XVIV. évfolyam

1.szám

Sok szeretettel meghívunk
minden kedves érdeklődőt a
2014. május 02-án tartandó

Programok:
Főzőverseny, melyre várjuk a csapatok jelentkezését.
1300-tól az IKSZT (Kúria) színpadán az óvodás és iskolás
gyerekek anyák napi műsorát láthatják.
1500-tól Sényő – Lövőpetri öregfiúk futballmérkőzés
Közben a délután folyamán különböző játékos – sportos
vetélkedők, melyre nem csak gyerekek jelentkezését
várjuk!
„Régen volt. Hogy is volt?” Kiállítás a könyvtár gyűjteményéből Sényő településsel, sényőn élő emberekkel
kapcsolatos régi újságcikkekből.
1800-tól Fellép a Sényői DanceSing, a Nőszövetség, valamint a SZSZK idősei, dolgozói.
1900-tól Lampionos szabadtéri bál az IKSZT udvarán. A
zenét szolgáltatja Sipos Ferenc.
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Civil partnerségi találkozó Sényőn

A testületi ülésről
A képviselő-testület 2014. február
20-ai ülésén megtárgyalta és elfogadta a 2014. évi költségvetést.
Az évre tervezett kiadások előirányzata 188.043 ezer forint. Az önkormányzat foglalkoztatott létszámkerete 2 fő, a közfoglalkoztatásban
történő foglalkoztatásban 40 fővel,
a Start munkaprogramban 49 fővel
számolnak.
A polgármester tájékoztatta a képviselő testületet: a 2014. évi központi költségvetésről szóló rendelet
alapján tervezték meg az önkormányzat feladatához igénybe vehető központi forrásokat. A költségvetés készítése során alkalmazták a
központi jogszabályokat.
A feladatok jelentős részét az állam
közvetlenül finanszírozza. 2013-tól
a települési önkormányzat a helyi
feladat-szervezési,
döntéseket
igénylő közszolgáltatásokat biztosítja a lakosság számára. Az államigazgatási feladat és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került. A költségvetés összeállítását egyeztetések előzték meg,
azonban a 2013. évben történt
megszorítások után jelentősen szűkültek a kiadási lehetőségek, valamint jelentős bevételekkel sem számolhatunk. A törvény szerint a helyi
közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok a következők:
településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemető, közvilágítás, stb.)
bölcsődei-óvodai ellátás
szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
egészségügyi
alapellátás
(háziorvosi, fogorvosi szolgálat, stb.)
kulturális szolgáltatás (könyvtár,
közművelődés támogatása)
helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás, ivóvíz ellátás,
szennyvízelvezetés
polgári védelem, katasztrófavé-
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delem
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
helyi közfoglalkoztatás
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok
sport és ifjúsági ügyek
helyi közösségi közlekedés biztosítása
hulladékgazdálkodás.
A pénzügyi terv összhangban van az
önkormányzat gazdasági programjával, melyeket az alapelvek is hűen
tükrözik.
2014. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
1. Takarékos, átlátható és biztonságos működés.
2. Kötelezően ellátandó feladatok
biztosítása.
3. Szociális rászorultak támogatása.
4. Az elindult beruházások megvalósítása.
5. Pályázati kiírások figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz,
pályázati önerő megteremtése.
Az előirányzatokban jelentős eltérés
nem mutatkozik az előző évekhez
képest. A bevételek csökkenése ellenére az önkormányzat a kötelező
és az önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatást kíván nyújtani. A megtervezett beruházások költségeit a
költségvetésbe beterveztük, a legfontosabbak:
sportpálya fejlesztése
temető rekonstrukciója (urnafal
kialakítása, új kerítés építése, fedett ülőhelyek létrehozása)
házi komposztálás.
Az előirányzott költségvetést a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. A polgármester hangsúlyozta, az
elmúlt évben az önkormányzat jól
gazdálkodott, mely 10 millió forintos megtakarítást eredményezett.
(Ruska Józsefné)

Településünkön került megrendezésre 2014. március 7-én a Kelet – Magyarországi Fiatalokért Alapítvány –
Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei
Civil Információs Centrum, valamint
az „IFI ZÓNA” Sényői Ifjúságért Egyesület közös szervezésében a térségi
civil információs partnerségi napja,
melyre a megye több mint 20 településének civil képviselői látogattak el.
A rendezvény keretében emléklapok
kerültek átadásra a Nemzeti Együttműködési Alap 2014-es működési és
szakmai pályázatán nyertes civil szervezetek részére.

