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Igazmondó 

Tisztelt Sényői Lakosok ! 

Ismét eltelt egy esztendő, közeleg a szeretet ünnepe és a 2012-es Új Esztendő a maga kihívásaival, 

várakozásaival és reményeivel. A mögöttünk hagyott év nehéz, de sikeres volt. Önkormányzatunk 

ebben a nehéz gazdasági helyzetben is eredményesen gazdálkodott. 
 

Említhetem, hogy az óvodát, iskolát, Integrált Közösségi Szolgáltató Teret tekintve igenis nagy 

dolgokat ért el községünk. Minden számlánk ki van fizetve és bizalommal tekintünk a jövőbe. Ezt 

kérem Önöktől is - ne hagyjuk eluralkodni magunkon és másokon a kétségbeesést: a remény és a 

szeretet lángja ne aludjon ki az ünnepek elteltével sem.  
 

A nehéz időket is könnyebben átvészeljük, ha tudjuk, érezzük a háttérben ott a család. Ha így élünk, a kiseb-

bek szívébe is beleivódik a család szeretete, s ez az összetartozás neveli őket az emberek iránti tiszteletre és 

megbecsülésre. A hírekben katasztrófákról, válságról hallhatunk, ami elszomorít bennünket. Határozzuk el, 

hogy minden nap juttatunk egy mosolyt, egy kedves szót ismerőseinknek, barátainknak. Ha így teszünk, úgy 

az elkövetkezendő év elé derűsebben és lélekben újjászületve nézhetünk. Ez az ünnep mindig is ünnep volt, 

akár nehezebb idők jöttek akár boldogabbak. Jó lenne, ha ez a békesség, a szeretet és megbocsátás ünnepe len-

ne minden ember számára. 
 

Ezen gondolatok jegyében kívánok minden sényői lakosnak meghitt, boldog karácsonyt és sikerek-

ben gazdag, békés új évet! 

Pehely Zoltán 

Én zörgetek! 

„Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek: ha valaki meghallja az én szómat és 

megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok és ő én velem.”  

Jelenések könyve 3:20. 

Jézus Krisztus az élő Istennek egyszülött Fia, 

karácsonykor beleszületett a nyomorúságos, sötét világunk-

ba. Földi útját végigjárta a betlehemi istállótól a Golgotáig, 

ahol az én, a te, és a világ bűneit keresztfára szegezte. Hús-

vétkor mennyei dicsőséges testben mutatta magát válasz-

tottainak. Feltámadott! Pünkösdkor tanítványai a Szentlé-

lek ereje által hirdették, hogy Jézus Krisztust Úrrá és Ki-

rállyá emelte mennyei Atyánk. 

És most hozzád beszél. − A bezárt ajtó, a szíved 

előtt állok és zörgetek. Türelmesen várok arra, hogy belép-

hessek hozzád, akinek fontosabb céljai vannak, mint én. 

Belevetetted magadat a hétköznapok küzdelmeibe, mert azt 

képzeled, hogy egyszer megnyugszol, és igazán boldog 

leszel.  

Fölismersz? Tudod, ki vagyok? A te Megváltód, 

az élő Isten beszél hozzád. Én belátok az ajtó mögé, a szí-

ved mélyére. Szenvedsz. Irigység, félelem, megaláztatás, 

betegség, kiközösítés gyötör. Látom a jövendődet, hogy a 

kárhozat felé zuhansz. Azért jöttem, hogy segítsek rajtad, 

bűneidet megbocsássam, fájdalmaidon enyhítsek, megáld-

jalak, és bevigyelek az örökéletre. Ne zárj ki. Ne űzz el, 

mert senki, semmi más nem segít rajtad!  

Ha valaki hisz nekem, és meghallja szómat, ha 

valaki hit által fölismeri, hogy Isten zörget nála, és hit által 

megnyitja a szívét, azzal együtt vacsorálok. Nem te gazda-

gítasz engem, hanem én ajándékozlak meg téged. Megsza-

badítlak bűneidtől, és közösségre lépek veled. Önmagamat, 

a szeretetet, békességet, örömet, tisztaságot és üdvösséget 

hozok neked.  

Jézus érkezett hozzád. Ez a kegyelem, az üdvös-

ség pillanata számodra. Ha befogadod, mert hiszel Neki, 

akkor idvességes a karácsonyod, áldott lesz a földi életed, 

és halálod után mennyei fényben és dicsőségben örvende-

zel. 

Jézus szól: zörgetek! Higgy nekem. Fogadj be 

hát! Most! 



