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FALUNAP – 2014
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, szórakozni vágyó lakost

2014. augusztus 23-án
tartandó

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

Menetszamba
Kossuth út – Rákóczi út –Kossuth út
Megállók: Petőfi – Kossuth út kereszteződése/ Rákóczi út – József Attila út kereszteződése/ Kapitány út – Kossuth út kereszteződése/ Polgármesteri Hivatal/ Szociális Szolgáltató Központ
parkja

1130

Ökomenikus Istentisztelet – Újkenyér szentelés a három történelmi egyház részvételével az
IKSZT udvarán. Az IKSZT felújított udvarának megszentelése, ünnepélyes átadása.

1300

KÖZÖS EBÉD
Mely csak a helyszínen fogyasztható, nincs lehetőség az étel elhordására.

1400

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

1930

Tombolasorsolás

2000

A Sényői DanceSing gálaműsora

2130

TŰZIJÁTÉK

2200

UTCABÁL

A gyerekeket 1200-tól 2000 óráig ugrálóvár, a napfolyamán pedig színes programok és vetélkedők várják!
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16 év a k öz s é g s zol gá l a tá ba n
Pehely Zoltán 1998-ban vette át a település irányítását. Munkáját ígéretéhez híven
igyekezett ellátni. Jelmondata: „Békés falu
békés polgármestere szeretnék lenni.”
Bizalommal fordulhattak hozzá a község
lakói segítségért, tanácsért. A községben
rend, tisztaság, békesség, nyugalom uralkodik. A kölcsönös tisztelet az emberi
együttélés íratlan szabályán alapul. A falu
arculatán jól látszik, hogy a lakosság és az
önkormányzat igyekszik mindent megtenni azért, hogy Sényő élhető faluvá váljon,
perspektívát nyújtva a fiataloknak, családoknak.

Közeleg a választás. Hogyan tekint vissza
polgármester úr az elmúlt évekre?

Így korszerű körülmények között nevelhetjük gyermekeinket.
Ugyancsak 2012-ben a külső csatornák
rendbetételére nyertünk pályázat útján
52 millió forintot, ebből saját erő 14 millió
forint volt.
2013-ban napkollektorral láttuk el az iskola, óvoda, szociális otthon épületét 100%os pályázati támogatással. Saját forrásból
külső szigetelést és homlokzatfestést végeztünk.
Ebben az évben egy nemes feladatot oldottunk meg LEADER pályázati pénzből
(5,2 millió forint): a temető kerítésének
cseréjét, térburkolat kialakítását, urnafal
építését, a ravatalozó külső és belső felújítását. Önerőből fedett ülőhelyeket alakítottunk ki, rendbe tettük a mellékhelyiségeket, parkosítottunk. Ezzel több éves
elképzelést valósítottunk meg, hogy a
szeretteinktől való végső búcsúzást kulturált módon tehessük meg. Nagy szükség
volt erre, ugyanis nem csak az idősödő,
hanem a fiatalabb korosztálynak is elég
végigállni 1-1 megrendítő temetést.

