XV. évf olyam

Ismét év végéhez
érkeztünk. Engedjék
meg, hogy mondandómat két részre
bontsam,
hiszen nem
csak véget
ért egy év,
hanem el is
kezdődött
valami új.
Önök szeptemberben eljuttatták számomra
a kopogtatócédulákat, aztán október 3-án
a szavazófülkékben ismét bizalmat szavaztak nekem. Akkor is elmondtam, amit most
is, hogy nem tudok sokat ígérni. Én nem
fogom a lakosságot valótlanságokkal
hitegetni, csak azt ígérhetem, hogy ami
tőlem telik, mint eddig is, azt mind
megteszem a községért. A következő négy
évben a megválasztott képviselőtestülettel
azon fogunk együtt fáradozni, hogy Sényő
tovább épüljön-szépüljön, élhetőbb legyen,
jobb legyen. Szeretném, hogy mindenki, aki
ezen a településen lakik, büszke legyen rá,
hogy itt él. Az ajtóm mint mindig, ezután is
mindenki előtt nyitva áll.

3.szám

Karácsonyhoz, év végéhez közeledvén
mintha mindenki szíve várakozással telne
meg. Idén is így van ez, talán még inkább,
mint az elmúlt években bármikor. Mozgalmas, és valljuk be, nem könnyű évet
tudhatunk magunk mögött és nem tudjuk,
mit tartogat számunkra 2011. A válaszok
bizonytalanok a kimondott-kimondatlan
kérdésekre, mikor lesz könnyebb? Mikor
lesz jobb?
Ilyenkor karácsony ünnepe előtt mégis a
remény, ami meghatározó. Egész évben
eleget hallhattunk dühről, szorongásról,
félelemről, ideje már a nyugalomnak.
Eljött az idő, hogy arra figyeljünk, ami
igazán fontos. Örüljünk együtt a gyermeknek, szülőnek, nagyszülőnek – a család
egységének. Üljük körbe az ünnepi asztalt
szeretteinkkel. Adjunk hálát azokért, akik
ott vannak velünk és azokért is, akik már
nem ülhetnek asztalunkhoz, köszönjük meg,
hogy ismerhettük, szerethettük őket.
Kívánjuk együtt, hogy a következő év
legyen könnyebb, sikeresebb, gazdagabb
örömökben. De ne csak kérjünk, adjunk is!
Mosolyt, türelmet, odafigyelést - ezek
pénzben nem mérhetőek.

község
Önkormányzata
és
Bízom benne, hogy a következő ciklusban Sényő
ismét híven megszolgálom az Önök felém Képviselőtestülete nevében mindenkinek
békés karácsonyi ünnepeket és reményteli
irányuló bizalmát. Köszönöm.
boldog új esztendőt kívánok.
Pehely Zoltán
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Újabb négy éves ciklus kezdődött – testületi ülés október 14-én
Az ülésen a választási bizottság elnöke, Csobánné
Mikulás Edit ismertette a helyhatósági választás eredményeit. Elmondta, hogy a választás zökkenőmentesen
zajlott, rendkívüli esemény nem történt. 732 fő élt
választási jogával, az érvényes szavazólapok száma 727
volt. A három polgármester jelölt közül Pehely Zoltánnak
szavaztak bizalmat, így újabb négy évig ő irányíthatja
ismét községünket. A megválasztott képviselők: Vass
Istvánné, Bunász János, Papp Béla, Jenei Miklósné,
Gulyásné Kiss Judit, Kardos Sándor. Bunász János, mint
korelnök vezetésével a honatyák és a polgármester úr
letették a hivatali esküt. Ezt követően a választási bizottság elnöke gratulált és átadta a megbízóleveleket. A polgármester és a képviselők megköszönték a kapott
bizalmat és ígéretet tettek arra, hogy legjobb tudásuk
szerint és felelősséggel fogják végezni munkájukat.
Pehely Zoltán röviden ismertette a következő négy év

Méltó megemlékezés az ’56-os
forradalomról
A magyarok emlékezetében az október hónapnak
sajátos méltósága van. Különössé, mássá teszi az
emlékezés. Hiszen alig múlik el október 6-a,
amikor az 1849-es mártírokra gondolunk, máris
itt van október 23-a, amikor 1956 hőseire emlékezünk. 2010. október 23-án azonban nem csak
a forradalom 54. évfordulójára, hanem 1989. október 23-ára is emlékezünk, amikor Szűrös
Mátyás a Parlament erkélyéről tíz- és tízezrek előtt
kikiáltotta a Magyar Köztársaságot.
„Most eljött számunkra
Az emlékezés napja,
Mikor szárba szökkent
Hősök áldozatja.”
Az ünnepség ezzel a versrészlettel vette kezdetét
2010. október 22-én a sényői általános iskola
aulájában, ahol a tanulók, a közalkalmazottak, a
köztisztviselők, és az idősek klubjának tagjai
érdeklődve hallgatták végig a felső tagozatosok
színvonalas ünnepi műsorát. A megemlékezések
sorozata tovább folytatódott október 29-én,
amikor a község Millenniumi Emlékparkjában az
önkormányzat, az egyházak lelkészei, a tanulóifjúság és a hozzátartozók elhelyezték az emlékezés virágait és mécseseit, valamint lerótták
kegyeletüket az I. és II. világháború hősi halottai
előtt.
(Ruska Józsefné)

