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Csukás István
Tavaszi vers
Az ablakhoz nyomul az orgona,
az ablaküvegen át rám nevet,
amit nem tudok megunni soha,
a kékszemű tavaszi üzenet.

Derekasan helytálltak polgárőreink,
igazi csapatmunka volt
Az áramkimaradás a hosszú hétvégén igen sok kellemetlenséget okozott községünkben is. Sok lakás fűtés nélkül maradt, az utcák sötétek,
félelmetesek voltak. Az áramszünet
után a Nyírségvíz embereit riasztotta a katasztrófavédelem, tudtuk
meg Molnár János polgárőrtől. A
Nyírségvíz emberei a polgárőrökkel
együtt tájékoztatták a lakosságot,
hogy az elkövetkező 3-4 napon mi
várható. A kihelyezett parancsnokkal Pehely Zoltán polgármesterrel
felvették a kapcsolatot és a lakosság részére melegedőt, pihenőhelyet biztosítottak a polgármesteri
hivatalban a rászorulók számára.
Molnár János vezetésével Papp
Norbert, Szűcs János, Lajsz György,
ifj. Takács János, Sípos András,
Bunász József, Csobán Balázs, Gulyás Gusztáv, Juhász László, Gyurján

Gyerek leszek egy percre újra én,
örökzöld időmből kipislogok,
a létezés halhatatlan ívén
a teremtésig visszacsusszanok.

András, Juhász József, Takács István, Török Lóránt, Jakab Gábor,
Sándor László éjjel-nappal járták a
község utcáit a kihelyezett belügyi
szervekkel együtt. Igazoltatták az
idegen embereket, ismeretlen autó
nem maradhatott a község területén. Így a nehéz helyzetben is biztonságban érezhették magukat a
község lakói. A honvédséggel karöltve 500 meleg ebédet, vacsorát
osztottak az igénybevevők számára.
A polgármester úr az önkormányzat
és a lakosság nevében hálás köszönetét fejezi ki a derekas helytállásért, hogy fáradtságot nem ismerve
végezték társadalmi szolgálatukat.
Március 19-én a katonaság levonulásával véget ért a rendkívüli helyzet.
(Ruska Józsefné)

Boldog részecske, együtt lüktetek,
s kinyílok mohón, mint tavaszi ág,
ledobjuk, unt kabátot, a telet,
s szívemmel ver a születő világ.
Mert jó élni, e gyermeki hittel
így fordulok én is a fény felé,
s tudom, hogy majd a többi szelíddel
lelkem földi jutalmát meglelé!

Bakos Csenge 2012.12.18.

FELHÍVÁS!
Felhívjuk a tisztelt sényői lakosok figyelmét, hogy az
idén ismét lehetőségük van 2012. évi adójuk 1%-át a
SÉNYŐÉRT „99” KÖZALAPÍTVÁNY javára felajánlani.
Az alapítvány adószáma: 18802773-1-15
A közalapítvány célja: iskola, óvoda, közművelődési,
művészeti, sport tevékenyég támogatása, egészségügy,
szociális feladatok támogatása, nehéz körülmények között élő családok segítése.

Falajánlásukat előre is köszönjük!
Ruska Józsefné, a kuratórium elnöke
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Megalakult a Közös Önkormányzati Hivatal
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a 2000 fő alatti településeken közös önkormányzati hivatalt kellett létrehozni, a takarékosabb gazdálkodás érdekében.
Megfelelő egyeztetések és tárgyalások után Nyírtura-Sényő
Önkormányzata úgy döntött,
hogy 2013. március 1-től közös
hivatalt működtet a két község
hatósági feladatainak ellátásának érdekében. A közös hivatal
jegyzője Dr. Szentpéteri Gabriella lett, a polgármesterek továbbra is teljes
hatáskörrel rendelkeznek saját településükön. Az ügyintézés továbbra is helyben
történik:
Nyírtura közös önkormányzati hivatal
székhelyén, Nyírtura, Arany János út 14.
szám alatt
Sényői kirendeltségén Sényő, Kossuth u.
69. szám alatt.
Ügyfélfogadás:

datokat, gyermekvédelmi és
gyámügyeket, valamint egyes
szociális, környezetvédelmi természetvédelmi igazgatási ügyek
intézését vették át településünktől.
Elkerültek a településtől és a továbbiakban a járási hivatal látja el
az alábbi ügyeket:
Időskorúak járadéka, ápolási díj,
alanyi jogon járó és normatív közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, családi pótlék felfüggesztése.