Amikor átvettem a falu irányítását, első
feladatomnak a falukép javítását tartottam. Minden egyes belterületi utat
leaszfaltoztunk, zárt buszvárókat építettünk, parkokat létesítettünk. Középületeinken külső és belső átalakításokat végeztünk. A civil szervezetek működését
erősítettük. A szociális otthonban a férőhelyek számát bővítettük, ami sajnos még
mindig kevésnek bizonyul, sorban állás
Ugyancsak ebben az évben az
van a bentlakásért, ez elsősorban a kiváló IKSZT hátsó udvarát teljesen átalakítottuk,
körülményeknek és a jó vezetésnek kö- felújítottuk. Az életveszélyes fákat kivágszönhető.
tuk, fedett ülőhelyeket létesítettünk, hogy
az ünnepi műsorokat kényelmesen nézMilyen jelentős eredményt lehet felmutat- hessük. Az udvart teljes térburkolattal
ni az elmúlt 4 évet illetően?
láttuk el. A zöld felület kialakításáról sem
A 16 év egyik legszebb időszakának az feledkeztünk meg. A megújult futballpáelmúlt 4 évet említem. Látványos sikere- lya üde színfoltja községünknek.
ket, eredményeket értünk el. Az urbanizáció (városiasodás) elsöprő folyamata sem Hogyan kezeli a község vezetése a munkaingatta meg a község létét, sőt felértéke- nélküliséget?
lődött a környezet, az a miliő, amit csakis Folyamatosan keressük a megoldást a
a faluban találunk meg. Szerencsés gyer- munkanélküliség kezelésére. Az elmúlt
mek, aki faluhelyen nőhet fel, közel a ter- időszak eredményei között kell említeni,
mészethez. A képviselő-testülettel együtt hogy a START közmunka program keretéközös célokért küzdve, csoportmunkával, ben csaknem 50 regisztrált munkanélkülit
jó szakemberekkel próbáltunk mindig fogalakoztatunk. További 60 főnek oltöbbre és többre jutni. Jelentős beruházá- dottuk meg hosszú távra a munkába állások történtek az elmúlt 4 évben. 2011- sát közfoglalkoztatás keretében. Betonben LEADER pályázat révén Teleházat elem járólap gyártását, díszburkolat készíhoztunk létre, mely 63,5 millió forintba tését végzik. Ugyancsak közfoglalkoztakerült, ebből saját erő 13 millió forint volt. tottak végzik utak, járdák karbantartását,
Az épület külső és belső rekonstrukción közterek, parkok gondozását. Szintén a
esett át.
START munkaprogram keretén belül csa2012-ben nagy hangsúlyt fektettünk az torna elvezető betonelemeket készítenek
iskola épületének átalakítására, külső és a dolgozók. Továbbá 1110m2 felületet
belső átalakításokat végeztünk. 92 millió térburkolati kővel rakunk le: a régi és az új
forintba került a beruházás, ebből az ön- temető parkolóját. 2,2 méter szélességű
erő 29 millió forint volt. (Tornaterem tető betonutat készítünk a sírok köré, hogy a
és nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, halottaskocsi és a gyászkíséret megfelelő
külső szigetelés, óvodai csoportszobák körülmények között jusson el a sírokhoz.
kialakítása).
Közfoglalkoztatás munkaprogram keretén
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belül sikerült csökkenteni a polgármesteri
hivatal, az IKSZT fűtési költségeit apríték
tüzelési kazán beindításával. Nagy sikerként értékeljük a kiemelt diákmunka
programot. A község lélekszáma alapján
csak 2 főre kaphattunk volna támogatást,
és mi 12 diákot fogalakoztatunk. Minden
igényt igyekeztünk figyelembe venni, így
rövidebb időszakra beosztva minden jelentkező diák munkát kapott. Szintén ebben az évben nyertünk TÁMOP-os pályázatot 9 pályakezdő fiatal közfoglalkoztatására. Ezek a fiatalok főleg az önkormányzat munkáját segítik, hisz a közös önkormányzati hivatalok létrehozásával csökkent a dolgozók létszáma. A pályázati
eredmények nagy része az ő munkájuknak
köszönhető. Óriási eredményeket hozott
a közintézmények zökkenőmentes átszervezése (iskola, óvoda, szociális otthon). A
község lakossága szinte semmit sem vett
észre ebből, hisz továbbra is helyben működik az iskola, óvoda, szociális otthon,
nem kis erőfeszítés révén, hisz a környező
kistelepüléseken csak az alsó tagozat működik. A szociális otthon a térség egyik
vezető egysége lett.
Én úgy gondolom - folyatja polgármester
úr -, beérett, amit 16 évvel ezelőtt elkezdtünk. A helyi civilélet példaértékű. Kulturális tevékenységeink fő irányítója ezen
belül főleg az IKSZT. A DanceSing Tánccsoport szervesen bekapcsolódott a falu vérkeringésébe jelenlétével, aktivitásával. A
községi ünnepségek kihagyhatatlan fellépője, akik mindig gondoskodnak a jó hangulatról. Az ideérkezett emberek beülnek
a sátor árnyékába, esznek, isznak, beszélgetnek és élvezik a magas színvonalú műsort, amit a mi gyerekeink produkálnak.
Nagyon büszkék vagyunk a Nőszövetség,
a Polgárőr Egyesület, a Nyugdíjas Klub, az
SZMK tevékenységére. Jelentős fejlődésen mentek át az elmúlt években. Állandó
szereplői és résztvevői a község kulturális
életének. Ápolják községünk hagyományait (advent, disznóvágás, községi karácsonyfa állítás stb.). Polgárőreink vigyáznak értékeinkre.
Büszke vagyok rá, hogy a tánccsoport, a
nyugdíjas klub nem csak helyi és megyei
szintű, hanem országos hírnévre is szert
tettek.

