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TÚRMEZEI ERZSÉBET:

Húsvét után
HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek. 
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek. 
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak. 
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak. 
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények. 
Húsvét előtt… kihamvadott remények. 
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!” 
Bús eltemetkezés az éjszakába.
De húsvét lett! Feltámadott a Mester! 

HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel! 
Húsvét után… futni a hírrel frissen! 
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem! 
Húsvét után… új cél és új sietség! 
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! 
Húsvét után… erő, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, 
Akik még mindig húsvét előtt élnek.
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A nyolcadik osztályosok is 
izgalommal teli napok után 
vannak. Január közepén egy 
fontos esemény volt a kö-
zépiskolai felvételi eljárás 
kezdete. Tanulóink a közpon-
ti felvételi után még szóbeli 
felvételiken, alkalmassági 
vizsgán is megmérettettek. 
Fontos döntések előtt álltak. 
Most kellet dönteni, hogy mi 
is az a pálya, amely az elkövet-
kezendő éveket meghatároz-
za majd. A végleges döntésre 
még áprilisig várni kell, de 
ami fontos, hogy a tanévnek 
még nincs vége, sok még a 
megszerzésre váró ismeret, 
amit még el kell sajátítaniuk.  

A farsang mindig izgalma-
kat ígér. Szülők, pedagógu-
sok, tanulók nagy gonddal 
készülnek a jeles napra. Most 
is színvonalas jelmezes felvo-
nulás szórakoztatta a jelenlé-
vőket. Ebben az évben keve-
sebb egyéni jelmezes mellett 
több csoportos jelmezes pro-
dukciót láthatott a nagyszám-
ban megjelent közönség. 
Dicséret a sok ötletes jelmez 
kitalálójának és az ügyes „ke-

zeknek”, akik megvalósították 
az elképzeléseket. Az egyéni 
első helyezett Jakab Vanda 3. 
osztályos tanuló „A fűrészes” 
jelmeze lett. Második helye-
zett „A koldus” Takács Bence 
3. osztályos, és harmadik he-
lyezett „A zombi- Kulcsár Kori-
na 1 osztályos tanuló jelmeze 
lett. A csoportos produkciók 
közül az első az ötödik osz-
tály lett „”A legok”, második a 
hetedik osztály X faktor, har-
madik helyezett a 8. osztály 
„Retró-limbó, negyedik he-
lyezett a 6. osztály „Takarító 
nők” produkciójával. Külön 
díjat kapott Bunász Bence 5. 
osztályos tanuló pantomim 
jelenetéért. Gratulálunk min-
den résztvevőnek.

Március 15. Nemzeti Ünne-
pünk. Hagyomány iskolánk-
ban, hogy tanulóink ünnepi 
műsorral emlékeznek meg 
a márciusi ifjakra. Az iskola 
tanulói ünnepi műsorukban 
megelevenítették az 1848-as 
budapesti utcákat, a lelkes 
márciusi ifjakat, akik lelke-
sedésükkel elszántságukkal 
példát mutattak egész Euró-
pa ifjúságának.

 Ezen az ünnepi alkalmon 
avatjuk gyermekszerveze-
tünk új tagjait, fogadjuk őket 
Kossuth apródjaivá. Az első 
osztályosok fogadalmukban 
ígéretet tettek arra, hogy az 
iskola rendjét megtartva, jó 
tanulmányi munkával, ma-
gatartással méltók lesznek a 
„Kossuth aprója” név viselé-
sére. Köszöntjük őket a gyer-
mekszervezet soraiban. Fo-
gadalmuk megtartásához jó 
tanulást, sok sikert kívánunk.  
E jeles napon jelenlétével 

megtisztelte iskolánkat Gasz-
perné Román Margit Tankerü-
leti Igazgató asszony

Ugyancsak dicséret illeti 
azon tanulóinkat, akik részt 
vettek az angol szavaló verse-
nyen. Idén harmadik alkalom-
mal került megrendezésre a 
verseny. Első helyezett lett 
Koperecz Márton 7. osztályos 
tanuló. Gratulálunk nekik. 

Lezajlottak iskolánkban az 
iskolacsalogató foglalkozá-
sok Mikulásné Bakos Tímea 
tanítónő vezetésével. A leen-
dő elsősök és szüleik ízelítőt 
kaptak az intézményünkben 
folyó oktató- nevelő munká-
ról. Mivel a 4–6 éves gyerekek 
fő tevékenysége a játék, ezért 
igyekeztünk minél több já-
tékkal, játékos programmal 
színesebbé tenni a foglalko-
zásokat az iskolában haszná-
latos fejlesztő eszközökkel, a 
mozgásfejlesztő játékokkal, 
a legújabb informatikai esz-

közökkel-, interaktív táblával, 
tanulói laptopokkal- Lego 
robotokkal, illetve kézműves 
foglalkozásokkal, ahol már a 
húsvétra is készülhettek. Az 
apróságok nagyon jól érezték 
magukat a számukra nyújtott 
foglalkozásokon. 

Fontos információk, 
teendők, időpontok: 

• Tavaszi szünet: 2018. már-
cius 29- április 3-ig

• A tavaszi szünet előtti 
utolsó tanítási nap már-
cius 28., szerda, a szünet 
utáni első  tanítási nap 
április 4., szerda.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, 
hogy akinek megállapításra 
került a halmozottan hát-
rányos helyzet, rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás, 
nagycsaládos igazolással ren-
delkeznek, illetve tartósan 
beteg igazolással rendelkez-

Oktatásról…
A szeszélyes tavaszi időjárásban jó visszaemlékezni az 
elmúlt hónapokra, hetekre. A 2018-as év, mint min-
den évkezdet új feladatokat hozott iskolánk életébe. 
Januárban véget ért az első félév. Minden tanuló a 
félévi értesítőben megkapta az első félévi eredményeit. 
Akadtak kiválóan, jól teljesítők, de sajnos akadt né-
hány tanuló, akinek sokkal jobban, szorgalmasabban 
kell tanulni ahhoz, hogy év végére sikeresen teljesítsék 
a tanév követelményeit és felsőbb évfolyamba léphes-
senek.

Angol verseny győztese 
Koperecz Marcell Farsang

Iskolacsalogató
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nek, juttassák el a határoza-
tokat az iskola titkárságára 
a megfelelő juttatások érvé-
nyesítése miatt. 

Beiratkozás!
Kedves Szülők! 

Értesítjük a kedves szülő-
ket, hogy tanköteles korú 
gyermeküket a 2018/2019-es 
tanévre kötelesek a lakóhe-
lyük, ennek hiányában tar-
tózkodási helyük szerint ille-
tékes, vagy választott iskola 
első évfolyamára beíratni. 

Tanköteles az a gyermek, 
aki 2018. augusztus 31-ig be-
tölti a hatodik életévét, tehát 
2012. szeptember 1.-je előtt 
született. 

Beiratkozás időpontja: A 
hatályos rendelet alapján a 
2018/19-es tanévre a beirat-
kozás az alábbiak szerint tör-
ténik.

Ideje: 2018. április 12. (csü-
törtök) 8 és 18 óra között, il-
letve április 13. (péntek) 8 és 
17 óra között.

Helye: Ibrányi Árpád Feje-
delem Általános Iskola Sényői 

Tagintézménye, 4533 Sényő, 
Kossuth utca 20/C

Az érintett általános iskola 
intézményvezetője tanulói 
jogviszonyról szóló döntését 
írásban köteles meghozni. A 
gyermek szülője/törvényes 
képviselője a tanulói jogvi-
szonyról szóló döntés jogor-
voslattal élhet az általános 
iskola fenntartója felé.

