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Baksa Ferencné (született Szabó Ágnes) a Jósika Miklós Általános Iskola
igazgatója vagyok. 1982ben végeztem a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán.
Iskolánkban 24 évig tanítottam a biológia és technika tantárgyakat. Jelenleg csak
biológiát tanítok. Intézményünk korábbi igazgatója, Gurály László 2006 nyarán
nyugdíjba vonult, akkor pályáztam meg az igazgatói állást. 2006. augusztus 1e óta
vezetem az intézményt. Tizenhat éven keresztül a diákönkormányzat vezetőjeként
szerveztem a gyerekek szabadidős tevékenységét, nyári táboroztatását. Pályafutásom

alatt szívügyemnek tekintettem a tanulásban lemaradt diákok korrepetálását és a tehetséges tanulók versenyre történő
felkészítését. Tanítványaim megyei és országos szintű versenyeken többször értek el dobogós helyezést. 2005ben
közoktatási vezető képesítést szereztem.

Elérhetőségeim:
telefon: (42) 595671;mobil: (30) 5449596; email: napkorsuli@freemail.hu

Önkormányzati hírek

Bemutatkozás
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Mozgalmas hétköznapok,”emlékezetes”
vasárnapok a Szociális Szolgáltató Központban
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Egy valóban édes Anna

 Annuska néni, néhány érdekes epizódot
kiemelve elmeséli, milyen élete volt?

1922ben születettem Erdőbényén, majd 1938ban
Timárra kerültem, ahová a sors egész további életemet
kötötte. Kétszer házasodtam, két gyermeket szültem, de
mindkét férjemet elveszítettem. A kétezres lélekszámú
községben üvegfonó műhelyt létesítettem, ahol a falu
lakóinak jelentős része – 1416 család – munkát talált.
Minden hónapban 30.000 liter demizsont készítettünk és
továbbítottunk olyan nagy nevű cégekhez, mint pl. a
Zwack, vagy a Dreher. A háború után elvesztettem a
műhelyemet, de nem estem kétségbe. Foglalkoztam én a
világon mindennel! Megesett, hogy ekhós szekéren járva
árultam a piacokon a fonott kosarakat, kukoricát. A
termelőszövetkezetben raktárosként, portásként
dolgoztam, volt kertem, jószágom, disznókat hizlaltam,
szappant főztem, majd fűszerüzletet nyitottam, később

vegyesboltot. Nappal az üzletben voltam, éjjel

számoltam, de az utolsó gyufát is kivittem a pipázó
cigánynak az utcára, ha kérte! Mindig megfogtam a
munkát, megéltem, a gyermekeimet férjhez adtam. De
hogy is írta Arany János? „Az életet, ím megjártam;
Nem azt adott, amit vártam:” Már 84 éves voltam,
amikor egy hónap alatt kétszer törtek be hozzám. A
második alkalommal az életem is veszélyben forgott,
csak a Jóistennek köszönhetem, hogy éjszaka még
idejében felébredtem. Kiáltottam, a tolvaj ettől megijedt
és elmenekült. Akkor a gyermekeim azt mondták, többé
nem maradhatok egyedül.

 Hogyan került végül Annuska néni Sényőre
és hogy érzi itt magát?

Timárra járt ki Vencsellőről egy református lelkész,
nagyon jó barátság alakult ki közöttünk. Az ő
kapcsolatainak köszönhetően Őrbe kerültem volna az
Idősek Otthonába, csakhogy közben eltört a bokám és
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nehezen mozogtam, az őri otthon pedig emeletes volt.