Lehetőségek keresése
Az önkormányzat vezetése folyamatosan
keresi a lehetőségeket a község szebbé
tételére, fejlesztésére, ezen belül egyik
nagy vágyam a „kátyú” rendbetétele pályázati úton. A jövőben továbbra is törek-
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szünk arra, hogy községünk olyan fejlődő, befogadó, élhető település legyen, amely az itt élők magas színvonalú
igényeit szolgálja és minél többen települjenek le itt.
Bátran állíthatom, hogy az önkormányzat jól gazdálkodott, helyzete stabil, tartalékokkal rendelkezünk, melyből
további fejlesztéseket végzünk a jövőben.

Indul-e polgármester úr az októberi választáson?
Igen, úgy gondolom, a felsorolt eredmények arra ösztönöznek, hogy újabb 4 éven keresztül sikereinket megtöbbszörözzem, és új eredmények szülessenek. Én itt születtem, a munkám mindig ide kötött, büszke vagyok településünkre. Sényő egy kis falu, de nekem a végtelen,
mert ezer szállal, emlékkel kötődöm hozzá. Itt vannak a
gyökereim, melyből táplálkozom, úgy, hogy további értékek teremjenek - fejezte be polgármester úr.
(Ruska Józsefné)
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özv.Fajti Imréné
Tóth László
Kiss József
Timák Attila
Szőke Tiborné
Prokai József
özv. Kantár Mihályné
Takács János
Lajsz Györgyné
Orosz Jánosné

Megdöbbentő tragédia érte a Szőke családot. Fiatal édesapjukat alig két évvel ezelőtt vesztették el, és most édesanyjuk halálával kellett szembesülniük. Az egyik szülő fiatalon való elvesztése is óriási fájdalmat jelentett a családnak, de
az édesanya bekövetkező halála végképp összetörte őket. Ezekben a nehéz napokban nem csak édesanyjuk, hanem
nagyapjuk halála is tetőzte fájdalmukat. A község lakói egy emberként álltak a 3 gyerek mellé. Jenei Miklósné, Szabó
Józsefné, Kiss Lászlóné, Novák Miklósné több mint 150 családot kerestek fel, akik önzetlenül, együttérzéssel nyújtottak
anyagi támogatást az árván maradt gyerekek számára. A sényői emberek részvétüket, végső tiszteletüket leróva nagy
számban vettek végső búcsút az elhunytaktól. Példaértékű ez az összefogás, amely a településen élő családok emberségét, segítőkészségét mutatja.

Ruska Józsefné
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Napkori úti
Köztemetőnk a 35/2013 (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtott támogatási jogcím keretein belül megújult. Sényő Község Önkormányzata 5. 528. 376 Ft-ot
nyert, vissza nem térítendő támogatásként, mely magába
foglalta:
az utcafronti kerítés cseréjét, új főkapu kialakítását, urnafal
kialakítását, térburkolat kialakítását (főkaputól a ravatalozóig).

Az Önkormányzat saját forrásból további munkálatokat is
folytatott a köztemetőben. Ezen munkálatok magukba
foglalták a ravatalozó külső-, belső felújítását, további térburkolat kialakítását, a ravatalozó körül, a ravatalozó előtti
rész lefedését, parkosítást.
A felújítási munkálatok nemrégiben készültek el. Ünnepélyes átadásáról a későbbiekben intézkedünk.
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Nagy siker volt 2014. május 3-án a könyvtár helytörténeti gyűjteményéből megrendezett „Régen volt – Hogy is volt?”
elnevezésű kiállítás, melyen 55 év sajtótermékeiből szemezgethettek az érdeklődők. A tárlaton Sényő községgel, az itt
élt, illetve ma is itt élő emberekkel kapcsolatban megjelent újságcikkek hosszú időn keresztül gyűjtögetett példányaiba
nyerhettek betekintést kicsik és nagyok, felidézve régi emlékeket, nyomon követve, hogyan fejlődött településünk, milyen események történtek ezalatt a hosszú idő alatt. Közel 200 érdeklődő látogatott el a kiállításra, mely másnap délelőtt zárta kapuit.

Velünk történt…

érezte magát gyerek és felnőtt egyaránt! Köszönjük!
Iskolásaink részt vettek a „Te szedd”
országos szemétgyűjtő mozgalomban.
Az osztályok a településen, ill. a kivezető utakon szedték a szemetet. A
szükséges szemeteszsákokat, ill. a
kesztyűket az akció szervezői
biztosították számunkra.

Iskolakezdés….