A rendezvényen meghívott vendégként részt vett többet közt Dr.
Seszták Miklós országgyűlési képviselőnk, Dr. Mihalovics Péter, Új Nemzedék Jövőjéért Program Koordinációjáért Felelős miniszteri biztos, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból, Dr. Karvalics Helga NEA titkárságvezető, EMMI Nemzetiségi és
Civil Társadalmi Kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárasszony, valamint a Kelet – Magyarországi Fiatalokért Alapítvány operatív igazgatója,
Kiss András.
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A rendezvényen többek közt két helyi civil szervezet vezetője – a Sényői Nőszövetség Egyesület
képviseletében Timákné Takács Ilona, az „IFI ZÓNA” Sényői Ifjúságért Egyesület képviseletében,
Takácsné Szabó Csilla – is átvehette az elismerő
oklevelet az eredményes szakmai pályázatáért. A
Sényői Nőszövetség Egyesület szakmai programjának középpontjában családi nap, csajos nap,
valamint az adventi hétvégék állnak, így a pályázat által 650.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az „IFI ZÓNA” Sényői Ifjúságért
Egyesület szakmai programja egy Ifjúsági találkozó, melyre 577.500 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott.
(Páll-Szőke Ágnes)

„Az adakozás csak akkor térül meg,
csak akkor igazi adakozás, ha azt szívből tesszük és elvárások nélkül!”
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Leadták voksukat a helyi választópolgárok
Megkérdeztük Csobánné Mikulás Editet a választási bizottság
elnökét, hogy községünkben hogyan zajlott az országgyűlési
választás.
A választás rendben zajlott, semmiféle incidens nem történt.
571-en éltek választási jogukkal, ebből 570 érvényes, 1 érvénytelen szavazat volt.
Az alábbiak szerint alakult a voksolás:
FIDESZ-KDNP: 316
JOBBIK: 141
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP: 88
MUNKÁSPÁRT: 6
LMP: 5
A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT: 6
EGYÜTT 2014: 3
SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI: 2
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT: 2
SEM: 1
A szavazatok száma jelöltenként:
Dr. Seszták Miklós István (FIDESZ-KDNP): 317
Földi István (JOBBIK): 143
Dr. Legény Zsolt (MSZP-EGYÜTT-DK-MLP): 83
Szilcz Ildikó (A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT): 8
Tóth Péter Pál (MUNKÁSPÁRT): 7
Kulcsár Mária (KISGAZDAPÁRT): 2
Dr. Balogh Emese Ilona (LMP): 3
Imre István (SMS): 3
Farkas Bertalan (Zöldek): 1
Jarkas Richárd Mátyás (SEM): 1

A segítség mindig jól jön, különösen akkor, ha egy
család bajba kerül. Tamás Istvánné Marika fiatal
kora ellenére több súlyos műtéten esett át, hosszú
kórházi kezelésen van túl és újabb műtétek várnak
rá. A családot ez mind lelkileg, mind anyagilag megterhelte, ezért összefogott az önkormányzat, a képviselő-testület, az intézmények dolgozói, a családhoz közel álló személyek és anyagi segítséget nyújtottak számukra. A „Sényőért ’99” Közalapítvány is "Én már azóta szeretlek mikor még nem voltál más
csak puszta gondolat,
jelentős összeggel járult hozzá a gyógykezeléshez.
A hozzátartozók köszönetüket fejezik ki mindenki- és a csillagok lüktették az égre képzelt mosolyodat.
aztán megdobbant a szíved,szívem alatt,
nek, aki segített gondjai megoldásában.
és én azóta a lelkemhez simítva hordalak."

Főszerkesztő: Ruska Józsefné
Sporthírek: Rubóczki Tibor
Szerkesztő: Horeczkyné Szabó Csilla Anita
Tördelés:Horeczky Zoltán

Nyomdai munkálatok:
Nyír-Aqua-Print Kft.+36-30/249-4979
Elérhetőségek: 4533 Sényő, Kossuth Lajos utca 69.
Telefon: 42/231-704
E-mail: hivatal@senyo.hu
Honlap: http://www.senyo.hu

Lajsz Kevin – 2014. március 2.

