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Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, szórakozni vágyó lakost a

2013. augusztus 19-én
tartandó

FALUNAPUNKRA,
mely hagyományainkhoz híven az IKSZT udvarán kerül megrendezésre.
A nap programjai:
0900

Menetszamba
Kossuth út – Szabadság út – Béke út – Kossuth út – Petőfi út – József Attila út – Rákóczi út –
Vöröscsillag út – Kapitány út – Kossuth út
Megállók: Béke út – Dózsa György út kereszteződése/ Rákóczi út – József Attila út kereszteződése/
Kapitány út – Kossuth út kereszteződése/ Polgármesteri Hivatal/ Szociális Szolgáltató Központ parkja

1130

Ökumenikus Istentisztelet – Újkenyér szentelés a három történelmi egyház részvételével az IKSZT
udvarán

1300

KÖZÖS EBÉD
(csak a helyszínen fogyasztható, nincs lehetőség az étel elhordására)

1400

Vidám, szórakoztató és meglepetés műsorok a színpadon.
Fellép többek között a Szociális Szolgáltató Központ, a Sényői Nőszövetség Egyesület, a Nyírturai
Zumba csoport, a Kéknefelejcs Néptánccsoport és a Nyírpazonyi Nőszövetség.

2000

A Sényő DanceSing műsora

2230

TŰZIJÁTÉK

2300

UTCABÁL

A nap folyamán 12:00 – 18:00 között ugráló vár várja a gyerekeket.

N yá ri diák munk a S én yő n
A Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
2013. júniusában indította el „Nyári diákmunka elősegítése” elnevezésű munkaerő-piaci programját, melynek keretében az önkormányzatok 2013. július 1-től legfeljebb 2
hónapos időtartamra nappali tagozatos tanulói jogviszonyban lévő 15 – 25 év közötti fiatalokat foglalkoztat-

hatnak munkaviszony keretében teljes bérköltségtámogatással. Sényő Község Önkormányzata is élt ezzel a
lehetőséggel, így 2013. július 3-tól egészen augusztus 31ig 25 fiatal diákot (ebből 6 fő felsőfokú tanulmányokat,
19 fő középfokú tanulmányokat folytat) foglalkoztat 3-45-6 hetes, illetve 2 hónapos időtartamban. Diákmunkásaink az önkormányzat intézményeiben (Polgármesteri Hivatal, Óvoda, IKSZT), illetve a Szociális Szolgáltató Központban dolgoznak.
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Sényői Igazmondó

2013. augusztus

Ezüstmise Tornabarakonyban
2013. augusztus 4-én különleges élményben
volt része a sényői görög katolikus gyülekezet 50 tagjának. Meghívást kaptunk a Borsod megyei Tornabarakonyba, Lippai Csaba
parókus úr ezüstmiséjére, amit 25 éves pályafutásának tiszteletére tartottak. Már az
odaút is nagy élmény volt, hiszen Magyarország olyan tájain vezetett, amit eddig még
nem láttunk, nem ismertünk. A hegyek csodálatos környezetében számtalan kis falun
haladtunk át, ezek jelentős része zsákfalu.
Valamennyi kistelepülésnek különleges
temploma van, melyek közül néhányban
látogatást is tettünk. Az első ilyen község Baskó volt,
ahol a görög katolikus atya személyesen és nagy szeretettel fogadott bennünket. Régi ismeretséget ápol a mi
parókus urunkkal. Csodálattal hallgattuk a falu történelmi
és egyházi múltjáról tartott előadását. Rendkívül egyedi
és különleges falfestmények és freskók díszítik a templom falait. Innen utunk már Tornabarakonyba vezetett,
ahol 11 órakor kezdődött az ezüstmise. Azért esett az atya
választása erre a községre, mert itt kezdte lelkészi pályafutását. A kistelepülésnek mindössze 20 lakosa van, így
igen érdekes színfolt volt az ideérkező több mint 100 fős
vendégsereg. A misén részt vettek az atya egykori paptársai és tiszteletét tette Kocsi Fülöp püspök úr is. A misét
közösen celebrálták, ami rendhagyó és felemelő volt.
Méltatták Lippai Csaba eddigi pályafutását, külön kiemelték a büntetés-végrehajtói intézetben végzett munkáját és erőfeszítéseit. A mise végén Dajka Vanessza verssel, Zakor Miklósné Rózsika meleg szavakkal köszöntötte a jeles évfordulót. Ezt követően csodálatos környezetben a család meghívására közös ebéden vettünk részt.

