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Szeretettel meghívjuk Sényő Község Önkormányzatának 2007. április 30-án tartandó
Falunapi Majálisára.
Program:
8 30 Menetszamba
10
Kispályás labdarúgó mérkőzések, Ügyességi vetélkedők
11 00 Ökumenikus Istentisztelet
30
11
Pehely Zoltán ünnepi köszöntője
12 00 Közös ebéd
00
13
Óvodásaink műsora
13 20 Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulóinak fellépése
14 00 A SÉNYŐI NÉPTÁNC CSOPORT FELLÉPÉSE
14 30 A Sényői Ifjúsági Tánccsoport műsora
15 00 GYŐZIKE SHOW
00
16
A Szociális Szolgáltató Központ műsora
17 00 A VÁRATLAN FORDULAT nevű zenekar fellépése
18 00 A sényői Nőszövetség műsora
18 20 Sényő Ifjúsági Tánccsoport
19 00 A sényői SZMK fellépése
00
20
A SENKI SEM TÖKÉLETES c. zenés vígjáték felújított változata
Előadja: A Sényői Ifjúsági Tánccsoport
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óráig az Újfehértói Hétvezér Íjász Egyesület bemutatóját láthatják,
valamint próbalövésen vehet részt minden kedves érdeklődő.
15 00 Kispályás „öregfiúk” labdarúgó mérkőzés
PU

UP

Tisztelettel:
Pehely Zoltán
polgármester

Ünnepélyes átadásra vár a kibővített Idősek Otthona

U

Az eredeti terveknek megfelelően még decemberben
elkészültek az Idősek Otthonának férőhelybővítéssel
kapcsolatos külső építési munkálatai. Az enyhe télnek
is köszönhetően a belső épületszerkezeti munkálatok,
valamint festés, burkolás is határidőben lett kész.
Már az új épületrész bútorai is megérkeztek, így 1
négyágyas szobába, 2 háromágyas szobába,
valamint 5 darab kétágyas szobába várjuk az idős
emberek jelentkezését. Jelentkezőket elsősorban a
helyi idősek köreiből fogadjuk, szabad férőhely esetén
Kótaj – Napkor – Nyírtura községek ellátási
területeiről, valamint a Nyírségi Többcélú Kistérségi
Társulás területéről is várjuk az elhelyezési
kérelmeket.

2.oldal

Az idősek otthona a bővítéssel együtt, így már 30 fő
szociálisan
rászorult,
önmagát
ellátni
csak
segítséggel képes, folyamatos kórházi ápolást nem
igénylő, elsősorban időskorú ember számára nyújt
szakszerű ápolási-gondozási lehetőséget. A lakók
számára teljes körű ellátást nyújtunk. A 24 órás
szakgondozói felügyeletet a munkájukat magas
színvonalon végzett nővéri közösség biztosítja. A
testi-lelki biztonság megőrzését a mentálhigiénés
munkatárs,
foglalkoztatás-szervező,
valamint
mozgásterapeuta kollégák gondos munkája kíséri
figyelemmel.
A szakszerű egészségügyi ellátást az orvos heti négy
órában, (szükség esetén gyakrabban) felügyeli.
A lakószobák teljesen felszereltek, beköltözéskor
csak a személyes ruházatot tudjuk elhelyezni az
intézményben. A tárgyi feltételek kiegészültek külön
foglalkoztató szobával, valamint az új részben külön
imaszoba is helyet kapott. A helyi önkormányzatnak
időben fel kellett készülni a demográfiai változások
várható következményeire, hiszen a gyermeklétszám
folyamatosan csökken, az időskorúak aránya a már
kiszámítható mutatók alapján nagyon rövid idő alatt
magasan megemelkedik. Az idős ember érték a
társadalom számára. Érték, mert van múltja, kellő
tapasztalata, több generációt felnevelt, nagyon sokat

Tájékoztatók
Ingyenes szakképzési lehetőség:

U

Ingyenes szociális gondozó és
ápoló
OKJ-s
képzési
lehetőségről tájékoztatom azokat
az érdeklődőket, akik a fenti
szakmával
kapcsolatos
képesítés
megszerzésére
vállalkoznának.
A
tanfolyam
kellő
számú
jelentkezés esetén Nyírturán
indul.
A
beiskolázás
feltétele:
8
általános iskolai végzettség.
A tanfolyamot sikeresen befejező
hallgató egy havi minimálbérnek
megfelelő,
nettó
összegű
juttatásban részesül.
Hamarosan átalakításra kerül az
ápolási
díj
folyósításának
feltétele, emelkedik az összege,
de csak azok részére lehet majd
a módosuló jogszabálytervezet
alapján folyósítani, akik legalább
szociális gondozó és ápoló
szakképesítéssel rendelkeznek,
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dolgozott ezért a településért. A jövőjükről pedig
nekünk, az utánuk következő generációnak
gondoskodni kell! Az idős emberek gondjaikkal
gyakran önmagukra maradnak. Az egészségügy, a
szociális szféra, az önkormányzat lehetőségei
korlátozottak, az időskorú társadalom magára marad,
ezért ezekre a társadalmi változások okozta
következményekre fokozatosan a szűkös anyagi
lehetőségek függvényében előre készülni kell. Ennek
a készülődésnek a második lépcsője vár most
ünnepélyes szalagátvágásra, hiszen az első lépcső
alapkövét a 2004-ben átadott tíz férőhelyes részleg
alkotta.
A bekerülés pontos feltételeit, valamint a térítési díjak
mértékét a képviselőtestület a következő testületi
ülésén helyi rendeletében állapítja meg.
A hivatalos átadás a működési engedély kiadását
követően lesz, melyre szeretettel visszavárjuk Gazda
Lászlót, az Észak–Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács elnökét, a történelmi egyházak helyi
képviselőit, illetve a települési önkormányzati
képviselőket.

