ADVENTI KÖSZÖNTŐ
Kedves Sajósenyeiek!
Vasárnap otthonainkban és a templom előtti
parkban

meggyújtottuk

az

első

adventi

gyertyát. Jó volt látni, hogy milyen sokan vették a
fáradtságot és jöttek el erre a közös együttlétre, közös ünnepre.
Úgy gondolom, nem kell vallásosnak lenni ahhoz, hogy érezzük, hogy
az adventtel legszentebb ünnepünkre készülünk fel. Az advent
jelentése az eljövetel, a megérkezés, a boldog várakozás öröme.
Megérkezni és türelemmel várakozni.
Milyen egyszerűnek tűnik mindez, milyen könnyű kimondani, de milyen
nehéz ezt a nyüzsgő és rohanó világunkban megvalósítani.
Mert olyannyira elfoglalnak minket a hétköznapokban a feladatok,
kötelezettség, a világnak való megfelelés kényszere, hogy amikor egy
kissé lassítani kellene és szeretteink felé fordulni, bizony csak
nehezen vagyunk képesek a megállásra, az odafigyelésre.
Mi ennek az oka? – tehetnénk fel a kérdést.
Talán az, hogy a mindennapokban a várakozás sok-sok negatív
élményekkel

függ

össze.

Türelmetlenséggel,

tehetetlenséggel

párosul, közben a nagy sürgés-forgásban oly könnyen feledkezünk
meg a hozzánk legközelebb állókról, az otthon nyugalmáról,
szeretteinkről, miközben lelkünk legmélyén csak erre vágyakozunk.
Az adni vágyásról, az odaadásról, a másokért, szeretteinkért való
tenni akarás érzéséről.

Ez a szent időszak tehát egy olyan átváltozást jelent, amely bennünk
zajlik, hogy akarjuk azért, hogy időben készen álljunk arra, hogy
egymás szemébe nézve, egymás kezét megszorítva valóban átéljük a
közösség ünnepét, a családi békesség nyugalmát, a megváltó
Jézus Krisztus születését, aki értünk született.
Kedves Sajósenyeiek!
Kívánok Önöknek az adventi ünnephez sok-sok türelmet, nyugalmat
és tiszta szívet, szeretteik körében eltöltött

Meghitt, Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Üdvözlettel:

Sajósenye, 2016. december 2.

Takács István
polgármester

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk községünk lakosságát a
2016. december 17.-én (szombaton) 17 órakor kezdődő
Mindenki Karácsonya ünnepségünkre.
Programok:
17.00 Polgármesteri köszöntő
17.10 Általános iskolásaink karácsonyi előadása
17.30 Kicsi madár néptánccsoport bemutatója
17.45 Lajtos népdalkor karácsonyi dalai
18.00 Vendéglátás (forralt bor, üdítő, pogácsa)
18.30POM-POM FAMILIA nosztalgia műsora
19.30 Tombolasorsolás
20.00 Pezsgős koccintás

Tisztelettel kérem Önöket, hogy aki csak teheti, fogadja el
meghívásunkat. Legyünk együtt és hangolódjunk közösen a közelgő
Karácsonyra!

TISZTELT SAJÓSENYEI LAKOSOK!
Az Aprajafalva Egységes Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2016.
novemberében 11. alkalommal rendezte meg jótékonysági bálját, azzal a
céllal, hogy a szülők, lakosok anyagi támogatásával, tárgyi felajánlásaival
segíteni tudja az intézményben ellátott gyermekek fejlődéséhez, oktató
tevékenységéhez szükséges játékok, eszközök beszerzését. Az óvoda
bevételének egyik legjelentősebb forrása a jótékonysági bál. A rendezvény
megnyitóján Takács István polgármester úr megnyitó beszédében kiemelte a
támogatás jelentőségét napjainkban, ill. megköszönte a családok, baráti
közösségek részvételét. Az este közös célja volt, hogy a rohanó hétköznapokat
félretéve, kicsit vidáman szórakozni és ezáltal szeretettel adni, segíteni
községünk egyetlen oktatási intézményébe járó gyermekeinknek. A rendezvény
megszervezése és sikere az óvoda és az önkormányzat dolgozóinak
összefogásával valósulhatott meg.
Köszönjük mindenki munkáját!
A polgármesteri és az óvodavezetői köszöntők után a Kicsi madár
Néptánccsoport Galgamácsai lakodalmas műsorral nyitotta meg az estet. A
színvonalas, szórakoztató műsor során „menyecsketánccal” összetáncolt pénz
egy részét Kovács Petra Klára, a csoport vezetője felajánlotta az óvodának,
melyet ezúton is köszönünk! Köszönjük továbbá a gyerekeknek, szüleiknek
és Petrának is, hogy évről-évre műsorukkal emelik a rendezvény
színvonalát.
A műsor után a vendégek egy finom vacsorán vettek részt, melyet Hornyák
István és neje szervírozott. A vacsorát követően Németh Gyula állandó
„zenészünk” köszönhetően hajnali 3 óráig ropták a vendégek a táncot. A
mulatságot éjfél előtt tombolasorsolás színesítette, melyen sok nyeremény
talált gazdára. Ezúton köszönjük Takács István polgármester út fődíjfelajánlását,
továbbá
a
sajókeresztúri
önkormányzat
értékes
ajándékcsomagját, amely második díjként lett kisorsolva.
Továbbá itt szeretném megköszönni azoknak az óvodás szülőknek és a
sajósenyei lakosoknak a támogatását, akik pártolójegy vásárlásával
gyarapítják évről-évre jelentős összeggel bevételeinket.
Itt emelném ki a jótékonysági bál üzenetét:
„az összefogás, az adakozás nem csak másoknak szóló jó cselekedet, hanem
szívbéli, őszinte öröm is mindenkinek”

