Tisztelt Sényői Lakosok!
Közeleg a Karácsony, a családok legmeghittebb, legszebb ünnepe, és a 2007-es
Új Esztendő, a maga kihívásaival, várakozásaival és reményeivel. Ilyenkor
ünneplőbe öltöztetjük lelkünket, megcsendesül bennünk és körülöttünk a világ.
Érdekes, hogy ilyenkor jobban figyelünk egymásra, családunkra, környezetünkre s
talán magunkra is. Jó lenne, ha ez a csendesebb, szeretetteljesebb légkör kísérné
mindennapjainkat mindenkor. Az új év mindig telve van kihívásokkal, mindig
többet, s jobbat várunk. Reméljük igazságosabb és biztonságosabb lesz életünk,
de ezért magunknak is sokat kell tennünk. Kívánjuk minden sényői embernek, családnak, hogy legyen
meghitt, meleg az ünnep, jusson finom étel az asztalra, kapják meg gyermekeik a várt ajándékaikat. Az
ünnepre készülődve ne feledkezzünk meg a nélkülözőkről, a magányosokról sem. Kívánunk az
újesztendőben mindenek előtt jó egészséget, kívánjuk, legyen egymáshoz türelmünk, figyeljünk és
vigyázzunk magunkra és másokra. Kívánjuk, hogy sikeres, örömöket hozó legyen az új év, melyben
hozzunk felelős, bölcs, jó döntéseket, hogy életünk igazságosabb, biztonságosabb lehessen. Minden
olvasónak békés Karácsonyt, és reményteli Boldog Új Esztendőt kívánunk.
Pehely Zoltán Polgármester és Sényő Község Képviselőtestülete.

Önkormányzati hírek
A képviselő testület maratoni értekezlete
Tizenhét napirendi pontot tárgyaltak a képviselők
december 1-én. A részvétel 100%-os volt.
Rövid tájékoztató az ülésről :
A polgármester úr elmondta, hogy a nehéz
gazdasági helyzet ellenére is sikerült a számlák és
a köztartozások nagy részét kifizetni. A dolgozók a
járandóságukat időben megkapták. A szociális
ellátások folyamatosan biztosítva voltak. Jó
irányban halad a bentlakásos intézmény bővítése,
december 31-ére befejeződik. A munkák nagy
részét a sényői emberek végezték, ezzel is segíteni
igyekeztünk az itt élő lakosok anyagi gondjain. Már
megkezdődött a belső berendezés vásárlása is.
Megoldódik a község közepén átfolyó csatorna
problémája, ugyanis a Nyírség Vízgazdálkodási
Társulat 2007-től folyamatosan végzi majd a
tisztítást a Nyírbogdányi úttól a Kossuth út végéig,
környékét rendbe teszi. A falugyűlést 2007 január
utolsó
péntekére
tervezi
a
testület.
Önkormányzatunknál továbbra is folyik a belső
ellenőrzés, melyet a Nyírségi Többcélú Kistérségi
Társulás munkatársai végeznek.
U

U

Nyírségvíz Rt. az ivóvíz díját 2%-kal, a csatornáét
23%-kal emeli, így Sényőn is ennek arányában
változnak a díjak; a szilárd kommunális
hulladékszállítás 8.000,- Ft-ról 10.000,- Ft-ra
emelkedik. A 70 év feletti lakosok 50%-os szociális
kedvezményben részesülhetnek, melyet nem kell
külön kérvényezni. Az egyedül élők 50%-os
kedvezményben szociális rászorultsági alapon
részesülnek
(amennyiben
jövedelme
nem
haladhatja meg a minimál nyugdíj kétszeresét). Az
ehhez kapcsolódó iratokat csatolni kell a
kérvényhez. Megszűnik az alanyi jogon járó
támogatás az első lakáshoz jutók számára, ezek
után jövedelemtől függően, rászorultsági alapon
kérvényezhető.

Reformra váró feladatok:
a konyha, a szociális otthon, az iskola, az óvoda
gazdaságos működtetése. Ezek a feladatok
kistérségi társulási szinten oldhatók meg, ugyanis a
kormány arra ösztönzi az önkormányzatokat, hogy
társulásokat hozzanak létre, mert így több
normatíva igénylésére van lehetőség. Annak
ellenére, hogy az ülés hosszúra nyúlt, nehéz
döntéseket kellett meghozni, jó hangulatban zárult
Határozatok születtek a következő témákban: az a tanácskozás.
Dr. Kardos Csaba jegyző
étkezési térítési díjak 2007-ben nem emelkednek; a
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Áldás, békesség!
„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön
békesség, és az emberekhez jóakarat.”
(Lukács evangéliuma 2. fejezet 14. vers)
A
betlehemi
mezőkön
nyájukat
őrző
pásztoroknak hajdan elhangzott angyali szózattal
szeretném köszönteni a kedves olvasókat ebben az
adventi időszakban.
Isten kegyelméből, reménység szerint adventi
várakozásunk után mindannyian elérkezünk ebben az
esztendőben is a karácsony ünnepéhez. Ismét eltelt egy
esztendő. Van, akit ez szomorúsággal tölt el, de van, aki
tud ennek örvendezni is, mert az idő múlásában is Isten
megtartó kegyelmét látja meg. Akár így tekintünk az idő
múlására, akár amúgy, az esztendők eljárnak
mindannyiunk felett. Sokszor lehet azt hallani, hogy
ebben a rohanó világban még szinte az idő is
gyorsabban telik, mint régen. Annyi a tennivalónk, hogy
alig jut időnk a megpihenésre, a megállásra. Van, akit a
munka tempója szorít, van, akit a sok-sok otthoni
tennivaló és családi gond, van, akit a tanulás
kötelessége. Természetes, hogy kötelességeinket
teljesítjük, a munkánkat lelkiismeretesen végezzük, a
tennivalóinkat nem hanyagoljuk el. Mindezt azonban
nem szabadna úgy tennünk, hogy a megpihenésre, a
megállásra, az elcsendesedésre szánt időnket rövidítjük
meg. Pihenésre, az Istennel való közösség ápolására,
megélésére mindenkinek szüksége lenne. S hála legyen
Istennek, hogy ő a mi emberi életünkbe ad olyan

