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Sényõ Község Önkormányzata, képviselõ-testülete és az Igazmondó szerkesztõsége!
smét eltelt egy év, közeledik a karácsony, a várakozás, a meghitt együttlét idõszaka. A sors bármerre sodorta életünket,
ilyenkor gondolatban hazavándorol csapongó lelkünk, vágyakozunk a szülõi ház melege után. Férjek, feleségek, gyermekek, testvérek, szülõk és nagyszülõk újra egymásra találnak és szeretettel a szívükben együtt állnak az illatos karácsonyfa alatt. Ez a szeretet életünk végéig elkísér minket, ha ápoljuk, vigyázunk rá! A nehéz idõket is könnyebben
átvészeljük, ha tudjuk, érezzük, a háttérben ott a család. Ha így élünk, a kisebbek szívébe is beleivódik a család szeretete,
s ez az összetartozás neveli õket az emberek iránti tiszteletre és megbecsülésre. Felnõnek, családot alapítanak és az otthon
melegét egy újabb "fészekbe" viszik át, ahol nem az anyagi javak jelentik az értéket, hanem az egymás iránt érzett odaadó
szeretet. Mert hiába a nagy ház, a luxusautó, ha nincs kivel megosztani. Mindenkinek fáj az egyedüllét, és még jobban fáj
karácsony ünnepén. Szomorú látvány, amikor az idõs szülõk egyedül maradnak, különösen, ha társukat is elvesztették.
Addig kell megfogni a kezüket, amíg tehetjük, mert amikor örökre elnyeli õket a sötétség, akkor érezzük csak igazán a hatalmas ûrt, amit hagytak.
Elanyagiasodott világunkban egyre távolabb kerülünk embertársainktól, életünket átszövi az aggódás, a szorongás, a düh s
ezt már szinte észre sem vesszük. A hírekben háborúkat, katasztrófákat, válságot emlegetnek, úgy tûnik, már nem maradt
egy csöppnyi hely sem a meghitt érzéseknek. Határozzuk el, hogy mindennap juttatunk egy mosolyt, egy kedves szót ismerõseinknek, barátainknak - ne hagyjuk eluralkodni magunkon és másokon a kétségbeesést: a szeretet lángja ne aludjon ki az
ünnepek elteltével sem! Ha így teszünk, úgy az elkövetkezõ év elé derûsebben és lélekben újjászületve nézhetünk.

I

Adventi készülõdés
Községünkben - a hagyományokhoz híven - adventi heteket rendeznek a közalkalmazottak és a
köztisztviselõk. November 28-án a
megszokott helyére került a karácsonyfa a Nyíregyházi Tûzoltóság
segítségével. A gyermekek díszítették fel, mely mindannyiuk számára
nagy élmény volt, hiszen a tûzoltó
kosár emelte õket a magasba. Az
érdeklõdõket töltött káposztával,
meleg teával és forralt borral várták
a szociális otthon dolgozói. A karácsonyfa alatt díszeleg a szép adventi koszorú is, melyet az SZMK
készített.
30-án a római katolikus templom
zsúfolásig megtelt fiatalokkal és
idõsekkel egyaránt. Az ünnepi est
alaphangulatát az ifjúsági csoport
mûsora adta meg, a várakozás
hangulata töltötte be a templomot.
Dorcsák Ignác református lelkész
meleg szavai követték a mûsort.
6-án karácsonyi forgatag volt az
iskola aulájában. A pedagógusok a
szülõkkel karöltve és a gyerekek

segítségével mézeskalácsot sütöttek, sógyurmáztak, ajándékokat,
ablak- és fenyõdíszeket készítettek,
közben szólt a karácsonyi muzsika.
Volt meleg tea és forralt bor, kukoricás töltött káposzta. Szinte egész
nap folyt a lázas készülõdés és a
gyerekek a saját maguk készítette
díszekkel indultak haza késõ
délután.
7-én a görög katolikus templom
szinte kicsinek bizonyult a tömegek
befogadására, olyan sok érdeklõdõ
látogatott el a templomba. Az
óvodás és iskolás gyermekek kedveskedtek énekekkel, versekkel a
jelenlévõknek. Ezt követõen Szûcs
József római katolikus plébános úr
prédikációjában az ifjúságot arra
buzdította, hogy többet járjanak
templomba, és hogy az a szeretet,
amellyel az ünnepi mûsorban megajándékozták az ottlévõket ne csak
karácsonyig tartson, hanem az év
minden napján világítson. A karácsony
megünneplésének
elõkészületeirõl is.
(Ruska Józsefné)

(HSzCsA)

2.oldal
Igazmondó
2 0 0 8 . december
" Te benned bíztunk eleitõl fogva, Uram! Téged tartottunk hajlékunknak…" Zsolt. 90: 1