Anyakönyvi igazgatás, lakásfenntartási
támogatás, óvodáztatási támogatás, gyerAz ügyindítás és az ügyintézés a Nyíregymekvédelmi támogatás: Gyurina Józsefné
házi Járási Hivatal Nyíregyháza Hősök tere
Termőföld-támogatással kapcsolatos ügy- 5. szám alatt történik.
intézés – április 15. – május 10. minden
Ügyfélfogadás: hétfőtől-péntekig 8.00munkanapon: Pataki László
20.00 óráig
Ügyfélfogadás minden nap 7.30 - 16.00
óráig:
Knobloch Mária, Csobán Tamara
Gazdálkodás
Falugazdász ügyfélfogadás: minden párat- 2012-ben az önkormányzat 346.470 ezer
Sényő
lan hét hétfőjén 10.00 órától (őstermelői forintból gazdálkodott. A kiadások nagy
megújítása).
részét a bérjellegű juttatások, szociális
Hétfő: 7.30-17.00 óráig
Sürgős esetben: Növényegészségügyi
segélyek, foglalkoztatási támogatás, segéCsütörtök: 7.30-16.00
Állomás Nyíregyháza, Kótaji út.
lyek kifizetése képezte. Dologi kiadásokra
Dr. Szentpéteri Gabriella jegyző
35 milliót fordított az önkormányzat
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás,
rendszeres szociális segély, közfoglalkoz- 2013. január 1. napjától megalakultak a (közvilágítás, konyha működtetése, takatatás, hagyatéki eljárás, egyéb helyi támo- járási hivatalok, településünk a Nyíregy- rító és irodaszerek, stb.)
gatások: Berei Krisztián
házi Járási Hivatalhoz tartozik. A járási Tartozása az önkormányzatnak nincs.
hivatalok elsősorban okmányirodai fela- (Ruska Józsefné)

Intézményeink női dolgozóinak köszöntése
„Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat.” (Wagner)
„Életem egy szép regény” - csendült fel Korda György száma Papp Gyula előadásában a III.
Félidőben Nőnap alkalmából. Pehely Zoltán polgármester az intézmény női dolgozóit köszöntötte az önkormányzat nevében. Méltatta a nők jelentőségét, s köszönetét fejezte ki a
társadalomban és a családban végzett gondoskodó, fáradtságos munkájukért. Az iskola
fiútanulói versekből színes
csokrot kötöttek ajándékul.
A polgármester úr itt ragadta meg az alkalmat,
hogy köszönetét fejezze ki
Bunász Jánosné Marikának
a községben végzett 40
éves szolgálatáért nyugdíjba vonulása alkalmából.
Hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is számítanak segítségére. Finom estebéd következett, majd Roberto és a DanceSing-es lányok színes műsora fokozta az ünnepi hangulatot.
(Ruska Józsefné)
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ÓVODAI ÉLET
Tényleg nehéz az iskolatáska?
Ilyenkor tavasszal óvodapedagógusok, tanítók és szülők ezrei feje felett
gyülekeznek a fekete felhők, amelyeket a beiskolázás gondjai okoznak. Így
van ez a mi községünkben is. Írásommal arra törekszem, hogy ha csak
részben is, de sikerüljön ezeket a felhőket eloszlatni.
Az aggodalmakat leginkább az a feltevés okozza, miszerint a gyermek akkor
kész az iskolára, ha ismeri a betűket,
esetleg néhányat már le is tud írni és
legalább tízig számol fejben, mert ennek hiányában lemarad, ami végleges
hátrányt okoz majd egész felnőtt életében.
Ezzel szemben mit is mond a két intézménytípus alapdokumentuma? Az
óvodai nevelés országos alapprogramja szerint: Az óvoda a közoktatási
rendszer szakmailag önálló nevelési
intézménye, a családi nevelés kiegészítője a gyermek óvodába lépésétől
az iskolába meneteléig. Az alapprogram nem beszél oktatási funkcióról,
csak személyiségfejlesztésről, változatosan tervezett tevékenységekről,
tudatosan irányított tapasztalatszerzésről, kiemelt helyet biztosítva a játéknak, mesének, ének-zenének, rajznak és mozgásnak, mint alapvető tevékenységeknek. Továbbá az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős
részben utánzásos, spontán tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését támogatja. Nem szűkül le az
ismeretszerzésre, az egész óvodai nap
folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben,
kirándulásokon az óvónő által kezdeményezett tevékenységi formákban
szervezeti és időkeretekben valósul
meg. Az óvodai tanulás elsődleges
célja: az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése.
A kulcsszó a kompetencia fejlesztése!
Hisz az iskola alapdokumentuma, a
Nemzeti Alaptanterv épp ebben látja
az oktatás legfontosabb feladatát.
Mindkét dokumentumból kitűnik,