programját, melyet már a választást megelőző kampányleveléből megismerhettünk. Kiemelte a 2010-es év
sikeres zárásának fontosságát, meg kell teremteni a 2011es év alapjait, takarékos és hatékony gazdálkodást kell
folytatni, biztosítani kell a község és intézményei
zökkenőmentes működtetését, törekedni kell arra, hogy
minél több sényői ember kapjon helyben munkalehetőséget. Ahhoz, hogy a kitűzött célok
megvalósuljanak, ismerni kell a kormány költségvetését és
törvénymódosítását.
Döntés született a polgármesteri és képviselői fizetések
megállapításában, megbízták a jegyző urat az SZMSZ
felülvizsgálatára, megválasztották a pénzügyi bizottság
tagjait, javaslatot tettek az adósságkezelő bizottság
megalakítására.
(Ruska Józsefné)

Igazmondó
Falunapi hírek
2010.december
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Fergeteges hangulatú nap részesei lehettek mindazok, aki
ellátogattak 2010. augusztus 20-án a Sényői Falunapra.
A program délelőtt a már hagyománynak számító menetszambával kezdődött, majd kenyérszentelés és ökumenikus istentisztelet következett a református
templomban.
Ebéd után ünnepi műsor volt látható a Kúria mögötti
színpadon, majd különböző előadások szórakoztatták a

A vendégművész Zoltán Erika volt, aki
zenés táncos előadásával minden
korosztály tetszését elnyerte. Az est fő
programját a DanceSing Tánccsoport adta
elő Időutazás címmel. A jelenlévők együtt
énekelték az egykori és mai slágereket. A
fiatalok idén is kitettek magukért, nagyon
színvonalas műsor volt látható. Az est
zárásaként tűzijáték következett, majd a
hajnalig tartó utcabál.
F.L.E.
nagyérdeműt. Felléptek többek között a Sényői
Nőszövetség Egyesület, a Szociális Szolgáltató Központ
klubtagjai és dolgozói, a Nyírpazonyi Nőszövetség, a
Tengertánc Művészeti Iskola, a Kéknefelejcs Felnőtt
Néptánccsoport, valamint az Újfehértói Nyugdíjas Klub.
Ezalatt a gyermekeket bohócok szórakoztatták lufi hajtogatással, illetve
kisvonattal utazhattak körbe
községünkben.
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Weinrauch Renáta 2010. október 13.
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Papp Milán Dominik 2010. november 8.
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Molnár Viktória 2010. november 30.

"Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Gug-

goljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar, hogy közel legyen a szívdobbanásunk."
2010. augusztusától lapzártánkig születtek: Kívánunk nekik hosszú, boldog életet!

Bihary Gergő Zalán 2010. november 19. Linzenbold Fanni 2010. augusztus 12.

Minden nap karácsony
Ha valaki megemlíti a nevét, csupa pozitív jelző jut
eszembe: békés, nyugodt, derűs, segítőkész, kedves…
már-már nem is evilági teremtés. Koponyás Mihályné
Zita ugyanúgy átélt örömöt és szenvedést, mint bárki más
közülünk, mégis, az őt ért megrázó élmények hatására
olyan lelki fejlődésen ment keresztül, ami nem minden
ember számára adatik meg. Talán azért annyira szeretetreméltó személyiség, mert valódi érdeklődéssel, igaz
figyelemmel fordul az emberek felé, ez pedig annak
köszönhető, hogy a hit betölti életének minden pillanatát.
Erről az elhivatottságról beszélgetni mindig aktuális, de
adventkor, karácsonyra várva különösen az…

Székely Cintia 2010. szeptember 14.

„Szeresd a gyermeket! Ne legyen bús, komoly,
Szemének tükriből játsszék örök mosoly.
Maradjon a gyermek: gyermek, míg csak lehet,
Majd érzi súlyosan ő is az életet.
Hintsen a kikelet tarka virágokat,
Daloljon a madár az árnyas lomb alatt.
Csörgesse a patak csillogva gyöngyeit –
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!”
(Pósa Lajos)
a településen élt, ekkor kerültem én is ide. Házasságunkból három fiúgyermek született, de a második – nagy
fájdalmunkra – meghalt, a harmadik, Sándorka pedig egy
genetikai rendellenességgel jött a világra, melyet az
orvostudomány a mai napig nem tud meggyógyítani.