Lapzártakor érkezett a hír, hogy az intézmény
ünnepélyes átadása május 10-én 11.00 órakor lesz.

ezért csak ajánlani tudom, hogy
minél többen végezzék el ezt az
ingyenes
továbbképzést,
különösen
olyan
emberek,
akiknek a családtagjai között
idős, beteg emberek vannak.
Továbbtanulási lehetőség
szakképzettséggel nem
rendelkezők részére!
(Kellő jelentkező esetén a tanfolyam
Sényőn kerül beindításra!)
8 általánost végzettek számára:

szakács
(7-8
hónap)
vendégfogadós
(6hónap)
hegesztő (7-8hónap) virágkötő (5
hónap) szobafestő-mázoló (1 év)
takarító (5 hónap) ABC eladó (45 hónap) szociális gondozó és
ápoló (11hónap) pincér (1év)
kereskedő-vállalkozó (5 hónap)
érettségizettek

részére:

szoftverüzemeltető (5 hónap)
élelmezésvezető (10 hónap)
oktatásszervező (8 hónap)
idegenforgalmi
ügyintéző
(8
hónap)

Jelentkezni,
bővebb
felvilágosítást
kérni
az
intézményben telefonon, illetve
személyesen lehet.
U

Szennyvízbekötéssel
kapcsolatos információk:
Többen keresik fel intézményünk
munkatársait szennyvízhálózattal
kapcsolatos bejelentések miatt.
Tájékoztatom az érintetteket,
hogy 2007. év januárjától a
szennyvízhálózatra
való
rácsatlakozást
követően,
az
alábbi telefonszámokon lehet a
bejelentést a NYÍRSÉGVÍZ ZRT
felé megtenni:
42/523-623, vagy a 06-80-204044
ingyenesen
hívható
telefonszámon.
A
NYIRSÉGVÍZ
ZRT.
munkatársai időpont egyeztetést
követően kötik meg a szerződést
az ügyfeleikkel.

Hírek, aktuális események:
Folytatódik a „Mindenki ebédel” program, melynek
Legutóbb szemész szakorvos rendelt, de nagyon
keretében újabb tizenöt helyi gyermek részesül a
kevesen vették igénybe az ingyenes szolgáltatást.
A következő alkalomra ortopéd szakorvost hívtunk
Gyermekétkeztetési
Alapítvány
támogatásával
meg, aki – a tervek szerint - júniusban rendel majd az
minden hét végén élelmiszercsomagban.
intézményben. A pontos időpontról a nyugdíjasokat
Intézményünkben gyakran hirdetünk meg különböző
plakátok kihelyezésével tájékoztatjuk.
ingyenes szakorvosi vizsgálati lehetőségeket.
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Az év első részében leggyakrabban ismétlődő kérdés
a
nyugdíjasok
egyszeri
segélyezési,
lehetőségeinek a feltétele. 2007-ben azok a
nyugdíjasok részesülhetnek a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóságtól egyszeri segélyben, akiknek a
családjukban az egy főre jutó jövedelme nem haladja
meg az 53.660.-forintot, egyedül élő esetén a
67.075.-forintot, és valamilyen oknál fogva nehéz
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élethelyzetbe kerültek. Az egyszeri segély összege
nem lehet kevesebb 10.000.-forintnál. Kérelem
nyomtatvány az intézményben átvehető, ahol
kollégáim készségesen segítenek a nyomtatvány
kitöltésében. A házi segítségnyújtásban dolgozó
kollégák jelzés alapján, a kérelmező otthonában
nyújtanak segítséget a nyomtatvány kitöltéséhez.

