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HSzCsA: - Milyen volt ez az együtt töl- sem volt könnyű, de legalább nyuga- Szívből kívánom nekik, és minden
tött 50 év?
lomban éltünk. Tudtunk figyelni egy- kedves olvasónak, aki tud osztozni
Olga néni, Árpád bácsi: - Mi odaát is másra és ez nagyon fontos. 50 évet mások örömében, hogy az elkövetkező
szegények voltunk, de mindig szépen leélni egymás mellett nem lehet más- ünnepen és a jövő esztendőben is szeéltünk. Ha néha össze is vitatkoztunk képpen, csak szeretettel. Ha szeretet ressék és segítsék egymást. Hiszen
ezek azok az ajándékok, melyeket nem
valamin, hamar megbékéltünk és el is nincs – semmi sincs.
kell színes papírba csomagolni: karáfelejtettük az egészet. Más volt az élet
csonykor – és minden nap – a szeretet
a mi fiatalságunk idején, mint most. Így, karácsony közeledtével, az advenlegyen a legértékesebb ajándék.
Elnézzük a gyerekeinket és azt látjuk, ti csendes várakozás idején ezt az örök
Áldott, békés ünnepeket kívánok minhogy folyton rohannak, állandóan dol- érvényű mondatot hallottam az arany- denkinek!
goznak, nincs idejük semmire. Nekünk lakodalmát ünneplő házaspár szájából.
(HSzCsA)

Röviden a képviselőtestületi ülésről
Az év folyamán többször is ülésezett a
képviselő-testület, az alábbi döntések
születtek:
Megvitatták és elfogadták a szociális tűzifa
elosztását.
Létrehozták a Nyírtura-Sényő Intézményfenntartó Társulást.
Településrendezési koncepció megalkotása.
A zártkertek értékesítése.
Költségvetések megvitatása és elfogadása.

Pályázatok kiírása: sportöltöző felújítása Megnyert pályázatok:
és akadálymentesítése, futballpálya meg- közintézmények melegvíz ellá
világítása.
tottságának biztosítása napkoll
Uniós pályázat kiírása 21 főre. Testvérváektorral (23,5 millió Ft)
rosi kapcsolatok kialakítása.
- ifjú sportolók utánpótlás-neve
A temetőkert teljes felújítása.
lésére (9,2 millió Ft)
Díszpolgári cím és Sényőért érdemérem
- munkahelyteremtés 25 éven
odaítélése.
aluliak részére (29 millió Ft)
- komposztáló láda igénylés sze
rint (10 millió Ft)
(Ruska Józsefné)
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Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a Kisjézus születését, az otthon melegét és a szeretteinket juttatja eszünkbe. Ismét együtt lehetünk családtagjainkkal, barátainkkal, megajándékozhatjuk azokat, akik
fontosak számunkra.
Figyeljünk arra, hogy a szeretet lángja ne csak az ünnep idején égjen, hanem a hétköznapokban is megmaradjon
izzása. Életünkben ne legyen helye a haragnak és a gyűlölködésnek. Magam és az önkormányzat nevében minden
sényői lakos számára szeretetteljes, áldott, békés karácsonyi ünnepet, és eredményekben gazdag új évet kívánok.
Az elkövetkező 2014-es esztendőben is a szeretet, az összefogás, az együttgondolkodás jellemezze mindennapjainkat.
Pehely Zoltán
polgármester
Október 22-én jeles ünnep keretén
belül a sényői képviselő-testület díszpolgári címet adományozott Balázs
Györgynek, poszthumusz díjat néhai
Papp Bélának, akik kiemelkedően jelentős munkájukkal és egész életművükkel, valamint példamutató magatartásukkal általános elismerést szereztek, hozzájárultak Sényő Község
gyarapodásához, jó hírnevének öregbítéséhez. Páll-Szőke Ágnes „Sényőért
Érdemérem” elismerésben részesült.
Balázs György az 1970-es évek elején

nekem is az volt. 25 évesen kerültem
Sényőre az akkori mezőgazdasági szövetkezetbe, mint főállattenyésztő,
majd elnökhelyettes. Ebben az időben, mely 14 évig tartott nagyon megismertem és megszerettem a települést. Majdnem minden udvarba járatos voltam, ahol állatokat tartottak. A
sényői emberek hamar bizalmukba
fogadtak, ez a viszony később elmélyült, tartóssá vált. Személyes sikerként éltem meg a helyi lakosok állattartásban elért eredményeit.