- Mesélted, hogy miskolci lány vagy. Hogyan kerültél - Hogyan lett beteg a kisfiatok?
Borsod megyéből Sényőre?
- Ő még egészségesen született ’89-ben, és egészen 14
hónapos
koráig élte az átlagos kisbabák életét. Amikor
- 1979-ben férjhez mentem Pehely Sándorhoz, aki ezen
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viszont járni tanult, egyszer véletlenül elesett, és ettől
annyira megijedt, hogy attól fogva nem mert lábra állni.
Az orvosok bíztattak, hogy nincsen semmi komoly baj,
ez az állapot elmúlik, csak legyek türelemmel, de amikor
továbbra sem történt változás, elvittem őt a debreceni
kórházba, ahol fél éves gyógytornát javasoltak. Ez sem
segített. Két éven belül jött két műtét, de továbbra sem
adtak nevet a betegségének. Én ebbe képtelen voltam
belenyugodni. Végül a sors összehozott Nyíregyházán
egy lelkiismeretes doktornővel, aki Budapestre küldött
minket, hogy biztos legyen a saját diagnózisában – ami
be is igazolódott: Sándorkának leukodisztrófiája
van, ami egy agyból kiinduló izomsorvadás.
Ez a betegség rossz prognózisú, az évek
múlásával egyre súlyosabbá válik. Sajnálatos
módon ezt tapasztaljuk is: kisfiam mozgáskoordinációja, beszéde is folyamatosan romlik.
Ennek ellenére gyakran járunk vele
emberek közé, mert fontosnak
tartom, hogy elegendő inger érje.
Évek óta, hetente kétszer, személyi kísérője segítségével a nyíregyházi
Szent
Anna
Bentlakásos Otthon napközi
részlegén vesz részt különböző
foglalkozásokon,
melyeket nagyon szeret.
- Milyen hatással volt ez a nem
mindennapi
helyzet
az
életetekre?
- ’97-ben elváltam a férjemtől – persze ennek oka
nem feltétlenül Sándorka
betegsége
volt.
Néhány évig egyedül
neveltem a két fiút, ami nagyon
nehéz volt ugyan, de sok örömöt is tartogatott. Évek
múlva azonban rájöttem, hogy hiányzik egy társ az
életemből, és amikor úgy éreztem, felkészültem egy új
kapcsolatra, a sors az utamba sodorta a második férjemet.
Házasságkötésünk után nemsokára egy egészséges
kislánynak adtam életet. Vele teljesedett ki igazán a családunk.
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mennyit szenvedett értünk, gyarló emberekért, mennyi
mindent vállalt értünk és soha nem mondta azt, hogy
elfáradtam és nincs időm rád… akkor azt mondom
magamban, nekem is meg kell cselekednem azt, amit ő
csele-kedett. Én nem voltam mindig vallásos, bár hittem
Istenben. Aztán eljött életemben az az időszak, amikor
egy belső hang éveken keresztül arra ösztökélt, hogy
menjek és keressek, mert biztosan van Istennek olyan
közössége, ahol valóban teljes szívvel-lélekkel szeretik
és követik őt, igyekeznek parancsait, törvényeit megtartani. Eredetileg római katolikus vagyok, bár gyerekként
református templomba jártam nagymamámmal. Felnőttként is el-eljárogattam templomba, aztán Jehova Tanúival tanultam két évig a Bibliát, majd megismer-kedtem
a Krisna-tudattal is, de sohasem éreztem azt a megkönnyebbülést, ami az igaz út megtalálásakor járja át az embert. Aztán 10 évvel ezelőtt eljutottam Nyírturára a
Hetednapi Adventisták Közösségének egyik
összejövetelére, és azonnal rájöttem, véget ért
a keresés időszaka. Olyan szeretettel fogadtak
minket a gyülekezet tagjai,
amilyennel
egyetlen más egyháznál sem találkoztam.
Azóta a karácsony is különleges – eddig
talán csak magát az ünnepet jelentette,
most pedig számunkra minden nap karácsony van. Életünket betölti a várakozás.
Az örömteli várakozás Jézusra. Ezt
az érzést szavakba foglalni nem
lehet…
- Mi az a fontos dolog
számodra,
amit
szeretnél megosztani az
Igazmondó olvasóival?

- Az élet szép, de nehéz
is. Szeretném, ha
minden
szülő
mesélne a gyermekének a fogyatékkal élőkről, hogy ha
később találkoznak egy ilyen emberrel, akkor ne tegyenek
megjegyzéseket rá, hanem merjenek odamenni, beszélgetni vele, esetleg megsimogatni őt, mert ez nekik
annyira csodálatosan jóleső érzés! Azért segítek szeretettel én is mindenkinek, aki hozzám fordul, mert tudom,
hogy mellettem is van valaki, én is kapok valakitől, és ez
a valaki Isten. És végül szeretnék megosztani az
- Nehéz feldolgozni egy gyermek elvesztését, de beteg olvasókkal egy idézetet a Bibliából, a Rómabeliekhez írt
gyermeket nevelni sem könnyű. Mi adott neked ehhez levélből: „A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes
erőt?
lelkűek, az ÚR az, akinek szolgáltok.”

