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Még alig fejeződött be a 2011/2012-es labdarúgó idény a Me-

gyei II. osztály Díjözön csoportjában – ahol felnőtt csapatunk 

a 6. helyen, ifjúsági csapatunk a 3. helyen végzett – máris itt 

van a következő bajnoki szezon. 

 

Csoportunkban a feljutó Nyírgyulaj, valamint a kieső Geszte-

réd és Nyírmihálydi helyére a nyíregyházi Old Boys, Újfe-

hértó és Székely csapatai kaptak besorolást.  

A nyár folyamán a Volán-Sényő SC felnőtt keretében nem 

volt nagy mozgás. Távozott a csapattól munkahelyi elfog-

laltságok miatt Illak Ádám és Lakatos László, míg helyükre 

Tiszakóródról Nagy János, Levelekről Szabó Dávid és 

Nyírtelekről Dankó Dávid érkezett, valamint felkerült a 

felnőtt kerethez ifjúsági csapatunk két játékosa, Benes 

Balázs és Szarka Zoltán. Ennek ellenére a csapat vezető-

sége az előző évhez képest jobb szereplésben bízik, hi-

szen az 1-5. hely valamelyikére várja a csapatot. 

 

A felnőtt gárda heti 2 edzéssel, valamint edzőmérkőzé-

sek sorozatával készül az új szezonra, amelynek edzé-

seit továbbra is Rubóczki Tibor vezeti.  

Az eddig lejátszott felkészülési és kupamérkőzések igen 

vegyes képet mutatnak, hiszen csapatunk a „KISS B-KER” 

kupán Fényeslitkét, Nyírkarászt és Papot legyőzve az 1. 

helyen végzett, míg a Magyar Kupa első fordulójában saj-

nálatos módon, Nyírturán 3:2-es vereséget szenvedett és 

elbúcsúzott a további küzdelmektől. A további edzőmér-

kőzéseken Kemecsétől 6:3-as, Tiszalöktől 5:4-es vereség, 

Rohodon 3:3-as döntetlen, Kék ellen 8:3-as győzelem 

volt az eredmény. 

 

A bajnokság első fordulójára augusztus 19-én kerül 

sor, ahol Apagy csapatát fogadjuk, majd két idegenbe-

li mérkőzés következik Nyírpazonyban és Újfehér-

tón. 

 

A csapat vezetősége és játékosai nagy szere-

tettel várják a szurkolókat minden egyes 

mérkőzésre, annál is inkább, mivel az itthoni 

meccsek a sényői lakosok számára továbbra 

is ingyenesek. 

Hajrá Volán-Sényő! 

Volán — Sényő SPORTHÍ REK 

Az előző évekhez hasonlóan idén is folytatódik a közmunka prog-

ram. Községünkben eddig 61 főt foglalkoztattak. Ebben az évben 

6 órában dolgoztak a Munkaügyi Központ által kiközvetített sze-

mélyek. A munkaviszony időtartama 3-9 hónap volt. A közmun-

kások nagy segítséget nyújtanak az intézmények munkájában, 

illetve a közterületek (temetők, parkok) rendbentartásában. Aki 

végigmegy a falu utcáin, illetve megpihen a parkokban, vagy ki-

megy a temetőkbe, ezt elégedetten tapasztalhatja. Az intézmények 

(iskola, óvoda, IKSZT, Szociális Szolgáltató Központ) vezetői is 

elégedettek az ott dolgozók munkájával. Az adott helyen dolgozó 

emberek – az alacsony jövedelem ellenére is – becsülettel végzik 

munkájukat. 2012-ben még egyszer kerül sor közcélúak foglal-

koztatására. Szeptember 1-jétől ugyanis még 12 ember kerül be a 

programba. Munkalehetőség hiányában ez a néhány hónap plusz 

jövedelem is jól jön a családoknak. 2013-ban várhatóan folytató-

dik a közmunka program.  

A közfoglalkoztatásról 

meghatározó eleme.” Amíg a magyar-

ság egészében megvan az összetartozás 

tudata, az egymásért érzett felelősség, a 

nemzet érdekeiért vállalt szolgálat, ad-

dig ez a nemzet erősödik. Iskolai meg-

emlékezésünkkel hozzájárulni kíván-

tunk Trianon traumájának feldolgozásá-

hoz. Mindennek a lényege, célja, annak 

a megértése, hogy a magyar nemzet és 

a magyar állam határai nem esnek egy-

be. 

Ugyanezen a napon köszöntötte a tele-

pülés Önkormányzata képviseletében 

Pehely Zoltán polgármester és Bunász 

Jánosné megbízott jegyző az oktatási 

intézmény pedagógusait. A meghívot-

tak között volt Tóth Józsefné, Zilahi 

Sándorné, Nyitrai Józsefné, Szabó Jó-

zsefné Szórád Attiláné nyugdíjas peda-

gógusok. Kitüntetést vehetett át a negy-

ven évig a településen tanító Szórád 

Attiláné. Kitüntetést kapott még Mikó 

Tibor Istvánné, a pedagógus pályán 

eltöltött 25 évéért.  

„Az országnak, a hazának egyik legfon-

tosabb kérdése az, hogy ki neveli, és 
hogy neveli a jövendő generációt”(Füst 
Milán) 
A tanévet 2012. június 8-án 76 iskolás 

gyermek zárta. 13-an utoljára hagyták 

el iskolánk kapuit. Elballagtak. Nekik 

sok sikert a továbbtanuláshoz, s majdan 

az önálló élethez.  

Ezt követően „kitört” a nyári szünet. 

Óvodásaikat ideiglenes helyen, egész 

nyáron vártuk. Azokat a gyerekeket, 

akiknek ebben az időszakban is mi je-

lentettük a lehetőséget a mindennapi 

elhelyezésre. Mindennapjainkat úgy 

szerveztük meg, hogy családias, bizton-

ságos környezetben érezzék magukat. 

Az iskolásoknak napközis tábor az 

IKSZT szervezésében zajlik folyamato-

san. Lehetőség nyílt két turnusban egy-

egy hetes angol táborra is. Az alsó és 

felső tagozatos gyerekek igen nagy 

számban vettek részt a színes progra-

mokat kínáló tábori életben. Smaragd-

völgyben táborozott 20 felső tagozatos 

diákunk két pedagógus kíséretével. Az 

említett táborok az Önkormányzat, ill. a 

Tengertánc Alapfokú Művészetoktatási 

Intézménnyel kötött megállapodás jó-

voltából a tanulók számára ingyenes 

részvételt biztosított. 