A Nyíregyházi Tankerületi 
Központ fenntartásában lévő 
általános iskola esetében a 
jogorvoslatra vonatkozó ké-
relmet az intézmény székhe-
lye szerint illetékes Nyíregy-
házi Tankerületi Központhoz 
(4400 Nyíregyháza, Sóstói űt 
31/b.) kell benyújtani. https://
senyo.hu/hirdetmeny-az-al-
talanos-iskola-elso-evfolya-
mara-torteno-beiratkozasrol/

A beiratkozáshoz az 
alábbi dokumentumok 

szükségesek:
• a gyermek személyazono-

sítására alkalmas, a nevére 
kiállított lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány (lak-
címkártya),

• az iskolába lépéshez szük-
séges fejlettség elérését 
tanúsító igazolás (ez lehet 
az óvodai szakvélemény 
vagy nevelési tanács-
adás keretében végzett 
iskolaérettségi szakértői 
vélemény vagy sajátos 
nevelésű igényű gyerme-
kek esetében a Szakértői 
Bizottság szakértői véle-
ménye).

• nyilatkozat életvitelszerű 
lakcímről (a beiratkozás-
nál töltendő ki)

• nyilatkozat a közös szülői 
felügyeleti jog gyakorlá-
sára (a beiratkozásnál töl-
tendő ki)

• tartózkodási hely (állan-
dó bejelentett lakcím) 
hiányában nem magyar 
állampolgár esetében re-

gisztrációs igazolás vagy 
tartózkodási kártya vagy 
állandó tartózkodási kár-
tya.

• a gyermek TAJ kártyája.
• A diákigazolvány készí-

téséhez szükséges egy 
okmányirodában készült 
fényképes adatlap, e nél-
kül igazolvány nem készít-
hető. (Ennek készítéséről 
bővebb információ az is-
kola titkárságán kérhető).

Ha bármilyen kérdés merül 
fel a beiratkozással kapcsolat-
ban, akkor kérjük, keressék fel 
az iskola titkárságát munka-
napokon 8 és 16 óra között, 
vagy hívják a 42/231-605-ös 
számot.

Szeretettel várjuk  
iskolánkba a leendő  
első osztályosokat  

és szüleiket!

Pataki Lászlóné
tagintézmény-vezető  

Március 15.  Nemzeti Ünnepünk
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2018. február 23-án ismét megren-
dezésre került a Falugyűlés. Kiemelt 
vendége Dr. Seszták Miklós nemzeti 
fejlesztési miniszter volt, aki a prog-
ram megnyitásaként felszólalásában 
üdvözölte a sényői embereket és 
példaértékűnek nevezte a településen 
folyó munkát, az összetartozás erejét 
és az elért eredményeket.

Pehely Zoltán polgármester érté-
kelte a 2017-es év munkáját, majd 
vázolta a 2018-ban elérendő célo-

kat és azok megvalósításának mikéntjét.
Kölcsey Ferenc ÁMK

Óvoda: 66 gyermek jár az intézmény-
be, ebből 5 fő bölcsődés, 11 fő más te-
lepülésről jár be. A 2017-es Jótékonysági 
bál bevétele 2,1 millió forint volt, melyet 
udvari játékokra és a kerítés rendbeho-
zatalára fordítottak. Az állam ingyenes 
étkeztetést biztosít a gyerekeknek, az 
önkormányzat pedig kirándulásokat és 
egyéb rendezvényeket finanszíroz. A 
2018-as Jótékonysági bálon 2,3 millió fo-
rint gyűlt össze, melyből a régi szabadté-
ri játékokat fogják felújítani, illetve újakat 
vásárolnak majd. Még ebben az évben a 
törvényi változások miatt a bölcsőde ki-
válik az óvoda keretei közül, önálló intéz-
ményként, kötelező feladatként kell mű-
ködtetni. Ennek kivitelezésére és 4 évig 
tartó működtetésére nyertünk támoga-
tást a „Jó kis hely – Biztos Kezdet Gye-
rekházak és kistelepülési komplex gyer-
mekprogramok” elnevezésű pályázaton. 
A támogatás mértéke 39. 991. 297 forint, 
mely tartalmazza a dolgozók bérét és a 
kapcsolódó programokat. A kialakításra 
az IKSZT épületében kerül sor.

IKSZT: Működése folyamatos, rendez-
vényeket, tanfolyamokat szervez és le-
bonyolít. 

Könyvtár: Az állam nem finanszírozza 
megfelelően a működést, ezért az ön-

kormányzat kiegészíti azt a szükséges 
összeggel, hogy a településen élők és 
különösen a gyerekek olvasáskultúrája 
fejlődjön.

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános 
Iskola Sényői Tagintézménye

Továbbra is a KLIK fenntartásában mű-
ködik. A tanulói létszám 104 fő, ebből 
más településről 17 fő jár be. A tanítás 
– tanulás mellett folyamatosak az iskolai 
programok, rendezvények, többek kö-
zött az Erzsébet-tábor, tanulmányi verse-
nyek, valamint beindult a Robot-LEGO, 
melyre 1.250.000 forint támogatást ka-
pott az iskola. A 2018-as évben a KLIK 
finanszírozásában megkezdődik a tor-
naöltöző és a vizesblokk felújítása, az 
önkormányzat pedig járdák kiépítését 
tervezi.

Szociális Szolgáltató Központ
Maximális kihasználtsággal működik. 

Étkeztetésben 40 fő vesz részt, házi se-
gítségnyújtásban 40 fő, jelzőrendsze-
res segítségnyújtásban 10 fő részesül. 
Az idősek klubja 50 taggal működik, a 
bentlakásos idősek otthonában 34 idős, 
beteg embert látnak el. Mivel 2017. 
december 31-én a NYITÖT felbomlott, 
fenntartóváltásra kényszerült az önkor-
mányzat, ezért 2018-tól Nyírturával kö-
zösen fogja működtetni az intézményt. 
Pályázaton elnyert 87 millió forintból 
férőhelybővítésre, valamint a nappali 
ellátás korszerűsítésére kerül sor. A kivi-
telezés folyamatban van, az új épület ter-
vezett átadási ideje augusztus 31-e.

Egészségügy
Az új háziorvos, Dr. Gáti Ottó 2017. no-

vember 1-től praktizál községünkben, 
a visszhangok alapján a betegek elége-
dettek munkájával. A központi ügyelet 
továbbra is Kemecsén működik, a védő-
női feladatokat pedig Csík Andrea látja el. 
Jó lenne, ha a betegbiztosítási kártyákat 
minél többen visszahoznák a településre, 

hiszen az állam ezek száma alapján finan-
szírozza a helyi egészségügyi ellátást. 

Közmunka
A 2017-ben átlagosan 100 ember dol-

gozott közcélú foglalkoztatottként a te-
lepülésen, melyet az állam 134.065.367 
forinttal finanszírozott. Ez az összeg tar-
talmazza a munkások bérét, a beszer-
zett anyagok és eszközök árát. Sokan 
dolgoznak az intézményekben kisegítő-
ként, a járdákat, közutakat, csatornákat, 
temetőket teszik rendbe, térkövet ön-
tenek, a segítségükkel lehet csak tiszta 
és rendezett a településünk. Köszönjük 
munkájukat! Sajnos 2018-ban már csak 
87 főt tud alkalmazni az önkormányzat, 
ennyit finanszíroz az állam, de valószínű-
leg ez a létszám is elég lesz ahhoz, hogy 
ugyanúgy folyjék az érdemi munka, mint 
eddig.

Önkormányzat 
Feladata a köztemetők fenntartása, a 

közvilágítás biztosítása, az önkormány-
zati közutak rendbe tétele, a telepü-
lés-üzemeltetés, a közétkeztetés és a 
szociális feladatok ellátása.

2017-ben is Nyírturával közösen mű-
ködött, a polgármesteri hivatalban 3 
főállású alkalmazott dolgozik és közcé-
lú foglalkoztatottak segítik az ott folyó 
munkát. Az ellátandó feladatok sokré-
tűek, megpróbálják azokat úgy intézni, 
hogy az ügyfelek minél nagyobb meg-
elégedésére szolgáljanak. 

Ettől a hónaptól kezdődően a GI-
GANET Nyírtura-Sényő-Nyírtét vonalon 
oszlopokat telepít a községek utcáira. A 
beruházás 100%-os állami támogatás-
sal és a beszerzett engedélyekkel alátá-
masztva valósul meg.

Adóbevételek: Iparűzési adóból 
14.573.450 forint, gépjárműadóból 
7.982.654 forint érkezett be, de ez utób-
bi 60%-a az államot megillető rész, csak 
40%-ot tarthat meg az önkormányzat.

