Sényõi

Igazmondó

XII.évfolyam 3.szám
2.szám

2008. augusztus

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Sényõ Község Önkormányzatának
2008. augusztus 23-áán tartandó falunapi ünnepségére.
Program:
10.00 Ökumenikus Istentisztelet a római katolikus templomban
11.00 Pehely Zoltán polgármester ünnepi köszöntõje
11.15 Ünnepi mûsor
12.30 Közös ebéd
13.30-tól Kulturális mûsorok
(benne: a helyi néptánccsoport, Ifjúsági Tánccsoport, Örökzöld Nyugdíjasklub, Szociális Szolgáltató Központ dolgozói, sényõi civil szervezetek, nyírpazonyi Nõszövetség, Újfehértói Nyugdíjasklub, sényõi óvoda és általános
iskola, napkori óvoda-, iskolapedagógusok)

A gyerekek részére egésznapos szórakozás: ugráló, mászófal,
bohóc, csocsó, tánjfun léghoki, lufihajtogatás.
Közben vendégmûvészek:
14.00 Payer András
19.30 Roni
20.00 A helyi Ifjúsági Tánccsoport mûsora
22.30 Tûzijáték
Utána hajnalig tartó mulatság
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
irányító hatósága, pályázatot hirdetett az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program hatálya alá
tartozó
települések
önkormányzatai,
e
településeken rendezvényt tervezõ non-profit
szervezetek, illetve magánszemélyek számára,

helyi rendezvények szervezésére
helyi közösségformáló kezdeményezések, rendezvények támogatására. Ezen kiírás alapján az
Önkormányzatunk is benyújtotta pályázatát az
augusztus 23-án tartandó falunapi rendezvényére. A
pályázat sikeres elbírálásban részesült, melynek
eredményeképpen tárgyi eszközökhöz jutottunk.
Mobil színpadot, teljes fény és hangtechnikai felszereléssel, karaoke projectort vetítõvászonnal,
felfújható ugrálóvárat, mobil WC-ket és további
eszközöket nyertünk. Az eredményes pályázat
magában foglalja még a tûzijáték, és a vendégmûvészek díját is.
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Osztálytalálkozó

A 20 éves osztálytalálkozónkat 2008. május 24-re
szerveztem, nagy izgalommal, hiszen sokan
elköltöztek az iskola elvégzése, vagy a késõbbiek
során lakóhelyünkrõl. Meghívott vendégeink voltak
Csáki Miklósné és Szórád Attiláné osztályfõnökök.
1980-ban, a jelenlegi szociális intézmény helyén
kezdtük az elsõ osztályt, s 1988.június 16-án ballagtunk 27-en a sényõi általános iskolából. Osztályfõnökeink: Antal Ottóné, Csáki Miklósné, Bodnár
Károlyné és Szórád Attiláné voltak.
A 27 fõbõl 12-en voltunk, sajnos - Jakab Tibor,
Hegedûs Balázs és Szabó Etelka - csak az
emlékeinkben voltak velünk, sírjaikra közösen vittünk
virágot, és némán emlékeztünk rájuk.
A jelenlévõk szívesen emlékeztek vissza az együtt
töltött nyolc évre, beszámoltak arról, hogy kivel mi
történt a 20 év alatt. Szinte mindenki családot alapított. Megbeszéltük, hogy a következõ osztálytalálkozóra nem várunk 20 évig.
(Petróné Fintor Ildikó)

Kirándulás Kékestetõre

V

égre elérkezett május 23-a,
a kirándulás napja. Mindenki
nagyon várta már ezt a
napot. Reggel az iskolánál gyülekeztünk, és izgatottan lestük, hogy mikor
gördülnek be a buszok, amelyekkel
aztán 7.30-kor elindultunk.
Úticélunk elsõ állomása Mezõkövesd
volt, ahol megnéztük a Matyómúzeumot. Egy idegenvezetõ nagyon
érdekes dolgokat mesélt a matyók
viseletérõl, életérõl. Ámulva néztük a
gyönyörû népviseleteket és a
használati tárgyakat. Ezután mentünk Gyöngyösre a Mátra Múzeumba. Itt kétféle kiállítást is megnézhettünk. Az
egyiken
különbözõ
ásványokat, levélnyomatokat, állati
csontokat, kitömött állatokat láttunk.
A másikon a fegyvereket, tõröket,

