
 

XVII. évfolyam     1.szám 

- Hogyan lett az önkormányzat jegy-
zője? 
 
Azzal kezdeném, hogy a polgármes-
ter úrral való ismeretségünk régebbre 
nyúlik vissza, 2000 februárjától 
ugyanis én az ő cégénél dolgoztam. 
A község ezért nem volt ismeretlen 
számomra, így amikor a jegyzői 
állás 2004-ben megüresedett, meg-
pályáztam és a testület mellettem 
döntött. 
 
- Milyen feladatokat kell ellátnia a 
jegyzőnek? 
 
A jegyző elsősorban az önkor-
mányzatnál folyó ügyek törvé-
nyességéért felel és irányítja a hi-
vatalt. Teljesen más feladatokat 
kell ellátni egy kisközségben, 
mint egy nagyobb településen 
vagy városban. Ott ugyanis rész-
feladatokra osztják a munkát, itt 
viszont ezt egy személynek kell 
megoldania. 
 
- Hogyan értékeli az elmúlt 
nyolc évben az önkormányzat 
munkáját, a község fejlődését? 
 
Az önkormányzat jó munká-
ját elsősorban az igazolja, 
hogy ebben a nehéz gazda-
sági helyzetben is – nagyon 
sok önkormányzattal 
szemben – működőképe-
sek vagyunk. Hogy a falu 
mennyit fejlődött, azt 
mindenki tapasztalhat-
ja. Az eddig beadott 
pályázataink ugyanis 
szinte 100%-ban 
eredményesek vol-
tak, s azt gondo-

lom, hogy a fa-
lun végigsétál-

va ez min-
denki szá-

mára 
egyér-

telmű. A legjelentősebb pályázataink 
a következők voltak: 

mezőgazdasági műút (Apagyi út) 
hivatal épületének felújítása  
orvosi rendelő felújítása 
szociális otthon bővítése 
közparkok létrehozása 
a régi temető kerítésének felújítá-

sa 
ravatalozó korszerűsítése 
IKSZT létrehozása 
iskola, óvoda átalakítása, korsze-

rűsítése 
 
- Hogy érezte magát községünkben 
és milyennek ismerte meg az itt élő 
embereket? 
 
Nyolc év hosszú idő. Annak ellenére, 
hogy én nem itt éltem, a munkám 
kapcsán igen erős kötődés alakult ki 
köztem és a község lakói kö-
zött. A sényői emberek dol-
gosak, szorgalmasak, nincs 
bűnözés. Bátran kijelenthe-
tem, hogy Sényő egy élhető 
falu. Büszkék vagyunk arra, 
hogy fiatalok és idősek egya-
ránt megtalálják a szá-
mukra megfelelő 
szóra- kozási 
lehető-
ségeket 
is 
(IKSZT, tánccsoport, idősek otthona, 
sportegyesület).  
 
- Végül felmerül a kérdés, hogy mi-
ért is távozik községünkből? 
 
Először is szeretném elmondani, 
hogy ez nem volt könnyű döntés. Az 
egyik ok az, hogy az új önkormány-
zati törvények változása miatt nem 
tudni, 2013-tól mi lesz a kisközségek 
sorsa, és ha valóban több községet is 
összevonnak, nyilván jegyzői állások 
fognak megszűnni. Tehát az én jö-
vőm is bizonytalan. A döntésem má-
sik oka, hogy éppen ebben a nehéz 
időszakban adódott egy lehetőség, 
ami valószínűleg hosszú távra szól. 
Hogy a találgatásokat elkerüljük, 
nem titok, ez a munkakör a Nyírpa-
zonyi Önkormányzat jegyzői állása. 

Ők eljöttek Sényőre, szétnéztek a 
faluban, érdeklődtek az általam 
végzett munkáról és így esett a 
választásuk rám. Ezt a munkakört 
ugyanis többen megpályázták. Ter-
mészetesen, ha az itteni önkor-
mányzatnak szüksége van a segítsé-
gemre, bármikor számíthatnak rám. 
 
- Búcsúzóul mit üzenne a község 
lakosságának? 
 
Szomorú szívvel megyek el Sényő-
ről, hiszen mint már mondtam, egy 
szép időszakot hagyok magam mö-
gött. Köszönöm a község minden 
lakójának a munkámhoz nyújtott se-
gítséget. Külön szeretnék köszönetet 
mondani a munkatársaimnak, a kép-
viselőtestületnek és a polgármester 
úrnak, akik mindvégig töretlenül se-

gítették munkámat.  
 

 

Sényői Igazmondó 

                                      
Dr. Kardos Csaba 8 éven keresztül látta el a jegyzői feladatokat községünkben. Beszél-
getésünk aktualitását az adja, hogy a jegyző úr 2012. február 12-től elköszön az önkor-
mányzattól és munkáját más községben folytatja. 

ÉRTESÍTÉS 
Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy 

gyermeküket óvodába, illetve általá-

nos iskolába az alábbi időpontokban 

írathatják be: 
 

2012. ÁPRILIS 11. 8-12 óra 

(SZERDA)  

2012. ÁPRILIS 12. 8-12 óra 

(CSÜTÖRTÖK) 
 

Kérem, hogy a következő dokumentu-

mokat hozzák  magukkal:  

 

TAJ-KÁRTYA, ANYAKÖNYI KI-

VONAT, LAKCÍMKÁRTYA, ÓVO-

DAI SZAKVÉLEMÉNY 
 

Pataki Lászlóné 

tagintézmény-vezető 

(Ruska Józsefné) 
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AA  FALUGYŰLÉSRŐL AZOKNAK, FALUGYŰLÉSRŐL AZOKNAK, 

AKIK NEM TUDTAK ELJÖNNIAKIK NEM TUDTAK ELJÖNNI  

2012. január 27-én délután zsúfolásig 
megtelt az általános iskola tornaterme. 
A nagyszámú választópolgár figyelme-
sen hallgatták a polgármester úr tele-
püléssel kapcsolatos beszámolóját.  
 

AAA  polgármester úr köszöntötte a 
résztvevőket, majd elmondta, 

mintha tegnap lett volna az elmúlt évi 
Falugyűlés, olyan hirtelen elszállt ez 
az egy év. „ Most vegyes érzésekkel 
nyitom meg a közmeghallgatást, hisz 
azt tudjuk, mi történt eddig, de a jövőt 
kevésbé ismerjük az új önkormányzati 
törvény hiányosságai miatt.” 

A fórum első részében a polgármester 
úr a 2011-es évet értékelte. Hangsú-
lyozta, hogy nehezen indult az év, hisz 
csak az alapnormatívát kapta meg az 
önkormányzat, melyből csak a béreket 
tudtuk kifizetni, dologi kiadásokra egy 
forint sem jutott. Áprilisban gond is 
volt, össze kellett húzni a nadrágszíjat, 
így nagy nehezen sikerült a számlákat 
kifizetni. Novemberben 7 millió forin-
tot, decemberben újabb 10 millió fo-
rintot kapott az önkormányzat, ezek az 
összegek nagy segítséget jelentettek, 
így időben ki tudtuk fizetni a segélye-
ket, béreket, számlákat. Ezen kívül 
okos gazdálkodással mentsvárat nyúj-
tottak a 2011-ben nyert pályázatok. 
Így a 2011-es évet jól zártuk, tartozá-
sok ki lettek egyenlítve. 

