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2.szám

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt és családját a Sényő Község Önkormányzata által az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtott
támogatással megvalósuló
2011. augusztus 20-án megrendezésre kerülő
„Sényői falunap”
rendezvény programjaira
Programok:

900-tól menet szamba
(megállók: Kossuth u. – Ibolya u. kereszteződése;

1400 Kulturális, szórakoztató műsorok.

Rákóczi u – József A. u. kereszteződése; Rákóczi
u. – Kapitány u. kereszteződése; Kossuth u. – Ka-

1930-tól Meglepetés vendégművész fellépése

pitány u kereszteződése; Polgármesteri hivatal udvara; Szociális Szolgáltató Központ melletti új

2000-tól A Sényői DanceSing Tánccsoport 10 éves

park.)

születésnapi gálaműsora.

1100 órakor a Romai Katolikus templomban Öku-

2230-tól tűzijáték (Nyírségterv Tervező, Építő és

menikus Istentisztelet veszi kezdetét. Ezt követi

Szolgáltató Kft. támogatásával)

az Új Kenyér Szentelése, valamint az ünnepi köszöntő.

A nap utcabállal zárul.
Az állandó programok között szerepel: napközbeni játé-

1300 órától közös ebéd

kok, játékos vetélkedők , ugráló vár a gyerekeknek, illetve
egész napos népi kismesterségek bemutatója.

Közreműködnek
 Sényői Nőszövetség







Szociális Szolgáltató Központ klubtagjai és dolgozói
Nyírpazonyi Nőszövetség
Tengertánc Művészeti Iskola
Kéknefelejcs Felnőtt Néptánccsoport
Újfehértói Nyugdíjas Klub

A RENDEZVÉNYEINKRE MINDENKIT SZERETETTEL
VÁRUNK!

Sén yő i I gaz mon dó
Sényői Majális
A Sényőért 99’ közalapítvány sikeres pályázatának köszönhetően idén április 30-án együtt ünnepelhettük a Majálist.

Délelőtt az öregfiúk futballmérkőzését láthattuk, majd
kispályás futballmérkőzés következett és főzőverseny is
volt. Üstben rotyogott a gulyás, a halászlé, a pacal és sok
egyéb finomság, amiket a nevezők jó szívvel kínáltak
mindenkinek.
Kora délután ünnepi műsort láthattunk a színpadon. Felidézték a régmúlt idők majálisait és bemutatták, napjainkban hogy történik a májusfa állítása. A műsor második
felében a következő napon ünnepelt édesanyákat, nagymamákat köszöntötték. Gyermek szavalt édesanyjának,
édesanya énekelt gyermekének, nagyon megható volt.
Megemlékeztek azokról is, akik pihenni tértek, akik nem
tudják már átvenni gyermeküktől a szeretetet jelképező
virágokat. Zárásként az ünnepi műsor minden résztvevője
felment a színpadra és együtt énekelték Zámbó Jimmy
slágerét: Szeress úgy is, ha rossz vagyok…
Ezt követően a Sényői Nőszövetség Egyesület lépett színpadra, szatmári néptáncot mutattak be, majd meglepetés
vendégként V-Zoy következett.
Késő délután járt már az idő, amikor a DanceSing Tánccsoportot láthattuk. A két nagy csapat tagjaitól a már
megszokott és – valljuk be – elvárt színvonalat láthattuk.
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Szervezeti és személyi változás az
intézmények életében
A képviselő-testület 2011. június 30-ával közös megegyezéssel felbontotta a Napkorral kötött közös intézményi társulását. Ugyanakkor községünk intézményei a
Közép-Szabolcsi Kistérségi Társulás tagjai lettek. Ezen
változás azért volt előnyös községünk számára, mert az
eddigi normatívának a háromszorosát kapják az intézmények. A szervezeti átalakulás mellett személyi változás is történt. A képviselő-testület döntése alapján az
iskola és óvoda vezetője Pataki Lászlóné lett. A polgármester úr itt szeretne köszönetet mondani Antalné Tőkési Gabriellának, valamint Csobánné Mikulás Editnek
az eddigi vezetői munkájukért. Az új tagintézmény vezetőjének pedig sok sikert kíván az elkövetkezendő
tanévhez.
(Ruska Józsefné)