Karácsonyi gondolatok
2005-ben is készültem a Karácsonyra. Vettem fát,
néhány ajándékot, s a családdal új szolgálati helyemen,
Sényőn szerettem volna ünnepelni. Státuszom és
lelkiállapotom is ingatag volt. Máriapócson megnéztük az
élő betlehemes műsort, s indultunk az éj sötétjébe, e kis
faluba, mely azóta sok örömöt szerzett nekünk. Azon az
éjszakán,
amikor
megérkeztünk,
mindenünnen
kilátszottak az öröm és boldogság fényei, mi azonban
már a kocsiból kiszállva csalódást és bánatot
érzékeltünk, mert a kocsi tetejére kötött fát, a hideg téli
éjszaka űrjében elvesztettük, s bár dacosan kerestük,
nem találtuk meg... Fa és öröm nélkül telt az ünnep,
melyet már nem éreztünk olyannak, mint szerencsésebb
felebarátaink. Így jár, aki elveszti a Karácsonyt: öröm
nélkül marad. Persze a vágy annál égetőbb, minél inkább
reménytelen a megvalósulás. Magam is azt éreztem,
amit Ady:
„De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
- Úgy, mint régen Fohászkodni
De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent, mindent,
Elfeledni..."
Bizonyos hívó - szókat emeltem ki magamnak a költő
soraiból. Ünnepelni! „Én szeretek minden ünnepet”
mondja egy versben egy kisgyerek, mert az ünnepek
ajándékot hozhatnak, reményt, az álmok megvalósulását.
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alkalmakat, amikor megállhatunk, különösen is Rá
figyelhetünk, törődhetünk a lelki életünkkel is.
Az egyik legjelentősebb ilyen alkalom közeledik
most hozzánk, a karácsony. Az adventi időszak, amelyet
most élünk, a karácsonyra való felkészülés ideje is.
Természetes, hogy igyekszünk mindent elvégezni,
beszerezni annak érdekében, hogy az ünnepünkön
minden meglegyen. De az advent, a karácsonyra való
felkészülés ideje elsősorban nem erre adatik. Hanem
arra, hogy lelkiekben készüljünk az ünnepre, sokkal több
időt,
figyelmet
fordítsunk
családtagjainkra,
embertársainkra, sokkal több szeretetet adjunk nekik, és
legfőképpen: még inkább forduljunk lélekben a mi
Istenünkhöz, akinek köszönhetően lehet egyáltalán
karácsonyi ünnepünk. Bizonyára sok szép ajándékot
fogunk adni és kapni ezen az ünnepen. De a legszebb
ajándék, amit adhatunk, a szeretet. S nemcsak most,
amikor a szeretet ünnepére készülünk, hanem mindig.
Szeretetet adni pedig akkor tudunk igazán, ha mi is
kapjuk azt a szeretet forrásától, Istentől. Készüljünk hát
úgy az előttünk álló ünnepre, hogy különösen is
odafigyelünk arra, hogy elcsendesedjünk, keressük az
Istennel való közösséget, az egymással való
szeretetteljes kapcsolatokat, s reménység szerint így
áldott lesz ünnepünk. Ezt kívánom valamennyiünknek, s
az esztendő végének közeledtével egyben nagyon
boldog új évet!
Kozma Mihály
ref. lelkész

Liturgiánk ezt így fejezi ki: Örvendezzetek az Úrnak,
minden föld...- használjuk a zsoltáros gondolatait.
Lelkesedni! Valami belső örvendés kicsordulását érzem
ünnepnek /felborul a virágváza, s csupa víz lesz az
egész abrosz.../. Valaminek fel kell billennie ünnepkor,
különleges állapotba kell kerülni, ki kell lépni a
hétköznapokból, hogy ne legyen minden nap egyforma:
Krisztus születik, dicsőítsétek! Krisztus a mennyből jő,
ünnepeljétek!
Fohászkodni! - imádkozni, kérlelni, őszintén elmondani
vágyaimat - korlátok nélkül. Odafordulni valami bizalmas
baráthoz,
aki
issza
szavaimat,
gondolataimat.
Pillantásomat érti, nem vág szavamba, nem akar
helyettem mást kérni, nem másítja meg céljaimat. Időt,
teret enged, hogy valóban már a fohász is üdvözítő,
szabadító lehessen ebben a kegyelmi „együtt-létben".
„Uram tehozzád kiáltok, hallgass meg engem"Vecsernye Megnyugodni! - aki révbe ért, az nyugodhat
meg. Életünket reá kell bíznunk Isten akaratára.
Liturgikus énekeink szerint a halálban van az igazi
nyugalom: hol nincs fájdalom, sem aggódás, sem sóhaj,
de végtelen élet. Nem aggódván a hiúságokról, és a sok
kívánságú testről. Boldog az út, melyen mégy lélek, mert
nyugalmas
hely
készíttetik
néked...
Néha
megtapasztaljuk a tiszta lelkiismeret nyugalmát,
legtöbbször
azonban
csak
megváltottságunkban
bízhatunk: mert érettünk született a kisded csecsemő, az
örökkévaló Isten. Adósnak érzed magad? Nyugodj meg!
Váltságot küldött az Úr az ő népének!
Elfeledni! - a rosszat, a gonoszt, a fájót, a tudást, néha
még a jót is, amit értetlenül tettünk, mindent elfeledni, ami
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összekuszálja életünket. Áthúzva, egyszerűsítve a
dolgokat, hogy pőrén lássuk: Isten más, mint az ember.
Igazán akkor leszek, lehetek az övé, ha képes vagyok
elfeledkezni magamról, érveimről, kifogásaimról. Őt
csodálom, s felajánlom magam neki. "Ahogy életem múlt
/ felejtődött /, egyre inkább nőtt bennem az Isten
ragyogása." - de Chardin gondolata.
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Én elfeledhetek mindent, Ő sosem feledkezik meg rólam:
mert csodálatos az Isten az ö szentéiben. Ha néhány
gondolatban egymásra tudunk találni, már az isteni
kegyelem működik! Boldog Karácsonyt kívánok minden
kedves olvasónak: mert velünk az Isten!
Lippai Csaba
gör.kat.parókus