A vállalkozásom telephelye ide van
bejelentve, így Sényőn adózom. Lehetőségeimhez mérten rendszeresen
támogatom a sportot, részt veszek
különböző összejöveteleken.

Mire emlékszik vissza szívesen?
Legszívesebben arra a légkörre gondolok, ami kialakult a település és a
mezőgazdasági nagyüzem között. Ebben az időszakban épült a legtöbb
lakás, illetve vásároltak személygépkocsit. Fiatal kollégák körében dolgozhattam, vidáman teltek a dolgos hétköznapok, örültünk egymás sikereinek. Felejthetetlen emlék a közösen
megünnepelt nőnap, ahol több mint
100 nőt vendégelt meg a férfikar.
Nem volt a faluban intrika, volt munkahely és volt bevétel.
került Sényőre, itt kezdte pályafutását. Mindig nyílt, kedves, barátságos
és mosolygós embernek ismertem, és
ez az évek múlásával sem változott.

Mit jelent számára ez a kitüntetés?

Életem legszebb ajándékai közé tartozik ez az elismerés. Visszaigazolás,
hogy lehetett becsületesen dolgozni
Milyen emlékek fűzik Sényőhöz? – és élni Sényőn.

kérdeztem tőle.

Jelenleg milyen szálak kötik közséAz ifjúságom. Mivel az ifjúság az em- günkhöz?
ber életében a legkedvesebb időszak, Több szállal kötődöm a településhez.

Néhai Papp Béla poszthumusz kitüntetését 20 éves lelkiismeretes, odaadó munkásságáért a család nevében
felesége, Erzsike vette át. Két évtizeden keresztül képviselőként, majd
alpolgármesterként tevékenykedett a
lakosság érdekében. A családi neveltetéséből hozott emberi értékekhez
mindig hű maradt. Ezek pedig az erkölcsösség, a tisztesség, az egyenesség alapkövetelményei voltak. A munka szeretete, a következetesség, az
elvei melletti kiállás jellemezte. Tevékenységében a maximalizmus, emberi
kapcsolataiban a közösségi szellem, a
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hette magát ezen a délutánon.

egyes falurendezvény az ő lelkesedésének, akaraterejének, jó szervezőképességének köszönhető. Összefogja és
irányítja a falu fiatalságának nagy részét. Vezeti a DanceSing tánccsoportot. Fellépéseiket nem csak Sényő község lakossága élvezheti, hanem az ország több pontján

Páll-Szőke Ágnes az ifjúság körében
végzett kimagasló tevékenységéért
„Sényőért Érdemérem” elismerésben
részesült. Ági 12 évvel ezelőtt kezdte
munkáját községünkben, itt tölti mindennapjait, ide köti a munkája. Községünk kulturális életének felpezsdülése
részben neki is köszönhető. Minden

2013. december

(Ruska Józsefné)

November 29-én klubtagjaink és dolgozóink a szolgáltató központ udvarán
együtt állították fel a betlehemi istállót.
Az intézmény parkjában elkészült az
adventi koszorú is, mely Izsainé Papp
Szvetlána munkáját dicséri.
December 2-án a Nyíregyházi Főiskolán ünnepeltük az Idősek Karácsonyát,
illetve itt köszöntötték az 50. házassági
évfordulójukat ünneplő házaspárokat.
(Mátészalkai díjátadás Papp Istvánnak) Ebben az évben Sényőn Bandula ÁrAz Országos Középdöntőből már nem pád és felesége Olga néni ünnepelte
jutottunk be az országos döntőbe,
hiszen a kétnapos középdöntőben a
határon innen és túlról érkező versenyzők között igen sok volt a profi szinten játszó csapat. Nem búsultunk cseppet sem, mivel ez a
csodálatos város, a modern, kényelmes szállodai szolgáltatás
számtalan új élményt nyújtott nekünk.
November 11-én a szociális munkásokat köszöntöttük.
Pehely Zoltán és Mikó Gábor polgármester urak az intézmény közel
50 dolgozója közül Takácsné Szabó Csillának, Rubóczki Tibornak,
Tóth Lászlónénak és Jeddi Bélának adtak át dicsérő okleveleket
ebben az évben végzett kiemelkedő velünk ezt a jeles évfordulót. Az ünnemunkájukért.
pi műsort a mi fiataljaink, gyerekeink
November végén újra megünnepeltük adták, ami külön büszkeség számunkaz elmaradt Ilona-napot, Mária, Erzsé- ra.
bet és Katalin nevű klubtagjainkat. A
névnapozást már a szokásos klubhelyi- Az év végére mindig felgyorsulnak az
ségben tartottuk, és bár most nem a események. Meglátogattuk óvodásainnótázás, hanem a beszélgetés volt a kat Mikulás nap alkalmából, illetve
jellemző órákon át, mindenki jól érez- részt vettünk a december 7-én, Nyír-
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turán tartandó Idősek Karácsonyán,
ahol a tánccsoport tagjai, illetve időseink, és a Nőszövetség is műsort adott.
Utolsó helyi rendezvényünk december
14-én az Idősek Karácsonya volt, amire nagy lelkesedéssel készült minden
korosztály.
December 18-án az óvodások, december 19-én az iskolások jönnek el hozzánk a karácsonyt köszönteni, illetve
szent este a tánccsoport fiatal énekesei
tisztelik meg és énekelnek karácsonyi
dalokat a bentlakó időseknek, meghittebbé varázsolva a karácsonyi hangulatot.
Kedves Sényőiek!
Lassan elfogyott a naptárból a lap,
itt az év vége.
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, hogy az újesztendőt
új szívvel és újult erővel kezdhessük
el.
Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket,
Eredményekben Gazdag Boldog Új
Évet Kívánok Mindenkinek!
Vass Istvánné