Az augusztus 20-ai ünnepségen közel 150 fellépő 

szórakoztatta az odalátogató közönséget. A rendez-

vény 9 órakor kezdődött, a 10 éve alakult tánccso-

port szambával járta körbe a községet, fergeteges 

táncukkal elkápráztatták a közönséget. Ezt követően 

a római katolikus templomban a három egyházfő 

megszentelte és megáldotta az új kenyeret, majd a 

közösségi tér udvarán finom ebéd várta az ünneplő 

helybelieket. Pehely Zoltán polgármester köszöntöt-

te a vendégeket, majd következett az augusztus 20-

ai ünnepet méltató színvonalas műsor. Ezután a kö-

zönség meghallgatta Simon László nyírbogdányi 

gitárművész játékát, majd a szociális szolgáltató 

központ dolgozóinak és klubtagjainak, a Sényői Nő-

szövetség, a kéki Kéknefelejcs Néptánccsoport és a 

Nyírpazonyi Nőszövetség szórakoztató műsorát lát-

hatták. A 10 éves évforduló alkalmából díjátadás kö-

vetkezett az alapító tagoknak (Szabó Csilla, Soltész 

Erika), az év legjobb táncosának (Nagy Brigitta), éne-

kesinek (Vaskó Edit, Papp Gyula) és akik a legtöbbet 

segítették a tánccsoport munkáját (Pehely Zoltán, 

Vass Istvánné, Timák Csaba, Timákné Takács Ilona, 

Szűcs Jánosné, Kádas Mária). A díjakat a tánccsoport 

vezetője, Páll-Szőke Ágnes adta át. Az est fénypontja 

a kedvenc DanceSing Tánccsoport közel két és fél 

órás műsora volt, mellyel megajándékozták a közön-

séget, felidézve a 10 év legszebb pillanatait. Éjjel tűzi-

játékban gyönyörködhettek az érdeklődők, majd kez-

dődött a hajnalig tartó utcabál. 
2. Oldal  
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István király jeles napján duplán ünnepeltünk 

Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér átadása 
Mint azt már korábban megírtuk, az újon-

nan kialakított szolgáltató ház augusztus 11-

én megnyitott. Az átadó ünnepségen jelen 

volt a kormánypárt részéről Bakti János, a 

Takarékszövetkezet elnöke, a környező tele-

pülések polgármesterei, az intézmények 

dolgozói, az Idősek Klubjának tagjai. 

Az IKSZT vezetője, Páll-Szőke Ágnes is-

mertette a közösségi színtér jelentőségét és 

a nap programját, Pehely Zoltán polgármes-

ter pedig köszöntötte a megjelenteket. Bakti 

János méltatta a község kulturális életét és 

kifejezte jókívánságait a szolgáltató tér mű-

ködéséhez.  A szalag átvágása után közösen 

megtekintettük az intézmény átalakított he-

lyiségeit. Ezt követően a vendégsereg nagy 

figyelmet tanúsított az iskolás gyerekek 

megnyitó műsorának, a fellépő táncosok, az 

Idősek Klubjának tagjai produkciójának, 

melyet nagy tapssal jutalmazott a közönség. 

(Ruska Józsefné) 



Az év utolsó negyedében sem telt ese-

ménytelenül a Szociális Szolgáltató 

Központ  élete. A mindennapi ember-

próbáló feladatokon túl nagyon odafi-

gyelünk arra is, hogy az itt élő, és ide 

bejáró idősek, fiatalok hétköznapjai ne 

csak a problémák megoldásából állja-

nak, hanem megfelelő lehetőséget tud-

junk biztosítani a hasznos elfoglaltsá-

goknak, a szabadidő kellemes eltölté-

sének. 

Az első rendezvény, program: hogyan  

működik a szervezetünk, milyen 

egészségügyi állapotban vagyunk, 

mondhatni „hányadán állunk” önma-

gunkkal? Ezekre a kérdésekre adott 

választ a szeptember 28-án tartott elő-

adás és egészségügyi állapotfelmérés, 

amit az idősebb korosztály ingyenesen 

és helyben vehetett igénybe.  

Szeptember 29-én folytatódott a prog-

ramsorozat, ugyanis az Idősek Világ-

napját ünnepeltük az ÖNO-ban, illetve 

ugyanezen a napon az Általános Iskola 

és Óvoda szervezésében Mihály-napi 

forgatag valósult meg, ahol a klubtag-

jaink és bentlakó időseink maximáli-

san és aktívan kivették a részüket. A 

nap folyamán volt mézeskalácssütés, 

amit az óvónők és dolgozók, illetve 

szülők készítettek. Soltész Józsi kollé-

gánk jóvoltából a kicsik kipróbálhatták 

a csuhébaba készítést, a káposztatapo-

sást és a szőlőpré-

selést is. Emellett 

nagy sikere volt a 

kukoricamorzso-

lásnak is, ami ma 

már nem minden-

napos tevékeny-

ség. A munkálko-

dások után az idő-

sek otthona ké-

szült ebéddel, me-

lyet az udvaron 

együtt fogyasztot-

tunk el. Sikeresnek bizonyult ez a nap, 

mindenki jól érezte magát. 