A rendezvény sikerét mutatja, hogy idén közel 160.000 Ft támogatás gyűlt
össze, melyből elsősorban a karácsonyfa alá kerülnek majd játékok,
ceruzák, fejlesztő eszközök, könyvek.

Végül az alkalmat megragadva szólnék néhány szót intézményünkről.
2016 szeptemberétől Aprajafalva Egységes Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsődeként működik. A demográfiai változások következtében az óvodás
korú gyermekek létszáma az utóbbi 2-3 évben csökkent, ugyanakkor a
településen sok a bölcsődés korú kisgyermek. Hogy a község egyetlen oktatási
intézménye fennmaradhasson az óvodát egységes óvoda-bölcsődévé
bővítettük.
Így jelenleg 13 óvodás korú gyermekhez 5 bölcsődés
kisgyermeket vettünk fel, akik idén betöltik a 2. életévüket.

Az ő ellátásuk, nevelgetésük szép, ugyanakkor nehéz, felelősségteljes
feladat. Igyekszünk olyan környezetet teremteni, olyan tevékenységeket
biztosítani, hogy mind az óvodás, mind a bölcsődés korosztály fejlődése
biztosított legyen.
Célunk az intézmény családiasságának, derűs, szeretetteljes légkörének
megőrzése. Olyan vidám, nyugodt környezet megteremtése, melybe reggelente
mosolygós, elégedett apróságok érkeznek.
Zárásképp még egyszer szeretném megköszönni minden család segítségét és
nagyon jó egészséget, sikeres munkát, a decemberi adventi készülődéshez
nyugalmat, az ünnepekhez békét, boldogságot és nagyon jó pihenést
kívánok mindenkinek!

Köszönettel és üdvözlettel:
Királyné Szabó Judit intézményvezető, az óvoda dolgozói és a gyerekek

„Egy élet e tánc, melyben lélek a dal.”
/Arany János/

A Kicsi Madár Néptáncegyüttes lassan 5 éve működik és
virágzik Sajósenyén.
Az általános iskolás gyerekekből álló tánccsoport évről-évre
gyarapodik és fejlődik - tánctudásban és lélekszámban
egyaránt. A gyerekek tánc iránti szeretete és elhivatottsága
tükröződik munkájukban, és közösségük összetartó erejében.
Tánccsoportunkat egyre több település hívja rendezvényeire.
Számszerűsítve az idei (2016.) adatokat: a Kicsi Madár
Néptáncegyüttes
25
fellépést
vállalt
el
környező
településeinken, öregbítve ezzel Sajósenye hírnevét.
Részt vettünk többek között a Bartók Béla Dalos találkozón és
Hagyományőrző napon, Borsodszirákon, az első Folklór napon, Sajóvámoson, és a
megyei Vőfélytalálkozón, Arnóton is. Számunkra igen kedves fellépés volt az idei
Jubileumi Nemzeti Találkozó is, ahol erdélyi és felvidéki testvéreinknek mutathattuk
be újonnan megtanult táncunkat, a hagyományos galgamácsai gyermeklakodalmast.
A tánccsoport vezetőiként kívánjuk, hogy: Isten tartsa meg ezt a kis táncos
közösséget, és még sokáig táncolhassunk együtt! A Kicsi Madár Néptáncegyüttes idén
kibővítette korosztálybeli kereteit, lehetőséget adva a tánctanulásra kisebbeknek és
nagyobbaknak egyaránt. Néptáncegyüttesünkben, szeptemberben elindítottuk az
utánpótlás csoportot, amelyben 4-7 éves korig várjuk a táncolni vágyó gyermekeket.
A kis csoportban először a népi gyermekjátékokkal, énekekkel és alapvető
tánclépésekkel ismerkedünk. Az óvodások és kisiskolások az énekes gyermekjátékokon
keresztül ismerik és tanulják meg az első tánclépéseket. A gyermekek szombatonként
vesznek részt a foglalkozásokon, délelőtt 9 órától 10 óráig. A kis közösség lélekszáma
10 főt számlál jelenleg, és bízunk benne, hogy ez a kis csoport is évről-évre gyarapodik
majd. Mindenkit szeretettel várunk!
A csoport vezetői: Kovács Petra Klára és Kaczur Illés.
Novemberben kezdetét vette az ifjúsági és felnőtt néptánccsoport is Sajósenyén. A
tánccsoportba szeretettel várjuk azokat a nagyobb iskolás gyerekeket (12 év felett),
akik szívesen tanulnak új táncanyagokat, és örömmel csatlakoznak egy táncos
közösséghez. Az ifjúságon túl a felnőttek számára is lehetőség nyílik a tánctanulásra,
ezért arra buzdítjuk a népzenét kedvelő, jó ritmusérzékű embereket, hogy bátran
jöjjenek táncolni (párral, vagy páratlanul) vasárnaponként. A csoportban elsősorban
erdélyi táncokat tanulunk.
A tánccsoportot Göcz Roland vezeti.
A legközelebbi találkozás ideje: 2016. 12. 04. 9.00-12.00 Fiatalok Háza.
Kovács Petra Klára