A tanévet 2014. június 13-án 86 iskolás gyermek zárta. 11-en utoljára
hagyták el iskolánk kapuit. Elballagtak.
Nekik sok sikert a továbbtanuláshoz, s
majdan az önálló élethez.
A nyári szünet azoknak az iskolásoknak, akik igényelték, napközis táborral
telik az IKSZT szervezésében. A gyerekek igen nagy számban vettek részt a
színes programokat kínáló tábori életben. A református egyház jóvoltából
augusztus első napjaiban több mint
20 tanulónk vehetett rész háromnapos napközis táborban, ahonnan maradandó élményekkel telve tértek haza.

Térítésmentesen kell biztosítani a tankönyvet:
a tartósan beteg (szakorvos igazolja)
a sajátos nevelési igényű (szakértői
vélemény igazolja)
a három vagy többgyermekes családban élő (megállapított családi pótlék
igazolja)
a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő (erről szóló határozat igazolja)
gyermeknek.

Néhány nap van csak hátra a nyári
szünetből és becsengetnek, elkezdődik a 2014/2015-ös tanév. Addig is
van még teendőnk. Van, akinek nem
sikerült az előző tanév úgy, ahogyan
szerette volna, így 2014. augusztus 26
-án van még lehetősége, hogy a magasabb osztályba lépés feltételeit megJúnius 4-én megemlékezést szerezze.
tartott iskolánk a Nemzeti
Összetartozás Napján a tria- Az áprilisban megrendelt könyveket
noni tragédiára emlékezve.
augusztus 21-én jutatja el iskolánkba
Ugyancsak júniusban köszön- a KELLO.
tötte a település önkormányzata képviseletében Pehely A jogszabályi változások az első és
Zoltán polgármester és a második évfolyamon teszik mindenki
Klebersberg Intézményfenn- számára ingyenessé a tankönyvet. A
tartó Központ képviseletében magasabb évfolyamokban a rászorultSózer-Pápai Zsuzsanna az intézmény ságot kell igazolni ahhoz, hogy ingyeidő múlva elkezdődik a megérdemelt pedagógusait. Pedagógusnap alkalmá- nes tankönyvellátásban részesüljön a
ból oktató-nevelő munkájáért kitünte- gyermek. Rászorultságot a jogszabály
nyári szünet.
tést kapott Prókai Kornél.
a következőképpen állapította meg.
Az elmúlt hónapok is eseményekben
bővelkedtek oktatási intézményünk
háza táján. A gyerekek számára a
Gyermeknappal jeleztük, hogy rövid

A gyereknap már mondhatjuk a hagyományokhoz híven egész napot
érintően, több helyszínen zajlott. Az
iskola, az IKSZT, valamint a Szociális
Szolgáltató Központ vendégei voltak
iskolások, óvodások. Váltó és sorversenyek mellett a kézműves foglalkozásoknak is részesei lehettek a résztvevők. Az önkormányzat jóvoltából a
program elengedhetetlen kelléke, az
ugráló vár is a népszerű játékok között
szerepelt. A vendéglátók finom falatokkal és innivalóval várták a gyerekeket. A nap végén édességgel köszöntek el a vendéglátók a gyerekektől. Jól

