
 
 

Településünk helyzetképe reálisan 
 

- Tisztelt Polgármester Úr! Arról szeretném kérdezni, hogy április óta 
hogyan alakult az önkormányzat működését jelentős mértékben 
meghatározó ÖNHIKI kérdése? 
Őszintén megmondom, hogy nagyon sok álmatlan éjszakám volt emiatt, de 
mindez a reménységen felül alakult, 39 millió 800 ezer forint támogatásban 
részesültünk, ami még mindig 12 millió forinttal kevesebb a tavalyi évhez 
képest. Tudomásom szerint Szabolcs–Szatmár–Bereg megyében kevés olyan 
település van, amely a pályázat során ilyen sikeres eredményt ért volna el a 

település lakosságszámát figyelembe véve. Köszönet illeti mindazokat, 
aki ebben a pályázatban bármilyen munkájukkal hozzásegítették a 
települést ahhoz, hogy minél nagyobb összegű támogatást 
kapjunk. 

 

- Mindannyian tudjuk, hogy anyagi gondokkal küzdenek az önkormányzatok, hogyan érinti ez a mi 
településünket? 
Sajnos a mi pénzügyi kereteink is szűkre szabottak, ezek az intézkedések bennünket sem kerültek el, az 
oktatás területén mindenképpen szükségszerű volt szeptember 1-vel létrehozni az intézményfenntartói 
társulást Napkorral. Így a mi iskolánk a napkori Jósika Miklós Általános Iskola tagintézménye lett. 
Hangsúlyozom, a gyermekek életét ez a változás nem befolyásolja, hiszen mind a nyolc osztály Sényőn 
tanulhat tovább. Az óvoda szintén társult a napkori óvodával. Ezeknek az intézkedéseknek a meglépése 
hozott 21 millió forintot az önkormányzati kasszába. Az átszervezés során számos feladat hárul az 
intézményekre. Át kellett gondolni a személyi állományt, az ésszerűség és a gazdaságosság 
szempontjából. Így a képviselőtestület többszöri egyeztetés, tárgyalás után egyhangúlag úgy határozott, 
hogy két pedagógusi státuszt szüntet meg az általános iskolában. Ez a döntés elkerülhetetlen volt, 
egyrészt amiatt, hogy a csökkenő gyermeklétszámmal szemben szeptember 1-től a pedagógusok 
óraszáma nő, valamint a társulással lehetőség adódott a kevesebb óraszámú tantárgyak áttanítására, 
úgy, hogy a szakos ellátottság ne sérüljön. A 2 személy kiválasztásánál nem a személyes kapcsolatok 
fognak dönteni, hanem mindent figyelembe véve a törvény adta lehetőségek, a napkori általános iskola 
szakmai egyetértése, a tantervi órák a megkívánt létszámhoz való igazítása. A technikai dolgozók 
átszervezésével kapcsolatban augusztusban történik intézkedés. Egyelőre a többi intézményünket a 
létszámcsökkentés nem érinti. 
 

- Ülésezett a képviselőtestület, milyen döntések születtek a lakosságot érintő kérdésekben? 
Egyhangú döntést hozott a képviselőtestület a következőkben: 
Ebben az évben nem kerül sor az augusztus 20-i ünnepség megrendezésére, mivel ezt teljes mértékben 
az önkormányzat finanszírozta. Így a megtakarított összegből szeptemberben ismét ingyenes lesz az 
általános iskolásoknak a tankönyv, valamint a középiskolások 5.000,- forint, a felsőfokú intézmények 
nappali tagozatos hallgatói számára 10.000 forint egyszeri támogatásra nyílik lehetőség. A nyugdíjasok 
napját, amit eddig augusztus 20-án ünnepeltünk, ezután decemberben, meghitt, családias légkörben 
fogjuk ünnepelni. A következő évtől egy falunapi rendezvény lesz, melyet a nyári hónapban tervezünk. 
Több kérelem érkezett ingatlanvásárlás ügyében, melyeknek elbírálása még folyamatban van. Az 
ingatlanokból befolyt összegek is többletbevételt jelentenek az önkormányzatnak. A képviselőtestület már 
évek óta többször foglalkozott a konyha működtetésével, mivel az nem gazdaságos. Ismételten 
napirendre került, mivel mindenütt a legtakarékosabban kell gazdálkodni. A testület 7 igen, 2 nem, 1 
tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a helyi újságban meghirdeti a konyha vállalkozásban történő 
működését. 
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- A faluban olyan szóbeszéd kering, hogy a hivatal épülete eladásra kerül. 
Erre egy szólással válaszolnék: „Aki nem lottózik, az nem is nyer.” Megmagyarázom, hogy mire gondolok: 
ez az épület egy 20.000 lakosú város hivatali helységének is  megfelelne. Takarékossági szempontból 
jóval kisebb épületben is el tudnánk látni a község irányításával kapcsolatos feladatokat. Hatalmas ennek 
az épületnek a fenntartási költsége. Ha sikerülne olyan vállalkozót találni, aki megvásárolná az általunk 
meghatározott áron, élnénk ezzel a lehetőséggel. A maradék összeget a község működtetésére tudnánk 
fordítani 
 