Jótékonysági hangverseny a Sényõi
R e f o r m á t u s Te m p l o m b a n

I

sten kegyelmébõl Jótékonysági hangversenyt szervezhettünk a református
templomban 2008. november hetedikén. Esténk hangulatát Tiba Zsolt (Szatmárcsekei lelkész), Fülep Beáta (Nagyari
lelkész), Vajas Emõke, Tarkó Gergely, Boka
Zsombor, Szabó Szabolcs (zeneakadémiai
hallgatók) teremtették meg. A hangverseny
címe a következõ volt: Bach orgonaemlékezés, Jöjj szép halál! Azért ezt a címet
választottuk, mert mindenszentek után
legtöbb ember az elköltözött szeretteire gondol. Ezekben a szomorú pillanatokban az ember keres valamiféle
kapaszkodót, ami által erõsödhet,
vigasztalódhat. Én úgy gondolom,
hogy aki részt vett ezen a különleges idõutazáson, az gazdagabban
tudott hazatérni. Idõutazás, mert
célunk az volt, hogy aki bejött a
templom ajtaján, az felejtse el az
élet mindennapos gondjait és
vívódásait legalább egy óra erejéig.
Vallástól, felekezettõl függetlenül
tudtunk örülni a zene és a gyönyörû
ének
varázslatának.
Ezúton
szeretnénk megköszönni az összegyûlt adományt, amely nagy segítség
templomunk
jövõbeni
felújításában. Isten gazdag áldását

kérem a kedves megjelentek, az önzetlen
adakozók, gyülekezeti tagok és mindazok
életére, akik részt vettek e csodás est megszervezésében!
Mind az adventi készülõdésben, s mind a
karácsonyi csoda várásában áldott ünnepi
készülõdést
kívánok
mindenkinek!
Karácsonyi Istentiszteleti rendtartásunk a
következõ: 2008. december 19-23-ig bûnbánati alkalmak a gyülekezeti teremben
délután 17:00 órától.December 24-én

R e n d h a g y ó M i k u l á s n a p i ü n n e ps é g
az iskolában

szentesti Istentisztelet délután 17:00 órától.
Karácsony elsõ napján délelõtt 9.30 órától
Úrvacsorás Istentisztelet, délután 14:00
órától délutáni Istentisztelet. Karácsony
második napján délelõtt 9:30-tól záró Istentisztelet. Ünnepi követünk, legátusunk ez
évben Simkó Zsanett lesz, aki IV. éves hallgató a Debreceni Református Hittudományi
Egyetemen. Alkalmainkra mindenkit
hívunk és várunk nagy szeretettel!
Dorcsák Ignác Pál
református lelkész

December 5-én az iskolások a szépen
feldíszített tornateremben hangos énekszóval várták a Mikulást. Pár perccel 15:00 óra
után meg is érkezett két krampusz társaságában, akik hatalmas kosarakban
cipelték utána a gyerekeknek szánt
ajándékokat. A legnagyobb meglepetés
mégis az volt, amikor a jóságos õsz szakállú minden osztályt külön-külön üdvözölt
egy-egy találó humoros versikével. A csomagok kiosztása után az Ifjúsági Tánccsoport mûsora szórakoztatta a tanulóifjúságot,
különösen nagy sikert aratva a Mikuláslányok táncával. Amikor már mindenki elfogyasztotta a finom vacsorát és
süteményeket, folytatódott a buli táncversennyel, activity játékkal és karaoke-val.
A gyerekek izgatottan versengtek egymással, így hamarosan gazdára találtak az ifisek
által felajánlott ajándékcsomagok is. Nagyon népszerû volt a karaoke, ahol diák,
tanár, szülõ mind együtt énekeltek. A vidám
hangulatú játékot este 22:00-ig tartó disco
követte a gyerekek nagy örömére.
(Ruska Józsefné)
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Röviden a 2008. november 20-án tartott testületi ülésrõl
Tizenhárom napirendi pontot tárgyaltak a képviselõk. Megvitatták és elfogadták a 2008. háromnegyed éves költségvetési
beszámolót, elfogadták a 2009. évi költségvetési koncepciót
és 2009. évi munkatervet.
A polgármester úr elmondta, 2008 október elejétõl a gazdasági válság egyre erõteljesebben jelentkezik az önkormányzat
gazdálkodásában is. A pénzügyi válság mértéke egyelõre
bizonytalan, de nagyobb visszaesésre lehet számítani 2008
második és 2009 elsõ felében. Mindezek alapján arra kell
felkészülni, hogy a pénzügyi rendszer problémáinak
megoldása hosszabb idõt vesz igénybe s ebben az akár több,
mint egy évig is eltartó periódusban a növekedés erõteljes
lassulásával célszerû számolni a világgazdaságban. A pénzügyi piaci zavarok miatt romló nemzetközi konjunktúra
Magyarországon is érezteti hatását. Az elsõ 9 hónap átlagos
pénzromlási üteme 6,7 % volt. A közszférában foglalkoztatottak 2009 évi bérpolitikáját a megváltozott gazdasági
feltételeknek megfelelõen kell kialakítani.
Az iskolai létszámadatok 2008-ról 2009-re negatív irányban
változtak. A létszám csökkenése automatikusan a normatíva