A nagy beruházások miatt 60 millió 
hosszú lejáratú hitelünk van, egy főre 
levetítve 40 ezer forint. Ez a tartozás 
akár az államadóssághoz, vagy a többi 
önkormányzathoz viszonyítva csekély-
nek mondható. 

Intézmények: A fejlesztési pénzek el-
nyerésével lehetőség nyílt arra, hogy 
az óvodás gyerekek jobb körülmények 
közé kerüljenek. Tágas csoportszobá-
kat, jól felszerelt mellékhelyiségeket 
sikerült az iskola épületében kialakíta-
ni.  
Továbbra is nyolc tanterem áll az okta-
tás-nevelés rendelkezésére, igaz kiseb-
bek lettek az átalakítással a helyiségek, 
de a csökkenő gyermeklétszám miatt 
ez is elégnek bizonyult. 
A Szociális Szolgáltató Központban az 
elmúlt évben nagy változás nem tör-
tént, az intézményben dogozók végzik 
a feladatukat, mindenki megelégedésé-
re.  
 
Augusztusban megtörtént az IKSZT 
ünnepélyes átadása, a fiatalok és civil 
szervezetek kaptak helyet benne, újabb 

szép épü-
lettel 
gazdago-
dott kö-
zségünk, 
melyre 
büszkék 
lehetünk.  
 
 
Dr. Kardos Csaba jegyző a pályázatok 
eredményességéről számolt be. A Kos-
suth utca felújítása szakaszosan törté-
nik, melynek egy része már elkészült, 
a fennmaradó rész javítása tavasszal 
kezdődik. 2012-ben a hivatal helyisé-
gében szolgálati lakás kialakítására, 
komposztáló ládák beszerzésére nyúj-
tanak be pályázatot, megoldást keres-
nek a beltéri árkok, csatornák rendbe-
tételére. 
A polgármester úr elismerését fejezte 
ki a jegyző úrnak és csapatának a pá-
lyázatok eredményességéért.  
Sikeres volt a tűzifára beadott pályáza-
tunk is, 200 köbmétert igényeltünk, 
melyet meg is kaptunk. 250 kérelem 
érkezett hivatalunkhoz, melyből min-
denki részesült.  
 

Hogyan tovább 2012Hogyan tovább 2012Hogyan tovább 2012---ben?ben?ben?   
   

Az  új Oktatási Törvény semmi-
lyen konkrétumot nem tartal-

maz. Azt biztosan tudjuk, hogy az 
óvoda továbbra is az önkormányzathoz 
fog tartozni. Az iskola szeptember 1-
től állami kézbe kerül, valószínű, hogy 
a 8 osztály helyben marad. Ha mégis 
változik a törvénytervezet, és a felső 
tagozat az anyaiskolához kerül, akkor 
is vannak már elképzeléseink: többek 
között 3. óvodai csoportszoba, ebédlő 
helység kialakítása, bölcsődei helyek 
létrehozása, a könyvtár átköltöztetése 
az iskolába.  
 
A konyhát júliustól a tervek szerint 
vagy vállalkozó veszi ki, vagy külső 
beszállító fogja biztosítani az étkezte-
tést. Az önkormányzatnak fontos fela-
data ennek előkészítése.  
Továbbra is áruljuk a hivatal épületét, 
ha sikerülne eladni, az is az itteni em-
berek érdekeit szolgálná, hisz új mun-
kahelyek teremtésére adna lehetőséget.  
A kommunális hulladékszolgáltatás 
nem változik, továbbra is 14.000,- Ft/
év.  
Továbbra is vállalja a költségeket az 
önkormányzat és a vérvétel 2012-ben 
is ingyenes lesz.  
 

A civil szervezetek állnak a maguk 
lábán, működnek, az önkormányzati 
támogatás minimális, saját bevételre 
kell törekedniük, hogy működőképe-
sek maradjanak. A közfoglalkoztatásra 
továbbra is pályázunk, az idén 75 főre 
kaptunk támogatást változó időtartam-
ra. A Nyírség Vízgazdálkodási Társu-
lat 20 főt alkalmaz, ez is hozzájárul 
községünkben a munkanélküliség 
csökkentéséhez.  
 
Az idei költségvetés tervezés alatt áll, 
reméljük, hogy minimális forráshiány-
nyal számolhatunk.  
 
Mindössze két hozzászólás volt a hall-
gatóság részéről: Lesz-e ebadó? Mikor 
számíthatnak a Szabadság utca rendbe-
tételére?  
 
Ebadót nem vezetnek be, az utca 
rendbehozásához a szükséges anyago-
kat az önkormányzat biztosítja, a társa-
dalmi munkát pedig az utca lakói szer-
vezzék meg. 
 
Jó hangulatban, tombolasorsolással 
zárult a falugyűlés. 
   

Ruska Józsefné 

Nyomdai munkálatok:   

Nyír-Aqua-Print Kft.+36-30/249-4979  

 

Elérhetőségek: 4533 Sényő, Kossuth Lajos 

utca 69. Telefon: 42/231-704   

E-mail: k1358@koznet.hu  

Honlap: http://www.senyo.hu 

Főszerkesztő: Ruska Józsefné   

Sporthírek: Mezei László  
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Sényői Igazmondó Sényő Község 

Önkormányzatának lapja. 

 Felelős kiadó: Sényő Község 

Önkormányzata 

http://www.senyo.hu


2012. április Sényői Igazmondó 3. oldal 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELFOGADTA A KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT  

A döntéseket jól előkészítették 

A  képviselő-testület legutóbbi ülésén a polgármester úr 

előterjesztette a 2012. év költségvetési javaslatát. Vass 

Istvánné a pénzügyi bizottság elnöke ismertette az általa 

vezetett szervezet véleményét, amely a tervezetet szintén 

elfogadásra javasolta.  

 

Bevételek összege: 313.088 ezer Ft  

Kiadás: 323.062 ezer Ft 

Forráshiány: 9.974 ezer Ft 

 

Pehely Zoltán polgármester előterjesztette: a 2012-es év 

elsődleges feladata az intézmények működtetése. A kötele-

ző feladatokon túl önként vállalt feladatokat nem tudnak 

finanszírozni. Az intézményekben minden esetben a takaré-

kos gazdálkodást helyezik előtérbe. Az eszközbeszerzések, 

szakmai fejlesztések érdekében igénybe veszik a pályázati 

lehetőségeket. A munkanélküliek foglalkoztatására 19.093 

ezer forintot határoztak meg, ehhez a 15%-os önerőt az 

önkormányzatnak kell biztosítani, a foglalkoztatás hat órá-

ban történik folyamatos kiközvetítéssel. Az önerő hozzáté-

tele jelentős gondot jelent a hivatal számára.  

