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dvent van, közeleg a karácsony. Ilyenkor a szemet elkápráztató fényözön birodalma vesz körül minket. A
fényre szükségük van a háborgóknak és a békességben élni akaróknak egyaránt. És advent minden évben
elhozza e fényt, e világosságot. Így van ebben az évben is, utcák, kirakatok pompáznak különböző fényárnyalatokban, vonzzák magukhoz a sétálók, a vásárlók sokaságát. Így a külső világosságra nem lehet panasza senkinek, de a belső fény erősebben kell, hogy világítson. A nagy rohanás után nemsokára elcsendesedik minden, az
emberek hazasietnek családjukhoz, hogy együtt ünnepeljenek. A karácsony az elmélyülés időszaka - segít nekünk abban, hogy megtaláljuk a helyünket, átérezzük, nem hiába érkeztünk erre a világra, komoly feladatok várnak ránk. Akkor igazán áldott az ember, ha tudja mi a feladata, jól végzi azt, és munkájával segíteni képes másokon. Mert bizony most, hogy mi ünnepelünk, számtalan embertársunk hánykolódik, betegségek, gondok sanyargatják, és nem lehet azokkal, akikkel legjobban szeretne. Gondolnunk kell azokra, akiknek ezekben a pillanatokban nem jut ajándékra, otthonra, családra, szeretetre, és csak vágyakozva gondolnak egy meghitt karácsonyra.
Egyre többen vannak ők. Gondoljunk az idős emberekre, s azokra, akik egyedül élnek, és senki nem nyit rájuk ajtót. Persze ezen az ünnepen is lesznek, nem kevesen, akik tele marokkal, de üres szívvel töltik el a karácsonyt, mégis azt remélem, hogy nem lesz egyetlen ember sem kis falunkban, akinek lelkét ne érintené meg valamilyen módon az ünnepi öröm és békesség. Soha ne engedjük kialudni a lángot, mely végigcsap a lelkünkön, s újra felébreszti
a régóta dédelgetett reményeket. Mondjuk el bátran egymásnak, hogy nem elegendő az ünnepi szeretet. Mindenkor
szükségünk van rá.
Áldott, békés karácsonyt kívánok községünk minden lakójának!
Pehely Zoltán
polgármester
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2012. augusztus 18-an a telepules minden utcajat erintő
menetszambat kíserő zenere ebredt a falu lakőssaga, a
kicsik es nagyők fergeteges tanca sők lakőt utcara csalt.
Prődukciőjukat vegig tapssal jutalmazta a kőzőnseg. A
hagyőmanyőkhőz híven a harőm tőrtenelmi egyhaz kepviselője szentelte fel az uj kenyeret a refőrmatus templőmban. Az unnepseg tővabb főlytatődőtt az Integralt
Kőzőssegi es Szőlgaltatő Ter udvaran. A delutan főlyaman szamős fellepő szőrakőztatta az idelatőgatőkat,
tőbbek kőzőtt a Nyírturai Zumba csőpőrt; a Keknefelejcs Neptanc csőpőrt; a Szőcialis Szőlgaltatő Kőzpőnt
nyugdíjasai, dőlgőzői; a Nőszővetseg, az Ibranyert Amatőr Tarsulat; a Cőől Rőck Band.
Az udvarőn ugralő varat allítőttak fel a szervezők, a gyerekek nagy őrőmere, a felnőttek pedig színvőnalas kiallítast tekinthettek meg, melyen helyi alkőtők mutathattak be munkaikat. Az est fenypőntja a senyői ifjusagi
csőpőrt kőzel ket őras meglepetes musőra vőlt, melyet
allva tapsőlt meg a kőzőnseg. A jő hangulatu napőt tuzijatek zarta.
(Ruska Józsefné)

Befejeződőtt a
93 milliős felujítas, megszepult az altalanős iskőla es
ővőda epulete.
A hőszigetelesek, nyílaszarőcserek,
az
elektrőmőssag
kőrszerusítese
lehetőve teszik
az uzemeltetesi kőltsegek csőkkenteset. A meghívőtt
vendegek mellett az unnepsegen reszt vett Budai Gyula
a Videkfejlesztesi Miniszterium allamtitkara,Tőth Katalin allamtitkar helyettes, Mikő Gabőr Nyírtura pőlgarmestere, a kivitelezesi munkalatőkkal megbízőtt
Manual Kft. ugyvezető igazgatőja, a Rakamazi Takarekszővetkezet elnőke es a harőm tőrtenelmi egyhaz vezetője. Pataki Laszlőne tagintezmeny-vezető kőszőntőtte
az egybegyulteket es nyitőtta meg a 2012/2013-as tanevet. Az unnepseget az ővődas gyerekek tanccal, az iskőlasők dallal es verssel kőszőntőttek.
„Hősszu evek utan ez a masődik legnagyőbb beruhazas
telepulesunkőn.” - kezdte a kőszőntőjet Pehely Zőltan
pőlgarmester. - „Ma, amikőr szinte mindenhől a tulelesert kuzdenek az őnkőrmanyzatők, becsulendő dőlőg,
hőgy a kepviselő-testulet az elmult evek szívős munkajaval megteremtette a palyazat őnerejet. Olyan őnkőrmanyzati feladatőkat ellatő intezmeny avatasara kerult