Adventi készülődés
„Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma!” /Ady Endre/
December 2-án az iskola aulája
zsúfolásig megtelt gyerekekkel és
felnőttekkel. A gyerekek tanáraik
segítségével készíthettek adventi
koszorúkat, ajándékokat, díszeket. A
színes programok között szerepelt
üvegfestés,
sógyurmázás,
gipszöntés. Az óvónők kirakodóvásárt
rendeztek. Papírból képeslapokat
készíthettek a gyerekek karácsonyra.
Betöltötte a teret a mézeskalács
illata, amit az óvodás gyerekek szülei
készítettek és kínáltak a jelen
levőknek.
Szép
karácsonyi
dallamokat
is
hallhattunk,
ami
megidézte az ünnepi hangulatot.
Délután
kicsik
és
nagyok
élményekben gazdagon távoztak.

református egyház képviseletében
Kozma Mihály tiszteletes úr gyújtotta
meg az első adventi gyertyát. Külön
öröm számunka, hogy Simkó Zsanett
másodéves
teológia
hallgató,
községünk fiatal lakója
teljesített
szolgálatot.
A
falu
lakosságának
nevében
köszönetünket fejezzük ki megható
beszédéért.
Az ünnep hangulatát emelte a
Kölcsey Ferenc Általános Iskola és
Óvoda tanulóinak versei.

Advent második szombatján a Szülői
Munkaközösség és a Nőszövetség
által megrendezett hagyományőrző
napra került sor. Ennek keretében a
gyerekek
megismerkedhettek
a
December 3-án a délelőtt folyamán a kosárfonás
és
gyöngyfűzés
nyíregyházi tűzoltóság és két sényői művészetével.
Reggel
hat
tűzoltó, Magyar Zsolt és Pataki
Ferenc segítségével a parkban
felállították mindenki karácsonyfáját,
majd a helyi ifjúsági centrum tagjai
által készített karácsonyi díszek a
tűzoltók segítségével a fára kerültek.
Izsainé Papp Szvetlána elkészítette
az adventi koszorút. A Szociális
Otthon dolgozói és lakói által készített
kukoricás töltött káposztával, sült
tökkel, meleg teával kínálták az
órakor a Kúria melletti szomszédok
odalátogatókat.
ébredhettek.
A
Este tovább folytatódott az ünnepi disznóvisításra
képviselők
és
vállalkozók
sorozat. Délután négy órakor a

adományaiból ugyanis a szervezők
egy hízót vásároltak, melyből finom
falatokat varázsoltak a déli és az esti
asztalra. Itt ragadjuk meg az
alkalmat,
hogy
köszönetünket
fejezzük
ki mindazoknak, akik
hozzájárultak
a
programsorozat
anyagi finanszírozásához: Pehely
Zoltán polgármester, Papp Béla
alpolgármester, Nevelősné Kiss Judit,
Novák Miklósné, Jenei Miklósné,
Csobán András, Bunász János,
Kardos Sándor, Radics Mihály
Józsefné, Vass Istvánné képviselők,
valamint Virágh István, Kóródi
Sándor, Maczali József, Zakor
Miklósné, Varga László, Szegedi
István, Papp Józsefné, Pataki Péter,
Pataki Miklós vállalkozók, és az
intézményvezetők.
Vasárnap a második gyertyát az
adventi koszorún Lippai Csaba görög
katolikus parókus gyújtotta meg és
tartott szentbeszédet. A gyerekek
verseivel zárult az ünnep.
A harmadik gyertyát Szűcs József
római katolikus plébános úr fogja
meggyújtani.
Záróakkordként
a
negyediket a három történelmi
egyház vezetője kíséretében Pehely
Zoltán polgármester úr gyújtja meg.
Ruska Józsefné

-----------------------------------------------------------járulnak falunk adventi gyertyájának ünnepélyes
Óvodai élet
meggyújtásához. Gyermekeink legnagyobb öröme a
Az utolsó falevelek is lehullnak a fáról és óvodásaink a
téli ünnepkör hagyományai szerint kezdik végezni
mindennapi tevékenységüket.
Az ünnepkör első eseményei: az első adventi gyertya
közös meggyújtása az óvodában, vasárnaponként pedig
Zsoldos Attila, Vajkai Titanilla és Kassai Attila versekkel