A bevételi forrásokat már teljes egészében feltárták, az adó-

bevételeket nem lehet magasabb szintre emelni. Az évközi 

beruházásokat (KEOP, külső csatorna) pályázati pénzből 

oldják meg. A jelenleg tervezett 9.974 ezer forint forráshi-

ány nem ad megnyugtató évkezdést, hisz az ÖNHIKI pá-

lyázati lehetőségei nagyon leszűkültek. Ennek ellenére a 

megváltozott szabályzatnak megfelelően fogják a kérelmet 

benyújtani a hiányt kiegészítő támogatásra. Az önkormány-

zati létszám előirányzata az alábbiak sze-

rint alakul:  

 

igazgatás:                                                    7 fő 

ebből köztisztviselő:                                   6 fő 

intézményi étkeztetés:                                1 fő 

könyvtár:                                                    1 fő 

mezőőr:                                                      1 fő 

IKSZT:                                                       1 fő 

 

Polgármesteri Hivatal összesen:        11 fő 

 

A képviselő-testület az előterjesztett költségvetést megvi-

tatta és egyhangúan elfogadta.  

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a 

polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellá-

tásáért pedig a jegyző felelős. A kimutatott forráshiány 

részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-

testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse el 

az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormány-

zati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igény-

bejelentést. A rendelet kihirdetése napján lépett hatályba, 

de a rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni. A 

képviselő-testület arról is döntött, hogy a február 13-án 

megüresedett jegyzői állás betöltésére pályázatot írnak ki. 

Amíg nem születik eredmény, addig a jegyzői feladatokat 

Bunász Jánosné megbízott jegyző látja el. 
(Ruska Józsefné) 

Állampolgári Bizottság az 

Emberi Jogokért Alapítvány 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-63-55 

E-mail: info@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 

Állampolgári Bizott-
ság AZ Emberi Jogokért 

FELHÍVÁS! 

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? 

 

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenes-

ség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek 

állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapít-

ványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás 

témájában. 

Sérelmek a pszichiátrián! 

 

Ha úgy érzi, pszichiátriai keze-

lése során Önnel szemben visz-

szaélést követtek el (jogtalan 

beszállítás, szexuális zaklatás, 

bántalmazás, stb.), írja meg 

panaszát az alábbi címre, vagy 

hívja az alábbi telefonszámot:  

CCHR 

Minden információt bizalmasan kezelünk ! 

Lomtalanítás 
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sényő 

településén a lomtalanítást a Nyír-Flop Kft. 

2012. Április 5-én CSÜTÖRTÖKÖN végzi. 

Kérjük, hogy az elszállítandó hulladékot úgy helyezzék 
el a közterületen, hogy a jármű és gyalogos forgalmat 

ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól meg-
közelíthető legyen, továbbá ne járjon baleset vagy kár-

okozás veszélyének előidézésével. 

Az ANTSZ felhívásának értelmében kérjük a lakossá-
got, hogy „Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé ki-

rakni, mivel az sok esetben nem azonosítható, és a cso-
magoló anyagok sérülése miatt, mind a környezetre, 

mind az ember egészségére megnövekedett kockázatot 
jelent”. 

Veszélyes hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festé-
kes göngyölegek, növényvédő szerek és azok csomago-
lása, használt hűtőberendezések, veszélyes összetevőjű 

tisztítószerek és göngyölegeik, elektronikai cikkek, 
használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, 

gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi stb. 

http://www.senyo.hu
http://www.senyo.hu/
mailto:info@cchr.hu
http://www.emberijogok.hu
http://www.emberijogok.hu/
http://www.emberijogok.hu
http://www.emberijogok.hu
http://senyotelepules.wordpress.com/2012/02/13/lomtalants-2/
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Az  év végi ünnepek után, meg-

hitten kezdtük az újévet.  

A mögöttünk álló szokatlanul hideg tél 

túl hosszúnak tűnt a szobafogságra 

ítélt idős emberek számára. A bentla-

kásos otthon lakói, a foglalkoztatás 

keretében folyamatosan készülődtek a 

tavaszvárás, illetve a tél temetésének 

hangulatában. A farsang előzménye-

ként a hagyományoknak megfelelően a 

lakók kiszebábot készítettek, amit tél-

űzés jelképeként égettek el. A hideg 

ellenére a program meleg hangulatot 

hozott, ami köszönhető a lakók és a 

klubtagok, illetve a dolgozók lelkese-

désének. A lakók hozzájárultak még e 

program színesebbé tételéhez, szívme-

lengető versekkel készültek, majd zá-

rásként a klubtagok énekeltek és tán-

coltak, mely bizonyítja a jó a hangula-

tot.  

Ugyanilyen buzgalommal és lelkese-

déssel készültek lakóink és dolgozóink 

a farsang megünneplésére. Jelmezeket 

készítettek és igazi zenés produkciók-

kal, dekorációval lepték meg a „zsűri” 

és a közönség tagjait. Nagyon jól sike-

rült rendezvénynek könyvelhetjük el 

ezt az ünnepséget, a jól felkészült jel-

mezesek, illetve a nézőközönség is 

egyaránt jól érezte magát, amit Soltész 

Józsi kollégám szervezési munkájának 

köszönhetünk. A hangulat fokozásának 

érdekében nem volt rest ő maga is jel-

mezt ölteni, illetve kollégáinkat is be-

vonni. 

A foglalkoztatóban virágokat, és más  

 

dekorációs elemeket készítettek, 

amely, mára az intézmény folyosóit, és 

helységeit teljesen új ruhába öltöztette 

Az idősek klubjában is folyamatos 

programok várják a tagokat, az év első 

negyedében a mindennapi klubéletben 

remek hangulatú kézműves foglalko-

zásokat biztosítottunk a nyugdíjasaink-

nak. Ezenken a foglalkozásokon a leg-

kedveltebb a gyöngyfűzés volt, illetve 

a farsangi álarcok, maszkok készítése. 

Ezeket a gyöngyből készült ékszereket 

pedig egy tabló elkészítése után a fo-

lyosó falára helyeztük el, így mindenki 

gyönyörködhet a munkájában.  

 

A klub is új 

ruhába öltözött, ami nyug-

díjasaink keze munkáját dicséri, a 

farsangra nyugdíjasaink is készültek 

különböző álarcok készítésével, amit 

az ünnepség után szintén elhelyeztünk 

a folyosó falán. A klubtagjaink a far-

sangi rendezvényhez hozzájárulva fi-

nom fánkokat sütöttek, majd vendégel-

ték meg a lakókat és dolgozókat is. A 

fentiekből látszik, hogy az együttmű-

ködés, illetve a munkamegosztás jól 

működik az intézmény falai között. 

 

Jó kapcsolatot ápolunk az Általános 

Iskola és Óvoda dolgozóival is, min-

den rendezvényükre meghívást ka-

punk, amit szívesen elfogadunk, így 

részt vettünk az iskolai farsang, illetve 

az ünnepélyes március 15-ei rendezvé-

nyükön is.  

 

Intézményünkben március 

08-án tartottuk a Nőnapot. 

Pehely Zoltán Polgármes-

ter úr kedves szavakkal és 

egy-egy szál virággal kö-

szöntötte a lakókat és a 

klubtagok női tagjait egya-

ránt. Az idősek kihasznál-

va az ünnepi alkalmat, 

rögtönzött kis versikékkel, 

mondókákkal viszont kö-

szöntötték névnapja alkal-

mából polgármester urat. 