- Én úgy gondolom, érzem és tudom, hogy mindehhez a - Köszönöm a beszélgetést és békés, áldott
Jóisten adott és ad erőt minden nap. Nekem Jézus a példa- karácsonyt kívánunk nektek.
képem és a barátom, mert amikor arra gondolok, hogy ő
(HSzCsA)
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” Annyira akartam élni ”
Elment egy EMBER. Csendesen, szerényen, ahogyan élt.
PAPP BÉLA, akinek egész élete, munkássága Sényőhöz
kötődik.
1955.március 16-án született Sényőn, egy háromgyerekes
család középső gyerekeként. Az általános iskola és a gimnázium elvégzése után, Debrecenben nyomdászképesítést
szerzett. 1976-ban családot alapított, és 34 éves boldog
házasságukból két gyermekük született. 20 évig a Nyírségi
Nyomdában dolgozott, majd megalapította saját nyomdáját,
melyben 15 éven keresztül, haláláig dolgozott.1990-től tagja
volt a helyi képviselőtestületnek, majd évekig a falu
alpolgármestereként tevékenykedett.
A családszeretet, a segítségnyújtás éltette. Ezt a példamutató
embersegítő életét, élni akarását törte derékba 2 éve
kezdődött betegsége. A családi neveltetéséből hozott emberi
értékekhez mindig hű maradt. Ezek pedig az erkölcsösség, a
tisztesség, az egyenesség alapkövetelményei voltak. A munka
szeretete, a következetesség, az elvei melletti kiállás
jellemezte. Tevékenységében a maximalizmus, emberi kapcsolataiban a közösségi szellem, a kapcsolattartás, az elszemélytelenedő világgal való ellenállásra törekvés végigkísérte életútját. Komolyan vette
az életet, a jóindulat, a jó szándék vezérelte cselekedeteit.
Annyira akartál élni, a betegséget legyőzni, küzdöttél a végsőkig.
Búcsúzni nem akartál, még az utolsó pillanatodban is azt mondtad, hogy, NEM, mert te hazajössz és
neked még nagyon sok fontos dolgod van ezen a földön. Hittél a gyógyulásban, vártad a csodát…
A halál sajnos erősebbnek bizonyult a szeretetnél.
Papp Béla halála a család, a község, a helyi közélet, egykori ismerősei, barátai és munkatársai számára
is nagy veszteség. Pótolhatatlan személye hiányozni fog mindnyájunknak, akik szerették és tisztelték
Őt.
,, Emléked örökre velünk marad. ,,
Mindenki Béla Bácsija, nyugodj békében!

„Szívünkben őrizzük
emlékeink által,
Szeretteink lényét
ki nem hunyó lánggal.
Őket már a mennyben
angyalok vezetik.
Örök világosság
fényeskedjék nekik!
Puha csend vigyázza
poraikat, s álom.
Lehunyt szemeikre
örök béke szálljon! „
Szuhanics Albert: Béke poraikra!
(részlet)

2010. augusztusától lapzártánkig elhunytak:

Drenyóczki Józsefné
Dajka Zoltánné
Bak Istvánné
Szabó Jánosné
Auxi Istvánné
Mészáros Jánosné

Jánosik József
Tóbiás Barnabás
Mészáros Istvánné
Papp Béla
Abán János
Klepács Istvánné

Emléküket kegyelettel megőrizzük.
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Advent 2010

valamint felelevenítették a falusi hagyományokat. Eközben az általános iskola
aulájában kézműves foglalkozásokba
lehetett bepillantást nyerni és ki-ki kedve
szerint ki is próbálhatta kézügyességét.
Délelőtt a település parkjában felállították
a falu karácsonyfáját, majd fel is díszítették
azt. Ezt követően az adventi ünnepkört
elevenítette fel az óvoda és az általános
iskola. December 11-én a szintén hagyományos Idősek Karácsonya következett. Ez
alkalommal is a zsúfolásig megtelt iskolai
tornateremben méltatták az időseket,
nyugdíjasokat, különösképpen az aranylakodalmukat ünneplő házaspárokat.
Idén is megrendezésre került a már hagyománynak számító Adventi Hétvégék rendezvénysorozata.
Az első alkalom 2010. november 28-án
vasárnap 16 órakor volt a görög katolikus
templomban. Adventhoz kapcsolódó jelenetet láthattunk az általános iskola tanulóifjúságától. Igét hirdetett Dorcsák Ignác Pál
református lelkész.
A második gyertyát a református templomban gyújtotta meg az igét hirdető Lippai
Csaba görög katolikus parókus, az ünnepi
műsort a sényői óvodások, az óvó nénik és
az SZMK adta.
Advent harmadik hétvégéjén három napos
program részesei lehettünk. December
10-én pénteken a Kúria mögött disznóvágás volt,