M

egdöbbenéssel hallottuk a hírt,
hogy településünk lelkésze,
Szűcs József plébános úr hivatását
egy másik községben folytatja tovább. Ezúton köszönjük több éves
áldozatos munkáját és kérjük Isten
áldását az ő életére, további papi
szolgálatára. A püspök úr döntése
alapján a római katolikus egyházunk
új lelkésze Sári András lett.
Az idő rövidsége miatt még személyesen nem találkoztam vele, így telefonon kértem őt arra, hogy néhány
mondatban mutatkozzon be községünk lakóinak. Kérésemet szívesen
fogadta annak ellenére, hogy a költö-

Ezúton is szeretném valamennyiünk nevében megköszönni Csaba atya családjának és segítőinek a finom ebédet, a
szeretetteljes és figyelmes vendéglátást, külön kiemelve
az ottani polgármester vendégszeretetét. Programunk
ebéd után sem ért véget, ugyanis Csaba atya a visszaúton
is velünk tartott egy darabig, így még két templomban
tehettünk látogatást. Az atya pályafutása elején ezeken a
helyeken szolgált, így ide is személyes kötődése van.
Szeretettel fogadtak bennünket, és régi történeteket meséltek a templom építéséről és Lippai Csaba áldozatos
munkájáról. Példamutató az az összefogás, amelyet ezekben a kis lélekszámú, kihalófélben lévő falvakban tapasztaltunk.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy Csaba atya és a
résztvevő közösség nevében köszönetet mondjunk a
sényői önkormányzatnak és valamennyi támogatónak, aki
anyagi segítséget nyújtott ahhoz, hogy ez az esemény
megvalósuljon és mi is részesei lehessünk.

zés miatt neki is számos teendője
van. Ezúton köszönöm a segítőkészségét és bízom abban, hogy jól érzi
majd magát községünkben az ő hívei
között.
Mindenkinek mindene lettem” (1
Kor. 9,22)

A

fenti kijelentés Szent Pál apostoltól való, melyet szentelési
jelmondatként választottam tizenhat
évvel ezelőtt. Eddigi papi pályámat,
szolgálatomat e sokatmondó, rövid,
mégis mély értelmű tanítás, önvallomás köré igyekeztem építeni.

Ruska Józsefné

Sári Andrásnak hívnak. A püspök úr
már az újonnan megalakult Debrecen
-Nyíregyházi Egyházmegye szolgálatára szentelt fel 1997-ben. Első kápláni évemet Kisvárdán töltöttem, majd
négy év demecseri szolgálat után plébánossá nevezett ki elöljáróm Gávavencsellő nagyközségbe. Ott 11 évet
szolgáltam, majd közös megbeszélés
után a püspök úr úgy döntött, ideje
váltani, így kerültem Nyírbogdányba
szintén plébánosnak, ellátva a hozzá
tartozó kisebb egyházközségeket:
Székelyt és Sényőt.
Családomról röviden annyit szólnék,
hogy Nyíregyházán laknak, ahol én is
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születtem. Sajnos édesanyám már csak
egyedül él a kisebbik húgommal, mivel tavaly novemberben – épp a születésnapján – hosszú betegség után jó
Gazdánk magához szólította édesapámat. A nagyobb húgom, férjével Budapesten él.

H

ivatásom
kibontakozásában
sokat jelentett a szülői háttér,
mivel vallásos családban nevelkedtem.
Középiskolásként már elkerültem otthonról: a kecskeméti piarista gimnáziumban érettségiztem. Így az ezt követő hat évben – teológiával együtt tíz
évig – kollégista voltam. Életemet ez
jelentősen befolyásolta abból a szempontból, hogy alkalmazkodóbb, összeszedettebb, toleránsabb, minden tekintetben precízebb életre nevelt. Ezt a
mai napis is érzem az életemben, és
megpróbálom ezt az utat mutatni, különösen a mai zaklatott világban felnövekvő fiatalok számára. Továbbá
hivatásomban nagy segítséget jelentett
az, hogy Nyíregyházán rendszeresen
ministráltam a szentmisén, megismerkedtem az évről-évre cserélődő káplán
atyákkal, kiknek élete, szavaik, példá-

Az

elmúlt hónapok is eseményekben bővelkedtek oktatási intézményünk háza táján.
A tanulmányi kirándulás az idén is
sok élményt hozott mindenki számára.
Boldogkőváraljára látogattunk.

Sényői Igazmondó
juk mély benyomást tettek rám. A
mindenkori plébánosok pedig még
inkább megerősítettek abban, hogy ez
az életpálya az én igazi hivatásom:
szolgálni Istent és embertársaimat osztatlan szívvel.