vadászati kellékeket csodálhattunk
meg. Nagyon izgalmas volt, amikor a
múzeum elõcsarnokába belépve egy
kb. 5 méter magas mamutcsontváz
fogadott minket.
Gyöngyösrõl
Mátrafüredre
a
kisvasúttal mentünk fel, ami igen
hosszú útnak tûnt, mivel a kocsik
zsúfolásig tömve voltak, még
egymás lábán is álltunk. Majd a
busszal folytattuk utunkat Kékestetõ
felé.
Magyarország legmagasabb csúcsán, ami 1014 méter, megnéztük a
nemzeti színû követ, a tévétornyot.
Aztán irány a játszótér, a bazár. Kb.
két óra múlva indultunk vissza
Mátrafüredre, de még közben
megálltunk a Bob-pályán is. Itt, aki
elég bátor volt, kipróbálhatta a

bobozást. Délutánra, amikor már
mindenki elfáradt és megéhezett,
bementünk ebédelni a Feketerigó
étterembe. Nagyon finom ebédet
kaptunk, amit az önkormányzat
fizetett a gyerekeknek.
Ebéd után, a zuhogó esõben végre
mindenki beült a buszba és indultunk
haza.
Hazafelé a buszból még megnéztük
a zászlóparkot és a mohácsi csata
emlékmûvét, amirõl Ági tanár néni
tartott egy kiselõadást.
Este fáradtan, de rengeteg élménynyel érkeztünk haza. Azt gondolom,
hogy ez egy nagyon izgalmas nap
volt.
(Mikó Anna és Mikó Eszter)

Összefogással bármi
sikerülhet
Az óvoda felé járva bizonyára sokan látták már az új
fajátékokat. A lengõhíd, a gúla mászóka, a hinta és a gyermekek kedvence, az alagutas csúszda mind megfelel az
Európai Unió szabványának. Ezek mellett még kismotorokat,
homokozó szetteket és más szabadtéri játékokat is tudtunk
vásárolni a báli bevételbõl.
Bebizonyosodott, hogy tenni akarással, összefogással szép
eredményeket lehet elérni. Köszönet Sényõ segítõkész lakosainak és mindenkinek, aki mellénk állt.
Az óvodai dolgozók és a szülõk nevében:
Fedákné Ladányi Enikõ
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Ballagás egy nyugdíjas pedagógus szemével

M

ár alig van néhány nap az új tanév kezdetéig,
de fülemben még most is csengenek a ballagási
dallamok. Nyugdíjas pedagógusként mindig
jólesõ érzés visszatérni az iskolába. Az iskolai ünnepségek között megható pillanatok egyike a ballagás. Így
volt ez most is. Jólesõ érzés volt látni diákjainkat, akik
majdnem felnõtté váltak, sok-sok ismerettel, tudással
gazdagodtak a nyolc év alatt. 16 tanuló vett búcsút az
alma matertõl, s köszönt el a nevelõtestülettõl, diáktársaktól. Büszkeség töltötte el lelkemet, amikor az ünneplõ
ruhába öltözött fiatalok bevonultak a nagyon ízlésesen
feldíszített tornaterembe, s kezdetét vette az ünnepség.
Szebbnél szebb versek, dalok, idézetek hangoztak el, s
gyönyörködhettünk diákjaink szép magyar beszédében.
Nyolc év munkáját dicséri tudásuk, tehetségük, ahogyan
megszólaltattak, s tették sajátjukká egy-egy író, költõ
gondolatait. Szüleiknek is megköszönték a gondos-

kodást, a "vigyázó tekintetet", mely mindenki szemébe
könnyeket csalt.
gen, ezek a mi diákjaink! Érzelemgazdagok,
tisztelettudóak, jól neveltek. Antalné Tõkési
Gabriella, iskolánk vezetõje is hangsúlyozta
ünnepi beszédében, hogy milyen fontosak ezek az
emberi tulajdonságok. Az iskola megadta azt a szilárd
alapot, melyre a következõ években építkezni lehet. A
tizenhat gyerek közül öten szakmunkásképzõ intézményben, tizenegyen pedig gimnáziumban, illetve szakközépiskolában folytatják tovább tanulmányaikat. Ezek a
felvételi arányok is azt bizonyítják, hogy a tantestület egy
jó tanulmányi átlagú osztályt bocsátott útjára. Örömmel
tölt el, hogy a középiskola visszajelzései alapján tanulóink megállják a helyüket a középiskolában, s
településünkön egyre több a fiatal diplomások száma.
(Ruska Józsefné)