Pataki Lászlóné 

(Folytatás a(z) 5. oldalról) 

 

 

 

Május 12-én községünk adott otthont a sok éve megrendezett 
megyei nyugdíjas szervezet találkozójának. Tartalmas időtöltés-
sel, igényesen kialakított környezetben fogadták a helyi szerve-
zők a 30 településről érkező nagyszámú nyugdíjasokat. A ren-
dezvény fővédnöke Dr. Vinnai Győző kormánybiztos, országgyű-
lési képviselő meleg szeretettel üdvözölte a szépkorúakat és 
méltatta az elmúlt évtizedes munkájukat. Továbbá köszöntötte 
a jelenlévőket Kovács Sándor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Közgyűlés elnöke, Szabó Pál a Nyugdíjas Szövetség elnöke, Sza-
bóné Dr. Csiszár Gabriella a Nyíregyháza és Térsége 
Nyugdíjas Szövetség elnöke. Pehely Zoltán Sényő község 
polgármestere köszöntötte a maghívott vendégeket és a 
nagyszámú közönséget. Vass Istvánné a sényői Szociális 
Szolgáltató Központ vezetője méltatta a helyi nyugdíjas-
klub életét, tevékenységét. Dr. Podlovics Roland a Sóstó
- Gyógyfürdők Zrt. igazgatója a nyári kedvezményes 
üdülési lehetőségeket ismertette. 
Az évek óta megrendezett találkozó célja, hogy köze-
lebbről megismerjük egymást, a nyugdíjasok bemutas-
sák saját közösségi életüket. Kikapcsolódjanak, érezzék, 
hogy megbecsült, értékes tagjai a társadalomnak. 
Senki sem unatkozott a nap folyamán. A délelőtti órák-
ban közel 100 helyi fellépő szórakoztatta az idelátogató-
kat a legkisebbtől (3 éves) a legidősebb korosztályig (76 
éves). Délben finom ebéd következett, amit a helyszíni 

szervezők, a sényői Szociális Szolgáltató Központ dolgozói nagy 
körültekintéssel szolgáltak fel mindenki megelégedésére. A 
délutáni órákban a vendégnyugdíjasok színvonalas műsora kö-
vetkezett népdalénekléssel, versmondással, néptánccal, citera-
zenével bűvölték el az érdeklődőket. Utcabál zárta a hangulatos 
rendezvényt. Jó volt nézni a sok nyugdíjast, ahogy korukat meg-
hazudtolva, önfeledt módon táncoltak, szórakoztak. Reméljük, 
hogy a jelenlevők kellemes élménnyel tértek haza településünk-
ről.     (Ruska Józsefné) 

XVII. évfolyam    2.szám 

0930 Menet szamba 
Ú tvonal: 
Kossuth u t – Szabadsa g u t – Bé ké u t. Kossuth 
u t - Péto fi u t – Jo zséf Attila u t- Ra ko czi u t – 
Vo ro scsillag u t – Kapita ny u t – Kossuth u t. 
Méga llo k:  
Bé ké u t - Do zsa Gyo rgy u t kérésztézo dé sé 

 Ra ko czi u t – Jo zséf Attila u t (Ko zé pso  kocs-
ma), Kapita ny u t – Kossuth u t kérésztézo dé -
sé, Polga rméstéri hivatal, Szocia lis Szolga ltato  
Ko zpont parkja 
 

1200 Ökomenikus Istentisztelet - Ú jkényé r szén-
télé s a Réforma tus Témplomban 

 
1300 EBÉD – A hagyoma nyokkal éllénté tbén ébé d-

jégy-oszta sra kéru l sor, mélyét a hélyszí nén 
12.00 é s 16.00 o ra ko zo tt léhét a tvénni. A jé-
gyék 18.00 o ra ig va lthato k bé. 

1400 Ünnepi műsor 

 
1500 Kulturális műsorok a színpadon. 
 Féllé pnék to bbék ko zo tt: A Nyí rturai 

Zumba csoport; A Ké knéféléjcs Né pta nc 
csoport; A Sé nyo i DancéSing; A Szocia lis 
Szolga ltato  Ko zpont nyugdí jasai, dolgozo i; 
Az Íbra nyé rt Amato r Ta rsulat; A Cool Rock 
Band 

 
2000 A DanceSing Tánccsoport meglepetés 

műsora 
 
2230 TŰZIJÁTÉK 
 
2300 UTCABÁL 
 A nap folyama n 12:00-18:00 ko zo tt ugra lo  

va r va rja a gyérékékét, valamint a dé lélo tti 
o ra kban hélyi alkoto k munka ibo l réndézétt 
kia llí ta st tékinthétnék még az é rdéklo do k. 

Sényői Igazmondó 

FALUNAP 2012 

Megyei  Nyugdíjas Találkozó Sényőn 

http://www.senyo.hu
http://www.senyo.hu/
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A nyár folyamán a görög katolikus templomban hat gyermek, a 

római katolikus templomban két gyermek örömében osztozhat-

tak a hozzátartozók. Megújították a keresztségi fogadalmat és 

magukhoz vehették Krisztus testét és vérét. A jeles napon fősze-

replők voltak, mindenki rájuk figyelt, értük aggódott és ez kö-

zös örömöt okozott mindnyájunknak. 

Görög katolikus elsőáldozók: Pataki Orsolya, Dajka Vanessza, 

Dajka Szimonetta, Dajka Miklós, Szabó Tamás, Botrágyi Bene-

dek. 

Római katolikus elsőáldozók: Bagoly Gréta, Bozsányi Ádám. 

 

A református templomban tizenéves ifjak konfirmálására került 

sor, ez egy újabb szakasz életükben, amelyért mindannyian há-

lásak lehetünk. A konfirmálási ünnepség a fiatalok beavatási 

szertartása, amelyben a gyülekezet felnőtt tagjaként fogadja el a 

hittanra járó gyerekeket és gyülekezeti tagként járulhatnak az Úr 

asztalához. 

