
 

 
Tisztelt Sényői Lakosok! 
 
2006. október 1. napján rendben 
lezajlott a helyhatósági választás 
községünkben. 

Az Önök kitüntető bizalma alapján ismét 
megválasztottak polgármesternek, amely jó érzéssel 
tölt el. 
Minden igyekezetemmel azon vagyok és azon leszek, 
hogy kis településünk továbbra is szépüljön és 
gyarapodjon. Ebben a munkában őszintén számítok az 
Önök segítségére, véleményére és támogatására, 
hiszen csak együtt tudjuk céljainkat megvalósítani. 
Nagy tisztelettel köszönöm meg valamennyi sényői 
lakosnak, hogy bíztak és bíznak bennem. Ez a 
megtiszteltetés új erőt és új energiát ad az előttünk 
álló további feladatok megvalósításához. 

Kívánok minden sényői polgárnak és családnak boldog, 
békés életet. 

 Pehely Zoltán 
 

Sényő Község képviselőtestülete 
 

 
(Sajnos családi okok miatt nem tudott részt venni az alakuló 
ülésen Novák Miklósné és ezért hiányzik a csoportképről. ) 

 
Az új képviselők bemutatkozása 

Nevem Csobán András, 1958. november 9-én 
születtem Sényőn. Családi Állapotom 
nős, két gyermekem van. Iskolai 
végzettségeim: Mezőgazdasági 
Szakközépiskola Nyíregyháza, 
kertész szak. Általános 
gyümölcstermesztő- és feldolgozó 
technikusi oklevél, felsőfokú képesítés 
felvásárlás és termelésszervezés 
területén. Jelenlegi munkahelyem: 2000. március 21-
től Flammker Kft. Tokaji Hűtőházának igazgatójaként 
dolgozom. Elképzeléseim: A községben élő emberek 
foglalkoztatási helyzetének javítása és ezzel 
jövedelemhez juttatni a dolgozni akaró személyeket. 
A község parkosításának, a falu szépítésének további 
fejlesztése. Az úthálózat, járdák lehetőség szerinti 
javítása, újjáépítése. Tisztelettel: Csobán András 

 
Név: Jenei Miklósné 

ronika 
.18. 

zőgazdasági 

l (hivatalvezető), 

Leánykori név: Fajti Ve
Szül.hely, idő: Sényő, 1953. 07
Lakcím: Sényő, Kossuth út 38. 
Családi állapot: férjezett 
Iskolai végzettség: Me
Szakmunkásképző Intézet, 
Mezőgazdasági Szakközépiskola  
Munkahely: Sényő Postahivata
Mezőgazdasági Főiskolai Tangazdaság, Nyíregyháza 
(gépjármű ügyintéző). Jelenleg a TESCO áruházban 
pénztárosként dolgozom. 

Sényőn születtem, itt éltem le az egész életemet, nagyon 
szeretek itt élni, szeretem az embereket és ezt a községet. 
Úgy gondoltam, hogy képviselőként többet tehetek 
Sényőért és az itt élő emberekért. 
Tisztelettel: Jenei Miklósné 

 
Tisztelt Olvasók! Ezúton is köszönöm a 
nekem adott bizalmukat. Engedjék meg, 
hogy néhány mondatban 
bemutatkozzak: nevem Radics Mihály 
Józsefné, született Szabó Aranka. 
Születésem óta Sényőn lakom, és itt is 
élek férjemmel és három 
gyermekünkkel. Tanulmányaimat itt kezdtem, majd esti 
tagozaton hitel és pénzügyi üzletkötési végzettséget 
szereztem. Jelenleg a helyi iskolában az érettségi 
megszerzésére törekszem. A Sényő Postamesterségnél 
dolgozom, mint kézbesítő. A Kölcsey Ferenc Általános 
iskolában nyolc éve folytatok civilszervezeti munkát, mint 
SZMK elnök, a gyermekek minél jobb körülményeinek 
fejlesztéséért. A munkámból kifolyólag napi kapcsolatban 
állok a falu lakóival és így biztosan állíthatom, hogy sok 
probléma jut tudomásomra és bízom benne, hogy a 
megoldásban segíteni is tudok, és tudom továbbítani a 
megfelelő helyre. A javaslatokra, igények feltárására is 
nyitott vagyok, hisz csak együtt vagyunk képesek a bajt 
orvosolni és a szépülésért, jó hírnévért is közösen kell 
helytállnunk. Remélem, hogy működésem az 
önkormányzatban és a faluban is sikereket fog elérni, mert 
mindenki számára közösek a célok, megvalósításuk pedig 
közös érdekünk. 
Tisztelettel : Radics Mihályné 
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Jegyzői oldal 
 

Helyhatósági választás 
2006. október 1. helyhatósági 
választásokat tartottak az egész 
országban, így nálunk Sényőn is. 
A választási névjegyzékbe felvett 

választók száma 1125 fő, azaz ennyien szavazhattak 
volna. Négyévente 5-6%-al kevesebben mennek el az 
előző választáshoz képest. Az idén megjelentek 
száma 698 fő volt. Érdekességként megemlítendő: 
nyolc ember ragaszkodott a választási cédulákhoz 
(talán emlékként magukkal vitték), az urnákban lévő 
szavazólapok száma 690 db. Polgármester 

szavazólapon 8, a képviselői szavazólapon 11 érvénytelen 
szavazatot találtak. Az érvényes szavazatok alapján Sényő 
község képviselőtestületének 9 tagját megválasztották.  

 
Megyei Közgyűlés 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei közgyűlés alakuló ülése 
2006. október 12-én lezajlott. A közgyűlés Fülöp Istvánt 
elnöknek megválasztotta. Sényő Község választó polgárai 
a Független Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
Felemelkedéséért Szövetség-re leadott szavazatai alapján 
a megyei közgyűlésben Pehely Zoltán polgármestert 
mandátumhoz juttatták így településünk érdekeinek 
képviselete megyei szinten is biztosított. 

 

Kérdések és válaszok Gázártámogatás tájékoztató 
 
Tisztelt Sényői lakosok! Rengeteg panasz és 
támadás érte a Polgármesteri Hivatalt a 
gázártámogatás ügyében, ezért most szeretnénk erről 
egy kis tájékoztatást adni. 
Mint minden hivatali ügy, ez is törvények és 
jogszabályok  alapján kerül elintézésre a kérelem 
beadásától az elbírálásig. Így történt a 
gázártámogatás esetében is. A kérelem kitöltésével 
egyidejűleg csatolni kellet meghatározott iratokat, ami 
alapján el kellett dönteni, hogy a kérelmező jogosult-e 
a támogatásra. A legfontosabb ilyen irat volt a Magyar 
Államkincstár által kiadott hatósági bizonyítvány, mely 
igazolta azt, hogy a kérelmező a 138/2006. (VI. 29.) 
Korm. rendeletben megfogalmazott három jogcím 
(nagycsaládos, fogyatékossági támogatásban, magas 
összegű családi pótlékban) valamelyikében részesül. 
Ezen hatósági bizonyítvány hiányában a kérelmet 

azonnal el kellett utasítani. További becsatolandó irat volt 
még a jövedelemigazolás is. Az igazolásokra vonatkozóan 
az volt meghatározva, hogy az egy főre jutó havi jövedelem 
nem érheti el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 200%-át. Tehát, ha valakinek az egy főre jutó 
jövedelme meghaladta ezt a határt szintén elutasításra 
került a kérelme. Még egy esetben kellett elutasítanunk a 
kérelmeket, amikor volt ugyan hatósági bizonyítvány de a 
jövedelmi feltételeknek nem felelt meg a kérelmező. 
Összegezve, csak az a személy kaphatta meg támogatásra 
a jogosultságot, aki rendelkezett hatósági bizonyítvánnyal, 
és megfelelt a jövedelmi feltételeknek. 
A Polgármesteri Hivatal csak a jogosultságot állapította 
meg ebben az ügyben. A támogatás juttatásában a 
területileg illetékes gázszolgáltató, esetünkben a TIGÁZ írta 
jóvá minden jogosult kérelmező számlájára az általuk 
megállapított összeget. 