Ezen a napon, üde színfoltként megjelent az utánpótlás
is: először léphettek közönség elé a kicsik és a minik.
Utóbbiak az óvodások, izgatottan, ismerős arcokat keresve álltak a nagyérdemű elé, de nem lepődtek meg,
ügyesen megmutatták, mit tanultak az elmúlt hetekben.
Nagyon tetszett nekik ott fenn a színpadon és a
nézőket is elvarázsolták mozgásukkal, bájukkal.
A kicsik csapata az általános iskola – főként alsó
tagozatos – tanulóiból áll. Ők már az ünnepi műsorban is felléptek egy tánc erejéig. Nagy odafigyeléssel mozogtak, kicsit zavarban is voltak, de
végül felszabadultak, látszott rajtuk, szeretik,
amit csinálnak.
Színvonalas műsorokat láthattunk egész nap. A
sztárvendég volt az egyetlen idegen fellépő, így
igazán otthonosan, kellemes hangulatban telt a
délután, melyet még a néhány csepp lehullott eső
és a Napot gyakran eltakaró felhők sem tudtak
beárnyékolni.
(F.L.E.)

FÉNYKÉPEK ELÉRHETŐEK: HTTP://PROFILE.LIVE.COM/CID-D8F358AF48F5114E
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Kirándulás Aggtelekre
Június első hetében már izgatottan készülődtünk, szervezkedtünk a tanulmányi
kirándulásra. Míg végül június 6-án hétfőn – két busszal – az iskola valamennyi
diákja elindult, hogy felfedezze az Aggteleki Cseppkőbarlangot. Az alig két órás
utazás során csodálkozva figyeltük, ahogy
a sík vidéket egyre inkább a hegyek és a
szűk, kanyargós hegyi utak váltják fel. Tíz
órára értük el úticélunkat és már rögtön
indultunk is a sokak számára ismeretlen
barlang felé, ahol nem csak a hűvös nyirkos levegő, hanem ezer csoda is fogadott
minket. A majd másfél órás túra során
megcsodálhattuk a különböző fantázianévvel ellátott cseppkőképződményeket: a
Teknősbékát, a Csillagvizsgálót, stb., és
megismerkedtünk a keletkezésükkel is. A
legnagyobb élmény a zeneteremben várt
minket, ahol végighallgattuk az egyik turista előadását, és Demjén Ferenc egyik
szerzeményére csodálatos fény- és hangjáték részesei lehettünk. A túra végén a
bátrabbak tanár bácsiék kíséretében fel-

mászhattak a kilátóhoz, míg a kicsik örömmel vették birtokba a szabadban található fajátékokat és nézelődhettek a bazársoron. A friss levegőn
eltöltött órák után késő délután újra buszra ültünk, hogy hazafelé útba
ejtsük Lillafüreden a vízesést és a Palota-szállót. Sajnos az időjárás nem
volt kegyes hozzánk, így ezeket a látványosságokat csak a busz ablakából
csodálhattuk meg. Este 9 óra után kissé fáradtan, de csodálatos élményekkel tértünk haza. Reméljük, hogy a következő években is lesz lehetőségünk, hogy megismerjük hazánk nevezetességeit.
(az iskola tanulói)

Ballagás az óvodában
Ismét eltelt egy nevelési év, izgatott óvodások készültek
a ballagási ünnepségre. A gyerekek édesanyjuk kezét
fogva léptek a megjelentek elé. Éppen úgy, ahogy három
évvel ezelőtt beléptek az óvoda ajtaján. Mosolyognak,
ahogy akkor is, de látni arcukon némi zavart, most mi
jön? Milyen lesz az iskola? Van, aki úgy képzeli, ott
egész nap fociznak, vannak, akiknek gondolatai közelebb állnak a valósághoz és izgatottan várják, bevezessék őket a betűk és számok varázslatos birodalmába.
Anyukák is meghatottan ültek, nézték kicsinyeiket, tudva, most néhány önfeledt játszással teli hónap után megkezdődik a nagybetűs élet, a munka. Hiszen nekik ez