I

Tájékoztató
Tájékoztatom a kedves
szülõket, gyerekeket, hogy a
2008/2009-es
tanév
elsõ
tanítási napja szeptember 1.
(hétfõ).
Az ünnepélyes tanévnyitó
reggel 8.00 órakor kezdõdik,
ezt követõen a gyerekek az
osztálytermeikben vehetik majd
át a tankönyveket.
A helyi önkormányzat döntése
alapján a hagyományokhoz
híven a tankönyv ellátás a
sényõi iskolába járó gyerekek
számára most is ingyenes lesz,
melyért köszönet illeti a
vezetést.
A "kósza hírek" ellenére

szeretném megerõsíteni, hogy
indul az elsõ évfolyam, igaz,
alacsony létszámmal, de az
önkormányzat most is biztosítja
a zavartalan mûködést. A
születési arányokat vizsgálva
számszerûen
kimutatható,
hogy egy-két éven belül a gyermeklétszám növekedni fog az
iskolában. Addig, ha nehezen is
boldogulunk,
mindent
megteszünk annak érdekében,
hogy mind a nyolc évfolyamot a
településen tartsuk.
Polgármester
úrral
sokat
beszélgettünk a helyi oktatás
jövõjérõl. Közös álláspontunk,
hogy településünknek akkor
van jövõje, ha van iskolája is.
Önkéntelenül Remenyik Sán-

dor gondolatai idézõdtek fel
bennünk:

"Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen aki köztetek
E szent harcot ne állná.
Ehhez isten mindannyiótoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot, s az iskolát."

A szünet hátralévõ részéhez
kellemes kikapcsolódást, jó
pihenést
kívánok
a
gyerekeknek,
kollégáknak
egyaránt.
(Antalné Tõkési Gabriella)
iskolavezetõ
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Hírek, események, tervek a Szociális Szolgáltató Központ életébõl

M

ájus elsõ vasárnapján szép
csendesen megtelt az intézmény társalgója a bentlakásos
otthonban élõ lakók hozzátartozóival,
akik titokban kaptak meghívást az
anyák napi ünnepségre, amirõl a lakók
semmit sem sejtettek. Anyák napján
nagy volt az öröm, amikor idõseink az
udvarra kiérve ott találták szeretett családtagjaikat, akik virággal, kis csomagokkal köszöntötték a megilletõdött
édesanyákat. Az Ifjúsági Centrum tagjai
minden idõst egy szál virággal köszöntöttek, és egésznapot betöltõ színes
mûsorral kedveskedtek nekik. Juhász
István édesanyja is intézményünk egyik
lakója, Õ a családjával együtt készített
halászlével vendégelte meg a jelenlévõket. Nagy János a Kemecsei Perec
Bt. tulajdonosa nagyon finom süteményekkel látott el minket. Ezúton szeretnénk megköszönni kedvességüket és
jóságukat. Nyugdíjas klubunk tagjai az
Ibrányi Kulturális Seregszemlén egy
reneszánsz tánccal érdemelték ki az
elismerést, melyet sok-sok kelle-mesen
eltöltött próba elõzött meg. Tiszadobra
is ellátogattunk a Megyei Nyugdíjas
Találkozóra.
Nyári gyermekétkeztetésben 72 fõ vesz
részt, 30 napon keresztül ezek a gyerekek meleg étkezésben részesülnek,
térítésmentesen. A Gyermekétkeztetési
Alapítvány jóvoltából egész évben 25
gyerek részesül heti rendszerességgel
hidegélelmiszer csomagban.
A nyár folyamán, mint minden évben,
már több közös kiránduláson, rendezvényen vagyunk túl, amit természetesen az idõsek klubjának tag-

jai, a bentlakásos
részleg lakói, és a
gyerekek
együtt
valósítottak
meg.
Már hedik éve, hogy
a nyári szabadidõs
programokat közösen szervezük.
Ilyen volt az újfehértói Batyusbál, a
nagykállói strandon
eltöltött közös fürdõzés, valamint a
futballpályán
megrendezésre
került Megyei Polgárõr Nap, melyen
gyermekeink felléptek és utána az idõsekkel együtt ismét egy jót strandoltak.