Sényői Településüzemeltetési 
Nonprofit Kft

A különböző beruházások lebonyolí-
tásában, valamint a TAO-s és egyéb pá-
lyázatok kivitelezésében – mint eddig is 
– maximálisan részt vesznek.

Sényőért ’99 Közalapítvány
Az elmúlt évben 306.000 forint érke-

zett az alapítvány számlájára, elsősor-
ban az 1%-os befizetésekből, melyből 
az iskolát, óvodát és a szociálisan rászo-
rultakat támogatják. Kérik Sényő Község 
lakosságát, hogy a 2018-as adóbevallás 
mellé idén is csatolják az 1%-os nyilatko-
zatot és ajánlják fel az alapítványnak.

KÖZMEGHALLGATÁS 2018
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Civil szervezetek
A Sényői Nőszövetség, az Ifi-Zóna 

Egyesület, a Sényői Környezet- és Ifjú-
ságvédelmi Polgárőr Egyesület minden, 
a településen megrendezett programon 
– pl. Mihály-napi forgatag, Idősek kará-
csonya, Falunap, Fáklyás-felvonulás, stb. 

– aktívan részt vesz. 
Sényő-Carfinex FC

A futballcsapat a megye élvonalá-
hoz tartozik, pályázat útján 2017-ben 
29.716.327 forint támogatást kapott. Cél 
az NB III-ba való feljutás, melynek felté-
telei vannak: öltöző bővítése, a főpálya 
rendbetétele, vendégszektor kialakítása. 
A tervek között szerepel még a korlátok 
kicserélése és füves kispálya kialakítása. 
A munkálatok március 5-én kezdődnek 
el.

Tervek
A Szociális Szolgáltató Központ régi 

épületének energetikai korszerűsítése, 
egy 20-27 személyes kisbusz vásárlása, 
az orvosi rendelő külső-belső felújítása 
és eszközeinek fejlesztése, a belterületi 

csapadékvíz elvezetése és a záportározó 
kialakítása (átadás 2018. szeptember 30.) 
után az „álompark” létrehozása: a járdák, 
parkolók, játszótér, kondi park kialakítá-
sa az elkövetkezendő évek feladata lesz.

A Falugyűlés zárásaként Németh Gá-
bor rendőr őrnagy a Kemecsei Rendőrőrs 
vezetője számolt be Sényő közbiztonsá-
gi helyzetéről, mely javuló tendenciát 
mutatott 2017-ben annak ellenére, hogy 
korábban sem számított községünk az 
úgynevezett „fertőzött területek” közé.

A hozzászólások után – mint minden 
évben – tombolasorsolásra került sor, 
melynek fődíját, egy „okos-televíziót” a 
Bandula család nyerte meg.

(H.Sz.Cs.A.)

EGYHÁZI HÍREK

Anonim felajánló segít-
ségével sikerült felújítani a 
sényői görög katolikus ká-
polnát. Tisztasági festésnek 
indult, de a falak és a meny-
nyezet is leomlott, így gipsz-
karton felszerelésére volt 
szükség több mint 200 négy-
zetméteren. Erre üvegszövet 
tapéta került, amely hosszú 
évtizedekig megvédi a repe-
désektől a felületet. Erre ke-
rült a festékanyag, ami telje-
sen megváltoztatta a kápolna 
eddigi jellegét, még szebb, 
még áhítatosabb lett. Leírva 
pás sor a történet, de egész 
február hónapban naponta 
5-6 ember dolgozott, hogy 
ez megvalósulhasson. A hívek 
márciusban vehették birtok-
ba a megújított templomot, 
ahol megemlékeztünk el-
hunytainkról, azokról az em-
berekről, akik szintén nagyon 
szerették templomunkat, s 
akik odafent - hitünk szerint 
- látják, milyen szépen meg-
újult. 

Az igazi templomnak tük-
röznie kell az Isten országát. 
Nem tudom, a mennyország-
ban mennyien vannak, de a 
mi templomunkban még van 
férőhely. Tehát Jézus, én, a 
sényői hívek várjuk azokat az 

érdeklődőket, akik még nem 
látták a felújított templomot, 
hátha megtalálják a helyüket 
benne.

Jézus azért adta életét az 
emberekért, hogy ne nekünk 
kelljen meghalnunk bűne-
ink és gyarlóságaink miatt. 
Szabadságot adott nekünk, 
hogy úgy éljük az életünket, 
ahogy akarjuk, de az ember 
szeretné méltón élni 
az életét, hogy 
jó édesapa, 
édesanya, 
t e s t v é r, 
g y e r -
mek le-
h e s s e n . 
Úgy tud-
juk méltón 
m e g h á l á l n i 
Krisztus áldozatát, 
ha értékeljük azt, megcsodál-
juk, s a szívünkben hordoz-
zuk. Ha megállunk egy híres 
festmény előtt, műveltségün-
ket, értékítéletünket kifejezi 
az ott eltöltött idő. Minél in-
kább elkötelezettek vagyunk 
a művészet iránt, annál hosz-
szabban csodáljuk meg azt a 
festményt. Jézus áldozatának 
értékelése sem tarthat egy öt 
másodpercnyi időben, több 
idő kell hozzá, hogy értékel-

jem, érzékeljem, hogy tudott 
Jézus értem ekkora áldozatot 
hozni. Mi tett engem ennyire 
értékessé és egyedülivé? S 
ezeket az értékeket az Isten 
mindig látja, mások csak ak-
kor, ha jól becsomagoljuk, 
vonzóvá tesszük. Isten min-
denkor időszerű és értékes 
ajándékokat ad nekünk, ha 
otthonosan mozgunk az ő 

közelében, de ha 
eltávolodunk 

tőle térben 
és időben, 
szokása-
i n k b a n , 
n e h é z 
visszatér-

ni, akár-
csak a szülői 

házhoz az el-
szakadt gyermekek-

nek. Ám ahogy ők is érzik, 
hogy jó otthon, a lelkük meg-
könnyebbül, a szívük szere-
tettel teljes lesz, boldogok 
lesznek, mint egykor gyer-
mekkorukban. Ilyen érzése-
ket találhatnak azok is, akik 
régen voltak már templom-
ban s talán vágytak haza, de 
nem volt idejük, bátorságuk 
még hazajönni.

Húsvét a feltámadás, de a 
megújhodás ünnepe is. Az 

apostolok Jézus életében 
nem úgy néztek Jézusra, mint 
a föltámadás után. Jézus éle-
tében az apostolokban még 
voltak kérdések, kétkedések, 
de a föltámadás után már 
tudták, hogy mit tett értük 
Jézus, milyen halálosan sze-
rette őket, s már ők is képessé 
váltak arra, hogy feláldozzák 
másokért az életüket.  Nagy 
hálával tekintünk mindenki-
re, aki a 2018-as húsvétot szá-
munkra, görög katolikusok 
számára ilyen emlékezetessé 
tette, hogy felújult templo-
munk, átvarázsolódott és azt 
szeretnénk, ha a mi lelkünk-
ben legalább ennyire meg 
tudnánk szépülni – ez való-
ban a közösségünk feltáma-
dása lehetne. Rajtad is múlik, 
ezt mennyire érzed fontos-
nak, mennyire hív téged a föl-
támadt Krisztus.

Befejezésül szeretném 
mindenkinek megköszönni, 
aki bármiben segítette ezt a 
hatalmas, évtizedekre kiható 
munkát, jutalmul vatikáni va-
lutában fizetek: Isten fizesse 
meg!

A község minden lakójának 
áldott húsvéti ünnepeket kí-
vánok!

(Lippai Csaba)

Templomfelújítás
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A Szociális Szolgáltató Köz-
pont a decemberi rendez-
vénysorozatok után pihenés 
nélkül végezte 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 gon-
dozottjaikat, hétvégén és ün-
nepnapokon is kapcsolatban 
vannak a szolgáltatást igény-
be vevőkkel. A bentlakásos 
részlegben is biztosított a 24 
órás felügyelet, az egészség-
ügyi ellátás, a folyamatos ápo-
lás-gondozás. 