Konfirmáló gyerekek: Magyar Dorina, Fazekas Ármin, Molnár 

Márk, Molnár László. 

 

Végezetül a szülők, a gyerekek és az egyházi tagok nevében sze-

retnénk őszinte köszönetet mondani a három egyházi felekezet 

vezetőjének – Lippai Csabának, Szűcs Józsefnek és Dorcsák Ig-

nácnak – lelkiismeretes munkájukért.   

- Ruska Józsefné - 

Sényői Igazmondó Sényő Község Önkormányzatának lapja. 

 Felelős kiadó: Sényő Község Önkormányzata 

 

Főszerkesztő: Ruska Józsefné   Sporthírek: Mezei László  

Szerkesztő: Horeczkyné Szabó Csilla Anita Tördelés, fotó: Horeczky Zoltán 

Nyomdai munkálatok:   

Nyír-Aqua-Print Kft.+36-30/249-4979  

Elérhetőségek: 4533 Sényő, Kossuth Lajos utca 69. Telefon: 42/231

-704   

E-mail: k1358@koznet.hu  

Honlap: http://www.senyo.hu 

Egyházi hírek 

A 2012. július 30-án megtartott képviselő-

testületi ülésen a polgármester úr tájékoz-

tatta a képviselőket, hogy a márciusban 

megüresedett jegyzői állásra a pályázati 

kiírás megtörtént, eredménytelen lett, így 

újabb pályázatot kell kiírni az állás betölté-

sére.  A jegyzői feladatok ellátására a kép-

viselőtestület ideiglenesen továbbra is 

Bunász Jánosnét bízta meg. 

Továbbá beszámolt a községünkben folyó 

beruházási munkálatokról: két nagy beru-

házás indult, az egyik a külterületi csator-

nahálózat felújítása, melyre 35 millió pá-

lyázati pénzt kaptunk, a projekt megvalósí-

tása 50 millió forintba került, a különböze-

tet az épületeink és eszközeink bérbeadásá-

ból finanszíroztuk meg.  A másik nagy 

beruházás a KEOP pályázat, az iskola és 

óvoda felújítási és energetikai megújítási 

munkálatait foglalja magában.  

A kivitelezésre 76 millió forintot nyertünk, 

a beruházás költsége 93 millió forint, a 17 

milliós önerőt az önkormányzat kigazdál-

kodta, amiben nagy segítséget nyújtott a 

Sényői Nonprofit Kft. Dolgozóinak közre-

működésével jelentős költségmegtakarítást 

értünk el.   A munkálatok 2011 őszén kez-

dődtek, 2012. augusztus 20-ával fejeződ-

nek be. Műszakilag még vannak tenniva-

lók, de a határidőt tudjuk tartani. Egy szé-

pen megújult intézmény várja szeptember-

ben a gyerekeket. Így hosszú távra megol-

dottuk az óvoda és iskola helyzetét.   A 

polgármester úr fontosnak tartotta megem-

líteni, hogy ezeken a beruházásokon sok 

helybeli embert foglalkoztattak, s így több 

családnak adott megélhetési lehetőséget. 

 Továbbá tájékoztatta a képviselőket az 

elnyert pályázatokról: 780 m2 térburkolat 

kialakítására nyílik lehetőség az iskola és 

óvoda belső udvarán. 

 7 millió forintot nyertünk szolgálati lakás 

kialakítására, amit valószínűleg 2013-ban 

fogunk megvalósítani a Polgármesteri Hi-

vatal alsó szintéjében.  

A tánccsoportunk pályázati pénzből tábo-

rozhatott a nyár folyamán, Jósvafőn.  Így 

készülve az augusztus 18-ai Falunapra.  

A nyári szünetben gyermekeink ingyenes 

angol oktatásban részesültek. Kikapcsoló-

dásukhoz egész nyáron fürdőzési lehetősé-

get biztosítottunk a szociális otthon udva-

rán. A rászorult gyermekeink nyáron részt 

vehettek az ingyenes étkeztetési program-

ban, melynek költségét szintén pályázati 

pénzből tudtunk fedezni.   Itt szeretném 

megemlíteni, hogy új ebédlő helyiséget 

alakítottunk ki az iskolában melyet 2012. 

szeptember 1-től igénybe is vehetnek. 

A polgármester kifejezte örömét, hogy a 

hivatali munka zökkenőmentesen folyik 

annak ellenére, hogy a jegyző és a pénz-

ügyi vezető más intézményben távoztak, de 

a segítségükre továbbra is minden területen 

számíthatunk.  

A konyha augusztus 31-ig jelen formájában 

működik tovább, a tevékenységéről a ké-

sőbbiekben dönt a képviselő testület.  

A településünk a járási központok létreho-

zásával a jelenlegi állás szerint a Nyíregy-

házi járáshoz fog tartozni. 

Végezetül a polgármester köszönetét fejez-

te ki a képviselőtestületi tagoknak az egész 

nyári aktív közreműködésért. 

(Ruska Józsefné) 

A TESTÜLETI ÜLÉSRŐL: 

Verdes Józsefné 
Garaj Jánosné 
Abán Jánosné 
Gál Istvánné 

Rácz Andrásné 
Juhász László 

Müller Ferencné 
Ferenczi Andrásné 

AKIKTŐL BÚCSÚZUNK 
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Az Árpád Fejedelem Általános Iskola, 

Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény és Egységes Pedagógiai Szakszolgá-

lat Sényő Község Általános Iskola és Óvo-

dai Tagintézményének 2012/2013-as tanév 

tanítási rendje a következő képen alakul. 

 

Tanévnyitó: 2012. szeptember 1.  Első taní-

tási nap: 2012. szeptember 3. Idén szeptem-

ber 3-án, hétfőn kezdődik a tanítás, a 

2012/2013-as tanév 182 napos lesz. 

 

Őszi szünet: 2012. október 29-től novem-

ber 4-ig Az első tanítási szünetre október 

végéig kell várni: az őszi szünet előtti utol-

só tanítási nap október 27., szombat, a szü-

net utáni első tanítási nap november 5., 

hétfő. Téli szünet: 2012. december 27-től 

2013. január 2-ig. A téli szünet előtti utolsó 

tanítási nap december 21., péntek, a szünet 

utáni első tanítási nap 2013. január 3., csü-

törtök. Az első félév vége: 2013. január 11. 