sőr, amely nem csak a helybeliek kőmfőrterzetet javítja,
hanem a telepules kőrnyekbeli megíteleset is.” A pőlgarmester minden erintett felnek, intezmenynek, vezetőknek, dőlgőzőknak megkőszőnte a hathatős segítseget.
Budai Gyula allamtitkar nagyra ertekelte az őnkőrmanyzat tőrekveset, hőgy amikőr csőkken a gyermekletszam megis ilyen nagy beruhazasőkba fektet, s talan
eppen ezek miatt nehany generaciő mulva ez a kedvezőtlen főlyamat is megfőrdulhat. Az őnkőrmanyzat vezetői felismertek azt a tenyt, ha nem apőljak a jővő
nemzedeket, akkőr elneptelenednek a falvak.
A szalag atvagasa utan a tőrtenelmi egyhazak kepviselői
megaldőttak az epuletet, majd allőfőgadas varta a resztvevőket.
(Ruska Jőzsefne)
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Őszi megemlékezések
"... lényeges dolgokat emberek között soha nem a szavak, mindig csak a magatartás és a cselekedetek intéznek el."
- Márai Sándor szavai szolgáltak mottóul azon az okt. 23-i ünnepi műsoron, melyet - okt.19 én - a hagyományokhoz híven az
idén is az általános iskolában rendeztek meg. A lyukas zászlóval
és a korabeli képekkel feldíszített paravánok előtt az iskola tanulói idéztek fel 1956 okt. 23 - a eseményeit, amikor a magyarság felkelt az elnyomás ellen, és egy új rendet, új országot próbált teremteni magának. A gyereke szavalatai és a korabeli rádió és televízió felvételek olyan atmoszférát teremtettek,
amelyben egy kicsit mindenki visszatért az 56 évvel ezelőtti ese-
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ményekhez, és átélte azokat. Az ünnepségen résztvevők nevében köszönetünket fejezzük ki a felkészítő tanároknak a szereplő diákoknak a színvonalas műsorért. 2012. okt. 26-án a közelgő
halottak napja alkalmából a hősi emlékműnél hajtottunk fejet
az I. és II. világháború áldozatai előtt, és helyeztük el a kegyelet
virágait. A koszorúzáson részt vettek a falu intézményei, a hozzátartozók, az ált. isk. tanulói és a történelmi egyházak képviselői is. A református egyház nevében Dorcsák Ignác lelkész hirdetett igét, és emlékezett meg mindazokról, akik életüket vesztették a háborúban. A megemlékezés végén a hozzátartozók az
intézmények képviselői és az iskolás gyerekek helyezték el koszorúikat, mécseseiket.
Ruska Józsefné

A Szociális Szolgáltató Központ hírei
Szeptember végén az óvodásokkal, kisiskolásokkal közösen
„Mihály Napi Forgatagon ”vettünk részt az általános iskola
és óvoda udvarán. Együtt szemezte a szőlőfürtöket kicsi és
nagy, idős és fiatal.
A szőlődarálás és préselési munkák után mindenki szívesen
kóstolgatta az igazán finom mustot. Mindeközben mások
gyalulták és taposták a káposztát, kukoricát morzsoltak,
ahol a kisebbek elleshették az idősektől a csuhébaba készítés fortélyait, melyekből előre el is készítettek egy jó párat
és ajándékba meg is kapták. Az idősek „tengeris töltött káposztával”, saját készítésű finom lángossal és pogácsával
lepték meg a szorgalmas gyerekeket és szülőket.
Októberben, az intézmény nyírturai dolgozóival közösen
előadott szórakoztató produkciójával köszöntöttük a
szépkorúakat az Idősek Világnapja alkalmából. A köszöntéshez csatlakoztak még a helyi óvodások is megható, szívet
melengető előadásukkal, amit aztán hatalmas, üstben készített ínycsiklandozó lecsó elfogyasztása követett.
Október 1-jén, az Idősek Világnapján a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Nyugdíjas Szövetség egész napos rendezvényt
szervezett a Bujtosi Szabadidő Csarnokban. Az eseményen
Vinnai Győző kormánymegbízott is köszöntötte a megye
nyugdíjasait.
Kormánymegbízott úr elmondta, a nyugdíjasok legfontosabb feladata a testi-lelki egészség, valamint a pozitív gondolatok megőrzése. Egy társadalom megítélésében is alap-

AKIKTŐL BÚCSÚZUNK
Tamás Zoltán
Ujvár Miklósné
Rozsnyai Miklósné
Kovács Andrásné
Hegedűs Miklós
„Barátaim azt hiszik, hogy fekszem,
nem tudják, már járni tanulok
megadóan, Isten oldalán.”
(Zelk Zoltán)

vető kérdés, hogyan viszonyul az idősödő korosztályhoz. Az
Idősek Világnapja kitűnő alkalom arra, hogy a nyugdíjasok
megismerjék egymás élethelyzetét és felismerjék: minden
ember élete egyedi és megismételhetetlen. Vinnai Győző
hangsúlyozta, szükség van az idősek tapasztalatára, hogy a
fiatal korosztály még sikeresebben oldja meg az életben
felmerülő problémákat.
Az ünnepség során Sényő község és Levelek nagyközség
„Idősbarát önkormányzat” elismerésben részesült, az idős,
nyugdíjas lakosok életének kiemelkedő segítéséért és támogatásáért.