Lajsz Krisztián – 2014. március 2.

Sényői Igazmondó Sényő Község
Önkormányzatának lapja.
Felelős kiadó: Sényő Község
Önkormányzata
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Napkori úti Köztemetőnk a 35/2013 (V.22.) VM
rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
nyújtott támogatási jogcím keretein belül megújul. Sényő Község Önkormányzata 5. 528. 376
Ft-ot nyert, vissza nem térítendő támogatásként, mely magába foglalja: az utcafronti kerítés cseréjét, új főkapu kialakítását urnafal kialakítását, térburkolat kialakítását (főkaputól a ravatalozóig).
A beruházás várható befejezésének időpontja: 2014. május 31.
Az Önkormányzat saját forrásból további munkálatokat is folytat a köztemetőben, melyhez kérjük
a lakosság segítségét, felajánlását. Ezen munkálatok magukba foglalják: a ravatalozó külső-, belső

felújítását, további térburkolat kialakítását a ravatalozó körül, a ravatalozó előtti rész lefedését,
parkosítás.

Oktatásról…
Iskolánk az évet a Klebersberg Intézményfenntartó Központ fenntartása
és működtetése alatt kezdte meg.
Intézményünk működése során továbbra is kiemelt feladatának tekinti,
hogy szeretetteljes légkörben, mégis
magas követelményeket támasztva
olyan fiatalokat neveljünk, akik megbízható tárgyi tudással, jól fejlett alapkészségekkel rendelkeznek; a kultúra
hagyományos értékeit tiszteletben
tartják, ezek szellemében, mégis önállóan gondolkodnak. Igyekszünk számukra minél több lehetőséget biztosítani arra, hogy kipróbálhassák magukat, meggyőződhessenek tudásukról
és azt összemérhessék más iskolák
tanulóival. Évek óta vesznek részt ta-

A HIRDETÉS

Akiktől búcsúzunk...
„Aki ember volt, küzdő, tiszta ember,
változzék át bár porladó rögökké,
az élőkben tovább él - mindörökké.”
Csepeli Szabó Béla

Stankóczi József
Pataki Gusztávné
Blazsán Jánosné
Hamvai Józsefné
Madarász István
Madarász Miklós

nulóink a Rétközi Iskolaszövetség versenyein, amely
szövetségnek iskolánk is
tagja. Január 30-án második alkalommal adtunk otthont a Rétközi Iskolaszövetség földrajzversenyének. 11 iskolából 21 hetedikes és 18 nyolcadikos
tanuló vett rész a versenyen. A nemes versengésen mindenki tudása legjavát nyújtotta. A nyolcadik osztályosok
is izgalommal teli napok után vannak.
Január közepén egy fontos esemény
volt a középiskolai felvételi eljárás
kezdete. Tanulóink a központi felvételi után még szóbeli felvételiken is
megmérettettek. Fontos döntések
előtt álltak. Most kellet dönteni, hogy
mi is az a pálya, amely az elkövetkezendő éveket meghatározza majd. A
felvételi végleges döntésére még várni kell.
Az izgalmak közepette kikapcsolódást
jelentett a farsang. A farsang évenként ismétlődő, rövidebb-hosszabb
ideig tartó időszak, amelyet évszázadok óta az evés, ivás, lakodalmak,
disznótorok, jelmezes felvonulások
jellemeznek. A farsang vízkereszttől a
- húsvétot megelőző negyven napos
nagyböjt kezdetéig -, hamvazószerdáig tart. A magyar farsangi szokások a
középkorban honosodtak meg. Hagyományainkhoz híven idén is meg-