lesz a dolguk. Nap, mint nap eljárni az iskolába, megtanulni a hallottakat, gyakorolni, felelni és az eredményt
felmutatni. Mi ez, ha nem munka? Még most születtek,
tanultak járni, mondták az első szavakat és most itt állnak
előttünk szebbnél szebb versekkel búcsúznak az óvó néniktől, dajka néniktől, pajtásoktól. Megköszönték az
együtt töltött szép éveket.
Nem csak a nagycsoportosok intettek búcsút ezen a napon. Zilahi Sándorné, Icuka óvó néni mindenkit meglepve
bejelentette, hogy idén ő is elköszön a szeretett gyerekektől, kollégáktól, és a családja körében szeretné tölteni jól
megérdemelt nyugdíjas éveit. Negyven munkával töltött
év szép szolgálati idő. Nevelte a mostani óvodások szüleit
is, látta őket felnőni, családot alapítani és most elengedi az
óvodások kezét.
Az óvoda gyermekei, dolgozói, szülői
munkaközössége
hálás szívvel búcsúzik Icuka óvó nénitől és szép, tartalmas
nyugdíjas éveket
kíván!
(F.L.E.)
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Átalakítások és felújítások községünk közintézményeiben
Pehely Zoltán polgármester úrtól tájé- ném megragadni az alkalmat arra, hogy a
koztatást kértem a felújítási munkálatok- magam és az önkormányzat nevében
ról.
köszönetet mondjak mindazoknak, akik
társadalmi munkájukkal és felajánlásaikÉrdeklődésemre a következőket válakal hozzájárultak ahhoz, hogy az épület
szolta a munkafolyamatok jelenlegi álláés környezete újabb szép színfoltja lehet
sáról.
kis falunak.
- Az önkormányzat 2011 márciusában
Már a pályázat elnyerésekor tudtuk, hogy
pályázatot nyújtott be Integrált Közösséaz óvodának új helyiséget kell találnunk.
gi Szolgáltató Tér kialakítására. A sikeres
A képviselő testület úgy döntött, hogy
pályázatnak köszönhetően erre a célra az
mivel sajnos drasztikusan csökkent az
önkormányzat 51 millió forintot kapott.
iskola gyermeklétszáma, ezért az iskola
Ebből az összegből a Kúria épülete keépületének jobb szárnyát alakítsuk át
rült jelentős átalakításra. A meglévő leheóvodának. Az átalakított iskola területe
tőségeket figyelembe véve legpraktikuelegendő helyet biztosít a tanulóknak,
sabban igyekeztek az épületet átalakítani,
hogy ők is nyugodt körülmények között
hogy minél több célra alkalmas legyen.
tanulhassanak. Ezen munkálatok júniusAz épületben helyet kapnak: Ifjúsági
ban kezdődtek és számításaink szerint
Centrum, Könyvtár, Civil Szervezetek,
augusztus 20-án átadásra kerülnek, revállalkozásra alkalmas üzlethelyiségek
méljük, hogy ezzel végleges otthonra
kerültek kialakításra, melyre várjuk a váltalálnak nem csak a gyerekek, hanem az
lalkozók jelentkezéseit, hiszen a befolyt
óvoda dolgozói is. Véget érnek az idebérleti díjakból szeretnénk a fenntartási
oda vándorlások.
költségeket finanszírozni. A pályázati
pénzt csak az épület belső átalakítására 2011-2012 legnagyobb beruházása a
kaptuk, a külső tatarozási munkákat ön- Környezet és Energetikai Operatív Progkormányzati forrásból végeztük el, vala- ram lesz, melynek keretében az iskola és
mint a fiatalok és szüleik segítségével az óvoda épületének nyílászáró cseréjét,
épületet körülvevő park, a hátsó udvar fűtés és elektromos munkálatait az egész
teljes átalakításon ment keresztül. Szeret- épület szigetelését, a tetőszerkezet javítá-