A nyírturai intézménybe a 

kollégákat és időseket Mi-

kó Gábor polgármester úr 

köszöntötte, valamint  

Hírek, események a Szociális Szolgáltató Központ életéből  
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Soltész József és Rubóczki Tibor kol-

légáink meleg szeretete örvendeztette 

meg ezen a napon az intézményben élő 

és dolgozó hölgyeket. 

 

Az idősek klubjában a névnapokat ösz-

szevontan ünnepeljük. Egy évben há-

rom alakalommal köszöntjük az ünne-

pelteket Az első ilyen összevont név-

napi ünnepséget március 22-én tartot-

tuk, ahol a  Julianna, Matild, József, 

Tibor, Piroska, Sándor, Veronika, Ár-

pád, Vaszilika, László nevű tagokat  

 

 

 

 

 

 

polgármester úr köszöntötte. A jó han-

gulatról Árpi bácsi és a tangóharmoni-

kája gondoskodott. A programok szer-

vezésében és bonyolításában minden 

munkatárs segédkezik, amit ezúton is 

köszönök, de külön köszönetet szeret-

nék mondani Takácsné Szabó Csillá-

nak, Gáll Lászlónénak Sárosi Zoltán-

nénak, és Soltész József kollégáknak a 

kiemelkedő szervező és tartalmas 

munkájukért.  

 

 A decemberben Budapesten megren-

dezett „Nyugdíjas Expón” történt tár-

gyalások után most már biztos, hogy a 

Megyei Nyugdíjas Találkozó május 12

-én Sényőn kerül megrendezésre. Erre 

a találkozóra negyven nyugdíjas szer-

vezettől közel ötszáz nyugdíjas részvé-

telét és a megyei állami és nyugdíjas 

szervezetek vezetőit várhatjuk. A pon-

tos adatokról, programokról a helyi 

lakosságot külön szórólapon tájékoz-

tatjuk.  

 

A cikk végén pedig egy kel-

lemetlen kötelességemnek 

kell eleget tennem. 

Nyíregyháza Megyei 

Jogú Város Közgyűlé-

sének a feladata a szoci-

ális intézmények intéz-

ményi térítési díjának a 

megállapítása. A térítési 

díjakat minden év április else-

jéig felül kell vizsgálni, és a meg-

állapításokat a fenti szervnek rendelet-

be kell foglalni, így az  

Idősek Otthonában a Sényői Intéz-

ményben az intézményi térítési díj 

2012 április 01-től havi 66.000 Ft/fő, a 

Nyírturai Idősek otthonában 75.000 Ft/

fő.  Sényőn a térítési díj négy éve nem 

változott, de sajnos az óriási nyers-

anyag árak és rezsi költségek emelése 

szükségessé tette a térítési díjak emelé-

sét, de más intézményekhez viszonyít-

va még mindig nálunk a legalacso-

nyabbak a fizetési kötelezettségek. 

Az étkeztetés térítési díja Sényőn nem 

változott, Nyírturán adagonként 20 

forinttal emelkedett. Az idősek klubja 

és a házi segítségnyújtás továbbra is 

térítésmentesen lesz az ellátottak szá-

mára mind két településen 2012-ben 

biztosítva. 

 
Végül pedig magam, és az intézmény 
dolgozói és lakói nevében Áldott Bé-

kés Húsvéti Ünnepeket kívánok  
községünk minden lakója számára! 

                                                                                                                  

Vass Istvánné  

 
 

Ne sirass a fejfámnál állva! 

Nem vagyok ott, 

Nem alszom. 

Ezernyi fúvó szél vagyok, 

A hó gyémántragyogása vagyok. 

Az érett magba zárt napsugár vagyok. 

Őszi eső vagyok. 

Ha nyugodt reggelen felébredsz, 

Az égre kelő madarak 

Fürge szárnycsapása vagyok. 

A csillagok éji fénye vagyok. 

Ne sirass a fejfámnál állva! 

Nem vagyok ott, 

Nem alszom. 

(Mary Frye) 
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…és társaik szereztek 
nagy-nagy meglepetést 

fellépésükkel a 2012. február 24-én 
megrendezett Farsangi Mulatsá-
gon, az általános iskola gyönyörűen 
feldíszített tornatermében. 
Láthattunk piros-fekete kánkán 
szoknyás fiúkat és lányokat, fehér 
„tornyos-parókás” korabeli tánco-
sokat és charlestont járó apróságo-
kat. Találkozhattunk Hófehérkével 
is, aki a hét törpe segítségével ala-
posan helybenhagyta a gonosz 
mostohát. Még egy valódi, a han-
gos tapstól és zenétől megijedt kis-
kutya és nyuszi is színesítette a 
programot.  
Az osztályok körében népszerűbb 
volt a csoportos fellépés, de akad-
tak egyéni jelmezes felvonulók is. A 
délutánt az óvodások kedves kis 
megnyitója vezette be, majd követ-
keztek a különböző maskarákba 
öltözött általános iskolások. Volt 
közöttük boszorkány, focista, tán-
cosnő, cica és egy regiment katona.  
Mint az már lenni szokott és köz-
helynek számít, a zsűri (Lippai Csa-
ba, Soltész Józsefné, Takács István-
né, Mezei László és Molnár Tamás) 
„nehéz helyzetben volt”, mikor 

döntésre került sor. 
Az alsósok bemutatói 
közül mindegyik egyformán bámu-
latba ejtette őket, ezért aztán nem 
csoda, ha egyöntetűen első helye-
zést ért el mind a négy osztály. A 
felső tagozatosok eredményei: első 
lett a 7. osztály, második az 5. osz-
tály, harmadik a 8. osztály, és ne-
gyedik a 6. osztály. 
Az egyéni kategóriában harmadik 
lett Sándor Dóra „boszorkány” és 
Petrimán Milán „katona”, második 
Koponyás Eszter „cica”, első helyen 
pedig Mikulás Milán „rádiós kato-
na” és Szanyi Dominik „álcázott 
katona” megosztva végzett és vitte 
el a pálmát.  
A győztes osztályok oklevelet és 
finom csokitortát kaptak, majd az 
átöltözés után kezdetét vette a vár-
va várt farsangi disco – az elmarad-
hatatlan tombolasorsolással és bü-
fével. Az estébe nyúló délután igazi 
nyertesei a gyerekek voltak, de ne 
feledkezzünk meg arról, hogy sok 
pedagógus és szülő áldozatos mun-
kája is kellett ennek az igazán jó 
hangulatú napnak a megvalósításá-
hoz. Köszönet érte!  

(H.Sz.Cs.A.) 