rendezésre került farsangi mulatságunk. A gyerekek nagy izgalommal és
lelkesen készülve várták a péntek délutánt. Négy csoportos és 39 egyéni
jelmezes mutatta meg magát a közönségnek. A csoport kategóriát a 4. osztály nyerte, megelőzve a 7. és a 8.
osztályt. Az egyéni versenyben 5 tanulónk is a maximális pontszámot kapta,
így ők holtversenyben nyerték ezt a
kategóriát.
A felvonulás után az SZMK által készített fánkok, szendvicsek kerültek előtérbe, mindenki legnagyobb örömére.
Köszönjük azoknak a felajánlásait, akik
hozzájárultak alapanyagokkal és üdítővel a gyerekek megvendégeléséhez.
A tombolasorsolás után az aulában
folytatódott a disco, melyen mindenki
kitáncolhatta magát.
Iskolánk az idén is megemlékezett az
1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. Mikó Tibor Istvánné és
Folytatás a 8. oldalon
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Nőnap 2014
Mindenki számára ismerős a dátum, a március 8, hiszen
ezen a napon sok országban, településen, így nálunk is a
hölgyeké, lányoké, édesanyáké és nagymamáké a főszerep. Immár sok éves hagyománnyá vált a település intézményeiben dolgozó nők köszöntése, melyre 2014. márcus
07.-én került sor. A rendezvény tiszteletüket tették meghívott vendégeink: Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselőnk, Dr. Mihalovics Péter, Új Nemzedék Jövőjéért Program Koordinációjáért Felelős miniszteri biztos, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból, a Kelet – Magyarországi Fiatalokért Alapítvány operatív igazgatója, Kiss And-

rás, Kerekes Miklós, Ajak polgármestere, Dr. Elek Tamás,
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ibrányi Tankerületének Igazgatója.
Pehely Zoltán polgármester úr köszöntőjével nyitotta meg a
rendezvényt és Sényő Község Önkormányzata, valamint
Képviselő Testülete nevében ajándékkal kedveskedett a rendezvényen jelenlévő hölgyeknek. Dr. Seszták Miklós, Országgyűlési Képviselő szintén köszöntötte a hölgyeket, és a Tánccsoportnak is kedveskedett egy ajándékkal. A továbbiakban
a helyi általános iskolás fiúk verssel, énekkel köszöntötték a
rendezvényen résztvevő hölgyeket, melyet a későbbiekben
a DanceSing tánccsoport műsora
követett. (Páll-Szőke Ágnes)

BEIRATKOZAS

Kedves Szülők!
Értesítjük a kedves szülőket, hogy tanköteles korú gyermeküket a 2014/2015-ös tanévre kötelesek a lakóhelyük, ennek hiányában tartózkodási
helyük szerint illetékes, vagy választott iskola első évfolyamára beíratni.
Tanköteles az a gyermek, aki 2008.
augusztus 31-ig született.
Beiratkozás időpontja: 2014. április
28., 29., 30. (hétfő, kedd, szerda) 8.00
– 18.00 óráig
Beiratkozás helye: Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényő Tagintézménye
4533 Sényő, Kossuth utca 20/c
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
1. a gyermek személyi azonosítója
(lakcímkártyája)
2. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami
lehet a) Óvodai szakvélemény
(oktatásazonosító számmal ellátva)

b) Nevelési tanácsadás keretében
végzett iskolaérettségi szakértői vélemény c) SNI gyermekek esetében a
Szakértői Bizottság szakértői véleménye
3. Nyilatkozat a közös szülői felügyelet
gyakorlásáról

mek szülője/törvényes képviselője a
határozat kézhezvételétől számított
15 napon belül jogorvoslattal élhet a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ibrányi Tankerületének igazgatója felé.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy akinek
Beiskolázási körzet:
megállapításra került a rendszeres
Település: Ibrány város
gyermekvédelmi támogatás, nagycsa1. Árpád Fejedelem Általános és Alap- ládos igazolással rendelkeznek, illetve
fokú Művészeti Iskola és Egységes
tartósan beteg igazolással rendelkezPedagógiai Szakszolgálat OM azonosí- nek, juttassák el a határozatokat az
tó: 201086
iskola titkárságára a
megfelelő
4484 Ibrány, Lehel u. 59.
juttatások érvényesítése miatt.
Település: Sényő község 4533 Sényő,
Kossuth utca 20/c
Pataki Lászlóné
Felvételi körzet: Ibrány, Paszab, Tisza- tagintézménybercel, Beszterec, Gégény, Sényő, Ti- vezető
szarád
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a gyer-
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Hírek, Események a Szociális Szolgáltató Központból
A Szociális Szolgáltató Központban is, éppen
úgy, mint a településünk minden intézményében, a téli hónapok is események sokaságával teltek el.
Az intézmény életében ebben az évben
szervezeti változás nem volt eddig, most
folynak a tárgyalások a Nyírteleki Szociális
Szolgáltató Központ intézményünkhöz történő csatolásáról.
Az év első negyedéve az előző évi beszámolók, adatszolgáltatások, mérlegjelentések
jegyében zajlik. Intézményünk önállóan gazdálkodó intézmény, így a szakmai feladatokon túl, itt náluk történik a pénzügyi számviteli tevékenységek végzése is, illetve a munkaügyekkel kapcsolatos ügyek intézésén túl
a bérek számfejtése, utalása, és minden adminisztrációs tevékenység, amely Sényő, és
Nyírtura szociális ellátó rendszerét érinti.

Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi tevékenységéről, röviden:
Az intézmény fenntartója, 2009. július 01-től jelenleg is a Nyíregyháza Megyei Jogú Város gesztorságával működő Nyírségi Többcélú
Kistérségi Társulás. Ez a társulási forma 2013-ban 10.702 e/Ft plusz
bevételhez juttatta intézményünket. 2011-től Nyírtura szociális
ellátása is az intézményünk feladata. Sényőn étkeztetés biztosítunk
napi 50 főnek, házi segítségnyújtásban 36 fő részesült, idősek otthonában 32 főt láttunk el, idősek klubjának 50 főre van működési
engedélye, mi látjuk el a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos feladatokat, családsegítést, adósságkezelési szolgáltatást is. Foglalkoztatottak Sényőn: Közalkalmazott: 16 fő, közfoglalkoztatott:
10 fő
Főbb gazdálkodási adatok 2013-ban:
Bevételek:
Állami normatíva:
82. 030 e/Ft
Saját bevételek:
37. 081 e/ Ft
Összesen:
119. 111 e/Ft
Jelentősebb kiadásaink:
Munkabér és járulékok: 66 . 670 e/Ft
Beruházási kiadások:
4. 513 e/Ft
Anyagbeszerzés, étkeztetés, szolgáltatások, kis
értékű tárgyi eszközök, egyéb dologi kiadások, rezsiköltség,
39. 728 e/Ft
Záró pénzkészletünk:
8. 750 e/Ft volt december 31-én

Az idősek klubjában és az idősek otthonában minden jelentősebb eseményt megünneplünk, így megemlékezünk az állami ünnepekről, farsangkor együtt vigadunk az
idősekkel, nőnapon hagyomány, hogy polgármester úr köszönti a bentlakó és bejáró
hölgyeket. Anyák napja, gyereknap, májusi
majális, juniális, augusztus 20, Mihály-napi
forgatag a gyerekekkel, idősekkel, adventi
rendezvénysorozatok, idősek világnapja,
idősek karácsonya, szociális munka napja,
dolgozók kitüntetése, jelentősebb születésnapi évfordulók, minden névnapos köszöntése az összevont névnapokon.
A napi feladatokon túl részt veszünk minden megyei és regionális nyugdíjas rendezvényen, de eljutottunk már országos rendezvényre is, ahol a sényői idősek és gyerekek produkciója volt a Budapesti Nyugdíjas

Bevételeink a napi működési költségeken túl, fedezetet nyújtottak
az elhasználódott tárgyi eszközök pótlására, az intézmény falainak
hőszigetelésére, padlástér hőpaplannal történő ellátására. Gyarapodtunk egy új nagyteljesítményű mosógéppel, a bentlakósok egy
nagyképernyős LCD televízióval, az étkezőben lambériáztunk, az
ebédlőben az asztalokat, székeket kicseréltük, az ablakokra reluxákat szereltettünk, az ablakpárkányokat modern fehér párkányokra
cseréltük. Önkormányzati pályázatból a melegvízellátás költségeinek enyhítésére, a tetőre napkollektorok kerültek.

Expon a generációk együttműködésének a szimbóluma.
Ebben az évben megnyertük a megyei nyugdíjas „Ki-mit tud”-ot Mátészalkán, voltunk Pécsett, az országos középdöntőben is. Megtekinthettük, és vendégszeretetét élvezhettük két napon át a csodálatosan felújított Európai Kulturális Fővárosnak.
Jártunk még ezeken kívül Tarpán, voltunk Nyírbátorban, Máriapócson, Tiszabercelen, többször is Nyíregyházán.
Intézményünk küldetése, a harmonikus békés időskor feltételeinek
megteremtése, az idősek szabadidejének hasznos eltöltése, az izoláció, a depresszió elkerülése, a generációk közötti kapcsolat erősítése. Mi ennek a feladatunknak maximálisan eleget teszünk, minden
megyei – kistérségi fórumon elismerik tevékenységünket, csak itt
saját községünkben fordul elő, hogy néha kapunk hideget-, meleget.
Tudomásul kell venni, ahhoz hogy az idősek minél tovább otthonuk-
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ban maradhassanak, ne kerüljenek intézményi
elhelyezésre, ezért az állam magas normatívát
fizet, ami kellő fedezetet nyújt a költségeikre,
kirándulásokra, nyári fürdőzésekre a fiatalabb
korosztállyal.