Akiktől búcsúzunk…
Kulimár József
Magyar József
Bakosi Sándorné
Orosz Miklós
Timák István
Bíró Istvánné
Boda Mihály
Csobán Miklósné
Urgyán Béláné

„Gyere vissza, ne engedd, hogy
belefulladjak a bánatba,
Egyedül nem fog menni, még
szükségem van a támaszra.
Hol sírjam ki magam, hogy
beszélhetnék egy halomnak?
Nem hallgat meg az ég sem, hát
hogy hihetnék most magamnak?”
(Children of Distance)
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Hírek, események a Szociális Szolgáltató Központból
Kedves Olvasók!
Hamarosan megszólalnak a karácsonyi csengők, elcsendesedik a világ,
ami azt is jelzi, hogy a naptár szerint
is vége felé közeledik az esztendő.
Az emberek általában ilyenkor számot
adnak arról, hogy mi is történt ebben
az évben, mi az, amit sikerült megvalósítani a tervek közül, és arról is,
amit csak szerettek volna, de valamilyen okból a következő évre kell azt
elhalasztani. Mi is ezt tesszük most.
A Sényői Igazmondó egy évben általában háromszor jelenik meg, és minden intézmény tájékoztatja a helyi
lakosságot az évközi eseményekről.
Az év utolsó száma augusztus 20-ára
jelent meg, így az az óta megtörtént
eseményeket foglaltuk össze munkatársaimmal Takácsné Szabó Csillával,
és Soltész Józsival.
A bentlakásos részlegben szeptember
vége
felé
az
„Itthon
vagy!” (Magyarország, Szeretlek!)
elnevezésű országra szóló programsorozatban vettünk részt az idősekkel. A
hagyományos szüreti vigasságot a
Szent Mihály napjához csatoltuk.
Ezen a hétvégén feldíszítettük az intézmény kerítését, udvarát kukoricával, felfűzött paprikával, szőlővel,
csuhébabákkal, majd következett a
szőlőszemek előkészítése és ledarálása, végül a préselés. Az óvodás és

iskolás gyerekek is nagy lelkesedéssel
és örömmel segítettek és hajtották
végre a különböző munkafolyamatokat, hiszen már az első perctől alig
várták, hogy megkóstolhassák a friss
és zamatos mustot. De emellett még
káposztagyalulást és taposást is láthattak, valamint kukoricát morzsolhattak, csuhébabát készíthettek az idősek
segítségével. Az óvónők és a gyerekek szülei pedig gyöngyfűzéssel, festéssel és más kreativitást igénylő foglalkozással készültek, amiknek szintén nagy sikere volt. A finom ebédet
az Idősek Otthonának udvarán fogyasztottuk el közösen.
Októberben az óvodások jöttek át, és
köszöntötték az időseket a Nemzetközi Idősek Napja alkalmából. Elérzékenyülve néztük az apróságok műsorát,
akik szebbnél szebb verseket adtak
elő. Tökéletes műsorukat még apró
izgalmuk és megilletődöttségük sem
befolyásolta, ami persze az idősek
hálás tapsolásának hatására meg is
szűnt és önfeledten fogyasztották a
nekik szánt ízletes gyümölcsöket és
finomságokat. Sőt, mindenből meg is
kínálták az időseket.
Persze nem csak mások köszöntését
veszik szívesen a lakók, hanem egymást is nagy örömmel és szeretettel
köszöntik fel, amire remek példa
Orosz Jánosné, Margitka néni 85. szü-