I

ntézményünkbe látogatott az Észt
Köztársaság
PALA
nevû
községének
delegációja.
Vendéglátásukról a klubtagok saját
készítésû fánkkal és gulyással gondoskodtak, az Ifjúsági Tánccsoport a szórakoztatásukban sietett az intézmény
segítségére.
A szolnoki Strand Parti is a generációk
közötti harmonikus együttélés keretei
között valósult meg. Nyugodt szívvel és
õszintén elmondhatjuk, hogy azok a
gyerekek, akik rendszeresen feljárnak
az IFI Centrumba, Teleházba, tagjai a
tánccsoportnak,
szeretik és tisztelik
az idõs embereket,
nincsenek közöttük
generációs feszültségek.

címszavakban: július 26. Megyei Polgárõr nap Nagykálló; augusztus 17.
Motoros Találkozó Harangod; augusztus 20. Városnap Nagykálló; augusztus
23. falurendezvény Sényõ; augusztus
30. Nyíribrony falurendezvény.

A

táncpróbák, és fellépések mellett
két új színfolt is gazdagítja a csoporttagok felkészülési kedvét.
Az egyik ilyen az énekversenyek világa.
Három énekesünk indult el a Megasztár
válogatáson, ahol rajtuk kívül közel
9000-ren jelentkeztek. Több fordulón is
túljutottak, de sajnos az elõdöntõ kapujában már csak egyedül Vaskó Edit áll,
és várja a további megmérettetést.
Július 27-én újabb énekversenyen
mérték össze tudásukat Nyíregyházán,
a Luther-közben, ide négy énekesünk
nevezett, közülük Vaskó Edit megnyerte
a versenyt, így õ énekelhet szólót a
MÁZS koncerten, valamint a táncsosok
is fellépési lehetõséget kaptak.
A másik ilyen újdonság szintén
versenyzéssel kapcsolatos. Táncosaink
úgy döntöttek, hogy õk is meg akarnak
ismerkedni a megmérettetés világával.
Így a fellépõ anyagok elsajátítása mellett megkezdõdtek a versenypróbák is.
És reméljük, mihamarabb indulási
bélyeget szerezhetnek.

A

z ifjúság megpróbálja miden
meghirdetett
rendezvényen
képviseltetni magát,
ilyen volt például, a
Falumúzeumban
megrendezésre
kerülõ sport- és
ügyességi verseny.
Napkoron július 5-én a szakadó esõ
ellenére nagy sikerrel bemutatták a
Hotel Mentol c. musicalt. (Külön dicséret illeti mind a szereplõket, mind a
nézõket, hiszen senkit sem zavart az
esõ). Emellett több fellépésen vannak
túl táncosaink, és õszig még számos
felkérésnek fognak eleget tenni. Csak

I

smét Tánctábort szerveztünk, most
egy kedves felajánlásnak köszönhetõen nagyon kedvezményes
áron Tiszabercelen. Juhász István
Halásztanyáján tölthetett el 45 fõ 5
kellemes és munkával teli napot.
Valamint itt szeretnénk köszönetet
mondani Kocsis Miklós apuká-
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nak, hogy anyagi hozzájárulásával a
sátrak bérleti díjait magára vállalta.

akkor nem csak a gépek elõtt nem volt
üres szék, hanem a TV elõtt sem.

Az IFI Centrum, a Teleház, így nyáron
teljesen megtelik gyerekekkel, fiatalokkal, néha zsúfolásig is. Ez fõleg a
futball VB alatt volt érzékelhetõ, hiszen

Intézményünk dolgozói, idõseink, klubtagjaink, gyerekek és fiatalok, gõzerõvel készülnek az augusztus 23-i falunapunkra.
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A nyár hátralévõ részére jó idõt, jó
pihenést, kellemes kikapcsolódást
kívánok minden olvasónak!
Vass Istvánné