Dr. Kardos Csaba jegyző 
1956-ra emlékeztünk 

 
A magyarok emlékezetében az október hónapnak 
sajátos méltósága van. Különössé, mássá teszi az 
emlékezés. Hiszen alig múlik el október 6-a, amikor 
az 1849-es mártírokra gondolunk, máris itt van 
október 23-a, amikor 1956 hőseire emlékezünk. 2006. 
október 23-án azonban nem csak a forradalom 50. 
évfordulójára, hanem 1989. október 23-ára is 
emlékezünk, amikor Szűrös Mátyás a Parlament 
erkélyéről tíz- és tízezrek előtt kikiáltotta a Magyar 
Köztársaságot. 

„Most eljött számunkra 
Az emlékezés napja, 

Mikor szárba szökkent 
Hősök áldozatja.” 

 
Az ünnepségek sorozata ezzel a versrészlettel vette 
kezdetét 2006. október 20-án a Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola aulájában. Az iskola tanulói égő 
mécsesek fénye mellett hallgatták végig a felső 
tagozatosok ünnepi műsorát. A megemlékezés 
délután 14.00-kor folytatódott a Polgármesteri Hivatal 
dísztermében megrendezett rendkívüli 

képviselőtestületi ülésen, ahol a község köztisztviselői és 
közalkalmazottai is részt vettek. A gyerekek műsorát a 
polgármester köszöntője követte, majd átadta a Sényőért 
emlékgyűrűt, amit a képviselő-testület egyhangú határozata 
értelmében Tóth Csaba helyi vállalkozó kapott meg, Sényő 
község fejlesztésében és munkahelyteremtésben elért 
kimagasló eredményéért. A kitüntetettet a jeles eseményre 
a családja is elkísérte. Köszönő beszédében újra 
kinyilvánította, hogy bár Nyírpazonyban lakik, szívében 
sényőinek érzi magát és ígéretet tett arra, hogy 

lehetőségeihez 
mérten a 
továbbiakban is 
minden erkölcsi és 
anyagi támogatást 
biztosít a község 
lakói számára. Az 

ünnepség 
állófogadással ért 
véget. 

(Tóth Csaba és felesége) 
 Ruska Józsefné 
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Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önt, 

kedves olvasó! 
 
Sényő község polgármestere nehéz feladat elé állított 
minket az Igazmondó mind külső, mind belső tartalmi 
megújítását kívánta elérni úgy, hogy az újság 
rendszeresen, kéthavonta jelenjen meg. 
 
Egy kis történelmi visszatekintés: 
Az újság 1995. decemberében jelent meg először, igaz, 
akkor még 50,- Forintért. A következő szám 1997. 
januárjában került kiadásra Sényői Hírnök néven, és 
egészen 1998. októberéig ezt a nevet viselte, majd 
1998. decemberében lett Sényői Igazmondó. 

 

 

 
 
Számos cikk, bemutató, tájékoztató jelent már meg. 
Szinte nincs is olyan témakör, amiről ne írtak volna az 
elmúlt évek alatt. Lehetetlenség lenne felsorolni 
mindazokat, akiket a lap fennállása óta bemutattak. 
Természetesen mi is törekszünk a tárgyilagosságra, 
szeretnénk érdekes és aktuális dolgokat bemutatni. 
Ezen felül lehetőséget kívánunk nyújtani, hogy az itt élő 
emberek az őket  érdeklő kérdésekben 
megszólalhassanak, elmondhassák véleményüket, és 
lehetőség szerint a következő számban választ is 
kaphassanak a kérdéseikre. Fontosnak tartjuk 
megemlíteni, hogy a település intézményeit érintő 
eseményeket, azok vezetői ismerik a legjobban, ezért az 
ilyen témában megjelenő írásokat az érintett  
intézmények vezetői, illetve kollektívája állítja össze! Az 
Igazmondó a község önkormányzatának lapja, de azért, 

hogy a függetlenséget és a sokszínűséget megőrizzük, a 
szerkesztői feladatok különváltak.  

 
 
Terveink között szerepel: 
- Lakossági vitafórum 
- Ifjúsági rovat indítása, melyet gyerekek 
szerkesztenének  
- A településen élők részére ingyenes hirdetési felület 
biztosítása (ház, telek, bútor, stb.)  
- Amennyiben a lakosság igényli esküvői, és egyéb 
megemlékezések, gyászhírek. 
Az igazmondó számait teljes terjedelmében, színesben 
közzétesszük a település honlapján (www.senyo.hu), így 
azok számára is elérhetővé válik, akik elköltöztek a 
településünkről, vagy épp itt készülnek letelepedni, és 
informálódni szeretnének.  
Tény, hogy az Igazmondó az önkormányzat kiadásában 
jelenik meg, de elsősorban önökért van. Ezért 
szükségesnek tartjuk elmondani, hogy nem pusztán 
száraz tényekkel és beszámolókkal akarjuk traktálni 
önöket, hanem olyasmit is szeretnénk bemutatni, ami a 
mindennapjaink része. Átnéztük az Igazmondó eddig 
megjelent számait és azt tapasztaltuk, hogy az utóbbi 
években méltatlanul kevés cikk foglalkozott az egyházi 
élettel, holott a település lakosainak túlnyomó része 
tagja valamelyik (római, református illetve görög 
katolikus) felekezetnek. Számos érdekes, sokakat érintő 
programokat, rendezvényeket, egyházi eseményeket 
tartanak, amiről nagyon szívesen beszámolnánk. 

 
 
(Változtattunk a betűnagyságon, igaz ez a terjedelemre, 
szerkesztési munkálatokra kihatással van.  
Az Igazmondó próbanyomtatásán tapasztaltuk, hogy a 
képek nem mindig élesek. Lehetőségeinkhez képest 
igyekszünk javítani a minőségen. Addig is az eredeti 
képek megtekinthetők a honlapon.) 
 
Ez úton is szeretnénk megkérni a tisztelt olvasót, hogy 
ötleteikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat, mondják 
el véleményüket, hogy e szerint tudjuk tájékoztatni 
Önöket.  

(HZ)
 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
 

A Szociális Szolgáltató Központ elmúlt 2 hónapjában történt eseményekről, programokról 
 

 
Az elmúlt két hónap legjelentősebb 
eseménye, hogy megkezdődtek a 
bentlakásos részleg bővítésével 
kapcsolatos építési munkálatok. Az 
építkezés nagyon jól halad, a külső 
munkálatokat hamarosan befejezik, 
ezen a héten már a tető is felkerül az 

épületre. Jelenleg 10 férőhelyes az 
idősek bentlakásos otthona, a 
bővítés újabb 20 idős embernek fog 
elhelyezési lehetőséget biztosítani. 
Folyamatosan érkeznek az 
elhelyezési kérelmek, naponta 
keresnek meg bennünket már más 
településekről is. A működési 
engedélyeztetési eljárás igen 
hosszadalmas, sok szakhatóság 
hozzájárulását kell majd beszerezni, 
így előre láthatólag az új lakók 
beköltözése következő év elején 
várható. 

 
 

http://www.senyo.hu/
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Szociális Szolgáltató Központ 
 

Az idősek otthonában már többéves 
hagyomány, hogy a névnapokat a 
klub tagjai közösen ünneplik meg.  
Az Ilona, Klára, Margit, Anna Mária 
névnapok megünneplése augusztus 
28-án volt. Az ünnepségen 35 fő vett 
részt, jelenlétével megtisztelt 
bennünket községünk polgármestere 
is, aki szép szavakkal, jó 
kívánságokkal köszöntötte az 
ünnepelteket. Ezután következett a 
közös ebéd, az időseink által házilag 
készített süteményeket fogyasztottuk 
el. A szociális Dolgozók Intézményi 
napja: szeptember 18-án  volt. 
„Sarepta” Református Idősek 
Otthonának meghívására Őrbe 
látogattunk szeptember 29-én. Az 
Őri nyugdíjasok előzőleg augusztus 
19-én vendégeskedtek 
községünkben. Az augusztusi 
falunapon egyházi énekeket, 
verseket hoztak a helyi 
hallgatóságnak. Már a falunapon is 
biztosították a szervezőket, hogy 
ilyen színvonalas, egész napos 
rendezvényen még nem voltak. 
 