A KELLO a gyermek nevére, a szülőnek, gondviselőnek postázta a tan-
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könyv árának megfizetéséről szóló
csekket. A befizetési határidő: 2014.
augusztus 15.
Aki a jelzett időpontig nem tudta befizetni a csekket, kérjük, a tankönyvek
átvételéig rendezze és a tankönyv átvételekor hozza magával a befizetést igazoló szelvényt. A tankönyvet csak szülő, gondviselő
veheti át, hiszen az átvételt aláírásával igazolni kell.
Ennek megfelelően a tankönyvosztás időpontja: 2014. augusztus 28-29. 800-1200 –ig!
A 2014/15-ös tanév rendje:
Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. /hétfő/
Tanévnyitó ünnepség 0800 óra,
megjelenés ünneplőben!
Az utolsó tanítási nap 2015. június 15.
A tanítási napok száma száznyolcvanegy
nap.
Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás
nélküli
munkanapok:
A tanítási évben – a tanítási
napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében
meghatározott pedagógiai
célra az általános iskolában
öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel.
Az őszi szünet 2014. október
27-től 2014. október 31ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2014. október
22. (szerda), a szünet utáni
első tanítási nap 2014. november 3. (hétfő).
A téli szünet 2014. december 22-től
2015. január 2-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap 2014. december
19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2015. január 5. (hétfő).
A tavaszi szünet 2015. április 2-től
2015. április 7-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap 2015. április 1.
(szerda), a szünet utáni első tanítási
nap 2015. április 8. (szerda).
A tanítási év első féléve 2015. január
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16-ig tart. Az iskolák 2015. január 23ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló Étkeztetésről…
esetén a szülőket az első félévben el- Az étkezési térítési díjak befizetése a
ért tanulmányi eredményekről.
2014/2015-ös tanévben is a tárgyhó
10. napjáig az élelmezésvezetőnél történik. A befizetésről való tájékoztatást
az iskola faliújságján kaphatnak.
Kérjük a szülőket a megjelölt befizetési napokon szíveskedjenek az étkezési díjakat befizetni!
Az
ingyenesen
étkezők
csak érvényes határozattal vehetik
igénybe a kedvezményes iskolai étkezést.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára az
étkezés ingyenes.
A nagycsaládosok és a tartósan beteg gyermekek 50%-os térítési díj
ellenében étkezhetnek.
Országos mérés, értékelés:
A kedvezményekre nem jogosultak
A 2014/2015-ös tanévben országos 100%-os térítési díj ellenében vehetik
mérés, értékelés keretében meg kell igénybe az étkeztetést.
vizsgálni
a
szövegértési
és Kérjük a szülőket, hogy a jogosultságot
a matematikai eszköztudás fejlődését igazoló határozatokat az intézmény
a hatodik és a nyolcadik évfolyamon, titkárságára eljuttatni szíveskedjenek,
valamint kérjük, hogy az év
közben megszűnt támogatásokról haladéktalanul tájékoztassák az intézményt.
Az oktatási intézmény megújulva, a szülőkkel való szorosabb együttműködés reményében a következő szellemben kezdi meg a
2014/2015-ös tanévet:
„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan
kell tanulni, hogy felkeltse a
tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól
végzett munka örömére és az alkotás
izgalmára, hogy megtanítson szeretni,
amit csinálunk és, hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)

valamennyi tanulóra kiterjedően. A
méréseket, értékeléseket a hivatal
szervezi meg az Országos szakértői
névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2015. május 27-én.
Az iskola a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával
más időpontban is adhat a tanulóknak A vakáció hátralévő napjaira jó piheszünetet, valamint a szünetek kezdő nést, feltöltődést kívánok!
és befejező napját módosíthatja, ha a
heti pihenőnapon tartott tanítási napPataki Lászlóné
pal ehhez a szükséges feltételeket
tagintézmény-vezető
megteremti.
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A Szociális Szolgáltató Központ nyári eseménye
2004. május 3-án költöztek be az első
lakók a sényői idősek otthonába. Ebből az alkalomból ez év május 2-án
családi napot szerveztünk a Kúria mögötti szabadidő parkban.
Az eseményre meghívtuk a mostani
lakók hozzátartozóit és a dolgozók
családtagjait is.
A reggel szalonnasütéssel kezdődött,
közben készült az üstökben a finom
ebéd. Az óvodások a szokásos anyák
napi műsorukkal az idős édesanyákat
köszöntötték. Az Ifjúsági Centrum fiatal „művészei” csodálatos ünnepi előadással ajándékozták meg vendégeinket. A munkatársak süteményeket
sütöttek, és ebéd után a dolgozók
vágták fel az intézmény születésnapi
tortáját, amit a jelenlévők jóízűen elfogyasztottak.
A délutáni eső sem tudta az ünnepünket elrontani, és a fedett táborhelyünkön két üstben is folyamatosan sütöttük a finom lángost.
Még májusban gyereknapra vendégségbe hívtuk az óvodásokat és általános iskolásokat.
A programokról az intézmény dolgozói mellett az IKSZT munkatársai gondoskodtak. A közösen elfogyasztott
ebéden Pehely Zoltán polgármester
úr, és a helyi történelmi egyházak
képviselői is jelen voltak.