Mikulás bácsi megérkezése. Az idén is ellátogatott a
Pillangó és a Napsugár csoport kicsinyeihez: versekkel,
dalokkal fogadták és meghitt beszélgetés alakult ki a
gyermekek és a Mikulás között. A kicsik nagy örömmel
vették át a csomagot, alig várták, hogy megnézhessék,
mi van benne?! A gyermekek megígérték, hogy jól fognak
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viselkedni és jövőre újra várják, hogy bekopogtasson Mikulás napi ajándékban bővelkedtek óvodásaink, hisz a
napokban a nyíregyházi Kölyökvárban egy bábelőadást
hozzájuk a Mikulás.
és utána bábkiállítást nézhettek meg. Az esztétikus,
gyönyörű bábok káprázatosak voltak, és a gyerekek
hangosan kiáltották a mese címét, ha felismerték, melyik
előadás folyamán látták őket.
Közeledő ünnepünk, a karácsony, várakozással tölti el
gyermekeinket. Advent idején megvan minden napnak a
maga feladata: óvodánk ünnepi ruhába öltöztetése,
karácsonyi
illat
varázslása
mézeskalácssütéssel,
karácsonyfadíszek készítése, adventi gyertyagyújtás,
versek, dalok tanulása a karácsonyról, szeretetteli
beszélgetések. Karácsonyi műsorral kedveskedünk az
öregek otthona lakóinak és a szeretet vendégelés soha
nem marad el.
Az ünnepkör fénypontja óvodánk számára december 22Másnap a hagyomány folytatódott, hisz az öregek e, délután 16.00 óra, amikor az adventet lezárjuk és az
otthonának lakói és dolgozói látogattak el hozzánk. A iskolában, az iskolásokkal együtt ünnepeljük a falu
gyermekek szájából fölcsendültek a Mikulás versek és karácsonyát melyre szeretettel várjuk községünk lakóit!
dalok, melyeknek jutalma is volt. Az ajándék mellé az
idősek gyönyörű nótákat énekeltek Patakiné Ica néni Az általános iskola és óvoda nevében áldott, békés,
vezetésével, amit a gyerekek szájtátva hallgattak, és boldog ünnepeket kívánok kis falunk minden lakójának!
hangos tapssal jutalmaztak. A vidám délelőtt végén a
Csobánné Mikulás Edit
kicsik táncra perdültek és megmutatták a vendégeknek a
óvodavezető
táncórán tanult mozgásokat.

Nyíregyházán voltunk (BUSZACSA)

Nagy várakozással tekintettünk dec. 1-re, a 13. Téli
Gyermektalálkozóra. A Bujtosi Szabadidő Csarnokban
került megrendezésre délelőtt 11 órától este 8 óráig. 98
gyermekkel, 2 autóbusszal indultunk a rendezvényre,
amelyen minden évfolyam részt vett. Rengeteg színes
program várta a tanulókat. A földszinten játékvásár, büfé.
Az emeleten arcfestés, gyöngyfűzés, papír és
szalmavirág készítése, fodrászat is volt. A küzdőtéren,
hatalmas színpadon közel félóránként ismert előadók
léptek fel: Kerozin, Kamikaze, Lola, Baby Gabi,
Desperado, és a sort a nagy kedvenc L.L. Junior zárta.
Fél háromkor a mi gyermekeink is felléptek a nagy
színpadon. Négy műsorszámot is láthattunk. Nagy tapsot
kaptak a színvonalas előadásért. Hat órától nyolc óráig
disco zárta a rendezvényt. Fáradtan, de rengeteg
élménnyel tértünk haza.

és dalokkal viszonozták a köszöntést. Minden tanulót a
várva-várt piros csomaggal ajándékozott meg, amiben
sok finomság volt. (Ezúton köszönjük, az SZMK – nak,
hogy a mikulás csomagokkal hozzájárultak az ünnep
teljessé tételéhez.)

