki ápol,
Két szemében mennyi
Aggódás, gond lángol.

Ő az, aki mindig
Imádkozik érted

Nincs, óh nincs határa
Nagy szeretetének.
Tele van a lelke

Érted égő fénnyel,
Ne bántsd meg őt soha

Engedetlenséggel.
(Létay Lajos)

M e g h í v ó

RENDEZVÉNYEINKRE MINDENKIT SZERETETTEL
VÁRUNK!

Programok:

H A G Y O M Á N Y Ő R Z Ő Ü N N E P V Á R Á S

10: 00 Májusfaállítás
Főzőverseny nevezés

11 : 00 Kispályás labdarúgó torna
14: 00 Eredményhirdetés

Főzőverseny
Kispályás labdarúgó torna

14: 30 Kulturális műsorok a színpadon
18: 00 Meglepetés vendég

20: 00 Utcabál

Állandó programok között szerepel a napközbeni játékos
vetélkedők gyerekeknek, illetve egész napos népi kismesterségek

bemutatója.

Közreműködnek:
Sényői Általános Iskola tanulói

Sényői Óvodások
Sényőért 99’ Közalapítvány

A Sényői Nőszövetség Egyesület
Tengertánc, AMI növendékei
Szociális Szolgáltató Központ

dolgozói és tagjai
Idősek klubja

DanceSing tánccsoport
Sényői Ifi-Zóna Egyesület
Gyermekjóléti Szolgálat
Meglepetés Sztárvendég

A rendezvény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének

végrehajtásához nyújtott támogatással valósul meg.
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Sényő Község Önkormányzata és képviselőtestülete nevében a Sényői Igazmondó szerkesztősége szívbőlköszönti az édesanyákat.
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2011 év első testületi ülése február 17-én
volt. Az egyik napirendi pont a 2011 évi
költségvetési tervezet előterjesztése,
illetve annak elfogadása volt, melyet
Pehely Zoltán polgármester ismertetett.
A javaslatot a pénzügyi bizottság
előzetesen megvitatta és jóváhagyta.
A polgármester úr elmondta, hogy a
körülményekhez képest elég jó
helyzetben van az Önkormányzat, ez az
elmúlt évek racionális gazdálkodásának
köszönhető. A kapott normatívák egyre
kevésbé fedezik a kiadásainkat. Az
oktatási intézményeink működtetése
társulásban történik, de a személyi
kiadások és a járulékok mértékén túl a
dologi kiadásainkat az Önkormányzatnak
kell kigazdálkodni, amire nincs fedezet
a költségvetésben. Így 2011 -ben
elsődleges feladat az intézmények
zökkenőmentes működtetése. A kötelező
feladatainkon túl egyre kevesebb önként
vállalt feladatot tudunk finanszírozni. Az
intézményeinkben minden esetben a
takarékos, ésszerű gazdálkodást
helyezzük előtérbe. Az eszközbeszerzések
szakmai fejlesztések érdekében igénybe
vesszük mindazon pályázati
lehetőségeket, melyek kiírásra kerülnek

és teljesítésük biztonságosan megoldható.
A feladatmutató változásokat minden
esetben az alkalmazotti létszámok
felülvizsgálata is követi. Ez évtől
kezdődően az önkormányzat csak a
Munkaügyi Központon keresztül
foglalkoztathat munkanélküli dolgozókat.
A keretszám meg van határozva, pályázni
kell a foglalkoztatásra, s ha ez sikerül,
95%-os támogatottságban részesül.
Akinek nincs munkája, bérpótló
juttatásban részesül, melynek feltétele 30
napos munkaviszony igazolása. A bevételi
forrásainkat már teljes egészében
feltártuk, adóbevételeinket már nem
tudjuk magasabb szintre emelni. Ilyen
finanszírozás mellett nem tudunk
beruházási kiadást tervezni. 2011 évi
költségvetési tervezetben mindössze
beruházási hitel törlesztését, s annak
kamatait terveztük meg. Ha év közben
lesz olyan kedvező pályázati lehetőség,
melynek saját erő része minimális, akkor
pályázni fogunk. A 2011 évi bevételek
végösszege 120,662 eFt, a kiadásoké
153,555 eFt, a kettő közötti különbség
32,893 eFt. Ez jelentős különbség, év
közben igen súlyos intézkedéseket kell
meghozni a forráshiány megszüntetése