Bumm-Bumm Cirkusz, Apáca -show, 
/Zsákbamacska, Doktor Bubó…  

A könyvtárban…  

JANUÁR: Az elmúlt év novemberé-
ben megrendezett Origami-
foglalkozás, és a decemberben tartott 
téli ablakdekoráció-készítés sikerén 
felbuzdulva újabb kézműves-
foglakozást tartottunk január végén, 
mely egy hétig minden délután bevon-
zotta a nem csak olvasni vágyó, 
ügyes kezű gyerekeket a könyvtár-
ba. Ajándékdobozokat ragasztottunk 
az iskolásokkal. Bármilyen dobozt 
fel lehetett díszíteni régi katalógu-
sokból kivágott, gyönyörű virágokat 
és gyümölcsöket ábrázoló képekkel. 
Mindössze ollóra, ragasztóra, no és 
egy kis kreativitásra volt szükség az 
ötlet megvalósításához.  A gyerekek 
lelkesen gyűjtötték össze a különbö-
ző méretű kiürült teás-, fogkrémes-, 

cipősdobozokat, sőt, még műanyag 
margarinos csészéket is ügyesen 
„öltöztettek fel” – saját ízlésüknek 
megfelelően.  Az elkészült munkákat 
mindenki hazavihette és ékszer-, haj-
csat- és képeslapgyűjtőnek használta 
fel, mások ajándékot tettek bele, mely-

lyel szüleiknek, barátaiknak kedves-
kedtek. 
 
FEBRUÁR: 2012. február 8-án 1615 
órától „A könyvtár nem csak „könyv-
tár” – A diafilmek újrafelfedezése” 
címmel rajzfilmvetítést tartottunk az 
IKSZT épületének könyvtárszoba ré-
szében. A zord időjárás ellenére szép 
számú érdeklődő jelent meg a rendez-
vényen: a nagyobb gyerekek egyedül, 
a kisebbek szüleikkel foglalták el  
helyeiket a teremben. A levetítendő 
filmeket közösen választottuk ki, így 
sor került a Hamupipőke, A megszö-
kött játékok, a Zengő ABC, Mesélnek 
az évszakok, Jumbó, a kiselefánt, Me-
sék Mátyás királyról és a Róka Rudi a 
falurossza c. rajzfilmek megtekintésé-
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re, miközben az önként jelentkező 
anyukák (néha vicces kommentárokkal 
tarkítva) olvasták fel a képek alatt 
megjelenő szöveget. Nemsokára a  
3.-4. osztályos gyerekek is összeszed-
ték a bátorságukat és hol felváltva, hol 
kórusban olvasták fel a meséket, ver-
seket. Mindannyian nagyon élveztük a 
vetítést, hisz a legkisebbeknek új él-
ményt nyújtott, az idősebbeknek pedig 
alkalmuk nyílt egy kis nosztalgiával 
felidézni gyermekkorukat. A tervezett-
nél hosszabbra nyúlt az este, másfél 
órán keresztül tartott a vetítés. Közö-
sen elhatároztuk, hogy amint lehetőség 
nyílik rá, többször is megismételjük a 
jó hangulatú találkozót. Köszönet illeti 
a gyerekeket, akik lelkesen közremű-
ködtek a délután vidámabbá tételében 

és köszönet azoknak a szü-
lőknek is, akik lehetővé tet-
ték gyermekük számára, 
hogy egy élménydús estével 
gazdagabbak lehessenek. 
Reméljük, legközelebb má-
sok is eljönnek! 
 
MÁRCIUS: A hónap elején 
a 4.-5. osztályos gyerekekkel 
megnéztük egy állatmentő 
szervezet (www.pcas.hu) 
honlapját, melynek hatására 
a kis olvasók úgy döntöttek, 
„Tappancs Állatvédő Egyle-

tet” hoznak létre Sényőn is, a gyep-
mesteri telepen elaltatásra váró kutyu-
sok megmentése érdekében. Tették ezt 
azon indíttatásból is, hogy felhívják a 
figyelmet a napjainkban egyre burján-
zó állatkínzásokra, az ivartalanítás 
fontosságára és a helytelen bánásmód 
veszélyeire. Lelkesen fogtak hozzá, 
hogy a saját kezűleg készített rajzokat 
kifüggesszék a sokak által látogatott 
helyekre (iskola, boltok, posta, orvosi 
rendelő, stb.). Közös munkával elké-
szült egy nagy plakát is, mely a helyi 
általános iskola aulájában került kihe-
lyezésre. Folyamatban van logó, tagsá-
gi kártya és jelvény megtervezése, 
melyet csak olyan személy kaphat 
majd meg, aki részt vesz a kitűzött 
célok megvalósításában és az egylet 

munkájában. Hogy a szavakat tett is 
kövesse, önálló ötletként gyűjtésbe 
fogtak, mellyel anyagi segítséget kí-
vánnak nyújtani a rászoruló állatok 
számára. Perselyt készítettek, melyet 
iskolájuk titkárságán helyeztek el, és 
amelybe várják az olyan gyerekek és 
felnőttek adományait, akik szívügyük-
nek tekintik az állatok jólétét és védel-
mét. Ha a persely megtelik, közösen 
szeretnék átadni a felajánlásokból be-
folyt összeget a nyíregyházi gyepmes-
teri telepen árválkodó kutyusok életé-
nek megmentésén fáradozó lelkes ál-
latvédő szakembereknek, akikkel már 
fel is vettük a kapcsolatot. Egy kis kö-
zségben, ahol szűkösek az anyagi for-
rások és nem túl szélesek a lehetősé-
gek egy ilyen kezdeményezés megva-
lósításához, dicséretre méltó a gyere-
kek lelkes összefogása, tenni akarása, 
valamint szép gesztus azoktól a támo-
gatóktól (tanárok, szülők, különböző 
intézmények dolgozói, állatbarátok), 
akik adományaikkal és példamutató 
erkölcsi támogatásukkal segítik gyer-
mekeinket egy nemes cél elérése érde-
kében. 

Horeczkyné Szabó Csilla Anita 
könyvtáros 

Hihetetlenül boldog vagyok!! Nagyon örültem a levélnek! 
A gyerekek ilyen lelkes ténykedése valóban példa értékű és 
dicséretre, elismerésre méltó!  
Erősen gondolkodom azon, hogy mivel tudjuk majd jutal-
mazni őket azon kívül, hogy természetesen találkozunk, 
beszélgetünk és a minimum, hogy mindenkit tiszteletbeli 
tagunkká fogadunk a szervezetben, melyről oklevelet is 
kapnak majd tőlünk az áldozatos munkájukért! Ehhez min-
denképp szeretném kérni segítségét, hogy a nevüket ponto-
san megtudjuk, hogy találkozónk előtt kitölthessük szá-
mukra elismerő okleveleinket!  
További együttműködésre is sor kerülhet, szívesen bevon-
juk őket munkánkba, ha meg tudjuk találni a kommuniká-
ciós csatornákat, amely leginkább az internet lehet. Akkor 
folyamatosan tudunk nekik feladatot és sikerélményeket 
biztosítani!  
Legkorábbi nagyobb rendezvényünk május 6-án kerül 
megrendezésre Nyíregyházán "Állati" Fesztivál néven a 
bujtosi városligetben. Ide is szeretettel várjuk a gyerekeket 
sorainkba, ahol  "komolyabb" feladatokat is tudunk nekik 
adni, hogy segítsék a munkánkat a fesztiválon, illetve ha 
bármelyikőjüknek esetleg vannak szereplési ambíciói vagy 
szólni szeretne kortársaihoz, ehhez is lehetőséget tudunk 
biztosítani. Kapnak PCAS szervezeti pólót is, hogy láthas-
sa mindenki hovatartozásukat és büszkék lehessenek arra, 
amit tesznek!  
Bármilyen közös munkára, együttműködésre nyitottak va-
gyunk, és szívesen segítjük, támogatjuk ezeket a gyereke-

ket, nehogy 
alább hagyjon 
lelkesedésük! 
Olyan kevés az 
ilyen eset, hogy 
ők nagyon sok 
mindent meg-
érdemelnek 
azért, amit 
tesznek!
  