 

Az első félév január 11-ig tart, az iskolák 

január 18-ig osztják ki a félévi bizonyítvá-

nyokat. Tavaszi szünet: 2013. március 28-

tól április 2-ig. A tavaszi szünet előtti utol-

só tanítási nap március 27., szerda, a szünet 

utáni első tanítási nap április 3., szerda. 

Fizikai állapot felmérése: 2013. április 3. és 

május 28. között 

 

Újdonság, hogy a 2012/2013-as tanévben a 

diákok fizikai állapotát és edzettségét is 

felmérik, a vizsgálatot az iskoláknak 2013. 

április 3. és május 28. között kell megszer-

vezniük. Országos kompetenciamérés: 

2013. május 29. A negyedik, hatodik, nyol-

cadik évfolyamon 2013. május 29-én tart-

ják az éves kompetenciamérést - ez tanítási 

napnak minősül, de a tesztet kitöltő diákok-

nak tanórákat nem szabad tartani. Utolsó 

tanítási nap: 2013. június 14. 

 

Óvoda  
A 2012/2013-as óvodai nevelési év 2012. 

szeptember 3-án kezdődik. Az óvodába a 

nevelési év (2012. szeptember 1. -2013. 

augusztus 31.) folyamán bármikor felvehe-

tő a gyermek, ha a 3. életévét betöltötte, és 

a férőhely biztosítása érdekében a szülők a 

beiratkozáskor igényüket bejelentették.  

Jelentkeznie kell annak a szülőnek is, aki-

nek a gyermeke óvodába nem jár, és a 

gyermek a 2012. évben az 5. életévét betöl-

ti.  
 

„A gyermek -  ha e törvény másképp nem 

rendelkezik - abban az évben, amelyben az 

ötödik életévét betölti a nevelési év kezdő-

napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelés-

ben részt venni - „ (1993. évi LXXIX. Tör-

vény a közoktatásról 24.§ (3) bekezdés). 

 

A nevelési év rendje:  
Szorgalmi időszak: 2012. szeptember 3.- 

2013. Június 15. Nyári szakasz: 

2013.06.16.-tól augusztus 31. 

 

Nevelés nélküli napok: 
11/1994. MKM.  Rendelet 2012. október 

22. 2012. november 02. 2013. január 14. 

2013. május 24. 2013. június 15. A neve-

lésnélküli munkanapokat megelőzően lega-

lább 7 nappal tájékoztatjuk a szülőket és 

kérjük, aláírásukkal 3 napon belül jelez-

zék felügyeleti igényüket. 

 

Étkeztetésről… 
Az étkezési térítési díjak befizetése, 2012-

2013-ban is tárgyhó 10. napjáig az élelme-

zésvezetőnél történik. A befizetésről való 

tájékoztatást, óvoda faliújságján kaphatnak. 

Kérjük a szülőket a megjelölt befizetési 

napokon szíveskedjenek az étkezési díja-

kat  befizetni!  

 

Az ingyenesen étkezők csak  érvényes Ha-

tározattal vehetik igénybe a kedvezményes 

óvodai étkezést, a szülő aláírásával. 

Sényő Község Önkormányzatának határo-

zata alapján a gyermekvédelmi támogatás-

ban részesülő gyermekek számára mind az 

óvodában, mind az iskolában 1-7 évfolya-

mon az étkeztetés ingyenes. 8. évfolyamon 

a rendszeres gyermekvédelmi támogatás-

ban részesülők számára 50%-os térítési díj, 

valamint a nagycsaládosok és a tartósan 

beteg gyermekek szintén 50%-os térítési díj 

ellenében étkezhetnek. 

 

Kérjük a szülőket, hogy a jogosultságot 

igazoló határozatokat az intézmény titkár-

ságára eljuttatni szíveskedjenek, valamint 

kérjük, hogy az év közben megszűnt támo-

gatásokról haladéktalanul tájékoztassák az 

intézményt. 

 

Az oktatási intézmény megújulva a szülők-

kel való szorosabb együttműködés remé-

nyében a következő szellemben kezdi meg 

a 2012/2013-es tanévet:  

 

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa ve-

lünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a 

tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson 

bennünket a jól végzett munka örömére és 

az alkotás izgalmára, hogy megtanítson 

szeretni, amit csinálunk és, hogy segítsen 

megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”  

(Szent-Györgyi Albert) 

Kelet-Magyarország címlapján is.  

JÚNIUS: Június 21-én délután „Kedvenc 

versem, kedvenc idézetem” címmel klub-

foglalkozást tartottunk a könyvtárban. A 

programra egyaránt ellátogattak felnőttek 

és gyerekek. A beszélgetés kötetlenül 

zajlott: elhangzottak gyerekeknek szóló 

és anyák napi versek, tanulságos mesék, 

figyelemre méltó, hol mulatságos, hol 

szomorú idézetek. Volt sok nevetés és 

egy-két könnycsepp is. Felolvasás után a 

résztvevők elmondták az idézetekhez, 

versekhez kapcsolódó jó-, vagy rossz 

élményüket: miért tartották fontosnak, 

hogy megosszák másokkal is történetü-

ket, illetve, hogy számukra hogyan vált 

emlékezetessé és érdekessé a szóban for-

gó alkotás. 

JÚLIUS-AUGUSZTUS: A vakáció ide-

jén az IKSZT feladatai között szerepelt a 

nyári napközi megszervezése is. Ezalatt a 

könyvtárban is folya-

matosan zajlanak a 

kreatív foglalkozások. 

A gyerekeknek lehető-

ségük nyílt (és a nyári 

szünidő alatt továbbra 

is nyílik) különböző 

programokon részt 

venni: a gyöngyfűzés, 

színezés, festés, gyur-

mázás mellett 

makettváros-építésben 

is rész vehetnek, 

melyben eddig legin-

kább Izsai Klaudia 

jeleskedett nagyszerű 

ötleteivel, de Pataki Csilla, Bozsányi 

Ádám, Koponyás Eszter, Vári Máté és 

Vince, valamint Décsi Krisztián munkái 

is figyelemre méltóak. Augusztusban 

papírmasé-készítéssel és gipszálarc öntés-

sel, 

díszítéssel bővül 

majd a végezhető kézműves

-tevékenységek köre, melyre továbbra is 

szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat.  