Vasárnap a harmadik adventi gyertya meggyújtása és az igehírdetés a római katolikus
templomban volt. A műsort Sényői
Nőszövetség Egyesület és a Szülői
Munkaközösség szolgáltatta.
Advent utolsó vasárnapján az általános
iskolában gyűlik egybe az érdeklődő közönség, ahol a DanceSing Tánccsoport műsora,
valamint Pehely Zoltán polgármester ünnepi
köszöntője hallható, látható.
A Sényői Igazmondó szerkesztősége ezúton
kíván Áldott Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Esztendőt!
F.L.E.
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December 3-án pénteken nagy meglepetés
érte második órán a
sényői iskola tanulóit, a
Mikulás látogatott el
hozzájuk. Minden gyermek
kapott
egy
édességekkel
megrakott csomagot,
délután pedig igazi buli
hangulat alakult ki az
aulában. A Télapó
meglepte őket egy
érdekes,
izgalmas
kvízjátékkal, egy finom
vacsorával és karaokéval is. A gyerekek nagy
örömmel énekeltek,
szívesen mutatták meg
tehetségüket. Ezután
discoval folytatódott az
este, kilenc óráig tartott a mulatság. A gyerekek bizonyára óvónénik és segítőik szebbnél szebb verseket és énekeket
tanítgattak a gyerekeknek, hogy mikor végre betoppan a
sokáig emlegetik még ezt a tartalmas napot.

Mikulás járt Sényőn
Azok az óvodások, akiknek van iskolás testvérük sejthet- Télapó, méltó módon tudják megköszönni a finomságot,
ték, hogy hétfőn náluk is tiszteletét teszi a régen várt amit tőle kapnak. A Mikulásnak minden aprósághoz volt
kedves vendég. Már hetek óta folyt a gyakorlás, az néhány személyre szóló szava, kit megdicsért szép
énekéért, ügyességéért,
kit pedig arra biztatott,
legyen
szófogadóbb.
Természetesen nem volt
olyan gyermek, aki ne
kapott volna a Mikulás
csomagból, örömmel
énekelve köszönték meg
az ajándékot és hívták,
hogy jöjjön jövőre is. A
szülők által készített
süteményeket
is
szívesen kóstolgatták,
másnap pedig az idősek
látogatták
meg
az
óvódát, ahol nagy
szeretettel
fogadták
őket, együtt énekelve
ünnepelték a gyermekek
egyik kedvenc napját.
F.L.E.
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Eltelt egy év, ismét köszöntjük az 50. házassági
évfordulójukat ünneplő párokat. Idén három házaspár
tartja aranylakodalmát: Stankóczi Miklós és Timák
Veronika, Kelemen Ferenc és Nagy Erzsébet, Lajsz
József és Dócs Judit.
Stankóczi Miklós és Timák Veronika 1960.
november 19-én kötöttek házasságot.
Miklós bácsi 24, Veronka néni 20 éves
volt akkor.
Veronka néni: - Én akkoriban a
Nyírbogdányi Állami Gazdaságban
dolgoztam, Miklós pedig bányász
volt Miskolc-Perecesen. Mi annak
idején együtt gyerekeskedtünk
Sényőn, de őt hamarosan elvitték hosszú időre katonának, és attól kezdve ritkán találkoztunk. Egyik alkalommal bált rendeztek Sényőn, melyre ő is eljött, mert éppen
eltávozáson volt. Felkért táncolni, sokat beszélgettünk,
aztán megkérdezte, hogy hazakísérhet-e. Én nem akartam, mert nem voltam biztos benne, hogy komolyan
érdeklődik irántam. Amikor visszament a sereghez,
megkért, hogy írjak majd neki levelet. Nem is olyan
sokára ismét hazajöhetett, akkor felkereste édesanyámat
és beleegyezését kérte, hogy udvarolhasson nekem.
Anyukám azt mondta, kérdezzen meg előbb talán engem
is. Karácsonykor megtörtént az eljegyzés, következő év
novemberében pedig összeházasodtunk. Két gyermekünk
született, 1961-ben Miklós, 1970-ben pedig Zsolt. Két
unokánk van, Dóra és Máté. Megéltünk a férjemmel jót
is, rosszat is, de mindig kitartottunk egymás mellett.
Reméljük, amíg élni enged a sors, ezután is mindig így
lesz.
Kelemen Ferenc és
Nagy
Erzsébet
1960. november
26-án házasodtak
össze. Feri bácsi
26, Erzsike
néni 16
éves
volt.