Nagyon szépen 
köszönjük ezt a 
nagylelkű és nemes tettet és felajánlást! Igyekszünk méltó-
ak maradni rá és minél előbb összehozni egy találkozót 
még a fesztiválunk előtt. Az általuk összegyűjtött adomány 
átadására leginkább a rendezvényen keríthetnénk sort, ahol 
sok ember előtt történhetne ez meg, fotókat is készítenénk 
erről és bekerülnének albumunkba is!  
Ha esetleg kivitelezhető a könyvtárban egy ilyen program 
megszervezése, akkor szívesen találkozunk a gyerekekkel 
például egy szombat vagy vasárnap délután!  
Köszönetünk jeléül a gyerekek (és segítőik) viszontláthat-
ják magukat közösségi oldalunk köszönő mappájában, il-
letve weboldalunk főoldalán egyaránt, hiszen tettük való-
ban példaértékű, mondhatnám egyedülálló! 

 
Üdvözlettel: Vidra Betty - PCAS  

Vidra Beáta (PCAS) válaszlevele a sényői gyerekeknek 

http://www.senyo.hu


8. oldal Sényői Igazmondó 2012. április 

A 

2011/2012 tanév munkatervében meg-

fogalmazott főbb célkitűzéseink az 

oktatásban, hogy minden tanuló sajá-

títsa el az életkorának megfelelően a 

tantervi követelményeket.  

Külön gondot fordítunk az alapismere-

tek és alapkészségek biztos megtanítá-

sára.  

Nagy figyelmet fordítunk az életkori 

sajátosságokra, ennek megfelelően 

játékos, kreatív feladatokkal, a sikerél-

mény minél több biztosításával ösztö-

nözzük a tanulási motivációt.  

Célunk az iskola házirendjének követ-

kezetes betartatása. A megjelenés,  

viselkedés, környezet kultúrája. Kör-

nyezetünk védelme, környezettudatos 

magatartás kialakítása. Célkitűzéseink 

megvalósítása érdekében az oktatás 

osztályonként zajlik. Összevont órák 

megtartására csak hiányzások esetén 

és szakmai szempontok miatt egy-két 

tanórán került sor, melyek jórészt  

készségtárgyak.  

 

Iskolánkban a tanulók másnapra törté-

nő délutáni felkészülése 1 napközis, és 

1 tanulószobai csoportban történik. A 

kollégák a házi feladatok elkészítésé-

nek ellenőrzése mellett, nagy hang-

súlyt fektetnek az eredményes tanulási 

módszerek tanítására, a tanulási nehé-

zségekkel küzdők segítésére, a diákok 

tanuláshoz való viszonyának javításá-

ra.  Meg szeretném említeni, hogy ta-

nulóink hozzáállása még kívánni való-

kat hagy maga után. A tanulás nélküli 

aktív pihenő időben sokat tartózkod-

nak a szabad levegőn, ahol elsősorban 

mozgásos játékokkal kerül sor a  

fáradtság oldására.  

 

A következő szakköri foglalkozások 

működnek iskolánkban - középiskolai 

előkészítő: matematika, magyar nyelv 

és irodalom, sportszakkörök.  

Ezeken a foglalkozásokon egyénre 

szabottan kerül sor a felzárkóztatásra 

és a tehetséggondozásra. Itt szeretném 

megemlíteni, hogy tekintettel arra, 

hogy jelenleg a tankötelezettség 18 

éves korig tart, minden tanulónk bead-

ta jelentkezését különböző középisko-

lai intézménybe. Túl vannak a felvételi 

vizsgákon azok, akiknek a felvételijé-

hez ez szükséges. Vannak, akik a vitt 

pontszám alapján várnak az elbírálás-

ra. Végleges döntés április közepén 

várható. Reméljük minden tanuló az 

általa választott intézménybe nyer fel-

vételt. 

Diákjaink eredményesen szerepeltek a 

RISZ Megyei Kémia versenyen. Ma-

gyar Dóra 18 versenyző közül az 5. 

helyezést szerezte meg. Pető Balázs a 

10. helyen végzett. Felkészítő tanár 

Prókai Kornél. Gratulálunk nekik. 

Köszönetet szeretnék mondani a gye-

rekeknek és a felkészítő tanároknak a 

farsangi és a március 15-ei ünnepi  

műsorban való közreműködésért.  

 

Iskolánk március 22-én a Víz  

Világnapja alkalmából egész délelőttöt 

betöltő rendezvénnyel hívta fel a részt-

vevők figyelmét vizeink megóvásának 

fontosságára. A szünetekben filmvetí-

tésekkel szemléltettük vizeink helyze-

tét, állapotát, megóvásának lehetősé-

geit.  

 

Április 4-én tanulmányi kirándulásra 

készülünk. Valamennyi tanuló látoga-

tást tehet a Parlamentben, valamint a 

Planetáriumban, ahol részesei lehetünk 

a „Földtől a csillagokig” című utazás-

nak. 

 

A tavaszi szünet április 5-9-éig tart. 

Az első tanítási nap április 10. (kedd).  

Természetismeret versenyre készülünk 

másik 18 iskola részvételével április 

18-19-én. 

 

Iskolánkban több új kezdeményezés 

bontogatja szárnyait. A „Tappancs” 

állatvédő egylet mellett kiemelkedő 

eseménnyé nyilvánítjuk minden évben 

az intézményünk mellett fészkelő  

gólyák érkezését. Figyelő szolgálat 

alakult a gyerekek körében, tekintettel 

arra, hogy településünk a Hortobágyi 

Nemzeti Parkhoz, és tartozik jelente-

nünk, kell a gólyák érkezésének idejét, 

a született fiókák számát. Mi tovább 

gondoltuk ezt.  Névadó pályázatott 

hirdetünk a felnőtt és kisgólyák elne-

vezésére. Az ötleteket az iskola titkár-

ságán várjuk. Makettet készítettünk, 

amelyet az aulában helyeztünk el. A 

mi jelképes gólyánk már a fészkén ül. 

Ennek a kezdeményezésnek legyetek 

ti is részesei!  

 

 

A gyerekek rendszeresen, szépen,  

tisztán járnak óvodába. Nem jellemző 

a sok hiányzás. A foglalkozásokon 

szépen lehet velük haladni, tudunk 

készülni ünnepélyekre, rendezvények-

re.  

A tisztaságukat havonta ellenőrzi a 

védőnő, akivel tartjuk a kapcsolatot 

és  tájékoztatjuk egymást a gyerekek-

ről. A háziorvos is megmérte, meg-

vizsgálta őket ebben a félévben. 

Az oktatómunkánk során hasznosítjuk 

a továbbképzéseken szerzett ismerete-

inket, tapasztalatainkat. 