- Polgármester úr, nem gondolja-e, hogy csak az iskolában történő létszámcsökkentés utat nyit a 
találgatásoknak, úgy tűnhet, hogy mostoha gyermeke az intézmény az önkormányzatnak? 
Nagyon sajnálom, de csak önmagam tudom ismételni, mindez elkerülhetetlen volt, ez nem csak Sényői 
jelenség, hanem országos probléma. Az elöregedő társadalom, a folyamatosan csökkenő 
gyermeklétszám kényszerített minket arra, hogy ezeket a lépéseket megtegyük. Az óvoda és a 
polgármesteri hivatal esetében ezt a lépést már korábban megtettük, a dolgozók távozásakor (nyugdíjba 
vonulás) megszüntettük az álláshelyeket. Egyébként az óvodás gyermekek létszáma indokolttá teszi a 
négy óvónő és a két dajka foglalkoztatását. Az önkormányzat folyamatosan bővülő feladatköre pedig 
megkívánja a jelenlegi dolgozói létszámot. A Szociális Otthonban a bentlakásos férőhely tízről harmincra 
emelkedett. A megnövekedett számú lakók ellátását szolgáló dolgozók száma pedig nem változott. 
Hangsúlyozom, számomra minden intézmény egyforma, sőt az intézményekben minden egyes dolgozó. 
Én mindenütt egyformán örülök a sikereknek, de minden intézményvezetőtől elvárom, hogy munkájukat 
minél hatékonyabban végezzék, figyelembe véve a község érdekeit, és szem előtt tartva a takarékos 
gazdálkodást. 
 

- Hogyan látja polgármester úr az év hátralévő időszakát, az önkormányzat jövőjét? 
Azt kell mondanom, hogy az önkormányzat működésében csak rövidtávon lehet gondolkodni. Hiszen 
nap, mint nap olvashatjuk, láthatjuk, hogy az önkormányzatok működését is irányító törvények és 
rendeletek folyamatosan változnak. Egyre kevesebb összegből kell ellátnunk a ránk háruló feladatokat. 
Amikor a tisztségemet betöltöttem, célul tűztem ki magam elé, hogy mindent megteszek annak 
érdekében, hogy a település fejlődjön, és minél több sikert érjünk el. A nehéz gazdasági helyzet ellenére 
az iskola továbbra is helyben folytatja tevékenységét. Nincsenek kifizetetlen számláink, a dolgozók 
mindig időben megkapják munkabérüket. Nagyon feszített a tempó, sok feladat vár év végéig az 
önkormányzatra, de én bízom abban, hogy a megtett intézkedések és az ÖNHIKI-s pályázatokból befolyt 
összegek révén a hátralévő akadályokat sikeresen fogjuk teljesíteni.  
 

- Polgármester úr, ismerve az Ön kitartó munkáját, személyes kapcsolatait, törekvéseit, biztos vagyok 
abban, hogy ez az esztendő is sikeres lesz. Kívánok munkájához sok türelmet és jó egészséget. Köszönöm 
a beszélgetést! 