(HSzCsA) 
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A nyári idő beköszöntével sűrűsödtek a programok intézmé-

nyünkben, a napi látogatottság is meglehetősen megemelkedett. 

Ideiglenesen helyet kapott épületünkben az óvoda, valamint pol-

gárőreink is átköltöztek az IKSZT-be.  

A nyári gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan biztosítunk nyári 

napközit a gyerekeknek minden hétköznap 9:00-16:00 között. 

Ahol szabadtéri játékokkal, társas-, illetve kártyajátékokkal, 

könyvtári foglalkozásokkal, internetezéssel, filmvetítéssel tölthe-

tik el szabadidejüket a gyerekek. A legnagyobb érdeklődés és 

élmény a Szociális Szolgáltató Központ udvarán felállított óriási 

medencéhez fűződik, melynek kihasználtsága egész napos, az 

óvodásoktól a fiatalokig mindenki igénybe vette. Egy alkalom-

mal éjszakai fürdőzést is szerveztünk, szalonnasütéssel egybe-

kötve. 

Június 28-án 116 fővel a hajdúnánási strandon tölthettük el egy 

kellemes napot. Az esős időjárás ellenére a négy generáció na-

gyon jól érezte magát. Minden korosztály megtalálta a számára 

megfelelő medencét, ugyanis a termál- és strandfürdőben vízfor-

gatóval, dögönyözővel és csúszdával ellátott pancsoló, úszó- és 

gyermekmedencék biztosítják a felüdülést, mind a gyermekek, 

mind az idősek számára.  

A tánccsoport egész nyáron folyamatosan próbál, valamint fellé-

péseken vett, vesz részt. Lehetőségük nyílt Ramocsaházán is 

megmutatni magukat. Legutóbb pedig Bökönyben és Jármiban 

nyílt lehetőségük színesíteni a napi programokat Robertoval, a 

mulatós masszőrrel. Gőzerővel készülnek az augusztus 18-ai 

Falunapra, ahol minden korcsoport bemutatja legújabb formáció-

it, valamint az esti meglepetés műsorát, illetve a nagy érdeklő-

désre tekintettel ismét menetszambával ébresztik a rendezvény 

napján településünk lakóit. 

(Páll-Szőke Ágnes) 

Hírek az IKSZT nyári programjairól 

MÁJUS: Május 13-án a Bujtosi Városli-

getben rendezte fesztiválját a Pet’s Care 

Állatvédő Alapítvány, melyre a sényői 

gyerekek által alapított Tappancs Egylet is 

meghívást kapott. Sajnos az egész délelőtt 

tartó esőzés és az erős szél beleszólt a 

program alakulásába – a szokatlanul hideg 

időjárás miatt kevesebb érdeklődő látoga-

tott ki a szabadba és a fellépések is ké-

sőbbre tolódtak. A „Tappancsosok” a 

Mediball© bemutató után következtek. A 

műsorvezető kérdéseire megilletődötten 

válaszolgattak, majd átadták az adomá-

nyokkal teli perselyt az Alapítvány veze-

tőjének, Vidra Beátának. Ő meleg hangon 

mondott köszönetet a gyerekeknek és re-

ményét fejezte ki, hogy nem fog csillapod-

ni lelkesedésük a későbbiekben sem: talán 

bennük lehet majd tisztelni a jövő állatvé-

dő generációját. A fellépés után a gyere-

kek édességet kaptak és a nap további 

részében a rendezvény programjai közül 

mindent kipróbálhattak, amihez kedvük 

volt. A mediball mellett kavicsokat és 

gipszfigurákat festhettek, nyereményhor-

gászaton vehettek részt, zumba-bemutatót 

nézhettek és minden – a fesztiválra 

„ellátogató” – kutyust végigsimogathattak. 

Sajnos a hideg miatt nem tudtunk a nap 

zárását jelentő lufi-felengedésig maradni 

(a léggömböket az elaltatott és megkínzott 

állatok emlékére eresztették útnak), de sok 

élménnyel gazdagodtunk a délután folya-

mán. Még ugyanezen a napon a sényői 

gyerekek fényképével jelent meg a 

szon.hu-n a fesztiválról tudósító cikk, 

másnap pedig viszontláthatták magukat a 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a Gyer-

mek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa 

megbízásából a Nemzeti Család- és Szoci-

álpolitikai Intézet pályázatot hirdetett az IFJ

-GY-12-B-2 kategóriájú gyermekeket és 

fiatalok célzó ifjúsági táborok, nyári tábo-

rok, közösségépítő játékok támogatására.  

A lehetőséget megragadva Sényő Község 

Önkormányzata benyújtotta pályázati anya-

gát, melynek eredményeképp 344.500 Ft-ot 

sikerült elnyernie a program megvalósításá-

ra. Az elnyert összegből 40 helyi fiatal Jós-

vafőn, Aggtelek mellett 4 napos táborban 

vehetett részt, melynek legfőbb célja a kö-

zösségfejlesztés, a csapatszellem kialakítá-

sa, a csapathoz való tartozás, a kapcsolatok 

erősítése volt.  

 

A 4 napra betervezett programok megvaló-

sításra kerültek. Első nap 7 órakor indul-

tunk Jósvafőre. 11 órakor foglaltuk el szál-

lásunkat. A délutáni órákban játékos vetél-

kedőkkel és szabadtéri játékokkal töltöttük 

az időt, és felfedeztük Jósvafőt és annak 

természeti adottságait gyalogtúrák során. A 

második napon szin-

tén gyalogtúrán vet-

tünk részt és megte-

kintettük az Aggteleki 

cseppkőbarlangot, a 

jósvafői Baradla-

barlang bejáratától 

indulva. 700 méteres túra során tágra nyílt 

szemekkel csodálhattuk meg a természet 

több ezer éves munkáját, mely maradandó 

élményt adott mindenki számára. Ezen 

programokat színesítette, hogy Jósva kö-

zségben, ami egyébként körülbelül 400 fős 

település két napos falunap vette kezdetét, 

így alkalmunk nyílt a környék mazsorett 

csoportjait, különböző művészeti csoportok 

koncertjeit, illetve a tűzzsonglőrök mutat-

ványát megtekinteni. A falunap programja-

in belül lehetőségünk nyílt részt venni fel-

nőtt vetélkedőn, például ilyen volt a patak-

futás, melyen kiváló teljesítményt értünk el. 