Buli-buli-buli

December 8-án, pénteken iskolánkban Mikulás discot
tartottunk délután 5-től. Erre a programra mindig sokan
kíváncsiak. Nem volt ez másként most sem. A zenét
Dajka Ádám és Papp Gyula szolgáltatta. A büfében a
nevelők szorgoskodtak. Volt hot-dog, pizza, üdítő,
édesség.
A tombolahúzásra fél nyolckor került sor. A gyerekek
nagyon örültek a nyereményeknek. A nap bevétele a
Gyermekszervezet pénztárába vándorolt, melyből az
általuk szervezett és rendezett programokat kívánjuk
támogatni. A buli este 10 órakor ért véget, mindenki jól
Megjött a Mikulás
érezte magát.
December 6-án a délelőtti órákban, kicsik és nagyok
Mikó Tibor Istvánné
örömére megérkezett a Mikulás az iskolába. Kedves
Prókai Kornél
verset mondott a gyermekeknek, akik szintén versekkel
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is eljött a Mikulás, amit az idősek nagy örömmel
fogadtak. Köszönjük szépen a „Mikulás Néninek”, hogy
nem feledkezett meg az idősekről sem! December
hatodikára az óvodába kaptunk meghívást. Az idősebbek
saját készítésű ajándékot vittek a gyerekeknek. Az
óvodás gyerekek énekeltek, verset mondtak, az
idősekkel közösen táncoltak. Süteménnyel, üdítővel
kínálták a látogatókat, majd az idősek viszonzásul
magyar nótákat, népdalokat énekeltek. Nagyon jó
hangulatban telt el ez a délelőtt is.
A hitélet gyakorlásának a feltételei adottak az
intézményben. Szűcs József római katolikus plébános
Úr, külföldi zarándokútjáról hozott szentképekkel és
imádsággal ajándékozta meg a lelki gyakorlaton
jelenlévőket, Lippai Csaba görög katolikus parókus Úr
szintén megajándékozta a lakókat, Kozma Mihály
református nagytiszteletű Úr is szerető gondoskodással,
odaadással ápolja a lakók lelki békéjét.
December nyolcadikán a Nyíregyházi Egészségügyi
Főiskolában került megrendezésre a Nyugdíjasok
Karácsonyi Ünnepsége, illetve hagyomány már, hogy
ezen a napon köszöntik az ebben az évben 50.
házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat. A
sényői nyugdíjasokat négy klubtag képviselte, az
évfordulósokat pedig Timák József és Timák Józsefné. A
rendezvény szervezője a Nyugdíjas Szervezetek
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Szövetsége.
A
rendezvényen jelen volt több neves megyei és országos
szervezet képviselője, akik az ünneplő házaspárokat
virággal, ajándékcsomaggal köszöntötték. Sényőn három
olyan házaspárról van tudomásunk, akik ebben az évben
ünneplik házasságuk 50. évfordulóját: Gulyás István és
felesége, Timák József és felesége, valamint Mikulás
István és felesége. A házaspárokat a december 16-án
megrendezésre kerülő ünnepségen az önkormányzat
vezetői, és a jelenlévő nyugdíjas társak fogják
köszönteni, gyerekeink pedig színvonalas ünnepi
műsorral fognak kedveskedni. Ezúton is gratulálunk,
egészséges, boldog nyugdíjas éveket kívánunk
számukra!
Készülünk a december 16-i nyugdíjas rendezvényre, a
személyes meghívókat az intézmény dolgozói által már
megkapták az érintettek. Sokan jelezték részvételi
szándékukat, bízunk benne, hogy egy kellemes, jó
hangulatú rendezvénynek lehetünk részesei.
December 20-án és 21-én szeretet vendégségre várjuk
az óvodásokat és az iskolásokat, akik karácsonyi ünnepi
műsorral készülnek az idősebbeket megajándékozni.
A nagycsaládosokat, és a beteg gyermekeket nevelő
családokat ez évben is tervezzük egy-egy élelmiszer
csomaggal támogatni, melyeknek az átadására,
december 21-én kerül sor. A december 11-i héten pedig
a
hátrányos
helyzetű
családoknak
szintén
élelmiszercsomagot juttatunk el, melyről a kiosztás előtt
minden érintett személyes értesítést kap.

A karácsonyi készülődés már sok helyen kezdetét vette.
Szép lassan megjelennek az utcán az ajándékárusok,
karácsonyi dallamok hangjai lengik be a városok üzleteit
és az emberek teli szatyrokkal megpakolva sietnek a
dolgukra. Mindenki fejében az a gondolat motoszkál,
mivel is lephetné meg barátait, szerezhetne örömet
szeretteinek az ünnepen. Persze a karácsony méltó
megünneplésének elengedhetetlen része az advent, az
ünnepet megelőző négy hét. Az advent varázsos
hangulatát, a karácsonyi várakozást a régmúlt mitológiája
alakította ki. Abban az időben az emberek még hittek a
boszorkányokban, gonosz lelkekben, varázslókban,
mindenféle régi istenekben, éppen ezért használtak
misztikus dolgokat. Például koszorút fontak vesszőből,
fűzfából és fenyőágakból, amelyet arany, vagy piros
színű szalaggal díszítettek. Ez a kedves szokás hamar
követőkre talált, de csak 1860-ban alakult ki az a forma,
hogy csupán csak négy gyertyát, az advent négy
vasárnapjának jelképét tűzték a koszorúra. A
gyertyagyújtás a keresztény mitológiában, annak a fontos
események a része, amely Jézus eljövetelét jelenti.
Minden újabb gyertya meggyújtásával egyre közelebb
kerülünk a karácsonyhoz
Az intézmény mindennapjaira is az Adventi
készülődés, a várakozás időszaka a jellemző.
Különösen fontosnak és felelősségteljesnek tartjuk ezt a
rendezvénysorozatot, ami a településen elindult, hiszen a
Gyermekjóléti szolgálat, az Ifjúsági Centrum, a Teleház,
illetve a Tánccsoport révén felelőséggel tartozunk a
fiatalabb nemzedék formálásáért, az idősebb korosztály
bevonásával pedig lehetőségünk nyílik a tapasztalatok
átadására, a hagyományok átörökítésére, a népi
szokások felelevenítésére, az együtt, egymásért élés
életminőségének javítására. Minden olyan civil, vagy
önkormányzati kezdeményezést támogatunk, amely a
településen élők összefogását erősíti.
November hónapban és december elején számos
említésre érdemes esemény történt a napi feladatokon
túlmenően, többek között:
A bentlakókkal és a klubtagokkal közösen részt vettünk a
temető melletti parkban a hősi halottak emléktáblájának a
koszorúzási ünnepségén.
Az idősek klubjában és az idősek otthonában
köszöntöttük
a
névnapjukat,
születésnapjukat,
ünneplőket. Most a Mária, Erzsébet, Katalin nevű
klubtagok látták vendégül finom, saját készítésű
süteményekkel, üdítő italokkal klubtársaikat, és a
vendégeinket. Újfehértón a gyerekekkel közösen
nyugdíjas bálban voltunk. A gyerekeink tánccal, dalokkal,
az idősek paródiákkal lepték meg a vendéglátóinkat,
viszonzásul szívélyes fogadtatást, színvonalas ellátást
kaptunk az ottani idősektől. November tizedikén a falu
minden lakásába élelmiszer csomagot jutattak el az
intézmény dolgozói. December másodikán, szombaton a Végezetül pedig szeretnék a magam, és valamennyi
fiatalság és a bentlakó idősek közösen készítették a
munkatársam nevében a falu minden lakosának
díszeket a falu karácsonyfájára, közben az idősek és a
gyerekek egy része tengeris töltött káposztát készített a szeretetben teljes Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket,
és eredményekben gazdag Boldog Új Évet kívánni!
másnapi fenyőfaállításra. December harmadikán az
intézmény dolgozói a civil szervezetekkel együttműködve
Vass Isvánné
segédkeztek a fenyőfa állításánál, díszítésénél.
December ötödikén a klubba, és a bentlakásos részlegbe
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Aranylakodalom
Fél évszázad egy másodpercnyi sincs a világmindenség
óráján, de két ember életében nagyon hosszúnak számít.
Sok-sok emléket idéznek, jóleső érzéseket keltenek –
mesélőben és hallgatóban egyaránt. Kis falunkban már
hagyomány, hogy felköszöntjük azokat a házaspárokat,
akik - együtt töltött éveiket tekintve - elérték a bűvös
ötvenes számot. Meglátogattam őket és kértem, egy-két
mondatban meséljék el nekem megismerkedésük
történetét.