Szeptember 30-án részt vettünk az év 

egyik legnagyobb szabású rendezvé-

nyén, a nyíregyházi Bujtosi Szabadidő 

Csarnokban megrendezett Idősek Vi-

lágnapján. Ezen a rendezvényen közel 

50 fővel kép-

v i s e l t e t t ü k 

m a g u n k a t , 

hiszen a nyírt-

urai klubtag-

ok is velünk 

együtt érkez-

tek a rendez-

vényre. Egy 

színvonalas 

fellépés erejé-

ig a fiatal tán-

cosok is csat-

lakoztak hoz-

zánk, és  ez-

zel emelték a 

műsor színvo-

nalát. Az 

egész napos rendezvényen mindenki 

jól érezte magát, a délelőtti előadáso-

kat a nap folyamán táncmulatság vál-

totta fel. Szintén a szeptemberi esemé-

nyek egyike volt az is, hogy Dr. Marsi 

Edit főiskolai docens tartott az intéz-

mény dolgozóinak és társintézmények 

munkatársainak előadást az ellátottak 

jogairól. Az előadásából közel 50 fő 

frissíthette fel korábban szerzett isme-

reteit. 

Október hónapban, megragadva az 

alkalmat, az IKSZT vezetésének segít-

ségével egy új programot indítottunk 

el. Az IKSZT épülete mindenki számá-

ra nyitott, így az idősebb generációnak 

is helyet biztosít és nagyszerű lehető-

séget nyújt bizonyos programok meg-

valósításában. Az érdeklődésre való 

tekintettel beindult heti rendszeresség-

gel a „”Nagyi Net”, ahol alapvető szá-

mítógép használatot, az Internet világát 

ismerhetik meg az idősebbek lépésről 

lépésre szakmai segítség mellett. 

November egy kissé mozgalmasabb 

volt, 12-én egy kedves meghívásnak 

tettünk eleget. Az újfehértói nyugdíjas 

klub meghívására vettünk részt a saját 

szervezésükben megrendezett Márton-

napi Bálon, ahová a nyírturai klubta-

gokkal együtt érkeztünk szintén nagy 

létszámmal. A vendégszeretet mellett 

rendkívül színes programokat láthat-

tunk, és a finom vacsora után késő es-

tig együtt mulattunk. 

November 17-én  saját berkeinkben 

ünnepeltük az összevont névnaposo-

kat. A klubtagok és a vendégeken kí-

vül megtisztelte polgármester úr is a 

rendezvényt, aki jókívánságaival kö-

szöntötte az ünnepelteket. A rendezvé-

nyen mindenki jól érezte magát, a fi-

nom ebéd után órákat énekeltünk kö-

zösen Árpi bácsi harmonikás kíséreté-

ben. Még ezen a napon, az ünnep foly-

tatásaként megünnepeltük a Szociális 

Munkások napját, melyen minden dol-
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Hírek és események a Szociális Szolgáltató Központból 

3. Oldal  (Folytatás a 4. oldalon) 
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gozó és kolléga részt vett. Ebben az 

évben kiváló munkájáért Gáll Lászlóné 

Irénke vehette át a kitüntető oklevelet. 

Az önkéntes és közmunka keretében 

dolgozó munkatársakról sem feledkez-

tünk meg. Polgármestert úr elismerően 

szólt nélkülözhetetlen munkájukról, 

önzetlen tevékenységükről.  

Időközben megkezdődtek az IKSZT 

épületében heti két alkalommal a tánc-

próbák is, ahol már egyrészt a decem-

beri rendezvényre, másrészt egy na-

gyon megtisztelő felkérésre és lehető-

ségre készültek időseink közösen a 

helyi fiatalokkal. 

November 23-án szintén a klubhelyisé-

günkben egy termékbemutatóra került 

sor. A két fiatal előadó családias és 

nagyon közvetlen formában ismertette 

meg a gyógynövényes termékeiket, így 

az előadás után kipróbálhattuk és meg-

vásárolhattuk a megfelelő készítmé-

nyeket. 