 
 

Ekkor hívták meg nyugdíjasainkat, 
és táncosainkat a szeptember 29-én 
1300-tól megtartott Intézményi 
napjukra. Nagyon kedves, otthonos 
fogadtatásban volt részünk ezen a 
péntek délutáni napon, külön öröm 
volt számunkra, hogy táncosaink, és 
időseink szórakoztató műsora 
vidámságot, mosolyt csalt minden 
lakó arcára . 
Idősek Világnapja: október 05-én 
került megrendezésre a nyíregyházi 
Bujtosi Szabadidő Csarnokban, 
melyen mi is részt vettünk. Az egész 
délelőttöt betöltő ünnepi programok 
után a Dupla Kávé együttes egy órás 
műsorát tekinthettük meg.  
Ebben a hónapban két meghívásnak 
teszünk eleget. Két olyan nyugdíjas 
szervezethez, intézményhez 
látogatunk, akikkel évek óta szoros 
kapcsolat fűz minket össze. Október 
14-én: Vasmegyeren voltunk, 
természetesen idősek, fiatalok együtt 
kaptak meghívást a nyugdíjas 
rendezvényre. Október 28-án, az 
Újfehértói Nyugdíjas Klub által 
szervezett bálon fogunk mulatni a 

tánccsoport tagjaival, illetve több 
település nyugdíjasklubjának 
tagjaival együtt. 
Újfehértó öt éve minden évben 
meghívja intézményünket. Ők is 
nagyon szívesen jönnek hozzánk, de 
legalább olyan szívesen fogadnak 
bennünket saját rendezvényeiken is. 
Augusztus 25-én zárult a nyári 
étkeztetési program, melynek 
keretében a Megyei Gyámhivataltól 
nyert pályázat útján a 
településünkön élő valamennyi 14 
éven aluli gyermek egy hónapon 
keresztül ingyen étkezhetett a 
napközi főzőkonyhájáról. Továbbra is 
folytatódik a „Mindenki ebédel” 
program, mely szintén pályázati úton 
valósul meg. A Gyermekétkeztetési 
Alapítvány segítségével 15 fő 
minden hétvégén felmelegíthető 
konzerv formájában ebédben 
részesül. A gyermekjóléti szolgálat 
rendszeresen – legutóbb 
szeptember 12-én – szakmaközi 
megbeszélést tart, melyen a 
gyermekek veszélyeztetettségét 
észlelő és jelzőrendszer tagjai a 
családon belüli erőszak témakörében 
tanácskoznak.  

 
A szociális főzőkonyhán naponta 
180-200 adag ételt készítünk. A nyár 
folyamán sem volt leállás. A nyári 
étkeztetést is mi bonyolítottuk le. 
Naponta 80-90 gyermek kapott 
meleg ebédet, 117 gyermek 
felmelegíthető élelmiszer csomagban 
részesült. Megtörtént az ebédlő 
felújítása, festése. A régi parketta 
helyett szép, könnyen tisztítható 
csempe burkolatot kaptunk. Minden 
helyiségben elvégezték a tisztító, 
fertőtlenítő meszelést. Átfestették az 
ajtókat, ablakokat, asztalokat, 
polcokat. Pótoltuk a hiányzó 
eszközöket, terítőket. 

 

 
A nyár folyamán elköltözött eddigi 
helyéről, a Kúriából az Ifjúsági 
Centrum, Teleház, és a Tánccsoport 
is. Igyekszünk minél előbb 
otthonossá tenni számukra a 
sportöltöző felső emeletét. 
Mindhárom szolgáltatás a 
megszokott színvonalon működik 
továbbra is. 

 
A Teleházban 6 db számítógépet, 
ingyenes Internet elérhetőséget, és 
nyomtatási lehetőséget lehet 
igénybe venni. Az Ifjúsági Centrum 
szobájában továbbra is megtalálható 
televízió, műholdvevő rendszer 
(UPC), DVD-, videó lejátszó; házi 
mozi rendszer; egyéni és 
társasjátékok; kártyajátékok; ifjúsági 
folyóiratok. Új ülőgarnitúrát is 
kapunk, mely a napokban fog 
megérkezni, valamint egy „csocsó” 
asztallal szeretnénk bővíteni eddigi 
lehetőségeinket. 
A Sényői Ifjúsági Tánccsoport 2006. 
augusztus 19-én ünnepelte 
fennállásának 5 éves évfordulóját. 
Minden nyár mozgalmas volt 
számukra, de talán az idei az 
eddigieket is felülmúlta, két dolog 
miatt is: az egyik, hogy a Balaton 
partján tölthettünk el 6 csodálatos 
napot, 41 fővel. Sikerült jó időt, és 
szép helyet kifognunk, így tényleg 
elmondhatjuk, hogy nagyon jól 
éreztük magunkat, amit ezúton is 
szeretnénk megköszönni azoknak, 
akik hozzásegítették a gyerekeket a 
nyaraláshoz. A másik dolog, ami 
minden percüket lekötötte, az 
augusztus 19-i falunap műsorainak 
összeállítása volt. Este nyolc órára 
legalább 1500 fő zsúfolódott a Kúria 
udvarára. A közel másfél órás 
darabban 23 ismert sláger csendült 
fel, és ami a legnagyobb büszkeség 
– nem csak a tánccsoportnak, 
hanem a településnek is – hogy 13 
fiatal, tehetséges énekesünk van, 
akik szintén lenyűgözték a 
közönséget a hangjukkal. Augusztus 
19-e után is bővelkedtünk 
fellépésekben: Balkány (augusztus 
20.); Csenger, Nagyecsed, 
Kállósemjén (szeptember 16.); 
Fehérgyarmat, Vásárosnamény, 
Sényő (szeptember 17.); Nyírtelek 
(szeptember 23.); Őr (szeptember 
29.); Vasmegyer (október 14.); 
Újfehértó (október 28.) Az őszi-téli 
időszakban megkezdődtek a próbák, 
és a felkészülés a jövő évre.  

Vass Istvánné 
igazgató 
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Könyvtár 

 

 

A sényői Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár új 
helyre költözött, a Polgármesteri Hivatal épületébe. Bár a 
nyolcezres könyvállomány – helyhiány miatt, ideiglenesen – 
a felére apadt és az intézmény viszonylag távol került az 
iskolától, mégis szép számmal látogatják az olvasni, 
művelődni, kikapcsolódni vágyók. Külön öröm, hogy egyre 
több felnőtt beiratkozó veszi igénybe a szolgáltatásokat. 
Köszönhető ez talán annak, hogy az idősebb korosztály 
által gyakran látogatott helyek (Polgármesteri Hivatal, 
posta, fodrászat) mellett járva az olvasóknak nem okoz 
gondot egy kis „kitérő” a könyvtár felé. 

 

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2006. október 
 

Szeptember elsején az ország valamennyi iskolájában 
kezdetét vette az új tanév. A tanévkezdés mindig jó 
alkalom arra, hogy végiggondoljuk az elmúlt tanév 
eseményeit, és egyben előre is tekintsünk. Az utóbbi 
években az iskolai műveltségről és tudásról kialakult 
felfogás nagymértékben megváltozott.  Csökkent a 
lexikális tudás és növekedett a képességfejlesztés 
jelentősége. 

 

 

 Az oktatási reform az oktatás tartalmi megújítását tűzte 
ki elsődleges céljának: 
 -   használható tudást adni minden gyerek számára 
 -   a tanulók felesleges terhelésének megszüntetését 
 -   az alapkészségek fejlesztését, az életkornak 
megfelelő tananyag elsajátításán     keresztül.  
 