Testvérkapcsolat az észt Pala községgel
A közelmúltban hat fõs delegáció érkezett községünkbe az
észtországi pala községbõl. Pehely Zoltán polgármester úr
és Dr. Kardos Csaba jegyzõ úr köszöntötték a vendégeket.
Jozsef Weinrauch polgármester magyar származású, így
nem okozott gondot az eszmecsere. A többi vendéggel való
beszélgetésben Knobloch Sándor és Weinrauch Károly
tolmácsolása segített. A küldöttség tagjai végigsétáltak a
falun, majd ellátogattak az általános iskolába, az óvodába,
az idõsek otthonába, ahol színes mûsorokkal kedveskedtek nekik. Az elsõ nap a szociális otthonban finom babgulyással, fánkkal várták a delegáció tagjait. Igen ízlett a
finom magyaros étel. Vacsorára flekkensült volt, a mulatozás az éjszakába nyúlott. A helyi tánccsoport tagjai színvonalas mûsorral kedveskedtek. Szállásuk a nyírturai Aranypatkó étteremben volt, ahol elsõ osztályú kényelemben volt
részük. Megismerkedtek megyeszékhelyünk nevezetes
épületeivel, ellátogattak Miskolc - Tapolcára, Sárospatakra,
Egerbe, Tokajba sényõi kísérõik társaságában. Természetesen nem csak megyénk szépségeivel ismerkedtek,
hanem a találkozónak gazdasági kapcsolatok létrehozása
is sarkalatos pontja volt. A záró napon az ünnepélyes
testületi ülés elõtt a napkori erdei iskola csodálatos
környezetében tettek sétát, a gyaloglás után jólesett a finom
ebéd, melyet a napkori Napkelte vendéglõ szakácsai
készítettek el. A testületi ülésen Jozsef Weinrauch polgármester úrnak átadta polgármesterünk a Sényõért
Érdemérmet. A búcsúzkodás az éjszakába nyúlott, ahol a

vendégek nagyon jól érezték magukat. Csodálatos
hangjukkal észt nótákkal szórakoztatták az ottlévõket. Természetesen nem maradhattak el a magyar nóták sem, majd
a hangulatos kerti mulatság zárásaként Pala község polgármestere megköszönte a szívélyes vendéglátást, elmondta,
hogy valamennyien nagyon jól érezték magukat, igaz barátokra találtak a sényõiekben és nagy szeretettel várják majd
a Sényõrõl érkezõket. A találkozó nem jöhetett volna létre,
ha az Európai Uniós pályázat nem adott volna rá
lehetõséget, ugyanis a költségeket a pályázaton nyert
pénzbõl finanszírozták.
(Ruska Józsefné)

"Az öröm lábujjhegyen jár" - görög katolikus események
Kilenc gyermek örömében osztozhattak a hozzátartozók és egyházközségünk tagjai a görög
katolikus kápolnánkban.
Megújították keresztségi
fogadalmukat és magukhoz vehették Krisztusunk
Testét és Vérét.
Ezen a napon fõszereplõk voltak, mindenki rájuk
figyelt, értük aggódott,
nekik drukkolt. S ez
közös örömöt okozott
mindannyiunknak.

megteltünk halhatatlan
életeddel és élveztük kifogyhatatlan gyönyörödet.
S most ez a vígság, öröm,
gyönyör látható és hallható volt, mert õszinte,
belülrõl fakadó, Krisztustól
induló isteni volt.

A költõ így ír az örömrõl:
"Az öröm lábujjhegyen
jár. Alig vesszük észre,
ha belép a szívünkbe.
Szívesen ott lakik, ha
nem ûzzük el

(Lippai Csaba gör.kat.
parókus)

Elsõ áldozóink: Dankovics
Attila, Kiszely István,
Timák Fanni, Girhiny
Fanni, Treszkai József,
Treszkai Fruzsina, Dajka
Bence, Hegyes Bernadett, Bakos Benjamin.

erõszakkal. Az öröm kisimogatja szomorú híveink görcseit. Letörli
arcunkról a könynyeket. Összeköti a hétköznapjainkat a legszebb
álmainkkal. Valóra váltja vágyainkat." A pap csak csendesen imádkozik: töltsd be örömmel és vígsággal szívünket mindig, hiszen
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Búzaszentelés
hívei részvételét. Idõs és fiatal, szegény és gazdag
úgy érezte a Lélek által, hogy ez a nap érte van.
"És ez fog történni: mindenki, aki segítségül hívja az
Úr nevét, üdvözül." (Csel.2,21)