érdekében. A jelenleg tervezett
forráshiány nem ad megnyugtató
évkezdést számunkra, az ÖNHIKI
pályázati lehetőségei leszűkültek. Ennek
ellenére a megváltozott szabályozóknak
megfelelően fogjuk benyújtani
kérelmünket a forráshiány-kiegészítő
támogatásra. A 2011 -es költségvetés
tervezetét a képviselő-testület elfogadta,
a módosítást 30 nap múlva újratárgyalják.
Március 31 -én újra ülésezett a testület,
ahol egyöntetűen elfogadták a
költségvetési rendelet módosítását.
Március 1 -én megjelent ÖNHIKI rendelet
szabályozása és a pályázatot ehhez
igazították.
Az alábbiakról született döntés: Ebben az
évben Sényő község megszünteti a
társulást a napkori óvodával és iskolával,
hiszen megszűnik a kiegészítő normatíva,
nincs értelme a továbbiakban fenntartani
a társulást. Az iskola és az óvoda
működéséről az új oktatási törvény
megjelenése után döntenek. Döntöttek
arról is, hogy a Szociális Ellátások
Intézménye július 1 -től egyházi fenntartás
alá kerüljön.

Ruska Józsefné
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INTÉZMÉNYEK
Elmondta, a kitűzött feladatokat elvégezték,
a számlák túlnyomó többségét kifizették az
elmúlt évben. 2011 meglátása szerint nehéz
év lesz. Minden intézménnyel meg kell
vitatni a terveket, lehetőségeket, teendőket.
Az óvodát illetően szeretné, ha beintegrálnák
az iskola épületébe. Nagy szükség lenne az
óvoda ilyen irányú bővítésére, hiszen
növekszik a létszám, jelenleg 62 gyermek
van beíratva, kinőtte már az óvoda a Kúria
épületét. Több pályázatot is beadtak, hogy
a helyzetet megoldják.
Az iskolából ebben a tanévben ballag a
legnagyobb létszámú osztály. Lehetőségként
felmerült kiválni a napkori társulásból és
létrehozni egy együttműködést a görög
katolikus egyházzal. Ezzel kapcsolatosan
folynak az egyeztetések.
Elhangzott, hogy a könyvtár fenntartását a
továbbiakban is meg kell oldani.

A Szociális Szolgáltató Központtal
kapcsolatosan megtudtuk, hogy a bevételi
és kiadási oldal egyenlőséget mutat. Pehely
Zoltán elmondta, biztos, hogy az említett
intézmények nem kerülnek ki a községből.
A társulások is azt a célt szolgálják, hogy
minél könnyebb legyen a fenntartásuk.

KÖZMUNKA
A közmunkát érintő változások a
településeken az intézményekmellett 80
embert és azok családját érintik. Ők
számíthattak a munkára, bérre két évig, de
az új kormány új terveket hozott, így az
elmúlt év végén mindenkinek megszüntették
a munkaviszonyát. Rövid távú, alacsony
létszámú foglalkoztatási terv lépett életbe,
főként 4 órás munkarendben.

VÉDENDŐ FOGYASZTÓK
Az elmondások alapján egyre több család

kerül Sényőn abba a helyzetbe, hogy
védendő fogyasztóvá váljon. Januártól
minden közüzemi szolgáltatóval
megszületett a megállapodás. ASzociális
Szolgáltató Központban létrehozott
adósságrendezési irodához fordulhatnak
azok a lakosok, akiknek hátralékuk
keletkezett bármelyik közüzemi
szolgáltatónál.

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Minden évben sarkalatos pontot képez a
falugyűlésen a szemétszállítási díj kérdése.
2001 évben a szolgáltatás díja nem változott
a tavalyihoz képest, így 14000 forint lesz az
éves díj. Megtudtuk, hogy a sényői 450
lakásból 120-nak van 1,2,3, vagy 4 éves
tartozása, melyet adók módjára fog
behajtani az önkormányzat.

Január 28-án délután ismét zsúfolásig megtelt az általános iskola tornaterme a hagyományos falugyűlés apropójából.
Pehely Zoltán polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, említést tett a 2010-es helyhatósági választásokról,

megköszönte a választók 70%-ának bizalmát, ezután rátért a 2011 évi tervekre.
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C IVIL SZERVEZETEK

Majdnem egy éves előkészítés után az elmúlt év decemberében
a Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Bíróság bejegyezte a
Sényői Környezet- és Ifjúságvédelmi Polgárőr Egyesületet. A
polgármester úr elmondta, a polgárőrséget, akár csak a többi
helyi civil szervezetet a lehetőségekhez képest támogatni fogja
az önkormányzat. Felvetette jótékonysági bálok szervezésének
lehetőségét, melyek bevétele a szervezetekműködéséhez
nyújthatna anyagi segítséget.

