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Karácsonyi köszöntő
Közeleg a karácsony a családok legszebb ünnepe. Ilyenkor elcsendesül körülöttünk a világ, ünneplőbe 

öltöztetjük a lelkünket. Mint mindig, ez az év is tele volt kihívásokkal, ahogy az új esztendő is bővelked-
ni fog benne. Mindig többet és jobbat várunk, szeretnénk, ha boldogabb lenne életünk. Éppen ezért azt 
kívánom minden sényői embernek, családnak, hogy legyen meghitt, meleg az ünnep, jusson finom étel 
az asztalra, gyermekeik kapják meg a várva várt ajándékaikat. Kívánok mindenek előtt jó egészséget, 
legyen egymáshoz türelmük, figyeljenek magukra és másokra, legyen sikeres, örömeket hozó az új év, 
melyben hozzanak felelős, bölcs döntéseket, hogy életük igazságosabb, biztonságosabb lehessen.

Minden olvasónak békés, boldog karácsonyt, s reményteli újesztendőt kívánok! 

Pehely Zoltán  polgármester

„Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,

Ilyenkor decemberben.”
                                                 (Juhász Gyula)

Tisztelt Sényői Lakosok! 
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették települé-

sünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. Megköszönöm a képviselő-testületnek, a polgármesteri hivatal, az óvoda, 
iskola, szociális otthon, egészségügy vezetőinek és dolgozóinak, hogy derekasan helytálltak és magas színvonalon látták el 
feladatukat. Köszönöm az egyházak támogatását, a helyi vállalkozóknak, és a Nonprofit Kft-nek, hogy több alkalommal 
támogatták rendezvényeinket. Külön köszönet illeti a civil szervezeteket (IKSZT, DanceSing Tánccsoport, Nőszövetség, 
Polgárőrség, SZMK, Sényőért ’99 Közalapítvány, és a Sényői Carnifex Sportegyesület) a különböző társadalmi munkában 
végzett segítségükért, hiszen tevékenységükkel nagyban hozzájárultak községünk fejlődéséhez, a lakosság szórakoztatásá-
hoz. Végül, de nem utolsó sorban a közcélú foglalkoztatásban résztvevőknek köszönöm az egész éves munkájukat, mely 
által gazdagodott, szépült településünk. Töltődjenek fel az ünnepek alatt, hogy az újesztendőt újult erővel kezdhessük.
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A képviselő-testületi ülésen megvitatott témákról röviden
- A közös egészségügyi alapellátásról szóló rendelet mó-

dosítása:
A fogorvosi, védőnői alapellátás Nyírtura településsel al-

kot egy körzetet, a többi alapellátás vonatkozásában Sényő 
önállóan egy körzet, az ügyeleti alapellátás feladatát társu-
lás útján biztosítja az önkormányzat. Székhelye: Kemecse, 
Szent István u. 8.

- Az önkormányzati rendelet módosítása a helyi ipa-
rűzési adóról:

A törvény értelmében az időszakos tevékenység után napi 
5.000 Ft adót kell megfizetni.

- Szociális tűzifa támogatásáról:
A helyi rendelet értelmében – figyelembe véve a törvé-

nyi szabályozást – azok a családok jogosultak támogatásra, 
akik fafűtésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkeznek. 
Támogatásra ugyanazon lakásra csak egy személy jogosult, 
az ott lakók számától függetlenül. 

- Megtárgyalták és elfogadták a NYITÖT 2016 első fél-
éves tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámo-
lóját. Néhány adat: 

• Házi segítségnyújtásban 36 fő, szociális étkezésben 50 fő 
részesül.

• A bentlakó idősek száma 33 fő.
• A nyugdíjas klub 50 fővel működik.
• A szakképzettség 100%-os, az anyagi és személyi feltéte-

lek maximálisan biztosítottak. 
- Módosították a térítési díjakról szóló rendeletet, 10%-

os nyersanyag norma emelkedését irányozták elő, így a 
térítési díjak 2017. január 1-től 10%-kal emelkednek. 

Pályázatok:
25 millió 300 ezer forintot nyert a község a sportpálya fel-

újítására (TAO-s pályázat). A beruházás márciusban indul, 
június 30-ig be kell fejezni. A munkálatok magukban fog-
lalják a fedett lelátó építését, 180 cm magas kerítés megépí-
tését, kispad, labdafogó háló beszerzését, utánpótlás finan-
szírozását. 

Elbírálás alatt lévő pályázat:
Szociális otthon bővítése, bölcsőde építése, kátyú rendbe-

tétele, csapadékvíz elvezetése (Kossuth u.).
(Ruska Józsefné)

Novemberben Észtországból újabb delegáció látogatott 
Magyarországra, ebből egy napot községünkben töltöttek. 

A Harmadik félidő vendéglőben közösen gulyáslevest 
készítettünk, melynek csínját-bínját nagy érdeklődéssel 
próbálták elsajátítani. 

Az est folyamán a DanceSing Tánccsoport szórakoztatta 
a 39 fős csapatot, melyet állva, vastapssal köszöntek meg.

Adventi készülődés
Karácsony közeledtével nem csak a nagyvárosokban, 

hanem településünkön is emlékeztet az ünnepre az első 
adventi hétvégén felállított „Mindenki Karácsonyfája”. Kö-
szönetünket fejezzük ki a Balázsi családnak, akik felaján-
lották a fát. A díszeket az SZMK-s szülők készítették, az 
óvodás-iskolás gyermekek pedig nagy örömmel ékesítették 
fel a fenyőt. Az IKSZT udvarán nagy volt a sürgés-forgás, 
az idősek klubjának tagjai által készített kukoricás töltött 
káposztával, mákos-diós-kakaós bejglivel, forralt borral, 
teával, a pedagógusok mézeskalácsával kínálták az idelá-
togató vendégeket, miközben az óvónénik, tanító nénik 
és a szülők kreatív foglalkozást tartottak a felállított sátrak 
alatt. Készíthettek az érdeklődő gyerekek mécsestartókat, 
papírangyalkákat, karácsonyi díszeket. Ebéd után a Miku-
lás is ellátogatott a rendezvényre a gyerekek nagy örömére, 
és édességet ajándékozott nekik. Sokan jöttek el az első ad-
venti programra, a nap tartalmasan és örömmel telt el. 