(Ruska Józsefné) 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZGYÓGYELLÁTÁSRÓL 
 

Alanyi jogú közgyógyellátás [1993. évi III. törvény 50. § (1) bekezdése alapján] (1) Közgyógyellátásra jogosult a) a 
bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe 
vett kiskorú; b) a 37/A. § (1) bekezdésének a) pontja szerint rendszeres szociális segélyben részesülő;c) a 
pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott; e) a központi szociális segélyben részesülő; f) a 
rokkantsági járadékos; g) az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti 
nyugellátásban; h) az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. 
 

Normatív jogú közgyógyellátás [1993. évi III. törvény 50. § (2) bekezdése  alapján] (2). Közgyógyellátásra jogosult 
az a személy is, akinek esetében - a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a területileg illetékes megyei 
egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja (a továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át (jelenleg 2.713 Ft) meghaladja, feltéve, hogy - a 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (jelenleg 
27.130 Ft), egyedül élő esetén 150%-át (jelenleg 40.695 Ft).  
 

Méltányos közgyógyellátás [1993. évi III. törvény 50. § (3) bekezdése, valamint Sényő Község 
Képviselőtestületének 5/2006. (IV21.) Kt. számú rendeletének 27. §-a alapján] - A családban az egy főre eső 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (jelenleg 40.695 Ft), 
egyedül élő esetében a 200 %-át (jelenleg 54.260 Ft) és - a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át (jelenleg 6.783 Ft) 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző 
3 hónapban is benyújtható. 
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Átadták a Szociális Otthon új szárnyát 
 

Benépesült a kibővített Idősek Otthona 
 
Május 10-én, éppen a férőhelybővítés 
ünnepélyes átadásának napján kapta meg 
működési engedélyét az idősek otthonának 
bentlakásos részlege. 
Az átadáson jelen volt Gazda László az Észak–
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Elnöke, 
aki jelképesen az idősek használatába adta a 
felújított, átalakított építményt. A római 
katolikus, a görög katolikus, valamint a 
református egyházak helyi képviselői 
megszentelték a lakószobákat, így már az 
átadást követő napon megkezdhették a 
beköltözést az új lakók. Jelenleg az 
engedélyezett 30 férőhelyen 26 lakónk van. A 
nyolc férfi és tizennyolc női lakó jól érzi magát. 
Kezdik megszokni az új helyzetet. Nem 
egyszerű ez a változás a régi lakóknak, akik 
attól félnek, hogy most kevesebb figyelemben, 
gondoskodásban lesz részük, ugyanakkor az új 

lakók is félelemmel, aggódással kerülnek az intézménybe. Azt hiszem, hogy nekik a legnehezebb 
elfogadni az új helyzetet. Többségük nem ismeri a települést, aggódnak, hogy milyen szobatársuk akad, 
hogy fognak kijönni egymással, milyen ellátásban részesülnek. Nem ismerik a gondozókat, fel kell adni 
eddigi önállóságukat, szeretett családjukat is ritkábban láthatják. Szerencsére az eddigi tapasztalat 
alapján feszültségük rövid idő után oldódik, nagyon hamar barátivá alakul a lakótársi kapcsolat. Néhány 
nap után már egymásért aggódnak, segítik, kiegészítik egymást.  Előkerülnek a családi fényképek, 
büszkén mutogatják gyermekeiket, unokáikat egymásnak.  A lakók hozzátartozói is meg vannak elégedve 
az ellátás színvonalával. Soha ennyi gyümölcsöt nem kaptunk, mint ebben az évben. Megkezdődött a 
megy-, cseresznyeszezon, majd a barack, a nyári alma, most a dinnye a sláger. Mindig akad egy-egy 
adakozó hozzátartozó, aki megajándékozza valamelyikkel az egész lakóközösséget. Az intézmény 
dolgozói nagy odafigyeléssel végzik munkájukat. Pillanatok alatt megháromszorozódott az eddigi 
feladatunk is. A lakók száma megháromszorozódott, a dolgozók létszáma változatlan maradt, ugyanakkor 
2 dolgozó betegség miatt, hosszabb ideje táppénzen van, így aztán a megfogyatkozott személyi 
állomány, a megtriplázódott feladattal találta szembe magát. Elmondhatom, hogy általában jó a hangulat 
az intézmény dolgozói között, minden feladatban segítik egymást, de most látszott meg csak igazán, 
hogy milyen jó kollektívát sikerült itt nálunk kialakítani! Nem számít, hogy van diplomája, de az sem, 
hogyha kettő van. Egy a fontos, feladat van és meg kell oldani! 