November 1-re, Mindenszentek ünnepére és a Halottak Napjára kézzel készített
koszorúval, mécsesekkel indultunk az iskolásokkal a Hősi Halottak Emlékművéhez, megkoszorúzni azt.
November első hetében a Szociális Munka Világnapja alkalmából a III. Félidő Vendéglőben a nyírturai kollégákkal közösen ünnepeltünk, ahol megjelent Nyírtura
község polgármestere és jegyzője, valamint Sényő község polgármestere is. Az
ünnepség meghívott vendége volt Román Demeterné, a Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesületének Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozatának vezetőségi tagja is, aki szintén elismerő szavakkal köszöntötte a megjelent szociális szakembereket. Mint minden évben, az idén is kitüntetések kerültek átadásra, melyet
Sényőn Fajtiné Simon Zsuzsanna és Soltész József, Nyírturán, pedig Timák Zoltánné és Csobán Istvánné, intézményünk dolgozói vehettek át. (folytatás a 4. oldalon)
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csonyi dalocska is
November 26-án az Idősek Klubjában felcsendült.
harmadik alkalommal ünnepeltük az
összevont névnapokat, ahol a Mária, Decemberben
Erzsébet, Katalin, Miklós és Kálmán ne- már nem először
vű klubtagjainkat polgármester úr kö- került arra sor az
szöntötte. A finom ebéd mellé az ünne- intézmény falain
peltek finomabbnál finomabb sütemé- belül, hogy 90
nyekkel kedveskedtek a vendégeknek. éves lakót ünnepelhetünk.
Az
Az egyre zordabb és hidegebb időjárás idén Szollár Jómiatt az idősek otthonában élő lakók- zsefné
lakónk
kal, az intézmény falai közé szorultunk, töltötte be e keahol a közösség építése érdekében ku- rek
évszámot,
koricát morzsoltunk, diót törtünk, köz- akit az önkorben régi szokásokat, mondókákat eleve- mányzat nevénítettünk fel. Felidéztük a régi tollfosz- ben Bunász Játók hangulatát. Közben az óvodásoknak nosné megbízott jegyző is köszöntött,
szánt mikulásnapi ajándékokat jó han- és átadta Orbán Viktor miniszterelnök
gulatban készítettük el.
úr által küldött emléklapot. A lakótársak
versekkel köszöntötték az ünnepeltet,
Soltész József, mentálhigiénés munkatárs Erzsike néni életútját, munkásságát mutatta be a jelenlévőknek.
Erzsike néninek ez úton is még egyszer gratulálunk, a továbbiakban is jó
egészséget, hosszú békés éveket kívánunk!

December 3-án a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Nyugdíjas Szövetség szervezésében a Nyíregyházi Főiskola Kodály-termében került megrendezésre az
Idősek Karácsonya elnevezésű megyei
ünnepség, ahol színes, tartalmas műsor
mellett az 50-60. házassági évfordulójukat ünneplőket is köszöntötték.
December 6-án a Mikulás ellátogatott
intézményünkbe is, nem feledkezve
meg a minden szépkorúban élő kisgyermekről, amit mi sem bizonyított jobban,
mint hogy hangos énekléssel, tágra nyílt
szemekkel, érdeklődve figyelték mit
hozott számukra idén is a Télapó.
A Télapó ünnepségen az óvodában finom falatokkal, otthon készített süteményekkel, üdítővel vártak a kicsik. Az
ajándék pingvinek átadása után - amiknek nagyon örültek - közösen énekelték
el a Mikulásváró dalokat, valamint az
advent időszakában lévén néhány kará-

Az Adventi hétvégék című programsorozat keretén belül intézményünk
is feladatot vállalt. Az iskola közreműködésével a községben először, a
Szociális Szolgáltató Központ melletti
parkban került megépítésre a Betlehemi Istálló teljes életnagyságban. Elkészítésében nagy segítséget nyújtott Bessenyei Ferenc, Papp József, és a helyi varroda dolgozói is, akiknek megköszönjük
munkájukat, támogatásukat. Szintén a
parkban került elkészítésre az Adventi
koszorú, melyet Izsainé Papp Szvetlana
kolléganőnknek köszönhetünk. Az ő
keze munkáját dicséri a szép alkotás.
December 14-én „Idősek Karácsonyi
Köszöntésére„ hívtuk teleülésünk nyugdíjas lakosságát.
Ebben az évben is folytatódott a több
mint 10 éves hagyomány, ahol 50. házassági évfordulójukat ünneplő párokat
köszöntünk. Mászáros Miklós és felesége, Ilonka néni, a napokban ünnepelte
ezt a csodálatos eseményt, így most
őket köszöntöttük.
Az ünnepi műsort az általános iskola
tanulói mellett a helyi tánccsoport adta.
Az idősek klubja és az intézmény dolgo-

2012. december

zói tengerésztáncot mutattak be a jelenlévők nagy tetszésére.