A szöveges értékelés felmenő rendszerben ebben a 
tanévben már a 3. évfolyamon is érvényesül. Iskolánk 
pedagógiai munkája is ezekhez az oktatáspolitikai 
reformokhoz igazodik.  
A korábbi évekhez hasonlóan a helyi önkormányzat 
döntése alapján minden sényői általános iskolába járó 
tanuló ingyenes tankönyvellátásban, valamint az 1-4 
évfolyam térítésmentes étkezésben részesül. Az 
intézményben minden személyi és tárgyi feltétel adott 
volt ahhoz, hogy a tanév zökkenőmentesen induljon. A 
tantestület körében történek személyi változások. A nyár 
folyamán Ruska Józsefné nyugdíjba vonult, Lipők 
Brigitta férjhez ment, s Ceglédre távozott. Fiatal, 
pályakezdő kollégák érkeztek iskolánkba Pataki Eszter 
és Kovács Anita személyében. Külön öröm számunkra, 
hogy mindketten iskolánk növendékei voltak, itt végezték 
az általános iskolát. Óraadóként az ének-zene tanítására 
Bakos Tímeát foglalkoztatjuk, aki szintén Sényőn éli 
mindennapjait. Nevelőtestületünk stabil, szakos 
ellátottsága jó. 
Tanulólétszámunk 118 fő: a legnagyobb osztályunk 19, a 
legkisebb 11 fős.  
 

Az idei tanév az egész iskolára kiható programokat, 
feladatokat foglal magába. Így bizonyossággal 
mondhatjuk, hogy ez a tanév is mozgalmasnak 
ígérkezik. A tanulmányi -  ill. versenyeredményeket 
szeretnénk tovább javítani, bár kisiskola lévén bőven van 
mivel büszkélkedjünk.  Az elmúlt tanévben részvételünk 
a Rétközi Iskolaszövetség tanulmányi versenyein 
rendszeres és folyamatos volt. De nemcsak résztvevői, 
hanem szervezői is voltunk ezeknek a versenyeknek. 

Iskolánk házigazdaként rendezte a meseolvasó 
versenyt, mely a résztvevők nagy megelégedésével 
zárult. De nemcsak a Rétközi, hanem a megyei, sőt az 
országos versenyeken is jelen vagyunk. Külön 
kiemelném legjobb versenyeredményeinket a 
zaktárgyak terén:  s

 

 

• zágos matematika 

• felsős szavaló 

• 
Ildikó a RISZ 

• i Marcell a RISZ prózamondó versenyének 

• helyesíró verseny szintén 4. 

• ersenyen Kiss Cintia első 

• 
 verseny 3. 

helyezettje lett Sárosi Adrienn.  
 

Leitner Áron a Kis vakond ors
versenyen 2. helyezést ért el. 
Magyar Fruzsina a RISZ 
versenyének 3. helyezettje lett.  
Knobloch Alexandra a RISZ szavaló 
versenyének 3. Pataki 
prózamondó versenyének 4.  
Izsa
4.  

• Antal Róbert a mesemondó verseny 4.             
Mikó Anna a 
helyezettje lett.  
Az alsós rajzv
helyezést ért el.  
A GENERALI Biztosító által meghirdetett 
rajzpályázaton az országos

 
 

Képzőművészeti tagozatosaink a NYITÖT pályázatán is 
eredményesen szerepeltek, ahonnan több díjat hoztak 
el, valamint értékes ajándék- és tárgyjutalomban 
részesültek.
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iváló eredményt ért el futballcsapatunk, amely az K
Országos Diáksport Szövetség labdarúgó tornáján a 
nagykörzeti verseny aranyérmese lett, ill. a megyei 
verseny döntőseként ezüstérmet szerzett. A Dobránszky 
Lajos emléktornán 3. helyezést értünk el, és sikerült 
elhoznunk 

 

a torna legjobb kapusa: (Takács Dániel) 

 

 

és a torna gólkirálya (Kapacina Valer) 
címeket is. 

 
 

Kitűnő tanulmányi eredményt ért el 16, jelest 12 tanuló. 
Nevelőtestületi dicséretben 4 igazgatói dicséretben 5 
tanuló részesült. 
 

 

Eredményesen pályáztunk az Oktatási és Kulturális 

 tanév kiemelt feladataként kezeli:  

ak 

 

l nevelési feladatunk az agresszió, az 

ezünk úszásoktatást, ennek 

tesen tovább folytatjuk a művészeti oktatást, 

lőket, a lakosságot, 

Antalné Tőkési Gabriella 

 
Új arcok az oktatásban 

Minisztérium által meghirdetett Útravaló Ösztöndíj 
programra, melynek kapcsán közel egymillió forintos 
támogatásban részesültünk. A program célja a 
hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének 
javítása, valamint a tehetséggondozás. Tudjuk jól, egy 
gyerek sokszor érkezik olyan állomáshoz, amikor 
megmérettetődik, amikor sorsa eldől. Ilyen az 
iskolaváltás, továbblépés az általános iskolából a 
középiskolába, az érettségi, a felvételi vagy a szakma 
megszerzése. Ezek a helyzetek a gyerekeket komoly 
kihívás elé állítják. Az Útravaló Ösztöndíjprogram éppen 
ezt segíti áthidalni. 
 

evelőtestületünk aN
- a tanulók tanulási motivációjának felkeltését  
-  az oktató-nevelő munka hatékonyságán

növelését a tanulmányi eredmények javítása 
érdekében. 

egfontosabb  Egyik 
agresszív magatartás megnyilvánulásainak 
visszaszorítása a tanulók körében, az érzelmi nevelés. 
Örvendetes dolog, hogy immár harmadik esztendeje 
pszichológus, logopédus és fejlesztő pedagógus segíti 
oktató- nevelő munkánkat.  
 

bben a tanévben is szervE
részletes körülményeiről időben tájékoztatjuk majd a 
szülőket.  
 

Természe 
zene- és képzőművészeti ágakon. 
 

zúton tájékoztatom a tisztelt szüE
hogy az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. 
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 6. 
(hétfő).  
 

igazgató

 

evem Kovács Anita. 1983. máju gyházán. Általános iskolai tanulmányaimat 

Általános Is

N s 29-én születtem Nyíre
Sényőn végeztem, majd felvételt nyertem a nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági 
Szakközépiskolába, ahol 2001-ben sikeres érettségi vizsgát tettem. Ezt követően 2002-ben 
ugyanebben a középiskolában elvégeztem a  pénzügyi ügyintézői szakot, majd az év végén szereztem 
meg középfokú nyelvvizsgámat angol nyelvből. Ezután felvételiztem a Nyíregyházi Főiskola földrajz-
történelem szakára, ahol idén diplomáztam. Tanulmányaim befejezése után a sényői Kölcsey Ferenc 
kolában kaptam lehetőséget a tanításra, melyhez köszönöm a bizalmat. Jelenleg az ötödik 

osztályosoknak tanítom a történelmet, emellett pedig délután a harmadik és negyedik osztályos napközisekkel és a 
tanulószobásokkal foglalkozom. Nagyon jól érzem itt magam, hiszen itt nőttem fel, itt él a családom, én is ebben az 
iskolában tanultam 8 évig. A kollégák nagyon barátságosan fogadtak, és nagyon sokat segítenek. Én is igyekszem 
minden tudásommal a diákokat segíteni, tanítani, és becsületes, emberszerető ifjakká nevelni őket. 