A

lelkipásztor, a pap is ember –
szokták mondani. Ez hatványozottan megmutatkozik akkor, ha egy
helyen hosszú időt eltölt, megszokja a
helyi szokásokat, hagyományokat,
megismerik és ő is az embereket.
Ilyenkor nem mindig könnyű váltani.
De eszembe jutnak a szenteléskor elhangzó ígéretek, hogy a püspök szava
Isten szava, így az engedelmességi
fogadalmat is könnyebb elfogadni és
alkalmazkodni. Előző helyemen szinte
a semmiből kellett egy újra virágzó,
egyházközséget létrehozni. Nem mondom, hogy maradéktalanul sikerült,
hiszen ahogy minden ember életében,
a sikerek, örömök mellett voltak kudarcok, csalódások is. Ezeket a jó Istenre bízva, lelkipásztori bölcsességgel igyekeztem megoldani. Vallom
azt, amit Pál apostol, hogy erényeimmel, sikereimmel nem dicsekszem,

A Boldogkői Vár pincéjében őstörténeti kiállítást, ásványkiállítást, szoborkiállítás tekinthettünk meg. A palotaszárnyban középkori kiállítást, valamint történeti ólomkatona kiállítást
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akkor is csak szolga vagyok, ha mindent megtettem; egy a legfontosabb,
hogy az embereket Istenhez, valamint
égi Édesanyánkhoz, a Boldogságos
Szűz Máriához elvezessem.

A

helybeliek fogadtatását hálásan
köszönöm, kedvesen üdvözöltek.
De úgy érzem, ez egy közös munka,
közös szolgálat kezdete, melyhez elengedhetetlen a hívek közreműködése,
segítsége.
„Mindenkinek mindene lettem” – a
kezdő gondolattal zárom bemutatkozásomat. Remélem szavaim, tanításom
mindenkit megérintenek, mindenkihez
eljutnak. Kívánok sok kegyelmet, áldást, jó egészséget Isten gondviselő
oltalmát a község minden lakója számára!
(Sári András plébános)
Őszinte szívvel remélem, hogy lelkészi szolgálata tovább erősíti majd hitünket és a történelmi egyházaink már
kialakult jó kapcsolatát. Lelkészi munkáját vezérelje Isten áldása.

láthattunk.
Ezt követően Tokaj történelmi városrészében tettünk sétát. Megtekinttettük a Jézus Szíve római katolikus
templomot, megtudhattuk, hogy a városban élt rövid ideig Balassi Bálint.
Itt ebédeltünk, majd egy jó gombóc
fagylaltot fogyaszthattunk el, míg
meg nem érkezett a sétahajó. Ezt követően egyórás hajókirándulásra indult a csapat a Bodrogon. A hajó a
Bodrog folyón halad Tokaj városa
mellett a Zsaró ér bejáratáig, itt viszszafordul, és a Tiszán a strandig
megy.
Este izgalmas új élményekkel értünk
haza.
Június 3-án a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Ibrányi Tankerülete képviseletében Sózer-Pápai Zsuzsánna, Sényő Község Önkormányzata nevében Pehely Zoltán köszöntötte
a pedagógusokat. A jelenlévő óvoda
és iskola pedagógusainak jelenlétében
Paszerbovics Edit vehette át a pedagó-

Sényői Igazmondó
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gus napi emléklapot.
Június 4-én megemlékezést tartott
iskolánk a Nemzeti Összetartozás
Napján.
„… a több állam fennhatósága
alá vetett magyarság minden
tagja és közössége része az
egységes magyar nemzetnek,
melynek államhatárok feletti
összetartozása
valóság…”
A fent említett idézet szellemében
mindenki számára
megindító műsor részesei lehettek a résztvevők. Az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján nemzetünk határokon átívelő egységére emlékeztünk. Együtt
éltük át az összetartozás örömét!
A nemzetközi gyermeknapot a világ
számos országában megünneplik, tettük ezt mi is. Igaz, az időjárás miatt
június közepén került rá sor. Már több
éve hagyomány településünkön, hogy
a Szociális Szolgáltató Központ ad
helyet a rendezvénynek. Így történt ez
most is. A váltó és sorversenyek mellett a kézműves foglalkozásoknak is
részesei lehettek a résztvevők. Nagy
érdeklődés kísérte a sporteseményeket, amelyben a kötélhúzás mellett
fociban is összemérhették tudásukat a
gyerekek. A mérkőző csapatokban az
idősek klubjának tagjai, illetve az iskolás gyerekek együtt vettek részt.
Fergeteges gólok születtek mindkét
oldalon.
„Az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli,
és hogy neveli a jövendő generációt”(Füst Milán)
A 2012/2013-as tanévet 77 iskolás
gyermek zárta. 10-en utoljára hagyták
el iskolánk kapuit. Elballagtak. Ősztől
mindannyian az általuk első helyen
választott középiskolában kezdik meg
tanulmányaikat. Nekik sok sikert a
továbbtanuláshoz, s majdan az önálló
élethez.