hogy a
legfontosabb a képességek és készségek,
azok tudatos alkalmazásának fejlesztése, és nem az ismeretközlés vagy
lexikális tudás kialakítása. Nézzük, mit
jelent ez a gyakorlatban! Mit is
„tudjanak” az iskolába lépő óvodások?
Legyenek kialakult étkezési, öltözködési és higiénés szokásaik.
Nagyon fontos a szociális érettség.
Tudjon együttműködni társaival és a
felnőttekkel.
Az óvodában alapvető tevékenység a
rajzolás.
Mivel
a
gyermekek
finommotorikai képessége még nem
elég fejlett, hasznos, ha csak vastag
ceruzával, krétával, ecsettel dolgoznak. Nagyon nehéz a rosszul rögzült
ceruzafogást javítani, ami a későbbiekben gátja lehet a lendületes, megfelelő tempójú kézírás kialakulásának.
A térbeli és mennyiségi tájékozódás
megfelelő fejlettsége segítséget jelent
a gyermek számára a matematika
órákon. (jobb, bal, fölött, alatt, között,
több, kevesebb, ugyanannyi)
Nagy hangsúlyt kell fektetni az óvodás
gyermek beszéd és kommunikációs
tevékenységére. Beszédhibájukat logopédus segítségével javítjuk. A sok
mese, mondóka bővíti a gyermekek
szókincsét, segíti gondolataik mondatokban történő kifejezését, amire az
iskolában nagy szükségük lesz.

Az iskolába
lépéskor a Nemzeti Alaptanterv biztosítja a gyermekek
számára az óvodából iskolába történő
átmenetet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy iskola legalább első hat
hete még jobban hasonlít az ovira,
mint az igazi iskolai életre. Sok játék,
mozgás, zene, miközben a tanító néni
persze felméri a gyermekek közti képességbeli különbségeket és meghatározza a fejlesztés és a differenciálás
feladatait.
A teljesség igénye nélkül mutattam
példát azokra a tévhitekre, amelyek a
közvéleményben élnek az iskolába
lépés feltételeiről. Remélem, részben
sikerült eloszlatni a „fekete felhőket”
és a beiskolázásban érintettek derűsen várják majd a szeptember elsejét.
Továbbá értesítem a kedves szülőket,
hogy óvodánk 2013. április 8. – 2013.
április 12-ig beiratkozást tart. Beíratható az a gyermek, aki 2014. augusztus 31-én betölti a 3. életévét. A beiratkozáshoz szükséges a gyermek
anyakönyvi kivonata, lakcímkártya és
TAJ száma.
Óvodánk minden dolgozója, óvodás
gyermeke áldott húsvéti ünnepeket
kíván községünk lakóinak.
(Csobánné Mikulás Edit, tagintézmény-vezető)
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Hírek, események a Szociális Szolgáltató Központból
klubja állami normatívája, a szociális
étkeztetésre kapott állami hozzájárulás is kevesebb lett. Az idősek otthonának állami támogatása feladatalapú
finanszírozásra változott, ami egyelőre
több az előző évinél a tavaly novemberben leadott mutatószámok alapján.

A Szociális Szolgáltató Központ a decemberi rendezvénysorozatok után
pihenés nélkül végezte a feladatait
tovább, hiszen a folyamatos munkarend nem igazán ad lehetőséget az
intézmény dolgozói számára tartós
távollétekre.
Az intézmény profiljának megfelelően
az ünnepek alatt is odafigyeltünk ellátottaink testi, lelki, szociális jólétére,
egészségi állapotára.
A házi segítségnyújtásban dolgozó
munkatársaim szinte családtagjukként
kezelik a gondozottjaikat, hétvégén és
ünnepnapokon is kapcsolatban vannak a szolgáltatást igénybe vevőkkel.
A bentlakásos részlegben is biztosított
a 24 órás felügyelet, az egészségügyi
ellátás, a folyamatos ápolás-gondozás.

Az intézmény gazdasági helyzete az
elmúlt évben stabil volt, az önkormányzatoknak, szolgáltatóknak minden számlájukat ki tudtuk fizetni határidőben, ami annak köszöntő, hogy
a sényői önkormányzat a közmunkaprogram keretből egész évben napi 8
órában folyamatosan dolgozókat biztosított az intézmény számára. Ebben
az évben január február hónapokban
7 fő segítséget kaptunk, reményeink
szerint március 25-ével beindul újra a
közmunkaprogram, és mi is kapunk
ismét segítséget.