A karácsony és az új év közeledtével,
kívánok az újesztendőben mindenkinek
jó egészséget, kitartást, erőt, sok örömet.
Kívánom, hogy ennek az évnek karácsonya is adjon békét és, adja a hit benső
gazdagságát
mindenkinek.
Kívánom, hogy a szeretet és a vele
együtt járó békesség tegye széppé az
ünnepüket.
Kívánom, hogy ez az ünnepi idő segítsen mindenkit az igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, hogy az újesztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük
el.
Áldott Békés Karácsonyt, és Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet kívánok mindenkinek!
Vass Istvánné
Sényői Igazmondó Sényő Község
Önkormányzatának lapja.
Felelős kiadó: Sényő Község
Önkormányzata
Főszerkesztő: Ruska Józsefné Sporthírek: Mezei
László
Szerkesztő: Horeczkyné Szabó Csilla Anita
Tördelés, fotó: 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: k1358@koznet.hu
Honlap: http://www.senyo.hu
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A k ö n yv t á rb a n …
… a nyár elmúltával is folyamatosan zajlottak a különböző programok. A szokásos kreatív kézműves-foglalkozások mellett szeptemberben megrendeztük az „Itt van az ősz, itt van újra” elnevezésű vers- és prózaíró versenyt. Sajnos kevesebben pályáztak,
mint amennyire számítottunk, bár plakátokkal hirdettük a versenyt a község több pontján. Összesen nyolc pályamű érkezett,
ebből mindössze egy felnőtt írt verset. A beérkezett alkotásokat
két kategóriában (felnőtt/gyermek) bíráltuk el, és Biri József által
készített szép, egyedi oklevéllel, valamint – az első helyezetteket
– kisebb ajándékkal jutalmaztuk.
Október végén „Csínom Palkó – Muzsikál a könyvtár” címmel
rendeztünk filmvetítést, elsősorban az idősebb korosztály számára. A program a délelőtti órákban zajlott, hogy a helyi Idősek
Otthonának tagjai is át tudjanak látogatni a könyvtárba. A vetítés
jó hangulatban telt – az aláfestő zenéket, a főcímdalt és a betétdalokat az idősek együtt énekelték az előadókkal. A film cselekményét is izgatottan kísérték figyelemmel és hangosan kommentálták az eseményeket – néha hatalmas derültséget okozva, jókedvet
szerezve egymásnak. Egészében véve a várakozásnak megfelelően alakult a program, melynek célja csupán egy kellemes délelőtt
eltöltése volt az idősek számára, együtt-énekléssel, közös kikapcsolódással.

máris újabbak és újabbak merültek fel. Az idő előrehaladtával
egyre fesztelenebbé vált a hangulat, gyakran a résztvevők is
„előadókká” váltak egy pillanatra, hozzászólásukba beleszőve
saját tapasztalataikat Istenről, Bibliáról, hitről és egyházról. Így
aztán valóban színes, bensőséges, unalomba egy percre sem fulladó programon vehettünk részt ezen a napon. Az összejövetel
sikerét az is mutatja, hogy az egy órásra tervezett klubfoglalkozás több mint két órán keresztül tartott. A jelenlévők – amellett,
hogy talán kielégítő választ kaptak kérdéseikre – jobban elmélyedhettek saját hitükben, valamint ez a párbeszéd nyilvánvalóan
elősegítette egy olyan szeretettel teli tolerancia kialakulását a
különböző vallású emberek között, mely példaértékű lehet minden közösség számára. „Egymás iránt pedig mindannyian viseltessetek
alázattal, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban
kegyelmet ad." (1 Péter 5,5)

November 30-án rendhagyó Bibliaórát szerveztünk a könyvtárban, melyen a Bibliaolvasó közönség feltehette a benne felmerülő kérdéseket az egyházak képviselőinek. A római katolikus
plébános úr és a református lelkipásztor úr sajnos nem tudott
eljönni a találkozóra, Lippai Csaba görög katolikus parókus és
Árvai Tamás adventista segédlelkész közvetítésével viszont egy
nagyszerű és érdekes előadást hallhattak a programra ellátogatók. Békés, boldog ünnepeket kívánok Sényő Község minden lakójáNem voltak kínos szünetek – egyik téma követte a másikat, hi- nak!
szen a beszélgetés folyamán egy kérdés megválaszolása közben
(H.Sz.Cs.A.)