sát, a tornaterem tetőszerkezetének
teljes cseréjét fogjuk elvégeztetni. A
nyílászárócseréket 2011. október 1-vel
megkezdjük, ezek a munkálatok nem
fogják zavarni az intézményben zajló
oktató-nevelő munkát, mivel ezeket
hétvégeken, valamint az őszi szünetben fogják a vállalkozók elvégezni. A
további munkálatok 2012 júniusától
kezdődnek és a tervek szerint az ünnepélyes átadás 2012. augusztus 20-án
történik meg. Így a legifjabb nemzedék
már a XXI. század követelményeinek
megfelelő körülmények között játszhat
és tanulhat. Ez a beruházás a 2001 évi
szennyvíz-beruházás óta a legnagyobb
volumenű községünkben. Az egész
beruházásra 92 millió forintot nyert az
önkormányzat, ebből 65 millió vissza
nem térítendő támogatás, a hiányzó 27
millióra szintén pályázatot nyújtunk
be. Ez hosszú távon óriási megtakarítást fog jelenteni az önkormányzatnak,
nem csak azért, mert a két intézmény
egy épületben fog működni, hanem a
pályázatban említett fűtési, elektromos,
szigetelési munkálatoknak is köszönhető.
(Ruska Józsefné)

Ballagás 2011

2011. június 11-én szombaton 9.30-kor újra felcsendült a jól ismert diákének, a Gaudeamus igitur. Ebben a tanévben 19 nyolcadikos diák vett búcsút iskolánktól, hogy szeptembertől valamelyik középiskolában folytassa tanulmányait. A gyerekek az iskola tornatermében a szülők, pedagógusok és vendégeik jelenlétében búcsúztak el iskolájuktól. Meghatottan köszönték meg a szüleiknek
és az őket tanító tanároknak a gondoskodást, a sok odafigyelést, és ígérték meg, hogy az itt szerzett tudást, értékeket a jövőben is
legjobb tudásuk szerint fogják hasznosítani és mindenki büszke lehet rájuk.
(Ruska Józsefné)
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 Bódi Bianka 2010. 12. 15.

Akiket üdvözlünk…

 Nagy Elizabet 2011. 05. 16.

(2010 decemberétől lapzártánkig születtek)
“Ha elölről kezdhetném a gyermeknevelést,
fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet.
Példálózás helyett példát mutatnék.
Nem siettetném a gyereket, hanem hozzá sietnék.
Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék.
Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot.
Kirándulnék, sárkányt eregetnék,
Réten kószálnék, bámulnám a csillagokat.
A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék.
Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném.
Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat.
Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről
és többet a szeretet hatalmáról.”
(Diane Loomans)

 Kovács Bálint 2011. 01. 04.

Az oktatásról…
Sényő Község Önkormányzat képviselő testületének döntése értelmében
szervezeti és szerkezeti átalakuláson
ment át a településen működő általános iskola és az óvoda. 2011. szeptember 1-től Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat Sényő Község Általános Iskola és Óvodai Tagintézménye néven kezdi meg az új tanévet. Ennek szellemében a 2011/2012
tanév tanítási rendje a következő
képpen alakul.
Az első tanítási nap: 2011. szeptember 1. -Tanévnyitó
A diákoknak idén is szeptember elsején, csütörtökön kell majd először
iskolába menniük. A tanév - a
2010/2011-eshez hasonlóan - 183
napos lesz.

 Boros Hajnalka Panna 2011. 06. 29.
Téli szünet: 2011. december 22-től
2012. január 2-ig
A téli szünet a 2010/2011-eshez hasonlóan tizenkét napos lesz, a szünet
után keddi nappal kezdődik újra a
tanítás.
Első félév vége: 2011. január 13.
Az iskoláknak január 20-ig kell kiosztaniuk a félévi bizonyítványt.
Tavaszi szünet: 2012. április 5-9.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási
nap április 4., szerda, a szünet utáni
első tanítási nap, pedig április 10.,
kedd.
Országos kompetenciamérés: 2012.
május 30.
A 2011/2012-es év kompetenciamérését május 30-án írják a negyedik, hatodik, nyolcadik évfolyamos diákok.

Őszi szünet: 2011. november 2-5.
Utolsó tanítási nap: 2012. június 15.
Az első tanítási szünetre egészen október 29-ig kell várni, az őszi szünet
előtti utolsó tanítási nap október 28.,
péntek, a szünet után először november 7-én, hétfőn kell iskolába menni.