Megkezdtük a készülődést az április 30-án megrendezendő falunappal kapcsolatosan.
Sajnos az utóbbi két évben folyamatosan csökkent azoknak az időseknek a száma, akik önmaguk és mások
szórakoztatására, a szabadidejük hasznos eltörésére fellépéseket vállaltak a falunapi rendezvényeken. Ezen a
területen a nyugdíjas korosztály az utánpótlását még nem biztosította, pedig kár lenne ezt a nagyon sok szép sikert,
elismerést hozó kikapcsolódási feltöltődési lehetőséget is biztosító tevékenységet megszakítani. A korábbi években
szívesen mondtak verset, kórusban énekeltek, paródiákat adtak elő, hírük ment a település határain túl is. Gyakran
hívtak bennünket fellépni más településekre is. Kérem a nyugdíjas lakosság segítségét abban, hogy mit csináljunk
másként, hogy ne szakadjon meg ez a hagyomány. Én nagyon várom a véleményüket arra vonatkozóan, hogy mi
az a tevékenység, amelybe szívesebben bekapcsolódnának, szabadidejükben mivel foglalkoznának szívesen? Ha
van ötletük, mondják el, milyen közös rendezvényeket szervezzünk, hová menjünk kirándulni, mikorra tervezzünk
egy kibővített beszélgetős nyugdíjas estét, szóval az intézmény dolgozóival sokkal többet szeretnénk még értük,
nekik, de velük együtt nyújtani.
Vass Istvánné
intézményvezető

Események az általános iskolában
Március 15-re emlékeztek az iskolás gyerekek
Az 1848-as forradalomra és szabadságharcra
emlékeztek a K.F.Á.I. tanulói. A megemlékezést
Antalné
Tőkési
Gabriella igazgató
asszony
ünnepi
beszéddel nyitotta
meg. Beszédében
hangsúlyozta,
hogy
minden
nemzet életében
vannak
fordulópontok,
amelyek hosszú
időre
kijelölik
annak sorsát, azt
a mozgásteret, azt
a pályát, amelyen
az
elkövetkezőkben
járni lehet, s járni
kell. Amikor végignézünk a magyarságunk által eddig
megtett mintegy
ezer esztendőt átszelő úton,
láthatjuk, hogy március 15-e azon kevés történelmi
dátumok közé tartozik, amely egyaránt kedves
minden magyar ember számára.
Mi lehet ennek a titka? Talán az a hármas jelszó,
amely a 12 pont alján szerepel: „Szabadság,
egyenlőség, testvériség”.

nagykorú tagja, akinek joga van dönteni a sorsa felett,
s amelyben a nemzet tagjai felelősek egymásért.
Igazgató asszony ünnepi beszéde után az iskola
tanulóinak
megemlékezése
következett.
Gondolataikban
újra felidézték a
48-as
eseményeket,
Petőfi
és
a
márciusi
ifjak
felemelő tetteit.
Ismét elhangzott a
Nemzeti
dal,
melynek
első
sorát, a „Talpra
magyar”-t a kis
óvodás gyerekek
szó
szerint
értették, s talpra is
ugrottak. Mindez
mosolyt fakasztott
a
jelenlévők
arcára.
Ezután apródavatás következett, ahol kis műsoruk
után az első osztályos tanulók tettek fogadalmat, s
lettek hivatalosan is tagjai a Kossuth Apródjai
Gyermekszervezetnek.
Együtt ünnepelt a község valamennyi intézménye, az
óvodás korúaktól az idősekig.
Petőné Mike Zsuzsanna

Egy olyan új Európa, s egy olyan új Magyarország
születését, amelyben nincsenek születési előjogok,
amelyben minden adófizető polgár államának olyan
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Tavaszköszöntő fesztivál az általános
iskolában
Mintegy másfél évtizede indult a művészeti képzés az
általános iskolánkban zene és képzőművészeti
szakágon. A művészeti nevelés célja, hogy
megkedveltessük
gyermekeinkkel a zenét,
a
művészeteket,
s
ápoljuk
a
népi
hagyományokat. Olyan
sokirányú,
sokszínű
képzést nyújtani, amiben
a gyermek tehetségét
kibontakoztathatja, ahol
öröm az együtt zenélés,
az együtt alkotás érzése.
„Csak cél és eszköz
legyen összhangban, ha
ég a lélek tüze, mindig
elérhető
a
művészi
tökéletesség.”
Ez
a
Kodály Zoltán idézet volt
a mottója a megrendezésre került fesztiválnak. A
rendezvény célja az volt, hogy kellemesen töltsük el
együtt a délutánt, hogy örömet szerezzünk
mindenkinek, s ezáltal vendégeink bepillantást
nyerhessenek a
szabadidős tevékenységek hasznos eltöltésébe, s a
legfőbb cél: a bevételből a művészeti oktatás
támogatása, a tehetséges gyerekek tandíjának
finanszírozása.
Figyelembe kell venni azt, hogy gyermekeink
többsége nem lesz hivatásos művész, hanem a
zenét, a művészeteket értő és szerető fiatal.