Foglalkozások az idősek otthonában

A nyírturai gyerekeket az
idősekkel együtt közös
Juniálisra hívtuk a nyírturai IKSZT parkjába. Nekik még nagy újdonság
volt az esemény, mivel
első alkalommal vettek
részt közös programon az
idősekkel és a dolgozókkal. A kötélhúzás, futball,
az arcfestés, célba dobás,
a sok-sok közös játék alapot teremtett ahhoz, Lehóczki Jánosné születésnapi köszöntése az idősek
hogy hagyományt te- klubjában
remtsünk az idősek, óvodások, általános iskolások közös Juni- állandó eseménye, hogy az ide érkező
álisához.
nyugdíjas csoportok a medencék előtt
elhelyezett színpadon folyamatosan
Szintén a júniusi jelentősebb esemé- szórakoztató műsort adnak elő, a jenyekhez tartozik a Sóstói Múzeumfa- lenlévők pedig a medencékből tapsolluban megrendezett Megyei Nyugdí- nak, vagy éppen fürdőruhásan a színjas Találkozó.
pad előtt az előadókkal együtt énekelErre az eseményre is nyolcvan időssel nek, táncolnak.
és 50 gyerekkel érkeztünk. Az idősek A szálláshelyünk idilli környezetben, a
néptáncot és a mindenki által közked- Holt Tisza partján volt, így még a lávelt KI –Mit -Tud nyertes bajor sörtán- bunkat is áztathattuk a szőke Tiszácot adták elő. A gyerekek minden ban. Az idősekkel vacsora után éjfélig
korcsoportban elkápráztatták műso- magyar nótákat és népdalokat énerukkal a megyénk különböző települé- keltünk.
seiről érkező jelenlévőit.
Nagyon szép két napot töltöttünk közvetlenül a Tisza partján.
Júliusban a kisvárdai Várfürdőben
jártunk. Itt kilencven idős és 50 gye- Július 31-én az idősek klubjának dolrek társaságában foglaltuk el a stran- gozója, Gáll Lászlóné Irénke, negyvendot.
éves munkaviszony után nyugdíjba
A csodálatosan szép időnek is vonult.
köszönhetően mindenki na- Irénke mindig nagyon komolyan vette
gyon jól érezte magát. Az idő- a feladatát, állandóan leste az idősek
sek a gyerekek bíztatására ki- kívánságát. A foglalkoztatásokon túl a
próbálták a medencékben elhe- klubtagok lelki gondozásával is kilyezett csúszdát, és a sikeres emelten foglalkozott. Biztosan megvízbeérkezésüket a gyerekek vannak neki is a maga problémái, de
tapssal jutalmazták. Mindig jó Irénke soha nem panaszkodott, minhangulatúak ezek a közös für- dig vidám, nyugodt, kiegyensúlyozott
dőzések, ahol a nagyi és az munkatárs volt. Fordulhattak hozzá az
unoka együtt szórakozik.
idősek minden problémájukkal, de a
fiatal kollégák is sírva búcsúztak tőle a
Július 26-27-én Szolnoki Strand- munkával töltött utolsó munkanapon.
partin voltunk.
Minden nap emlegetjük, amióta elSzerencsére itt is jó volt az idő a ment. Hiányzik a belőle sugárzó nyuközös fürdőzésre. A strandparti galom, a mindig mindenkit megértő,
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Augusztus 7-én Tiszabercelen jár- kájukat. Ők azok, akik a napi feladatuk
tunk, Kistérségi Nyugdíjas Találko- után elkészítik a fellépő ruhákat minzón vettünk részt. Ide is két busszal den korcsoport számára, éjszakáznak
érkeztek időseink.
napról napra. Külön köszönöm Áginak
Az ünnepi köszöntések után a kis- és csapatának a türelmet, a kedvessétérség nyugdíjas egyesületei új mű- get, amit az időseink, munkatársaink
sorszámukat mutatják be egymás- szakszerű felkészítésénél tanúsítanak.
nak.
Úgy gondolom, hogy véleményemet
A mi intézményünk klubosai is új bátran felvállalva leírhatom, hogy
műsorszámokkal, és csodálatosan „Nélkülük Ez a Nap Nem Jöhetett Volszép újruhákban mutatták be a ke- na Létre”.
Keringő Tiszabercelen
ringőszambát és más táncokat. Mű- Köszönöm a nyírturai Tóth Lászlóné
soruk nagy sikert aratott, nem győz- Matildkának, Ricsóka Jánosné Jutkásegítő - remélem nem haragszik meg a ték fogadni a gratulációkat.
nak, hogy az időseket, dolgozókat öszkifejezésért -, mindenkit maga köré
szefogva, igazi csapatot kovácsoltak
gyűjtő „Tyúkanyó”. Utolsó munkanap- Az augusztusi hónap már 14 éve a példamutatásukkal, kiváló szervező
ján megígérte nekünk, hogy számítha- Szent István napi falurendezvényre tevékenységükkel.
tunk tapasztalatára ezután is. Remél- való felkészüléssel telik el.