I skol ánkból i ndult ak
Manapság, amikor a közoktatásban csak a
változás állandó, elszomorítanak azok a
hírek, amelyek nap-mint nap a médiában
hallhatók, láthatók. Azzal, hogy a kormány
átvállalja a közoktatási intézmények működtetését, kimondva, vagy kimondatlanul is a bezárás veszélye fenyegeti a kis
iskolákat. Különösen elszomorítnak az
ilyen hírek, hiszen meggyőződésem, hogy
az e fajta intézkedések a falvak elnéptelenedéséhez vezethetnek.
Végiggondolva a sényői iskola történetét
nyugodt szívvel mondhatom, hogy az elmúlt időkben és ma is büszkék lehetünk
tanulóifjúságunkra. Az utóbbi évtizedben
számos szakember: köztük tanár, mérnök,
jogász, gyógyszerész, közgazdász, informatikus, védőnő, rendőrtiszt, menedzser,
kiváló szakmunkás alapozta meg tudását a
mi iskolánkban. Teljesítményük legyen
követendő példa a jelenlegi ifjúság előtt.
Ebből az alkalomból kerestem fel Dr. Kardos Beátát, Dr. Mező Annamáriát és Molnár Tamást, akik mindhárman Sényő szü-

löttei és az általános iskola nyolc osztályát
is itt végezték kitűnő eredménnyel.
„Fiatalnak lenni ma nem könnyű. Már
nem divat az egyenesség, a becsületesség,
az empátia, a másokra való odafigyelés.
Noha az emberek milliói olvasnak a szeretetről, összetartozásról szóló trendi könyveket, általában megmaradnak elméleti
síkon. De legnehezebb talán megmaradni
embernek. Olyannak, aki segíthet embertársain és gyógyítani képes. Nem csak
gyógyszerrel, hanem néha humorral és
egy-két jó szóval.” - vallja Dr. KARDOS
BEÁTA fiatal patikusnő.
Beáta a debreceni vegyipari technikumban koptatta a középiskola padjait. Már
kislány korában „fehér köpenyes” állásról
álmodott. Az érettségi után Szegeden
kezdte meg egyetemi tanulmányait. Utolsó éves hallgatóként párhuzamosan közgazdasági tanulmányokba is kezdett. Érezte, hogy gyorsan változó világunkban
többre, illetve másra is szükség van. Az
egyetem befejezése után választania kel-

lett a tudományos karrier és a gyógyszeripar világa között. Végül egy időre a multik
világát választotta, ahol sokat látott, sok
mindent kipróbált és életre szóló tapasz-

(Folytatás a 7. oldalon)
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Sényői Igazmondó

2012. december

Oktatásról…
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sényő Község Általános Iskola és Óvodai
Tagintézményének 2012/2013-as tanévkezdése akadálymentesen megtörtént. Az
iskolában 73 tanuló, az óvodában 43 kisgyermek kezdte meg a nevelési-, ill. tanévet. A megújult, megszépült épületet a
gyerekek nagy örömmel vették birtokukba. A tanítás 8 évfolyamon, egy napközis
és egy tanulószobai csoportban történik.
Ebben a tanévben is
folytatódnak a képességfejlesztő, tehetséggondozó foglalkozások,
mint grafika, néptánc,
sportfoglalkozások.
Heti rendszerességgel
segíti az oktató nevelő
munkát a pszichológus,
fejlesztő pedagógus,
logopédus. A tanulók
aktívan vesznek részt
mind az iskolai, mind a
települési rendezvényeken.
Színvonalas
megemlékezés részvevői lehettünk október
23-án, valamint a Hősi
halottak
emlékére
rendezett koszorúzás
alkalmával. Tanulóink
Mikuláspartin szórakozhattak. A téli szünet
előtt az Idősek Karácsonyán mutatták meg
a jól működő generációk közötti kapcsolatot tanulóink, ünnepi műsorral köszöntötték a megjelenteket. Az évet a 2012.
december 20-án 16 órától megrendezésre
kerülő karácsonyi ünnepi műsorral zárjuk,
melyre szeretettel várunk minden falula-

kót.
Fontos információk az év végét érintően:
Téli szünet: 2012. december 27-től 2013.
január 4-ig tart. Szünet előtti utolsó tanítási nap december 21-e, péntek, a szünet
utáni első tanítási nap 2013. január 7-e,
hétfő - „B” hét szerinti órarend.

Néhány gondolat a közoktatási intézmények körül zajló változásokról.
Az önkormányzatoknak szeptember végéig kellett szándéknyilatkozatot tenniük
arról, hogy tudják-e a jövőben vállalni az

intézmények fenntartását. Ezt követően már a költségvetési számok pontosabb
ismeretében - október végéig kell a végleges nyilatkozatot megtenni a működtetésről, ill. fenntartásról.
Az önkormányzat döntése alapján a településen lévő közoktatási intézmény - álta-

lános iskola - 2013. január 1-től állami
fenntartásba és működtetésbe kerül. A
tanév végéig változatlan formában történik az oktatás 8 évfolyamon. A következő
tanévre nézve jelenleg még nincsenek
elfogadott jogszabályok. Azonban kérjük a
szülőket, hogy segítsék munkánkat a minél hatékonyabb munkavégzésben.
Az óvoda fenntartóváltásával kapcsolatban jelenleg is zajlanak a tárgyalások. A
település önkormányzata igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a
település lakói, ill.
a gyermekek számára megtalálják
a legoptimálisabb
megoldást. Részletesebb tájékoztatást az érdeklődők a 2012. december 21-én 16
órától
kezdődő
falugyűlésen kaphatnak.