Az adventi vasárnapokon a harangok hívó szava sok-sok 
embert megszólított. A református nagytiszteletű úr ige-
hirdetésének központi gondolata a „hazatalálás” volt. Jó 
érzéssel tapasztalhattunk mindnyájan, hogy a község lakói 
„valóban hazataláltak”, ugyanis a templom színültig meg-
telt. Az óvodások, iskolások és a civil szervezetek műsora 

színesítette a rendezvénysorozatot, a református templom 
falai között pedig gyönyörű koncertet hallgathattak meg 
az érdeklődők. Az egyházak képviselői meggyújtották a 
három adventi gyertyát, a negyediket pedig Pehely Zoltán 
polgármester gyújtotta meg, majd a tanulók szép karácso-
nyi műsora következett.

Az adventi várakozás tartalmasan telt el községünkben, 
számos érdeklődő vett részt a programokon, melyek erő-
sítették a közösségi szellemet a község lakossága körében.

(Ruska Józsefné)



32016. december

Megemlékeztünk az I. és II. Világháborúban elesett hősi halottainkról
2016. október 28-án a Millenniumi emlékparkban a 

Himnusz elhangzása után a történelmi egyházak kép-
viselői, az intézmények vezetői és dolgozói, az iskolás 
gyermekek, hozzátartozók részvételével zajlott a meg-
emlékezés. Ünnepi beszédében Sári András plébános 
úr emlékeztette a fiatalságot arra, hogy ezek a hősök 
példaképek, a hazájukért adták életüket és nem sza-
bad, hogy feledésbe merüljenek cselekedeteik. Közö-
sen imádkoztunk, hogy ez a szörnyű pusztítás soha 
ne ismétlődjön meg a jövőben. A iskolás gyerekek ün-
nepi műsora után koszorúzás következett. Az intéz-
mények vezetői és a hozzátartozók elhelyezték a ke-
gyelet virágait, a gyerekek mécseseket gyújtottak. Az 
ünnepség a Szózat elhangzásával fejeződött be, majd 
a Polgármesteri Hivatal dísztermében a hagyományos 
szeretetvendégség következett. 

(Ruska Józsefné)

Óvodai élet
A 2016/2017-es nevelési évünket 54 gyerekkel kezdtük 

meg. 2016. szeptember 1-jén benépesült az óvoda emeletén 
a harmadik csoportszoba a középső csoport 21 gyermeké-
vel. A kiscsoportban az 5 fő 2 éves bölcsődés korú gyerme-
ket és az új 3 éves gyermekeket fokozatosan szoktattuk be 
az óvodai életbe.

Szeptember 29-én a Mihály-napi hagyományápoló na-
punk került megrendezésre, összefogva az iskolával és a 
Szociális Szolgáltató Központtal. A hagyományápoló te-
vékenységek élményt nyújtottak minden kedves jelenlévő 
számára. A napot a Romwalter Duó koncertje tett még 
színesebbé, szinte utcabál jelleget öltött, hisz együtt táncolt 
óvodás, iskolás, intézményi dolgozó és minden kedves je-
lenlévő. A rendezvény zavartalanságáért a helyi polgárőrök 
gondoskodtak.

November 14-én Egészségnapot tartottunk, mely egy-
ben nevelési évünk első nyílt napja volt. Az óvodai neve-
lés legfontosabb céljai között szerepel a gyermekek egész-
séges életmódra nevelése. Nagyon fontos az egészséges 
táplálkozás, a mindennapos testnevelés, testmozgás, a 
testi-lelki egészség fejlesztése és a helyes személyi higiénia 

elsajátítása. Óvodánk kiemelten foglalkozik az egészséges 
életmódra neveléssel és ezért évek óta megrendezésre ke-
rül az egészségnap, melyen részt vesznek anyukák, apukák, 
nagymamák és nagypapák. Az idén is szép számmal vol-
tak érdeklődők, hogy együtt legyenek óvodánkban gyer-
mekeikkel ezen a napon. Sok zöldség és gyümölcs gyűlt 
össze, melyet köszönünk a gyermekek családjának. Egész 
nap kóstolgatták, ízlelgették a gyermekek. A közös zenés 
torna sem maradt el, mely után a gyermekek életkoruknak 
megfelelő feladatokat oldottak meg (találós kérdés, zöld-
ség-gyümölcs válogatás, megfelelő tálba helyezése, puzzle 
kirakó játék, ügyességi-egyensúlyozó játékok).

November 26-án megkezdődött az advent. Közös községi 
adventi forgatagban vettünk részt, a gyermekek örültek a 
falu feldíszített karácsonyfájának, a Mikulás-háznak. Ezen 
a napon karácsonyfadíszeket készítettek az IKSZT udvarán 
felállított sátrakban és jóízűen ették-ropogtatták a mézes-
kalácsot, popcornt és melegítették magukat forró teával. 
Vasárnap délután a római katolikus templomban szép ver-
sekkel, dalokkal köszöntötték advent első gyertyagyújtását.

December 6-án a gyermekek örömére megérkezett a 
várva várt Mikulás. Csoportonként látogatta meg a gye-
rekeket, akik meglepődve hallgatták, mennyi mindent 
tud róluk a Mikulás bácsi. A gyerekek dalokkal, versekkel 
köszönték meg a kapott Mikulás csomagot. A gyermekek 
megvendégeléséről a Sényőn működő Carnifex Grillsütő 
Kft. gondoskodott. A felajánlott nyersanyag grilltálakat az 
óvoda SZMK tagjai készítették el és a gyerekek jóízűen fo-
gyasztották.

December 8-án a Szociális Szolgáltató Központ dolgozói, 
lakói látogatták meg a gyerekeket. Évek óta hagyomány, 
hogy ők is megajándékozzák az óvodás gyermekeket az 
adventi várakozás idején, Mikulás nap alkalmából. Finom 
édességet kaptak saját kezűleg készített télapó szánkóban és 
hozzá többféle gyümölcsöt. A gyermekek örültek az aján-
dékoknak és ők, szüleik és Pappné Jucika által felajánlott 
süteményekkel, ivólével kínálták a vendégeket.
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AZ OKTATÁSRÓL…
Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Ta-

gintézménye a 2016/2017-es tanévet 81 tanulóval kezdte. 
Mint minden évkezdés, az idei is nagy izgalommal indult. 
Az elsősök először lépték át iskolánk kapuit. Beilleszkedé-
sük zökkenőmentes volt. Alig kezdtük meg a tanévet, már-
is elérkezett Szent Mihály napja, amit a hagyományokhoz 
híven idén is az óvodával, civil szervezetekkel, a Szociális 
Szolgáltató Központtal közösen töltöttünk el. Itt kicsik, na-
gyok egyaránt találtak maguknak elfoglaltságot. Volt, aki 
szőlőt préselt, kukoricát morzsolt, káposztát gyalult, de 
volt, aki őszi termésekből készített képet. S elmondhatjuk, 
hogy igazi remekművek születtek.