November 26-án, amint már említet-

tem, egy nagyszerű és megtisztelő fel-

kérésnek tettünk eleget. Az idősek, 

dolgozók és fiatalok lelkesen készültek 

erre a napra. Budapestre utaztunk a 

2011-es Nyugdíjas Expo-ra, mely a 

SYMA Csarnokban került megrende-

zésre. Az utazás érdekessége egyrészt, 

hogy 70 fővel (köztünk a Megyei 

Nyugdíjas Szövetség elnöke Szabó 

Pali bácsi és Román Demeterné a szö-

vetség elnökhelyettese) érkeztünk erre 

a nagyszabású rendezvényre, mely 

létszámból 50 fő szerepelt egyszerre a 

színpadon megjele-

nítve ezzel a generációk közötti össze-

fonódást. Községünk példaértékű a 

környező települések, és megyénk 

előtt, hiszen a közös munka mindig 

meghozza a gyümölcsét. Manapság 

ritka, hogy az óvodás, iskolás és idős 

együtt dolgozzon valamilyen közös cél 

érdekében, vagy egyszerűen csak 

együtt beszélgessen. Szerencsére ne-

künk ez természetes, a generációink 

együttműködése mindig is gördülé-

keny volt. Legyünk és lehetünk erre 

büszkék! A má-

sik érdekessége 

az utazásnak 

hogy a 3 napos 

eseményen több 

száz fellépő vett 

részt, megyénk 

képviseletében 

pedig Ibrány 

mellett mi kap-

tunk helyet, ami 

úgy gondolom 

megtiszteltetés és 

elismerése az 

eddigi munkánknak. A szereplésünk 

most is nyomot hagyott a közönség-

ben, dicsérő szavakat és elismerésül 

vastapsot kapott a műsorunk, ami szin-

tén bizonyította a közönség tetszését. 

Elégedetten és fáradtan távoztunk a 

rendezvényről. 

Az adventi várakozás idejében az in-

tézmények együttműködése szintén 

példaértékű. A fenyőfaállítás, a hétvégi 

programok szervezése jól begyakorolt 

közös munka eredménye. A fenyőfaál-

lításkor a sertésből készült finomságo-

kat Tóth József ajánlotta fel és készí-

tette el.  Köszönjük szépen Józsinak és 

családjának! 

December első napján szintén nagy 

rendezvényre érkeztünk a nyíregyházi 

főiskola Bessenyei aulájában megren-

dezésre kerülő Nyugdíjasok Karácso-

nyára. Itt ünnepélyes keretek között 

köszöntötték az 50. és 60. házassági 

évfordulójukat ünneplő házaspárokat. 

Az idén egy házaspár ünnepli ezt a 

kerek évszámot, két aktív nyugdíja-

sunk: Balogh Jóska bácsi és felesége 

Erzsike néni kaphatták meg a jó kíván-

ságokat és egy szép ajándékcsomagot. 

December 6-án ellátogattunk még az 

óvodásaink Mikulás ünnepségére. A 

hagyományokhoz híven, bentlakó idő-

seink készítettek ajándékokat az apró-

ságoknak, ők pedig vendégül láttak 

bennünket finom, szülők által készített 

házi süteményekkel. December 15-én 

az óvodások, 16-án az iskolások hoz-

ták el kedves és színvonalas műsorai-

kon keresztül az időseknek karácsonyi 

jókívánságaikat. Az itt élő idős embe-

rek az adventi várakozás idejét béké-

ben, szeretetteljes környezetben élhet-

ték meg. 

December 17-én az idősek karácsonyi 

rendezvényén településünk összes 

nyugdíjas lakosát köszönthettük. Ná-

lunk már 10 éves múltra tekinthet visz-

sza ez a hagyomány, míg a környező 

települések sorra veszik át ezt a kedves 

szokást. 

Most is volt 50. házassági évfordulót 

ünneplő házaspár, Balogh Jóska bácsi 

és Erzsike néni. A virág– és ajándék-

kosáron túl a jelenlévők gratulációit 

fogadhatták ezen a rendezvényen. 

A másik házaspárunk Treszkai Béla 

bácsi és felesége Marika néni lett vol-

na, de sajnos Béla bácsi a közelmúlt-

ban elhunyt. A családnak őszinte rész-

vétemet, és Marika néninek jó egészsé-

get, hosszú boldog életet kívánok. 

Az ünnepi és szórakoztató műsorokról 

az Általános Iskola, az Idősek klubja, 

az Óvoda, az Ifjúsági Tánccsoport és a 

Szociális Szolgáltató Központ dolgo-

zói gondoskodtak. Köszönet minden 

résztvevőnek és felkészítőnek a szín-

vonalas teljesítményéért. 

Végül, pedig áldott, békés kará-

csonyi ünnepeket, eredmények-

ben gazdag boldogabb új évet 

kívánok településünk minden 

lakosának! 

Vass Istvánné 

4. Oldal  



2011. szeptember 30-án délelőtt az Általános Iskola 

aulájában Pehely Zoltán polgármester ünnepélyesen 

bejelentette az energetikai program indulását, kö-

szöntötte a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta, 

az önkormányzat életében premier ez a nap, hiszen a 

rendszerváltás óta ez a második legnagyobb beruhá-

zás, 1992-ben a szennyvíz-beruházás volt ilyen nagy 

volumenű. A KEOP-pályázatot 2011 májusában 

nyertük el. A kivitelezői munkálatokra a Manual-Bau 

Kft. adott be pályázatot és nyerte meg. A pályázatot 

komoly tervezői munka előzte meg. A munkálatok 

2011. október 1-én kezdődtek meg, teljes befejezése 

2012 augusztusában lesz. Továbbá Kardos Csaba 

jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a beruházás 

92 millió forintba kerül, 68 millió forintot pályázaton 

nyertük, a többit önerőből kell fedezni. A munkálatok 

magukban foglalják: a külső hőszigetelést, az elektro-

mos- és fűtési rendszer korszerűsítését, a tornaterem 

tetőszerkezetének cseréjét. 