É

S

ényõn a
katolikusok pünkösdi liturgiája nem akart bennmaradni a templom csendjében és zártságában, nagyobb hallgatóságra és térre vágyott. Szûcs József
plébános úr indítványozására kivonultunk, hogy megáldjuk veteményeinket, gyümölcsöskertjeinket, szõlõinket,
de fogalmazhatnám úgy: életünket, jövõnket. Átitatva
azzal a gondviseléssel, mellyel Isten óvja életünket és
létünket. A kereszt és a lobogók hirdették, hogy Krisztushoz tartozunk, az õ népe vagyunk és ezt vállaljuk és
Õrá bízzuk mindenünket. A két kis apró közösség együtt
lett erõs. Jövõre Dorcsák Ignác nagytiszteletû úr is ígérte

J

únius 1-jén 16 órára közös
ünnepre gyülekezett össze
Sényõ község lakossága. A
három felekezet lelkészei és hívei
Jézust a Megváltót a keresztények
egységét kifejezendõ együtt ünnepelték meg a római katolikus temp-

lom Jézus Szentséges Szívének búcsúját. Az ünneplõ közösséghez
csatlakoztak még a nyírbogdányi,
székelyi, és nyírturai római és görög
katolikus hívek is. Az ünnepi szónok
Lipcsák Tamás görög katolikus
parochus úr volt, aki korábban
Sényõben is szolgált, püspöki
titkársága elõtt.
egtisztelt
bennünket
jelenlétével
a
polgármester úr is családjával. Ahogyan Tamás atya a
prédikációban
megfogalmazta
Jézus mindannyiunk megváltója,
tehát minden keresztény felekezet

M

reztük, hogy ez a nap egy ígéret, mely nekünk
szól, valamint mindazoknak, akik távol vannak, de
akik közül mindenkit meghív magához a mi Urunk
Istenünk.
Téptük a vetést, mely most még csak lelkünket táplálta,
de a lélek a Lélekbõl táplálkozik. Aztán visszavonultunk de nem menekültünk - templomainkba, és a másik
közösségért is hálát adtunk, mert a másik nélkül Isten
nélküliek vagyunk. Ezután Viktor atya nyírturai hívószava
várta a sényõieket a templombúcsúra. A szertartás után
a már beérett vetések táplálták a vendégek, köztük sok
sényõi étvágyát a lelkiek mellett.
Szép és tartalmas ünnepünk volt! Köszönet érte mindenkinek!
(Lippai Csaba gör.kat. parókus)

összefogó Krisztusa. Mindanynyian boldogan tekintünk fel rá,
hiszen Õ Isten Fiaként
szeretetbõl, önként áldozta fel
életét minden emberért, hogy
általa mindenki Isten gyermeke
lehessen. Ezzel a tudattal és
keresztény egyházaink tanításával és annak
megélésével mindannyian meghívottai
vagyunk a Mennyország
dicsõségébe.
Földi
életünk
jótettei
és
imáink a szentségekkel
segítenek abban, hogy
ez
sikerülhessen.
Ahogyan a szentmise
áldozatban
önmagát
adja testével és vérével
együtt nekünk, úgy
mindanynyian
egész életünk folyamán
részesedhetünk az Õ
m e g e r õ s í t õ
kegyelmében. A jövõbe
tekintve tehát bátran
kimondhatjuk, hogy földi
életünk mulandósága
után örök boldogság vár
ránk Isten Országában,
ha megtartjuk törvényeit.
Szentmise és
az
ünnepi
körmenet után
szeretet vendégségre
hívtuk meg minden jelen

A

lévõ testvérünket. Az agapén polgármester úr is hangot adott
örömének, mellyel 10 év munkája
után boldogan láthatjuk Sényõ
egységben lévõ és összetartó népét,
amely közösen ünnepel szeretetben.Reméljük, hogy ez után minden
évben ilyen közös szereteben tudjuk
megünnepelni
Jézust
a
mi
M e g v á l t ó n k a t .
(Szûcs József róm.kat.plébános)
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Sényõ nem zárt település - mostanában lépten-nyomon új arcokba botlik az ember és ez igen
örvendetes, hiszen azt mutatja, hogy mások is vonzónak találják községünket.
Kis falunk éppen megfelelõ környezetet nyújt azok számára, akik csendet, békét keresnek a város
nyüzsgése után, vagy éppen ellenkezõleg: a megyeszékhely közelsége vonzza ide a még távolabb
élõket. Kíváncsiak voltunk, kik azok, akik településünket választották lakóhelyül, és hogyan érzik
magukat, amióta itt élnek.