 
A nevem Pataki Eszter. 2005-ben végeztem a debreceni Református Tanítóképző Főiskolán

pességűek és örülök annak, hogy 

. 
Fiatal diplomásként nagy szerencse ért, hogy sikerült elhelyezkednem, és külön öröm számomra, 
hogy mindezt szülőfalumban, és egykori iskolámban tehetem.  
Meglátásom, hogy a második osztályos gyerekek nagyon jó ké
osztályfőnökük lehetek. Izgatottan vártam a tanév kezdetét. Úgy érzem, a gyerekek elfogadtak és 
sikerült beilleszkednem a tantestületbe is.  Ez nem volt nehéz, hiszen a sényői kollégák nagyon 
segítőkészek és kedvesek voltak velem a kezdetektől fogva. 
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983. július 18 – án születtem Borsod megyében, Kazincbarcikán. Az általános iskolai 

o ptattuk, 

ás 

 
1
tanulmányaimat a kazincbarcikai Ádám Jenő Általános Iskola ének – zene tagozatos osztályában 
kezdtem, ahol azonnal bekerültem egy jó hírű gyermekkarban. Itt énekeltem, valamint zongoráztam 
nyolc éven át. Lehetőségem volt énekelni számos kórusversenyen, Angliában, és Magyarország 
sok területén. A gimnáziumot szintén Kazincbarcikán végeztem, és itt is kórustag voltam. Ezután 
felvételt nyertem a Nyíregyházi Főiskola tanító – ének – zene szakára. Itt két évig a Gaudemus 
nőikarban énekeltem. 2006. nyarán végeztem, és nagy örömömre a 2006 – os tanévet már a 
sényői Kölcsey Ferenc Általános Iskolában kezdhettem. Itt éneket tanítok óraadói állásban. 
lt, hogy taníthassak, hiszen, mint emlékszünk rá, amikor még mi is az iskolapadot koRégi álmom v

számtalanszor megfordult fejünkben: ’’ De jó lenne, ha én volnék a tanár! ’’ Nekem ez az álmom meg is valósult.  
Célom, hogy felkeltsem a felnövekvő nemzedékben a zene iránti érdeklődést, ismerjék meg népünk, és m
nemzetek zenéjét, kultúráját, énekeljék magyar népdalainkat. Kodály Zoltán szerint a magyar zenepedagógus célja, 
hogy a fiatalsággal megszerettesse és megismertesse a magyar népdalokat, hiszen ezen dalok éneklése köt össze 
minket őseinkkel. Ezt a célt kívánom megvalósítani munkám során. 

 
 

„Nem ismerjük a halált, míg nem tőlünk rabol.” 

Mindenszentek és halottak napját 

 
l díszítése éppúgy 

er 1-jét, s mindazoknak, akik már 

a koldusokat ajándékozták meg az alkalomra készült 

mikor a néma 

„Halottja van mindannyiunknak, 

Ve k 

Sír g, 

Ma k!” 
(HSzCsA) 

 (Rainer Maria Rilke) 
 

(november 1-2-át) az I. századtól 
kezdődően szentelte az egyház a 
halottakra való emlékezés 
ünnepének. Eredetileg azoknak a 
halott lelkeknek az ünnepe volt, 
akikről a naptár név szerint nem em
már a sírok megtisztítása, virágga
általánosan elterjedt szokás, mint a halottak lelki 
üdvéért szóló gyertyagyújtás.  
A katolikus hit az üdvözültek, a szentek emlékének 
szenteli novemb

lékezett meg. Ma

eltávoztak a földi világból. A gyertyaláng Krisztus 
jelképe, aki meghalt az emberekért, hogy elhozza a 
megváltás fényét. Mindkét napot a 
néphagyományban számos hiedelem övezi. Sokfelé 
úgy tartották, hogy a mindenszentek és halottak napja 
közti éjszakán a halottak miséznek a templomban, és 
amíg a harang szól, hazalátogatnak szétnézni. Ezért 
minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy az 
elhunytak eligazodjanak a házban. (Annyi gyertyát 
gyújtottak, ahány halottja volt a családnak.) A szokás 
szerint éjjelre kenyeret és bort, vagy más, jelképes 
ennivalót tettek az asztalra, hogy így vendégeljék 
meg az elhunyt, hazatérő hozzátartozó lelkét. Máshol 

cipóval, rétessel, stb. Egyes falvakban hagyományosan 
ezen a napon tartották meg a bíróválasztást, a 
cselédfogadást, s újították meg az egész tanácsot. Erre a 
hétre munkatilalom is vonatkozott. Nem volt szabad mosni, 
meszelni, a földeken dolgozni, mert mindez bajt hozhat a 
ház népére. E hiedelmek ma már kiveszőben vannak, de 
mindkét nap városon és falun ma is egyaránt a halottakra 
való emlékezés ünnepe. Ilyenkor benépesülnek a temetők, 
s a virággal borított hantokat körülállják a távolra szakadt 
hozzátartozók is. Hazahívja őket a szülőföld, az ősök, a 
családtagok sírja, s körülöttük ima és énekfoszlányok 
szállnak. A gyertyák a halottakért égtek, a tűz megtisztulást 
hoz, a sírok néhány órára fénybe öltöznek. 
Az ünneplés és a gyász napjai ezek, a

 

könnyektől a hangos zokogásig utat törhet magának az 
emlékezés, a fájdalom. A novemberi hideg csendben 
mintha csak megelevenednének Ady Endre fájóan szép 
sorai: 

Hisz' percről percre temetünk, 
sztett remény mindenik percün
És gyászmenet az életünk. 
hantolunk, gyászolunk mindi

Temetkező szolgák vagyunk! 
- Dobjuk el a tettető álcát: 

 gyásznap van, ma sírhatun

Római katolikus egyház 
 

Bérmálkozás 

r 15-én Bérmálás volt Nyírbogdányban. 
r, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 

lőkkel, 

eresztény életre. A Szentlélek kiáradása 
által nagy öröm töltötte el szíveinket, hiszen tudtuk, hogy 

gy 

Szűcs József  plébános 

 

2006. októbe
k NándoBosá

püspöke a Bérmálás szentségében részesített 33 
gyermeket, akik közül 11 a Sényői Egyházközségből 
volt. Azok a középiskolás, és nyolcadikos diákok 
részesülhettek a Szentségben, akik vallásukat 
gyakorolták, szentmiséken és hittanórákon folyamatosan 
részt vettek, az ott hallottakat szívükbe is zárták. 
Zsúfolásig megtelt a Nyírbogdányi Római Katolikus 
Templom a bérmálkozókkal, a bérmaszü
szülőkkel, családtagokkal, és az egyházközségek 
híveivel, akikkel együtt ünnepelhettünk. Szentmise 
keretében került sor a Szentség kiszolgáltatására, 
miután a püspök úr prédikációjában buzdította a 
gyermekeket és a híveket a vallás gyakorlására és a 

küldetést kaptak a fiatalok arra, hogy életük tetteivel 
tegyenek tanúságot ezután Krisztusba vetett hitükről. 
„Ez a Lélek száll reád a bérmálásban. Leszáll, hogy 
lefoglaljon magának egészen, hogy ami benned a 
legértékesebb: egyéniségedet végképpen lefoglalja 
Istennek. Eltörölhetetlen jegyet nyom lelkedbe. E

példamutató k

szent, égő pecsét ez, mely lángoló betűkkel hirdeti: 
 

ÉN  ISTENÉ  VAGYOK!" 
(Sík-Schütz imádságos könyve) 
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Halottainkra emlékezvén..
 

. 
 

 
 

Ahogy életünk legnagyobb öröme a születés, úgy hozzá
k az a bizonytalan pont, amikor véget ér földi létünk. 

ssük a 

it, síremlékek legszebbjeit l 
nekik, hanem a lelkük üdvéért mondjunk minél 

rtya lángja, melyet emlékezésképpen 
yújtunk meg, helyettünk is ég és világít a sírokon, 

t pihegd ki szeretettel, akkor 
rökké víg dalt énekelhet szíved és nem 

ókok harasztján költ az élet) 

s 

 
tartozi
 

Az elsőt nagy örömmel ünnepeljük meg, szeretteink, szüleink 
zelségében. Az utóbbit viszont, félelmek között várjuk. kö

Mindannyiunk családjában vannak elhunyt családtagok, 
akiknek elvesztése nagy fájdalmat keltett szíveinkben.  
A rájuk való emlékezés egységes, államilag elismert napja 
november elseje, Mindenszentek ünnepe, amikor felkere
temetőinket és az emlékezés gyertyáit gyújtjuk meg 
sírhalmaikon és virágcsokrokat helyezünk rájuk. Miközben 
felidézzük emlékeinket róluk, és megelevenednek előttünk, az 
a legfontosabb, hogy imádkozzunk lelkük üdvéért Istenhez. 
Hiszen a test ugyan mulandó, melyet földi életünkre kapunk, a 
lelkünk azonban örök életű, melyet a Mennyei Atya haza vár. 
Ne a virágok és koszorúk garmadáját, mécsesek és gyertyák 

több imát, melyekkel besegíthetjük őket az Örök 
Hazába. 
 