Az augusztus 20-i falunapot, mint eddig is minden évben idén
is megrendezik.

Pehely Zoltán polgármester beszéde után Dr. Kardos Csaba,
községünk jegyzője köszöntötte a megjelenteket és ismertetett
néhány adatot az elmúlt évről:

Határozatok száma: Több, mint 2000
Születések szám: 15 gyermek
Házasságkötések száma: 10 pár
Elhunytak: 31 fő
2010 decemberében rendelkezésre
állási támogatásban részesült: 69 fő
Közcélú dolgozók száma: 74 fő
Lakásfenntartási támogatásban
részesült: 84 háztartás
Ápolási díjban részesült: 37 fő

Adóhatósági munka:
Iparűzési adó 103 adózó 5832000.-
Gépjárműadó 348 adózó 6344000.-

Községünkben az elmúlt évben 14 szabálysértés történt, mely
az országos átlaghoz képest elenyészőnekmondható.

KÉRDÉSEK-VÁLASZOK
K: AKossuth Lajos utca burkolatának javítását tervezik e?
V: Községünkben az elmúlt évben aláírást kezdeményeztek,
hogy az útfenntartó javítsa ki a Kossuth utca burkolatát. Ennek
köszönhetően ígéretet kaptunk, hogy 2015-ig megtörténik a
felújítás.

K: Ahelyi gyógyszertár tulajdonosa nem tartja be a kiírt nyitva
tartását, nem szerzi be a szükséges gyógyszereket. Lehet ez
ügyben tenni valamit?
V: A gyógyszerészt kötelezni fogják a nyitvatartási idő
betartásra, de abba nem tudnak beleszólni, milyen
készítményeket tartson.

K: AKossuth és Szabadság utca közötti kis utca mikor kap
szilárd burkolatot?
V: Szilárd útburkolatok tekintetében községünk jó helyen áll,
utat nem terveznek a kérdéses helyre, de járda szóba jöhet.

Szóba került még a fentieken kívül az iparűzési adó
szükségessége, a gyermeke csúnya beszéde és a mindig vita
tárgyát képező szemétszállítási díj, majd tombolasorsolással
zárult az este.

F.L.E.

ELNYERT PÁLYÁZATOK

Két éves munka és várakozás
gyümölcseként elmondhatjuk,
hogy támogatást nyertünk
Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér (röviden
IKSZT) kialakítására. A
megítélt 51 ,5 millió forintból a
beruházást a Kúria épületében
fogjuk végrehajtani. Júliusban
várható az átadás, az
előkészítő munkálatok így már
elkezdődtek. Az IKSZT-hez
fog tartozni többek között a
könyvtár, teleház, az e-
Magyarország pont,
foglalkoztatási tanácsadás,
falugazdász, de helyet
kaphatnak itt a civil
szervezetek, és pályázati
tanácsadó szolgálat is lesz. A
beruházás 100%-os nettó
támogatottsággal kerül
finanszírozásra, ami azt
jelenti, hogy az ÁFA részt
(1 2,8 millió forint) kell
önerőként biztosítani a
megvalósításhoz.
Az óvoda így átkerül az iskola
épületébe, május 2-án már az
új helyre kell vinni az
óvódásokat. A szülők
megnyugtatására itt szeretnénk
elmondani, hogy a gyerekek
korszerűbb, tágasabb,
kényelmesebb helyen lesznek
ezáltal. Már az elmúlt évben is
szűkös volt a hely a Kúria
épületében az óvódásoknak,
így ez a probléma is
megoldódott. Reméljük, a

gyerekek hamar megszokják,
és biztosan gyorsan
megszeretik az új helyet. Ez a
változás az iskolai tanévet
nem befolyásolja.
A külterületi csatornák
felújítására 49 millió forintra
van szükség, ebből
támogatásként már elnyertünk
23,5 millió forintot. Az önerő
finanszírozására is be lett
nyújtva egy pályázat. A
munkálatok várhatóan a nyár
végén - ősz elején kezdődnek,
így megoldásra kerül mind a
belvíz, mind a mezőgazdasági
területeken összegyűlt víz
elvezetése.
A Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP)
keretében 65,4 millió forintot
nyertünk az Általános Iskola
épületének felújítására. A
70%-os finanszírozású
támogatásból az iskola
fűtésének, világításának
korszerűsítését, hőszigetelést
és a nyílászárók cseréjét
kívánjuk megoldani. A
jelentős önerő - 26,8 millió
forint - miatt ezt a projektet 2
év alatt fogjuk megvalósítani.
Reméljük, hogy az elnyert
pályázatok eredményeit a
lakosság is méltatja, hiszen
célunk, hogy községünk
fejlődön, épüljön, szépüljön és
ehhez ezután is minden
lehetőséget megragadunk.