Az első tanítási napon történik a tankönyvek kiosztása. Az előző évekhez
hasonlóan az önkormányzat a Sényőn
tanuló gyermekek számára ebben a

 Ráb Levente 2011. 04. 17.
tanévben is ingyen biztosítja a szükséges tankönyveket. Ezek egy része
tartós tankönyv. Mivel ennek ellenére
a szülőkre így is jelentős terheket ró
egy-egy gyermek iskolakezdése, kérjük a szülőket, hogy csak azokat az
alapcsomagokat vegyék meg mind a
füzetből, mind rajz, technika csomagokból, ami az adott gyermek osztálya számára összeállítottak.
Az azon felül szükséges eszközöket a
szaktanárok az első tanítási napon
közlik a gyermekekkel.
Az óvodások szintén szeptember elsején vehetik birtokukba az átalakított
óvodát, amelynek átadására ünnepélyes keretek között 2011. augusztus
19-én kerül sor.
Akadnak olyan gyermekek, akik még
nem iratkoztak be. Várjuk azoknak a
gyerekeknek a beiratkozását, akik
2012. május 31-ig betöltik a harmadik
életévüket. A beiratkozáshoz a TAJszám szükséges.
Az iskola épületében minden szerdán
9-12-ig ügyelet van, ahol várjuk azoknak a gyerekeknek a jelentkezését,
akik szeptembertől ebben az intézményben kívánnak tanulni.
(Folytatás a 8. oldalon)
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A Szociális Szolgáltató Központ eseményei
Intézményünk életében ebben a negyedévben is több személyi és szervezeti változás történt.
Először is kiemelném a változások közül azt, hogy a nyírturai idősek otthona,
a nyírturai idősek klubja, valamint az
étkeztetés a NYITÖT Társulási Tanácsának döntése alapján ez év június 30tól intézményünkhöz csatlakozott, mint
új telephely. A házi-segítségnyújtás, a
gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés a NYITÖT alapszolgáltatási központ fenntartásába került. A szervezeti
változások elsődleges oka a gazdaságossági érdekek szem előtt tartása volt.
Az integráció során létrejött, kibővített
intézmény egyházi fenntartásba adása a
következő cél.
Személyi változások szeptember 01-től
várhatóak. A gyermekjóléti szolgálat
családgondozója Pataki Lászlóné, az
Önkormányzat Képviselőtestületének

döntése alapján a helyi általános iskola
megbízott vezetője lesz, így munkakörét szeptember 01-től Seres Emese veszi át. Emese korábban az önkormányzatnál a szociális ügyek előadója, illetve gyámügyes volt, így egészen biztos,
hogy továbbra is jó kezekben lesz a
gyermekjóléti szolgálat családgondozása Nyírtura és Sényő Községekben. A
családsegítő szolgálat családgondozói
feladatát a nyírturai Lovász Elvira látja
el mindkét településen.
Ügyfélfogadás időpontjai Sényőn:
Gyermekjóléti szolgálat: Hétfőn,
Szerdán
8 órától-12 óráig,
Családsegítő szolgálat:
Kedden,
Csütörtökön 8 órától- 12 óráig
A napokban került átadásra a felújított
Kúria épülete. Az épület a civil közösségek összefogását, a közösségi szintér

kialakítását, működtetését hivatott szolgálni. Itt a civil szervezeteken belül a
Teleház és az Ifjúsági Centrum is újra
visszakerül régi –új helyére. A közösségi ház vezetője intézményünk munkatársa Páll-Szőke Ágnes lesz. Ági klubvezetői munkakörben dolgozott nálunk.
Feladatát Szabó Csilla veszi át, aki
szintén a sényői és a nyírturai idősek
szociális ellátásának színvonalának
javításában lesz segítségemre. Csilla
már 8 éve az intézmény dolgozója.
Nem ismeretlen számára sem a helyszín, sem az a feladat amit ez a munkakör elvár tőle. Gratulálok azoknak a
munkatársaimnak, akik más szakfeladatokban is kifejthetik tudásukat, és gratulálok a két fiatal munkatársamnak is az
új munkaköreikhez. Munkájukhoz minden területen sok sikert, kitartást és jó
egészséget kívánok.