Az év első munkanapját 
szervezeti változással kezd-
tük. A Nyírségi Többcélú Kis-
térségi Társulás december 
31-én megszűnt, így január 
1-én visszakerültek a szociális 
feladatok az önkormányza-
tokhoz. Jelenleg a Sényői és a 
Nyírturai Önkormányzat által 
létrehozott intézményfenn-
tartó társulásnál folyik az új 
működési engedélyeztetési 
eljárás, így valószínű, hogy 
április 1-től az újonnan létre-
hozott társulás fenntartásába 
kerül intézményünk.

A fenntartóváltások az in-
tézmény életében nem okoz-
tak fennakadásokat, a lakók, 
a dolgozók a változásokból 
szinte semmit nem észleltek, 
hiszen a szakmai munka a 
megszokott mederben folyt 
tovább.

Szintén az év első mun-
kanapján kisebb riadalomra 
ébredtek lakóink. Az idősek 
otthonában csőtörés kelet-
kezett, sajnos jelentős anyagi 
kárral kezdtük az évet, hiszen 
háromszázezer liter meleg víz 
folyt be az épület vizesblokkja 
alá. A hiba kijavítása még az-
nap reggel megtörtént, és kü-
lönböző szakvélemények be-
érkezése után a kárelhárítást 
is megkezdhettük. A biztosí-
tó a valós kár töredékét téríti 
meg, így komoly anyagi terhet 
vállat át önkormányzatunk. Az 
intézmény gazdasági hely-
zete az elmúlt évben is stabil 
volt, 2017. évet 13 millió forint 
pénzmaradvánnyal zártuk. 

Az intézmény 2017-ben is 
gondoskodott a lakók és a 
bejáró klubtagok szabadide-
jének hasznos eltöltéséről, a 
szociális szolgáltatások szük-
ség szerinti igénybevételének 
lehetőségéről. (Itt meg kell je-
gyeznem, hogy a programok 
szervezésért, lebonyolításáért 
a klub dolgozói, és a mentálhi-
giénés munkatársunk dicsére-
tet érdemelnek.) Ellátottaink 
száma nem változott, minden 
szolgáltatásunk maximális ki-
használtsággal működik. Az 
idősek otthonában a várólista 
többszörös, legalább két évre 
elengedő várakozó számmal 
rendelkezünk. 

2017-ben is rendezvények, 
események sora biztosította 
a lelki, fizikai és szellemi fel-
töltődősét lehetőségét.  Az év 
első rendszeres és mozgalmas 
eseménye a farsang. Április-
ban a Sz-Sz-B Megyei Önkor-
mányzat (Megyeháza) díszter-
mében a vers- és prózamondó 
versenyen voltunk, ahol több 
klubtagunk is sikeresen mé-
rettette meg magát.

Júniusban Megyei Kulturális 
Seregszemlén, Nyírtelken sze-
repeltek klubosaink.

Szintén júniusi esemény ke-
retében Poroszlón a Tisza-tavi 
Ökocentrumban is jártunk. 
Júliusban Hajdúnánáson vol-
tunk 160-an, a gyerekekkel 
közösen fürdőzni. Augusztus 
elején a kisvárdai Várfürdőben 
szintén 160 fővel strandol-
tunk. 

Még ebben a hónapban 
Bogácson töltöttünk a klubta-
gokkal 4 napot.

Szintén augusztusi ese-
mény, Tiszabercelen a Regi-
onális Nyugdíjas Találkozón 
voltunk.

Szeptemberben Nyíregyhá-
zán az Erdei Tornapályán szel-
lemi és kulturális vetélkedőn 
vettünk részt, ahol a bentlakós 
ellátottak a klubosokkal mér-
ték össze szellemi erőnlétüket.

Szeptemberben a „Magyar-
ország Szeretlek” program 

keretében egész napos ren-
dezvényt szerveztünk, ahol 
minden jelenlévőt a hagyo-
mányápoló foglalkozások 
után, (közben) vendégül lát-
tunk. Októberben több alka-
lommal az időseinket Idősek 
Világnapja rendezvény kere-
tében köszöntöttük.

Voltunk Nyíregyházán a re-

formátus templomban, ahol 
Seszták Oszkár úr, a Sz-Sz-B. 
Megyei Önkormányzat elnö-
ke kitüntetésben részesítette 
polgármesterünket az idősek 
szeretetéért, támogatásáért.

Még októberben Regionális 
Nyugdíjas Találkozót szervez-
tünk Sényőn, ahol 14 telepü-
lés képviseltette magát. A ren-
dezvényt a önkormányzatunk 
és a Nemzedékek Biztonságá-
ért Alapítvány támogatta.

Novemberben a szociális 
munkások köszöntése, név-
naposok ünneplése, adventi 
előkészületek megszervezése 
a fő tevékenységünk. Decem-
ber az advent, majd a kará-
csonyi rendezvénysorozatok 
hónapja, ahol a dolgozók, 
klubtagok minden hétvégén 
kiveszik a részüket a helyi ha-
gyományok megteremtése és 
megtartásuk érdekében.  De-
cemberi esemény az idősek 
karácsonyi köszöntése is. 

Megyei és település szin-
ten decemberben köszöntjük 
az 50. 60. éves házassági év-
fordulós párokat. 2017-ben a 
Nyíregyházi Római Katolikus 
Templomban a sényői idő-
seket is köszöntötte Seszták 
Oszkár a Megyei Közgyűlés 
elnöke a karácsony és az 50. 
éves házassági évforduló al-
kalmából.

Ellátottainkkal rendszere-
sen részt veszünk a könyvtár-
ban szervezett Bibliai órákon, 

nemzeti ünnepeinket az 
intézményben méltóképpen 
megünnepeljük, önkormány-
zati rendezvényeken, Falu-

 Szociális Szolgáltató Központ: 

Bentlakósok farsangoltak 2018-ban is.

A finom fánkról gondosko-
dó Erika és Jolika

A dolgozók csapatának 
egy része
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Tények – 2017, Tervek – 2018

napokon rendszeresen részt 
veszünk. 80, 90, 95 éves lakó-
inkat házi és családi ünnepség 
keretében köszöntöttük.

2017-ben a nappali ellátás 
korszerűsítése címén jelentős 
beruházásba kezdünk, melyre 
a TOP 4.2.1.-15 program kere-
tében 87.030 ezer Ft-os 100 % 
intenzitású állami támogatást 
nyertünk. Az évet jelentős 
szervezeti változással zártuk.

2018. tervek: Rendszeres 
szabadidős programok biz-
tosítása, meglévő régebbi 
épületeink belső felújítása, 
eszközök, bútorzatok cseréje, 
fűtésrendszer teljes korszerű-
sítése, az idősek otthonában 
a férőhelyszámok bővítése, 
nappali ellátás új épületének 
befejezése, szolgáltatások 

átköltöztetése. Településünk 
képviselete megyei és regio-
nális rendezvényeken, szép 
korúak köszöntése település-
szinten.

Jó hír azoknak, akik 40, 50, 
netán 55 évesek! A tudomány 
állítása szerint nekik még van 
legalább 25 évük ahhoz, hogy 
elérjék az öregkort, hiszen ma 
már a felnőttkor közepe 50 év-
nél kezdődik.

Most lássunk pár érdekessé-
get a mai emberi életkor sza-
kaszairól!

1. A felnőtt életkor 50 évet 
ölet fel, és csak 75 éves kor 
után számít egy ember idős-
nek, öregedőnek.

2. Az eddigi felfogásokkal, 
nézetekkel ellentétben 50 és 

75 év között a mentális képes-
ségek nem hogy hanyatlani 
kezdenek, hanem sok esetben 
még javuló tendenciát mutat-
nak.

3. Ez a legértékesebb élet-
kor, mert kellően tapasztalt az 
ember, de még mindig élete 
teljében van, és a terhelhető-
sége, munkabírása is megfe-
lelő. A statisztikai felmérések 
szerint ma a legtöbb boldog 
ember 60-65 év körüli.