Oktatásról… 

ÓvodaÓvodaÓvoda   
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Például: 

 

• tánc és drámajátékok tanítása, játszása  

• gyermekjátékok, néptánc tanítása  

• alkalmazzuk a gyógytestnevelést, beépítve a min-

dennapos testnevelésbe a tartásjavító, izomerősítő 

gyakorlatokat 

• beszédkészség fejlesztése is történik, nem csak a 

logopédiai foglalkozásra járó  gyermekekkel, ha-

nem csoportosan és egyénileg is   

•  kedden a logopédus, szerdán a pszicholó-

gus, csütörtökön délelőtt a fejlesztőpedagógus jár a 

gyerekekhez.  

Minden foglalkozást nagyon várnak, és nagyon sze-

retik. Kapnak házi feladatokat, amit rendszeresen 

elkészítenek. Foglalkozások után megbeszéljük a 

tapasztalatokat és teendőket. 

 

Terveink között szerepel a nyíregyházi Vadasparkba 

történő kirándulás megszervezése.  

Június első szombatjára tervezzük a ballagást és az 

évzáró ünnepélyt. Fontosnak tartom a jó kapcsolat 

fenntartását és ápolását mind a szülőkkel, a dolgo-

zókkal, kollégákkal, a vezetőséggel, a fenntartóval. 

 
Szeretném megköszönni az Önkormányzatnak, az 
Intézményfenntartó Társulás vezetőinek, hogy a gye-
rekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges felté-
teleket biztosítja számunkra, a pályázati lehetősége-
ket figyeli és megpályázza. 
További jó együttműködést és jó munkát kívánok 
mindenkinek! 

     Pataki Lászlóné 

 tagintézmény-vezető 

Március 14-én megemlékezést tartott iskolánk az 1848-as  

forradalom és szabadságharc tiszteletére. Az ünnepi műsort az 

iskola tanulói, és az iskola néptánc csoportja adta. A meghí-

vott vendégek mellett a falu apraja-nagyja is kíváncsi volt a 

megemlékezésre. Az előadást színesítették a látványos fotók 

és videók. Az ünnepség végén az iskola hagyományaihoz  

híven az 1. osztályosainkat Kossuth Apródjaivá avattuk.  

Ekkor került sor az egy hónappal ezelőtt meghirdetett 

„Hazám, hazám, te mindenem…” elnevezésű rajzpályázat 

eredményhirdetésére is.  

 

Helyezettek: I. Mikó Eszter (7.o.), II. Tóth Renátó (5.o.), III. 

Tóth Ágnes (5.o.) 

 

Külön szeretnénk megköszönni a dekorálásban való segítségét 

Mikó Tibor Istvánnénak, Pataki Lászlónénak és Mikulásné 

Bakos Tímeának. 
 

Csobán Gergő és Prókai Kornél        
“A Mindenség nem értelmetlenül kattogó, öntudat-

lan gépezet, hanem minden ízében Tudatos világ, 

amelyet egy Tökéletes Intelligencia teremtett, sőt 

benne van! Az atomoknak is van szerény értelmük, 

emlékük, érzékenységük, ők is követnek valamit: 

egy gondolatot, egy mintát, egy energia-törvényt, 

amelyből kristályok, hegyek, csillagok, növények és 

állatok lesznek…. Az igazság nem az, amit gondo-

lunk – hogy mi okos emberek egy oktalan Univer-

zum lakói vagyunk, hanem éppen fordítva: mi okta-

lan, önhitt és buta emberek egy abszolút intelligens 

világnak nem “lakói”, hanem elválaszthatatlan ré-

szei vagyunk, melyben minden mindennel össze-

függ! Nem tőlünk független díszletben élünk – ha-

nem egyek vagyunk vele. Semmi sincs “külön”.”  

(Müller Péter) 

 

ÁLDOTT, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍ-

VÁN MINDENKINEK  

A SÉNYŐI IGAZMONDÓ SZERKESZTŐSÉGE! 

 „Talpra magyar, hí a haza….” 
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Az IKSZT, megnyitásától az elmúlt hét 

hónapban mozgalmas napokat élt át. Az 

új intézmény falai között kapott helyet a 

Teleház, megújult gépparkjával, látoga-

tottsága, valamint kihasználtsága maxi-

mális (napi átlagban 20 fő). Örömmel 

tapasztaljuk, hogy egyre több felnőtt 

veszi igénybe ezen szolgáltatásunkat. 

Itt szeretnénk tájékoztatni a tisztelt la-

kosságot, hogy 2012. április 01-től NET-

KLUB-ot indítunk, melynek célja, hogy 

a számítógép kezelési alapismereteket, 

illetve a digitális írástudást elsajátíthas-

sák a résztvevők. Ezen szolgáltatásunk 

ingyenes, jelentkezni az intézményben 

Sujszterics Dánielnél lehet. 

 

A tánccsoport augusztus óta szintén az 

épület falain belül próbál, jelenlegi lét-

száma 69 fő, akik 4 korcsoportban pró-

bálnak. A nagylányok 2011 novemberé-

ben Robertóval, a Mulatós Masszőrrel 

Kecelen, a Nóta Tv Pertu-Party c. műso-

rának televízió felvételén vettek részt, 

mely műsor már látható a csatornán.  

2011. november 26-án a Budapesti 

Nyugdíjas EXPO-n lépett fel a tánccso-

port 2 nagycsapata, illetve a Szociális 

Szolgáltató Központ klubtagjai, valamint 

a dolgozók. Óriási élmény volt, hiszen 

egyszerre állt a színpadon 4 generáció, 

közel 50 ember. Számos dicsérettel, és 

jó kívánsággal térhetett haza csapatunk, 

valamint a Megyei Nyugdíjas Szövetség 

ígéretével, mely szerint a soron követke-

ző Megyei Nyugdíjas Találkozó Sényőn 

kerül megrendezésre. Az ígéretből mára 

rendezvény lett, mely 2012. május 12-én  

 

 

 

 

kerül megrendezésre, és 

már most folynak a szervezési munkála-

tok. 

A hosszú téli napok alatt az idelátogatók 

nagy örömére újra sikerült felállítani a 

billiárd, illetve ping-pong asztalt. Ezen 

szolgáltatások használatba vétele is gya-

kori, így született meg az ötlet egy ping-

pong bajnokság lebonyolításra, két kor-

osztályban (18 év alatti, illetve feletti) 

2012. március 16-án.  

A dobogósok: 

 

Felnőtt korosztály: 

1. helyezett: Lippai Csaba 

2. helyezett: Váradi Lóránd 

3. helyezett: Sándor László 

 

18 év alattiak: 

1. helyezett: Bodnár Bence 

2. helyezett: Treszkai József 

3 helyezett: Treszkai Béla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az épületben he-

lyet kaptak a település Civil 

szervezetei is. Elsőként a Sényői 

Nőszövetség kezdte meg munkáját. 

2012. januárjában tagújító közgyűlést 

tartottak, majd február 23-án a  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Esélyegyenlőségi Irodával közösen 

megrendezésre került a „Női vezetők-

kel jobbá válhatna a világ - a nők sajá-

tos értékei a családban és a munka  

világában” című előadás, melyen 24 

hölgy vehetett részt. Itt szeretnénk 

megragadni az alkalmat, és megkö-

szönni Kézy Béla úrnak az igen tartal-

mas és elgondolkodtató előadást.  