Erzsike néni: - Én gyerekkoromban Nyírturán laktam,
Ferivel csak 15 éves koromban ismerkedtem meg egy
– a falunkban rendezett – bálon. Ő 25 éves volt és a
Kemecsei Állami Gazdaságnál dolgozott. Táncoltunk,
aztán találkozgattunk – persze csak a szüleim engedélyével. 5-6 hónap elteltével aztán összeházasodtunk.
A lánykiadás Turán volt, a lagzi és a vacsora már Sényőn.
Miután összeházasodtunk, női varró lettem. Éjjel-nappal
dolgoztam, megbecsültek az emberek, mert úgy hiszem,
jó munkát adtam ki a kezeim közül. Az ipar kiváltása után
17 évig dolgoztam a szakmámban.
Feri bácsi: - Megpróbáltunk boldogulni, hiszen 3 gyermeket kellett felnevelnünk. Ferenc 1961-ben, Erzsébet
’63-ban, Zoltán ’72-ben született. Négy unokával
ajándékoztak meg minket, Attilával, Judittal, Enikővel és
Ferikével, akit sajnos néhány évvel ezelőtt egy súlyos
betegség miatt elveszítettünk. Mégis fel kell állni és
menni tovább.
Erzsike néni: - Hál’ Istennek mi boldog
házasságban éltünk mindig a férjemmel. Bár az
50 év alatt előfordultak viták, veszekedésre
sosem került sor. Bárcsak a gyermekeink is hasonló hosszú, békés, jó életet
élnének a választott párjukkal!
Kívánunk a három házaspárnak az Igazmondó szerkesztősége nevében még
hosszú, boldog életet!
(HSzCsA)
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A Szociális Szolgáltató Központ
hétköznapjaiban lényeges változások
az elmúlt negyedévben nem történtek.
Amiről a település lakosságát tájékoztatni szeretném, az az adósságkezelési szolgáltatás beindítása, élelmiszercsomag osztás nehézségei, az
évről-évre ismétlődő Idősek Karácsonya, az 50. házassági évfordulósok
köszöntése, de kihagyhatatlan az
Idősek Világnapjával kapcsolatos
rendezvények szervezése.
Önkormányzatunk képviselőtestülete
a legutóbbi testületi ülésén úgy határozott, hogy a Szociális Törvények és
a végrehajtásukra kiadott kormányrendeletek alapján a bajbajutott családok részére a költségvetésből egy
külön alapot hoz létre. A támogatásokból az önkormányzat helyi
rendelete alapján azok a háztartások
részesülnek, ahol az adósság nagysága meghaladja az 50. 000 Ft-ot, a
tartozás legalább hat hónapja fennáll,
a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja, meg a minimál
nyugdíj 150%-át, (47.250 Ft-ot)
egyedül élő esetén a mindenkori
minimál nyugdíj 200%-át, ami jelenleg 57. 000 Ft/fő. A támogatás a fenti
feltételek fennállása estén a közüzemi
díjtartozásokra (víz, gáz, villany),
szemétszállítási díjtartozások kifizetéséhez vehető igénybe. További
feltétel még, hogy az adósságrendezésbe bevont tartozások minimum
25%-át az adósnak kell megfizetni, a
szolgáltatókkal megkötött részletfizetési megállapodás alapján. Aki az
önrészt nem fizeti a megállapodásokban előírtak szerint, akkor a teljes
támogatást, vagyis maximum az
adósság 75%-át is egy összegben kell
visszafizetni, illetve újabb támogatásba két évig nem vonható. Szintén
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lényeges feltétel még, hogy az
adósságkezelésbe bevont háztartásoknak együtt kell működni az
adósságkezelési tanácsadó irodával,
mely Sényőn a Szociális Szolgáltató
Központban fog működni 2011.
január 1-től. Az a háztartás, amely az
adósságkezelési támogatással kapcsolatos feltételeknek megfelel, az
adósságkezelési támogatás idejére
lakhatási támogatásban is részesül, a
lakásfenntartással kapcsolatos helyi
rendelet és törvényi előírásokban
foglaltak szerint.
Aki a támogatást igénybe szeretné
venni, és a fentebb vázolt feltételeknek megfelel, az a hátralékos közüzemi számlákkal, a család egy főre
eső jövedelmének a megállapítására
szolgáló jövedelemigazolásokkal, az
egy főre jutó lakás nagyságának
megállapítására szolgáló iratokkal
már most felkeresheti intézményünket, hogy megkezdhessük az adósságrendezési terv előkészítését, az
adósságkezelési eljárás megindítását.
Szintén az 1993. évi III. Törvény a
Szociálisigazgatásról és Szociális
ellátásokról
rendelkezik
az
Egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság lehetőségéről is.
A törvény értelmében, a jegyző
egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek
állapíthatja meg a szociális rászorultságot,
• akinek a családjában az egy főre
jutó jövedelem a minimál nyugdíj
120%-át,
• egyedül élő esetén a jövedelem a
minimál nyugdíj 150%-át nem haladja meg, és családjának vagyona
nincs.
Tehát, ha a településünkön élnek
olyan személyek, akik sehol nem dolgoznak, semmilyen módon nincs