4. A kutatók szerint, akik ma 
50-55 évesek, csak 80 éves ko-
rukra válnak időssé, így előt-
tük áll az élet, amely számos 
lehetőséget, szépséget tar-
togat, és ott van a szabadság 
is, hiszen ebben a korban az 
ember már igazán azt teheti, 
amit szeret.

Az idős ember  
tízparancsolata:  

Életet az Éveknek  
Országos Nyugdíjas  

Szövetség szerint,  
természetesen 75. éven 

felülieknek
1. Ahogy a természetben a 

virradatot a nappalok, az es-
ték, az éjszakák követik, úgy 
az emberi életben is a születés 
után a gyermekkor, az ifjú- és 
felnőttkor, az öregkor. Készülj 
rá!

2. Ne hidd el, hogy az örege-
dés, az öregség egyenlő a be-
tegségekkel. Tudatosítsd ma-
gadban, hogy az idős kornak 
nemcsak hátrányai, hanem 
előnyei, szépségei és örömei 
is vannak.

3. A hosszú élet úgy jó, ha 
minél több benne az egész-
ségben megélt esztendő. 

Nem az a fontos, hogy sokat 
egyél és igyál, hanem a jóízű, 
egészséges táplálkozás aján-
lott.

4. Mindenben legyél mér-
téktartó, csak a szeretettel, 
tisztességgel és az emberség-
gel ne takarékoskodj. Mint két 
szemed világát, úgy őrizd em-
beri méltóságodat.

5. Ne hagyd magad, ne add 
fel megpróbáltatások esetén 
sem, ne engedd magad leírni, 
elszigetelni. Legyél tevékeny, 
vegyél részt a társadalmi, kul-
turális munkában, a közösségi 
életben. Ha teheted, ne ma-
radj egyedül, mindig legyenek 
társaid. Amíg élünk, semmi 
sem késő.

6. Soha ne feledkezz meg 
arról, hogy te is voltál fiatal, és 
emlékeztesd az ifjakat, hogy 
ők is lesznek öregek – ha meg-
érik.

7. A nagymamák és nagy-
papák legszebb ajándékai az 
unokák.

8. A legnagyobb kincsed: 
saját életismereted és életta-
pasztalatod, amely attól válik 
értékessé, hogy felhasználod 
és szétosztod.

9. Az öregedés folyamata 
megállíthatatlan, de lassítha-
tó, miként az elmúlás is fel-
tartóztathatatlan, ám valame-
lyest késleltethető.

10. Az idős ember a jelen-
ben él, és a múltra emlékezik, 
de nem mindegy számára, 
milyen nyomot hagy maga 
után, milyen jövő elé néznek 
utódai. Ne feledd, nemcsak 
megérkezni, de elbúcsúzni is 
tudnunk kell.

Vass Istvánné

Kedves Sényőiek! 
A húsvét és a feltámadás áldott ünnepének boldog öröme 

tölti be a szívünket. A sok szürke hétköznap gondja és baja 
az ünnep közeledtével egy kicsit, ha csak néhány napra is, de 
háttérbe kerül.

Intézményünk minden lakója és dolgozója nevében ké-
rem,  fogadják szeretettel  húsvéti jókívánságainkat!   

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Téltemetés 2018.

Március a hagyományos Nőnapi rendezvénnyel kezdő-
dött, majd az első negyedéves névnaposok köszöntésé-
vel folytatódott.
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George Thomas plébá-
nos volt New England-nak 
egy kis városkájában. Hús-
vét reggelén, amikor zsúfolt 
templomában felment a szó-
székre prédikálni, egy régi, 
rozsdás, rozoga madárkalit-
kát vitt magával és letette a 
szószék párkányára. Persze 
mindenki meglepődve nézte 
és kíváncsian várta, mi fog itt 
történni. A plébános elkezd-
te a prédikációt:

Amikor tegnap végig-
mentem a Főutcán, szembe 
jött velem egy fiatal gyerek, 
kezében lóbálta ezt a ma-
dárkalitkát, és a kalitka alján 
három kis vadmadár lapult, 
reszketve a hidegtől és a fé-
lelemtől. Megállítottam a fiút 
és megkérdeztem:

– Na, mit viszel magaddal?
– Csak ezt a három vacak 

madarat – felelte.
– Aztán mit akarsz csinálni 

velük? – kérdezősködtem.
– Hazaviszem őket és szó-

rakozom velük – felelte. – 
Feldühítem őket, kihúzom a 

tollaikat, egymás közötti vi-
adalra uszítom őket. Élvezni 
fogom.

– De előbb-utóbb bele-
unsz majd. Utána mit csi-
nálsz velük?

– Ó, van otthon két macs-
kánk – mondta a fiú –, azok 
szeretik a madárhúst. Meg-
etetem őket velük.

Hallgattam egy kicsit, az-
tán ismét megszólaltam:

– Fiam, mennyit kérsz a 
madarakért?

– Nem kellenek magának 
azok a madarak, atya. Hiszen 
azok csak vacak szürke me-
zei madarak Még énekelni 
sem tudnak. Még csak nem 
is szépek.

– Mennyit akarsz értük? – 
kérdeztem ismét.

A fiú végignézett rajtam, 
mintha megbolondultam 
volna, aztán megmondta az 
árat: tíz dollár. Kivettem a 
zsebemből a tíz dollárt, oda-
adtam a gyereknek. A fiú le-
tette a kalitkát a földre és egy 
pillanat alatt eltűnt.

Én aztán felemeltem a ma-

dárkalitkát, elvittem a közeli 
parkba, ott letettem, kinyi-
tottam az ajtaját, és szaba-
don engedtem a madarakat.

Miután Thomas plébános 
elmondta a kalitka történe-
tét, mindjárt egy másik tör-
ténetbe kezdett:

Egy nap a Sátán és Jézus 
között párbeszéd folyt. A Sá-
tán épp az Édenkertből jött 
és büszkén dicsekedett:

– Az egész emberiséget a 
kezeim közé kaparintottam. 
Csapdát állítottam nekik 
olyan csalétekkel, amelynek 
nem tudnak ellenállni. Mind 
az enyémek!

– Mit fogsz csinálni velük? 
– kérdezte Jézus.

– Szórakozni fogok velük. 
Megtanítom őket, hogyan 
házasodjanak és hogyan 
váljanak el egymástól; feldü-
hítem őket, meg arra is meg-
tanítom, hogyan gyűlöljék 
és kínozzák egymást; hogy 
részegeskedjenek és kábí-
tózzanak; arra, hogy fegyve-

reket és bombákat találjanak 
fel és öljék egymást. Nagyon 
fogom élvezni – mondta a 
Sátán.

– Mit csinálsz majd velük 
akkor, ha eleged lesz a játék-
ból?

– Megölőm őket! – felelte 
a Sátán.

– Mennyit kérsz értük? – 
érdeklődött tovább Jézus.

– Nem kellenek neked 
azok az emberek! Nem jók 
azok semmire! Megveszed 
őket, ők pedig csak gyűlölni 
fognak. Leköpnek, megát-
koznak és megölnek. Nem 
kellenek ők neked!

– Mennyit kérsz? – kérdez-
te újból Jézus.

A Sátán végignézett Jé-
zuson és megvető gúnnyal 
mondta:

– A véredet, az összes köny-
nyedet és az egész életedet!

Jézus így szólt:
– Megegyeztünk! – aztán 

kifizette az árat…
Ezzel George Thomas plé-

bános fogta a madárkalitkát 
és lement a szószékről.

LELÓCZKY GYULA:  Egy megdöbbentő történet

Óvodai élet
Alig temettük el a telet a farsangolás-

sal, értékeltük félévi munkánkat, máris 
jönnek az újabb feladatok, intézmé-
nyünkben feladat ellátási változások.

Amire megjelenik, községünkben az 
Igazmondó első száma már az óvodás 
gyermekeink túl vannak a Ta-
vaszköszöntő nyíltnapunkon. 
Anyukák, apukák, nagyma-
mák, óvodai dolgozók a 
gyerekekkel közösen ké-
szültek a tavasz legszebb 
ünnepére, a húsvétra.