letésnapja, vagy az Erzsébet és Jolán
névnaposok köszöntése is. Az Andrások, Ilonák, Ferencek, Katalinok köszöntésén túl, Nagy Istvánné Vilma
nénit 94. születésnapján köszönthettük. Szintén köszöntöttük Jeddi Béláné Ilonka nénit is 90. születésnapján
egy korábbi alkalommal.

Nappali ellátás - Idősek Klubja

klubtagjainkat. A finom ebéd mellett
nagyon jó hangulat kerekedett, ami
talán annak is köszönhető, hogy nem
a megszokott környezetben, hanem a
Kúria mögötti udvaron tartottuk meg a jó időre való tekintettel.
Szintén felhívásra beneveztünk a megyei Ki-Mit-Tud vetélkedőre, aminek
első fordulója október 11-én, Mátészalkán került megrendezésre. Már
hetekkel a rendezvény előtt készülődtünk, próbáltunk, de sajnos mindig
közbeszól az élet - vannak lebetegedések, így a megszokott formáció változott, különösképpen azért,
mert az átlagéletkort is figyelembe
kellett vennünk. Időseink a nyírturai klubtagokkal közösen léptek
fel a vetélkedőn, és a táncunkból
színpadi jelenet lett. Az eredmény?
Ebben a kategóriában elhoztuk az

első helyezést. Az idősek otthonából
Papp Pista bácsi a nőkhöz szóló versével a zsűri különdíját nyerte el, Vida Bandi bácsi szintén dicséretben
részesült. Nagyon nagy öröm volt ez
számunkra és büszkeség. Az első hely
egyben azt is magával vonta, hogy 10
nap múlva újra színpadra kellett állnunk a nagyon szép és távoli városban, Európa Kulturális Fővárosába,
Pécsen.

A falunap egyik ékes és legnagyobb
érdekeltségű rendezvénye a településnek, de az ezt követő napok, hónapok
sem maradtak események nélkül.
Augusztus 28-án egy felhívásnak eleget téve, nagy lelkesedéssel indultunk
el Nyíregyháza- Sóstóra az Erdei Tornapályára, ahol az idősek otthonának
lakói, illetve klubtagjaink közös produkcióban vettek részt egy játékos
vetélkedőn. Nemcsak a szellemi, de
az ügyességi feladatokat is fiatalokat
meghazudtoló módon oldották meg
időseink. Kellemes délutánt töltöttünk
közösen, maradandó és tanulságos
élményt nyújtott számunkra.
Pár nap elteltével, azaz szeptember 4én ünnepeltük az Olga, Ilona, Magdolna, Klára, Margit és Anna nevű

A sok ünneplés és szórakozás mellett
persze munkával is töltjük az időt,
hiszen nagy szeretettel, saját kezűleg
készítették időseink az óvodásoknak
szánt Mikulás-napi ajándékokat. Minden jelesebb ünnepre, évszakváltásra,
újabb és újabb díszeket készítenek
saját környezetük szépítésére is.

Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános
Iskola
Sényői Tagintézménye
a
2013/2014-es tanévet 83 tanulóval
kezdte. Szeptember 2-án 14 tanuló először lépte át az iskola kapuit. Elsősök
lettek. Hamar beilleszkedtek az iskolai
életbe, hiszen nem volt számukra idegen a környezet. Óvodásokként gyakran