Március 3-án került megrendezésre az
iskolai farsang
Ebben az évben, rendhagyó módon az iskolások
mellett más korosztály is felvonultatta ötletes
jelmezeit. Az óvodások, az ifik, az SZMK és az idősek
is színesítették a farsangi kavalkádot. Idén a
csoportos jelmezek mellett rengeteg színvonalas,
ötletes fellépő volt.
Egyéni jelmezben I. helyezett lett: az egér az
egérfogóban (Magyar Dorina 2.o.)
II. holtversenyben: a honfoglaló vitéz /Antal Róbert
5.o./ és a fáraó /Nyitrai Szabolcs 5.o./
III. helyezést ért el: a gésa /Takács Virág 5.o./
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A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki sokat
dolgozott azért, hogy színes és szép környezetben,
de mindenekelőtt igényes programokkal várhassák az
ide látogatókat.
Az óvodások léptek először színpadra s műsorukat
tavaszi dalokból, versekből, gyermekjátékokból
válogatták. Szereplésük
nagy sikert aratott a
jelenlévők körében.
Majd
az
iskolások
tavaszköszöntése
következett, akik népi
gyermekjátékokat,
csúfolót, adtak elő, majd
Pataki
Melinda
4.
osztályos
és
Pataki
József
2.
osztályos
tanulók
zongorajátékában
gyönyörködhettünk.
Minderre
a
koronát
Barkovánné
Takács
Anita kolléganő előadása
tette fel, aki Chopin műveket játszott. A fesztivált az
iskola énekkara zárta azokkal a darabokkal,
amelyeket ők maguk válogattak össze legkedvesebb
dalaikból.
Csodálatos és szívet melengető érzésben lehetett
részük azoknak, akik eljöttek és megtisztelték
jelenlétükkel rendezvényünket.
Kicsit szomorúan vettük tudomásul, hogy túlnyomó
többségben az óvodás gyermekek szülei alkották a
közönség nagy részét, s az iskolás tanulók szülei aligalig jöttek el. Szeretettel várjuk a jövőben őket is!
Antalné Tőkési Gabriella
igazgató
Remek csoportos jelmezeket láthattunk: Zárt osztály,
az Évszakok, Hupikék törpikék, Eminem és a
táncosok, Aladdin és Jázmin, ill. Flamenco táncosok.
Gratulálunk minden fellépőnek!
A zsűrik pontozása és eredményhirdetése után
minden osztály a saját termében fogyasztotta el a
szülők által vásárolt süteményeket. Ezután vette
kezdetét az aulában a disco. Az SZMK-s felnőttek
egész este a büfében szorgoskodtak. A rendezvény
este 10 óráig tartott. Fáradtan, de jókedvűen tért haza
mindenki.
Mikó Tiborné

Megújult a Ripuc
Haburcsák Csaba vállalkozónak „bántotta a szemét”, hogy a sokak által használt kis út, a Ripuc burkolata
tönkrement. Gondolt egyet, felkereste a Polgármesteri Hivatalt és felajánlotta a segítségét.
- Megbeszéltük, hogy a felújításhoz szükséges anyagot a hivatal fizeti, a munkát pedig – ami egyébként 200-250
ezer forintba került volna – a MIKRO-HAB Kft. vállalja, a brigádom tagjainak beleegyezésével, társadalmi
munkában. Egy hét alatt végeztünk a feladattal, de az elkészült út két oldalának feltöltését már – idő hiányában –
nem tudtuk befejezni. Ettől eltekintve, úgy gondolom, jól teljesítettünk. Őszintén remélem, hogy ezek után felelőtlen
emberek nem fogják megrongálni a burkolatot. Jó lenne, ha az önkormányzat táblát helyeztetne ki az út mindkét
végére, hogy autóval, traktorral tilos legyen az átjárás. Az önkormányzat és a falu lakóinak nevében köszönjük az
önzetlen felajánlást!
(HSzCsA)
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Délutáni pihenés új ágyakon

Sajnos maradandó sérüléssel járó balesetnek kellett
történni egy nyíregyházi óvodában a délutáni
pihenéskor ahhoz, hogy országunk óvodába járó
gyermekeinek szülei, óvodai dolgozók, fenntartók
felfigyeljenek. Az ország sok óvodájában még a régi,
elavult,
balesetveszélyes
csővázas
ágyakon
fekszenek a gyermekek. A mi óvodánk is ilyennel
rendelkezett.
Óvodánk tanévnyitó értekezletén aggódó szülőkkel
találkoztunk ez ügyben, hisz féltették gyermekeiket a
balesettől. Az anyukák között jelen volt egy apuka is,
Szegedi István, aki már kész tervvel érkezett
hozzánk, amit az anyukák egyöntetűen támogattak.
Szegedi István ezáltal kézbe vette az ágycsere
lebonyolítását. Tudtuk, hogy ez nem kevés pénzbe
kerül, ezért próbáltunk forrásokat keresni a kb. 400
ezer Ft megszerzéséhez, hisz az apuka jó kapcsolatai
által csak ennyibe került a 40 ágy. Három forrásból
próbáltuk összehozni az ágyak árát. Ahhoz, hogy
megindulhasson a matracok elkészítése, Szegedi
apuka olyan embereket keresett fel, akik eddig is
támogatták
az
óvodát.
Ezúton
szeretnénk
megköszönni Pehely Zoltánnak, Tóth Csabának,
Ambrus Györgynek, Csobánné Mikulás Editnek,
Kantár Istvánnak, ifj. Papp Józsefnek, Torda
Lászlónak, Pataki Sándornak, Vas Istvánnénak,