csökkenését is jelenti. 2009-ben az elmúlt évhez hasonlóan
társulásban kívánjuk mûködtetni intézményeinket. Adók
emelését nem tervezzük 2009-ben, hisz a lakosságot eléggé
meg fogják terhelni a gazdasági válságból adódó megélhetési
nehézségek. 2009-ben nem emelkednek az étkezési térítési
díjak egyetlen intézményünkben sem. Fejlesztésre,
beruházásra egyre kevesebb pénz fog maradni. Amennyiben
mégis elengedhetetlen lesz bizonyos feladatok elvégzése,
megoldjuk a finanszírozást akár pályázatok révén, akár egyéb
forrásból. A település karban- és tisztántartására továbbra is
közcélú dolgozókat fogunk igénybe venni. Amennyiben a
kormány kidolgozza a segélyekben részesülõk foglalkoztatásának feltételeit és szabályait, azokat a személyeket is
bevonjuk közfeladatok végzésébe. Döntés született a szilárd
kommunális hulladék szállítási díjának megállapításáról.
Mivel a Nyír-Flop Kft is emeli a szolgáltatás árát, nálunk is
emelkednek a díjak 2009-ben 12.000-rõl 14.000 forintra.
Felfüggesztették a külterületi ingatlanok eladását. Emelkedni
fog a víz- és csatornadíjak ára is, melyet a Nyírségvíz Zrt.
állapít majd meg.
(Ruska Józsefné)

Vendégségben a Szõke családnál

- Sajnos, mint nagyon sok családot, minket is hátrányosan érintett.
Emelkedett a felújítási kölcsönünk törlesztése, így kevesebb jut a
mindennapi megélhetésünkre. A nagy fûtés- és villanyszámlát
minden hónapban ki kell fizetni. Szüleim és nagymamám segítsége nélkül nagyon nehéz lenne a család anyagi helyzete. Minden
gondommal, problémámmal hozzájuk fordulok. A sok segítséget,
amit tõlük kapok, meg sem tudom hálálni. Kívánom, hogy sokáig
éljenek egészségben, boldogságban.
- Közeleg a karácsony, hogyan készültök az ünnepekre?
- Sajnos az ünnepi várakozás hangulatát beárnyékolja a férjem
betegsége. Komoly mûtét vár rá. Mindannyian aggódunk érte.
Reméljük, minden jóra fordul és együtt lesz a család karácsony
estéjén. Nálunk nem a nagy ajándékozás a lényeg, kis apróságoknak is tudunk örülni. Eddig még minden évben állítottunk fát,
most is így lesz. Ragaszkodunk a hagyományokhoz. A karácsonyfánk több színben pompázik majd.

M

eglátogattam Szõke Tiborékat, mert szerettem volna
tudni, egy háromgyermekes család hogyan él napjainkban.
Meleg, barátságos otthon fogad. Az édesanya a konyhában
serénykedik, készíti a finom vacsorát. A 15 éves Erika a család
kedvencét, a másfél éves Dórikát pesztrálja. A családfõ tévézik, a
közelmúltban kórházban volt. A legidõsebb gyermek, Tibor
utánam érkezik a munkából, elsõ dolga a kis Dórika üdvözlése,
majd segítséget kér édesapjától, mert az indexlámpa nem ég a
kocsiján. A hibát percek alatt kijavítják. Az összetartást jó látni apa
és fia között. Tibor munkahelye felõl érdeklõdöm:
- A Jósa András Kórház szeptikus sebészetén dolgozom, mint
mûtõsfiú. Nagyon boldog vagyok, hogy a gimnázium elvégzése
után munkát kaptam, hiszen a mai világban ez nem kis dolog.
Szeretek ott dolgozni, ügyelek arra, hogy mindig idõben érkezzek
be a munkahelyemre. Igyekszem feladatomat a betegek és a
vezetõim megelégedésére végezni. Édesanyám GYED-en van,
édesapám jelenleg táppénzen, így nagyon jól jön a családnak egy
kis anyagi segítség. Hálát adok a sorsnak, hogy szüleim 21 éve
együtt vannak, és békességben, boldogságban nevelnek minket a
két húgommal. Azt a sok-sok szeretetet, amit a szüleimtõl kapok,
úgy tudom legjobban viszonozni, ha tisztelem szüleimet és szorgalmasan dolgozom. Eddig nem volt rám panasz, azt mondják, jó
gyerek vagyok, remélem évek múlva is így
vélekednek majd.
Erika kérdéseimre szûkszavúan válaszol:
Másodéves
tanulója
vagyok a Lippai János Szakközépiskolának, a tanulás
mellett besegítek a házimunkába
és
Dórika
nevelésébe.
A háziasszonyt kérdezem,
hogyan érintette a család
anyagi helyzetét a gazdasági
válság?

Erikát az utcabeliek is nagyon kedvelik, segítõkész, barátságos
mindenkivel szemben, az idõsebbeknek elvégzi a napi bevásárlást,
mindenkihez van egy kedves szava. Azt tervezi, hogy visszamegy
dolgozni, csak, hogy a család anyagi helyzete javuljon, de ez még
távolabbi terv. Mit is kívánhatnánk karácsony közeledtével neki?
Hogy teljesüljenek vágyai, kívánságai.
(Ruska Józsefné)

Adventi várakozás, Karácsonyi készülõdés, a Szociális Szolgáltató Központban
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ntézményünkben november végén december folyamán mindig
sûrû tennivalók sorozata vár ránk. November 25-én a Gyermekétkeztetési Alapítvány támogatásával 210 db élelmiszer csomagot osztottunk ki a településen. Mindig elmondom, hogy sokkal
többet szeretnénk, de az alapítvány meghatározta a kiosztási
feltételeket. Többgyermekes, gyermeküket egyedül nevelõ családok,
munkanélküliek, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülõk, kisnyugdíjasok, létminimum alatt élõ családok részesültek
a csomagokból. Sajnos, soha nem lehet igazságosan elosztani. Aki
kapja, nagyon örül, akinek nem jutott, természetes, hogy sérelmezi, de
450 család van Sényõn, így nem tudunk mindenkinek egyszerre csomagot juttatni.