2014 évi kilátásaink is hasonlóak, mint 2013
-ban. Bevételeink nem változtak, a kiadásokat próbáljuk előző évi szinten tartani. Folyamatosan cserélni szeretnénk az elhasználódott eszközeinket, és még egy fűtéskorszerűsítést szeretnénk az ez évi költségvetésünkbe beleszorítani. Szeretnénk még többet kirándulni, gyerekekkel közös rendezvényeket szervezni, iskolát-óvodát rendezvényeinkbe bevonni, több alkalmat teremteni
az idősek számára a szórakozásra, kikapcsolódásra. Tervezünk egészségneveléssel, életmóddal kapcsolatos preventív előadásokat,
de minden építő javaslatot szívesen veszünk, mellyel a falu lakossága segíteni szeretné küldetésünket.
Tervezzük a tavaszi, nyári programokat,
készülünk a május 02-i családi napra. Bentlakásos részlegünk május 03-án ünnepli
megnyitásának 10. évfordulóját. A családi
napra meghívjuk a bentlakó idősek hozzátartozóit, az idősek klubjának tagjait, és egyben az anyák napi ünnepség keretében az
óvodások, általános iskolások anyák napi
műsorával az idős édesanyákat is köszöntjük, gyermekeik jelenlétében.
2014-ben egy kétnapos STRANDPARTY-ra is
készülünk Szolnokra a klubosokkal, ahová
meghívást kaptunk. Szolnokon is már kétszer jártunk, a felejthetetlen emlékeket
gyakran emlegetik időseink, így most a nosztalgia jegyében újra elfogadtuk a meghívást.

7. oldal

Minden alkalmat megragadunk a vigadalomra, hiszen mindenkinek
megvan a maga terhe, de ezek az intézmények azért vannak, hogy
az idejáró, vagy itt élő emberekkel elfeledtessék betegségüket,
fájdalmukat, hétköznapi gondjaikat. Akkor végezzük jól feladatunkat, ha az intézmény falai közt minden nap ünnepnap van!

Az intézményben minden területen szakképzett emberek dolgoznak, akik több éve kiválóan, közmegelégedésre végzik feladataikat.
Intézményünk önfenntartó, saját bevételeink maximálisan fedezik a kiadásainkat, még tartalékot is tudunk képezni rosszabb
napokra. Több éve már, hogy önkormányzatunknak nem kell az
intézményfenntartáshoz anyagilag hozzájárulni, nem vesszük el
pénzt más intézmények, vagy önkormányzati feladatok elől. Ezt
az önfenntartást csak úgy tudjuk biztosítani, ha önkormányzatunk továbbra is közmunkásokkal tudja a szakdolgozók létszámát
kiegészíteni.

Folytatás a 8. oldalon
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Bekapcsolódtunk a szakmai továbbképzésekbe is. Május
hónapban, három csoportban 46 hallgató fog gyakorlati
vizsgát tenni intézményünkben.
Kihelyezett képzés keretében a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézethez benyújtott pályázat keretében ismét 25 dolgozónak nyílik három napos továbbképzésre
lehetősége itt az intézményben, ami azt jelenti, hogy a
képző intézmény jön le helyszínre, és a három nap alatt a
képzésben résztvevőknek a szellemi táplálékon túl, a teljes ellátásukat is ingyenesen biztosítja. Aktuális képzés
témája az időskorban leggyakrabban előforduló betegségek.
Önkénteseket is szívesen látunk intézményünkben. Az
Emberi Erőforrások Minisztériumának engedélyével önkéntesek foglalkoztatására is lehetőségünk nyílott, regisztrációval rendelkezünk, közérdekű munkavégzésre
középiskolásokat fogadunk a kötelezően letöltendő közösségi munkára. Minden lehetőséget megragadunk ar-