Virágh Istvánnak, Szegedi Istvánnak, Zakor
Miklósnénak, Kardos Sándornak, és nem utolsó
sorban Székely Jánosnak, aki szinte társadalmi
munkában készítette el a 40 darab ágybetétet. Az
ágybetétek 140 ezer forintba kerültek, de még hátra
van az ágykeretek készítése, amit egy napkori
vállalkozó készít.
Szülői
kezdeményezésre
Támogató
Jegyeket
bocsátottunk ki, amit a szülők kezdtek vásárolgatni,
ők ezzel szerettek volna hozzájárulni a terv
megvalósulásához. Ez a forrás 25 ezer forintot
jelentett.
Örömmel
vettük
a
hírt,
hogy
önkormányzatunk kiegyenlítette teljes összegben az
ágyak árát, amit köszönünk szépen. Így lehetőségünk
van a szülők által összegyűjtött pénzből óvodás
gyermekeinknek játékokat vásárolni az udvari élethez.
A gyerekek boldogan vették birtokba az egészséges
ágyakat és nem csak ők örültek, hanem a szülők és
az óvodai dolgozók is. Mégegyszer fogadják az óvoda
köszönetét mindazok, akik hozzájárultak e szép
cselekedethez, hisz ez a gyermekre való odafigyelés,
segítő összefogás szép példája lett Sényőn és
szeretnénk, hogy ez a gondoskodás a továbbiakban
is élő maradjon óvodai nevelésünk valamennyi
területén.
(az óvodai dolgozók)

Fában nyíló virágok
Ha
gyermekkorunk
„kötelező
olvasmányaira”
gondolunk, és eszünkbe jutnak Mikszáth Kálmán
műveinek (Tót atyafiak, A jó palócok) feledhetetlen
alakjai, óhatatlanul is a tűz mellett subában üldögélő,
furulyázó és pipázó, fokost díszítő, fafaragó juhászok
képe jelenik meg lelki szemeink előtt. Ma már

ritkaságszámba mennek a hagyományos foglalkozást
űző, ösztönös művészek. Bár a falunkban élő Fekete
János sem visel már subát, és nem őriz nyájat, a
fafaragás iránti szenvedélye és az állatok mély
szeretete továbbra is megmaradt, felfogása az életről
pedig tiszteletreméltó.
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János

–

kisebbnagyobb
megszakításokkal –
20 éve él Sényőn.
1955-ben született
Bujon,
majd
Kemecsére került,
megnősült
és
három gyermeke
született, akikkel
– válása után –
1989-ben
költözött
Sényőre.
Itt
újranősült,
majd 1993-ban a Dunántúlon próbált szerencsét – 8
évig állatok mellett dolgozott juhászként. Néhány
évvel ezelőtt aztán visszahúzta a szíve Sényőre,
azóta egyedül él itt, szerény körülmények között, de –
mint mondja – ezt nem szégyelli, hiszen nem szenved
szükséget.
- A fafaragás munka, vagy hobbi az Ön számára?
Tulajdonképpen
mindkettő.
Most
–
a
rokkantnyugdíjam mellett, ami nagyon kevés – ez az
egyetlen megélhetési forrásom. De hazudnék, ha azt
állítanám, hogy ez csak munka, mert nagyon szeretek
vele foglalatoskodni. Régi álmom volt
a
fafaragás, már gyerekként az
őrületbe
kergettem
az
édesapámat,
aki
asztalos volt, mert
megfaragtam
az
általa
készített
székek lábát.
Mielőtt
nyugdíjaztak,
a
vasútnál
dolgoztam,
aztán
38
évesen egy
átképzési
programban
vettem részt.
Így jutottam
el
Vásárosnaményba,
ahol
másfél
év
alatt
végeztem el a kisbútor-asztalos
– iparművészeti szakot, és végre
elsajátíthattam a faragás csínját-bínját. De hiába
szereztem róla papírt, sajnos nem tudok nagyobb
munkákat vállalni, mert a faanyag beszerzése nagyon
nehéz. Ráadásul a házamba nincs bevezetve az
áram,
ami
szükséges
lenne
az
eszterga
működtetéséhez. Az alapanyagok előkészítéséhez
pedig nélkülözhetetlen néhány elektromos eszköz.
- Korábban milyen dolgokat készített és mire volt
a legnagyobb igény?
- A Dunántúlon nagy keletje van a szép, kézzel
készített népművészeti alkotásoknak és nem csak a

magyar,
hanem
és német turisták
körében is.