2008. december

November 27-én az Idõsek Klubjában 14 nõi klubtagunk és 2 férfi klubtárs névnapját ünnepeltük.
Sajnos most is egy perces néma gyásszal kezdtük
az ünneplést, mivel egy hónap alatt három klubtagot is utolsó útjára kellett kísérnünk, a temetõbe.
Takács Istvánné Piroska néni, Timák Józsefné
Manyika néni, és a nagyon fiatalon elhunyt Székely Jánosné Kurucz Katalin hirtelen, szintén
tragikusan hagyott itt bennünket.
Emléküket kegyelettel megõrizzük, örökké
hiányozni fognak.
November 30-án a római katolikus templomban
lakók, klubtagok, a helyi ifjúság és a dolgozók együtt
nagyszámban voltak jelen az elsõ adventi gyertya
meggyújtásának meghitt eseményein. Az Ifjúsági
Tánccsoport tagjai ünnepi mûsorokkal fejezték ki
tiszteletüket, adtak tanúságot arról, hogy az Adventi
várakozás nekik is mennyire fontos esemény az
életükben.
A december elsõ hete lakóknak és bejáró klubtagoknak is komoly munkával telt el. December 8-án az
óvodásokhoz voltunk vendégségbe, és nagy szeretettel készítették a gyerekeknek szánt ajándékokat.

D

ecember
5-én
Nyíregyházi
Fõiskola Bartók
termében köszöntötték az
50-60 éves házassági évfordulójukat ünneplõ házaspárokat. Intézményünket
ezen az ünnepségen Zsíros
András
és
felesége
képviselte. Az ünnepelteknek Dobrev KláraGyurcsány Ferenc miniszterelnök
feleségeszívbõl gratulált, és személyesen adta át a Megyei
Nyugdíjas
Szövetség
ajándékát. Dobrev Klára
pohárköszöntõje nagyon meghitt és
szívhez szóló volt, jó egészséget,
hosszú életet, és boldog Karácsonyt
kívánt a településünkön élõ valamennyi
nyugdíjas lakosnak.
A Zsíros házaspárnak az ünnepségre
õket elkísérõ klubtagokkal a helyszínen
gratuláltunk.
A helyi önkormányzat a december 12-i
Nyugdíjasok Karácsonyi Ünnepségén
köszönti õket.
December 12-én 250 nyugdíjas jelezte,
hogy részt szeretne venni az intézmény
által szervezett karácsonyi ünnepségen.
Gyermekeink ünnepi köszöntõkkel,

karácsonyi dalokkal készültek, a dolgozók szórakoztató mûsorral szeretnének
kedveskedni minden jelenlévõnek.
Karácsony elõtti héten a helyi óvodások
és általános iskolások látogatnak hozzánk. A gyerekek évrõl - évre
maradandó emléket hagynak az idõseink
szívébe õszinte, kedves kis karácsonyi
mûsorukkal.
A bentlakásos intézményben is járt a
Mikulás december 5-én. A lakók apró
ajándékkal és kellemes élménnyel zárták
ezt a napot is.
A Karácsony elõtti napokban várjuk
szeretettel a települési lelkipásztorokat,
akik örömhírként hozzák, hittel hirdetik
Jézus Krisztus dicsõséges eljövetelét.

December 24-én szent estén a helyi
Ifjúsági Tánccsoport gyerekei ünnepi
mûsorral kívánnak Áldott Békés Karácsonyt éa adják át ajándékaikat az otthon
lakóinak.

Én magam is Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket, Eredményekben
Gazdag Boldog Új Évet kívánok a
település minden lakosának, és
szeretettel küldöm mindenkinek A
négy gyertya címû lelki mesét.
Vass Istvánné
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya.
Annyira nagy volt körülöttük a csend, hogy tisztán lehetett hallani amint beszélgetnek.
nagy szükségük van rám….. Ezzel ki is aludt.

Azt mondta az elsõ:
- Én vagyok a béke. De az emberek nem
képesek életben tartani. Azt hiszem el
fogok aludni….. Néhány pillanat
múlva már csak füstölgõ kanóc
emlékeztetett a hajdanán fényesen
tündöklõ lángra.

Hirtelen belépett egy gyermek és mikor meglátta a három kialudt gyertyát felsikoltott:
- De hiszen nektek égnetek kéne
mindörökké!
Elkeseredésében sírva fakadt.
Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:
- Ne félj amíg nekem van lángom meg
tudjuk gyújtani a többi gyertyát.

Azt mondta a második:
- Én vagyok a hit. Sajnos az
emberek fölöslegesnek tartanak,
nincs értelme tovább égnem…… A
következõ pillanatban egy enyhe
fuvallat kioltotta a lángot.