Dr. Kardos Csaba
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Napjainkban, amikor a magyar születési statisztikák minden
eddiginél szomorúbb képet mutatnak, amikor a
gyermekvállalási kedv – különböző okokból – mélyponton
nyugszik, üdítő színfoltot jelent egy kisbaba megszületése.

Hát még akkor, ha nem egyedül, hanem két pici testvérével
együtt jelzi érkezési szándékát! Hármas ikrek. Minden 6400.
születésre jut egy, s most Sényőn is köszönthetünk újra egy
ilyen ritkaságszámba menő családot.
Kulcsárné Hargitai Tündének és párjának, Kulcsár Lászlónak
néhány évvel ezelőtt valószínűleg meg sem fordult a fejében,
hogy egyszer ők is hármas ikrek anyukája és apukája
lesznek. Most mégis örömmel viselik ezt az „édes terhet”.
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- Hogyan és mikor ismerkedtetek össze
a férjeddel?
Úgy, ahogy a korombeli fiatalok
általában: diszkóba jártunk, ott
találkoztunk. Az együttjárásnak 2002-
ben házasság lett a vége, de – mint a
legtöbb újdonsült házaspár – eleinte
még nem akartunk gyereket, hiszen egy
kisbaba sok kötöttséget jelent és mi
ezzel még várni
akartunk. Aztán
nem olyan sokára,
amikor már
tudatosan
készültünk rá,
kiderült, hogy
azért nem esem
teherbe, mert
endometriózisom
van.
Megoperáltak,
majd Debrecenbe
küldtek további
vizsgálatokra.
Nagyon hamar
kiderült, így aztán
szembe kellett
néznem a ténnyel:
természetes úton
valószínűleg
sohasem lehet
gyermekem. Nem
volt mire várni, lépni
kellett, belekezdtünk mi is a lombik-
programba. Két beültetésem volt – az
első sajnos nem sikerült, a második
alkalommal viszont mind a három
petesejt megtapadt. Később a doktornő
felajánlotta, hogy egy embriót
elvesznek, ha szeretnénk, de úgy
döntöttünk a párommal, hogy ha a
Jóisten hármat adott, akkor abból egy
sem veszhet el. Így vállaltuk a három
babát.

- Akkor már tudtátok, milyen neműek
lesznek?
Csak egy kislány volt biztos, a másik
kettőnek nem tudtuk a nemét, de
teljesen mindegy is volt. A lényeg,

hogy mindent elkövettünk annak
érdekében, hogy megmaradjanak, és
egészségesen szülessenek meg.

- Nehéz terhességed volt?
Nincs mit szépíteni rajta, hiába
mondják, hogy a kismamák élvezik a
várandósságot, számomra tortúra volt
és nagyon nehéz. Kezdve az első

hányásoktól a puffadásig, az ízületi
fájdalmaktól a magas vérnyomásig
minden tünetet produkáltam. Ráadásul
az utolsó két hónapot kórházban kellett
töltenem, hiszen végig veszélyeztetett
terhesnek számítottam és az első
pillanattól kezdve táppénzen voltam. A
24. hétig problémamentesen zajlott a
terhességem, aztán kórházba utaltak,
infúziókat kaptam és szerencsére
továbbra sem volt semmi gond a
babákkal. VIP szobába kerültem, pedig
egy fillért sem fizettem, végig
maximálisan odafigyeltek rám az
orvosok, a nővérek.

- Hogyan zajlott a szülés?