Gulyás István és Kerekes Emma 1956 őszén házasodtak
össze. Emma néni tizennyolc, István bácsi huszonhárom
éves volt akkor. Így emlékeznek életük fontos pillanatára:
Emma néni: - Nyírturán az Erdőgazdaságban dolgoztam,
amikor megismerkedtem a férjemmel.
István bácsi: - Nekem Kantár János barátom szólt, hogy
van Turán egy leány, akit látnom kellene, mert biztosan
tetszene nekem. Végül ő mutatott be minket egymásnak.
Emma néni: - A szüleim annak idején nagyon szigorúan
fogtak bennünket, gyerekeket. Amikor István hazakísért
és édesanyám meglátta, hogy egy idegen fiúval
beszélgetek a kapu előtt, kicsit megneheztelt rám, hiszen
a munkámmal elmaradtam: kenyeret kellett volna
dagasztanom. Amikor végül tisztáztuk a helyzetet,
édesapám csak havonta egy találkozást akart nekünk
engedélyezni.
István bácsi: - De én ebbe nem egyeztem bele! Szinte
minden nap mentem Nyírturára, csak, hogy lássam a
páromat. És hál’ Istennek, jól döntöttem! Ötven éve élünk
szeretetben, boldogságban.
Emma néni: - Négy gyermekünk született, egy lány és
három fiú, akik hat unokával ajándékoztak meg minket. A
családdal, a családért élünk és dolgozgatunk ezután is,
ők adnak értelmet az életünknek.
Timák József és Kalán Mária 1956. december 20-án
fogadtak egymásnak örök hűséget. Manyika néni

„Mindent a
vendégekért!”
A régi jó mondás szerint,
ha egy utazó ismeretlen
faluba látogat, a helyi
italmérésbe,
vagy
a
parókiára
kell
mennie
útbaigazításért, mert a
kocsmáros, vagy a pap
mindig tud használható felvilágosítással szolgálni.
Csakúgy, mint Sényőn Ternovics Mihályné, mindenki

tizenhét,
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Jóska

bácsi

huszonhárom

éves

volt.

Manyika néni: - Egy évvel a házasságkötésünk előtt
bontakozott ki közöttünk a szerelem. Mindketten az
Állami
Gazdaságban
dolgoztunk.
Akkoriban
Nyírbogdányba hordtak minket lovas kocsival oda, ahol
éppen munka volt.
Jóska bácsi: - Nekem akkor Manyika nagyon
megtetszett. Ültünk a szekéren, ami néha egy-egy
kátyúba is beletévedt, majdnem lepotyogtunk mi, utasok.
Manyika belekapaszkodott a felajánlott karomba, hogy le
ne essen, aztán egyszer csak nem engedtük el egymás
kezét.
Manyika néni: - A szüleim nem nézték jó szemmel, hogy
Jóska udvarol nekem, tiltottak tőle, mert a korkülönbséget
nagynak találták közöttünk. Meg persze még én is
nagyon fiatal voltam.
Jóska bácsi: - De aztán csak megbékéltek, és egy év
múlva – akár milyen szegények is voltunk –
összeházasodtunk. A menyasszonytáncból kapott
pénzen fizettük ki a zenészeket és vettük meg életünk
első tűzhelyét.
Manyika néni: - Négy fiúval ajándékozott meg minket az
élet, most pedig már nyolc unokának örülhetünk. Még
mindig nagyon szeretjük egymást a férjemmel és
elmondhatom: a munka és a család a legfontosabb
mindkettőnk számára.
Amíg a riport elkészült, meggyőződhettem róla, hogy
mindkét házaspár harmóniában és békességben él
együtt mind a mai napig. Volt könny, mosoly, cinkos
egymásra pillantás. A szerelem nem múlt el, csak egy
kicsit átalakult, szelídebb és mélyebb lett. Jóleső érzés
volt látni, hogy két ember ötven év után is igazi
melegséggel tud egymás szemébe nézni. Őszinte
szeretettel kívánjunk nekik még nagyon sok együtt töltött,
boldog esztendőt!
(HSzCsA)