Minden alkalmat megragadok ahhoz,
hogy a nálunk dolgozó közmunkásokat
megdicsérjem, hiszen kiváló munkát
végeznek, nagyrészük szakképzett,
lehet rájuk számítani mindenben, oszlopos tagjai intézményünknek.
A nyírturai intézményrész továbbra is
intézményünk szervezetében működik
Az év első munkanapját szervezeti tovább.
változások nélkül kezdtük, ami az elmúlt évekről nem igazán volt elmond- Nappali ellátás – Idősek Klubja
ható. Intézményünk maradt a Nyírségi
Többcélú Kistérségi Társulás fenntarA pörgős és eseményekkel teli
tásában ez év június 30-ig, majd ezt év vége után az új évet sem kezdtük
követően a jelenleg is társulásban lévő eseménytelenül. A klubtagokkal közötelepülések önkéntes önkormányzati sen búcsúztattuk el az óévet és kötársulást kívánnak létrehozni, Nyíregy- szöntöttük az újat. Az ünnepek után
háza Megyei Jogú Város gesztorságá- visszatérve a dolgos hétköznapokra
val. Július 01-től ez az új társulás lesz a igyekeztünk minél több elfoglaltságot
tervek szerint az intézmény fenntartó- szervezni klubtagjainknak. Nagy sikere
ja.
volt a kreatív foglalkozásoknak, a
Az oktatási intézmények államosítása gipszképek festése, szalvéta ragasztámellett tervben volt az idősek ottho- sa sok örömet szerzett mindenkinek.
nának az állami fenntartásba kerülése Az elkészült képeket pedig rögtön elis, de ezt a kormány 2014. évre he- helyeztük a klubhelyiség és a folyosók
lyezte át.
falain, így színesebbé tettük környezeLényeges változás az intézmény finan- tünket, ami nyugdíjasaink keze munszírozásában történt. Jelentősen csök- káját dicséri.
kent a házi segítségnyújtás, az idősek
Aztán a közelgő farsangra ké-

szültünk. A klubtagok napokig lelkesen
válogatták a jelmezeket és készültek a
farsangra. Itt kell elmondanunk, hogy
örömünkre egyre több klubtag vállalt
jelmezes bemutatkozást és verselést.
Közvetlenül a farsang előtti napon pedig közös „tengeris” káposztatöltés
volt, majd a farsang védjegyét tükröző
farsangi fánk készítését is a klubtagjaink vállalták. A farsang megünneplése
közösen történt a bentlakókkal, nagyon jó hangulatú napot töltöttünk
együtt, amit végül a zsűri jutalmazott.
A farsangi mulatságra meghívást kaptunk a nyírturai klubtagoktól, ahová
szintén szép számmal érkeztünk. Itt
már forgatókönyvszerűen szintén
„tengeris” káposztatöltésre és fánksütésre került sor. Remek hangulatban
egy egész napot töltöttünk a nyírturai
nyugdíjasokkal, akikkel ugyan már
több alkalommal voltunk közös kiránduláson, rendezvényen, mégis ez a
nap kovácsolta össze, tette szorosabbá a klubtagok kapcsolatát. A farsangot követően bízva abban, hogy már
csak jó idő érkezhet, elbúcsúztattuk a
telet, kiszebábot égettünk és több
nyugdíjasunk verselt is.
A nőnapon is túl vagyunk már. A
lakók női tagjai és klubtagjaink nagyon
várták ezt a napot. Férfi kollégáink
köszöntöttek bennünket édességgel,
illetve virággal kedveskedve, mi pedig
kölcsönösen vendégül láttuk őket.
A klubtagok körében egy kérdőívet készítettünk, hogy elősegítve
munkánkat és a közös munkát megtudjuk mi az, amit szívesen készítenének a klubban, vagy mi az, ami tetszett
az elmúlt évek során. A kérdőív eredménye az lett, hogy a kreatív foglalkozásokat nagyon kedvelik a tagok. A
kirándulások és a fürdőzés is egyértelműen első helyen áll, ami pedig egy új
ötlet és kezdeményezés nyugdíjasainktól,
hogy
szeretnének
„kerékpártúrát” a közelben, ahol a
célba érve szalonnasütéssel zárhatnánk a napot. A következő hónapban
ezt szeretnénk megvalósítani, illetve
kirándulást szervezni, és nem maradhat el a közös névnapok ünneplése