M

egkezdődött a nyári szünet. Az
iskolásoknak napközis tábor az
IKSZT szervezésében zajlik folyamatosan. Lehetőség nyílt két turnusban
egy-egy hetes angol táborra is. Az
alsó és felső tagozatos gyerekek igen
nagy számban vettek részt a színes
programokat kínáló tábori életben.
Pataki Lászlóné

2013. augusztus
got szerzett, és azt nem jelezte az iskola felé, ezt minél hamarabb tegye meg. Aki a jelzett időpontig nem tudta befizetni a
csekket, kérjük, a tankönyvek átvételéig rendezze tartozását és a
tankönyv átvételekor
hozza magával a befizetést igazoló szelvényt
(tankönyvátvétel
az
első tanítási napon).
Tanítási év, a tanév rendje

A 2013/2014-es tanévben az első
tanítási nap 2013. szeptember 2.
(hétfő) A tanévnyitó ünnepség 08:00
órakor kezdődik, megjelenés ünneplőAlig vannak hátra napok a szünetből ben.
és becsengetnek, elkezdődik a A tanítási napok száma száznyolcvan
2013/2014-es tanév. Addig is akadnak nap.
még teendőink. Vannak olyanok,
akiknek nem sikerült az előző tanév T anít ási szünet ek :
úgy, ahogyan szerették volna. Nekik Az őszi szünet 2013. október 28-tól
2013. augusztus 26-án van még alkal- október 31-ig tart. A szünet előtti
muk, hogy megszerezzék a magasabb utolsó tanítási nap október 25.
osztályba lépés lehetőségét.
(péntek), a szünet utáni első tanítási
Változások vannak a tankönyvellátás- nap november 4. (hétfő).
ban is. Ettől a tanévtől a KELLO tan- A téli szünet 2013. december 23-tól
könyvellátó elégíti ki a tankönyvigé- 2014. január 3-ig tart. A szünet előtti
nyeket. Az áprilisban megrendelt utolsó tanítási nap 2013. december
könyvek augusztus végéig az iskolába 21. (szombat), a szünet utáni első takerülnek. Településünkön eddig min- nítási nap 2014. január 6. (hétfő).
denki számára ingyenes volt a tan- A tavaszi szünet 2014. április 17-től
könyv. A jogszabályi változások az április 22-ig tart. A szünet előtti utolelső évfolyamon teszik mindenki szá- só tanítási nap április 16. (szerda), a
mára ingyenessé a tankönyvet. A ma- szünet utáni első tanítási nap április
gasabb évfolyamokban a rászorultsá- 23. (szerda).
got kell igazolni ahhoz, hogy ingye- Országos mérés, értékelés, szakmai
nes tankönyvellátásban részesüljön a ellenőrzés
gyermek. Rászorultságot a jogszabály A 2013/2014-as tanévben az országos
a következőképpen állapította meg.
mérés, értékelés keretében az olvasási
Térítésmentesen kell biztosítani a -szövegértési és a matematikai alaptankönyvet:
készségek fejlődését a hatodik és a
a tartósan beteg
nyolcadik évfolyamon valamennyi
a sajátos nevelési igényű
tanulóra kiterjedően az Oktatáa három vagy többgyermekes család- si Hivatal szervezi meg 2014. május
ban élő
28-án.
a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő
A 2013/2014-es tanév utolsó tanítási
A KELLO a gyermek nevére, a szülő- napja 2014. június 13. (péntek).
nek, gondviselőnek postázta a tan- A vakáció hátralévő napjaira jó pihekönyv árának megfizetéséről szóló nést kívánok!
csekket. A befizetési határidő: 2013.
augusztus 15.
Kérjük a szülőket, hogy aki csekket
Pataki Lászlóné
kapott, de az eltelt időben jogosultsáIs kol a ke zdés….

2013. augusztus

Sényői Igazmondó
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Hírek az IKSZT-ből
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató
Tér állandó programjaival, illetve szolgáltatásaival immár 2 éve áll a lakosság rendelkezésére. Az elmúlt időszak
alatt elsősorban a gyermek-, illetve
ifjúsági korcsoportok vették igénybe.
Az ingyenes angol tanfolyamnak köszönhetően újabb korcsoport talált
kikapcsolódási, tanulási lehetőséget
intézményünkben. A TÁMOP – 2.1.2.12/1-2012-0001 „Idegen nyelvi és

informatikai kompetenciák fejlesztése” című pályázata lehetőséget biztosít 30 órás nyelvi modulok segítségével idegen nyelvi kompetenciák elsajátítására. A képzésben olyan személyek vehetnek részt, akik 18. életévüket betöltötték, illetve államilag finanszírozott képzésben nem vesznek
részt. Ennek a pályázatnak köszönhetően önkormányzatunk, illetve a
Suliszervíz együttműködési megállapodást kötött, melynek értelmében
ingyenes angol tanfolyamot szerveztünk a településen. Két korcsoportban történt, történik az oktatás.