jük, mi is hiányozni fogunk neki, és Minden évben lelkes a kis
gyakran fog megjelenni - most már csapat, de ebben az évben a
mint klubtag - az idősek klubjában. fellépő csoportok száma, a
Munkakörét Izsainé Papp Szvetlana dolgozók aktivitása meghavette át, akiről szintén csak jókat ta- ladta az eddigieket.
pasztaltam meg az idősellátásban. Bekapcsolódtak a műsorokSzveta öt éve dolgozik intézményünk ba a nyírturai klubtagok, és
házi segítségnyújtásában, és az idősek nyírturai intézményünk dolnagyon meg voltak munkájával, lelkiis- gozói is.
meretességével és szakmai ismeretei- A rendezvényen az intézvel elégedve. Szveta is nagyon jó kö- mény színeiben fellépnek a
zösségi munkás, kreatív, tapasztalt nyugdíjas hölgyek nótacsoszakember. Számíthatunk rá minden korral, a férfiak tangóharmunkahelyi és falurendezvényen. Az monikával kísért katonadaadventi gyertyák az intézmény parkjá- lokkal, de lesz néptánc, keban, az idősek karácsonyának díszle- ringő szamba is az idősek
Az idősek új ruhában
tei, a fellépő ruhák díszítései mind- repertoárjában. A dolgozók
mind az ő keze munkáját dicsérik. Már is két csoportban új táncokmost az augusztus 23-i ünnepségeken kal készülnek. Naponta délelőtt tíz Tisztelettel kérem településünk lakosaktívan részt vesz az idősek műsorá- órától késő estig folyamatosan próbá- ságát, hogy jöjjenek el az augusztus 23
ban, nem csak jelenlétével, hanem kon veszünk részt.
-i Falunapra, és személyesen éljék meg
mint résztvevő segíti a klubtagokat a Feltétlenül ki kell emelnem az IKSZT azokat az élményeket, amelyekről
felkészülésben.
munkatársainak munkáját, és azokét megpróbáltam itt a cikkben beszámolaz önkéntesekét is, akik délutánon- ni.
ként, munkaidő után, hajnalokba nyúló időkig varr- Kívánok még a kedves olvasóknak a
ják a fellépő ruhákat. Már nyár hátralévő részére sok pihenést,
most megköszönöm a tel- kellemes kikapcsolódást, a Falnapunkjesség igénye nélkül, Kádas ra pedig jó szórakozást.szakmai ismeMáriának, Benyó Máriának, reteivel elégedve. ünk házi segítségTakácsné Szabó Csillának, nyújtásában, és az idősek nagyon meg
Timákné Takács Ilonának és voltak munkájával lelkiismeretességéPáll-Szőke Ágnesnek, Mol- vel és
nár Richárdnak, Sujszterics
Dánielnek a kiemelkedően
Vass Istvánné
önzetlen, lelkiismeretes és
Intézményvezető
határtalanul türelmes mun-
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Felnőtt
A 2013/2014-es megyei I. osztályú bajnokságon a kitűzött célt nem tudta teljesíteni a Volán – Sényő csapata, amely
a bennmaradás lett volna és sajnos az
utolsó helyen végezve kiesett a csapat,
így a következő bajnoki évadot a megyei II. osztályban folytatja. A vezetőség már a bajnoki rajt megkezdése
előtt újabb célt tűzött ki, amely az egy
éven belüli visszakerülés az első osztályba, így megint új játékoskeretet
kellett kialakítani, amely alkalmas, hogy
teljesíti az előbb meghatározottakat,
ezért elég sok változás lett a játékos
kereten belül.
8 ember távozott a csapattól a helyükre
volt régi sényői játékosokat sikerült
visszaigazolni, akik nívósabb csapatban
futballoztak. Távozott csapatunktól:
Sándor László, Bencs Ádám, Piskóti
Zsolt, Antal Róbert, Papp Máté, Szabó
Dávid, Brondics Attila, Mikó Krisztián,
Kóka Róbert.
Az újonnan igazolt játékosaink pedig:
Szabó Zoltán kapus Nyírtelekről, visszatérők Asztalos Krisztián, Fiumei Viktor,
Fekete Ádám Kemecséről, Fábri Zoltán
Baktáról igazolt hozzánk, Kovács István
Nagykállóból és Klepács Krisztián a
Nyíregyházi Akadémiáról tért vissza
hozzánk.
A felkészülés alatt az edzőmeccsek
alapján úgy tűnik jóval erősebb lett a
csapat, és azon dolgozunk, hogy jövőre
újra a megyei I. osztályban legyen csapatunk, egy erősebb játékoskerettel,
hogy ne legyenek kiesési gondjaink.
Rubóczki Tibor
U-13, U-11, U-9, U-7
2014-es évben az U-13, U-11, U-9, U-7es korosztályaink a Bozsik program
keretein belül vettek részt. U-7,U-9, U11, 3 alkalommal, míg az U-13, 6 alkalommal vett részt ezeken a tornákon.
Ez a kicsiket foglalkoztató programnak