Hírek-események röviden:
Május első vasárnapján a bentlakásos otthonban lakó édesanyákat a hozzátartozóik ünnepélyes keretek között köszönthették. Több éves hagyomány,
hogy ezen a napon meghívjuk
a hozzátartozókat. A gyerekek
zenés, dalos műsorokkal kedveskednek, és minden édesanyának egy szál virággal szereznek örömet. Vida András és
Minczér István verssel köszön-

tötték az itt lakó édesanyákat.
Vaskó Edit és Papp Gyula által
előadott szívhez szóló dalok
könnyeket csaltak mindannyiunk szemébe. A vendéglátásról
szerencsénkre eddig még mindig úgy alakult, hogy egy-egy
hozzátartozó gondoskodott.
Még emlékezetesebbé tette ezt
a napot, hogy közben Kirilla
Dávid gitárjátékát is hallgathattuk.
Gyereknapra az óvodásokat hívtuk vendégségbe. Szerencsére
csodálatosan szép napos idő volt ezen a napon. A gyerekek
élvezték a fürdőzést, és jó étvággyal fogyasztották el az idősek
által készített finom ebédet.
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Még júniusban 60 fővel a Nyírbátori „Sárkány” Wellness és Gyógyfürdőben jártunk.
Az idősek és a gyerekek nagyon jól megvannak egymás társaságában. A kirándulásokat, fürdőzéseket szándékosan a szünidők idejére
tervezzük, hogy minél több gyerek is részese lehessen ezeknek az
igazán kellemesen eltöltött napoknak.
Júliusban, az intézmény parkjában Polgármester úr látta vendégül az
idősek klubjának tagjait, amit itt szeretnék megköszönni neki! Az
eső megzavarta egy kicsit rendezvényünket, de a sátor alatt a rossz
idő ellenére is kellemes hangulat alakult ki.
Az idősek otthonának lakói a mindennapokat többnyire a szabadban
töltik. A fedett teraszok kinti foglalkozásokra is számos lehetőséget
nyújtanak. A napokban éppen a rossz idő miatt szalonnasütésre is a
terasz alá húzódtak.

Augusztus 04-én Tiszabercelen voltunk a
Kistérségi Nyugdíjas Találkozón. Az idősek és a dolgozók közös színpadi szereplése nagy sikert aratott. Ide már az összevont intézmény keretein belül a nyírturai
nyugdíjasok és dolgozók is velünk jöttek.
Közel hatvanan vettünk részt a találkozón.
A nap folyamán a megyei vezetők köszöntéseit követően tizenöt nyugdíjas klub
mutatta be, hogy ki miben tehetséges. A
sényői fellépők előadása magasan kiemelkedett a többi produkció közül, melyet a
jelenlévők fergeteges tapsa kísért végig.
Az idősek nem győzték fogadni nyugdíjas
társaik gratulációit. Augusztus 20-ára új
műsorral készülnek, a próbák már jelenleg
is folynak.
Vass Istvánné

Akiktől búcsúzunk…
(2010 decemberétől lapzártánkig elhunytak)

Tamás Miklós
Tamás Miklósné
Jenei Józsefné
Osváth Ibolya
Mikulás Kálmánné
Moldván Istvánné
Orosz András
Tóth János

“Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod
veszteség volt és pusztulás,
fájdalom és bánat, melyet aligha lehet elviselni.
Csak most kezdek rádöbbenni,
hogy az életed ajándék volt,
s egyre erősödő szeretet maradt utána.
A halál miatti elkeseredés
elpusztította magát a szeretetem tárgyát,
ám a halál ténye
nem pusztíthatja el mindazt, amit tőled kaptam.
Kezdek rádöbbenni, hogy az életedre kell gondolnom,
nem pedig a halálodra, és arra, hogy elmentél közülünk.”
(Marjorie Pizer)

Dudás István
Tóth Magdolna
Takács Mátyás
Tamás Istvánné
Szokolai István
Nyitrai Anna
Tamás Józsefné
Sárosi Józsefné
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ÁRAMSZÜNET!