szedd!” szemétgyűjtési országos
akcióban
a
polgárőrökkel
együtt. A papírgyűjtésben is
jeleskedtek tanulóink. Az eredmény tisztább környezet, három
köbméter komposzt, játékok a
délutáni foglalkozásokhoz.
Az eseményekben bővelkedő
ősz után máris elérkezett az
adventi ünnepkör a hozzá kapcsolódó
várakozással.
Advent,
(ádvent,
úrjövet)
a keresztény kultúrkörben a karácsonyt
jelzi. December 25-ét megelőző negyedik vasárnaptól (görög katolikusoknál
hatodik vasárnaptól) karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és
vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent
első vasárnapja egyúttal az egyházi évkezdetét is jelenti. Iskolánkban az advettek részt az iskolával közös rendez- venti időszak eseményekben gazdag. Az
vényeken. Ebben a tanévben sem volt udvaron álló fenyőfát november 30-án
ez másként. Szeptemberben részesei, díszítették kicsik és nagyok.
illetve házigazdái is lehettünk egy nap
erejéig a Szent Mihály – napi forgatag- December 6-án, pénteken újra megérnak. Szent Mihály – napi forgatag, kezett hozzánk a Mikulás! Iskolánk minmelynek során népi mesterségek, népi den tanulóját, szüleiket és testvéreiket
játékok, népi hagyományok kerültek szeretettel vártuk Mikulás bulinkra!
felelevenítésre, vetélkedők, ugráló vár, Együtt vártuk a Mikulást, aki kiosztotta
játszóház – táncház várta a kicsiket és a gyerekeknek az általa hozott csomanagyokat egyaránt.
gokat, ügyességi vetélkedő zajlott az
Iskolánk, mint minden évben, az idén is osztályok között, amelyeket közös vamegemlékezett az 1956-os forradalom csora követett. A hozzávalókat a
és szabadságharc eseményeiről, a hazá- Carnifex Kft biztosította. Köszönjük feljukért életüket áldozó hősökről. A tor- ajánlását! Mikulás disco közben tombonaterem megtelt az iskola tanulóival, az lasorsolás színesítette a programot.
óvodás gyerekekkel, a Szociális Szolgál- December 13-én az adventi ünnepkör
tató Központ dolgozóival, lakóival, köz- keretében „Karácsonyi forgatag”-ot
ségünk lakosaival. Tanulóink színvona- rendeztünk az általános iskola aulájálas műsorral készültek erre az alkalom- ban. Délelőtt 11.00 órától a gyerekek és
ra, ezúton is köszönet a felkészítő peda- az érdeklődők, a szervezők segítségével
gógusoknak, szereplő tanulóinknak. A adventi koszorút, karácsonyfadíszeket,
megemlékezést dalok tették színeseb- karácsonyi ajándékokat készíthettek.
bé, amelyeket Vaskó Edit, Papp Gábor Természetesen nem maradt el a minGyula és iskolánk tanulója, Bodnár Kin- denki számára kedvelt karácsonyi édesga adott elő.
ségek és a teakészítés sem. A jó hanguA környezettudatos nevelés szellemé- lat és a vidám zsibongás közepette
ben az idén is részt vettünk a „Te

ügyes kezek szebbnél szebb ajándékokat készítettek. Délután 13.00 órakor a
résztvevők az elkészült díszekkel és
ajándékokkal zárták a forgatagot.
Az idősek karácsonyán hagyomány szerint az általános iskola tanulói adták az
ünnepi műsort. Az idén szívmelengető
színdarabbal készültek tanulóink. A gyerekek előadása magával ragadta a jelenlévőket. Köszönjük a gyerekeknek és
felkészítő tanáruknak az áldozatos
munkát.
Azonban nagy feladat vár még rájuk. Az
adventi koszorúnkon az utolsó gyertyát
iskolánkban a 2013. december 20-án 16
órától kezdődő ünnepi karácsonyi műsorunkon gyújtjuk meg. Szeretettel várjuk a település minden lakóját!
Az utolsó tanítási nap is erre a napra
esik ebben az évben. A téli szünet 2013.
december 23- 2014. január 3-ig tart. Az
első tanítási nap 2014. január 6. B tanítási hét szerint. Az első félév vége január 17. A félévi bizonyítványt január 20áig kapják meg tanulóink.
A következő idézettel kívánok magam
és a nevelőtestület nevében a település
minden lakosának Áldott, Békés, Boldog, Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Boldog Újévet!

„A karácsony a szeretet, és ádvent a
várakozás megszentelése. Az a gyerek,
aki az első hóesésre vár - jól várakozik, s
már várakozása is felér egy hosszúhosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül,
már készülődésében otthon van.”
Pilinszky János
Pataki Lászlóné
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Sényői Igazmondó

2013. december

Sényői Igazmondó

2013. december

Soltész József
Botond
2013.09.17.