2013. március
sem.
Idősek Otthona
A 2013-as esztendő első heteiben már
javában törték a fejüket az idősek,
hogy ugyan milyen jelmezbe, kinek a
bőrébe bújjanak az ez évi farsangra.
Azok viszont, akik nem szerettek volna
jelmezt készíteni, a különböző logikai, memóriai, koncentrációt és
figyelmet szinten tartó és fejlesztő
foglalkozásokon
vettek részt. A sok gondolkodást (mely nagyon jó hatással volt a kreativitásukra) felváltotta a cselekvés,
mert ugye nem szerettek
volna a korábbi évekhez hasonló „maskarát”, hanem valami
újat. Elkészítésüknél is csak minimális segítség, útmutatás volt szükséges
és nem utolsó sorban a közös, csoportos munka erősebbé, szorosabbá fűzte
a társas,emberi kapcsolataikat. Minden jelmezbe öltözöttnek apró ajándékkal köszöntük meg lelkes igyekezetüket és ügyességüket. Remekül szórakoztak mindannyian, amihez hozzájárult
még a
nap
folyamán
elkészített
íny-

csiklandó farsangi fánk.
Egy héttel később már Forrási Istvánnét, Marika nénit köszöntöttük és köszöntötte Pehely Zoltán polgármester
úr 90-ik születésnapja alkalmából. Pár
hónapon belül ő a második lakó intézményünkben, akit e megható és felemelő alkalomból köszönthettünk,
hiszen előtte Szollár Józsefnét, Erzsike
nénit ünnepeltük. Hatalmas szülinapi
torát kapott mely olyan ellenállhatatlannak bizonyult, hogy máris megkós-
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tolta – valóban van e olyan finom is,
mint amilyen szép. Polgármester úr
kedves szavai után átnyújtotta a gyönyörű virágcsokrot, az oklevelet, majd
lakótársai is külön-külön és közösen is
készültek verseikkel kedveskedni Marika néninek. Reméljük sok-sok lakót
köszönthetünk még az intézmény falai
között.
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gátor egy napig bírta, így a katasztrófavédelemtől kaptunk egy másikat,
amivel az intézmény felében a fűtésgondunk megoldódott. Az intézmény
másik szárnyában a fűtést gázpalackról üzemelő fűtőtestekkel biztosítottuk. Pataki Sándor két darab gázpalackról üzemelő fűtőtesttel sietett a
segítségünkre, így a bentlakásos részen a fűtésgondunk megszűnt. Jenei
Miklósnénak és Pataki Sándoréknak
nagyon köszönöm a segítséget.

A világítás az áramszünet ideje
alatt végig szünetelt, de gyertyákkal és később viharlámpákkal ez is
megoldásra került. Az idősek nagy
türelemmel viselték a szokatlan
helyzetet. Nagyon megértőek voltak,
és hála Istennek senkit nem kellett
kórházba vinni, senkihez nem kellett
Febru- orvost hívni a rendkívül szokatlan
ár utolsó
hetében - a me- helyzet alatt.
teorológiai tél vége közeledtével téltemető-tavaszköszöntő kis mulatságot A házi segítségnyújtásban dolgozó
tartottunk. Ezen hagyomány szerint a munkatársaim a március 15-ét szintén
lakók elkészítették a telet jelképező munkával ünnepelték. Felkeresték az
szalmabábot, mely kissé termetesre idős, egyedül élő embereket, ahol kelsikeredett, ezzel is a elmúlt hosszú és lett, segítettek.
barátságtalan téli időszakra utalva. A Sényőn, emlékezetem szerint legalábszokásos tavaszváró verseket szintén a bis nálunk a Petőfi utcán éppen 50
lakók és a nappali klubosok előadásá- évvel ezelőtt gyulladt ki az első villanyban hallgathattuk meg. A lelkes ének- körte, és azóta soha még ilyen hosszú
lés és tapsolás közben percek alatt áramszünet nem volt a településen.
hamuvá vált „az utolsó porcikája is” a Reménykedjünk, hogy újabb ötven
télnek. A végső tiszteletadás után a évig nem lesz hasonló katasztrofális
fekete lobogót is bevontuk.
helyzet, így talán lesz elegendő időnk
felkészülni a következő krízishelyzetekMárcius 8-át is hagyományainknak re.
megfelelően ünnepeltük az otthonban. A férfilakók versekkel köszönKedves Sényőiek!
tötték lakótársnőiket, majd szép cse- A húsvét és a feltámadás áldott ünnerepes virág is került a hölgyek ablaká- pének boldog öröme tölti be a szívünba.
ket. A sok szürke hétköznap gondja és
A több mint három napos áramszünetet nagyobb problémák nélkül átvészeltük. Az igazi gondot a fűtés okozta
az áramszünet alatt, mivel az intézményt három gázkazán fűti. Szerencsénkre Jenei Miklósnétól a második
napon kaptunk egy aggregátort, melylyel az intézmény egyik szárnyában a
fűtést meg tudtuk oldani, de az aggre-