Ezért a lányom azt javasolta, nézzük meg a sényői
otthont, ez földszintes. Meg is nyerte a tetszésemet és
nem bántam meg a választásomat, mert a dolgozók
lelkiismeretesek és kedvesek velem. Azt kell mondanom,
ez nem is szociális otthon, hanem szeretetotthon.
Gyönyörű a környezet is, csak az ételek ízét
nem szoktam még meg. Én odahaza
parasztkonyhát vezettem, hozzá voltam
szokva a jó falusi süteményekhez, kelt
tésztákhoz, sőt, eladásra is készítettem
belőlük. Itt sajnos nem jutok hozzá ezekhez,
ez hiányzik. De minden másról csak a
legjobbat tudom mondani.
 Anna néni korábban is írt

verseket?
Nem, dehogy! Csak amióta ide
kerültem. Kizárólag azt írom le,
amit a Jóisten az eszembe ad. Bár rengeteg könyvet
elolvastam életemben Jókaitól Mikszáthig, Molièrtől
Goethéig – és hogy a maiak közül Raymond Moodyt ki
ne felejtsem –, mégsem mondanám azt, hogy ezek adtak
ihletet az íráshoz. Nemrég fejeztem be egy novellát,
melynek címe: Emberek sorsa. Ezt Vass Istvánné Marika

segítségével egy irodalmi pályázatra is beküldtem. A

sokat megéltek bölcsessége vezette a tollamat, hisz a
második világháború idején már fiatalasszony voltam,
megtapasztaltam a timári emberek nehéz sorsát, ebből
merítettem ötletet a témához. De nem csak novellákat
írok. Névnapokra, születésnapokra találok ki
köszöntőket, ezeket rímbe szedem és felolvasom – vagy

elszavalom – az ünnepeltnek. Amióta itt
vagyok, szinte minden lakót és gondozót
felköszöntöttem már. Nemrég közös
programot szervezett az otthon az iskolás
gyerekekkel. Amikor összegyűltünk, egy
rövid prózában jó tanácsokkal láttam el a
fiatalságot eljövendő életükre

vonatkozólag. Hogy megértettéke
vagy sem…?!

Anna néninek – miközben
felolvassa nekünk névnapi
köszöntőjét, novelláját –
könnybe lábad a szeme.

Újraélednek szívében azok az érzések, melyek a versek
születésekor töltötték el. Egy pillanat múlva azonban
kedvesen mosolyog, amikor elbúcsúzunk tőle már nevet.
Nekem pedig – ezt a mosolyt látva (Kosztolányi Dezső
remélem megbocsátja) – az jut az eszembe: íme, egy
valóban édes Anna.

A
MAMMOGRÁFIÁS EMLŐSZŰRÉS
MEGMENTHETI AZ ÖN ÉLETÉT!
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Új lelkészünk

IIssmméétt vváállttoozzááss ttöörrttéénntt aa RReeffoorrmmááttuuss EEggyyhháázz éélleettéébbeenn

Magyarországon évente 10.000 ember betegszik meg
tüdőrákban és 8000 ember meg is hal ebben a betegségben.
Ezzel a számmal sajnos miénk a szomorú világelsőség. A
betegeknek és hozzátartozóiknak ismerniük kell a
lehetséges legkorszerűbb kezelési módokat, s ahhoz hozzá
is kell, hogy jussanak.
A betegek bármilyen a rákbetegséghez kapcsolódó

kérdéssel fordulhatnak a Magyar Rákellenes
Ligához 0680505675ös ingyenesen
hívható telefonszámon vagy bővebb
információt találnak a www.tudorak.hu
honlapon. Magyar Rákellenes Liga

A Magyar
Vöröskereszt és az

Európa Kiadó közel 100.000,
Ft értékű adományának köszönhetően 100 darab ,

új kiadású kötettel bővült az Iskolai és
Közművelődési Községi Könyvtár állománya. Az

ajándékkönyvek között elsősorban a kortárs
szépirodalmat, a történelmi és életrajzi regényeket

és a lektűr irodalmat kedvelők találhatnak
olvasnivalót.

Könyvadomány
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Környezetünk védelme okán

"„A természet varázsát ontja bőven:
A fűben, a virágban és a kőben.

Ó, nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,

Ha balga módra véle visszaélsz!”
(William Shakespeare)

FIGYELEM!
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS!



Sényői Igazmondó Sényő Község Önkormányzatának lapja. Felelős kiadó:
Sényő Község Önkormányzata
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