Én vagyok a REMÉNY!
A gyermek szeme felragyogott! Megragadta a
még égõ gyertyát és lángjával életre keltette a
többit.

Szomorúan így szólt a harmadik gyertya:
- Én a szeretet vagyok! Nincs már erom tovább égni.
Az emberek nem törodnek velem, semmibe veszik, hogy milyen
A Gesztenye csemege minden dolgozója
nevében sikerekben gazdag
Boldog Új Évet kívánok!
Maczali József
Minden kedves vásdárlónk aki 5.000,-Ft felett
vásárol sorsoláson vessz részt!
A fõdíj egy DVD lejátszó.
A sorsolás idõpontja 2008. december 31.

Molnár Miklósné, Mikulás Miklósné,
Szilágyi Lászlóné, Sárosi Enikõ

Könyvbarátoknak

A

sényõi
Iskolai
és
Közmûvelõdési Községi
Könyvtár
augusztusban
pályázatot adott be "Könyvtári
és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás és
múzeumok szakmai támogatása" címmel. A rendelet
értelmében az erre elkülönített
keretösszeg meghatározott
részének elnyerése csak úgy
volt lehetséges, ha az Önkormányzat a költségvetésében
szereplõ, a könyvtár támogatására fordítandó összegen
(63.000 Ft) felül vállalja saját
forrás biztosítását. Az Önkormányzat ezt a képviselõtestülettel közösen vállalta
(30.000 Ft), ezért az Oktatási
és Kulturális Minisztérium
65.000 Ft támogatásban
részesítette könyvtárunkat. A
támogatást
kizárólag
állománygyarapításra lehetett
fordítani. A rendelkezésünkre
bocsátott összegbõl - elsõsorban - kötelezõ olvasmányokat,
az általános- és középiskolai
oktatásban
használatos
ismeretterjesztõ
segédkönyveket, népszerû és sokszor kölcsönzött ifjúsági

regényeket (High Scool Musical, Bianka Minte-König,
Mary-Kate és Ashley Olsen
könyvek) vásároltunk. A szakkönyveket (alternatív- és természetgyógyászat,
történelem, sci-fi, stb) és a
szórakoztató irodalmat (Nora
Roberts, Evelyn Marsh,
Martha Tailor, Stephen King)
kedvelõ felnõttekre is gondoltunk
amennyire
a
lehetõségek engedték.
Sor került az évente esedékes
selejtezésre is: az elhasználódott, illetve elavult, ezért
állományból kivont könyveket
az olvasást szeretõ, rászoruló
gyerekeknek ajánljuk fel. A
kötetetek
átvehetõk
a
könyvtárban, a nyitvatartási
idõ alatt (hétfõ - csütörtök:
7:30-15:30; péntek: 7:3014:00).
Szeretettel várjuk hûséges régi
és új olvasóinkat!
Horeczkyné Szabó Csilla
Anita
könyvtáros
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Boldog karácsony!?
Sokan mondják karácsony
ünnepérõl, hogy már nem
olyan, mint amilyen anyáink,
nagyanyáink idejében volt:
hogy napjainkban inkább a külsõségekre került a hangsúly és
nem maradt hely az igazi
érzéseknek, csak az ajándékoknak.
Valóban,
karácsony
közeledtével egyszerre fényárban úsznak a városok, és néhány
éve már a falvak utcái is. A
lom-bjukat vesztett csupasz
fákon, a kerítéseken, a házak
ablakaiban, az erkélyeken, de
néha még a háztetõn is csillogóvillogó égõsorok és színes girlandok kígyóznak. Kitör a "vásárlási
láz" és sokszor a haszontalan
holmikat is megvesszük, csak,
hogy általuk fejezzük ki
szeretetünket a másik ember felé.
Legbelül érezzük, hogy nem jól
van ez így, mégis "bedõlünk" a
reklámoknak és mivel a
"szeretet" szóval manapság mindent el lehet adni, fizetünk a
csokoládéért, mert elhisszük(?),
hogy ez "a szeretet íze", és
megvesszük a sokadik mp3 lejátszót, vagy mobiltelefont, mert
hallgatni akarjuk "a szeretet
hangját".
Közben
reménykedünk, hogy az, akinek
az ajándékot szánjuk, úgyis tudni
fogja: nem ez a fontos, hanem az
érzéseink, hogy mi igazán
szeretjük õt, és gondolunk rá.
Igen, más lett a karácsony,
legalábbis ami a külsõségeket
illeti. De talán legbelül ugyanazt
érezzük, mint amit anyáink,
nagyanyáink, vagy amit mi, saját
magunk is éreztünk, csak még