baja az ünnep közeledtével egy kicsit,
ha csak néhány napra is, de háttérbe
kerül.
Intézményünk minden lakója és dolgozója nevében: ezzel a képeslappal
kívánok
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
Vass Istvánné
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Velencei karnevál
A sényői könyvtár nem csupán a település lakosságát látja
el olvasnivalóval, hanem már évek óta egyfajta alkotókuckóként is működik. Minden hétre jut egy-egy kreatív program, ahová szívesen ellátogatnak kicsik és nagyok. 2013.
január 24-én már a farsangra készülődtek az iskolás gyerekek. Ötletgazdag foglalkoztató könyvek útmutatásai alapján
gipszöntéssel készültek az álarcok, melyeket a gyerekek
különböző technikákkal – temperával, vízfestékkel,
szórógyönggyel, apró flitterekkel – díszítettek, saját ízlésüknek megfelelően. A „Velencei Karnevál” elnevezésű programon gyönyörű és meglepő álarcok is születtek, de a legfontosabb mégis a remek hangulat volt, mely az egész téli
délutánt mosolygóssá varázsolta.
(H.Sz.Cs.A.)

FELHÍVÁS
Kedves Gyerekek és Gyermeklelkű Felnőttek!
A programsorozat folytatódik! 2013. április 11–én (csütörtökön) délután 13.30 órai kezdettel
MESEILLUSZTRÁCIÓS VERSENYT
rendezünk az IKSZT könyvtárszobájában. Rajzeszközöket, papírt biztosítunk, de a vártnál nagyobb érdeklődés esetén előfordulhat,
hogy nem jut belőle mindenkinek. Ezért kérünk benneteket, hozzatok magatokkal színes ceruzát, temperát, vízfestéket, vagy amivel dolgozni szeretnétek!
Két gyönyörű mese – sok szép alkotás! A legjobbakat oklevéllel jutalmazzuk, valamint az elkészült képekből kiállítást rendezünk az
általános iskola aulájában.
Szeretettel várunk mindenkit!

Évek óta nem volt hasonló karneválban része az általános iskolás gyerekeknek, mint idén. Ezúttal a csoportos megmérettetés elmaradt, helyettük az egyéni jelmezek és vele a gyerekek,
anyukák, nagymamák kreativitása kapott főszerepet. A pedagógusok néhány szülővel karöltve már előző délután a tél búcsúztatóhoz méltón felöltöztette a tornatermet, a helyszín tehát a
hangulathoz illeszkedve várta a mulatságot.
Felsorolni lehetetlen, milyen maskarákban vonultak fel iskolásaink, viszont külön örömmel töltött el, hogy kevés volt a kölcsönzött jelmez. Ötletekben nem volt hiány. Rémisztett a múmia, a zombi és a Sikoly hőse, versenyzett a biciklista, vigyázott
ránk Zorro, a lovag, egy cowboy és a katonák, uralkodtak a hercegnők és Nefertiti, röpködtek katicák, pillangók, tündérek,
boszorkányok, totyogott a baba, összeállt a Lego, sétálgatott
Piroska, és árultak zsákbamacskát is! Minden évben halljuk,
milyen nehéz dolga van a zsűrinek, de idén igencsak vakargathatták fejüket a helyezéseken gondolkozván.
A végül kialakult sorrend a következő lett:
Alsó tagozat:
Duncan McBenedek - Botrágyi Benedek (4. osztály)
Gólyafészek - Mikulás Milán (2. osztály)
Fiona hercegnő - Bodnár Laura (3. osztály)
Felső tagozat:
Lányok - Treszkai Béla, Kanalas Ernő (7. osztály)
Darth Maul - Tóth Renátó (6. osztály)

Jamaicai lányok - Jakab Renáta és Vanda (7. osztály)
A színes, jókedvű felvonulás és eredményhirdetés után minden
osztályba került egy tálca finom fánk boszorkányhabbal és házi
lekvárral, melyeket a nebulók jó étvággyal fogyasztottak el. A
fánk hozzávalóit és a lekvárt néhány lelkes pedagógus és szülő
adta össze, a dagasztás és sütés nem kis munkáját pedig az elsőosztályos Leffelholcz Attila nagymamája, Balázsi Istvánné
Marika vállalta, köszönjük szépen!
Ezt követte a tombolasorsolás, majd a koraestig tartó táncos
mulatság. Idén is jó kedvvel, együtt mulatozva búcsúztatták a
telet.
Minden pedagógusnak, szülőnek, aki bármilyen formában segített, köszönjük, hogy ilyen fergetegesre sikerült a délután.
Fedákné Ladányi Enikő
SzMK
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Oktatásról
A 2013-as év jelentős változásokkal
indult iskolánk életében. Január 1-től a
fenntartói és működtetői feladatokat
a Klebersberg Intézményfenntartó