Népi mesterségek, népi játékok, népi hagyományok ke-
rültek felelevenítésre, játszóház – táncház várta a kicsiket 
és nagyokat egyaránt. Finom ételek is várták a rendezvény 
résztvevőit. A kedvenc a lapcsánka volt. A rendezvény zá-
rásaként a Romwalter Duó szórakoztatta a jeles nap közön-
ségét.

Iskolánk, mint minden évben, az idén is megemlékezett 
az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, a 
hazájukért életüket áldozó hősökről. A tornaterem meg-
telt az iskola tanulóival, az óvodás gyerekekkel, a Szociális 
Szolgáltató Központ dolgozóival, lakóival, községünk la-
kosaival. Október 28-án az első és második világháború-

ban elesett hősök emlékművénél róttuk le kegyeletünket, 
helyeztük el a megemlékezés virágait, gyújtottunk mécsest. 
Lélekben újra temettük szeretteinket, a lélekharang a Ha-
lottak Napján értük szólt, a gyertya nekik világított, miként 
minden nemzet fiaiért, akik életüket áldozták az embert 
próbáló világháborúkban.

Október hónapban a Jósa András Múzeum történelmi 
vetélkedőt szervezett az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc emlékére. A megmérettetés három fordulóból állt, 
a két írásbeli döntőt követően került sor a végső, szóbeli 
megmérettetésre. A középiskolás korosztályban 5 iskola 
nevezett, míg 4 általános iskola képviseltette magát a ve-
télkedőben. Közülük hárman jutottak be a döntőbe. Az 
Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintéz-
ménye, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola, 
valamint a Jókai Mór Református Általános Iskola. Isko-
lánkat Hegedüs Attila, Pataki Dorina és Pataki Dominika 
képviselte. Harmadik helyen végeztek. Felkészítő tanáruk 
Csobán Gergő. 

2015. október 18-án Gávavencsellőn a Rakovszky Sámu-
el Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában került sor a 
Rétközi Iskolaszövetség szervezésében az alsó és felső ta-
gozatosok rajzversenyére. Iskolánkat hét tanuló képviselte. 
Décsi Benjamin Olivér 3. helyezést, Molnár Tímea 4. he-
lyezést, Sárosi Réka 7. helyezést, Pásztor Dénes 8. helye-
zést, Bodnár Leila 9. helyezést, Suba Melissza 11. helyezést, 
Horváth Kevin 12. helyezést ért el. Meg kell említeni, hogy 
az alsó és felső tagozatosok külön értékelésben vettek részt. 
Felkészítő tanárok: Gönczi Zsuzsanna Rita, Pataki Eszter, 
Mikulásné Bakos Tímea, Mikó Tibor Istvánné, Kascsák 
Csaba.

Ugyancsak a Rétközi Iskolaszövetség rendezte meg Kéken 
a versmondó versenyt, ahol két felsős és két alsós tanuló 
képviselte iskolánkat. Nyitray Dorina 6. helyezett, Tóth 
Kristóf 10. helyezett, Bunász Bence 11. helyezett, Béres 
Gergő 12. helyezett lett. Felkészítő tanárok: Mikulásné Ba-
kos Tímea, Mikó Tibor Istvánné, Petőné Mike Zsuzsanna. 

Gratulálunk nekik! Büszkék vagyunk rájuk!

Az óvodások napjait a karácsonyra való hangolódás jel-
lemzi. Ajándékokat készítenek, díszítik saját készítésű dí-
szekkel a csoportszobát, mézeskalácsot díszítenek, karácso-
nyi zenét hallgatnak, énekelnek, verselnek a karácsonyról, 
a nagycsoportosok pedig karácsonyi műsorral készülnek, 
mellyel a Szociális Szolgáltató Központba látogatnak el, 
hogy melegséggel töltsék meg az ott élő és dolgozó embe-
rek szívét. December 20-án az óvodában ünnepelünk, az 
SZMK tagok finom diós-mákos bejglivel kínálják az ün-
nepség résztvevőit.

2016. december 22-től 2017. január 2-ig zárva lesz óvo-
dánk, 2017. január 3-tól újra várjuk óvodánkba a gyereke-
ket.

Óvodánk nevében köszönjük az együttműködést, a támo-
gatást a családoknak, fenntartónak, intézmények vezetői-
nek, dolgozóinak a sényői és más településről támogató vál-
lalkozóknak, és kívánunk mindenkinek békés karácsonyt 
és boldog újévet!

(Csobánné Mikulás Edit)
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Az idei tanévben is folytatódik a Bozsik-program. Isko-
lánk a Sényő-Carnifex FC-vel együttműködve utánpótlás 
csapatokat indít. A program során folyik a tehetséges gyer-
mekek kiválasztása, akik magasabb osztályban is játékle-
hetőséget kaphatnak. Kérjük, hogy segítsék az egyesület és 
az iskola munkáját azzal, hogy gyermeküknek biztosítják 

a lehetőséget a részvételre, pár órás testmozgásra, társaival 
egy hasznos délelőtt eltöltésére.

2016. 10. 28-án, pénteken az őszi szünetet megelőző taní-
tási napot fergeteges Halloween – partyval zárták iskolánk 
diákjai, pedagógusai. 

 Első alkalommal, hagyományteremtő jelleggel szervez-
tük meg a Halloween partyt, azért, hogy minden évben 
egy délutánt az angol és amerikai kultúrának szenteljünk. 
Ügyességi vetélkedők, jelmez- és tökfaragó versenyek vár-
ták a gyerekeket. Az általános iskolások jelmezversenyen 
mutatták meg, kié a legfélelmetesebb maskara, és megis-
merkedtek az ünnepkör szokásaival.

Az angolos szakos tanárnő, Varga Tímea szerint a gye-
rekek nem csupán nyelvi ismereteikről tehetnek tanú-
bizonyságot, hanem arról is, mennyire ismerik az angol 
nyelvterületeken élők szokásait, kultúráját. A nyelv tanítása 
mellett céljuk az is, hogy megismerkedjenek a gyerekek az 
angol nyelvterületeken élő népekkel és kultúrájukkal. 

A rendezvénnyel egy olyan folyamatot szeretnének bein-
dítani az iskolában, amely során egy-egy angolszász város-
sal ismerkedhetnek meg a gyerekek. Ennek történetével, 
nevezetességeivel, illetve valamilyen ottani ünneppel. A 
verseny után a gyerekek jóízűen fogyasztották el az általuk 
készített, hozott finom falatokat.