(Folytatás a 5. oldalról)

A gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekeknek mind az
óvodában, mind az iskolában 1-7 évfolyamon az étkeztetés ingyenes. A 8. évfolyamon a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülők 50%-os térítési díj, valamint a nagycsaládosok és a tarTisztelt Ügyfelünk!

tósan beteg gyermekek szintén 50%-os térítési díj ellenében étkezhetnek.
Kérjük a szülőket, hogy a jogosultságot igazoló határozatokat az
intézmény titkárságára eljuttatni szíveskedjenek.
Az oktatási intézmény megújult nevelőtestülete a szülőkkel való
szorosabb együttműködés reményében a következő szellemben
kezdi meg a 2011/2012-es tanévet:
„ A gyermekeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni,
és szabadságban kell elbocsájtani”
(Rudolf Steiner)

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.
A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében
2011. augusztus 23-án 8.00 órától 13.00 óráig
Sényő, Kossuth u. 2-16, 1-15; Petőfi u. teljes;
József Attila u. teljes; Nyírbogdányi u. teljes; Ibolya u. teljes területén a villamos energiaszolgáltatás szünetel!
A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt
kérjük megértését!
A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat:
www.eon-tiszantul.com

Sport hírek
A
VolánSényő SC felnőtt labdarúgó
csapata a 2010
-2011-es bajnoki évben a
megyei I. osztályban szerepelt és 40
ponttal a 18 fős mezőnyben a 14. helyen végzett. Egy sajnálatos félreértés
(4 büntetőpontot levontak a csapattól)
valamint a Megyei Labdarúgó Szövetség döntése, hogy a 2011-2012-es bajnoki évben a megyei I. osztály létszámát 18 főről 16 főre csökkenti azt
eredményezte, hogy csapatunk kiesett
az I. osztályból és a következő szezonban a megyei II. osztály Díjözön csoportjában szerepelhet. Jobban szerepeltek utánpótlás csapataink, hiszen az U19-es korosztály a 9. helyen végzett,
míg U-16-os csapatunk csoportjában
második, az U-13-as társaság harmadik
helyezett lett.
8. Oldal

Az új bajnoki idényben a felnőtt csapat
továbbra is Rubóczki Tibor, az ifjúsági
csapat Fülöp Zoltán, a serdülő csapatok Mezei László irányításával kezdték
meg a felkészülést. A felnőtt játékoskeret azonban jelentős változáson esett
keresztül. Távozott a csapattól Farkas
Márton (Nyíregyházi Spartacus), Ungi
Lajos
(Hajdúböszörmény), Sándor
László (Nyírkarász), Tóth Péter
(Napkor). Romániában folytatja további pályafutását Toma Marius és
Tutoras Dorin, valamint kérdéses Virág Csaba és Bodnár Gábor játéka is.
Érkezett Marincsák Roland, Bárdos
András, Szitai Roland (Rohod), Csobán Balázs, Papp Norbert
(Vasmegyer), Gulyás József
(Újdombrád), Tóth Csaba (Nyírtura),
valamint újra kezdte az edzést Mezei
Balázs. A felnőtt kerettel készül az
i f j úsá gi kor ú Moc sár Csab a,
Haburcsák Krisztián, Haburcsák Dániel, Benes Balázs, és Tóth Máté is. Csapatunk a bajnoki idény első mérkőzé-

sét 2011. augusztus 21-én, vasárnap
17.00 órai kezdettel, hazai pályán
játssza Nyírvasvári ellen, ahová minden érdeklődőt szeretettel várunk. Itt
szeretnénk megragadni az alkalmat,
hogy köszönetet mondjunk fő szponzorainknak (Sényő Község Önkormányzata, Szabolcs-Volán Rt.) és
egyéni szponzorainknak az elmúlt
évi támogatásaikért, és reméljük,
hogy továbbra is a csapat mellett
maradnak. A sikeres szereplés reményében: Hajrá Volán-Sényő!
(Mezei László)
Sényői Igazmondó Sényő Község
Önkormányzatának lapja.
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