„Ismét jön karácsony, - nap, mint
nap közeleg, belopja melegét,
- tárd ki a szívedet: Gondold, el
mit tehetsz, hogy
mást is hevítsen a
JÓ, mivel Téged
megáldott az Isten...”
Kővér János szavaival kívánok a nevelőtestület és magam nevében mindenkinek
Áldott Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Boldog
Újévet!
Pataki Lászlóné

Katona Csenge Zoé
2012.09.18

Koperecz Jázmin
2012.11.18

Szeresd a gyermeket, öleld szivedre őt,
Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt,
Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit:
S mig te a gyermekek könnyét törölgeted,
Egy láthatatlan kéz a csillagok felett
Letörli vétkeid!
(Móra Ferenc)

2012. december
talatokat szerzett. Jelenleg Székesfehérváron vezet gyógyszertárat. Idén az ötödik helyen végeztek a 3400 gyógyszertárat felsorakoztató „Kedvenc Patikám”
országos versenyében. Az általa vezetett
patikában minden a vásárlóról, a betegről, a rugalmas együttműködésről szól.
„Mert dolgozni muszáj, de nem mindegy
milyen hangulatban telik el egy nap. Hiszen az ember könnyebben ad, ha gyakran kap. Egy-egy mosolyt, jó szót, biztatást.”- mondja Betti az örök vidám, humoros lány. Ő már elmondhatja, hogy
nem csak munkája, de hivatása is van. A
kitartó és szorgalmas munka meghozta
gyümölcsét: 2011-ben Fejér megyében
„Az év gyógyszerészének” választották és
Prima Primissima díjat kapott. Gratulálunk az elért eredményeihez. További
munkájához sok sikert kívánunk.
A mosolygós, tiszta tekintetű fiatal jogásznő nosztalgiával idézi fel a sényői
iskolában
eltöltött
nyolc
évet.
„Szeretettel gondolok volt tanáraimra,
osztályfőnökömre, diáktársaimra, kulturális programokra, a kirándulásokra, hiszen a gondos szülői neveltetésem mellett ezek a dolgok is segítették a személyiségem pozitív irányú fejlődését.” – mondja Dr. MEZŐ ANNAMÁRIA. Kitűnő tanulmányi eredménye, példamutató magatartása elegendő volt ahhoz, hogy felvételt nyerjen a Zrínyi Ilona Gimnázium
tehetséggondozó programjába.
- Mit jelentett számodra ez a program?
A program keretében látogatást tettem
több európai országba, melynek követ-

keztében látóköröm mind szélesebbé vált
és terelt a gyermekkori álmom, a jogi
pálya irányába. 2007-ben érettségiztem,
és terveimnek megfelelően ugyanebben

Sényői Igazmondó
az évben felvételt nyertem a Debreceni
Egyetem Állam- és Jogtudományi Karára,
ahol ez év tavaszán diplomáztam jogászként. 2011. november 3-án második helyezést értem el a büntetőeljárás jogi
tudományos diákkör keretében rendezett
versenyen. Az itt elért eredményeknek
köszönhetően a tanszék elfogadta dolgozatomat szakdolgozatként. Lehetőségem
nyílt publikálni a Debreceni Jogi Műhely
2012. júliusi számában. A közigazgatási
szakmai gyakorlatomat Kótaj község önkormányzatánál töltöttem. Igazságügyi
szakmai gyakorlaton pedig a Nyíregyházi
Városi Bíróság büntető ügyszakán voltam.
Sikeres államvizsgám és doktori fokozatom megszerzését követően PhD
(tudományos fokozat) tanulmányokat
kezdtem. Ezen tanulmányaimat követő
képesítésem feljogosít majd jogtudományi egyetemeken történő oktatásra is.
Jelenleg Kemecse Város Polgármesteri
Hivatalában dolgozom.
Őszintén örülünk Annamária sikerének,
munkájához sok sikert és kitartást kívánunk.