…………………………………………………...…………………… 
 

Hírek- Események 
 

Az intézmény jellegéből adódóan mi nyáron nem 
zárunk be, sőt ilyenkor mindig több a feladatunk, mint 
más évszakokban. Az Ifjúsági Centrum és a Teleház 
hosszabb nyitva tartási időben várja a kikapcsolódni 
vágyó gyerekeket. A táncpróbák és a fellépések 
ilyenkor besűrűsödnek. A házi segítségnyújtásban 
dolgozó kollégákat is próbára teszi ez a nagy hőség, 
hiszen ők is minden nap járják a település utcáit és 
segítik a rászorulókat. A konyha is teljes kapacitással 
dolgozik. A megnövekedett lakók száma, a nyári 
gyermekétkeztetés lebonyolítása, illetve az idős 
emberek meleg élelemmel történő ellátása nem teszi 
lehetővé a leállást. 
Az idősek klubjában is gyakrabban szervezünk 
valamilyen településen kívüli programot. Ezen a héten 

az idősebbek és a gyerekek közös fürdőzésen voltak 
Sóstón. A következő közös programunk egy 
debreceni lovas tanya a Nevada-Rancs 
meglátogatása, ahol egy gulyásosra, illetve a 
gyerekeket lovaglásra hívták meg a tanya 
tulajdonosai. 
A gyermekjóléti szolgálat egy Mikrotérségi Ifjúsági 
Találkozó megszervezésén dolgozik, idevárjuk a 
kistérség fiataljait. 
 

Ebben az évben 140 gyermek részesül július 23-tól 
ingyenes étkeztetésben. Az óvodás és általános 
iskoláskorú gyerekek augusztus 30-ig vehetik igénybe 
ezt az ellátást. Az ebédjegyeiket az intézményünkben 
vehetik át. A nyári gyermekétkeztetés ideje alatt a 
Gyermekjóléti Szolgálat és az Ifjúsági Centrum 
szabadidős programokkal várja a gyerekeket. 
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Közlemények 
 
Folyamatosan történnek az ortopédiai 
szakvizsgálatok.  A REVITA-GROUP KFT. 
támogatásával hetente két alkalommal szállítják be a 
jelentkezőket Nyíregyházára, a szakrendelőbe 
(SZTK.-ba) azokat a helyi lakosokat, akik vizsgálatra 
jelentkeznek. Vizsgálatra jelentkezni a kihelyezett 
plakátokon is közölt feltételek szerint lehet, vagyis 
háziorvosi beutaló szükséges. Ha van közgyógy-
igazolvány, akkor ingyenes 1 pár cipő, ha nincs, akkor 
3.000 forint a térítési díja. 
 
Nagy az érdeklődés az ingyenes továbbképzési 
lehetőségek után.  
A szociális gondozó, valamint a kereskedő vállalkozó 

szakmákra már elegendő a jelentkezők száma ahhoz, 
hogy az oktatás helyben legyen. A szervezők jelezték,  
hogy az ez évi keret kimerült, így nagy a 
valószínűsége annak, hogy következő év januárjában 
fog elkezdődni a továbbképzés. 
 
Augusztus 20-át már öt évvel ezelőtt Idősek 
Napjának nevezte el az Önkormányzat. 
Ebben az évben a képviselőtestület úgy határozott, 
hogy ezen a napon nem lesz falunapi rendezvény, 
helyette decemberi időpontban rendezi meg 
színvonalasan a Nyugdíjasok Karácsonyát, és itt 
köszönti az ötvenedik házassági évfordulósokat is. 

 
              

Vass Istvánné  
Intézményvezető 

 
 

Oviballagás 
 
2007. június 1-én ballagtak el az 
óvoda nagycsoportosai, a jövendő 
első osztályosok.  
Csobánné Mikulás Edit 
tájékoztatja a tisztelt szülőket, 
hogy az óvodai nyári szünet július 
20-tól szeptember 3-ig tart. 