az

osztrák

Akkoriban
rengeteg
fából
faragott
hajcsatot,
húsvágó
deszkát,
gyertyatartót,
ivócsanakot,
mángorlót,
fűszertartót, kanalat, villát, sakkfigurát és cigarettatartót készítettem. Népszerű volt a kopjafa kicsinyített
változata akár virágkarónak, akár támasztéknak
használva, valamint a csigatészta-készítő, különböző
motívumokkal díszítve. Előfordult az is, hogy
egyszerű vonalú szekrényre faragtam gyönyörű
rozettát. Ez akár százezer forinttal is megemeli egy
bútor értékét. Amikor még Vásárosnaményban
tanultam, a tanárommal és más iparművészekkel
dolgoztam együtt, és önszorgalomból egy egész,
fából készült játszóteret építettünk fel. A számát sem
tudom, hány munkámat ajándékoztam el akár itt
Sényőn, akár az ország más részein, ismerősöknek.
- Milyen motívumokkal díszíti a munkáit?
- Főképpen virágokkal, madarakkal, betűkkel, de
mindegyik
használatára
szigorú
szabályok
vonatkoznak. Régen egy kopjafára betűket sem
kellett vésni, mert a motívumokból már következtetni
lehetett az elhunyt korára, nemére, foglalkozására,
családi állapotára, anyagi helyzetére, valamint arra,
hogy milyen tisztséget töltött be, volt-e beleszólása
a település életébe. Ha például a kopjafa
csúcsára tulipánt faragtak, akkor nő volt
az elhunyt, ha négyágú koronát,
akkor
férfi.
A
motívumok
díszítettsége a vagyoni helyzetet,
a motívumok közötti ék alakú
csíkok pedig a kort jelentették. A
hősök síremlékét csúcsosra
faragták, a tanult emberek
kopjafájának
hegyét
pedig
rézsútosan
levágták.
De
vannak még más tárgyak
díszítésére vonatkozó fontos
szabályok is, mindet felsorolni
lehetetlen, ezért csak egyet említek meg közülük: ha
egy használati tárgyat virágmotívumokkal díszítünk,
akkor azokat mindig szegélybe kell foglalni. A
szárukat alul vastagabbra, felül vékonyabbra kell
faragni, a virágfejek pedig sohasem hajolhatnak lefelé
és nem érhetnek körbe. Itt jegyzem meg, hogy a
legszebb munkákat 15-20 éves fekete diófából lehet
elkészíteni, mert az erezetük akár 40-50 féle
színárnyalatot is tartalmazhat.
- Van olyan elképzelése,
valósított meg?

melyet

még

nem
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- Nagyon szívesen készítenék az önkormányzat
számára és megbízásából olyan dolgokat – jelképes
összegért – melyek hozzájárulnának a falu szebbé
tételéhez. Például a település határát jelző üdvözlő
táblát felújítanám, az egészet fából, mert a jelenlegi
fém-fa kombináció nem esztétikus. Szívesen
kifaragnám a község címerét a polgármesteri
hivatalba, vagy padokat készítenék, melyeknek
támlája ölelkező párt ábrázolna. De ha hirdetőtábla,
vagy fedett autóbusz-megálló készítéséhez kérnék a
segítségemet, akkor sem mondanék nemet. Egy
vendégváró faluszéli székelykapuhoz is lennének
ötleteim.
- Nem magányos olykor egyedül?
- Igaz, hogy régóta nincsen társam, de nem vagyok
magányos. Néhány éve kaptam egy kiképzett
rendőrkutyát, vele osztom meg az életemet.
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Ötvennégy kilós ónémetjuhász, barátságos, de
megvédene bárkitől, aki rossz szándékkal
közeledik
felém.

Világéletemben szerettem az állatokat, minden fajta
közel áll hozzám, de a kutya az mégiscsak más. Úgy
tekintek rá, mint a legjobb barátomra. Ő még
sohasem hagyott cserben.
- Köszönöm a beszélgetést.

(HSzCsA)
Ifj. Kalán István, Miskolc, Király u. 8. sz. alatti lakos (édesanyja Balogh Ida, édesapja Kalán István, a II.
világháborúban hősi halált halt árkász-huszárkapitány) keresi féltestvérét. Kérjük, aki bármilyen információval tud
szolgálni, jelezze felé címén, vagy a sényői Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtárban. Köszönjük!