„Fodrász Erzsikéje”, aki ugyan nem járatos a fent említett
„szakmákban”, de településünkön szinte mindenkit ismer.
Ez talán abból adódik, hogy immár 40 éve szépíti kis
falunk lakóinak haját, és nem sok olyan ember él a
községben, aki ne vette volna már igénybe egyszeregyszer szolgáltatásait. Erzsike 1967-ben került
Nyírturáról Sényőre, ekkor ment férjhez, és itt kezdte a
pályát a Kúria melletti házban, melyet azóta lebontottak.
1972-től egy régi buszmegállóból átalakított kicsi
épületben folyt a munka reggeltől estig (sokszor
megesett, hogy éjszaka), aztán 2000-ben az a kis házikó
is az enyészeté lett. Azt hiszem, nem csak a saját
nevemben beszélek, ha azt mondom: szűk volt, szinte
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minden komfortot nélkülözött, mégis sok szép régi
emlékkel gazdagította életünket. Erzsike 2000. március
1-e óta a Polgármesteri Hivatal épületében, a
Szépségszalonban dolgozik. Itt beszélgettem vele abban
a nyúlfarknyi szünetben, amíg nem jött újabb vendég.
- Erzsike néni, milyen indíttatásból lettél fodrász?
- Anyukámnak is ez volt a szakmája. Nyolcan vagyunk
testvérek, de rajtam kívül senkit nem érdekelt a
frizurakészítés. Én bezzeg már kislányként is folyton az
üzletben sürögtem-forogtam, kisszékre álltam, mert csak
így tudtam kiszedni a csavarókat a vendégek hajából.
Számomra gyermekként sem volt kérdés, hogy milyen
szakmát választok, és ezt a mai napig nem bántam meg.
- Hogy alakult a vendégköröd?
- Nagyon meg vagyok vele elégedve. Sokan járnak
hozzám ma is, pedig a betegségemből kifolyólag
megesik, hogy nem tudok nap mint nap, reggeltől estig a
vendégeim rendelkezésére állni. Bár azt is tudni kell
rólam, hogy sohasem szerettem elküldeni senkit, aki
hozzám jött, és ez így van mind a mai napig. Volt olyan
időszak az életemben – ’74-’75-ben -, amikor éjfélig, sőt,
hajnalig dolgoztam. Akkoriban napközben szinte
kizárólag nyírtétiek alkották a vendégkörömet. Aztán –
este 6 körül – hazaérkeztek a munkából a sényői
asszonyok, férfiak, elvégezték az otthoni teendőiket és
csak késő este volt idejük betérni hozzám, hogy rendbe
tegyem a hajukat. Az sem ment ritkaságszámba, hogy
vasárnap reggel, mikor kinyitni készültem, a 80-90 éves
bácsik már ott ültek a fodrászüzlet előtti lócán, és rám
vártak. Szívesen gondolok vissza ezekre az időkre,
kellemes emlékeket ébresztenek bennem. Szeretem a
sényői embereket, többségüket egészen fiatal koruk óta
ismerem, és talán éppen ezért esik annyira rosszul,
amikor arról értesülök, hogy egy-egy régi vendégem
meghalt. Akkor sokáig rossz a közérzetem, borzasztó
hiányérzetem van: folyton arra várok, mikor jön mégis be
hozzám, mikor hallok róla valamit?! Kell egy kis idő, míg
minden visszatér a régi kerékvágásba.
- Vannak gyerekek, akik óriási katasztrófaként élik
meg a hajvágást. Van valami recepted sírás ellen?
- Hál’ Istennek nagyon kevés sírós gyerekem van. Akiken
mégis észreveszem a megszeppenést, azoknak finom
kekszet ígérek. Ez használ, mert a legtöbben hősiesen
végigülik a hajvágást, aztán úgy tüntetik el az egyszerű
háztartási kekszet, mintha a világ legízletesebb
csemegéje volna. A gyerekek amúgy is nagyon
aranyosak tudnak lenni, remek bemondásaik vannak.
- Talán éppen emiatt is gondolom, hogy a
fodrászüzlet nem csak egy munkahely, hanem afféle
kellemes közösségi színtér is…?!
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- Valóban így gondolom én is. Itt nyugodtan meg lehet
beszélni mindent, ami az embereket érdekli. Egyből
viszont nem engedek: nem szeretem, amikor egyik
vendég a másikat próbálja úgymond „kibeszélni” a háta
mögött, vagy a község intézményeire, illetve az ott
dolgozókra tesznek megjegyzéseket. Olyankor mindig
beleszólok
az
eszmecserébe,
és
udvariasan
megjegyzem, hogy „hallgattassék meg a másik fél is”.
Hisz ha valaki nincs jelen, az nem tudja önmagát
megvédeni, éppen ezért – úgy gondolom - nem illik senkit
a háta mögött bírálni.
- Itt kezdted a pályát, itt dolgozol 40 éve, itt laktál
albérletben is. Sohasem fordult meg a fejedben, hogy
itt telepedj le Sényőn? Hiszen szinte minden ideköt!
- Én nagyon szerettem volna Sényőn lakni, mert itt otthon
érzem magam, de miután elváltam az első férjemtől és
hozzámentem a másodikhoz, nem kaptam építési telket.
A páromnak mind a mai napig nem lenne ellenére, ha
ideköltöznénk, de én már csak akkor jönnék, ha
megfelelő házat sikerülne találni. A gyerekeim
szempontjából talán jó ötlet volt városba költözni, nekem
pedig a Nyíregyháza-Sényő közötti ingázás sohasem
esett nehezemre, úgyhogy nem hiszem, hogy lenne
okom panaszra.
- Mit gondolsz, meddig fogod folytatni még ezt a
tevékenységet?
- Ameddig bírom, és ameddig igényt tartanak a
munkámra. Ha azt veszem észre, hogy esetleg ártok a
vendégnek, akkor abbahagyom. Az évek során elég sok
továbbképzésen
vettem
részt,
hiszen
a
frizurakészítésben újabbnál újabb alapanyagok jelennek
meg a piacon, és nem árt tájékozottnak lenni e téren is,
de ezt minden fodrász tudja. Én viszont mindig szerettem
valami
pluszt
adni
a
vendégeimnek:
egy
fejbőrmasszírozást, egy – a hajának megfelelő –
hajpakolást felár nélkül, jó minőségű fodrászati termékek
beszerzését a számukra úgy, hogy nem volt rajta egy
fillér hasznom sem. Az árakkal is próbáltam, s próbálok
most is az emberekhez igazodni, hiszen tudom, hogy a
vidéken élőket sohasem vetette fel a pénz. Ezekkel
együtt, azt hiszem, a hozzám ellátogatók értékelik a
munkámat és ez jó érzés.
- Hamarosan itt a karácsony és az újesztendő.
Szeretnél valamit üzenni az újságolvasóknak?
- Mindenkinek békés, boldog ünnepeket kívánok és szép,
új frizurákat, melyeket én készítek el! ☺
- Köszönöm a beszélgetést!
(HSzCsA)