Pataki Eszter felkészítése mellett tanulóink színvonalas műsorral elevenítették fel a 166 évvel ezelőtti március
15-e legfontosabb eseményeit, az utána következő másfél év küzdelmét a
szabadságért. Hagyományainkhoz hűen a műsort elsőseink apródavatása
zárta.
Ötödik alkalommal került sor az
“Egészséghét” megrendezésére. Egész
héten változatos programok várták a
gyerekeket. Előadások a helyes
testtartásról, a méhek világáról, az
internetezés, a kábítószerek és élvezeti cikkek veszélyeiről, melyik mind az
egészséges életmódot hivatottak szorgalmazni. A szünetekben búzacsíra,
gyógytea, zöldség és gyümölcskóstolás
várta a tanulókat. A testmozgás sem
maradt el, minden reggel tornával indult a nap, de volt 1000 lépés az
egészségért, futóverseny, alsós sorversenyek, felsős focimeccsek. Az aula
falára a gyerekek rajzai, plakátjai ke-
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ra, hogy a dolgozók szakmai fejlődése folyamatosan biztosítva legyen, illetve az itt lakókhoz minél több ember
érkezzen intézményen kívülről, hogy hétköznapjaik, mindennapi életük változatos, mozgalmas legyen. Ez év első
negyedévében is több rendezvényen vagyunk már túl,
Sényőn és Nyírturán is. Eltemettük a telet, nagyon jó
hangulatú farsangi mulatságot szerveztünk, nőnapon a
lakókat, klubosokat, dolgozókat köszöntöttük. Megünnepeltük az év első negyedévére eső névnaposokat, március 15-i ünnepen a lakók saját műsoros előadása után az
általános iskolás ünnepen is részt vettünk.
Megkezdődtek a húsvéti előkészületek is.
Magam, és intézményünk lakói, dolgozói nevében:

Áldott Békés Húsvéti Ünnepeket Kívánok Sényő Község
Valamennyi lakosának!

rültek, melyeken az egészséges életmód számos formáját jelenítették
meg. Pénteken eredményhirdetéssel
és díjazással zárult az “Egészséghét”.
Iskolánk a Gyermekjóléti Szolgálattal
közösen április 11-én, a Költészet Napján
szavalóversenyt
rendezett
“Verseljünk a régi költőkért” elnevezéssel. A versenyen iskolánk tanulói
szép számmal vettek részt. Az IKSZT
épületében megtartott rendezvényen
Kocsis Dóra szervező köszöntötte a
megjelenteket, majd 25
tanulónk
előadásában
hallhattuk a szebbnélszebb verseket. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, de végül megszülettek
az eredmények. A helyezettek oklevelet és könyvjutalmat kaptak. Alsó tagozaton: 1. Bakti-Márczi
Kata (felkészítője Mikó
Tibor Istvánné) 2. Suba Melissza
(Pataki Eszter) 3. Pataki Dorina
(Petőné Mike Zsuzsanna)
Felső tagozaton: 1. Pataki Orsolya
(felkészítője Horeczkyné Szabó Csilla)
2. Dajka Vanessza (Horeczkyné Szabó
Csilla) 3. Tóth Renátó (Sütőné Ésik
Csilla)
Senki nem távozott üres kézzel, a többi szavaló emléklapot és csokit kapott.
Köszönjük minden résztvevőnek a lelkes munkáját, büszkék vagyunk rá-

Vass Istvánné

tok!!!!
Fontos információk, teendők, időpontok:
Tavaszi szünet: 2014. április 16-tól
április 22-ig.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási
nap április 15., kedd, ( szerda tanítás
nélküli munkanap) a szünet utáni első
tanítási nap április 23., szerda. „A” heti
órarend szerint.
Fizikai állapot felmérése: 2014. április
2. és május 27. között

A 2012/2013-as tanévhez hasonlóan a
2013/2014-es tanévben is felmérjük a
diákok fizikai állapotát és edzettségét,
a vizsgálatot 2014. április 2. és május
27. között szervezi meg az iskola.
Országos kompetenciamérés: 2014.
május 28.
A hatodik, nyolcadik évfolyamon
2014. május 28-án éves kompetenciamérés. Utolsó tanítási nap: 2014. június 13.
Pataki Lászlóné
tagintézmény-vezető