Szebbnél szebb húsvéti 
tojásokat készítenek külön-
böző technikákkal. Az április, 
május óvodánkban az anyák 
napjára és ballagásra való felkészü-
lés ideje is. A nagycsoportos gyerekek 
nem csak édesanyjukat, nagymamáikat 
köszöntik kedves műsorukkal, hanem 
hagyományunkhoz híven ellátogatnak 
az idősek otthonába is ahol mindig ked-
vesen, szeretettel fogadják őket az ott 

élő és dolgozó emberek.
2018. június 1-én búcsúzik óvodánk-

tól 16 nagycsoportos gyerek, akik szep-
tember 1-én megkezdhetik az általános 
iskola első osztályát. Óvodánk nevében 
sok sikert kívánunk az iskolai életükhöz, 
tudásuk gyarapításához.

2018. augusztus 31-én az óvo-
da-bölcsődei intézményegységünk 
megszűnik, a kétéves korú gyermekeket 
már az óvodai feladatellátásba nem ve-

hetjük fel.
2018. szeptember 1-től mini bölcsőde 

fogja fogadni 20 hónapos kortól 3 éves 
korig a bölcsődés korú gyerekeket. Ez a 
feladat-ellátási hely is a Sényői Kölcsey 
Ferenc ÁMK-hoz tartozó intézmény lesz.

Felhívom a kedves szülők figyelmét, 
hogy a bölcsődébe és az óvodába is a 
Sényői Kölcsey Ferenc ÁMK óvodájába 

kell beíratni a gyerekeket. Az óvodá-
ba járás a gyermek 3 éves korától 

kötelező! Az a gyerek, aki a 3. 
életévét 2018. augusztus 31-
ig betölti, kötelező beíratni 
az óvodába. 

A beiratkozás időpontja 
2018. április 9. – 2018. április 

13-ig fog tartani. A beiratko-
zásra hozza magával a gyermek 

személyét igazoló dokumentumo-
kat, TAJ kártyáját, és a gyermekét is.
Intézményünk dolgozói és óvodás 

gyermekeink nevében áldott, békés hús-
véti ünnepeket kívánok!

Csobánné Mikulás Edit 
óvodavezető
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A jótékonykodással a tavalyi évi udvari 
játékok fejlesztését folytatva egy csoda-
szép csúszdatorony vásárlását tűztük ki 
célul.

A bált megelőző napokban az előkészü-
letek – dekorációk készítése, tornaterem 
díszítése – jó  hangulatban zajlottak. Óvó-
nők, szülők és gyerekek ilyenkor egy kicsit 
közelebb kerülnek egymáshoz. Mindenki 
vidám, felszabadult, éppúgy, mint a bál 
utáni takarításnál, ezért sokszor három 
naposnak tűnik a bál.

Hasonló lelkesedéssel készültek a bálra 
a műsorban szereplők is. A pénteki főpró-
bán már érezni lehetett a műsor ízét.

A fellépők színvonalas műsorral lep-
ték meg a közönséget, a legkisebbek – az 
óvodások – kezdték, akik lelkesedésükkel 
megalapozták az est további hangulatát. 

Az óvoda dolgozói és a szülők közös pro-

dukcióval kedveskedtek a közönségnek. 
Fénytechnikával tarkított struccos táncot 
mutattak be. A felkészülés már hetekkel a 
bál előtt megkezdődött. A próbák mindig 
felszabadult, jó hangulatban zajlottak. A 
műsor blokk végére igazi báli hangulatot 
sikerült teremteni.

Az ízletes vacsora után kezdődött az 
igazi mulatozás és tartott reggelig, mely-
ről az L.K.BEAT Zenekar gondoskodott.

A bál előtti órákban, amikor végignéz-
tünk az ünneplőbe öltöztetett termen, bol-
dogsággal gondoltunk arra, hogy meny-
nyire szerencsések vagyunk. Szerencsések, 
mert egy olyan településen élhetünk, ahol 
gyermekeink gyönyörű körülmények kö-
zött tölthetik mindennapjaikat, és szeren-
csések vagyunk, hogy ezek a kicsi lények 
ennyi embert tudnak mozgósítani csupán 
a mosolyukkal. Büszkén mondhatjuk, 

hogy bennünket, sényőieket, szépség, és 
szeretet vesz körül.

Bevételünk ismét arról tanúskodik, hogy 
érdemes egy nemes cél érdekében össze-
fogni, hiszen a belépők, támogatójegyek, 
a tombola jegy eladásának, valamint a 
sok-sok anyagi támogatásnak köszönhe-
tően óvodánk 2.300.000 forinttal gazda-
godott. A szülők, dolgozók és gyermekeink 
nevében mérhetetlen hálával fejezzük ki 
köszönetünket a sok-sok támogatásért.

Oly sokan tettek a rendezvényhez anya-
gi-, valamint tombola felajánlást, hogy 
ezúton szeretnénk név szerint felsorolva 
megköszönni mindenkinek a támogatást.

Köszönjünk, hogy velünk együtt úgy 
gondolták, a jószándékú támogatás és az 
önfeledt szórakozás remekül ötvözhető, és 
ezzel a gesztussal egy hasznos, gyermeke-
ink boldog perceihez hozzájáruló, nemes 
cél megvalósulását segítették.

A szervezők nevében:
Seres Emese
SZMK elnök

Óvodabál 2018
2018. február 16-án az óvoda dolgozói és szülői munkaközössége közös erő-
vel és elhatározással ismét jótékonysági bált szervezett.  Az elmúlt években 
az önkormányzatnak, valamint a pályázati forrásoknak köszönhetően óvo-
dánk épült, szépült. Bárki betér gyermekeink második otthonába, távozás-
kor méltán dicséri a mi kis óvodánkat.

Támogatóink voltak:
P.Z.SPED KFT., Sényő Község 
Önkormányzata, Sényő Tele-
pülésüzemeltetési Nonprofit 
Kft., Sényői Nőszövetség, 
Tisztaság Plusz Kft., Gumi 
Impex Kft., Bessenyei Csaba, 
Bessenyei Ildikó, Papp József 
Zsolt, Papp Józsefné, Nagy 
János és családja, Vass István-
né, Virágh István és családja, 

Czimbula Áron Bendegúz, 
Virágh Krisztina, Czimbula 
Gergő, Pehely Evelin, Pehely 
Zoltán, Bakkancsos Istvánné, 
Bódiné Sárosi Krisztina, Bóm 
Gábor, Kardos Ferenc, Kardos 
Sándor, Kardos Zsolt, Krausz 
Róbert, Leffelholcz Attila, Mi-
kulás Kálmánné, Mikulás Nor-
bert, Csobán Gergő, Dr. Gáti 
Ottó János, Dr. Kardos Csaba, 

Gulyás István, Gulyásné Kiss 
Judit Veronika, Horeczky Zol-
tán, Horeczkyné Szabó Csilla 
Anita, Jánócsik Attila, Jenei 
Miklósné, Pataki Eszter, Pataki 
László, Pataki Lászlóné, Pataki 
Péter, Román Demeterné, Ru-
bóczki Tibor, Ruska Józsefné, 
Rutovics Sarolta, Sárosi Zol-
tánné, Varga Benjámin, Varga 
Tímea, Zsoldos Emese, Ber-

tók Hanna és családja, Hathá-
zi Dorina és családja, Kanalas 
Szabrina, Lábas Milán és csa-
ládja, Lábas Zalán és család-
ja, Molnár Csaba és családja, 
Nagy Lívia és családja, Orosz 
Jázmin és családja, Pányiszkó 
Mira és családja, Pehely Csa-
ba és családja, Suba Balázs 
és családja, Terdik József és 
családja
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Sokszor írtam már a könyv-
tárban megrendezett progra-
mokról, a látogatottságról és 
új könyvekről, ebben a cikkben 
viszont fel szeretném hívni a 
figyelmet olyan dolgokra és 
helyzetekre, amely a legtöbb 
könyvtárhasználó számára el-
fogadott és természetes, mégis 
akadnak köztük olyanok is, 
akiknek nem annyira nyilván-
való és kézenfekvő a könyvtári 
rend megtartása, a szabályok 
betartása.