Az eseményekben bővelkedő ősz után már is elérkezett 
az adventi ünnepkör a hozzá kapcsolódó várakozással. 
Advent, (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a ka-
rácsonyt jelzi. December 25-ét megelőző negyedik vasár-
naptól (görög katolikusoknál hatodik vasárnaptól) kará-
csonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent 
első napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. 
Iskolánkban az adventi időszak eseményekben rendkívül 
gazdag. Az első esemény 2016. november 26-án jelezte, 
hogy megkezdődött az adventi várakozás időszaka. Közö-
sen díszítettük fel azt a fát, amelyet az IKSZT előtt állítottak 
a szorgos kezek. Az adventi forgatagban ajándékokat, dísze-
ket készíthettek az érdeklődők. Az iskola tanárai és tanulói 
a mézeskalácssütés élményével, finom mézeskalácsokkal 
ajándékozták meg az odalátogatókat. Nem maradhatott 
el a tengeris töltött káposzta, a mákos és diós bejgli sem. 
Köszönet érte a Szociális Szolgáltató Központ dolgozóinak, 
klubosainak. December 2-án, pénteken újra megérkezett 
hozzánk a Mikulás! Iskolánk minden tanulóját vártuk Mi-
kulás bulinkra! A Mikulás kiosztotta a gyerekeknek az ál-
tala hozott csomagokat. A Mikulásparti délután kezdődött. 
Ügyességi vetélkedő zajlott az osztályok között, amelyet 

közös vacsora követett. A hozzávalókat a Carnifex Kft biz-
tosította. Ezúton is köszönjük felajánlását! Mikulás disco, 
közben tombolasorsolás színesítette a programot. Decem-
ber 4-én a második gyertya gyújtásakor tanulóink adtak 
műsort a református templomban. Az iskolások műsorát 
követte a Classik Quartett komolyzenei hangversenye.  

A negyedik gyertyagyújtásra iskolánk tornatermében ke-
rült sor, amire szívmelengető műsorral készültek tanuló-
ink. A gyerekek előadása magával ragadta a jelenlévőket. 
Köszönjük a gyerekeknek és felkészítő tanáruknak az áldo-
zatos munkát. 

A téli szünet 2016. december 21- 2017. január 2-ig tart. Az 
első tanítási nap 2016. január 3. kedd, A tanítási hét szerint. 

A következő idézettel kívánok magam és a nevelőtestü-
let nevében a település minden lakosának Áldott, Békés, 
Boldog, Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gaz-
dag Boldog Újévet!

„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, 
ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony!” 
(Szilágyi Domokos)

Pataki Lászlóné
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DIGI-KIP…
2016. november 28-án a DIGI-KIP- pel kapcsolatos szak-

mai tanácskozásra került sor Sényőn. Hegedüs Zsuzsanna 
Miniszteri Főtanácsadó asszony javaslatára Tiszabercel, 
Paszab, Csaholc, Sonkád, Sényő települések polgármes-
terei, iskolavezetői, óvodavezetői, nevelőtestülete kapott 
meghívást a rendezvényre. A meghívottak mindannyian 
olyan településen élnek, dolgoznak, amelyeket a hátrányos 
helyzetű települések közé soroltak.

A mindennapokban gyakran találkozunk a hátrányos 
helyzetű település fogalmával. A  105/2015. (IV. 23.) Kor-
mányrendelet rendelkezik a hátrányos helyzetű települések 
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről. 

A települések területi fejlettség alapján történő beso-

rolásánál a társadalmi és demográfiai, lakás és életkö-
rülmények, helyi gazdasági és munkaerő piaci, valamint 
infrastruktúra és környezeti mutatókból képzett komplex 
mutatót vesznek figyelembe. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében közel 210 ilyen te-
lepülés található. Ez is bizonyítja, hogy az Észak-Alföldi 
régió, különösen Szabolcs- Szatmár- Bereg Megye mind 
infrastrukturálisan, mind a munkanélküliséget tekint-
ve jelentős hátrányokkal küzd. A társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális hátrányokkal küzdő településeken nagy 
számban élnek nehéz körülmények között családok. Az ő 
esélyeik arra, hogy lépést tudjanak tartani korunk egyre 
gyorsabban fejlődő informatizált világával szinte lehetet-
len. Egyre nagyobb szakadék keletkezik a kihívásoknak 
megfelelni tudó családok és a hátrányos helyzetűek között.

Ezen a tanácskozáson egy olyan módszerről kaptunk tá-
jékoztatást, amely már 16 éve működik Hejőkeresztúron. 
Ennek példájára közel 40 iskolában alkalmazzák azt a pe-
dagógiai programot, amely lehetővé teszi a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekek integrálását és a digitális kész-
ségek korai, játékszerűen történő elsajátítását. A Komplex 
Instrukciós Program (KIP), olyan tanítási módszer, amely 
jól alkalmazható különböző képességű tanulói csoportok 
nevelése során. Segítséget ad a tanárok számára a magas 

szintű csoportmunka megszervezésével, olyan osztályok-
ban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség, kifejező-
készség, szókincs tág határok között mozog. 

A tanácskozást követően iskolánk az indított 10 pilot is-
kola egyikeként nyílt napon vett részt 2016. 12. 7- én Hejő-
keresztúron. A módszerhez kapcsolódó képzés folytatása 
december 8-9-én iskolánkban megtörtént. A módszer be-
vezetése az egyeztetéseket követően 2017. januárjában in-
dul. 

Hogy mi is az a KIP, Kovácsné dr. Nagy Emese a Komplex 
Instrukciós Program (KIP) országos bázisintézményének, 
a Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola igazgatója fogal-
mazta meg.

„A KIP a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói 
összetételű csoport számára alkalmas tanítási módszer. Le-
gyen az felzárkóztatás vagy tehetséggondozás, a pedagógus 
egy tanítási órán ezt a két tevékenységet meg tudja valósí-
tani. A program fő ismérve a tanulói státuszkezelés. A KIP 
tehát egy speciális kooperatív tanulási eljárás. Elmondhat-
juk, hogy az iskolákban a kooperatív tanulási formát min-
den pedagógus ismeri, és nagy valószínűséggel alkalmazza 
is. A KIP elsősorban a státuszkezelés tekintetében tér el et-
től, amelyhez kívánatos, hogy a pedagógusok tekintetében 
attitűdváltás menjen végbe. A pozitív megerősítés, a jó tel-
jesítménynek kiemelése elsődlegességet élvez. Ennek hatá-
sára a tanulók egymáshoz való viszonyában következik be 
változás, többé már nem csak sima osztálytársnak, barát-
nak, hanem együttműködő partnernek tekintik egymást. 
A program „terméke”, hogy minden gyerek ráébred arra, 
hogy jó dolog a társak tudására, erősségére támaszkodni.”