Az az igazság, hogy az orvosok
roppant pesszimisták voltak velem
kapcsolatban. Azt mondták, nem
sikerül majd végigvinnem a
terhességet, mert a statisztikák szerint
általában 32 hét a maximális időtartam
három babánál. Én váltig állítottam,
hogy nekem pedig sikerülni fog 36
hétig a pocakomban tartani őket, de

aztán mégiscsak az
orvosoknak lett
igazuk: 31 hét
és 4 nap után
december 30-
án – császár-
metszéssel –
világra jöttek
a kisbabáink.
A legkisebb
1690
grammal, a
másik kettő
1980 grammal
született, a
nevük Jázmin,
Kamilla és
Korina.
Életerős
kisbabák
voltak, nagyon
hamar

kikerültek az
inkubátorból,

három hét után már haza is hozhattuk
őket.

- Milyen egyszerre három kisbabát
nevelni?
Ha valaki ezt kérdezi, és még
hozzáteszi, hogy: „Ugye, sok gond van
velük?”, akkor én erre azt szoktam
válaszolni, hogy a gond nem itt
kezdődik. Ez egy ellátandó szép
feladat. Van hozzá szakmai hátterem,
ráadásul a fizikumom is erős, kemény
munkán edződtem, ami nem hátrány.
Azt is meg szokták kérdezni, hogy jó
babák-e a kislányaim? Természetesen.
Ha nem fáj a hasuk, ha nem éhesek, ha
nincs szeretethiányuk, ha tisztába



MMáárrcciiuussii iiffjjaakk

22001111..áápprriilliiss IIggaazzmmoonnddóó 55..oollddaall
Lomtalanítás

Ezúton tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy
a tavaszi lomtalanítást a Nyír-Flop Kft 2011 .
május 11 -én, szerdán végzi. Kérjük a lakosságot,
hogy az elszállítandó hulladékot úgy helyezzék
el a közterületen, hogy a jármű és a gyalogos
forgalmat ne akadályozza, jól megközelíthető
legyen, s továbbá ne járjon baleset, vagy
károkozás veszélyének előidézésével. Tilos a
veszélyes hulladékot lomok közé kirakni, mivel
minden ember egészségére megnövekedet
kockázatot jelent. Veszélyes hulladékok:
akkumulátor, szárazelem, festékes göngyölegek,
növényvédőszerek, használt hűtőberendezések,
elektronikai cikkek, használt étolaj, fáradtolaj,
fénycső, gyógyszer, leselejtezett számítógép,
pala, autógumi, stb.

K ö z m u n k a p r o g r a m

Megkérdeztem Berei Krisztiánt az önkormányzat
előadóját, hogy 2011 -ben hogyan alakult a közmunka-
program. Krisztián az alábbiakról tájékoztatott:
Január 1 3-án pályázatot nyújtottunk be a Sz.-Sz.-B.-
megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához, rövid
és hosszú időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
Mindkét pályázatot sikeresen bírálták el. Rövid
időtartamra 34 fő foglalkoztatását nyertük el, melyből 8

személyt 4 hónapig, 26 személyt 2 hónapig
tudtunk/tudunk foglalkoztatni. Hosszú időtartamra 5
személy foglalkoztatását oldottuk meg 4 hónapra.
Kiírták a második körös pályáztatást, amely csak rövid
időtartamra szól, várhatóan 40 főt lehet majd bevonni
közmunkára.

(Ruska Józsefné)

Zsúfolásig megtelt az iskola aulája az 1848. március 15-
ét idéző ünnepi műsor alkalmából. A szavaló gyermekek
között az iskolából minden korosztály képviseltette magát,
színvonalas, szép műsornak lehettünk idén is tanúi. A
versek között gyönyörű zenéket hallhattunk, közben
hazánk legszebb tájait, legfontosabb helyeit láthattuk
kivetítőn. Természetesen a Tengertánc növendékei is
készültek az alkalomhoz illő műsorral. Az oktatók pedig
mintha eltáncolták volna nekünk a március idusán történ-
teket.

Egy évvel ezelőtt ígéretet tettem, hogy megkérdezem, mit
érzett a közönség a műsor alatt?
Nos, nem volt rá szükség, ha a tapsvihar nem lett volna
elég árulkodó, elmondom, több felől is azt hallottam,
egymásnak suttogták a megjelentek, ez volt az utóbbi évek
legszebb műsora. Köszönet érte a felkészítő tanároknak
és a gyerekeknek is, akik a megható műsort adták.

F.L.E.

Polgárőr hírek
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Sényői
Környezet- és Ifjúságvédelmi Polgárőr Egyesületet a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság bejegyezte. Január
óta rendszeresen járőrszolgálatot adunk. Részt vettünk az
Idősek Karácsonyán és az iskola farsangi rendezvényén is.