Központ látja el. Iskolánk járási szempontból a nyíregyházi tankerülethez
tartozik, de az eddigi tagintézményi
szerep miatt a működtetés kapcsán a
feladatokat az Ibrányi tankerület irányítása alatt kell ellátnunk. Az átszervezési munkák nagy része lezajlott. A
tanulók, szülők nem tapasztalhattak
változást. Az intézmény működése
gyakorlatilag zavartalan.
A másik változás, hogy a kormányrendelet az óvodai feladatellátást önkormányzati kötelező feladatellátások
közé sorolta. Ennek következtében
január 1-től intézményünkről levált az
óvoda. Tekintettel arra, hogy tanév,
illetve nevelési év közben fenntartóváltás nem történhet (kivéve, ha állami fenntartásba kerül egy intézmény),
így Sényő Község és Ibrány Önkormányzata megállapodott, hogy az elkövetkezőben közösen végzik a feladatellátást, működtetést. A változások
ellenére reméljük, hogy hatékony
együttműködésünk az óvodával továbbra is elősegíti majd a leendő kisiskolások beilleszkedését az iskolai életbe. Ennek az együttműködésnek köszönhetően az elkövetkezendő hetekben közös színházi látogatásra kerül
sor. A farsangon, nemzeti ünnepünkön is szívesen láttuk az óvodás gyer-

mekeket, nevelőiket.
Most, hogy beköszöntött a csillagászati tavasz jó visszaemlékezni az elmúlt
hetekre. A nyolcadik osztályosok is
izgalommal teli
napok után vannak. Január közepén egy fontos
esemény volt a
középiskolai felvételi eljárás kezdete. Tanulóink a
központi felvételi
után még szóbeli
felvételiken
is
megmérettettek.
Fontos döntések
előtt álltak. Most
kellet dönteni,
hogy mi is az a
pálya, amely az
elkövetkezendő éveket meghatározza
majd. A végleges döntésre még áprilisig várni kell, de tanulóink a választott
középiskolákban az előzetes felvételi
eredmények szerint mindenki az általa
választott iskolákba felvételt nyerhet.
Az izgalmak közepette kikapcsolódást
jelentett a farsang, ahol színvonalas
jelmezes felvonulás szórakoztatta a
jelenlévőket. Dicséret a sok ötletes
jelmez kitalálójának és az
ügyes „kezeknek”, akik
megvalósították az
elképzeléseket.
Március
15-e,
Nemzeti Ünnepünk. Hagyomány iskolánkban, hogy tanulóink ünnepi
műsorral emlékeznek meg a
márciusi
ifjakra.
Ezen az ünnepi alkalmon avatjuk gyermekszervezetünk új tagjait, fogadjuk őket Kossuth apródjaivá. Az
első osztályosok fogadalmukban ígéretet tettek arra, hogy az iskola rendjét
megtartva, jó tanulmányi munkával,
magatartással méltók lesznek a
„Kossuth apródja” név viselésére. Kö-

szöntjük őket a gyermekszervezet soraiban. Fogadalmuk megtartásához jó
tanulást, sok sikert kívánunk.
Ugyancsak dicséret illeti azon tanulóinkat, akik részt vettek a közelmúltban
a Rétközi Iskolaszövetség keretein belül megrendezésre került földrajz, kémia, angol, valamint szavaló versenyen. A tizenkilenc iskola tanulói között jó helyezéseket sikerült elérni.
Tanulóink minden versenyen az első
tíz között végeztek. Gratulálunk nekik.
Fontos információk, teendők, időpontok:

Tavaszi szünet: 2013. március
28-tól április 2-ig
A tavaszi szünet előtti utolsó
tanítási nap március 27., szerda, a szünet utáni első tanítási nap április 3.,
szerda.

Kérjük a Tisztelt Szülőket,
hogy akinek megállapításra került a
rendszeres
gyermekvédelmi támogatás, nagycsaládos igazolással
rendelkeznek, illetve tartósan beteg
igazolással rendelkeznek, juttassák el a
határozatokat az iskola titkárságára a
megfelelő juttatások érvényesítése miatt.