Az iskolában folyó munkájáért a Magyar oktatás és neve-
lés kategóriában Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola 
Prima Primissima Díjat kapott a hátránykompenzáló pe-
dagógiai módszert használó iskolaként! Gratulálunk! 

A program bevezetését nagy érdeklődés kíséri a mi isko-
lánkban is. Pedagógus kollégáink érdeklődéssel néznek az 
új kihívás elé.

Pataki Lászlóné
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Könyvtárátadó ünnepség
2016. október 6-án az Országos Könyvtári Napok kereté-

ben került sor településünkön az új közművelődési könyv-
tár átadására.

A rendezvényt az óvodások énekes-táncos műsora, majd 
Nyitray Dorina, Suba Melissza, Boros Ádám általános is-

kolai tanulók és Koponyás Mihályné verses előadása nyi-
totta meg. Pehely Zoltán polgármester a sényői könyvtár 
múltjáról és jelenéről szólt köszöntőjében, majd Goszto-
nyi Enikő, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 
osztályvezetője tájékoztatta a jelenlévőket Sényő Könyv-
tárellátási Szolgáltató Rendszerhez való csatlakozásáról, a 
községben folyó könyvtári munkáról, és az elkövetkezendő 
időszak tervezett fejlesztéseiről. Elmondta, a jelen könyv-
tárai már nem csak hagyományos feladatokat látnak el, ha-
nem egyfajta közösségi térré változtak, ahol a legfiatalab-

baktól a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatja a 
maga számára érdekes, értékes és tartalmas programokat. 
A könyvtár nem csak szolgáltatási modell, hanem helyi kö-
zösségaktivizáló lehetőség is. Végezetül társasjátékokkal és 
könyvekkel ajándékozta meg a sényői könyvtár ifjú olva-
sóit.

Az érdeklődőkön kívül a rendezvényen részt vettek a me-
gyei könyvtár munkatársai, sényő község képviselőtestüle-
tének tagjai, az intézmények vezetői, illetve dolgozói is.

Az ünnepség zárásaként a megyei és a sényői könyvtár 
közös szervezésében az óvodába látogatott Sás Károly és 
Sás Ildikó a Csillaghúr és barátai című, gyermekeknek szó-
ló zenés műsorral, mely hatalmas tetszést aratott az óvodá-
sok és a felnőttek körében egyaránt.

(H.Sz.Cs.A.)

A Szociális Szolgáltató Központ Krónikája
Intézményünk az év minden napján folyamatosan műkö-

dik, nincs nyári-őszi szünet, sőt egyes szakfeladatokon évi 
365 napban 24 órás szolgálatot teljesítünk!

Nekünk minden évszak mozgalmasan telik, minden év-
szakban megvannak az évszaknak megfelelő hagyománya-
ink, de szeretnénk mindig valami újat is a településünk kö-
zösségi asztalára letenni.

Munkatársaim komolyan veszik a szociális munka fon-
tosságát, és minden nap azon dolgoznak, hogy minél több 
lehetőség legyen biztosítva az idősek számára a kikapcso-
lódásra. Ez az intézmény akkor végzi jól a dolgát, ha az el-
látottaink elmagányosodásának megakadályozására, a sza-
badidő hasznos eltöltésére minél több lehetőséget biztosít 
az itt élő idősek részére. Igyekszünk változatos programok 
segítségével érdeklődésüket fenntartani. Irányított segítő 
beszélgetések alkalmazásával új célok, feladatok megta-
lálására ösztönözni. Nagyon fontos szakmai feladatunk a 
mentális stabilitás, a lelki egyensúlyra való törekvés előse-
gítésének biztosítása.

Az augusztus 20-i rendezvényt követően is folytatód-

tak programjaink. Augusztus 23-án a Nyíregyháza Városi 
Nyugdíjas Szövetség által szervezett, a sóstói erdei torna-
pályán megrendezett vidám szellemi vetélkedőn vettünk 
részt, ahonnan ismét az első helyezést hoztuk el. 

Szeptember 5-6-án Erdélybe kirándultunk, ahol Torda és 
Torockó nevezetességeit néztük meg.  Nagyon szép élmé-
nyekkel tértünk haza.

Hagyományainknak megfelelően szeptember közepén 
köszöntöttük a nyári és őszi névnapos klubtagokat. A szép 
napfényes őszi időt kihasználva, a parkban sátrat állítot-
tunk, és a finom ebéd elfogyasztása után, késő délutánig a 
kellemes friss levegőn énekléssel, vidám beszélgetéssel fe-
jeztük be ezt a napot is.

A szeptember beköszöntével a lakók az ősz egyedülálló 
és lenyűgöző színeibe öltöztették az otthon helységeit, fo-
lyosóit, közben nem feledkeztünk el az ebben a hónapban 
ünneplő születés- ill. névnaposainkról sem.

Szeptember 22-én Harangodon sportvetélkedőn vettünk 
részt. 

Szeptember 27-én, több éves hagyományunkat feleleve-
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nítve az idei évben is meg tudtuk valósítani a régi szüreti 
mulatságok hangulatát, a szőlőpréselést, mustkészítést. A 
jó hangulatról Romwalter Éva minden korosztályt elbűvö-
lő műsorával gondoskodott. 

Október 1-e az Idősek Világnapja. E jeles ünnep alkalmá-
ból Nyíregyházán a Bujtosi Szabadidő Csarnokban került 
megrendezésre a szépkorúak köszöntése. A délután folya-
mán a színház művészei színvonalas műsorral ajándékoz-
ták meg az ünnepelteket. 

Az Idősek Világnapja az idős emberekről, az ő tisztele-
tükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, 
támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy tár-
sadalmunknak ők is hasznos tagjai. Szükségünk van mind-
arra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, 
amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, 
ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. 

Az idősek otthonában élőket az óvodások kedves köszön-
tő műsorral lepték meg.

Október 23-a alkalmából kis ünnepi műsorral emlékez-
tünk meg a forradalom 60. évfordulójáról, melyen elég so-
kan vettek részt lakóink közül.

November 11-én Nyírturán a Farkasverem Vendégházba 
hívta meg Nyírtura Község Önkormányzata az intézmény 
közel hatvan dolgozóját, a Szociális Munka Világnapja al-
kalmából.

Ebből az alkalomból köszönetemet, őszinte megbecsülé-
semet fejeztem ki munkatársaimnak, akik nap, mint nap 
hittel és meggyőződéssel – az emberi méltóságot tisztelet-
ben tartva - végzik feladataikat.

Pehely Zoltán és Mikó Gábor polgármester urak, és Jászai 
Menyhért úr, Nyíregyháza Város alpolgármestere a segítő 
szakma fontosságáról szóltak köszöntő beszédeikben, majd 
elismerő oklevelet adtak át az intézmény hat dolgozójának.