 

Évzáró – Ballagás 
 

 

 
2007. június 16-án a legnagyobb létszámú osztály köszönt el a Kölcsey Ferenc Általános 

Iskolától. 
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Kitűnők 
Iskolánkban már 

hagyomány, hogy 
kitűnő tanulmányi 
eredményükért, 

példamutató 
magatartásukért 

elismerő 
oklevélben és 

könyvjutalomban 
részesülnek 

tanulóink. Az ez 
évi tanévzárón a 

képen látható 
gyerekek 

részesültek e 
kitüntető 

elismerésben. 

Irány Kecskemét! 
 
Május 11-én a Kodály évforduló alkalmából 
Kecskemétre kirándultunk. Hajnalban 2 busszal, közel 
80 társunkkal indultunk. A hosszú út alatt mindenki 
izgatottan figyelte az elsuhanó tájat, városokat, a busz 
gyerekzsivajtól volt hangos. 11 óra körül érkeztünk meg 
a főtérre, ahol idegenvezető várt minket. Rövid 
bemutatkozás és beszélgetés után elindultunk megnézni 
a Bozsó gyűjteményt, Magyarország legnagyobb 
magángyűjteményét. Bozsó János festőművész mindent 
összegyűjtött amit érdekesnek tartott. Saját festményeit 
és az általa összegyűjtött használati tárgyakat mutatják 
itt be, hangulatos kiállítás keretében. Külön termekben 
elevenednek meg az úri és a paraszti világ a XVII-XX. 
századi Magyarországot idézve. Innen újra a főtérre, 
majd a Városházára mentünk, melynek dísztermében 
mindenki helyet foglalt. Meghallgattuk a híres 
harangjátékot, mely óránként  Kodály Zoltán Háry-
szvitjének dallamát játssza. A berendezés, az impozáns 
csillár jelentős értékeket képviselnek. Székely Bertalan 
faliképei a magyar történelem eseményeit ábrázolják a 
vérszerződéstől Ferenc József megkoronázásáig. 
Utunkat a Cifrapalotához folytattuk, ahol vidáman 
énekeltük az épületről szóló dalocskát. A főtér 

nevezetessége, hogy az országban egyedülálló módon 
az összes felekezet temploma megtalálható. Délután 2 
órakor felkerekedtünk, ismét buszra ültünk és egy 
hangulatos csárdában megebédeltünk. A bőséges ebéd 
után fáradtan, de annál nagyobb lelkesedéssel kerestük 
fel az Öreg templomot, melyben gyönyörű freskókat 
láthattunk és melynek érdekessége, hogy 77 méter 
hosszú és 77 méter széles. Főoltárképe Krisztus 
mennybemenetelét ábrázolja barokk stílusban. A 
templom másik érdekessége az a freskó, amely igazán 
szemet gyönyörködtető látvány, de a festésébe hiba 
csúszott. Sok találgatás után pici segítséggel végül 
sikerült rájönnünk, hogy mi is a festmény hibája. 
Az Úr Jézust barackkal kínálják az emberek, miközben a 
fa éppen virágzik. A nagy melegben jól esett a hűvös 
falak között megpihenni. A templomlátogatás után a 
várva-várt kedvenc szabadprogram következett, s a 
bazározással egybekötött   vásárlás. Miután elköltöttük 
az összes pénzünket, este fél 7-kor hazaindultunk. 
Élményekkel és ajándékokkal gazdagon éjjel fél 11-kor 
érkeztünk vissza. Nagyon örültünk a kirándulásnak és 
reméljük, hogy jövőre is lesz alkalmunk felkeresni 
hazánk szebbnél-szebb tájait. 