Elsőként említeném a köl-
csönzött könyvek állapotát. 
Ügyeljünk arra, hogy könyve-
ink lapjai ne legyenek gyűröt-
tek, ne hajtsuk be a lap sarkát, 
ne hagyjuk nyitva, szétfeszít-
ve, lefelé fordítva. Használ-
junk könyvjelzőt. Tisztán kell 
tartanunk a könyvek belsejét 
is: a kölcsönkapott könyvek-
be soha ne írjunk, ne firkáljuk, 
ne húzgáljuk alá a számunkra 
fontos részeket, mert ezzel 
elrontjuk a következő fel-
használó, olvasó tanulását, 
szórakozását. A könyvtár min-
denkié! Együtt használjuk, 
többek között ezért is kell rá 

vigyázni. Olvasás közben ne 
étkezzünk! Mossunk kezet, 
hiszen koszos ujjal lapozva 
könnyen összepiszkoljuk a 
könyvet, az utánunk követ-
kező kölcsönző pedig nem 
szívesen veszi majd a kezébe 
a zsíros, maszatos, esetleg 
„rossz szagokkal” átitatott ol-
vasnivalót. Az innivalóval is 
legyünk óvatosak, hiszen elég 
egy mozdulat és eláztatjuk 
az olvasmányunkat. A könyv 
megóvása érdekében, amikor 
leveszünk a polcról egy köte-
tet, azt lehetőleg ne a gerinc-
nél fogva tegyük. Egy ideig 
bírni fogja, de előbb utóbb 
meglazul és leszakad vagy 
megreped a gerinc.

Az elővigyázatosság ellené-
re mégis előfordulhat, hogy 
a kikölcsönzött könyv meg-
rongálódik, összekoszolódik, 
majd ebben a formában kerül 
vissza a könyvtárba. Ilyenkor 
fel kell mérni a könyv állapo-
tát, és ha nagyobb mértékű a 
károsodás, a könyvtári tagot 
felszólítjuk egy másik pél-
dány beszerzésére, lehetőleg 
ugyanazon kiadásból. Ameny-
nyiben a veszteséget okozó 

ezt nem tudja teljesíteni, úgy 
a könyv eredeti beszerzési 
árának akár a többszörösét 
is követelheti rajta a könyv-
tár. 2016 nyara óta a legolva-
sottabb könyveket a megyei 
könyvtártól kapjuk, ezért 
még jobban oda kell figyelni 
a könyvek eredeti állapotá-
nak megőrzésére! Természe-
tesen minden beiratkozott 
olvasó felelősséggel tartozik 
a kölcsönzött kötetekért!

A másik fontos dolog, hogy 
a kölcsönzési rendet min-
denkor tartsuk be! Az előírt 
határidőre vigyük vissza a 
könyvet! A kölcsönzési idő 
három hét, melyet egyszer 
meg lehet hosszabbítani (ösz-
szesen tehát hat hét), a beirat-
kozás ingyenes, cserébe bárki 
bejöhet és használhatja az 
itteni gyűjteményt. Így olyan 
szórakozáshoz és ismeretek-
hez juthat, ami amellett, hogy 
hasznos, leköti a figyelmet 
és teljesen kikapcsol. Melles-
leg ez a leggazdaságosabb 

szórakozás, amely a legérté-
kesebb is egyben: minden 
egyes könyv elolvasásával 
több lesz az ember. Éppen 
ezért ne „üljünk a könyvön”, 
ha elolvastuk, hozzuk vissza 
a könyvtárba, mert mások is 
igényt tartanak rá! Ezen kívül 
a késedelmi díj is növekszik és 
akár komolyabb összeggel is 
megterhelődik a szabályokat 
be nem tartók pénztárcája.

A csöppségek figyelmét 
beiratkozáskor fel kell hívni 
a könyvtár és a könyvesbolt 
közti hasonlóságra, ugyanak-
kor a különbség megismer-
tetése is lényeges: boltban 
történő vásárlásnál a kiválasz-
tott kötet örökre az övék ma-
rad, de a könyvtári könyveket 
még sok gyermek szeretné 
majd elolvasni a későbbiek-
ben, ezért ezekre sokkal job-
ban kell vigyázni!

Elmondható, hogy a 
Sényőn beiratkozott olvasók 
legnagyobb része felelősség-
teljesen, örömmel és megelé-
gedéssel használja a könyvtá-
rat, látogatja rendezvényeit, 
viszont akinek a fent felsorolt 
szabályok betartására vonat-
kozóan vannak „hátralékai”, 
az szívlelje meg a kérést és 
próbálja meg korrigálni a hi-
bákat. Ezeket nem a könyv-
táros személye miatt, vagy 
utasítására kell megtenni, 
hanem a többi olvasóért, akik 
jó állapotban, tisztán és a szá-
mukra megfelelő időpontban 
szeretnék a könyveket elol-
vasni. Figyeljünk oda egymás 
igényeire!

(H.Sz.Cs.A.)

Vigyázzunk  
a könyvekre!
„A könyvtáros elkötelezett az emberi jogok, a demokrácia, 

a jogállamiság, az esélyegyenlőség, a szellemi szabadság és 
az információ szabadsága mellett.”

(A magyar könyvtárosság etikai kódexe)

KönyvtárMoziban

Dr. Hajdu Zsanett  a gyógynövényekről tart előadást
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A  G U M I K  O R V O S A I

A falon szépen laminált 
tábla a következő szöveggel: 
„Az első összeg, amit itt ke-
restem.”, alatta egy ezer forin-
tos bankjegy. Kovács László 
a Gumi Impex Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. tulajdo-
nosa díszítette ki irodáját 
ezzel a mosolyt fakasztó kis 
széljegyzettel, ami ugyan 
első látásra valóban jókedvre 
deríti az embert, de a dolgok 
mögé nézve már inkább ko-
moly munkára: az elismerés 
megszerzésére irányítja rá a 
figyelmet. A kft 2014. novem-
ber 13-án nyitotta meg kapu-
it Sényőn, és hamar népszerű 
lett a helyi autótulajdonosok 
körében, ezért megkértem a 
vezetőjét, meséljen kicsit a 
cég történetéről.
- Miért éppen Sényő mel-
lett döntöttél, amikor te-
lephelyet kerestél?

Az első számú szempont 
az volt, hogy a településen, 
illetve közvetlen környezeté-
ben ne legyen hasonló vállal-
kozás. Fontos volt az is, hogy 
a terület jól megközelíthető 
legyen, és mivel én 2011 óta 
Nagykállóban használt gu-
mikkal kereskedtem, akadt 
néhány ismerős, aki hozzám 
járt Sényőről és felhívta a 
figyelmemet a településre. 
Megkerestem Pehely Zoltán 
polgármestert és ő felaján-
lotta, hogy bérbe vehetem 
a hivatal mögött található 
hátsó épületet. Közben be-
adtunk egy pályázatot te-
lephely-bővítésre, amit meg 
is nyertünk és felépíthettük 
ezt a műhelyt, melyet folya-
matosan korszerűsítünk és 

bővítünk, ahogyan a szolgál-
tatásaink körét is.
- Nehéz volt a kezdet?

Annyira azért nem volt ne-
héz. Hamar megismertek az 
emberek és én sem vagyok 
az a távolságtartó típus. Mi-
előtt még igazán beindult 
volna a vállalkozás, már 
megkezdtük az autógumik 
tárolását. Ez azt jelenti, hogy 
a téli, illetve nyári szezonban 
lecserélt gumikat betároljuk 
raktárunkba a tulajdonos 
kérésére, és az újabb idényig 
ingyen megőrizzük számá-
ra. Ezzel megkönnyítjük az 
ügyfelek dolgát, hiszen ott-
hon helyet spórolnak és idő-
veszteségük sem keletkezik, 
hiszen váltáskor telefonos 
egyeztetés után a gumik elő-
készítve, megtisztítva, cent-
rírozva, felszerelésre készen 
állnak. A legelején persze 
voltak olyan tulajdonosok, 
akik attól féltek, ha itt hagy-
ják a gumit tavasszal, illetve 
ősszel, a csereidőszakban 
már nem lesz meg, de per-
sze ez az átmeneti bizony-
talanság hamar megszűnt. 
A gumiszerviz és a raktár is 

be van kamerázva, riasztóz-
va, rákötve a távfelügyeltre 
és vagyonbiztosítással ren-
delkezik. Pillanatnyilag kb. 
500 ügyfelünk – ezek között 
vannak magánszemélyek és 
cégek is – gumiját tároljuk, 
ennek közel 40%-a sényői, a 
többi nyíregyházi, nyírturai, 
napkori, nyírtéti és nagykál-
lói lakos. 
- Mivel foglalkoztok még a 
személyautók abroncsai-
nak szerelésén kívül?