kisgyermekként.
Megkérdeztünk néhány általános
iskolást, az õ életükben mit jelent
a karácsony, hogyan töltik a
szentestét? A válaszaik alapján
ki-ki eldöntheti, egy mai gyermek számára vajon képvisel-e
még értéket a szeretet ünnepe?
Dénes Evelin:
- Nekem a karácsony a szeretet
ünnepét jelenti. Végre együtt van
a család, anya, Zsolti, Niki, Jani
meg én. Megkönnyebbülök, ha a
szeretteim a közelemben vannak.
Rossz érzés, nem tudom megmagyarázni… mintha szorítaná a
lelkemet valami, ha nincsenek
velem, még akkor is, ha tudom,
hogy hamarosan megérkeznek. A
hétköznapokban is mindig
segítünk egymásnak, amiben
tudunk, és megbeszéljük a fontos
dolgokat, de a karácsony azért
mégis más. A finom vacsora után
a fenyõfa alatt társasjátékozunk,
ajándékokat bontogatunk, aztán
anya mesél nekünk. Nem
szeretem, ha ilyenkor sokan
vagyunk, ha vendégségbe jönnek
a rokonok vagy ismerõsök, mert
akkor mindenki beszélget, és
ezerfelé figyelünk, nem pedig
egymásra. Belefáradok. Az a jó,
ha a karácsonyi vacsoránál csak a
legszûkebb család van jelen, az
olyan meghitt, azt nagyon
szeretem. Úgy érzem, olyankor
boldog vagyok.
Kovács Andrea:
- Számomra a karácsony a
boldogság. A készülõdés izgal-
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mas, a feldíszített fenyõfa pedig
annyira gyönyörû! 24-én délelõtt
segédkezek a süteménysütésben,
aztán következik a finom ünnepi
ebéd, délután pedig apa felállítja
a karácsonyfát, melyet anyával és
a testvéremmel együtt díszítünk
fel. Este 8 órakor a szüleim a fa
alá teszik az ajándékainkat. Réka
és én szépen felöltözünk, bemegyünk a szobába és kibontogatjuk a csomagokat. Mi is szoktunk venni valamilyen apróságot
a szülõknek, nagyszülõknek
(akiket karácsony másnapján
szoktunk meglátogatni), de
legtöbbször inkább saját magunk
készítjük el a nekik szánt
ajándékokat. Mégis úgy érzem,
nem is az ajándék a lényeg, mert
ha nem kapnék semmit, akkor is
örülnék a karácsonynak. Különleges hangulatban vagyok ezen
az ünnepen, és ilyenkor még jobban érzem, hogy mennyire
szeretem a családomat.
Sárosi Kitti:
- Nálunk a családtagjaink iránt
érzett szeretet a legfontosabb.
Karácsonykor ezt még jobban
érzem, hiszen amikor Szenteste
együtt ülünk a vacsoránál, vagy
éppen nézzük a tévét, beszélgetünk, pihenünk, akkor boldog
vagyok. Néha odabújok a
szüleimhez, mert így ki tudom
mutatni, mennyire szeretem õket,
és tudom, hogy õk is engem. De
persze nem csak apát és anyát,
hanem a testvéreimet is nagyon
szeretem. Ajándékot kapni is jó,
de az nem olyan fontos. Amikor
mindannyian együtt díszítjük a
fát, még Réka is, a kistestvérem,
az olyan meleg érzés! Egyszer

anya, amikor még kicsi
voltam, télapónak is
beöltözött, nagyon mókás
volt. Szeretek ajándékot
készíteni a szüleimnek és a
testvéreimnek, hogy örüljenek, így tettem titokban idén
is. Remélem, tetszeni fog nekik,
amikor majd átadom!
Klepács Fruzsina:
- Én mindig boldogan várom a
karácsonyt, mert tudom, hogy
olyankor összejön a család.
Meglátogatjuk
az
unokatestvéreimet, vagy éppen õk jönnek el hozzánk, és meglepjük a
nagyszülõket is. Fõleg azt
szeretem, hogy ilyenkor mindenki olyan vidám, jókat lehet
beszélgetni és játszani. Apa
délelõtt felállítja a karácsonyfát,
mi feldíszítjük, közben anya
megfõzi az ünnepi ebédet. Este a
szüleim a fa alá teszik a díszes
csomagokat, de csak másnap
reggel szólnak nekünk, hogy "itt
járt a Jézuska éjjel"! Persze mi
már tudjuk, hogy nem a Jézuska
hozta, hanem õk vették meg
nekünk az ajándékainkat, így
aztán boldogan bontogatjuk ki a
csomagokat és apa, anya ölébe
ugrunk
örömünkben.
Azt
szeretném, ha ezen a napon az
emberek nem veszekednének, és
nem gyûlölnék egymást, hanem
vidámak lennének és boldogok,
épp úgy, mint én.
(HSzCsA)
"Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat."
(Dsida Jenõ)
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Mi lehetne nemesebb cél, mint életté változtatni a halált...
Kedves Barátunk!
Bizonyára értesült róla a médiából,
hogy az elmúlt egy évben országos és
orvostörténeti jelentõségû beavatkozásokat hajtottak végre hazánkban. Megtörtént
a legelsõ csecsemõ és kisgyermek szívátültetés, és nemrégiben az elsõ gyermekkori
mûszív beültetés is nagy visszhangot keltett
a médiában.
A Gyermekélet Alapítvány az egyetlen
alapítvány volt amely támogathatta a legelsõ
gyermek szívátültetést, és büszkék vagyunk
arra, hogy már fennállásunk elsõ évében
majdnem 40 millió forint értékû
adománnnyal tudtuk támogatni az
életveszélyesen beteg gyermekek gyógyításának ügyét. Ilyen mértékû
adományra induló alapítvány részérõl
Magyarországon még sosem volt példa!