Megérkezett december 5-én a sényői óvodába is a várva
várt Mikulás. Az óvodás gyermekek számára az első adventi meglepetés a Mikulással való találkozás volt. Szép
versekkel, dalokkal köszöntötték őt, alig várták, hogy átvehessék a mikuláscsomagot, melyet önkormányzatunk
ajándékozott óvodásainknak. Ezzel a nappal nem ért véget a Mikulás napi ünnepségsorozat, mert hagyományinkhoz híven az idősek otthona lakói másnap meglátogatták
gyermekeinket, akik személyre szóló ajándékkal lepték
meg őket, aminek nagyon örültek. Az óvodás szülők jóvoltából megvendégeltük az ajándékozókat és közös beszélgetéssel, énekléssel töltöttük el a délelőttöt, ami bensőséges élményt nyújtott kicsiknek és nagyoknak.
(Csobánné Mikulás Edit)
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„Mikor a gyermek gőgicsél,
Az Isten tudja, mit beszél!
Csak mosolyog és integet…
Mit gondol? Mit mond? Mit nevet?
S mint virággal az esti szél,
Az anyja vissza úgy beszél,
Oly lágyan és oly édesen…
De őt sem érti senki sem.
Hogy mit beszélnek oly sokat,
Apának tudni nem szabad:
Égi nyelv ez. Mély titok.
Nem értik, csak az angyalok.”
(Gárdonyi Géza)

Andirkó Sándor Bálint
2013.06.11.

Mikulás Lilla
2013.11.13.
A nyári szünetben is nagyon sok érdekes programmal várta a könyvtár a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. A
kreatív foglalkozások keretein belül a nyári napközisek
halakkal és vízinövényekkel, pompás fákkal és erdőlakó
állatokkal díszítették fel a könyvtár és a teleház folyosójának ablakait, igazi mesebeli szigetet varázsolva az épületre. A legkisebb ügyes kezek sem maradtak munka nélkül
– ők szép kifestőket készítettek ajándékba szüleiknek,
nagyszüleiknek, testvéreiknek.
Július közepén megrendeztük a
„Találós kérdések délelőttjét”,
melyre sokan eljöttek. A program során a könyvtárban fellelhető, témába vágó könyvekből
(Ház tetején gyalogösvény; Ház
tetején nyeles edény; Sző, fon
nem takács. Mi az?; 1111 találós
kérdés) olvastak fel egymásnak a
gyerekek igen sok derűs pillanatot szerezve egymásnak. A program végére már saját maguk
találtak ki ötletesebbnél ötletesebb kérdéseket, majd válaszoltak rá legjobb tudásuk szerint. Nagyon sok nevetés
és móka jellemezte a délelőttöt, megmozgatta a gyerekek
fantáziáját, és a sok vidámság közepette a félénkebbek is
szépen ki tudtak bontakozni.
Szeptemberben a Mihály-napi programsorozat keretében
kiállítást szerveztünk helyi művészek munkáiból. Dajka
István gobelinjei, Izsainé Papp Szvetlana festményei,
Tóthné Sárosi Marianna hímzései, Papp Józsefné gyöngyékszerei és flitteres-szalagos lakásdíszei, Fekete János
fafaragásai, Sütőné Ésik Csilla öntött gyertyái, Dajka Tibor
és Kocsis Dóra versei nagy sikert arattak és maradandó
élményt nyújtottak sok látogatónak. Külön öröm, hogy a
gyerekek által készített kavicsfestményekből is bemutathattunk néhányat, hiszen a nyár folyamán lelkes – jó érte-