Csapó Anna

Baktalórántháza adott otthont. Ilyen
fiatal korban nem az eredményességre
törekedtünk első sorban, hanem, hogy
a gyerekek szeretetet leljenek ebben a
sorban és élményekkel gazdagodva
térjenek haza. Edzések heti kétszeri
rendszerességgel zajlottak, Szikszai
Mihály és Sándor László irányítása
alatt.
Sándor László
U-19
Az U-19-es csapatunk az őszi felvonásban, megközelítve a dobogót, a 4. helyen zárt, a tavaszi fordulás már gyengébbre sikeredett, nem voltak jelentős
igazolásaink a téli pihenőben, illetve az
edzés látogatottság hiánya is nagyban
befolyásolta a tavaszi rosszabb teljesítményt, amit csak a 7. helyen zártak a
fiataljaink, 44 pontot szerezve, a pontok eloszlása a következő képen történt. Demeter Csaba vezénylése alatt,
29 bajnoki mérkőzésen 14 győzelem; 2
döntetlen és 13 vereséget tudott elérni
csapatunk. 101 lőtt, 82 kapott gólt szereztünk, ami +19-es gólarányt jelentett,
a lőtt gólok a következő képen oszlottak el.
Timák Csaba és Csucsi Miklós mindketten 25-25 góllal zártak holtversenyben a hazai góllövőlista dobogóján,
második helyen Demeter Milán Csaba
áll 13 góllal, a harmadik helyen Demeter Márkó Dávid 8 góllal, Papp Miklós 6
góllal, Boros Bence 4 gól, Kovács Béla,
Kurcz Áron 3-3 gól, Brátán Levente,
Takács József, Nyitrai Szabolcs, Antal
Róbert, Mozgi Béla Szabolcs 2 gól, Kertész Csabi, Bozsányi Tibor, Csurgó Gábor pedig 1 góllal zártak.
Pár fiatal játékosunk, akik már régebb
óta a nagycsapattal edzenek, lehetőséget kapnak Rubóczki Tibortól a nagycsapat edzőjétől, edző meccseken, kupa meccseken, akár bajnoki fordulókon
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is, hogy bizonyítsanak és helyet szerezzenek maguknak a nagycsapatban.
Szeretnénk, ha minden évben ki tudnánk nevelni 1-2 olyan fiatalt, aki oda
tud érni a felnőtt csapat kispadjára, és
ha lehetőséget kap, a csapat teljesítményéhez csak pozitívumként szolgáljon.
A 2014/2015-os évadot, az új, egyben
tapasztalt vezetőedzővel, Knobloch
Sándorral kezdte meg a csapat. Ez jó
előjeleket jósol, hiszen a Megyei II. osztály U-19-es bajnok napkori csapattal 2
mérkőzést játszottunk, az első mérkőzésen kicsit összeszokatlanul fociztunk,
3-1-es félidei vezetés után 3-5-re maradtunk alul, viszont már a hazai környezetben zajló visszavágón mindenki
kezdte utolérni saját magát és mondhatni simán 6-2-re legyőztük a bajnokcsapatot. Ez köszönhető az új igazolásoknak, a több edzés látogatottságnak,
és a csapaton belüli családias összhangnak.
Timák Csaba
U-16
A 2013/2014-es évben az U-16-os korosztály eredményessége az alábbi: 20
bajnoki mérkőzésen 7 győzelem, 2 döntetlen és 11 vereség, ami csupán a 8.
helyezéshez volt elegendő. 56 rúgott és
95 kapott gól, ami -39-es gólarányt jelentett. A hazai góllövőlista első helyén
Treszkai Béla áll 21 lőtt góllal, második
helyen Sipos Krisztián 13 góllal, harmadik Treszkai József 10 góllal, Takács
József 5 góllal, Pető Balázs, Duleba Sándor, Molnár Zsolt József, Hajdú László,
Sinka Patra és Enyedi Dániel 1 góllal
zártak. A vezetőség mindent megtesz
annak érdekében, hogy a játékosok
eredményesen szerepeljenek. Összességében elmondható, hogy voltak jobb
és rosszabb időszakok. Remélem a jövőben egy összeszedett csapat fog örömet szerezni a szurkolóinknak.
Fülöp Zoltán