egészségügyi ellátásra vonatkozó
biztosítási jogviszonyuk, és a fenti
feltételeknek megfelelnek, a Polgármesteri Hivatalban a szociális ügyekért felelős előadót keressék meg.
Élelmiszercsomag osztáson vagyunk
túl. Sokak megelégedésére és sokak
elégedetlenségére is. Mint minden
osztáskor, most is. A csomagosztások
a pályázatban kiírt feltételek szerint
történtek. Feltétel volt, hogy kisnyugdíjas, munkanélküli, gyermekvédelmi támogatásban részesülő
személyek, családok kaphatják, ahol
a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 70. 000.
Ft/fő körüli összeget. Összesen 355
csomagnak megfelelő élelmiszer
érkezett. Egy lakásba, függetlenül az
ott élők számától, egy csomag
adható. Tudom, hogy több generáció
is él egy családban, akkor is egy
házba csak egy csomag jár, ha
megfelel a fenti feltételeknek.
Sényőn 430 ház van, ami akár a
generációk együttélése miatt akár
600 háztartást is jelenthet, de a
csomagok száma csak 355, így
igazságosan mindenki megelégedésére elosztani soha nem lehet. Aki
kimaradt a csomagosztásból, de a
család jövedelme alapján ő is jogosult
lett volna, kérem, jelezze intézményünk felé, mert nem minden család
jövedelméről van információnk.
A Gyermekétkeztetési Alapítványnak
ezúton is köszönjük, hogy településünk mindig a nyertes pályázók
között lehetett!

Rendezvények, egyéb
események
Az Idősek Világnapját minden évben
október 7-én ünnepeljük az intézményben. Kollégáim ezen a napon
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őszi hangulatot varázsoltak az A második nap az Idősek Karáudvaron. Volt szőlőpréselés, must- csonyának megrendezése a helyi áltakóstolás, az idősek lapcsánkát, kapros lános iskolában. A rendezvényre
lángost sütöttek a kemencében, az
meghívót kapott
üstben főtt a
paprikás
a település
krumpli is. Eljöttek az
összes
óvodások, akik kedvesen köszöntötték
a lakókat és a
klubtagokat,
vidám dalokkal
érkeztek, rajzoltak, szaladgáltak
az idősek örömére.
A Megyei Nyugdíjas
Szervezet Nyíregyházán a
Bujtosi Szabadidő Központban
rendezte meg a megyei nyugdíjasok
részvételével a világnapi rendezvényét, melyre a sényői nyugdíjasok is
meghívót kaptak. A szívhez szóló
köszöntők után zene-tánc kerekedett.
Az utolsó negyedévben, a klubban
kétszer is köszöntöttük a névnaposokat. Legutóbb az elmaradt Marikákat,
Ilonkákat, Erzsébeteket, Katalinokat,
Jolánt, Miklóst, Ferencet, és András
nevű tagokat ünnepeltük közösen.
November 12-én a Szociális Munka
napján 2010. évben kiemelkedően jó
munkájukért elismerő oklevelet
vehettetek át munkatársaim. Az év
kiváló dolgozója lett: Molnár
Richárd, Timákné Takács Ilona,
Sárosi Zoltánné és Soltész Józsefné.
Munkájukban, családjukban sok
örömet, kitartást, és nem utolsó
sorban jó egészséget kívánunk nekik!

11.oldal
Megyei
Közgyűlés
elnöke
beszédében igen elismerően értékelte
Karácsony közeledtével az óvodásokat és iskolásokat várjuk intézményünkbe, akik karácsonyi, új évi
jókívánságaikat hozzák el a lakók és
klubosok számára. Szintén nagyon
várjuk az egyházak helyi képviselőit,
akik ilyenkor minden évben elhozzák
az itt élőknek a lelki feltöltődést, az
ünnepvárás örömét.

Az idősek Mikuláskor látogattak el
az óvodába. Az iskolába az utolsó adventi hétvégén megyünk a lakókkal
n y u g d í - és a klubtagokkal.
jasa, járadékosa.
A rendezvényen három 50. házassági Hamarosan megszólal a karácsonyi
évfordulóját ünneplő sényői házas- csengő, amelynek hangja a családot,
párt köszöntöttünk.
az otthon melegét juttatja eszünkbe.
Lajsz József és
felesége Jutka néni,
Kelemen Ferenc és
felesége
Erzsike
néni,
Stankóczi
Miklós és felesége
Vera néni örömében
osztozhattunk.
A három házaspárt
december 3-án a
Megyei Nyugdíjas
Szervezetek Szövetsége
nevében Szabó Pál elnök, Dr. Seszták Ismét együtt lehetünk szeretteinkkel,
Oszkár a Megyei Közgyűlés elnöke barátainkkal, és figyelhetünk arra,
is köszöntötte, számos más megyei hogy mit adhatunk azoknak, akik
vezető mellett. Az ünnepi műsort a fontosak a számunkra.
Nyíregyházi Főiskolán a sényői Ilyenkor
általában
számadást
ifjúság adta. Gyermekeink nagyon készítünk magunkban. Számadást a
sok örömet múltról és terveket a jövőről. Mint
minden évben idén is voltak
örömeink és bosszúságaink, fájdalmas veszteségeink, gyászunk, voltak
élményeink, és voltak reményteli sikereink. Ebben az évben is mindenki nyugalomra, biztonságra,
szeretetre és megértésre vágyott.
Olyan környezetre, melyben
boldogul és nyugodt körülmények
között nevelheti családját.