(Ruska Józsefné) 

5. Oldal    
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Végleges helyen az óvoda 

Elkészült az új óvoda, melyet ünnepélyes keretek között, szü-

lők, gyerekek, intézményvezetők és dolgozók részvételével 

adtak át 2011. augusztus 31-én. Az önkormányzat részéről 

Pehely Zoltán polgármester, az intézmény részéről Pataki 

Lászlóné tagintézmény-vezető köszöntötte az egybegyűlteket. 

A polgármester úr beszédében hangsúlyozta, hogy a jövő 

nemzedékéért, a tudás fellegváráért érdemes áldozatot vállal-

ni. Nem csak a formának, a tartalomnak is meg kell újulni. 

Most már végleges otthonra talált a legifjabb nemzedék. Kö-

szönetét fejezte ki a gyors és szakszerű munkálatokért, az in-

tézmény dolgozóinak a sok társadalmi munkáért. 

Az óvoda főbejáratánál lévő szalag átvágása után minden je-

lenlévőt invitált az óvoda vezetője a felújított épület megte-

kintésére. A megújulás már kívülről is látszik, de igazán lé-

nyeges dolgokat a belső térben lehetett megpillantani. Gyö-

nyörűen berendezett tágas csoportszobák, jól felszerelt mel-

lékhelyiségek fogadtak bennünket. A látottak után az udvaron 

az óvodás gyerekek színes műsorral kedveskedtek, majd álló-

fogadás következett, ahol az ovisok érezték legjobban magu-

kat. Önfeledten játszadoztak, közben boldogan lakmároztak a 

finom ételekből. 

(Ruska Józsefné) 

AZ OKTATÁSRÓL… 

Környezeti és Energetikai Operatív Program beindítása 

2011. december 10-én az adventi ün-

nepkör keretében „Karácsonyi forga-

tag”-ot rendeztek az általános iskola 

aulájában. 

Délelőtt 900 órától a gyerekek és az 

érdeklődők, a szervezők segítségével 

adventi koszorút, karácsonyfadíszeket 

készíthettek. Természetesen nem ma-

radt el a mindenki által kedvelt mézes-

kalács-sütés és teakészítés sem. A jó 

hangulat és a vidám zsibongás köze-

pette került sor a december elején 

meghirdetett fotó- és rajz, illetve vers- 

és prózaíró verseny pályázat eredmé-

nyeinek kihirdetésére is.  

Délután 1300 órakor a résztvevők 

szebbnél-szebb díszekkel és ajándé-

kokkal zárták a forgatagot. 

 

A pályázatok helyezettjei: 

Vers- és próza (gyermek): 

1. Mikó Eszter 

2. Jakab Renáta 

3. Hegyes Bernadett 
Rajz (gyermek): 

1. Dajka Miklós 

2. Takács Petra Virág 

3. Dajka Vanessza 
Vers- és próza (felnőtt): 

1. Pataki Miklósné 

2. Dajka József 

3. Szabó Dóra 
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„ A fiatalság a főfogás, az öregkor a desszert!” 

Mint már megszokhatták a kedves olvasók, ilyenkor az év végéhez közeledve, idén is megkérdezzük az 50 éves házasokat 

életükről. Ebben az évben egy párt köszönhetünk e jeles évforduló alkalmából, Balog Józsefet és Rozsnyai Erzsébetet. 

Beszélgetésünk során kiderült, igazi gyerekszerelem az övék. Életük történetét nem csak szóban mesélték el, hanem egy 

gyönyörűen elkészített fényképalbumba is bepillantást nyerhettem, így ismerkedve a család életével. 

Hogyan ismerkedett meg Erzsike néni és Józsi bácsi? 
 

Két ház volt köztünk, szomszédok voltunk-kezdi a történetet 

Józsi bácsi – majdnem szomszédok voltunk, lehet így monda-

ni. Pedig azt mondják, hogy szomszédból még csirkét vásárol-

ni se szabad, mert hazamegy. 

De én nem mentem haza –vág közbe Erzsike néni, - 

hanem megéltük együtt az ötven évet. Nem 

kevés idő. Én 20 éves voltam, mikor hoz-

zámentem, ő 21. 

Általános iskolás voltam-mondja Józsi 

bácsi - leveleket írogattam neki titkos-

írással. Számírás volt az, minden betűhöz 

egy szám volt rendelve. Erzsike azt se 

tudta, mit jelent, majd a szom-

széd lány segített neki elol-

vasni, de odaadtam neki a 

kódokat is. Így leveleztünk 

eleinte. Ízig - vérig szerelmes 

voltam. 
 

Mit szóltak a szülők a 

választásukhoz? 
 

Nem volt kifogásuk, 

látták, szeretjük egymást. 
 