Egy gye

 

ezre készíttessük e

g
bevilágítva a temetők sötétségét, tompítva 
bennünk a reménytelenség gondolatát. 
Mindannyiunknak az a célja az életben, hogy az 
örök hazába jussunk. A halál ezért nem az élet 
vége, hanem egy új élet kezdete lelkünk számára. 
Testünk bár elenyészik, lelkünk Istennél örökké él. 
A húsvéti gyertya, amely magát Jézust jelképezi, 
aki a bűn sötétségébe bevilágítva fényével 
világosságot adott ennek a világnak megváltói 
halálával, a mi sötétségtől és haláltól félő 
lelkeinknek is irányt mutat a jövő felé. Ezért nem 
szabad félnünk a haláltól, és az Úrral való 
találkozástól, hanem földi életünket úgy kell 
leélnünk, hogy bármikor szólít, vele mehessünk, 
felkészülten. 
 
„...A. világo
ö
kutatja: este, reggel jön-é halálod, későn, 
vagy korán?!" 
 

(Mécs László: Halott cs
 

Szűcs József plébáno

Sényői Református Egyházunk története 
 

 
 

A feltevések szerint 1465-ben építették községü  
műemlék templomát. Sényő középkori egyházi történ

sia Úr Asztalához való Clenodiumok 
között vagyon egy kanna, melynek készítése arra a régi időre 

bbították. Mivel 1810-ben 
toronyép

ejét. 

nk
 ete 

homályba vész, de a későbbiek valamit mégis elárulnak 
róla a feljegyzések. 1719-ben Zoltán Péterné Szálai 
Erzsébet írja, hogy férjét „Édes eleink temető hellyén 
Synyőn, a synyői Templomban" temetteti el. 1779-ben a 
katolikusok vizsgálata kiterjedt a reformátusok 
téglatemplomára és különálló haranglábára, ez a második 
írott emlék a templomról. Majd a következőkben olvassuk 
a ref. protokollum jegyzését: „1803-ba a Templom végső 
falát a mesteremberek ki bontván, a Torony felől találtak 
ollyan Téglát, mellyen ez volt: 1521. NB. Ezen mostani 
Templom építtetése előtt kellett már lenni más Templomnak 
is, mivel az úly helyén s körülötte sok kövek és 
fundamentumok rakásai még ma is nagy mértékbe 

mutat, mikor még nem Reformálódott Ekklesiánk, ez tsak abból is 
világos, hogy a kannának fenekén a Krisztus megfeszíttetésének 
képe van keresztre kiöntve. Már 1611-be Szálai Ersebet az Úr 
Asztalán levő arannyal kivarott kendője a Reformata Eklesiának 
volt ajánlva... és ez most is a maga épségébe meg van 1836. S az 
1611 -be arannyal componált ezüst pohár is a fent írt Szálai 
Ersebet nevével ékeskedik. "(Sz Sz M M)  

A leírásból kitűnik, hogy a XIX. század elején a 
templomot megbontották, de arról semmiféle bizonyság nincsen, 
hogy teljesen lebontották volna, hanem inkább arra kell 
gondolnunk, hogy megnagyo

találtatnak a földbe. Az Ekkle

ítésre gyűjtöttek, úgy gondoljuk, hogy ez idő tájt szűnt 
meg a különálló harangtorony, és építették a jelenlegi kőtornyot a 
templom keleti homlokzata elé. A torony órapárkányos és 24 
méter magas. A templom körös-körül támpilléres és az egész 
épületen félkörívvel záródó ablakok vannak. A 8 X 17 méteres 
belső térben sík, vakolt, festett mennyezet, két fa szerkezetű 
karzat (közülük a nyugati 1938-ban készült), 240 ülőhely és szép, 
falazott-festett kőszószéke van. A késő barokk stílusú templom 
műemlék. 
A 350 kg-os harangját Egry Ferenc öntötte 191l-ben Kisgejőcön. 
Az 1911-13. évi névtárak szerint 216 református és 450 más 
vallású lakója volt.1776-tól 26 lelkészének ismerjük a nevét és 
szolgálati id
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Szeptember. Becsengettek. 
 
Elkezdődött egy újabb tanév gyermekeink 
(hittanosain adódik az 

lkalom, hogy a hitoktatásról, annak fontosságáról is 

Minden adandó alkalommal dicsérjük meg! Dicsérjük és
avakkal, arckifejezéssel és mozd  

Adjuk tudtára elismerésünket. 

Kozma Mihály ref. lelkész 

k) számára. Önkéntelenül is 
a
szóljunk falulapunknak soron következő számában. 
A hitoktatás, a gyermekeink hitének fejlődése 
tapasztalatom szerint eddig is fontos volt 
községünkben. Ezt igazolja az a több éves gyakorlat, 
ami az önkormányzat, az iskola, az óvoda, az 
egyházak és természetesen a szülők közös 
megegyezésével történt. Hálásak is vagyunk azért, 
hogy hetente egyszer megfelelő körülmények között 
találkozhatunk ezzel a korosztállyal. 
Mégis, mi indokolja a köszönetnyilvánításon túl e 
cikket? A hittanóra befejeződhet, hiszen kicsengetnek 
a végén, de a gyermekünk lelki fejlődéséért való 
„küzdelmünk” az folytatódik az iskolán, a templomon 
kívül is. Folytatódik a családban. 
Néhány elgondolkodtató tanáccsal szeretnék 
szolgálni, hogy mit tehetünk gyermekünk lelki 
fejlődéséért: 

 
bátorítsuk sz ulatokkal.

Legyünk nyitottak és elfogadóak! Tudatosítsuk 
gyermekünkben, hogy bármilyen gonddal, kudarccal és 
vallomással hozzánk fordulhat, mi mindig meghallgatjuk és 
szeretjük őt. 
Éljünk aszerint, amit tanítunk! Tetteink mindig 
hangosabban beszélnek, mint szavaink. Legyen 
összhangban a kettő, hiszen cselekedeteinkkel 
érvénytelenné tehetjük mindazt, amit tanítani próbálunk. 
Fegyelmezzünk következetesen és szeretettel, 
sohasem haraggal! A következetes és szeretetteljes 
fegyelmezés elengedhetetlen a gyermeknevelésben. A 
gyermeknek pontosan kell tudnia, hogy hol a határ, és 
mikor milyen következményekre számíthat. 
Járjunk el gyermekünkkel Isten házába, a templomba! 
Ott élheti meg leginkább gyermek és felnőtt az Istennel való 
közösséget. 
 
Végezetül sok erőt és bölcsességet kívánok 
mindnyájunknak. 

 

Görög Katolikus Egyház 
”Otthonra találtunk Sényőn” 

 

  
      (Hegyes Bernadett és Treszkai Kitti)          (Nagy Mónika és Kuritár János örök hűséget fogadnak egymásnak.) 
 