Amennyiben bárkinek észrevétele, bejelentenivalója van,
hívja Szabó László elnököt a 0620/9787947 –es telefonszá-
mon.

A szolgálatot teljesítő polgárőrök állandó telefonszáma:
0620/6205070.

F.L.E.

Az elmúlt évben a "Közfoglalkoztatás- szervezők
foglalkoztatásának támogatása" tárgyú, KSZM/2010-10221

azonosítójú programnak köszönhetően önkormányzatunk 4 fő
közfoglalkoztatás- szervezőt alkalmazott hat hónapig tartó

időtartamban. A program megvalósítását az Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány támogatta.

vannak téve – akkor igen, jók. S hogy ez mikor van mindhármuknál
egyszerre? Hát ritkán. Elkényeztetve nincsenek, ilyen körülmények
között ez nem is lenne lehetséges.
Akármilyen kontrollvizsgálatra készülődünk, az külön szervezést
igénylő nagy feladat számunkra. Pakkokkal, egy hadseregnyi pelenkával
megrakodva, három babahordozóval a hátsó ülésen… és persze az
érdeklődő tekintetek kereszttüzében nehéz higgadtnak maradni,
különösen, hogy mindenki szeretné megfogni, megérinteni a kicsiket.
Ilyenkor finoman hárítani szoktam.
Egyébként pedig rengeteget segít a párom, aki jelesre vizsgázott, ami az
apaszerepet illeti. Már a szülés előtt is sok-sok feladat hárult rá, azóta
pedig még több – és mivel a szüleimmel lakunk, rájuk is mindenben
számíthatok. Hálás vagyok Guti doktornőnek és Csík Andrea
védőnőnek, akik az első pillanattól kezdve lelkiismeretesek és
figyelmesek voltak velünk, valamint köszönettel tartozom a
Polgármesteri Hivatalnak és a Szociális Ellátások Intézményének,
amiért ajándékba kaptunk egy három személyes babakocsit, melyre
most igen nagy szükségünk van.

- Közeledik az Anyák napja. Éppen ezért megragadom az alkalmat, hogy
a Sényői Igazmondó szerkesztősége nevében elsőként kívánjak neked,
újdonsült anyukának ebből az alkalomból sok boldogságot!

(H.Sz.Cs.A.)
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Február 18-án pillangóraj jelezte a tavasz közeledtét,
hősök, katonák igyekeztek űzni a hideg telet, tündérek
hadonásztak varázspálcájukkal, néhány erdő, vagy
szavanna lakó is felbukkant községünk óvodájában.
Elkezdődött egy év, és a kicsik alig várták már, hogy a
farsangi mulatság is kezdetét vegye. Aközépsős és nagy
csoportosok a rangidősökmagabiztosságával ecsetelték
az újonc apróságoknak, milyen volt a tavalyi „buli” és
milyen jelmezeket választottak az idei télbúcsúztatóra.
Minden évben izgatottan készülnek az óvó nénik, dajka
nénik is. Közülük idén volt, aki dinoszaurusznak öltözött,
láttunk bohócot, egérkét, ki tudja még mit?! Agyerekek
csillogó szemmel nézték őket, örültek, hogy ők is
csatlakoztak a jelmezes bemutatóhoz. A finom falatokról,
süteményekről és a minden csoportban megtalálható
fánkról mint mindig, idén is a szülők gondoskodtak. A
gyerekek tízórai után átlátogattak egymás csoportjaiba,
majd ebédig vidám táncos mulatozás következett.

F.L.E.

Így mula t az isko la…

Az óvodások még nem is meséltek el otthon mindent a farsangról, máris elérkezett az iskolai karnevál ideje. Hagyományosan
minden osztály kitalált valamilyen csoportos
jelmezt. Láthattuk a friss elsős bohócsereget, a
másodikosok Dzsungel könyvébe illő pofonokat
mutattak be, a harmadikosok Matyija is háromszor
verte el Döbrögi uramat, üstben kavartak
valamilyen bűvös szert a negyedikes boszik és
varázslók, az ötödikesek múmiaként riogattak, a
hatodikosokkal bepillantást nyertünk az arab
világba, a hetedikesekkel elrepültünk a
vadnyugatra, a nyolcadik osztályosok pedig
újragondolták az öregek otthona életét.
Természetesen egyéni jelmezek is voltak, a zsűri
pedig azt sem tudta, hogy ossza a pontokat, hiszen
minden felvonuló csapat szép teljesítményt
nyújtott. Üres kézzel nem távozhatott senki,
minden iskolás gyermek kapott egy szelet
süteményt és egy pohár üdítőt. Ezután estig tartott
a táncos mulatság, ahol jókedvűen bulizott együtt
kicsi és nagy, elsős és nyolcadikos egyaránt.