A
rendkívüli
időjárás miatti tanítási szünet pótlására későbbi időpontban kerül sor. A
szülők értesítést a tájékoztató
füzetben kapnak.
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Beiratkozás!
Kedves Szülők!
Értesítjük a kedves szülőket, hogy tanköteles korú gyermeküket a 2013/2014-es tanévre kötelesek a lakóhelyük, ennek hiányában tartózkodási
helyük szerint illetékes, vagy választott iskola első évfolyamára beíratni.
Tanköteles az a gyermek, aki 2013.
augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét, tehát 2007. szeptember 1-je
előtt született.
Beiratkozás időpontja:

2013. április 8 – 9. (hétfő-kedd) 8.00
– 18.00 óráig
Beiratkozás helye:

Árpád Fejedelem Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Sényő Általános
Iskola
4533 Sényő, Kossuth utca 20/c.

4533 Sényő, Kossuth utca 20/c.
Felvételi körzet: Ibrány, Paszab, Tiszabercel, Beszterec, Gégény, Sényő,
Tiszarád
A beiratkozáshoz szükséges doku- A felvételről első fokon az iskola igazmentumok:
gatója dönt, elutasítás esetén a Kle1. A gyermek lakcímkártyája
belsberg Intézményfenntartó Központ
2.Óvodai
szakvéleménye Ibrányi Tankerületének igazgatója
(oktatásazonosító számmal ellátva)
hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Beiskolázási körzet:
Település: Ibrány város
Patai Lászlóné
1. Árpád Fejedelem Általános és Alapintézményvezető
fokú Művészeti Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat OM azonosító: 201086
4484 Ibrány, Lehel u. 59.
Település: Sényő község

Futball
A téli szünet után - a többi évtől eltérően – az idén jóval korábban elkezdődött a tavaszi szezon a labdarúgó
bajnokságok különböző osztályaiban.
Ennek az az oka, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a 2012/2013-as
idény végén átszervezi a bajnokságokat és az érintett csapatoknak a tavaszi szezon befejeztével még osztályozókat kell játszaniuk. Így csapatunk, a
Volán-Sényő FC is már január elején
megkezdte a felkészülést a tavaszi
mérkőzésekre. A felnőtt csapat januárban és februárban Nyírbátorban
részt vett egy szabadtéri nagypályás,
műfüves tornán. Ez az eredményesség szempontjából elég gyengére sikeredett, de ezen a tornán nem a helyezés volt a fontos, hanem a csapatépítés. Hiszen a téli szünetben – mint
minden csapatnál – jelentős változások történtek a keretben. Munkahelyi
és tanulmányi elfoglaltságok miatt
befejezte a labdarúgást Minya Dániel,
Minya Gergő, Puskás László és Dankó
Dávid, valamint távozott a csapattól
Soós Gergő, ő Napkorra igazolt. Tekintélyes a Volán-Sényő SC-hez igazoltak névsora is. Érkezett a csapathoz
Lippa János kapus Tiszakanyárról, Somogyi Csaba Tiszakóródról, Horváth
Gergő Nyírkarászról (ők régebben
már szerepeltek nálunk) Bencs Ádám
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és Baráth Károly Ófehértóról, Tóth
Zsolt Levelekről, valamint Brondics
Attila, aki újrakezdte a labdarúgást. A
hagyományos megyei szervezésű
„Joma Teremlabdarúgó Kupa” már
jobban sikerült a csapatnak, hiszen
két selejtező körön túljutva a döntőben a hetedik helyet szerezte meg.
Március 3-án pedig a Megyei II. osztály Díjözön csoportjában is elkezdődtek a tavaszi szezon mérkőzései. Csapatunk remek rajtot vett, hiszen Apagyon 5:1-re, itthon Nyírpazony ellen
3:0-ra nyert és csoportjában továbbra
is – Teremtől 2 ponttal lemaradva – a
2. helyen áll. Reméljük a csapat az
elkövetkező mérkőzéseken is tovább
menetel, és a célkitűzést, hogy minél
jobban szerepeljen a Megyei II. osztályú bajnokságban (amiben természetesen a feljutást jelentő 1. helyezés is
benne van) sikeresen teljesíti.
Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy a Volán-Sényő SC vezetősége és játékosai nevében kellemes
húsvéti ünnepeket kívánjunk minden
kedves szurkolónak! Az elkövetkezendőkben is szeretettel várunk mindenkit hazai mérkőzéseinken, amelyek
továbbra is ingyenesek a sényői lakosok számára. Hajrá Volán-Sényő!
(Mezei László)

AKIKTŐL

BÚCSÚZUNK

Arról beszélt, hogy elmegy nemsokára
és itt a földön nem lelek nyomára,
mert ha az ember meghal, minden dolga
olyan, akárcsak sohasem lett volna.
Egy helyen marad meg igaz valója:
a fénysugáron, mely leválik róla.
Faludy György

Gonda Gáborné
Bodnár Antal
Gulyás Gusztáv
Szakmári Andrásné
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