2oo6. év január hónapban misézhettem először a sényői mint viszonozni a melegséget, melyet érzékeltünk
görög katolikus kápolnában. M a v a ár n gyon ártuk 
családommal, hogy egy évszaknyi otthontalanság után 
békére leljünk. A püspök atya jelölte ki számunkra 
lakóhelyül az új parókiát, mely nagyon szép, csak egy 
kicsit szűkös egy öttagú családnak - talán a pince 
kihasználása egy kicsit segíthet. Viktor atya elbúcsúzott 
a községtől, tudom sokan megkönnyezték megszeretett 
papjukat. 
A találkozás a falu lakosaival és vezetőivel az 
ökumenikus istentisztelet keretében valósult meg, ez 
alkalommal annyi figyelmességet és bátorítást kaptunk 
családommal együtt, amire minden papcsalád vágyik, ha 
új közegbe kerül. Szűcs József plébános és a Kozma 
család megértést, támogatást, testvéri szeretetet ígért az 
első találkozáskor is, mely ma már barátsággá érlelődött. 
Nemcsak a lelkésztársak voltak i ly szívélyesek, hanem 
tágabb családjuk, és a híveik is. Már az első napokban 
örömmel állapítottuk meg, hogy ez egy barátságos hely 
és lakói jóindulatúak, ezért mi sem akarhatunk mást, 

. 
Pehely Zoltán polgármester úr is dicsérte faluját, most 
már tudjuk, nem csupán puszta udvariasságból. Január 
25-étől a sényői görög vallásúak önálló parókiális 
közösségé váltak. Ez egyrészt esély, másrészt 
felelősség is. Sok mindenért kell imádkoznunk a szép 
kápolnánkban, melyet Torda Miklós gondnok irányítása 
mellet szeretettel és odaadással, saját forrásból újított 
meg e közösség: sok római és református hitű is adta 
szakértelmét és adományát, hogy testvérisége ne csak 
szavak szintjén maradjon. Az új szentképek, füstölő, 
mécsesasztal, oltárterítők, kehely, diszkosz (és még 
sorolhatnánk a liturgiánk kellékeit) állandó fejlesztést 
igényelnek. Hiszen ha vendég jön, szeretünk helytállni, 
kápolnánk Isten háza, ő a legnagyobb vendég, aki 
emberhez jöhet. Házszenteléskor magam is vendége 
lehettem sok takaros háznak, Dajka Sanyi bácsi és 
Dajka Józsefné kísért el és segített eligazodni, bár 
megesett velem, amikor beteghez mentem, eltévedtem e 
kis faluban. 
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Nagyon köszönöm az intézmények vezetőinek a Bernáth Sándor, Zakor Miklós, Köbli Mihály, ifj. Torda 
munkához nyújtott segítőkészséget: az iskola, az óvoda, 
az idősek otthona, de a gyógyszertár, az orvos, teleház 
(remélem senkit nem hagytam ki) minden segítséget 
megadott, ami jól esik, mert tudom, a hivatásomnak szól. 
Hosszú időre kell visszaemlékezni, s gondolom, kezd 
unalmassá válni mondanivalóm, ezért csupán 
hívószavakat mondok: közös zarándoklat Viktor 
atyáékkal a szlovákiai Barkára. Máriapócsra is sikerült 
elmennünk. A tizenkét elsőáldozóért is hálát kell adni. A 
legújabb hívószó: garázs és kerítés az életveszélyes 
melléképület helyén. Itt is ökumenikus brigád dolgozott: 
Torda Miklós gondnok, Kiss Miklós, Dajka Sándor, Papp 
János, Juhász Miklós, Molnár Ferenc, Lajsz József, 

Miklós, Pataki Gusztáv és még azok i l s, akik földiekke
ellátták őket. Köszönet az asszonyoknak is, akik finom, 
női érzékkel díszítik, takarítják a templomot. S azt is 
köszönöm, hogy a Ruska Józsefné szerkesztette helyi 
újság is foglalkozik velünk, s lehetőséget ad a 
megnyilatkozásra a templom falain kívül. Zoltánnak és 
Csillának is köszönöm segítségét, akik a világhálóra is 
felvitték mindennapjainkat. Most nem áment mondok, 
hanem azt, hogy folytatása következik… 
 

Lippai Csaba 
 gör. kat. parókus  

 
MŰVÉSZ

A településen élő em
SAROK 
berek bemutatása 

A fájós kéz sem akadály 

 
 

Ha az embert nyugdíjazzák, illetve megromlott 
egészségi állapota miatt rokkantnyugdíjba kényszerül, 
sokszor az okoz problémát – legyen az illető akár férfi, 

- Én már akkor is sokat foglalkoztam kézimunkázással
 gyermekeim még kicsik voltak. Szívesen

ímeztem, varrtam, subáztam, még 

akár nő -, mivel töltse ki ezután szabad perceit, óráit?! A 
– szinte egész napos elfoglaltságot adó – munka 
megszűnik, s aki hagyja, hogy helyét az unalom vegye 
át, az elsősorban önmagának tesz rosszat.  
Papp Józsefné Julikát nem ilyen fából faragták. Igaz, ő 
nem unaloműzőként szenteli figyelmét hobbijának (mert, 
mint mondja, unatkozni vidéken nem lehet), hanem 
inkább pihenésképpen, egyfajta aktív kikapcsolódásként 
végzi azokat a tevékenységeket, melyekről szerettem 
volna többet megtudni tőle. Julika szerény, csöndes, a 
feltűnést kerülő feleség, anya, nagymama, de 
ugyanakkor ízig-vérig kreatív, gyermeki kíváncsiságát, 
játékos gondolkodását is őrző középkorú nő. 
Húzódozott, amikor arra kértem, beszéljen egy kicsit 
önmagáról, a családjáról és főleg szabadidős 
tevékenységeiről, hadd ismerjék meg jobban az 
emberek, akik között él, de aztán kötélnek állt és 
beavatott életének néhány részletébe. 
- Nem vagyok tősgyökeres sényői, Nyíregyházán 
születtem és ott is éltem 19 éves koromig. 1976-ban 
férjhez mentem, ekkor kerültem Sényőre. A lányaim – 
Szilvia és Gabriella – már itt születtek. De nem csak 
anya, három éve nagymama is vagyok! Két szép 
fiúunokával dicsekedhetek!  
- Néhány éve a szíveddel és kóros izületi 
gyulladással leszázalékoltak. Milyen elfoglaltságot 
találtál magadnak az unokák és a házimunka 
mellett?  

, 
 amikor a

kötöttem, horgoltam, h
műanyag rafiából is horgoltam táskákat! Aztán 
következett egy rövid szünet és két-három éve 
felfedeztem, milyen érdekes dolog az üvegfestés, milyen 
izgalmas az, ahogy a kezem munkája nyomán díszbe 
öltözik egy-egy üres üdítős palack, befőttes üveg, 
ablaktábla. Az alkotáshoz szükséges kellékeket 
hobbiboltokban vásárolom, új ötleteket pedig különböző 
újságokból, kézműves-technikákkal foglalkozó 
kiadványokból merítek. Meg sem tudom számolni, hány 
könyvet gyűjtöttem össze ebben a témában! Az elkészült 
munkáimmal pedig már a kamra is tele van. 
 

 
 

- Úgy tudom, nem csak az üvegfestés érdekel…!? 
- Valóban nem. Az üvegezés mellett elkezdtem 
gipszöntéssel is foglalkozni. Gyertyatartókat, 
épkereteket készítettem, melyeket aztán 
zalvétaragasztásos technikával díszítettem. Persze, 

egyetlen gyertyatartó sem mutat gyertya nélkül! Volt 
otthon belőlük rengeteg: kicsi, nagy, még nagyo

cot 

k
s

bb, 
különböző színűek. Ezeket szétszedtem, a kanó
kihúztam belőlük, majd a megolvasztott viaszt különböző 
formákba öntöttem, így érdekes mintájú, szép gyertyákra 
tettem szert. Szerencsére sikerült a lányaimat is bevonni 
a különböző tevékenységekbe. Nemsokára már velem 
együtt ragasztottak, festettek, öntöttek.  
Különböző helyekről és emberektől is kapok 
alapanyagokat - például ha vendégségben meglátok egy 
szép formájú, kiürült borosüveget, biztosan rákérdezek, 
nem kaphatnám-e meg?! Mert ez a hobbi, bevallom, 
elég költséges lenne, ha minden egyes alapanyagot 
szaküzletből kellene megvásárolni!  



2006. október Sényői Igazmondó 11. oldal

Ezért aztán otthon is feltalálom magam: régi kancsókat, 
virágcserepeket újítok fel: befestem, aztán kagylókkal, 

szeretném, akkor sem adom fel: addig próbálkozom, 
amíg elégedett nem leszek az eredm

 

gyöngyökkel díszítem ki őket. Sz
ompozíciókat is készítek. 

tesen következett azokból a 

ekből milyen mérhetetlenül sok és 

énnyel.   
ba is készítesz ékszereket, vag  

családnak? 