A Sényői intézményből Bodnár Józsefné, Kádas Mária és 
Treszkai Béláné részesült kitüntetésben kiemelkedő telje-
sítményükért, a közösségi életben végzett lelkiismeretes 
munkájukért.  Településeink vezetőinek, fenntartónk kép-
viselőjének én is köszönetemet fejezem ki, mert nélkülük 
nem lenne működtethető szociális intézményrendszerünk.

Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a kemény fizikai munka, 
a lelki túlterheltség, az anyagi elismerés hiánya nálunk is 
érezhetően kifejtette hatását. Ha megnézzük a közszféra 
átlagkeresetét, egyértelműen látszik, hogy a szociális ága-
zatban dolgozók bére a legalacsonyabb! Lassan ott tartunk, 
hogy erre az embert próbára tévő feladatra nem találunk 
itt, helyben megfelelő munkaerő utánpótlást. A foglalkoz-
tatottak statisztikáját jelentősen javította a 12 fő hosszú 
távú közmunkaprogramban foglalkoztatott, szakképzett 
dolgozó. Nélkülük az intézmény nem tudná feladatát ilyen 
színvonalon ellátni, az ellátottak igényeit nem igazán tud-
nánk kielégíteni. 

Igazából a szociális feladatotokon túl, az intézményben 
folyó munka sokrétű, és ezt a munkát csak akkor lehet iga-
zán jól végezni, ha mindenki egyformán kiveszi a részét 
belőle! 

November 17-én a megszokott módon, vidám hangulat-
ban köszöntöttük névnaposainkat. 

A november és a december már a karácsonyi készülődés 
jegyében folytatódott. November elejétől már az óvodások-
nak készítettünk télapóra ajándékokat. 

Advent első hétvégéjére elkészítettük a betlehemi istállót, 

az adventi koszorú is időben a helyére került. 

  Az intézmény parkja is karácsonyi ruhába öltözött.
A falu karácsonyfáját díszítőknek a klubtagok nagyon fi-

nom „tengeris” töltött káposztát készítettek, ebédre a ke-
mencében is kisült a finom bejgli. Mindenkit, aki az Ad-
venti forgatagban részt vett, klubtagjaink forralt borral és 
meleg teával is megvendégeltek.
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 December 6-án ellátogatott a várva várt Mikulás az idő-
sekhez, akik kissé meglepődve, de annál izgatottabban vár-
ták a mikuláscsomagot és a hozzá fűzött kedves, bíztató 
szavait.

Másnap az elkészült Mikulás szánokkal felpakolva érkez-
tünk meg az óvodába, ahol mint minden évben, nagy szere-
tettel és finomabbnál finomabb süteményekkel megterített 
asztalok vártak ránk. Az ajándékátadás után felcsendültek 
az ismert Télapó dalok a gyerekek előadásában, melyhez 
örömmel csatlakoztak időseink is.

 A decemberi napokon közösen készítünk ajándékokat, 
karácsonyi ajtó, ablak és asztali díszeket.

December 12-én Nyíregyházán a Római Katolikus Társz-
székesegyházban a Nyugdíjasok Megyei Karácsonyán is 
részt vettünk, ahol az 50., 55., 60., 65. éves házassági évfor-
dulójukat ünneplők közül 40 házaspárt köszöntött többek 
között, Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Közgyűlés Elnöke.

Sényőről ebben az évben Balogh József és felesége Erzsi-
ke néni 55. éves évfordulójukat, Köbli Mihály és felesége 
Matildka 50. éves házassági évfordulójukat ünnepelhette 
ebben a csodálatos környezetben.

December 16-án az iskola tornatermében kerül megren-
dezésre az Idősek Karácsonya, ahová településünk összes 
nyugdíjasa névre szóló meghívót kapott.

Pehely Zoltán polgármester úr köszöntötte a kerek évfor-
dulós házaspárokat is.

Elmondhatjuk, hogy ebben az évben is sok szép napon 
és eseményen vagyunk túl. Bízunk benne, hogy a követke-
ző évben, években is lesz lehetőségünk hasonló tartalmas 
időtöltésre. 

A házi segítségnyújtásban is van feladat bőven.
Munkatársaink napi szinten 40 fő segítségre váró idős 

embert látnak el.
Nagy az igény erre a szolgáltatásunkra is, hiszen itt is, 

mint az országban mindenütt, folyamatosan nő az idős la-
kosság aránya, közöttük pedig egyre több az egyedül, köze-
li hozzátartozó nélkül élő, segítségre szorulók száma. Mun-
katársaink közmegelégedéssel végzik munkájukat, igen sok 
az ellátottak köréből a pozitív visszajelzés.

Nem könnyű feladatot látnak el a lányok. Nyáron, amikor 
mindenki a hűs szobában keresi az enyhülési lehetősége-
ket, ők akkor is folyamatosan járják az utcákat, végzik lelki-
ismeretesen feladataikat. Az esős ősz, a hideg tél is próbára 
teszi rendszeresen őket, de nem számít, hogy milyen idő-
járás van, ők mindig a legnagyobb türelemmel, odaadással 
végzik szolgálatukat.

Ismét volt szerencsénk köszönteni az otthon és a község 
legidősebb lakóját, Nagy Istvánnét, 97. születésnapja alkal-
mából.

 Vilma nénit gyermekei is virággal köszöntötték, elhal-
mozták szeretetükkel, és a kedves hozzátartozók finom, 
friss süteményekkel, üdítőkkel vendégelték meg a lakótár-
sakat.

Néhány nap és eljön Szent Karácsony Ünnepe, ismét vé-
gére értünk egy évnek.

Településünk minden lakója számára szeretetteljes bé-
kés karácsonyt, és egészségben, sikerekben gazdag bol-
dog új évet kívánok mindenkinek!

Vass Istvánné
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A Sényői Református Egyházközségben történt
Egyházközségünk életében a folytonosság a jellemző, 

mindig történik valami. A történés soha nem öncélú, ha-
nem mindig valakiért vagy valakikért. Mindehhez az erőt, 
a kitartást az Áldás Urától kapjuk. Vele és általa vagyunk 
képesek tenni és folyamatosan megújulni. A következő 
képkockák életünkből szeletek, akik velünk együtt élnek, 
sírnak és nevetnek azok értik igazán. Hozzánk tartozni sze-
rintünk lehetőség és kiváltság.

1. Egyházközségünk második éve részt vesz a köz-
foglalkoztatási programban.  Öt fő végez szolgálatot gyü-
lekezetünkben.  Az egyházközség tulajdonát képező két 
földterületen végzünk önfenntartó gazdálkodást. A meg-
termelt terményeket árusítjuk és a befolyó összeget gyüle-
kezetünk fenntartására fordítjuk.