7. oldal

2011 év végére sikerült kialakítanom egy
nagyon hatékony swinget, lendítést,
amellyel irgalmatlan távokra vagyok képes elütni a golflabdát. Kilátogattam a
golf nyílt hétvégére, ahol felkeltettem az
érdeklődését az egyik golfozónak s dicséretei hatására még jobban akartam golfozni. Ő ajánlott az év első házibajnokságára, a versenyen 4. helyezést értem el.
Tehát így kezdődött el életemben a golfversenyzés. Innen indult el az, hogy már
nem csak, mint egy jó szórakozás, ennél
több, egy igazi életstílus, cél. A versenyszezonban havi 50 ezer forint kiadásom
van, melyben rokonaim segítenek. Mivel
jól teljesítek, így a klubtagsági díj alól is
mentesülök. A jövőben szeretnék profi
golfozó és egyben edző is lenni, népszerűsíteni ezt a sportágat.
Tamás 12 díjjal dicsekedhet, tizenkétszeres klubbajnok.
- Jövőbeli céljaid?
Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán
szeretnék diplomát szerezni, minden évben makett-pályázatot adok be, melyek
igen sikeresek. Májusban részt kívánok
venni a szakma országos versenyén,
MOLNÁR TAMÁS 2008-ban fejezte be melyhez megvannak az esélyeim, hogy jó
általános iskolai tanulmányait kiváló eredményt érjek el, ezzel is növelni a
eredménnyel. A nyíregyházi Építőipari és felvételi pontszámomat.
Vízügyi Szakközépiskolába nyert felvételt.
Érettségi után technikusként folytatja
tanulmányait. Jó kézügyessége, kreativitása már általános iskolában is kitűnt.
Munkáját pontosság és igényesség jellemezte. Beszélgetésünk közben is tükröződött jólneveltsége, udvariassága, előzékenysége. Szabadidejében golfozással
foglalkozik, hozzám is egy ajándék
golflabdával érkezett.
Arról kérdeztem Tamást, hogyan lett a
golf „szerelmese”?
2008-ban sikerült hozzájutnom egy vadonatúj kezdő félszettes golffelszereléshez.
A vásárlást követő hónapban elkezdtem
megismerkedni a sportággal és rátaláltam a Nyíregyháza melletti golfpályára, a
Nyírség Golf Klubra. Mikor először odamentem, éppen házibajnokság volt, akkor Kívánjuk, hogy Tamás céljai sikerüljenek,
még csak álom volt számomra, hogy egy- gratulálunk az eddig elért eredményeiszer majd én is részt veszek rajta. Figyel- hez.
tem a játékosokat, lenyűgöztek a szép Büszkék vagyunk rá, hogy községünkből
ütések és a játék. Szorgalmasan gyakorol- indult a pályafutásuk!
tam a golfpályán, de akkor még csak hob- Valahol olvastam „Minden ember egyenbi szinten, nagyon az elején voltam, in- lőnek születik, de nem mindegy, mivé
kább csak szórakoztam, jól éreztem ma- válik az élete során.” A tanulás fontos
gam. Még nem volt igazi ütésem, így hát dolog és a célok elérése sokszor csak
vettem egy golfórát. A golfórán szerzett azon múlik, mennyit teszünk érte.
tudással megpróbáltam kialakítani a saját
(Ruska Józsefné)
swingemet, illetve hatékonyabbá tenni az
ütéseimet.

8. oldal
Aranylakodalom
Ötven éve, 1962. december 8-án Szabolcs
községben házasságot kötött egy 22 éves
lány és egy 27 éves fiatalember. A kultúrház falai között nagy lagzit csaptak, rengeteg finomsággal, fülbemászó zenével,
nótával, sok-sok kedves vendéggel. A hajnalig tartó mulatság után következtek az
örömöket és könnyeket is tartogató hétköznapok – az egymás iránt érzett szerelem szeretetté szelídült, és olyan mélynek
bizonyult, hogy a mai napig irigylésre méltó harmóniában telnek ennek a kedves
házaspárnak a napjai.

Mészáros Miklós bácsi és felesége, Ilonka
néni nagy szeretettel fogadott minket a
házassági évfordulójuk ünnepét követő
harmadik napon. Miközben megkóstoltuk
az Aranylakodalom alkalmából készített
házi süteményt, röviden elmesélték megismerkedésük történetét.
Miklós bácsi: - 1961-ben találkoztam a
feleségemmel, aki Szabolcsban, a Háziipari Szövetkezetben dolgozott. Én rendőr,
körzeti megbízott voltam abban az időben
Szabolcs-Tímár-Balsa térségében. A szövetkezet vezetője önkéntes volt, tehát jól
ismertem és gyakran bejártam hozzá a
munkahelyre, ahol Ilonka dolgozott. Mégis egy szüreti bál volt az az alkalom, amikor „hivatalosan” is kimondhattuk: mostantól egy pár vagyunk.

Sport
Véget ért a 2012-2013-as labdarúgó bajnokság őszi szezonja. U13 és U16-os csapataink a megyei bajnokság Nyugati csoportjában, ifjúsági és felnőtt csapatunk a
megyei II. osztályú bajnokság Díjözön csoportjában szerepelt. A félidőben a következő eredményeket értek el csapataink:
U13
5. VOLÁN-SÉNYŐ SC 8 4 0 4 52:45 12 pont
U16
5. VOLÁN-SÉNYŐ SC 8 3 0 5 25:40 9 pont
IFI
7. VOLÁN-SÉNYŐ SC 15 8 0 7 48:30 24
pont
FELNŐTT
2. VOLÁN-SÉNYŐ SC 18 11 2 2 39:22 35
pont
Az U13-as és U16-os korosztály szombatonként lépett pályára Kemecse, Kótaj,
Tiszavasvári, Rakamaz, Gávavencsellő,
Tiszalök. Nyírpazony és a Grund focisuli
csapatai ellen. U-13-as csapatunk szereplése jónak mondható, hiszen a csapatban
szereplő gyerekek két kivétellel mind fia-

Sényői Igazmondó

2012.