Új munkalehetőségek a nyírturai hűtőházban
A sényői emberek többsége bizonyára értesült arról, hogy a
korábban a SZUREX Kft. néven üzemelő
hűtőháznak új tulajdonosa van: a
BioHungaricum Kft.
Ennek a változásnak a kapcsán
beszélgettem Nagy István úrral, a üzem
igazgatójával.
Igazgató úr, kérem, mutassa be nekünk a
BioHungaricum Kft-t!
- A Kft. egy szarvasi székhelyű cég, aminek fő profilja az
öko zöldség-, és növénytermesztés, ami közel 600 hektáros
saját gazdaságban
történik. Nem csak
saját
termelést
végzünk, hanem fel
is
vásárolunk
biozöldséget,
biogyümölcsöt,
biogabonaféléket.
Ezekből
Nyírturán
készülnek
a
gyorsfagyasztott
termékeink.
Ön mióta dolgozik
itt?
Jó
két
hete
dolgozom
itt,
Debrecenből
ingázom
naponta.
Korábban is volt
munkakapcsolatom
szabolcsi
emberekkel és igen
jók a tapasztalataim. Több, mint 40 éve vagyok ebben a
szakmában és amikor felkértek az üzem vezetésére,
kihívásnak tekintettem s ezért vállaltam a feladatot. De azt
vallom, hogy egy fecske nem csinál nyarat, eredményeket
csak közös erővel lehet elérni. Amikor először jártam
Sényőn, egy nagyon rendezett, barátságos környezet tárult
elém. A polgármester úrral való találkozásomkor örömmel
tapasztaltam a segítő szándékot. Remélem, ez a jó
kapcsolat a jövőben is gyümölcsöző lesz. Szeretnénk minél
több sényői embernek munkát, megélhetést biztosítani.

Hány embert foglalkoztatnak a hűtőházban?
- Jelenleg 15 főt – a létszám nagy része sényői lakos, de
ennek dupláját, sőt szezonban akár 60-70 dolgozót fogunk
alkalmazni. A dolgozók nagy része fizikai munkás, de
vannak közöttük középvezetők is. Most is keresünk olyan
embereket, akik korábban konzervgyárban, hűtőházban
dolgoztak – természetesen magasabb bérezéssel - és van
hűtőgépkezelői,
targoncavezetői,
műszakvezetői
jártasságuk.
Milyen termékeket állítanak elő?
- Június 15-20-a körül indul a szezon. Onnantól 2-3
műszakos
munkarendben
dolgoznánk
fel
cukkínit,
meggyet,
paradicsomot,
paprikát, sütőtököt.
Ősszel történik a
sütőtök feldolgozása,
ami szintén jelentős
mennyiség, így nem
csak
Nyírturán,
hanem máshol is
bértárolnunk kell a
gyorsfagyasztott
késztermékeket.
A
feldolgozás után az
északi országokba,
Németországba és
Ausztriába
is
szállítunk.
Milyen
bérezést
kínálnak
a
dolgozóknak, illetve milyen feltételekkel veszik fel őket?
- A munkaszerződésben 3 hónapos próbaidőt kötünk ki,
melyet akár a munkáltató, akár a dolgozó felbonthat. A
bérezés alsó határa a munkaszerződésben kikötött
személyi órabér: 380 Ft/óra, de a zöldség és a gyümölcs
feldolgozásánál teljesítménybérezés van, melyet egyéni,
illetve csoportnormában állapítunk meg. Növelő tényező a
műszakpótlék és a hétvégi túlóra is. A felvételnél
elvárásunk a 8 általános iskolai végzettség, a tüdőszűrő
vizsgálat és a munka alkalmassági. Szívesen látjuk a fiatal,
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nem dohányzó munkaerőket. Nagyon nagy hangsúlyt
fektetünk a higiéniára, mivel termékeink magas minőségi
színvonalat kívánnak tőlünk, egy részük gyermekétkeztetési
célra készül, továbbfeldolgozással bébiétel lesz belőlük.
Mivel tudják segíteni a bejáró dolgozókat?
- Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen Sényő nagyon
közel van. Mivel szezonban 6.00-14.00-22.00 órai
munkakezdés van, tömegközlekedést is igénybe lehet
venni. A cég a bérlet 80%-át fizeti a dolgozónak.
Milyen terveik, elképzeléseik vannak a jövőre nézve?