 (a kiránduló gyerekek) 

 
UElköszönt a Szülői Munkaközösség Elnöke 

Megható jelenete volt az Általános Iskola ballagásának 
az a pillanat, amikor Antalné Tőkési Gabriella Igazgató 
asszony elbúcsúzott a nyolcadik osztályos tanulóktól, 
majd megköszönte a végzős osztály SZMK tagjainak 
segítő munkáját. Ünnepi beszédében külön fejezte ki 
köszönetét Radics Mihályné SZMK elnöknek, aki hét 
éven keresztül vezette eredményesen a szülői 
szervezetet. Elismerésül a jelenlévő közönség tapssal 
jutalmazta. 
Arról kérdeztem Arankát, beszéljen az elmúlt esztendők 
sikereiről, eredményeiről, gondjairól. 
Mielőtt bármit is mondanék, szeretnék köszönetet 
nyilvánítani mindazoknak, akik hét év alatt segítették ezt 
a tevékenységet. Elsősorban Pehely Zoltán 
polgármester úrnak, az iskola vezetésének, a 

nevelőtestületnek és dolgozóinak, az intézményeknek, a 
vállalkozóknak, és nem utolsó sorban a szülőknek, akik 
nélkül ez a szervezet nem dolgozhatott volna ilyen 
eredményesen. Igaz, hogy a hét év alatt állandóan 
cserélődtek a tagok, de mindig aktív, segítőkész 
emberekkel bővültek. Itt szeretnék külön köszönetet 
mondani a férjemnek és családomnak, akik mindig 
mellettem álltak ebben a munkában. 
Ha visszatekintek az elmúlt hét esztendőre, akkor 
elmondhatom, hogy nem dolgoztunk hiába, hiszen a 
munkánk gyümölcsözőnek bizonyult. Segítségünkkel 
elkészült az iskola kerítése, lambériáztuk a tantermeket, 
a főbejáratot műkő burkolattal láttuk el, tantermeket 
festettünk, az óvodába játékokat vásároltunk, s még 
sorolhatnám tovább, egyszóval tettük a dolgunkat. 
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Mindezekhez az Önkormányzat is nyújtott anyagi 
támogatást, jól eső érzés volt azt tapasztalni, hogy a 
tantestület tagjai is kivették részüket a munkából. 
Szívesen emlékszem vissza a közös kirándulásokra, 
főzésekre, bálokra, amikor együtt volt a csapat. Mi 
vezettük be először azt, hogy az SZMK tagok műsorral 
kedveskedtek az iskolai rendezvényeken, majd a 
községi ünnepekre műsorral készültünk. Természetesen 
kisebb-nagyobb problémák többször adódtak, de a 
szólás szerint: „Aki dolgozik, csak az követ el hibát”. 

Örülök annak, hogy a nyáron 31 fős csapattal a 
Balatonon üdülhettünk, amely SZMK támogatásból, 
Önkormányzati támogatásból, és önköltségből 
valósulhatott meg. Én csak a szépre és a jó dolgokra 
emlékszem vissza. Szeretem a csapatmunkát, további 
elképzelésem egy új civil szervezet létrehozása a 
nagycsaládosokért, vagy a sérült gyermekekért. 
Kívánok ehhez az elképzelésedhez sok sikert, kitartást. 
Köszönöm a beszélgetést. 
 

 

Autópályák poétája 
 
A mai sikerorientált időkben nem „divat” a 
családcentrikusság. Mindenki rohan. Aki nem 
„pörög”, és nincs benne az élet 
vérkeringésében, azt szinte kirekeszti a 
társadalom. Ezért aztán nagyon sok 
embernek fontosabbá vált a munkája, vagy a 
hobbija, mint a legközelebbi hozzátartozói. 
Pedig egy meghitt beszélgetés, vagy egy 
együtt töltött kellemes hétvége szeretteinkkel 
feledtetni tudja, de legalábbis enyhítheti a nap 
közben felgyülemlett feszültséget. 
Szerencsés ember, aki olyan 
elfoglaltságot talál magának, ami 
összeegyeztethető a munkával és a 

családdal, és 
szerencsések a 
hozzátartozók is, 
akiket figyelemmel és 
szeretettel halmoznak 
el.  
Dajka Tibor 
kamionsofőr élete a 
családi kapcsolatok 
ápolásának szép 
példája. A „mindenütt 
jó, de legjobb otthon” – 
elvét képviseli, és ha 
valaki, hát ő tudja, 
milyen mély igazságot 
hordoznak ezek a 
szavak! Idejének 
jelentős részét 
kénytelen a családjától 
távol tölteni, hiszen a 
munkája folyamatos 
útra kelések sorozata, 
de miközben ezer és 
ezer kilométeren át 
szinte csak az 
aszfaltút monoton 
szalagja tárul a szeme 
elé, gondolatai folyton 
otthon időznek 
feleségén, 
gyermekein, szülein. 
Magányát nem 
hétköznapi módon 
oldja fel: verseket költ, 

mondja szalagra… és veti papírra, amikor 
hazaérkezik. 