lemben vett – versengés folyt, kik készítik el a legszebben
díszített köveket és kiknek az alkotásai kerülnek bemutatásra. Végül minden jól sikerült színes kövecskét a nagyközönség elé tárhattunk.
November 20-27-ig Koponyás Mihályné kezdeményezésére jótékonysági ruha- és játékgyűjtést szerveztünk azok
számára, akik nehéz helyzetbe kerültek és akiknek ezen
használati tárgyak megvásárlása sajnos már gondot okoz.
A kezdeményezés sikerét jelzi, hogy
a beérkezett játékok mindegyike
gazdára talált és a ruhaneműk is
szépen fogytak. A megmaradt ruhákat a Szociális Szolgáltató Központnak ajánlottuk fel. Ezúton is szeretnénk szívből köszönetet mondani
azoknak, akik önzetlenül segítették
munkánkat és nem feledkeztek meg
nehéz helyzetbe került embertársainkról.
November közepén hozzákezdtünk
az adventi és karácsonyi képeslapok
elkészítéséhez. Ezek az üdvözlő lapok egyedi, kézzel színezett, szívet melengető kis alkotások, melyeket a gyerekek hatalmas lelkesedéssel és nagy szeretettel készítettek
azok számára, akik különleges meglepetéssel akarják kifejezni jókívánságaikat családjuk, rokonaik, barátaik felé.
Mivel könyvtárunk költségvetése igen szerény, és nem
csak olvasói, hanem kreatív foglalkozásokat is tartunk,
szeretnénk ezeket a képeslapokat megvételre felajánlani.
A befolyt összeget színes ceruzák, és más rajzeszközök
beszerzésére fordítjuk. A képeslapok megtekinthetők és
megvásárolhatók a könyvtárban, vagy az általános iskola
titkárságán 150,- Ft/db áron.
Sényő község minden lakójának áldott, békés ünnepeket
kívánunk!
(HSzCsA)

Seres Réka 2013.09.20.

ARANYLAKODALMASOK
„Ha szeretet nincs – semmi sincs”
„A házasság csak a kezdet volt.
Szeretetünk szorosan
összesimuló szálaiból
egymással megosztott
életünk szőnyege szövődik.”
Bandula Árpád és felesége, Kovács
Olga 7 éve költöztek Sényőre egy
romániai kis faluból, Szilágycsehről de közös történetük nem innen indul.
1943. június 5-én született egy kisfiú
Vetésen, majd nemsokára – 1944.
február 7-én – egy kisleány
Sándorhomokon. Növekedtek, cseperedtek, aztán 14 és 15 évesen összetalálkoztak egy falusi bálon. Táncoltak, beszélgettek, ismerkedtek és egyre jobban megtetszettek egymásnak.
A találkozgatásokból szerelem lett,
majd a szülők beleegyezésével jegyesség, végül 1963. október 25-én
összeházasodtak.

Daru Sára

Árpád bácsi: - Nem esküvőnk volt, tunk Szilágycsehen, nem könnyű vál-

hanem igazi lakodalmunk, ahogy
az egy faluban szokás. Legalább 80
fős vendégsereg, rokonokkal, barátokkal, szomszédokkal. Sok szép ajándékot kaptunk. Én Szilágy megyében,
Szilágycsehen dolgoztam egy vendéglőben, ott harmonikáztam, ezért kézenfekvő volt, hogy – immár együtt,
újdonsült feleségemmel – ott is telepedjünk le. A párom is itt helyezkedett el, egy varrodában kezdett dolgozni.
Olga néni: - Aztán szépen sorban
megszülettek a gyerekek, összesen
négyen. 1964-ben Karola, 1965-ben
Hajnalka, 1969-ben Róbert, végül
1971-ben Csaba. Ők már mindannyian régen Magyarországon éltek, amikor 1989-ben, a romániai forradalom
idején mi is úgy döntöttünk, átlépjük
a határt. Debrecenben laktunk egy
ideig, aztán elkezdődtek a folyamatos
költözgetések, melyeket egy idő után
nehezen viseltünk. Végül úgy döntöttünk, hazamegyünk. 30 évig lak-

tani, ha az ember ennyi időn keresztül
egy helyen él.
Árpád bácsi: - Hét éve aztán – a legkisebb fiúnk miatt – mégis visszatértünk Magyarországra. Azért választottuk Sényőt, mert a feleségem testvére is itt lakik: úgy gondoltuk, könynyebb lesz, ha nem egy teljesen ismeretlen helyen kezdjük el új életünket.
Kicsit szomorú, de Csaba fiúnk, aki
miatt végülis eljöttünk hazulról, nem
állapodott meg itt, azóta is folyamatosan utazgat. Különböző országokban
él és dolgozik.
Olga néni: - Azért az elmúlt évek sok
örömöt is tartogattak számunkra.
Minden gyermekem 1-1 unokával
lepett meg minket, 3 fiúval és 1 lánynyal, akiket nagyon-nagyon szeretünk! Bár már mindannyian felnőttek,
szétszóródtak az ország különböző
részein, de nincsenek nagyon távol és
a gyerekeinkkel együtt gyakran látogatnak meg minket és természetesen
mi is őket.
Folytatás a 8. oldalon