Szolgáltatásaink közé tar-
tozik az autómosás, autókoz-
metika, a teher-, mezőgaz-
dasági- és személygépkocsi 
gumikon kívül új és használt 
alu és lemez felnik értékesí-
tése, alu felnik javítása (gör-
gőzés), autóalkatrész-for-
galmazás, valamint – és ez 
a fő profilunkhoz tartozik 
– mezőgazdasági gépek gu-
mijával kapcsolatos szerelési 
munkák.  A környéken nin-
csen hasonló szerviz, ezért 
igen széles körben mozog 
azon települések száma, 
ahonnan idehozzák ezeket a 
munkagépeket, ha probléma 
adódik velük. Tárolunk kami-
on gumikat is, Magyarország 
legnagyobb kamionos flot-
tájának, a Schwarzmüllernek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei „részlegén” mi végezzük 
a defektes járművek menté-
sét.

- Kik a partnereitek?
A teljesség igénye nélkül: a 

DPD futárszolgálat szabolcsi 
kirendeltsége, a Bunász és 
Fia Kft, a Mikó és Társa Kft, a 
Soma Föld Kft, a Carnifex Kft, 
a Tisztaság Plusz Kft, a helyi 
önkormányzat és a helyi fa-
kereskedők. Autóalkatrészek 
terén kereskedelmi partnere-
ink a Unix, a Bárdi és a Láng. 
Egyébként a szükséges alkat-
részeket naponta négyszer 
szállítják ki hozzánk, tehát 
szinte soha nincs olyan hely-
zet, amit ne tudnánk megol-
dani. 
- Hányan dolgoztok a vál-
lalkozásban?

A feleségem, Kovácsné 
Tóth Tímea, és én vagyunk a 
tulajdonosok. Két alkalma-
zottunk van, Székely Gábor 
és Ősz Péter, de csúcssze-
zonban alkalmi munkaerőt is 
felveszünk, hiszen olyankor 
rengeteg a teendő. A felesé-
gem Nagykállóban a Biztosí-
tók Házában dolgozik, lakás-, 
vagyon-, kötelező és casco 
biztosításokat köt magánsze-
mélyek, cégek, önkormány-
zatok és flották részére. 
- Milyen terveitek vannak a 
jövőt illetően?

Jól érzem magam Sényőn 
és a jövőt is itt képzelem el. 
Folyamatos fejlesztéseket 
hajtunk végre, szépítjük a 
vállalkozást és bővítjük a rak-
tárkapacitást. Terveink között 
szerepel, hogy szolgáltatása-
ink körét is bővíteni fogjuk, 
pl. vállalunk majd klímafel-
töltést és futómű-beállítást. 
A csarnok tetejének cseréje is 
esedékes lenne, tehát bőven 
van még tennivaló.

Köszönöm a beszélgetést 
és kívánom, hogy jövőbeli 
terveitek és elképzeléseitek 
mind számotokra, mind jö-
vendőbeli ügyfeleitek szá-
mára megelégedéssel szol-
gáljanak!

                               H.Sz.Cs.A.)

 A Gumi Impex Kft.
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Akiket üdvözlünk...
“Én már azóta szeretlek, mikor még nem voltál más, 
csak puszta gondolat és a csillagok lüktették az égre képzelt mosolyodat. 
Aztán megdobbant a szíved a szívem alatt  
és én azóta a lelkemhez simítva hordalak.”

Béres Benedek  
 2018. 01. 09.

György Réka  Panna  
 2018. 01. 20.

Szőke Szonja  
 2018. 01. 16.

Akiktől búcsúzunk…
„Hogy végtelen tér és örök idő 
Csak egyszer alkotott bár olyat, minő 
Te voltál s hasztalan repül tova 
Hozzád hasonlót nem szül már soha 
De csak nekem, csupán az én lelkemben 
Voltál ilyen, és amit vesztettem 
- Bár égető fájdalma óriás - 
De azt nem nyerheté el senki más.” 
(Vajda János) 

Balázs Sándorné
Kiss Miklós
Szalontai Ferenc

Szabó Mihály
Márton Illés
Lehel Miklósné

A Sényő – Carnifex FC 
felnőtt csapata makulátlan 
mérleggel fejezte be az őszi 
szereplést. 

A télen kisebb változáson 
ment keresztül a csapat. Távo-
zott a csapattól Toldi András 
Baktalórántházára, Ádám Dé-
nes és Kállai Gábor Balkányba, 
Szűcs Ferenc pedig Kemecse 
színeiben folytatja a labdarú-
gást. Három játékos érkezett 
hozzánk. Kapacina Kevin és 
Lukács Bence Tiszaújvárosból, 
Burics András pedig az NBII- 
es Kazincbarcika csapatától. 
A téli felkészülés január 11-én 
kezdődött. Több felkészülési 
mérkőzést játszottunk NBIII- 
as csapatokkal (Nyírbátor, Fü-
zesgyarmat, Tállya és Cigánd). 

Ám kis egyesületünk szá-
mára nem akármilyen tavaszi 
szezon kezdődött meg a janu-
ári felkészüléssel. Csapatunk 
Rákosmente csapatának le-
győzésével történelmet írt, hi-
szen bejutott a Magyar Kupá-
ban a legjobb 16 közé. Nagy 
megtiszteltetés számunkra 
megyénket egy Megye I-es 
csapatként képviselni. A 
nyolcad döntők sorsolásánál 
egyesületünk mellé nem akár-
milyen csapatot párosítottak, 
magát az NB II-t vezető, nagy 
múltú MTK csapatát kaptuk el-
lenfélnek. Ebben a fordulóban 
már a csapatok oda–vissza 
játékot játszanak egymással. 
Így tehát a Sényő – Carnifex 
FC felnőtt csapata a tavaszi 

szezont február 21-én kezdte 
meg Budapesten az Új Hideg-
kúti Nándor Stadionban. El-
mondható, hogy e mérkőzés 
egy örök élmény marad mind 
a játékosok, mind a szurkolók 
számára. A február 28-ára ki-
tűzött visszavágót egy héttel 
elhalasztottuk, mivel a pálya 
elég fagyosnak bizonyult. A 
március 07-én megrendezett 
visszavágót megnyertük, így 
szépen búcsúzhattunk a Ma-
gyar Kupából, mivel a 4-2-
es összesítéssel az NB II- es 
éllovas csapat jutott tovább. 
Ahogy azt Sándor Tamás ve-
zetőedző nyilatkozta, a szív 
és harc diadala volt ez a győ-
zelem.

 A Magyar Kupából nyújtott 
eddigi szereplés jutalmaként 
az Amatőr Kupa döntőjében 
is pályára lépünk április 25-
én, mégpedig a szintén Me-
gye I-es Nagykanizsa ellen. 

Most már 100%-al a Megyei 
Bajnokságra koncentrálnak a 
Sényő – Carnifex Futball Clu-
bot képviselő játékosok és az 
őket irányító vezetők, hogy az 
eddig elért sikereket tudják 
folytatni a jövőben is. Tájékoz-
tatjuk a kedves futballszerető 
közönséget, hogy tavasszal 
megkezdődik a pálya infra-
struktúrájának fejlesztése, 
hogy az megfeleljen a szigorú 
NBIII-as követelményeknek, 
így a hazai mérkőzéseket 
Kemecsén fogjuk játszani a 
továbbiakban. 

(Nagy Brigitta)

SÉNYŐ – CARNIFEX 
FUTBALL CLUB

SZERTORNA. A 2016-os Jótékonysági Bál bevételének 
egy részét a gyermekek novemberben kezdődött szer-
torna-oktatására fordították. 