“...l eg job b ot t h on ”

Boros Attila és Lucz Mónika 2007. november
13-án költöztek Sényõre két óvodáskorú
gyermekükkel, Attilával ás Ádámmal. Korábban hét évig Geszteréden éltek és egy vállalkozást mûködtettek: csirkéket neveltek.
Nemrég a Baromfi Coop vállalat felajánlotta,
hogy költözzenek sényõi telephelyükre, ahol
nem csak egy felújított családi házban lakhatnak, hanem állandó havi fizetésben is
részesülhetnek. A házaspár elfogadta az
ajánlatot.
- Elõször kissé szokatlan volt Sényõn lakni,
mert többet kellett dolgozni, megsokasodtak
a tennivalók. Geszteréden nem csak ketten
gondoztuk az állatokat, hanem a családtagjaink is segítettek, együtt vezettük a vállalkozást. Most, hogy magunkra vagyunk
utalva, sokkal jobban be kell osztani az idõnket. A gyerekek óvodások lettek, közösségbe
járnak és bár nehezen, de mi is megszoktuk
az új életet. Azt hiszem, sikerült jól
beilleszkedni
az
itt
lakó
emberek
közösségébe. Szeretünk itt élni, de hogy
meddig maradunk, az a munkától függ.

Petõ Zsolt és Galambos Ildikó 2007.
augusztus 21-én foglalták el új
otthonukat a Béke utcán. A nyugalmazott õrnagy - tagiskolavezetõ
pedagógus házaspár két felnõtt

Boros Mihály és Metercsik Anita
2007. február 13-án telepedtek le
a József Attila utcán.
- A férjem testnevelés-, biológia-,
és tánctanár, én pedig gyógypedagógus vagyok. Mindketten
családi
házban
éltünk
a
szüleinkkel, amíg össze nem
házasodtunk. Akkor panellakásba költöztünk, de mindig
szerettünk volna egy kis kertet,
udvart. Keresgélni kezdtünk, és a
kisfiúnk születése után meg is
találtuk ezt a gyönyörû házat:
azonnal beleszerettünk - és ami
nem mellékes, az ára is nagyon
kedvezõ volt. Mindenképpen
Nyíregyháza közelében akartunk
maradni, hiszen odaköt a
munkánk. Sényõ ebbõl a szempontból is megfelelõnek
bizonyult.
Idõközben
megszületett
a
kislányunk is, így most
már
két
apróság
élvezheti majd a nagyobb
tér
adta
örömöket.
Hogyan
sikerült
beilleszkedni?
- Azt hiszem, nyugodtan
elmondhatom,
hogy
nem volt semmi probléma. Icipici zökkenõkkel

gyermekével
költözött
Sényõre.
- Nyíregyházán mindig
panellakásban vagy társasházban éltünk, közben folyton vágyakoztunk
egy kertes családi fészek
után. A megyeszékhelyen
nagyon drágák az ingatlanok, Nyírturán pedig ahonnan tulajdonképpen
származom, és ahová
költözni szerettünk volna - nem találtunk megfelelõt, így aztán éppen
kapóra jött, amikor az újsághirdetéseket böngészve rátaláltunk erre a
házra. Igaz, már eddig is sok min-

ugyan, de véleményem szerint
megtaláltuk a helyünket a sényõi
emberek között. Jóban vagyunk
a szomszédainkkal, befogadtak
minket, mindenben számíthatunk
rájuk. Nagyon szeretem a sényõi
gyerekeket, jólesik, hogy eljönnek játszani a kisfiamhoz, hiszen
neki is szüksége van a hasonló
korúak és az idõsebbek társaságára. Különben pedig úgy
tartom: "Ha Rómában élsz, élj
rómaiul." Kissé átfogalmazva azt
is mondhatnám: "Ha Sényõn
élsz, élj sényõiül." Tehát alkalmazkodj, vedd fel a fonalat. A
harmonikus egymás mellett élésnek ez a záloga. Remélem,
nekünk sikerült megvalósítani.