Hogyan telt az elmúlt ötven esztendő? 
 

Voltak szép és nehéz napok is. Nagy fájdalom is ért minket, 

mert az első gyermekünk meghalt –meséli könnyes szemmel 

Erzsike néni. – 1971-ben, 9 évesen hagyott itt minket Józsika. 

Agydaganata volt. Okos, játékos gyerek volt. Nem tudtak se-

gíteni rajta. Amikor megoperálták még egy évet élt. Kérdez-

tem az orvostól, lehet még nekem gyerekem, mert akkor meg-

volt már a 64-es születésű Éva. Azt mondta a doktor, hogy az 

fog engem helyre tenni lelkileg, ha lesz gyerekem még. 73-

ban meg is született Kati. 

De hála Istennek ők jól vannak, szépen élnek –veszi át a szót 

Józsi bácsi- öt unokánk is született. Fiúk lányok, vegyesen, 

van, aki középiskolás, van aki főiskolás, dolgoz-

nak, Orsolya férjnél van. Szép nagy csa-

lád a miénk, és ha tehetjük össze is 

gyűlünk. Katinak 3 gyermeke van, 

Grétike és az ikrek, Dóra és Gábor, 

nagyon ragaszkodnak egymáshoz. 

Évának pedig Orsolya és Ádám. Jó 

gyerekek, segítőkészek mind! 

Dédunoka még nincsen, de 

nagyon várjuk már! 
 

Mi a titka önök 

szerint a hosszú 

házasságnak? 

 

A kitartás – mond-

ja Józsi bácsi. – Az 

egymás iránti tisz-

telet, szeretet és 

megbecsülés. És a hit! Nagyon fontos hinni! Mottónk is: 

 „Úgy dolgozz, mintha száz évig élnél, úgy imádkozz, mintha 

holnap meghalnál!” 

Ez a titok. 
 

Köszönöm szépen a beszélgetést, a Sényői Igazmondó szer-

kesztősége nevében hosszú boldog életet kívánok és Áldott 

Karácsonyi Ünnepeket! 

F.L.E. 

Ismét együtt ünnepelt a három egyház és az önkormányzat 

Október 28-án a déli órákban a Millenniumi emlékparkban 

az általános iskolások, az intézmények dolgozói és az egy-

házak képviselői közösen emlékeztek az I. és II. világhábo-

rú áldozataira. A Himnusz elhangzása után az általános 

iskolás gyerekek verssel emlékeztek a hősi halottakra, majd 

Lippai Csaba görög katolikus parókus méltatta az elhuny-

tak tetteit, és panaidát végzett értük. A közös ima után 

az önkormányzat nevében Pehely Zoltán és Bunász Já-

nos, az iskola nevében Pataki Lászlóné és Mikulásné 

Bakos Tímea, a hozzátartozók nevében Nyitrai József és 

Balogh József elhelyezték a kegyelet virágait, a gyere-

kek pedig mécsest gyújtottak a hősök emlékére. Már 

hagyománnyá vált, hogy minden évben megvendégeli az 

önkormányzat a történelmi egyházak vezetőit és testületi 

tagjait. Ebben az évben ezen a napon került erre sor, 

mert a képviselő-testület úgy határozott az egyház kép-

viselőivel egyetemben, hogy a jövőben a közös összejö-

vetel ilyenkor történjen. Ezután a megemlé-

kezés egyre inkább az önkormányzat és az 

egyház közös feladata lesz, mivel a hozzátar-

tozók száma folyamatosan 

csökken. 

(Ruska Józsefné) 

6. Oldal  



Akiktől búcsúzunk… 

(2011 augusztusától lapzártánkig elhunytak) 
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Posta Sándor 

Bernáth Sándorné 

Berta Andrásné 

Treszkai Béla 

Ignéczi Gyuláné 

Abán Mihály 

Pavelcsák Péterné 

Sárosi Mihályné 

Szikszai Demeterné 

Pataki Jenő 

Adventi várakozás 

November 25- én a hagyományokhoz híven a megszokott he-

lyére került a község karácsonyfája. A csodálatos fenyő, me-

lyet Sándor Lászlóné ajánlott fel, díszpompába öltöztetve csil-

logó fényével köszönti a falunkba betérőket. A boldog gyer-

mekek önfeledten játszadoztak, énekeltek az ünnepi ruhában 

díszelgő fa alatt. A szervező bizottság meleg teával, szalonná-

val, hurkával vendégelték meg az odalátogatókat. 
 

Vasárnap este az első adventi gyertyát a római katolikus 

templomban gyújtottuk meg. Az óvodás gyermekek szívhez 

szóló műsorral ajándékozták meg a részvevőket. Ezt követően 

Dorcsák Ignác református lelkész hirdetett igét. 