---------------------------------------- Rövid hírek --------------------------------------A Szabolcs-SzatmárA 2006. szeptember
A sényői Általános
Bereg
Fogyatékkal
12-15-én rendezett
Iskolában is oktató
Élők
Megyei
Hódmezővásárhelyi
Szabó Zoltán rendőr
Sportszövetsége
a
Serdülő
Ökölvívó
őrnagy,
falunk
2005/2006
tanévben
Országos
szülötte kapta meg
diákolimpiát rendezett.
Bajnokságon
idén
„Az
Év
az 52 kilogrammos
A
háromnapos
D.A.D.A. rendőre”
Dajka
Tibor
országos
atlétika
országos
díjat
versenyen Sipos Nikoletta harmadik bronzérmet szerzett az NYVSC - Budapesten az ORFK-n.
Szabolcs Volán színeiben.
helyezést ért el.
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Sport
2006. november 12-én véget ért a
bajnoki szezon a „Volán-Sényő SC”
labdarúgó
csapat
minden
korosztályának. A kitűzött célt, amit a
labdarúgó szakosztály elnöksége az
őszi bajnokság végére vár, azt a
csapatok maximálisan teljesítették.
Az
U-7;
U9-U11-es
csapataink
Baktalórántházra
utaztak
három
alkalommal. Itt a cél a tehetséges
gyermekek kiválasztása volt. A sényői
csapatainkban is vannak kiszemelt
játékosok, akik a tavaszi három forduló
után kiválasztásra kerülhetnek a megyei
válogatottakba.
Az U-13-as csapatunk 3 fordulót játszott le körmérkőzés
formájában Kemecsén, Sényőn, és Baktalórántházán. Az
ősszel a csapat a 3. helyet szerezte meg, de tavasszal
még van esély az 1. hely megszerzésére is, mert az első
helyezett tovább jut a megyei 16-os döntőbe.
Serdülő csapatunk az előkelő 5. helyen zárt. Ezek a
gyerekek évről évre fejlődnek, ezt mutatja a játékuk, és
az elért eredmény is. Pozitívum továbbá, hogy sok helyi
gyermek játszik a csapatban, és emellett még
Nyíregyházáról is szívesen jönnek ki a gyerekek. Az
ősszel a Nyírsuli csapatából igazolt Kapacina Valer,
Szanics Péter és Kapacina Kevin is, akik erősségei a
csapatnak. Ezen kívül további jelentkezők is vannak
Nyíregyházáról, de elsősorban a sényői gyermekekre
számítunk.
Az ifjúsági csapatunk maximálisan teljesítette az őszi
szezont. Egyedüli kisközségként nagyvárosok csapatait
megelőzve az 1. helyen végzett, ami várakozáson felüli
teljesítmény. A csapatunkban sok a tehetséget fiatal, akik
közül többen a felnőtt csapatban is játszanak. Ezért is
szép eredmény az 1. hely megszerzése, mivel
szombaton az ifi csapatban játszottak, vasárnap pedig a
Cím nélkül
Nagyon sokat unatkozom. Egy társamnak sem adott a
természet olyan képességet, mint nekem, hogy élek,
hogy tudok beszélni. Mindig itt hánykolódom, hol a
nyugati, hol az északi szél ingat meg. A halakkal
társalgok, de errefelé csak nagyon ritkán járnak. A csönd,
de néha a zaj a megnyugtató. Egy-egy hajó, vagy csónak

felnőtt csapatban Az utánpótlás csapatainknál továbbra
is az a célunk, hogy egy-két játékos minden évben
eggyel feljebb lépjen.
Felnőtt csapatunk az őszi szezont a 6. helyen zárta. Ez
mutatja, hogy továbbra is jó középcsapat vagyunk az NBIII-as bajnokságban. Csapatunkban nagyon sok fiatal,
tehetséges játékos van, akik évről évre fejlődnek. Ez
bíztató a jövőre nézve, hiszen nem kell új játékosokat
igazolnunk, hanem saját utánpótlás korú játékosainkat
építhetjük be a felnőtt csapatba. Az elmúlt évek és
eredmények mutatják, hogy jó úton járunk.
A „Volán-Sényő SC” Labdarúgó Szakosztály vezetősége,
és játékosai köszönetet mondanak Sényő Község
Önkormányzatának, a Szabolcs Volán Zrt. elnökségének,
a csapatot támogató szponzoroknak, és nem utolsó
sorban a csapatot bíztató szurkolóknak.
A „Volán-Sényő SC” Labdarúgó Szakosztály vezetősége,
valamint játékosai Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Esztendőt kívánnak Sényő Község minden
polgárának.
Knobloch Sándor
halad el mellettem, de senki nem áll meg beszélni velem.
Lehet, hogy nem tudják, hogy élek. De unalmas itt!
Legalább elgondolkodhattok azon, milyen az élete egy
cseppnek a tengerben.
(Kovács Réka)
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