 

Több rendezvénynek is helyet biztosí-

tottunk a fentieken túl: 2012. január 20

-án került megrendezése az IKSZT 

találkozó, melyre 17 település IKSZT 

munkatársai látogattak el. Nemcsak a 

szépen felújított épületet csodálták 

meg, hanem elismeréssel vélekedtek a 

település közösségi életéről. 2012.  

január 23-án a LEADER HACS itt 

tartotta soron következő elnökségi-, 

illetve közgyűlését.  

 

 

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
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FELHÍVÁS 
A Polgármesteri Hivatal felhívja Sényő község eb 

tartó lakosságának figyelmét, hogy a 2012 évi kötelező 
veszettség elleni EBOLTÁS időpontjai a következők: 

Beteg, valamint hatósági megfigyelés 

alatt lévő ebet ne hozzanak fel oltásra! 

Minden három hónapos kort betöltött eb oltása és 
féregtelenítése kötelező! 

Az eb oltási igazolványát a tulajdonos hozza magával!  

Eboltás 

2012. április 12. 8.00 – 9.00-ig: Polgármesteri Hivatal 
2012. április 12. 9.15 – 10.00-ig: Rákóczi u. és Kossuth u. kereszte-

ződése (temető mellett) 
 

Pótoltás: 2012. április 14-én 11.00-11.30-ig: Polgármesteri Hivatal. 

Az oltás és a kötelező féregtelenítés költségei: 
összeterelt oltásnál a helyszínen 3.000,- Ft/db 

tulajdonos házánál oltás: 3.500,- Ft/db 
elveszett kiskönyv pótlása: 500,- Ft/db 

Az önkormányzat megbízása alapján a NyírWetland Kft. 
megkezdte a külterületi csatorna tisztítását, a mezőgaz-
dasági területeken való gazdálkodás biztonságának nö-
velésére és a belvíz okozta károk csökkentésének vissza-
szorítására. Célja: az ökológiai egyensúly, a vizes élőhe-
lyek állapotának megőrzése, fenntartása. Ez a felszíni 
vízelvezető hálózat rekonstrukciójával eredményesen 
biztosítható. A rendszer elvezeti, és a befogadóba vezeti 
a felesleges vizet, s ezáltal biztonságosan művelhetővé 
teszi a mezőgazdasági területeket – különösen a szántó-
kat – ez a gazdák számára igen nagy segítség. 7155 folyó-
méter csatorna újul meg az elnyert támogatás alapján, 
melynek beruházási összege közel 45 millió forint. Ez a 
pályázat lehetővé tette, hogy a munkaügyi központon 
keresztül 10 sényői ember dolgozhat közmunka program 
keretében a csatorna felújításán.  

(Ruska Józsefné) 

Csatornázás 

Az ifjúság kezdeményezésére Projektoros Filmvetítése-

ket szervezünk heti rendszerességgel.  

Újszerű szolgáltatásként jelenik meg az intézményben 

az e-Tanácsadás, mely elsősorban elektronikus ügyinté-

zéssel kapcsolatos feladatokat lát el. Ilyen például az 

elektronikus ügyfélkapu megismertetése, elektronikus 

adóbevallás, illetve internet alapú tanácsadás. 

 

(Páll-Szőke Ágnes) 

 

„És szombatnapon átvert testedet 

Gyolcsba takarta sziklasír öle. 

Még holtodban is poroszlók vigyáztak 

És sziklasírod pecsétes köve. 

Te mondád azt, hogy harmadnap felépül, 

Ha lerontják ezt a templomot, 

S bízott a Sátán, hogy ő győzött végül: 

Meghalt a Krisztus! A Krisztus halott! 

 

Síró asszonyok húsvét hajnalán 

Drága kenettel sírodhoz jövet 

Így tanakodtak: Ki veszi le nékünk 

A sír szájáról a nehéz követ? 

... És fehérruhás angyal ajkán zengett: 

"Megnyílt a sír! A Krisztus nem halott!" 

S azóta húsvét mindig így üzenget: 

Él a mi Krisztusunk! Feltámadott!” 

HÚSVÉTI HOZSÁNNA 
Szerző: Palotay Gyula 

részlet 
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A hosszú téli szünet után március 11-én a Megyei II. 
osztályú labdarúgó bajnokság Díjözön csoportjában 
is elkezdődtek a tavaszi szezon mérkőzései. A 
holtidényben – mint minden csapatnál – a Volán-
Sényő SC-nél is történtek változások a focicsapat 
keretében. Távozott a csapattól több év után Kató 
Csaba Dombrádra, munkahelyi elfoglaltságok  
miatt Gulyás József Nagyhalászra, valamint vissza-
ment Nyírturára Tóth Csaba. Érkezett Ibrányból 
Illak Ádám (akinek édesapja több szezonban 

 játszott sényői színekben), Lakatos László  
Vasmegyerről, Hódi Gábor Kemecséről,  

valamint visszatért társaihoz hosszú  
sérülése után File Zoltán. 

 
Változás még a csapat háza táján, hogy az 

ifjúsági csapat edzéseit Fülöp Zoltántól 
(aki a továbbiakban technikai feladato-

kat lát el a csapatnál) Mezei László 
vette át. Csapataink a felkészülési 

időszakban különböző terem-
tornákon vettek részt.  

Felnőtt csapatunk a me-
gyei kiírású „JOMA-

KUPÁN” két 
selejtező 

tornán túljutva a döntőben az 5. helyet szerezte meg. 
Utánpótlás csapataink közül – a Filo Csarnokban  
rendezett II. Nyírerdő Nebuló Kupán – U13-as  
korosztályunk a 3., míg U16-os korcsoportunk az 1. 
helyen végzett. 
A tavaszi idény kezdete a felnőtt csapat számára  
felemásra sikeredett, hiszen Nyírvasváriban 2-1-es 
vereséget szenvedett, míg itthon Nyírlugos ellen  
2-1-re nyert. Ifjúsági csapatunk mindkét mérkőzé-
sét megnyerte, a Nyírvasvári ellenit 2-1-re, a  
Nyírlugos ellenit 6-1-re. A következő fordulók 
csupa szomszédvári rangadót hoznak, hiszen 
először Levelekre látogat a csapat, majd  
Napkort fogadjuk, végül Nyírpazony követke-
zik idegenben. 
 
Szeretettel várunk mindenkit hazai mérkő-
zéseinken, amelyek a sényői lakosok  
számára továbbra is ingyenesek! Itt  
szeretnénk megragadni az alkalmat, 
hogy a Volán-Sényő SC vezetősége 
és játékosai nevében kellemes 
húsvéti ünnepeket kívánjunk 
minden kedves  
szurkolónknak! 
Hajrá Volán-Sényő! 

Mezei László 

Volán — Sényő 

SPORTHÍ REK 

Kálya Zsanett (2012.03.05.) 

Bunász Botond (2011.12.16.) 

Juhász Jázmin (2011.12.08.) Nagy Arabella (2011.12.29.) 

Sári Dorina (2012.01.11) 

http://www.senyo.hu