A harmadik nap Szinpetribe látogattunk el, 

ahol lehetőségünk nyílt megtekinteni a vi-

lág legnagyobb könyvét, mely 2010. márci-

us 21-én készült el több éves munka ered-

ményeképpen. A könyv mérete 4,18 x 3,77 

méter. A 346 oldalas könyv 1420 kg-ot 

nyom. A negyedik napon megtekintettük 

Szendrőn a Barokk-kastélyt és strandolás 

vette kezdetét a kora délutáni órákban.  

 

A táborban való étkezést egyrészt a pályá-

zati összegből másrészt önerőből fedeztük. 

A napi meleg étkezésről a felnőtt korosz-

tály nyújtott nagy segítséget a finomabbnál 

finomabb ételek elkészítésével, viszont a 

konyhai munkából minden táborozó kivette 

a részét. 

Minden egyes résztvevő rengeteg élmény-

nyel lett gazdagabb, a csapatépítés maximá-

lisan sikerült. Ha lehetőségünk nyílna, 

többször is szerveznénk ilyen jellegű több 

napos kirándulást.  

„Hív a természet – térerő nélkül!” 

A könyvtárból… 
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AKIK VIGYÁZNAK RÁNK… „Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:  

igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni,  

hogy mindennek javára legyél.” 

(Weöres Sándor) 

Szabó László a másfél éve alakult polgárőrség vezetője. Őt kérdeztem 

az egyesület tevékenységéről és munkájuk körülményeiről. 

Mikor és hogyan alakult meg Sényőn a 

Polgárőr Egyesület? 

2010. november 27-én jegyeztek be min-

ket, ekkor kaptuk meg az erre vonatkozó 

hivatalos okmányokat. 2011. január első 

hetében alakultunk meg 

„végérvényesen” Hegyesné 

Kantár Katalin és Fedákné La-

dányi Enikő segítségével.  Én 

akkoriban településőrként dol-

goztam a faluban és Pehely 

Zoltán polgármester megkért, 

hogy az emberek nyugalma és 

biztonsága érdekében toboroz-

zak embereket polgárőrnek. Én 

ezt meg is tettem – 60 főt sike-

rült mozgósítanom, ebből öt-

venhárman lettek azok, akik a 

sikeres vizsgát követően el-

kezdhettek dolgozni. Sajnos 

időközben lemorzsolódtak né-

hányan, de elmondhatom, hogy 

még így is szép létszámmal, 

harminchat fővel – közöttük 

négy hölggyel – vigyázunk a faluban élő 

emberekre és értékeikre. 

Milyen gyakorisággal járőröztök a falu-

ban? 

Biztonsági okokból nem hozzuk nyilvá-

nosságra az időpontokat, de hetente 3-4 

alkalommal, különös tekintettel a hétvé-

gékre igyekszünk felmérni a településen 

zajló eseményeket. Éjszaka szigorú be-

osztás szerint dolgozunk, ami nem jelen-

ti azt, hogy ha valamelyik önkéntesnek 

sürgős, halaszthatatlan dolga akad, ne 

tudnánk helyettesíteni. Egyébként pedig 

nem csak este, hanem napközben is oda-

figyelünk egymásra: nem egyszer fordult 

elő, hogy gyanús esetek megoldásában 

közreműködtünk, illetve egy tűzeset 

kapcsán riasztottuk a családot. Az, hogy 

rendszeresen járjuk a falut, az idősebbek 

megnyugtatására is szolgál – visszajelzé-

sek szerint sokkal nagyobb biztonságban 

érzik magukat, amióta tudják, hogy járő-

rözünk. Ezen kívül rendszeresen bizto-

sítjuk a helyszínt különböző rendezvé-

nyeken: Falunapon, Majálison, Mikulás 

ünnepségen, Gyermeknapon, fenyőfaál-

lításon, idősek karácsonyán… 

Vannak támogatóitok? 

Szerencsére igen. Megalakulásunkkor a 

hivatal autóját vettük igénybe ahhoz, 

hogy bejárhassuk a községet, de 2011 

augusztusa óta már saját pénzből, saját 

autón tesszük ugyanezt. Pályáztunk, 

helyszíneket biztosítottunk, adományo-

kat gyűjtöttünk és meglett rá a fedezet. 

A Carnifex Kft-től három kerékpárt kap-

tunk, ráadásul a tulajdonosok ígéretet 

tettek, hogy havonta biztosítják az autós 

járőrözéshez az üzemanyagot. Ez na-

gyon nagy segítség számunkra! Nyáron 

így megoldottá vált a benzin-

kérdés, télen viszont akkor is 

járatni kell a motort, ha ál-

lunk, mert nagyon hidegek az 

éjszakák és fűteni kell az 

utastérben. Ezért szívesen 

veszünk minden adományt és 

felajánlást. Sokan támogat-

nak minket, többek között 

Torda László, ifj. Papp Jó-

zsef, id. Papp József, Maczali 

József, Tóth Csaba, Toldik 

Attila, Virágh István, Zakor 

Miklósné és az önkormány-

zat is. 

 

Milyen terveitek vannak a 

jövőre nézve? 

 

Még korántsem biztos, de azt hallottuk, 

hogy 2013. január 1-től a Belügyminisz-

tériumhoz fogunk tartozni, az állam fog 

bennünket patronálni. Kapunk ruhát, 

felszerelést, amire szükségünk van. De 

ez még nagyon bizonytalan. Így csak azt 

tudom mondani, hogy mi továbbra is 

úgy, mint eddig, munka mellett, anyagi 

ellenszolgáltatás nélkül, lelkiismeretesen 

végezzük feladatunkat a község érdeké-

ben. 

 Köszönjük!  

 (HSzCsA) 

Fekete Kincső 

 – 2012. július 11. 

Bodnár Blanka  

– 2012. július 14. 

Török Lóránt  

– 2012. június 14. 