Ilonka néni: - Miklós akkoriban a húsvéti
locsolkodások idején megfordult más
házaknál is, de miután megérkezett hozzánk, leült és többet nem is ment máshová. Amikor udvarolni kezdett nekem,
anyukám nagyon nem szerette, hogy
rendőr-egyenruhában jön. Tisztességesen
éltünk, ezért a szívére vette, hogy esetleg
rosszat gondolhatnak rólunk az emberek.
Házasságkötésünk után viszont már anynyira megszerette Miklóst, hogy még orvoshoz is csak vele volt hajlandó elmenni.
Miklós bácsi: - Az esküvő megszervezése
sem ment egyszerűen, hiszen rendőr voltam és akkoriban ehhez főkapitányi engedélyt kellett szerezni. De miután megismerték a választottamat és a családját,
semmi akadályt nem gördítettek az
utunkba. Közös életünket Tiszabercelen
kezdtük meg, ott laktunk néhány évig.
1963-ban megszületett első gyermekünk,
Miklós. Az ezt követő években sorra szűntek meg a rendőrőrsök, így hamarosan
visszatértünk Sényőre, a szülői házba.
Második fiúnk, László már itt született
1969-ben.
Ilonka néni: - Én 1973-tól a helyi Nagyboltban dolgoztam, mint eladó egészen
nyugdíjazásomig. Nagyon szerettem az
embereket, jó volt a munkahelyi légkör –
sokan mondják azóta is nekem, mennyire
más volt az élet akkoriban, milyen nosztalgiával gondolnak vissza azokra az idők-

re.
Sajnos unokánk nincs, de sok szépséget
találunk az életben így is. Ugyanúgy szeretem a férjemet, mint régen, békességben
élünk, ritkán vitatkozunk. Ha még egyszer
újra kellene kezdeni, akkor is őt választanám. Mindenkinek ilyen boldogságot kívánok, mint amilyenben mi élünk.

talabbak, mint a korosztály, amiben szerepelnek. Az U16-os társaság szereplése az
ősz folyamán elmaradt a várakozástól.
Ennek legfőbb oka, hogy a csapat csak egy
pár alkalommal tudott a legjobb összeállításban szerepelni, hiszen legtöbbször a
szülők tiltották el (tanulmányi és egyéb
okokra hivatkozva) a meccsektől a gyerekeket. Így ez a csapat az összeállítástól
függően bárkit képes volt legyőzni és bárkitől képes volt kikapni is. Ifjúsági csapatunk lemásolta a tavaly őszi szereplést,
mint az elmúlt szezonban 24 pontot szerezve a 7. helyen végzett. Hazai pályán
remekül szerepelt (7 mérkőzés: 6 győzelem, 1 vereség) míg idegenben gyengén
teljesített (8 mérkőzés: 2 győzelem, 6 vereség). Bár mintegy 20 leigazolt gyerek
szerepelhet az ifjúsági csapatban, főleg
idegenben többször előfordult, hogy alig
tudtunk kiállni. Ennek a legfőbb okai –
mint az U16-os csapatnál – a szülői eltiltások, valamint sérülések voltak. A felnőtt
csapat két új játékossal (Szabó Dávid Levelekről, Nagy János Tiszakóródról), valamint az ifjúsági csapatból bekerült fiatalokkal vágott neki az új szezonnak. A veze-

tőség az 1.-5. hely megszerzését tűzte ki
célul a csapat elé, amit a srácok maximálisan teljesítettek, hiszen az őszi szezon
végén a csapat a 2. helyet foglalja el a
tabellán. Bár, hogyha az utolsó fordulóba
a Nyírvasvári elleni idegenbeli meccset
egy kicsit komolyabban veszik a fiúk (3:0),
az élen zárhatták volna az őszt. De írjuk
ezt a fiatalság rovására, hiszen a legtöbb
mérkőzésen a kezdőcsapatban 5 ifjúsági
korú játékos szerepelt. Azt, hogy kik távoznak és kik érkeznek a csapathoz, a tél
folyamán még nem lehet tudni. Egy biztos, hogy Haburcsák Krisztián és
Haburcsák Dániel a tavaszt Tiszakanyár
színeiben kezdi, hiszen már a 10. forduló
után elhagyták a sényői csapatot és a
kanyári csapattal edzettek. Reméljük,
hogy a tavasz is hasonlóan remekül sikerül, mint az ősz és senkinek nem lesz oka
panaszkodni. Itt szeretnénk megragadni
az alkalmat, hogy minden kedves szurkolónknak a vezetőség és a játékosok nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és
békés, boldog újévet kívánjunk! Hajrá
Volán-Sényő!
(Mezei László)

És valóban: szeretettel teli légkörben töltöttük ezt a rövid időt, amíg a beszélgetés
zajlott, érezhető volt a harmónia férj és
feleség között. Kívánjuk nekik, hogy még
nagyon sokáig éljenek egészségben, szeretetben egymás mellett!
(H.Sz.Cs.A.)