F.L. E.

Mesehősök találkahelye
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A különösen hosszú hideg tél végre már a múlté. Nagyon
vártuk a jó időt, ami meg is érkezett. 2011 év első negyedéve
is események sokaságával múlt el.
Az idősek klubjában és az idősek
otthonában az év első
jelentősebb eseménye a
farsang megrendezése
volt. Az idősek
jelmezekbe öltöztek és
izgatottan várták a
szigorú zsűri
pontszámait. Volt
apácánk, Ferences rendi
szerzetesünk, Miklós
bácsi vadásznak öltözött,
Marika néni fiatal
hölgyek divatos ruháját
mutatta be, Erzsike néni
mexikói kereskedő
asszonyok népi viseletével
lepte meg lakótársait. A
klubtagok közben sütötték
az elmaradhatatlan farsangi fánkot. A rendezvény zenével,
tánccal ért véget.
Februárban köszöntöttük még a falu legidősebb lakóit.
Özvegy Csobán Miklósné Veronka nénit Bunász Jánosné

Marikával köszöntöttük 90. születésnapján. Átadtuk neki
Orbán Viktor Miniszterelnök úr oklevelét, az
Önkormányzatunk gratulációit, emléklapját és

ajándékkosarát. Veronka néni
népes és nagyon kedves
családjában éli
mindennapjait. Neki van
a világon a legnagyobb
kincse, „szerető, békés
családja”, akik lesik,
várják kívánságát és
őszinte szeretettel veszik
körül. Veronka néninek
és kedves családjának itt
az újság lapjain
keresztül is további jó
egészséget kívánok!
Isten éltesse még
nagyon sokáig!

Szintén még ezen a napon
az idősek otthonának két

kilencvenegy évét betöltött
lakóját is köszöntöttük. Nagy Istvánné Vilma nénit és Abán
Mihályt. Mind a ketten korukhoz képest jó egészségben
vannak. Nekik is további hosszú életet és jó egészséget
kívánok.

A március nőnapi köszöntésekkel
folytatódott. Pehely Zoltán
polgármester úr szívhez szóló
szavakkal köszöntötte a bentlakó
időseket, a bejáró klubtagokat és a
dolgozókat.
Az év első harmadában lévő
névnaposokat, nyolc ünnepeltet József
napon köszöntöttünk. Az ünnepeltek
finom házi készítésű süteményekkel
vendégelték meg társaikat.
Haburcsákné Ilonka néni és Lehóczki
Jánosné Ilonka tengeris töltött
káposztájának is nagy sikere volt.
Ilonka nénit a napokban születésnapja

alkalmából köszöntöttük.
A decemberi Igazmondóban megjelent
a tájékoztató az adósságkezelési
szolgáltatásról.
Az elmúlt negyedévben összesen
harmincegy család fordult hozzánk
segítségért. Közülük négy család nem
felelt meg a jogszabályban előírt
feltételeknek, így huszonhét családnak
érdemi segítséget tudunk nyújtani egy
éven át a hátralékaik rendezésére. Egy
év alatt az összes támogatási érték
meghaladja a kétmillió forintot.
Továbbra is várjuk a bajba jutott
családok jelentkezését

intézményünkben.

Az intézmény szolgáltatására
vonatkozó térítési díjak 2011 -ben az
elfogadott térítési díjakról szóló
rendelet szerint nem változnak. Az
étkezésért az idősek 420 forintot, az
étel kiszállításáért 50 forintot fizetnek
adagonként. Az idősek otthonában az
intézményi térítési díj 60.000
forint/hónap. A házi segítségnyújtás,
valamint az idősek klubjának az
igénybevétele a fenntartó döntése
alapján ingyenes.

Az alábbi kis versikével Áldott Békés Húsvéti
Ünnepeket Kívánok minden olvasónak!

Vass Istvánné

Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.

Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,

Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot

szedtem, Akit azzal meglocsolok, megáldja az
Isten.

Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.
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A szelektív hulladékgyűjtés időpontja
megváltozott!

Április 1 9. Május 17. Június 21 .
Július 19. Augusztus 16. Szeptember 20.
Október 18. November 22. December 20.