Décsi Jázmin Krisztina  

– 2012. június 11. 

Szabolcsi Linett  

– 2012. július 6. 
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A  S zo c i á l i s  S zo l g á l ta t ó  Kö z p o n t  h í re i  

Május 12-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége, 

valamint Sényő Község Önkormányzatá-

nak szervezésében, Dr. Vinnai Győző kor-

mánybiztos úr védnökségével jól sikerült 

Megyei Nyugdíjas Találkozó volt Sényőn. 

 

A rendezvény minden évben megrendezés-

re kerül a megye valamelyik településén, de 

az elmúlt három évben nem került megren-

dezésre a találkozó a nyugdíjas szervezetek 

anyagi nehézségeire tekintettel, éppen ezért 

részünkről kellemes meglepetés volt, hogy 

a vártnál lényegesen nagyobb számban 

jöttek el az egyesületek. A rendezvény rep-

rezentatív részét a Megyei Nyugdíjas Szö-

vetség finanszírozta. Az idősek ellátását 

térítési díj ellenében maguk a nyugdíjas 

szervezetek által befizetett összegből a he-

lyi szociális főzőkonyha biztosította. 

 Az ünnepi műsort a helyi általános iskola 

tanulói adták. Színpadra lépett a helyi 

nyugdíjas klub mellett az ifjúsági tánccso-

port is szemet és fület elkápráztató műsor-

ral. A vendég nyugdíjas szervezetek közül 

12 egyesület hagyományőrző zenés és tán-

cos műsorait láthatták a jelen lévők. Dr. 

Vinnai Győző és Pehely Zoltán polgármes-

ter urak köszöntő beszéde mellett Dr. Csi-

szár Gabriella a Nyíregyháza és Térsége 

Nyugdíjas Szövetség elnöke és Szabó Pál a 

megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségé-

nek Elnöke a nyugdíjasokat érintő témák-

ban tartottak tájékoztatókat. 

 

Júniusban két autóbusszal összesen 116 

fővel egy kellemes napot töltöttünk Hajdú-

nánáson, a strandon.   Nálunk már ez is 

többéves hagyomány, hogy a nyári szünidő 

alatt az idősek és a gyerekek közösen vesz-

nek részt a szabadidős programokban. A 

nyári kirándulások az egyre nehezedő anya-

gi terhek miatt ritkultak, de a napi kapcsolat 

az idősek és a gyerekek között továbbra is 

biztosított. 

 Az intézmény udvarán egy óriási fürdőme-

dencét állítottunk fel a nyár folyamán, 

melyben 

kánikulai napokon délelőtt az óvodások, 

délután pedig a nyári napközisek, a késő 

délutáni órákban a helyi fiatalok hűsíthették 

magukat. 

 

Tizenkét éves baráti kapcsolatban állunk az 

újfehértói Aranyősz Nyugdíjas Egyesület-

tel.  Ők meghívnak bennünket a helyi ren-

dezvényeikre, ahová természetesen a klub-

tagokkal el is me-

gyünk, mi viszont 

évről évre az au-

gusztus 20-ai falu-

napra tudjuk őket 

visszahívni. Így volt 

ez most július 28-án 

is. Egy közös pályá-

zat eredményekép-

pen rendezvényt 

szerveztek, ahol a 

hagyományos mes-

terségek és ízek 

világa volt a fő té-

ma. Mi két busszal érkeztünk Újfehértóra, 

ahol a házigazdák szíves vendéglátása köz-

ben még a várost 

bemutató sétakocsi-

kázáson is részt ve-

hettünk.  

Mi az augusztus 20-

ai rendezvényen fog-

juk tudni leghama-

rabb viszonozni ked-

vességüket. 

 

Minden évben Tisza-

bercelen kerül meg-

rendezésre a Regio-

nális Nyugdíjas Ta-

lálkozó. 

Ebben az évben sem 

volt 

ez másképp. Augusztus 9. 

én mi is ott jártunk, és a Tisza parton 

felállított színpadon hatalmas sikert köny-

velhetett el színvonalas műsorával a helyi 

nyugdíjasokból és az intézmény dolgozói-

ból álló jól összeszokott fellépő csapat. 

 

A klubtagok a rendkívüli meleg napokon is 

lelkesen, óriási kitartással készülnek az 

augusztus 18-án megrendezésre kerülő 

falunapi rendezvényre. Most is mint min-

den évben az intézmény dolgozóival közös 

műsorszámokkal készülnek elkápráztatni 

községünk lakosságát. Erre az alkalomra 

minden évben új műsorszámokat tanulnak 

be, felkészítésükről Páll Szőke Ágnes az 

Integrált Közösségi Tér vezetője gondosko-

dik, melyet nagyon köszönök Áginak. 

A próbák jó hangulatúak, az idősek lelke-

sek, vidámak, fáradhatatlanok. 

 

 

Az idősek bentlakásos otthona telt házzal 

működik, jelenleg a bentlakó ellátottak 

száma 32 fő. 

A legyengült megfáradt szervezetüket sok-

szor teszi próbára a szokatlanul meleg nyár.  

Munkatársaim ilyenkor kiemelt figyelmet 
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fordítanak a megfelelő mennyiségű folya-

dékbevitelre, a lehetőséghez mérten a la-

kószobák hűsítésére.  Folyamatosan lo-

csoljuk a térburkolatokat, naponta több-

ször felmossuk a szobákat, folyosókat, de 

még így sem tudjuk a súlyos mozgáskorlá-

tozott emberek számára az ideális hőmér-

sékletet biztosítani. Nagy szükség lenne a 

lakószobák árnyékolására, hiszen az épület 

fekvéséből adódóan délelőtt és délután is 

süti a nap az ablakokat, illetve a közösségi 

helyiségek klimatizálása is megoldatlan, 

így a mozgásképtelen fekvőbeteg embe-

reknek felüdülést jelent egy-egy hűvösebb 

nyári nap. 

 

Rövidtávú terveink között szerepel a teljes 

belső festés, és szintén sürgős megoldást 

igényel gondolva a téli hidegrekordokra az 

épület külső szigetelése, a fűtésrendsze-

rünk korszerűsítése. 