Sényői énekeseink
Hat évvel ezelőtt alakult meg
községünk fiataljaiból a tánccsoport
Páll-Szőke Ágnes vezetésével, akik
a falu rendezvényein lépnek fel.
Nagy örömünkre ez a kis csoport
odáig fejlődött, hogy zenés-táncos
darabokat is előadnak. A musical
előadásokon fellépő fiatalok közül
Vaskó Edit, Pataki Brigitta,
Pataki Anita, Pataki József,
Dajka Ádám, Papp Gábor
Gyula
már
önálló
énekszámokkal
is
egyre
gyakrabban
szerepelnek.
Szeretném őket közelebbről is
megismertetni az olvasókkal.
Honnan jött az ötlet, hogy
énekeljetek?
V.E.: - Az első zenés
darabban a dalok eredeti
előadókkal
szólaltak
meg.
Aztán felmerült az
ötlet, mi lenne,
ha
azt
is
megnéznénk,
hogy a tánc
mellett vannake
közöttünk
olyanok,
akiknek jó az
énekhangjuk és
elég bátrak ahhoz, hogy ezt
közönség előtt is megmutathatják.
Először nem volt nagy tolongás, de
aztán egyre több emberről derült ki,
hogy
ilyen
tehetséggel
is
rendelkeznek. A Hotel Menthol volt a
vízválasztó, ott már saját hangunkon
hárman énekeltünk. Az ezt követő
zenés darabokban a létszám már
kibővült, például Berei Krisztián,
Knobloch
Alexandra
is
megcsillogtatta énektudását.
Milyen érzés a közönség szeretetét
megtapasztalni?
D.Á.: - Nagyon jó érzés, sokszor
előfordul, hogy a közönség együtt
énekel velünk. Jó megtapasztalni azt
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- Az elmúlt két hétben már elkezdtük tervezgetni a jövőt.
Egy nyíregyházi cég már készíti a bővítés alaprajzait, így
lehetőség lesz épületbővítésre, technológiai korszerűsítésre
is. Reméljük, hogy ez mindenki számára hosszú távú
lehetőséget biztosít.
Igazgató úr, köszönöm a beszélgetést és sok sikert kívánok
a munkájukhoz!

is,
hogy
községünk
lakóinak
többsége is büszke ránk.
Hol szerepeltetek eddig, milyen
rendezvényeken léptetek fel?
P.A.: - Elsősorban a sényői
rendezvényeken,
hiszen
a
fellépéseinket
mi a

helyi közösségnek szántuk, nagy
örömünkre azonban ennek a kis
csoportnak a falu határain kívül is
híre ment, s egyre több felkérést
kaptunk és kapunk. Pl. meghívást
kaptunk már nagykállói, balkányi,
napkori,
újfehértói,
vasmegyeri
falunapokra is.
Megváltoztatta-e a közös szereplés
valamelyest a mindennapjaitokat?
V.E.:
Az
önbizalmunk
mindenképpen
erősödött,
a
rendszerességhez, a pontossághoz
jobban hozzászoktunk, hiszen a
próbák fegyelmezett magatartást
követelnek meg tőlünk.

(Ruska Józsefné)

Mennyi idő jut a tanulás, a munka
mellett a gyakorlásra?
P.Gy.: - A tanulást nem befolyásolják
a próbák, bár ha fellépésre
készülünk, akkor sokkal több időt
vesz igénybe. Én azok közé
tartozom,
akik
szinte
minden
szabadidejüket a Teleházban töltik,
így
próbálni
is
bőven
van
lehetőségem,
mivel
ez
a
legkedveltebb szórakozásom is.
Kik és hogyan segítik a munkátokat?
P.J., P.B.: - Páll-Szőke Ágnes a
szervező és a rendező egy
személyben, a darabok az ő ötletei
alapján állnak össze. A technikai
lebonyolításért Sujszterics Dániel,
Molnár Richárd és Páll Attila a
felelős, ők biztosítják fellépéseinkhez
a
zenei
alapanyagot
és
a
hangosítást. Természetesen jentős
segítséget kapunk Vassné Marika
nénitől és Szabó Csillától is,
melyet
ezúton
szeretnénk
megköszönni nekik.
Milyen
terveitek,
elképzeléseitek vannak a
jövőre nézve?
V.E.:
A
sikereken
felbuzdulva érdemes lenne
elgondolkodni
azon,
hogy
hogyan
tudnánk
tovább
fejlődni. Én személy szerint
zenetagozatos
középiskolába járok, mellette pedig
magánórákon is részt veszek, hogy
képezzem a hangomat. A tudásomat
igyekszem átadni a társaimnak is.
Mit üzentek az olvasóknak?
P.A.: - Jó lenne, ha az emberek
felfedeznék a szép zenékben – az
általunk közvetítettekben is - a
szeretetet, hiszen a költő is mondja:
„Akinek szép a lelkében az ének, az
hallja a mások énekét is szépnek.”
Köszönjük a beszélgetést és a
szerkesztőség nevében kívánok
további sikereket!
(Ruska Józsefné)

U

Sényői Igazmondó Sényő Község Önkormányzatának lapja. Felelős kiadó: Sényő Község Önkormányzata
Főszerkesztő: Ruska Józsefné (lakosságot, egyházakat érintő kérdések); Önkormányzati hírek: Dr. Kardos Csaba
jegyző; Események, riportok: Horeczkyné Szabó Csilla Anita; Sporthírek: Knobloch Sándor; Technikai lebonyolítás:
Horeczky Zoltán (szerkesztés, Internet); Nyomdai munkálatok: Papp és Társa Bt.
Elérhetőségek: Sényő, Kossuth Lajos utca 69. (könyvtár) Telefon: 42/231-704 E-mail: k1358@koznet.hu

U