2. Minden évben szervezünk kirándulást, az idei 
évben Aggtelekre és Göncruszkára látogattunk el. Felejt-
hetetlen élményekkel gazdagodva tértünk haza. Ezek a ki-
rándulások jó közösség kovácsoló események. Egy napon 
keresztül alkalmunk nyílik egy kicsit másképp találkozni, 
mint a hétköznapokban.

3. Rendszeresen tartunk hitoktatást a helyi Általános 
Iskolában. Fontosnak tartjuk a következő generáció meg-

szólítását és Istenünkhöz vezetését. A képen az  1. osztályo-
sokat láthatjuk.

Végül, de nem utoljára hívogatok mindenkit a karácsonyi 
ünnepkörre. Fontos, hogy az ember valahol otthon érezze 
magát. Nálunk otthonra, vigasztaló szóra és bátorításra ta-
lálhat a kedves olvasó. Ezúton kívánunk áldott Karácsonyi 
Ünneplést.

Karácsonyi Ünnepi Rendtartás:
1. Bűnbánati Alkalmak (készület Krisztus Urunk jöve-

telére): 2016. dec. 21-23 szerdától- péntekig
2. Szentesti Családi Istentisztelet (gyermekek és a fel-

nőttek karácsonyi műsorral készülnek): 2016. dec .24-
én 16:00 órai kezdettel

3. Karácsony I. nap 9:30-tól megterítjük az Úrasztalát: 
Úrvacsorás Istentisztelet

4. Karácsony I. nap : Délutáni alkalom 14:00 órai kez-
dettel

5. Karácsony II. nap: 9:30–tól ünnepzáró Istentiszte-
let

A TI Református Közösségetek

Igen tisztelt Sényőiek!
A katolikus egyházban november 27-én kezdetét vette 

az új egyházi év. A Karácsonyra felkészítő adventi idő-
szak énekeinek visszatérő témája a menny megnyílása szá-
munkra. Az ilyen tartalmú énekszövegek minden ember 
vágyakozását foglalják szavakba, azt a reményünket, hogy 
szélesedik az életünk horizontja. Határtalanná kell válnia 
annak, ami ebben az életben csak emberpróbáló nehézsé-
gek árán és töredékesen megy végbe. Ennek reménye szá-
munkra Jézus Krisztusban sokkal több lett, mint csupán 
vágyakozás. A menny személyes megjelenése közöttünk 
Isten Fia a betlehemi gyermekben. Őt akarjuk megtalálni 
az adventi készületünkben és karácsonyi ünneplésünkben.

A betlehemi éj angyala egy újszülött kisded keresésére 
bíztatta a pásztorokat. Az angyal hírmondó szolgálatát ne-
künk kell ellátnunk. Karácsony örömhírét, hogy Isten em-
ber lett, nekünk kötelességünk továbbadni minden rendel-
kezésünkre álló, igaz célt szolgáló eszközzel.

A megígért és századok óta várt Messiás az emberek kö-
zött a jászolban fekvő bepólyált gyermek. Ez az ártatlan 
gyermek közénk jövetelével, majd nyilvános működésével, 
szenvedésével, halálával és végül megdicsőülésével hirde-
ti: Isten, aki életünk felfoghatatlan titka, egy lett közülünk, 
mert emberszerető. Ezzel akarja a lelkünkbe égetni, hogy a 
létezés legnagyobb értéke a szeretet.

Szívből kívánom, hogy fogadjuk el ennek az újszülött 
Gyermeknek a meghívását egy új életstílusra. Ő legyen 
tanítómesterünk az élet igazi értelmének felfedezésében 
és képességeink helyes használatában. Vezessen rá minket 
arra, hogy karácsonyi ünnepünk, életünk, közösségeink a 
közénk született Gyermekben találják meg a teljességet.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok az egyházközségünk 
nevében is minden kedves sényői lakosnak ÁLDOTT, BÉ-
KÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT!

Sári András plébános
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Aranylakodalom
Idén egy házaspár ünnepli Aranylakodalmát községükben: 

Köbli Mihály bácsi és Bernáth Matildka néni meséltek meg-
ismerkedésükről és az együtt töltött 50 évről.

Mihály bácsi: - Abban az időben én Budapesten dolgoz-
tam a Csepel Műveknél, mint elektrolízisvizsgáló. Hazalá-
togattam, és a Nyírbogdányi Állami Gazdaságban szemet 
vetettem Matildkára, aki éppen almát szedett. Csinos, 
szemrevaló lány volt, hát beálltam segíteni neki. Még sült 
halat is vittem neki ebédre. Néhány találkozás után meg-
látogattam a szüleit és megkérdeztem, udvarolhatok-e lá-
nyuknak, tarthatjuk-e levélben a kapcsolatot. Az édesapja 
nem nagyon örült a kérésnek, azt mondta, a lányuk még túl 
fiatal, de aztán megengedte, hogy írjunk egymásnak. 1966 
pünkösdjén el is jegyeztem Matildkát, majd ugyanabban 
az évben, november 26-án megtartottuk az esküvőt. Én 22 
éves, Matildka 16 volt. Sényőn volt a lagzi igazi cigányze-
nészekkel, a násznépet traktorral, pótkocsin vittük ki a sző-
lőbe, ahol laktunk.

Matildka néni: - Az esküvő után egy nappal már indul-
tunk is Budapestre albérletet keresni, hiszen Mihály ott 
dolgozott. Nehéz volt abban az időben egy házaspárnak ki-
adó lakást találni, de végül sikerült. Én is el tudtam helyez-
kedni Csepelen a papírgyárban. Péter fiunk Pesten szüle-
tett meg 1969-ben. Sajnos nem sokkal ezután a főbérlőkkel 
megromlott a kapcsolatunk és egy vitát követően inkább 
hazaköltöztünk Sényőre. 1970-ben megszületett Ágika 
nevű lányunk, 1973-ban pedig felépítettük ezt a házat, ahol 
most is lakunk.

Mihály bácsi: - Nyíregyházán a Tangazdaságban helyez-
kedtem el és 25 éven keresztül, leszázalékolásomig ott dol-
goztam. Matildka először a sényői TSZ-ben, majd miután 
elvégezte a szakács iskolát, a nyíregyházi kórház konyháján 
kapott munkát. 42 évesen őt is leszázalékolták, így itthon 
maradhatott és több figyelmet fordíthatott sérülten szüle-
tett kislányunkra. 