   

Közkedvelt szabadidős program a bentla-

kó idősek számára a napi egyéni és cso-

portos foglalkozásokon túl, a szalonnasü-

tés, mely mindig jó hangulatban zajlik. Az 

itt élők a maguk készítette hagymás kenye-

ret, a nyárson sült szalonnát a régi időkről 

szóló elbeszélgetéseik közben jó étvággyal 

fogyasztják el. A nyári forróságot, naponta 

fagylalttal enyhítik. 

Nyárvégi terveink között szerepel többek 

között a bentlakókkal a Nyíregyházi Va-

daspark meglátogatása. 

 

A szünidő alatt a nyári gyermekétkeztetés 

keretében 132 sényői gyerek tud minden 

nap meleg élelemhez jutni. A gyerekek 

alternatív szabadidős foglalkoztatásáról az 

IKSZT gondoskodik. 

 

Egy internetes pályázat keretében a közsé-

günkből beérkezett szavazatok alapján 20 

gyerek hétvégi étkeztetési lehetőségéhez 

sikerült hozzájutni, mely keretében az első 

szállítmány már meg is érkezett. A követ-

kező szállítmány szeptember első hetére 

lesz itt, így szeptembertől újra, mindig 

pénteken kerül majd a csomag kiosztásra a 

kiértesített gyerekek számára.   

Vass Istvánné 

(1962-2012) 

Augusztus 4-én immár harmadik alkalom-

mal találkoztunk mi, a sényői általános isko-

la 1962-ben végzett tanulói. A korábbiakhoz 

képest abban különbözött a mostani osztály-

találkozó, hogy idén kerek évfordulót, az 

ötvenediket ünnepeltük.  

Az ünnepséget Ady Endre – Üzenet egykori 

iskolámba című versével nyitottuk meg, 

melyet két kisdiák, Izsai Klaudia és Bunász 

István szavalt el. Ezt követte a „hetes” jelen-

tése, amit kedves tanító nénink, Tóth József-

né aranydiplomás tanárnő fogadott. Az 

örökre hiányzó diákokra, tanárokra gyertya-

gyújtással, egymás kezét fogva emlékeztünk 

meg, miközben Gregor József: Az én utam 

című dala szólt. Mindannyiunk szeme köny-

nyektől csillogott. Az „öregdiákok” emlék-

lapot és osztálynévsort kaptak, valamint 

elküldtük az általános iskola jelenlegi igaz-

gatójának, tanárainak is szívből jövő jókí-

vánságainkat. Kértük, a mai diákokat is Köl-

csey erkölcsi tanításainak szellemében ne-

veljék.  

Tanító néninket 

tiszteletbeli osztály-

társunkká fogadtuk. 

Mivel tudtuk, min-

den mókás dolgot 

szívesen fogad, 

gyémántnak látszó 

apró kövecskéket 

ajándékoztunk neki 

kis batyuban, arany-

diplomája mellé. Ő 

nagyon örült a meg-

lepetésnek, majd 

átvette az osztályt. 

Mindenki beszá-

molt a legutóbbi 

találkozásunk óta eltelt időszak eseményei-

ről. A színes elbeszélések végére megérke-

zett a finom ebéd is. Pezsgőbontás után az 

étkezés ideje alatt folyamatosak voltak az 

élménybeszámolók családról, munkáról, 

nyugdíjas évekről. Anekdotákat, csínytevé-

sek emlékeit elevenítettük fel. Csak mosoly-

gó, boldog arcokat lehetett látni. Nagyon 

örültünk egymásnak – a szeretet lengte be a 

polgármesteri hivatal dísztermét. 

A délután az évfordulóra sütött ünnepi torta 

felvágásával folytatódott, hazaindulásig 

pedig süteményezés, kávézás, beszélgetés és 

sok nevetés jellemezte a találkozót. 

A búcsúzás nagyon nehéz volt. Néhány 

osztálytársunkkal többször is összeölelkez-

tünk. Megígértük, hogy két év múlva újra 

találkozunk. A távol lakók mind jelen vol-

tak. Sajnáljuk azokat, akik nem jöttek el, 

mert mi egy meghitt, szép emlékkel lettünk 

gazdagabbak. 

(Fábri Gyuláné, Szabó Józsefné)  

Osztálytalálkozó  

Velünk történt… ( Iskola)  

Az elmúlt hónapok is eseményekben 

bővelkedtek az oktatási intézményünk 

háza táján. 

A gyerekek számára a gyereknappal 

jeleztük, hogy rövid idő múlva elkezdő-

dik a megérdemelt szünet.  

A gyereknap május 25-én egész napot 

érintően, több helyszínen zajlott. Az 

iskola, az IKSZT, valamint a Szociális 

Szolgáltató Központ vendégei voltak 

iskolások, óvodások. A váltó és sorver-

senyek mellett a kézműves foglalkozá-

soknak is részesei lehettek a résztvevők. 

A vendéglátó idősek finom falatokkal és 

innivalóval várták a gyerekeket. Papri-

kás krumpli, kemencében sült kenyér-

lángos, tejfölös-fokhagymás lángos, 

üdítő került az asztalra. A nap végén 

édességgel köszöntek el a vendéglátók a 

gyerekektől. Jól érezte magát gyerek és 

felnőtt egyaránt! Köszönjük! 

Iskolásaink részt vettek 2012. június 2-

án a „Teszedd” országos szemétgyűjtő 

mozgalomban. Az osztályok a települé-

sen, ill. a kivezető utakon szedték a sze-

metet. A szükséges szemeteszsákokat, 

ill. a kesztyűket az akció szervezői biz-

tosították számunkra.  

Június 4-én nagyszabású megemlékezést 

tartott iskolánk a Nemzeti Összetartozás 

napján. A trianoni tragédiára emlékezve 

június 4-ét a magyar Országgyűlés 2010

-ben a Nemzeti összetartozás napjává 

nyilvánította. Az Országgyűlés a tör-

vény elfogadásával kinyilvánította: „a 

több állam fennhatósága alá vetett ma-

gyarság minden tagja és közössége része 

az egységes magyar nemzetnek, mely-

nek államhatárok feletti összetartozása 

valóság, s egyúttal a magyarok szemé-

lyes és közösségi önazonosságának 

(Folytatás a(z) 8. oldalon) 
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