Az adventi hétvégék
rendezvénysorozatunk
keretein belül két nap
megrendezését vállalta
fel intézményünk. Az
első napon hagyományőrző disznóvágásra hívtuk a
falu lakóit, valamint a falu
karácsonyfájának felállítását vállaltuk el, mint oly sokszor már az előző szereztek az ünnepelteknek, jelenévekben is.
lévőknek. A műsor színvonalát a

Kívánok az újesztendőben mindenkinek jó egészséget, kitartást, erőt,
sok örömet mind magán, mind közü(folyt.12.oldal)
gyeinkben.
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Kívánom, hogy ennek az évnek a karácsonya is adjon békét és
örömet, adja a hit benső gazdagságát mindenkinek.
Kívánom, hogy a szeretet és a vele együtt járó békesség tegye
széppé az ünnepüket.
Kívánom, hogy ez az ünnepi idő segítsen mindenkit az igazi
kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz,
feltöltődéshez, hogy az újesztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük meg.
Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket, Eredményekben Gazdag
Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek!
Vass Istvánné
Intézményvezető

A futball szerelmese
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Tóthárpád Ferenc
Csendes éj
A templom ablakára
a Hold ragyog csupán,
de fénye átvilágol
a téli éjszakán.
A szívemet kitárom:
szeretve Jézusunk.
Karácsony-éji csendben
misére indulunk.
Harang dalára lebben,
kisér a lomha szél,
remeg ezernyi gyertya,
ha szól a Csendes éj.

Mennyire lehet boldogulni a gyerekekkel a pályán?
Nem könnyű a különböző családi és szociális háttérrel
rendelkező gyerekeket úgy kezelni, hogy egységes
csapatszellem alakuljon ki. Én úgy látom, hogy ezek a
fiatalok igyekeztek és igyekeznek a lehető legtöbbet,
legjobbat kihozni magukból. A szomszéd településről
átigazolt fiúk is igen hamar és önfeláldozóan álltak be a
sorba. Személy szerint nem tudok és nem is akarok
kiemelni senkit, mert látom, a fiúk a legjobb tudásukat
vetik latba a meccseken.

Milyen a csapatszellem?
Előfordul kisebb-nagyobb lezserkedés, amely a
mérkőzés kimenetelét nem jó irányba tolja, de ki nem
volt fiatal, ki nem akart nagyot alkotni? Ezeket a
kilengéseket mindig higgadtan, úgy beszéljük meg, hogy
a következő mérkőzésen ebből a hibából tanuljon a
csapat, ne forduljon elő hasonló eset.
Azt tapasztalom, hogy a falu vezetése és a szponzorok
is mindent megtesznek azért, hogy a településen élő
fiatalok ne kallódjanak el, hanem egy kis közösségben,
Fülöp Zoltán 2005 óta él Sényőn. Minden erejével küzd, a szabadidejüket hasznosan eltöltve, valamint az
hogy a sényői fiatalokkal megszerettesse az egészséges egészségre figyelve érezzék jól magukat.
életformát. 2007-ben az edzői képesítést is megszerezte.
Hogyan került közel Zoli bácsi a futballhoz és a
gyerekek oktatásához?
Életemben mindig nagy szerepet játszott a sport, elsősorban a futball. Minden hétvégén kijártam
mérkőzésekre. 2008-ban megkeresett az akkori
sportvezetés, hogy vállaljam el az óvodás és iskoláskorú
gyermekek edzését, előkészítését a sportban való
részvételre. Ezt követően az ifjúsági csapat edzését
bízták rám, amit nagy örömmel fogadtam. A tudásomhoz
mérten igyekeztem, igyekszem mindent megtenni, hogy
a gyerekek állóképessége, önfegyelme erősödjön, legyen
sikerélményük.
Később
az
U12-es
csapat
felkészítésében is aktívan részt vettem. Nagy örömömre
szolgál, hogy innen 2-3 gyerek a felnőtt csapatban kapott
helyet.

Mik a tervei a jövőre nézve?Mit vár az új évtől?
Amennyiben a vezetés és az egészségem engedi,
szívesen állok a sportvezetés, a sportot kedvelő fiatalok,
szurkolók rendelkezésére a jövőben is. Szeretném
köszönetem kifejezni a szülőknek, hogy engedik gyermeküket edzésre, bátorítják őket a sportra. Látják, hogy
a gyerekek jó helyen vannak, itt a mozgás szeretetén
kívül önfegyelmet, lojalitást, csapatszellemben való gondolkodást is tanulnak. Azt kérem a sényői szülőktől,
engedjék a gyermeküket, hogy a szabadidejüket
egészséges módon, tartalmasan tölthessék el. Kívánok
mindenkinek békés ünnepeket és boldog, egészséges,
sportos új évet.
A Sényői Igazmondó nevében én is hasonlókat kívánok
Zoli bácsinak és családjának, köszönöm a beszélgetést.
F.L.E.