és egyet-

ináltál? 

 elő, hogy pénzért adtam volna 
kem örömöt szerez ez a 

s ha megválok egy-egy elkészült tárgytól, 
ogy leüljek, és másikat készítsek 

 a falakon képekkel, az asztalon díszekkel, 

 további jó munkát! 

árazvirág- - Ajándék
k
- Igaz is! Gyöngyök! A közelmúltban arról 
beszélgettünk, hogy a gyöngyfűzés és szövés a 
legújabb hobbid! 
- Ez már szinte természe
tevékenységekből, melyeket eddig kipróbáltam. 
Felsorolni is lehetetlen, mennyiféle gyöngyöt lehet kapni 
az üzletekben, ez
változatos ékszert lehet készíteni, mi mindent lehet 
díszíteni velük! Természetesen sokat számít a gyakorlás 
ezen a téren is. Ha az alapokkal tisztába jön az ember, 
egyre nagyobb biztonsággal sajátítja el a gyöngyfűzés 
csínját-bínját és egyre bonyolultabb, változatosabb 
kiegészítőket tud készíteni megszerzett tudása 
birtokában. Én könyvekből tanultam meg az alapokat és 
mindig nagyon örültem annak, amikor egyre nehezebb 
motívumokat sikerült szépen kiviteleznem. Nincs olyan 
nap, hogy ne venném elő az éppen megkezdett 
munkámat és legalább egy órát ne foglalkoznék vele. Ha 
valami nem sikerül, vagy nem úgy sikerül, ahogy 

- Már nem egyszer megesett, hogy a hozzánk látogató 
ismerősök meglátták ezeket az ékszereket 

y csak a

egyet elkértek belőlük. 
- És te mit cs
- Odaadtam.  
- Drágán dolgozol? 
- Még sohasem fordult
valakinek valamit is. Ne
tevékenység, é
az csak újabb ok, h
helyette.  
- Legközelebb milyen anyagot fogsz keresni, hogy 
formába öntsd az álmaidat?  
- Színpompás, dércsípte leveleket, lehullott terméseket 
gyűjtök, hogy
kellemes hangulatban várjuk az őszi időszakot. 
- Köszönöm a beszélgetést és
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Nyeremény : a Halottak napjával kapcsolatos idézet helyes 
megfejtői között könyvjutalmat sorsolunk ki. 
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Az iskola 

, de április 4-

KINEK JÓ 

képzőművészeti, ahol a gyerekek grafikát, 
rajzot tanulhatnak, vagy a zongora, ahol a 
zenében telhet az öröm

Sok gyerek nem szereti az iskolát, de 
néhányaknak kedvük telik benne. 
Az órák érdekesek és 
figyelemfelkeltőek, ezen kívül még 

számítástechnikát választanák kedvenc 
ta kakat a raj
érdekel. Vannak olyanok, akiknek „komoly” 
elhatározásaik vannak a jövővel kapcsolatban, 

szüneteket. Az

például, hogy mivel akarnak foglalkozni. 
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Az alsósoknak nem kell fizetni az 
ebédért, és a több gyermekes családok is 
kedvezményt kapnak a művészeti 

ktatásban. Reméljük mindenki meg van o
elégedve az iskolával. Véleményét 
bedobhatja majd az iskolában található 
kis dobozba. 

 
Viccláda 
- Kérek két kiló kenyeret.                       

- Parancsoljon. De figyelmeztetnem kell, 
hogy a kenyér a mai naptól drágább lett!                                             
- Akkor         adjon tegnapit.                  

 

készakarva tettem. 

Fordítva is történhetett 
volna. 

Az elefánt rálép a kisegér lábára. 
Borzasztóan megijed: 
- Bocsáss meg drágám! Igazán nem 

A kisegér nagylelkűen: 

- Semmi baj. 

 
- Miért nem voltál tegnap iskolában?                       

- Igen? Szóval neked a foci fontosabb 

- Tanár úr, kérem edzésre is kellett 
mennem.                            

mint a tanulás?                
- Bocsánat, de hát a jövőmre gondolnom 
kell… 

Álló sor (balról jobbra) 

r (vezetőedző) – Knobloch 
Sándor (szakosztályvezető) – 

Pljutyinszkij András – Rubóczki 
Tibo

Kóka Róbert – Bodnár Gábor – 
Ruska Tamás – Torda Csaba – 
Jeddi Béla – Asztalos Krisztián – 
Tóth Csaba – Szikszai Mihály 
(pályaedző) Guggolnak (balról 
jobbra)Fiumei Viktor – Soltész 
Zsolt (gyúró) – Polgári László – 
Tóth Tibor Zsolt – Nyisztor Donát 
– Székely Zoltán – Fucsovics 
Péter – Haburcsák Bertalan A 
képről hiányzik: Farkas Márton 

Sport  Volán - Sényő
U-6, U-7, U-8, U-9, U-10, U-11, 
csapataink tavaly a Bozsik program 
keretében játszottak mérkőzéseket, 
a tehetségesebb játékosok 

atlan számukra de 

csapatunk továbbjutna a megyei 
döntőre. 
U-17-es ser ői és 
nyíregy l évre 

állnak, ami szép eredmény. 

elyen 

A f
utá
min
Távozott Musztafa Komi Kemecsére, 

kiválasztása volt a cél és a gyerekek 
minél több játéklehetőséget 
kapjanak. Ősszel a Bozsik program 
helyet az MLSZ NUPI néven 
folytatódik tovább a program Három 
játéknap van az ősz folyamán, mind 
háromszor Baktlórándházán 
rendezik. Minden korosztály 
különböző méretű pályákon játszik. A 
tehetséges gyerekeket kiválasztás 
alapján a megyei elődöntőben 
folytatják tovább. 
U-I 3-as csapatunk először játszik 
nagypályán. Eddig 
keresztbejátszottak 5x2-es kapura. 
így egy kicsit szok
nagy akarással játszanak. A Volán-
Sényő csapata Kemecsével és 
Baktalórándházával van egy 
csoportban. Minden helyszínen 
körmérkőzést játszanak egymással a 
csapatok. Eddig a Volán-Sényő 
csapata harcban van az első helyért. 
Ha az utolsó játék nap nem kap ki 

egyre jobban szerepelnek. Jelenleg 
6-helyen 

dülőcsapatunk Sény
házi fiatalokból áll. Évrő

Heti két edzésen vesznek részt a 
gyerekek kedd és csütörtöki 
napokon. az Edzés látogatottság 
közepesnek mondható az iskola 
miatt. Ez viszont nagyban 
befolyásolja az eredményeket. 
U-19-es ifjúsági csapatunk a tavalyi 
bajnokságban harmadik helyen 
végzett Most harcban van a bajnoki 
címért, mivel a, második h
állnak Heti két edzéssel készülnek a 
bajnoki meccsekre kedd és 
csütörtöki napokon. Az edzés 
látogatottság itt is közepes mivel az 
iskola nagyban befolyásolja a 
gyerekek. edzésre járását. A nagy 
városok csapatai között ez szép 
eredménynek mondható. Az 
utánpótlás csapatokkal Knobloch 
Sándor foglalkozik, aki jól összefogja 
a gyerekeket és eredményesen 
dolgozik velük. 

elnőtt csapat tavalyi 6 helyezése 
n nem volt nagy játékos mozgás 
t az előző bajnoki idényben. 

Molnár Levente visszaigazolt 
Baktára. Érkezett Torda Csaba 
Újfehértóról , Tóth Tibor és Jeddi 
Béla Nyírsuli 19 éves korosztályos 
csapatból. így tovább fiatalítottuk 
csapatunkat és az ifi csapatból is 4-5 
játékos a felnőtt csapattal edz hét 
közben heti négyszer. Ez az ifi 
csapat eredményeire nagyban kihat. 
Mivel sok fiatal játszik a felnőtt 
csapatban ezért elég rapszodikus a 
csapat játéka. így jelenleg a 8-ik 
helyen áll csapatunk a 
bajnokságban.. Az elkövetkező 
mérkőzéseken olyan eredményeket 
kell elérnünk ami elég a 6-8-ik hely 
eléréséhez ami a célkitűzés az őszi 
bajnokságban.  
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