Az első csoport 2013. március 4-én
kezdte meg a tanulást 14 fő részvételével, 3x30 órás kezdő angolosként.
Ez a csoport júniusban sikeres vizsgát
tett, melyről tanúsítványt is kaptak.
A második csoport április 20-án indult
el 12 fővel, 2x30 órás haladó angolosként. Ők júliusban szintén sikeresen
levizsgáztak, és az igényeknek köszönhetően újabb 30 órás modulban vehetnek részt.
Itt szeretnénk megragadni
az alkalmat, hogy felhívjuk
a tisztelt lakosok figyelmét, hogy újabb idegen
nyelvi csoportok indítását
terveztük (angol, német),
melyre a jelentkezéseket
folyamatosan várjuk.
Önkormányzatunk ebben
az évben is a szociálisan
rászorult gyermekek részére nyári étkeztetést
biztosít. Az
étkeztetés időtartama
alatt
nyári
napközit
üzemeltetünk az
IKSZT-ben, ahol
különböző programokkal várjuk
a gyerekeket. Az
eltelt nyári napok
alatt a napközisek
eljutottak
Tarpára, illetve a
nyírbátori strandra.
Mindennapos programként szerepel
a medencézés a
Szociális Szolgáltató
Központ udvarán,
filmvetítés, gyöngyfűzés, társas-, illetve
kártyajátékok, pingpong, és cso-csózás,
valamint a közös
ebéd. Továbbá az
elmúlt 2 hétben
angol napközis tábort szerveztünk. A
táborba 2 korcso-

portban, angol nyelven folytak a foglalkozások. Jelenleg is tart a nyári
napközi egészen augusztus végéig,
melynek általános létszáma napi 2023 fő.
A Sényő Tánccsoport folyamatosan
próbált egész évben. Nagy csoportjaink minden felkérésnek eleget téve
közel 20 fellépésen vannak túl. Nagy
örömünkre és büszkeségünkre a nagy
lánycsoport Roberto, a Mulatós
Masszőr után Jolly-val is látható a
televízióban. 2013. április 27-én részt
vettek Jolly lemezbemutató koncertjén Debrecenben, ahol közel 3000
ember előtt mutathatták meg táncos
tudásukat. Jolly-val elkészítettek 2
videoklipet, melyeket folyamatosan
műsorára tűz a csatorna, és az interneten több százezren nézték meg a
klipeket. Két TV felvételen is részt
vettek, Kiskunhalason, illetve Gyöm-

rőn. A többi felkérésnek nem tudtak
eleget tenni hiszen megindult a falunapra történő felkészülés.
Vaskó Edit és Roberto elkészítette a
Távol vagyok című duettjüket, melyet
szintén folyamatosan láthatunk a Tvben, és ennek a dalnak is elkészült a
videoklipje. A két kisebb korcsoport
folyamatosan próbált egész évben és
nagyon nagy izgalommal készülnek ők
is az augusztus 19-én tartandó Falunapra, ahová ezúton is sok szeretettel
várunk mindenkit.
Páll-Szőke Ágnes
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Hírek, események a Szociális Szolgáltató Központból
„Elégek én ragyogva fényben,
Szétáradok az összeségben,
Magamat égbe ragadom,
Az ősi honba visszatérek
Tisztán és szabadon.”
(Komjáthy Jenő)
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Szociális Szolgáltató Központban az
év minden napján mozgalmas élet
folyik. Adódik ez abból is, hogy az év
365 napján, napi 24 órás szolgálatot teljesítünk.
2011. júliusa óta Nyírtura teljes szociális
ellátórendszere továbbra is hozzánk tartozik, így a kirándulásokat, kulturális eseményeket, és mindent, amit csak lehet,
közösen szervezünk, de így is nagyon sok
esemény intézményi szinten duplázódik.
A nyár is igen mozgalmasan telik, egyik
nap rohan a másik után, nincs időnk észrevenni az idő múlását.
Merész vállalkozásba fogott az intézmény. Saját költségvetésünk terhére, saját
bevételi forrásból, pályázati támogatás
nélkül nagyobb beruházásba kezdtünk.
Megkezdődött az intézmény épületének
hőszigetelése, és külső belső festése. Az
ablakokat, amiből 44 darab van az épületen, a nagy meleg miatt reluxa árnyékolókkal szereltettük fel. Remélhetőleg augusztus 20-ra befejeződnek a munkálatok
és az év vége felé is meg tudjuk majd
ennek ellenére is őrizni
a fizetőképességünket!
Három oktatási intézménnyel állunk szerződéses
kapcsolatban
gyakorlati oktatás lebonyolítására.
Jelenleg
mint terepintézmény
lehetőséget biztosítunk
az oktatási intézmények hallgatói számára
a nyári nagy gyakorlatok oktatására. A házi
segítségnyújtásban és a
bentlakásos intézményben a két településen
több mint 60 fő hallgató tölti le a nyár
folyamán a kötelező nyári gyakorlatát. A
tanulók a szomszédos településekről,
Nyírbogdányból, Napkorról, és Nyíregyházáról érkeztek, de Kékről is érkezett
egy csoport, hogy nálunk tanulja meg a
szociális szakma szépségeit. Nagy megterhelés ez az intézmény dolgozói számára, ugyanakkor szakmai elismerést is jelent, hogy a mindennapi teendőkön túl
munkatársaim taníthatják az ide érkező
leendő szociális gondozókat és ápolókat.
Június közepe óta, augusztus 31-ig, összesen ebben az intézményben 12 fő közép
vagy felsőoktatási intézménybe járó
sényői fiatalnak biztosítottunk diákmunkát.