Az ünnepi program tovább folytatódott a görög katolikus 

templomban a második gyertya meggyújtásával. Az este az 

Ifjúsági Tánccsoport színvonalas előadásával kezdődött, majd 

Szűcs József római katolikus plébános méltatta az ünnep je-

lentőségét. 
 

December 10-én szombaton gyermekzsivajtól volt hangos az 

iskola aulája. Kicsik és nagyok serénykedtek, mézeskalácsot 

sütöttek, díszeket készítettek az ünnepi asztalra. Ajándékokat 

varázsoltak fenyőagákból, különféle termésekből. Délután 

boldog gyermek arcok hagyták el az iskola épületét. Este a 

református templomban énekeket és verseket hallhattak az 

érdeklődők. 
 

Vasárnap a harmadik gyertyát a református templomban gyúj-

tottuk meg. A ünnepi hangulatot a Nőszövetség színes műsora 

adta meg, majd Lippai Csaba görög katolikus lelkész igehir-

detése következett. 
 

Mindhárom templomban közösen imádkoztunk az Kisjézus 

eljöveteléért. 

December 18-án az Idősek Karácsonya és az ötvenedik házas-

sági évfordulójukat ünneplők köszöntése következett, ahol 

Pehely Zoltán polgármester, Vass Istvánné a Szociális Otthon 

vezetője meleg szavakkal köszöntötték a résztvevőket. Az 

óvodás, iskolás gyerekek, az Ifjúsági Tánccsoport, Idősek 

Klubja és a Szociális Intézmény dolgozói színes műsorral ké-

szültek. A meghívott vendégek az asztalon lévő finom ételek, 

italok mellett önfeledten szórakoztak, beszélgettek. 
 

A négyhetes ünneplés a negyedik gyertya meggyújtásával ért 

véget az Általános Iskolában, ahol a tanulók karácsonyi mű-

sorral kedveskedtek. A polgármester úr megköszönte vala-

mennyi résztvevő közreműködését. Beszédében hangsúlyozta, 

hogy kevés környező település mondhatja el magáról, hogy 

ilyen nagyszabású közösségi élet van a községünkben. 

Tüdőszűrés 

2012. február 08-án 0800-1200  tüdőszűrés lesz az 

általános iskolában. A tüdőszűrésen való megje-

lenés 30 éves kortól kötelező és ingyenes! A szű-

rővizsgálatra legutóbbi szűrőlapját, betegbiztosí-

tási kártyáját és személyazonossági igazolványát 

magával hozni szíveskedjen.  

Iskolai események…… 

Szeptember 1-jén becsengettek. 

Intézményünkben 76 tanuló és   

52 óvodás kezdte meg a 2011-

2012-es tanévet. Az elmúlt idő-

ben két tanuló érkezett. Az ap-

róbb zökkenők után szeptember 

29-én az iskola és óvoda közösen 

vett részt a Mihály napi rendez-

vényen. Ezen a napon köszöntöt-

tük az Idősek Világnapja alkal-

mából a jelenlévő Szociális Szol-

gáltató Központ klubos és bentla-

kós időseit. Óvodásaink hagyo-

mányőrző műsora után betekint-

hettünk elmúlt korok mestersége-

ibe. Hagyományőrzésként kuko-

ricahántás, káposztataposás, 

mustkészítés részesei lehettünk. 

Eközben a szülők a mézeskalács-

sütés fortélyaira tanították az ér-

deklődőket. A jó hangulatú ren-

dezvényt egy nagy üst lecsó elfo-

gyasztásával, valamint az óvó 

nénik által készített grillázs kós-

tolásával zártuk. 

Október 6-án az aradi vértanúk-

ról való megemlékezésre osztály-

közösségi szinten került sor. Ok-

tóber 23-án az iskola tanulói 

színvonalas műsorral emlékeztek 

az 56-os eseményekre. Hősi ha-

lottainkért önkormányzati szinten 

az emlékparkban gyújtottunk 

mécsest. 

Novemberben fogadóórát tartot-

tunk. Szertettel vártuk a szülőket, 

de sajnos az érdeklődés nagyon 

csekély volt. A megjelentek szá-

ma osztályonként átlagosan 4 fő. 

Kérjük a szülőket gyermekeik 

érdekében a szorosabb kapcsolat-

tartásra. 

A december az adventi várako-

zással telik. Háromhetes projekt 

indításaként mesefűzés, karácso-

nyi dalok éneklése,   
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Iskolánk a korábbi évekhez hasonlóan 

idén is benevezett a Diákolimpia labdaru-

gó versenyeibe. Idáig a teremlabdarúgó 

torna bonyolódott le, ahol iskolánk Ib-

rányban a nagykörzeti döntőn Ibrány és 

Halásztelek csapatai mögött a harmadik 

helyezést érte el. Ebben az évben is (20 

éves hagyománynak megfelelően) meg-

rendezésre került három település 

(Nyírpazony, Nyírtura, Sényő) MIKU-

LÁS KUPA elnevezésű labdarugó torná-

ja, amelynek házigazdája 2011-ben Sé-

n y ő volt. A kitűnő hangulatú 

d é l - utánon a következő ered-

mény született:  5.- 6. 

osztály: 1. Nyírtura, 

2. Sényő, 3. Nyírpa-

zony. 7.-8. osztály: 

1. Nyírtura, 2. Sé-

nyő, 3. Nyírpazony. 