A gyermek szívátültetéseket végzõ
Gottsegen György kórház Gyermekszív
Központja most azzal a kéréssel fordult a
Gyermekélet
Alapítványhoz,
hogy
szerezzen be egy TEG5000 típusú véralvadás analizátor készüléket, melynek segítségével gyermekéleteket menthetnek meg
a soron következõ beavatkozások során.
Karácsony, a szeretet és a család ünnepe
közeledtével, kérjük, hogy adományával
támogassa Ön is e készülék beszerzését. A
jelenlegi helyzetben minden, még a
legkisebb adomány is kulcsfontosságú lehet
a mûszer beszerzéséhez!
Kérjük, keresse fel honlapunkat, www.gyermekelet.hu -ahol banki átutalással és bankkártyás adományozással
közvetlenül, vagy készpénz átutalási megbízás igénybevételével is hozzájárulhat a

Önzetlen segítségében bízva, köszönettel:
Dr. Jakabházy László
Bámer Imre
Semmelweiss Egyetem egyetemi tanár Ph.D.
Kuratóriumi elnök
Gyermekélet Alapítvány Kuratóriumi tag
Gyermekélet Alapítvány

Aranylakodalom

I

dén ismét köszöntjük az
ötven éves házassági
évfordulójukat ünneplõ
párokat: Zsíros Andrást és
feleségét, Mészáros Juliannát.
Igaz, a házaspár nem tõsgyökeres
sényõi lakos, de már 10 éve itt
élnek, belesimultak a falu mindennapjaiba, barátságos és
kedves emberek. Amikor meglátogattam õket, hogy érdeklõdjek
megismerkedésük története felõl,
szomorú hír fogadott: egy hónappal ezelõtt veszítették el tragikus
hirtelenséggel 49 éves fiukat. Bár
nincs sok okuk az ünneplésre,
hiszen ha egy szülõ veszíti el a
gyermekét, az az egyik legfájdalmasabb dolog a világon, õk
mégsem zárkóztak el az elõl,
hogy feltett kérdéseimre válaszoljanak.
M.J. - A férjem édesanyám
leánykori legjobb barátnõjének a
fia. Amikor találkoztunk, azonnal
egymásba szerettünk. András két
évig udvarolt nekem, majd
amikor 19 éves lettem, õ pedig
23, akkor - 1958. október 9-én összeházasodtunk. Két gyer-

mekünk született, egy fiú és
egy lány, akik összesen három
szép unokával örvendeztettek
meg bennünket. A férjem 37 évig
dolgozott az OTP-nél gépkocsivezetõként, én pedig óvónõ
voltam 33 éven keresztül,
nyugdíjazásomig. Azt mondják,
egy házasságban tányér nincs
csörömpölés nélkül. Mi is
megéltünk jót-rosszat, ahogy diktálta az élet, de tartós harag
sohasem volt közöttünk, a
szeretet mindig megmaradt. Ezt
bizonyítandó 2008. szeptember
14-én
megerõsítettük
hûségeskünket: a nyíregyházi
református templomban újra
összeházasodtunk. A szertartáson
jelen voltak a rokonaink is, majd
a Sziklakert vendéglõben ünnepeltük meg azt, hogy már 50 éve,
minden bajt túlélve és örömökkel
kísérve kitartunk egymás mellett.
A szerkesztõség nevében
k í v á n u n k a h á z a sp á rn a k
m é g s o k - s o k b o l d o g e sz t e n d õ t e g y m á s me lle tt,
szeretetben!
(HSzCsA)

mûszer beszerzéséhez. Amennyiben
nem rendelkezik internet eléréssel, úgy
kérjük igényelje a készpénz átutalási
megbízást a 06-23-428-650 es telefonszámunkon. Hisszük, hogy a legelsõ
hazai gyermek szívátültetések egyedülálló,
országos jelentõségû ügyének támogatásában Ön is partnerünk lesz, és Õszintén valljuk: nincsen nemesebb és nagyobb
karácsonyi ajándék, mint egy halálosan
beteg gyermek visszaadott élete.
Alapítványi adatok:
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Levelezési cím: 2058 Budaörs Pf.: 98.
Adószám: 19382106-1-13
Bankszámlaszám:
13520405-14002010-00003153
Bírósági végzés száma:Pk.60 134/2007/3
Nyilvántartásba vétel száma: 1.484
Telefon: 06-23-428-650
Fax: 06-23-428-651
Web: www.gyermekelet.hu
Email: info@gyermekelet.hu

A karácsonyi - újévi készülõdést velünk izgalmasabbá
teheti! Az elõzõ évekhez hasonlóan idén is megrendezzük
ünnepi sorsolásunkat, ahol sok-sok értékes és hasznos
ajándékkal gazdagodhatnak kedves vásárlóink!
Szorsolás december 24-én. A fõdíj: karácsonyi meglepetés.
Minden kedves régi és új vásárlónknak kellemes ünnepeket és
boldog új esztendõt kívánunk!
A Virágh család és a két kedves alkalmazottunk Erika, Marika
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Volán-Sényõ SC