A nyári napközibe járó gyerekeket minden nap az intézmény udvarán felállított
medencébe fürdőzésre várjuk.
Az év második negyedéve sem telt el események, programok nélkül az Idősek
Klubjában. Már április elején, húsvétkor,
a férfiak locsolkodással lepték meg hölgy
klubtagjainkat, melyet színes csoki tojásokkal igyekeztünk meghálálni.
Áprilisban a Költészet Napjáról emlékeztünk meg, amikor is a klubtagok és a
bentlakásos otthon lakói versekkel készültek fel, és színesítették a napot.
A hétköznapokon klubfoglalkozások keretében készítettünk különböző dísztárgyakat, melyek az intézmény és a klubhelyiség falait díszítik.
Szintén áprilisban megünnepeltük a negyedéves közös névnapokat az intézmény
falain belül, melyen mindenki jól érezte
magát. Itt köszöntöttük a Julianna, Matild,
József, Tibor, Piroska, Sándor, Veronika,
Árpád és Vaszilika nevű klubtagjainkat.
Május végén Kulcsár Gábor Jánosné, aktív klubtagunk ünnepelte szűkebb körben
hivatalos nyugdíjba vonulását, melyhez
ezúton is gratulálunk és köszönjük a finom süteményeket.
Május utolsó napján egy egész napos
kiránduláson vehettünk részt Máriapócson. A sényői és nyírturai klubtagokkal
együtt autóbusszal és személygépkocsikkal érkeztünk, majd közösen hallgattuk,
énekeltük végig a Szabados Viktor
parókus úr által csak nekünk celebrált
görög katolikus misét. Megtekinthettük a
templom kertjében a kápolnát is.
A június sem telt el események nélkül,
hiszen megünnepeltük Bessenyei Ferencné, Margitka névnapját, melyre nagyon
készült a társainak finomságokkal.
Június közepén megrendezésre került a
Gyerekjuniális címet kapó rendezvényünk, mivel a rossz idő miatt a gyereknap kitolódott júniusra. Erre a rendezvényre nagyon készültünk a dolgozókkal,
illetve a klubtagokkal. Igyekeztünk arra
törekedni, hogy mindenki jól érezze magát. Utólagosan elmondható erről a rendezvényről, hogy „ilyen még nem volt”,
hiszen idősödő klubtagjaink együtt sorversenyeztek az ifjúsággal, és mint csapatkapitányok terelgették az apróságokat.
A nagyobbaknak ping-pong versenyt,
kispályás focimeccseket és kötélhúzó versenyt szerveztünk, melyben szintén részt
vett minden korosztály. Mindig öröm látni a két generációt együtt, de ez a nap
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különösen jól sikerült. Emelte a nap
fényét a finom ebéd is, melyet a konyha
dolgozói készítettek el nekünk.
Még júniusban egy egész napos megyei
nyugdíjas találkozón vettünk részt Tarpán. A gyönyörű településre két teli
autóbusszal érkeztünk, természetesen a
fiatalabb nemzedékkel együtt. A programra minden nyári napközis gyerek
eljött velünk, akik együtt táncoltak a
klub tagjaival. Mi sem bizonyítja jobban
azt, hogy a különböző korosztályok közötti kapcsolatrendszerünk kiválóan
működik.
Szintén júniusban kedves meghívást
kaptunk az általános iskola tornatermébe, ahol a diákok nagyon szép műsorral
készültek a Nemzeti Összetartozás jegyében.
Júliusban sor került egy strandolós napra, amire már idős és fiatal egyaránt