 
- Mi késztetett először arra, hogy 
rímekbe öntsd a gondolataidat? 
- Nagyon sokat vagyok úton, és olyankor 
rettenetesen hiányzik a családom. Az 
indulás utáni napokban nem találom a 

helyem, idő kell, amíg kicsit 
megnyugszom. Sajnos gyakran megesik, 
hogy akkor sem vagyok otthon, amikor 

valamelyik családtagnak név-, vagy 
születésnapja van és ez így volt 
korábban is. Kb. tíz évvel ezelőtt 

történhetett, hogy egy 
születésnapon – mivel 
nem tudtam virágot 
vinni az ünnepeltnek, 
hiszen több száz 
kilométer választott el 
tőle – rám tört az 
érzés, hogy mégis meg 
kellene lepni valamivel. 
Ekkor faragtam az első 
kis „szösszenetet” és 
hazaküldtem sms-ben. 
Ezek után jöttek a 
különféle ötletek, 
játékos fricskák 

ismerősökről, 
barátokról. Mindössze 
néhány sorosak voltak 
és eszembe sem jutott, 
hogy leírjam őket. 
Sajnos nincs is már 
meg közülük egy sem. 
 
- Gyermekkorodban 
nem faragtál 
rímeket? 
- Nem. A bátyám, 
Zoltán írt néhány 
verset, melyek 
elsősorban szójátékon 
alapultak, de én 
sohasem foglalkoztam 
ilyesmivel. Az általános 
iskolai irodalom órák 

érdekesen zajlottak, jó jegyeket szereztem, talán 

Veszekedő feleség  
 

 
Szerető feleség 

 
Van nekem egy feleségem, 

szerető és kedves,  
Velem mindig alázatos, 
mélységesen rendes. 

Figyelmesen lesi 
minden kívánságom,  
Gondoskodik rólam, 
legyen bármi áron. 

Bizony én az életemnél 
szeretem őt jobban.  

Minden egyes pillanatban 
szívem érte dobban. 

Gyerekeink elmondhatják, 
anyák között bajnok,  

Középkorban énekelne 
róla sok-sok dalnok. 

Összegezve tehát, elmondhatom 
joggal: 

Örülök, hogy Isten adta 
nekem ily sok jóval. 

 
Van nekem egy feleségem, 

veszekszik rám sokszor,  
Őszintén megérdemlem 

ilyen-olyan okból. 
Van amikor nem szolgálok 

rá e sok szitokra.  
Dörmög is a hátam mögött, 

halkan és titokban. 
Van az úgy, hogy feleségem 

szerető és kedves,  
de amikor rám kiabál,  
a hátam lesz nedves. 

Kicsapódik verítékem, félelmem 
jelezve,  

Ha nem hallgatok szép szavára, 
kileszek belezve. 

Én ezt bizony nem akarom, 
bélnek jobb itt belül,  

Végrehajtom, amit mondott, 
míg a mérge elül. 

Szót fogadok, behódolok 
őnéki már régen.  

Ez lenne a jó házasság?  
Hát köszönöm szépen! 

- 
Le is írom róla 

velősen és okkal:  
az Isten ver mindennel, 

de sohasem bottal. 