Kedves labdarúgás iránt érdeklődő
Sporttársaink!
Röpke három hónap alatt már be is fejeződött az őszi
szezonunk.
Az adatbank.mlsz.hu weboldalon hétről-hétre figyelemmel
tudják kísérni összeállításainkat, és eredményeinket. A
felnőtt csapatunk a 8. helyen végzett, U-19 - es fiataljaink
dobogós reményekkel állnak.
Hazai mérkőzéseinket továbbra is felváltva Sajósenyén, és
Arnóton rendezzük meg.
Facebook.com közösségi hálón rendszeres tájékoztatást
nyújtunk
kedves
mindannyiuknak
csapataink
szerepléséről.
Örömmel tudatom, hogy utánpótlás csapataink száma
növekedett. Köszönhetően annak, hogy három korosztályt
indítottunk a Bozsik Sportegyesületi Programban.
Várunk minden érdeklődőt személyesen továbbra is a
mérkőzéseinken és a világhálón egyaránt.

Kellemes Ünnepeket kívánok Sportegyesületünk
vezetősége nevében!

Szabó István
/szövetségi képviselő/

SZOCIÁLIS TŰZIFA
Tisztelt Sajósenyeiek!
Sajósenye Község Önkormányzata ismételten szociális tűzifa
támogatásával szeretné segíteni rászorult lakosait, mely támogatásra
elsősorban azon rászorult személyek/családok jogosultak, akik
- aktív korúak ellátására,
- időskorúak járadékára, ápolási díjra jogosult
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, továbbá
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
szintén előnyt élvez e támogatás odaítélésébe,
- közgyógyellátásra jogosult,
- 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
- 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.
Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra, aki
 erdőgazdálkodó, és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést
végzett
 azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával nem fűthető
 aki saját maga, illetve a kérelmezővel egy lakcím alatt élő és a
Szociális tv. 4.§ (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott
vagyont meghaladó személygépkocsi tulajdonosa (850 000.- Ft)
 ha az egy főre eső jövedelem meghaladja a 100 000.- Ft-ot.
Amennyiben Tisztelt Lakosunk a megjelölt ellátási formák közül
bármelyikbe bele tartozik és szociális tűzifa támogatásra igényt kíván
benyújtani, kérjük, hogy igényét (jövedelemigazolással együtt) az
Önkormányzati Hivatalba 2017. január 6. (péntek) napjáig
bejelenteni szíveskedjen.
Kérem, hogy szociális tűzifa igényüket azon rászorult családok
nyújtsák be, akik fával fűtenek, mivel a Kormány jelenleg csak ezt a
fűtési formát támogatja.
Sajósenye Község Önkormányzata

KIFESTŐ
GYEREKEKNEK

TÉLI PUNCS
Hozzávalók:
 1 l fekete ribizli lé
 5 dl narancslé
 5 dl száraz vörösbor
 1-2 db fahéj
 4-5 szem szegfűszeg
 1 rúd vanília
 10 dkg porcukor
 1 hámozatlan narancs

ELKÉSZÍTÉS

A ribizli levet, a narancslevet, a vörösbort, a
fűszereket, a hasított vanília rudat és a cukrot egy
főzőedényben elkeverjük és felhevítjük. A narancsot
megmossuk, megtöröljük, és kb. fél cm-es szeletekre
vágjuk. Ezeket elfelezzük vagy negyedeljük, és a
puncshoz adjuk. Tálalás előtt a fűszereket és a vanília
rudat kiszedjük.