nagyon várt. A nyírbátori strandon töltöttünk el egy kellemes napot mintegy
123 fővel. Mindenki jól érezte magát
ezen a napon a csodás környezetű és
kellemes vízű Sárkányfürdő medencéiben.
Már több éve hagyomány Sényőn, hogy
az idősekkel a kirándulós, fürdőzéses
programjainkat a gyerekek nyári szünidejéhez igazítjuk. Rendszeressé vált,
hogy minden alkalommal, ha a településünkről kimozdulunk, legalább 2 darab
50 fős autóbuszt kell bérelnünk. Ehhez
még csatlakozik Nyírtura Önkormányzatának saját autóbusza, így tudjuk
megvalósítani a 120-130 fős kiruccanásokat.
Minden alkalmat megragadok arra,
hogy elmondjam, közhírré tegyem,
hogy a mi gyerekeink, és a mi időseink
olyan harmóniában élnek együtt és nem
egymás mellett, hogy ez példaértékű
minden más település számára.
Nagyon sok megyei és megyén kívüli
rendezvényen a két generáció együtt
képviseli településünket, és nem győzünk a kérdésekre válaszolni, hogyan is
csináljuk mi ezt?! Sokszor kaptunk már
a falu lakosságától kritikát, hogy Sényőn csak az idősek vannak kiemelve,
megfelelően képviselve, pedig ez egyáltalán nem így van! Igazából ezt egy kívülálló tudja megfelelően értékelni.
Minden gyerek egész nyáron ingyen
étkezik, van hová tenni a szünidő alatt is
a gyerekeket. Évközben minden sényői
óvodás és általános iskolás ingyenes
közétkeztetésben részesül, egész nyáron
a gyerekeket a nyári napköziben saját
kortársaik irányítják, felügyelik. Mint
fentebb is leírtam, az idősek a szabad-
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idős programjaikkal mindenben a gyerekekhez igazodnak, szóval ismét csak
megállapítom, hogy az itt élő gyerek,
fiatalok az előttük járó generációktól
pénzben kifejezhetetlen értékű tudást,
tapasztalatot, törődést és őszinte tiszteletet, szeretet kapnak, amit ők természetesen viszonoznak is.
Szeretném megköszönni Páll Szőke
Ágnesnek, Takácsné Szabó
Csillának,
és
egyformán fontos sorrendben
minden munkatársamnak, azt
a csodálatos és
önzetlen tevékenységet, amit
a
generációk
közötti harmónia érdekében
napról- napra
végeznek.
Augusztus 8-án
Tiszabercelen jártunk, ahová szintén
szép számban érkeztünk. Tiszabercelre
is évről-évre visszajárunk, így a bemutatott Tengerésztánc, valamint a Lehelné
Erzsike néni és „Ricsi” által előadott
kabaréjelenet most is nagy sikert aratott.
A „csapat” a jelenlévőktől nagyon sok
gratulációt kapott, illetve Tiszabercel
település jegyzője szintén elismerését
fejezte ki a színpadon nyújtott teljesítményünkért.
Jelenleg a klubtagokkal és a kollégákkal
az augusztus 19-én megrendezésre kerülő falunapra készülődünk, a nagy meleg
ellenére is jó hangulatú próbákkal.
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sőt egyet-kettőt még perdültünkfordultunk is a tűz körül.
A meleg érkeztével a szabadtéri programoknak is eljött az ideje. A napi programokban továbbra is szerepelnek a készségfejlesztő, szinten tartó foglalkozások,
amiket szerencsére már nem a négy fal
között kell lebonyolítunk.
Sokat tartózkodtunk a teraszon, sétál-