Akiket üdvözlünk… 
(2011 augusztusától lapzártánkig születtek)  

Sporthírek 
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adventi koszorú, képeslapkészítés tör-

tént. December 2-án az iskola tornater-

mében a Mikulással vacsoráztak a gye-

rekek. Színes programokkal, vetélke-

dőkkel köszöntöttük a messziről jött 

vendéget. A jó hangulatú estét a kilenc 

óráig tartó Mikulás parti zárta. 

 

Az év utolsó programja, melyre láza-

san készültek tanulóink a falu karácso-

nya. Szívüket ünneplőbe öltöztetve 

adták elő műsorukat, mely a felkészítő 

tanárok munkáját is dicséri. 

Ünnep után… 

 

Téli szünet: 2011. december 16. -2012. 

január 3. (kedd). B tanítási héttel kez-

dődik az év. 

Az év eleji legfontosabb feladatok a 

nyolcadikosokra várnak. Január köze-

pén központi felvételi vizsgát tesznek a 

kiválasztott iskolában. Ezek az ered-

mények döntően befolyásolják a felvé-

teli kimenetelét.  Ezúton kívánunk si-

keres felkészülést és felvételit! 

Természetesen az iskola többi tanuló-

járól sem megfeledkezve felhívjuk fi-

gyelmüket a félév közeledtére, melyet 

január 13-án zárunk. A bizonyítvány 

osztására január 20-án kerül sor. 

A hátralévő időben kérünk mindenkit, 

használja ki az alkalmat a javításra. 

 

Az intézmény valamennyi dolgozója 

nevében Áldott, Békés Boldog, Kará-

csonyi Ünnepeket Kívánunk vala-

mennyi falulakónak!  

 

Pataki Lászlóné 

Iskolai sport 

Díjözön csoportjában szerepelt. A megyei 

I. osztályból való kiesés után a csapat 

csaknem teljesen más játékoskerettel indult 

neki a bajnokságnak. Rubóczki Tibor 

edzőnek egy teljesen új csapatot kellett 

építenie az őszi idényre. Ennek megfelelő-

en a csapat vezetősége sem tűzött ki eget 

rengető célokat a játékosok elé. a cél a 

tisztes helytállás volt, és az, hogy lehetőleg 

a tabella első felében végezzen a csapat az 

őszi szezon végére. A csapat a célkitűzést 

teljesítette, hiszen 28 ponttal a hatodik 

helyen zárta a bajnokság első felét. (6. 

Volán-Sényő SC 15 9 1 5  35-28  28 pont) 

Néhány remek teljesítmény mellé gyen-

gébb meccsek is  besikeredtek 

(Kállósemjén, Nyírmi-

hálydi ellen), ahol az aktuális utolsó helye-

zett ellen szenvedtünk vereséget. Ez azt 

bizonyítja, hogy kis szerencsével akár az 

első helyek egyikén is állhatna a csapat. 

Ha tavasszal sikerül ezeket a formaingado-

zásokat kiküszöbölni, akkor az idény végé-

re szép eredményt érhetnek el játékosaink, 

hiszen mindössze 7 pont választja el őket 

az első helyezettől. Jól szerepeltek az ősz 

folyamán utánpótlás csapataink is. Annak 

ellenére, hogy a Megyei II. osztályban 

csak az U19-es korosztály szerepeltetése 

kötelező, a csapat vezetői vállalták, hogy 

az előző évekhez hasonlóan idén is elindít-

ják az U16-os és U13-as korosztályt a me-

gyei bajnokságban, valamint 7, 9, 11 éve-

seket benevezik a „Bozsik-program”-ba. 

Köszönet érte! Ifjúsági és serdülő csapata-

ink a következő eredményt érték el a 2011-

2012-es őszi szezonban: U-19: 7. Volán-

Sényő SC   15 7 3 5   45-34  24 pont. U-

16: 3. Volán-Sényő SC  8 5 0 3  25-26  15 

pont. U-13: 2. Volán-Sényő SC  8 6 0 2  

47-20  18 pont. Gyermek csapatanink (U7, 

U9, U11) is jól teljesítettek a „Bozsik-

program” tornáin, hiszen az U7 és U11-es 

korosztály rendszerint az élmezőnyben, az 

U9-es korosztály a középmezőnyben vég-

zett.  

A Volán-Sényő SC labdarúgó szakosztá-

lyának nevében kívánunk minden kedves 

szurkolónak: Kellemes karácsonyi ünnepe-

ket és boldog új évet!  
Mezei László 
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