S P O R T H Í R E K
A Volán – Sényő csapatai számára megkezdődtek a

bajnoki mérkőzések. Az U 7,9 és 11 csapataink már túl
vannak az első napi tornán, amit Nyíregyházán rendeztek.
A gyerekek tisztességesen helyt álltak, nagy lelkesedéssel
játszották a mérkőzéseket és nagyon örültek minden
megszerzett gólnak. Ebben a korosztályban nem az
eredmény számít, hanem a játék megszerettetése a cél.
Az U 13 és a serdülő csapat is elkezdte a bajnoki sorozatot
Mezei László irányítása alatt. Bár mindkét csapatnak
becsúszott egy-egy vereség, négy mérkőzés elteltével is az
élmezőnyben foglalnak helyet. Bízunk a további jó
szereplésükben.
Ifjúsági csapatunknál együtt maradt a játékos keret nagy
része, a Budapest Honvédtól érkezett a csapathoz

Haburcsák Krisztián, Nyírpazonyból Somogyi Gergely és
fél évre visszatért Nyíregyházáról Kapacina Kevin is, ő
ősztől a Budapesti Honvéd Akadémián folytatja
pályafutását, amihez sok sikert kívánunk. Az ifi csapat
eddigi eredményei: 2 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség.
A felnőtt játékosokhoz öt új ember érkezett, Balmár Gábor
és Ungi Lajos Kótajból, ők már régebben játszhattak
Sényőn. Minya Dániel, Minya Gergely és Sipos Gábor
Nyírbogdányból igazolt. A csapattól 6 fő távozott.
Az első öt fordulóban 11 pontot gyűjtöttünk össze, ami jó
kezdésnek mondható, reméljük a további mérkőzéseken
folytatjuk ezt a a tendenciát, így elérhetjük kitűzött
céljainkat.

Rubóczki Tibor
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A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a
tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet
március vagy április hónapban (a Hold állásának
megfelelően) tartanak. A Biblia szerint Jézus – pénteki
keresztre feszítése után – a harmadik napon, vasárnap
feltámadt. Helyettesítő áldozatával megváltotta minden
ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál
felett. Az eredetileg zsidó ünnep (héber nyelven pészah) az
egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepe volt. A húsvét
egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott
termékenységi ünnepekkel is, amelynek elemei a
feltámadás, az új jászületés.

(forrás: Wikipédia)

AA HH úú ss vv éé tt ee rr ee dd ee tt ee

"A feltámadás napja húsvétvasárnap.
Sok országban szokás e napon a
napfelkeltét egy magas hegy tetején
várni. Ehhez több hiedelem
kapcsolódik - egyik szerint a felkelő
nap Krisztus feltámadásának
bizonyítéka, a másik szerint aki jól
figyel, megláthatja benne a Krisztust
jelképező bárányt a zászlóval.
A húsvéti tojás ajándékozása sok
országban e napon történik, nálunk a
hétfői locsoláshoz tartozik. A
hagyományos sonkát már szombat
este, a böjt lezárásával megkezdik.
Vasárnap a sonka mellé tojást, tormát
fogyasztanak. E nap ünnepi étele a

bárány.
Húsvét másnapja Európa-szerte a
játék, a vidámság napja.
Magyarország egyes vidékein e napot
vízbevető hétfőnek is hívják, mert e
nap a locsolás napja. A lányokat régen
kivonszolták a kúthoz, s vödör vízzel
leöntötték, vagy a patakhoz vitték, s
megfürdették. A locsolás, az ősi
termékenységvarázsló és megtisztuló
rítusban gyökerezik. A víz tisztító
ereje a kereszténységnél a
kereszteléshez kapcsolódik. A mondai
magyarázat szerint Jézus sírját őrző
katonák vízzel öntötték le a
feltámadást felfedező, uj jongó

asszonyokat, így akarták
elhallgattatni őket. A locsolás ma is
elterjedt szokás, kissé szelídebb
formában, hiszen gyakran csak
kölnivízzel locsolnak a fiúk, férfiak.
A húsvéti népszokások sorát egy
fehérvasárnapi szokás zárja. A lányok
komatálat készítenek, elküldik
egymásnak. A kosárba, tálra húsvéti
tojás, kalács, ital kerül. Ezzel a
lányok örök barátságot kötnek, s ettől
kezdve komának szólítják és
magázzák egymást egész életükben."

(forrás:Magyar Rádió Ca)