tunk az udvaron és a község utcáin is.
Nyáron sem feledkezünk meg az éppen
esedékes névnapi és születésnapi köszöntésekről, így került sor Jeddi Béláné, Ilonka néni 90. születésnapjának
megünneplésére, melyen Pehely Zoltán
polgármester úr is részt vett és személyesen köszöntötte kedves szavaival az
ünnepeltet, a lakótársak versei mellett.
Technikai akadályok miatt az újság következő számában közöljük erről a képeket.
Névnapok tekintetében László és Anna
nevű lakóinkat köszöntötték a lakótársak szebbnél szebb versekkel, melyek
hallgatása közben nem csak a névnaposok szemeibe szöktek örömkönnycseppek.
A lakóknak lehetőségük volt strandra
menni a klubosokkal, valamit az augusztus 8-án megrendezett regionális
Nyugdíjas találkozóra, Tiszabercelre.
Nagyon várják a Szent István napi ünnepséget is az újkenyér szentelést, s a
különböző zenés táncos produkciókat,
köztük az intézmény dolgozóinak és
klubosainak műsorát.

Az idősek otthonában húsvét után nem
sokkal a legszebb nyárfát keresgéltük a
falu határában, hogy színes szalagokkal,
lufikkal feldíszítve ékesítse az otthon
udvarát május elsejének hajnalán. Meg
is csodálta azt bizony minden arra járó,
még a fiatal legények is.
Egy hét elteltével szintén a hölgyeknek
kedveskedtek Anyák Napja alkalmából
a kis óvodások. Emlékezetes műsorukat
könnyek között tapsolták végig a meghatódott köszöntöttek.
A nyár beköszöntével hagyományunk- Az újságcikk összeállításában segítséhoz híven közös szalonnasütést tartot- gemre voltak: Takácsné Szabó Csilla és
tunk. Nagyon-nagyon várták, vártuk Soltész József munkatársaim.
már a hosszú, hideg tél után, hogy végre
mikor csepegtethetjük az ínycsiklandóVass Istvánné
an ropogósra sült szalonna zsírját a minintézményvezető
denkinek tetszés szerint zöldségekkel
megrakott kenyerére. A fenséges falatok
után a nótázáshoz is megjött a kedvünk,

Sényői Igazmondó
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Ezúton is gratulálunk a Sényői Általános Iskola tanulójának, Vári Máténak a Bendegúz Akadémia angol nyelvi
verseny országos döntőjén elért 13. helyezéséért.

Készül a varázsat… Nyári napközisek festik virágosra, az
út mentén talált és az otthonról hozott kavicsokat a
könyvtárban.
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Volán
Volán—
—Sényő hírek

A 2012-2013-as évadban a Megyei II. osztályban bajnokságot nyert a Volán-Sényő
csapata. 30 mérkőzésen 22 győzelemmel,
2 döntetlennel, 6 vereséggel, 77 rúgott és
41 kapott góllal végzett az első helyen,
amely azt jelenti, hogy újra a Megyei I.
osztályban szerepelhet 2 év után. Nem is
akármilyen Megyei I. osztályban, mivel a
magyar labdarúgásban átszervezés történik a 2013-2014-es bajnoki évadra. Így az
NB III bajnokságból kiesett Nagyecsed,
Ibrány, Tiszakanyár, Szatmár UNIO, Baktalórántháza, a Megyei I. osztályban pedig
bent maradt Kemecse, Nyírmada, Nagykálló, Balkány, Tiszalök, Mándok, Nyírgyulaj és Tuzsér, így ezen csapatok között kell
helytállnia csapatunknak. Ráadásul az előző években legkisebb településként szerepeltünk a Megyei I. osztályban, ami a mai
viszonyok között nem könnyű a városok
csapataival szemben. A játékos keretet is
át kellett szervezni és megerősíteni. A tavalyi csapatból távozott Mocsár Csaba és
Tisza Roland Nagyhalászba, Nagy János és
Somogyi Csaba visszaigazolt Tiszakóródra,
Bencs Balázs és Barát Károly pedig abbahagyták a játékot. Az érkező oldal:

Lippai Maja Anna (2013.03.14.)

13.0
in (20
v
e
K
y

Nag

Sebastia Istráte, Moldován János és Mádi Attila Mátészalkáról, Brondics Péter Gávavencsellőről, Kléninger László
Ibrányból igazoltak csapatunkhoz, Szanics Péter újrakezdte a játékot, és a Grund FC-ből érkezett 3 fiatal futballista. Még várhatóak további változások a csapat megerősítése érdekében. Július 8-án kezdtük a felkészülést, edzőmeccset játszottunk Nagykálló ellen, ahol hazai pályán
kikaptunk 0:1-re, majd Kemecsén a tavalyi bajnokot vertük meg 5:1-re. Papon az Aranykalászok Kupán szerepeltünk, ahol gyengécskére sikerült a felkészülési meccs,
hiszen az 5. helyet szereztük meg. Célunk a bennmaradás
kiharcolása, ami nem lesz könnyű, de azon leszünk, hogy
ezt teljesítsük.
Az előző bajnoki évhez köszönjük mindenki segítségét, aki
a csapatot támogatta. A következő szezonban még nagyobb szükség lesz rá. Utánpótlás csapataink egy hete
kezdték el a felkészülést, ahol először a játékos keret kialakítása a legfontosabb. Az U 16-os korosztályban szükséges lenne új játékost igazolni, mivel itt kevesen vannak.
Itt már kötelező az U7, U9, U11, U13, U16, U19 és a felnőtt szerepeltetése. Minél több szurkolót várunk a mérkőzésekre és ebben a nehéz bajnokságban több buzdítást
és megértést kérünk! Előre is köszönjük a Volán-Sényő
csapata nevében.
(Rubóczki Tibor)