dent átalakítottunk rajta és még
mindig van mit szépítgetni, hogy az
ízlésünknek megfelelõ legyen, mégis
úgy gondolom, remekül haladunk.
Nem okoz túl nagy gondot az
ingázás sem a munkahely miatt, de
jó lenne, ha a buszjáratok kissé
sûrûbbek lennének errefelé. A gyermekeink sajnos ritkán tartózkodnak
itthon - mindketten a Debreceni
Orvostudományi Egyetem hallgatói,
a lányom most diplomázott, a fiam
másodéves - de a nevükben is
beszélek, amikor azt mondom: jó
döntést hoztunk, amikor ide
költöztünk. Túlságosan még nem
sikerült bekapcsolódni a sényõi
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emberek életébe, hiszen korán reggel
indulunk munkába, és már este van,
mire hazaérkezünk, de ami késik, nem
múlik.
- Olyan kedvességgel fogadták
érkezésünket a polgármesteri hivatal-

d óó
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ban - veszi át a szót a családfõ -,
amilyennel ritkán találkozik az ember.
Bevallom, végtelenül jólesett. Ezért is
bátran mondhatom, nagyon jól tettük,
hogy Sényõt választottuk életünk színteréül. Korán reggel felébredek, és

különleges madarakat látok a
kerítésünkön pihenni, a ház fölött
repülni, csönd van, nyugalom, jó levegõ - ez csodálatos dolog. Imádok
Sényõn lakni, nem költöznék el innen
máshová!
(HSzCsA)

Fo
ci

Megkezdték a felkészülést a Volán-Sényõ SC labdarúgó csapatai a 2008/2009-es bajnoki
évre.
Utánpótlás csapatainkban számottevõ változás nem történt, serdülõ csapatunk heti 2 alkalommal készül a bajnokságra, míg ifi csapatunk a felnõtt csapattal heti 4 alkalommal edz együtt.
Felnõtt csapatunk az elmúlt szezonban teljesítette a kitûzött célt - a 10. helyet -, azonban az
elkövetkezendõ szezonra jelentõs változások történtek. Szinte teljesen új csapattal kezdte meg a
felkészülést a 2008/2009-es bajnokságra. 8 fõ távozott a csapattól, Asztalos Krisztián és Bárány
Tamás Nagyhalászba, Haburcsák Bertalan Nyírmadára, Nyisztor Donát Tiszavasváriba, Polgári László Tiszalökre, Puskás László Kótajba, Márton László Nagykállóba, Márton István pedig Nyírbátorba
igazolt. Új játékosként Ungi Lajos, Baraksó Attila, valamint Kató Csaba Nagyhalászból, Csajkó János
Újfehértóról, Kiss József Nyírpazonyból, Juhász Péter pedig Csengerbõl igazolt csapatunkhoz. Az ifi csapatból felkerült a felnõtt keretbe Kapacina Valer, File Zoltán, valamint Szitai Roland.
Mindezek eredményeképpen egy teljesen új, fiatal csapattal vághatunk neki az NB III-as bajnokságnak,
melynek mezõnye a tavalyinál is erõsebb lesz. A nagyvárosok csapatai mellett egy célunk lehet, a biztos bentmaradás. Számítunk a szurkolók bíztatására, és megértésére, hogy sok év után továbbra is az NB III-as bajnokságban folytathassuk szereplésünket.
(K.S.)

A Magyar Kullancsszövetség Közhasznú Egyesület
ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy megkereste a
kullancsenchephalitis elleni védõoltás gyártóit,
tájékoztatást kérve arra vonatkozóan, hogy mikor
lesz ismét megvásárolható a védõoltás.
A tájékoztatás szerint korlátozott számban a Gyöngy
Patikák hálózatában lesz ismét kapható az FSME
0,5 ml a felnõtt lakosság részére 2008. július 23-tól
kezdõdõen. A vakcina vásárlás feltétele az oltási
könyv bemutatása, vagy a háziorvos által felírt
recept „második oltás” megjelöléssel, amely
bizonyítja, hogy az emlékeztetõ oltást kéri az
igénylõ.
Fontos! A korlátozott számú védõoltást elsõsorban
az immunizációjukat megkezdetteknek szánják,
hogy a megkezdett oltási sorozatukat folytathassák.
Dr. Kapiller Zoltán elnök
Magyar Kullancsszövetség
Sényõi Igazmondó
Sényõ Község Önkormányzatának lapja.
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