éget ért a 2008. õszi szezon a
Volán-Sényõ SC labdarúgói
számára. Az U-7, U-9, U-11-es
korosztályunk továbbra is a NUPI utánpótlás programban szerepelt. Három alkalommal Nyíregyházán a mûfüves pályán
játszottak a gyerekek a NYÍRSULI, Újfehértó, Dávid SC csapatai ellen. A cél
továbbra is a játék megszerettetése a gyermekekkel. A mérkõzések végén a legjobbak díjazásban részesültek , a többiek
pedig egy csokit és ivólevet kaptak.
U-13-as csapatunk a 2008-as õszi bajnokságot NB III-as csapatok ellen vívta, mint
az ifjúsági és felnõtt csapatunk, kivéve
Nyíregyháza és Diósgyõr csapatát, mert
nekik nem volt kötelezõ indítani csapatot
ebben a bajnokságban, ezért 10 csapatos
bajnokság alakult ki. Ebben a korosztályban az U-13-as csapatunk az elsõ helyen
végzett. 9 mérkõzésbõl 8-at megnyert,
egyet döntetlenül zárt. 58 rúgott és 10
kapott gól mellett 25 pontot szerzett. A gólszerzõk között 2 kiemelkedõ teljesítmény
volt, hiszen Kapacina Kevin 19, Antal
Róbert pedig 16 gólt szerzett. Ezen kívül a
20-as játékos keretben több ügyes és tehet-

ségek gyermek játszik, nem mellékesen
ebbõl 15 sényõi gyermek. Bíztató ez a jövõ
szempontjából, hiszen nagyon sok saját
nevelésû játékos van, akik ha komolyan
veszik a játékot, szép jövõ elõtt állnak.
U-16-os (serdülõ) csapatunk gerincét
továbbra is az U-13-as csapat tagjai
alkotják , akik az ellenfeleknél 3-4 évvel
fiatalabbak. Ez megmutatkozik az eredményekben is, hiszen a 14 csapatos bajnokságban csak a 12. helyet szerezték meg.
Ennél a csapatnál nem az eredmény számít,
célunk továbbra is 2-3 gyermek kinevelése
az ifjúsági csapatnak.
U-19-es (ifjúsági) csapatunk játékos kerete
az új bajnokságra nem sokat változott. Ez
meg is látszott az elért eredményben,
hiszen a 14 csapatos bajnokságban a 2.
helyet szerezték meg, 1 ponttal lemaradva
az 1. helyezettõl. A jó szerepléshez az is
hozzájárult, hogy a játékosok nagy része a
felnõtt csapattal kezdte a felkészülést, és az
edzéseket rendszeres látogatták. Nagyban
segítette ez a jó szereplést. A tehetségesebb
és szorgalmasabb játékosok rendszeresen
lehetõséget kaptak a felnõtt csapat

mérkõzésein is.
Felnõtt csapatunknál a nyáron ismét nagy
változások történtek. Távozott a csapattól 8
játékos, Asztalos Krisztián, Bárány Tamás
Nagyhalászba, Polgári László Tiszalökre,
Haburcsák Bertalan Nyírmadára, Nyisztor
Donát Tiszavasváriba, Puskás László
Kótajba, Márton László Nagykállóba, Márton István pedig Nyírbátorba igazolt. A
csapathoz 6 játékos érkezett, Ungi Lajos,
Baraksó Attila és Kató Csaba Nagyhalászból, Kiss József Nyírpazonyból,
Juhász Péter Csengerbõl, Czajkó János
pedig Újfehértóról. Az ifjúsági csapatból
felkerült a felnõtt kerethez Kapacina Valer,
File Zoltán, Sándor László és Csobán
Balázs. Ez a nagy játékos mozgás mutatja,
hogy ismét új csapatot kellett építeni rövid
idõ alatt, amely sajnos megmutatkozott az
õszi szereplésünkben, hiszen csak a 15.
helyen tudott végezni a csapat egy igen
erõs NB III-as mezõnyben. A csapat hozzáállásával és edzéslátogatásával nem volt
gond, de fel kellett ismerni, hogy a
képességek behatárolódtak, hiányzott a
rutin és a tapasztalat. Jövõre a
lehetõségeinkhez mérten megpróbálunk
megtenni mindent a jobb eredmény
eléréséhez.
A Volán-Sényõ SC labdarúgó csapat
vezetõsége, edzõje és minden játékosa
ezúton szeretné megköszönni Sényõ
Község Önkormányzatának, a
Szabolcs-Volán Zrt-nek, és valamennyi szponzorának egész éves
támogatását, a szurkolók buzdítását
és kitartását.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Esztendõt kívánunk minden
kedves olvasónak.

Az óvodások nagy várakozással
fogadták a Mikulást
Sényõi Igazmondó Sényõ Község Önkormányzatának lapja.
Felelõs kiadó: Sényõ Község Önkormányzata
Fõszerkesztõ: Ruska Józsefné Önkormányzati
hírek: Dr. Kardos Csaba jegyzõ Események, riportok: Horeczkyné Szabó Csilla Anita Sporthírek:
Knobloch Sándor Technikai lebonyolítás: Horeczky
Zoltán Nyomdai munkálatok: Papp és Társa Bt.
Elérhetõségek: Sényõ, Kossuth Lajos utca 69.
(könyvtár) Telefon: 42/231-704 E-mail:
k1358@koznet.hu Honlap: http://www.senyo.hu