Matildka néni: Idősebbik gyermekünk, Péter ’89-ben 
megnősült, és két fiú unokával ajándékozott meg ben-
nünket. Tamás 23 éves, egyetemista, Balázs 20 éves és egy 
bankban dolgozik. Sajnos a fiam 25 év házasság után tavaly 
elvált, nemrég Budapestre költözött, szakácsként dolgozik. 
Új kapcsolatra talált, de még nem tudni, mit hoz a holnap.

Mihály bácsi: - Nem volt könnyű az életünk, sokat dol-
goztunk. Összecsiszolódtunk, mint két kavics a vízben – és 
úgy élünk, mint a szolga és a gazda. A szerepek folyton cse-
rélődnek, mikor melyikünk a „főnök” bizonyos élethelyze-
tekben, és ez így van jól. A legfontosabb mégis az, hogy 
nagyobb összezördülés és veszekedések nélkül éltük le 
együtt ezt az 50 évet, mindig megértettük egymást és nehéz 
helyzetekben, betegségek idején is számíthattunk a másik-
ra. Összességében azt mondhatom, örömben és bánatban 
igazi társra találtam.

A Sényői Igazmondó szerkesztősége nevében kívánok 
Matildka néninek és Mihály bácsinak még sok-sok hosszú, 
együtt töltött évet, jó egészséget és, hogy az egymás iránt ér-
zett szeretetük soha ne múljon el! 

(H.Sz.Cs.A)

A Balogh házaspár az 55. házassági évfordulóját ünnepel-
te. Kívánunk nekik is sok szeretettel hosszú, boldog életet! 

Köszönetnyilvánítás

2016. november 09-én, előre nem kimutatható rosszindulatú 
szívritmuszavar következtében 19 éves gyermekem, Kirilla Mik-
lós, a Szegedi Természettudományi Egyetem fizika szakos hall-
gatója itt hagyott bennünket. 

Szeretném megköszönni Pehely Zoltán polgármesternek és 

minden kedves ismerősnek, rokonnak, barátnak az anyagi tá-
mogatást és azt, hogy fájdalmunkban és gyászunkban osztoztak 
velünk. Isten áldását kívánom mindnyájuk életére. 

Tisztelettel és szeretettel:
Kirilláné Váradi Aranka és fia, Kirilla Dániel

volt sényői lakosok
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Sényő – Carnifex FC
Egyesületünk a 2016/2017-es bajnoki évadban a KELET 

Takarék Megyei I. osztályában szerepel. A nyár folyamán 
kisebb változáson ment keresztül a csapat. 3 játékos távo-
zott: Horváth Norbert, Kerekréti Gábor és Bernáth Mar-
tin és 4 játékos érkezett: Makai István (Ibrány), Félegyházi 
Viktor (Cigánd) Potornai Márk (Balkány) Phrakonkham 
Ádám (Kemecse). Ebben az évadban is az újoncként elért 
tavalyi jó szereplést szerettük volna folytatni, de sajnos az 
eddig eltelt fél szezonban a csapat várakozáson alul telje-
sített. Több oka van az eddigi szereplésnek, amelyeket ha 
orvosolni tudunk, és a télen kijavítjuk a hibákat, biztos 
több örömet szerzünk majd a lelkes közönségnek. Tehát 
a visszaesés következményeként csapatunk a tízedik he-
lyen áll 19 ponttal. A csapat házi góllövő listáját holtver-
senyben vezeti Haburcsák Bertalan és Toldi András 6-6 
találattal. A csapat játékosai által megszavazott fél szezon 
legjobb játékosa Klepács Krisztián lett.

Fiataljaink viszont remek őszt zártak!
Az U16-os utánpótlás csapatunk csoportjában az első 

helyen áll, és az U19 is a dobogón telel!
A két csapat irányítását Farkas Tibor vette át 2015 nya-

rán. Az idén csatlakozott hozzá technikai vezetőként Papp 
Norbert. Az U16-os serdülő csapatunk másfél éve épül. 
A két bajnokikon bravúrokra képes kapus a védéseikkel 
lendítettek a csapat szekerén. Az összeállítást illetően si-
került a jó szerkezetet megtalálni. Stabil védekezés mellett 

eredményes volt támadó játékunk is, hiszen minden csa-
patnak sikerült gólokat rúgnunk. Az eredményességgel 
jó csapatszellem párosult. Ezen csapathoz menetközben 
is érkeztek játékosok, akiket sikerült beépíteni és szintén 
húzóemberekké váltak.

Az U19-es csapatunk is megküzdött az élmezőnybe ke-
rülésért. Ebben a csapatban is másfél évvel ezelőtt kezdő-
dött az építkezés. Azóta kényszerből többször is átalakult 
a csapat kerete. Az előző bajnokságot a 7. helyen zárta. 
Összességében elmondható, hogy jelenős volt az előrelé-
pés a tavalyihoz viszonyítva. Az ifjúsági csapat több játé-
kosa is bemutatkozhatott a felnőtt csapat színeiben. Dan-
kó Zsolt és Homonai Nándor kapott lehetőséget.

A Bozsik–program vezetőedzői posztjában szintén vál-
tozás történt. 2016 nyarán Fülöp Zoltán lemondása után 
az U7, U9, U11 és U13 –as csapatok vezetőedzői posztját 
Rubóczki Tibor vette át. Technikai vezető: Prókai Kornél. 
Idén a szomszédos településekről is igazoltunk gyere-
keket, hogy megfelelő létszámban tudjunk részt venni a 
Baktalórántházán megrendezésre kerülő tornákon. Így a 
Bozsik–programhoz Napkorról, Nyírturáról és Nyírbog-
dányból érkeztek új játékosok.

A Sényő – Carnifex FC nevében kívánunk mindenkinek  
Áldott Békés Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt!

(Nagy Brigitta)

Akiktől búcsúzunk….
özv. Stankóczi Józsefné, Kohán Antalné,

Koponyás Mihály, Dancs Károlyné,
Papp József, Leffelholcz Kálmánné,

Kirilla Miklós, Pethő Imréné, Kovács Miklós,

„A képedet szemem mélyébe zártam,
hunyjam le bár, itt vagy mindig előttem,
fénybe öltözve, édes napsugárban,
vagy zsendülő tavaszban, méla őszben.”

(Jánosházy György)

Akiket
üdvözlünk

„Elképzelem mosolyod, könnyeid is tán,
Mikor először hallom, szeretlek anyukám.

Mindezt lefesteném ezen az éjszakán,
És életed könyvébe beragasztanám.

Hadd legyen védőburkod az a szeretet,
Mit elmondani nem, csak érezni lehet.”

Orosz Erik
(2016. 11. 21.)

Csonka Máté
(2016. 08 30.)

(Vitai Nikolett)

Andirkó Bence
(2016. 10. 12.)