 
(a versek megtekinthetők 
www senyo hu )
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szeretett tanárnőmnek, Deák Éva néninek is 
köszönhetően. Kedvenc költőm Petőfi Sándor volt, 
többen mondták, hogy az ő stílusában írok én is.  
- Honnan merítesz ihletet a verseidhez? 
- Tulajdonképpen nincs olyan téma, amiről ne jutna 
eszembe néhány sor, de mégis elsősorban 
emberekről – családtagokról, barátokról – szólnak a 
verseim. Úgy is fogalmazhatnék, hogy rímbe szedett 
jellemrajzokat írok. Nemrég a családunk egyik 
barátjáról (hölgy az illető) született egy csattanós, 
ámbár szerintem találó költemény, karácsonykor 
pedig évek óta ágyban fekvő, beteg édesapámnak 
írtam egy verset, melyet fel is szerettem volna olvasni 
neki, de a közepén elsírtam magam. Egy éve 
lányomat, Kittit tizennyolcadik születésnapján 
köszöntöttem néhány sorral, felnőtté válásának 
alkalmából. A másik nagy témakör a politika, ami – 
őszintén szólva – mostanában nagyon fel tud 
bosszantani, így aztán elég „odamondogatósak”, 
imitt-amott talán kicsit durvák is az erről szóló versek. 
Nagyon szeretek továbbá egy témát több 
szemszögből is megközelíteni. Pl. a feleségemről 
írtam két verset is: egyikben jellemének pozitív oldalát 
emeltem ki, a másikban veszekedős, de negatívnak 
azért nem nevezhető karakterét. Természetesen a 
vers csattanója mindkettőnek ugyanaz, mégpedig, 
hogy mennyire kedves ő a szívemnek. Mert az az 
igazság, hogy a szerelem az egyik leghálásabb téma 

számomra, amiről sokszor, sokat és szépen lehet írni, 
ha az ember valóban átéli. 
 
- A családod nem követi a példádat? 
- A párom írt már nekem válaszkölteményt, de 
komolyabban nem foglalkozik verseléssel. A lányom 
többféle művészeti tevékenységet is folytatott – 
zenélt, táncolt és a színészmesterséghez is vonzódik 
– de sem ő, sem a két fiam nem mutat különösebb 
érdeklődést a rímfaragás iránt. Viszont, mint 
közönség, nagyon hálásak. ☺ 
 
- Milyen gyakran születnek új versek? 
- Egy hónap alatt egy és tíz között változik azon 
versek száma, melyeket diktafonra mondok. Persze, 
csak akkor, ha úton vagyok, mert a vezetés nem köt 
le, de ha itthon vagyok, sem időm, sem kedvem nincs 
írni. Lefoglalnak a ház körüli teendők és a halastavam 
építgetése.  Néha lefekszem a tó partjára, és csak 
nézem, hogy úszkálnak a halak. A picik gyakran 
odajönnek a közelembe, mintha ismernének… ez 
leírhatatlanul jó érzés és azt hiszem, jól jellemzi a lelki 
beállítottságomat is. Az az igazság, hogy én 
alapvetően egy otthonülő típus vagyok, nekem a 
családom a hobbim. Csak velük szeretek lenni, akkor 
érzem igazán jól magam, ha a körükben lehetek.   
 

- Köszönöm a beszélgetést! 
(HSzCsA)

A református lelkész 
  

Papp Krisztián református lelkész vagyok. 
Nemrégiben érkeztem Sényő községébe, így nagy 
örömmel tettem eleget e kérésnek, mely az volt, hogy 
néhány mondattal mutatkozzam be Sényő 
lakosságának. 
1977. február 5-én láttam meg a napvilágot 
Újfehértón, református család első 
gyermekeként. Édesapám Papp Sándor, 
ügyvezető igazgató az általa alapított cégnél. A 
cége mellett azonban festőművész. 
Édesanyám Szarka Jolán, szintén a családi 
vállalkozásban dolgozik. Gyermekkorom 
legszebb emlékeit megoszthattam 
szeretett öcsémmel, akit 
Papp Leventének hívnak, 
a foglalkozása 
mérlegképes könyvelő. 
Általános iskolás éveim 
alatt zenetanulással is 
foglalkoztam, hat évet 
jártam zeneiskolába 
klasszikus gitárt tanulni. 
A gitárszeretetem mai 
napig megmaradt, hiszen 
az öcsémmel egy 
zenekart alapítottunk, 
mely ma is működik. A 
lelkészi pályára már 
konfirmandus koromban 
elszántam magam, 
hiszen számomra a Káté 

valóban a hitre jutás alkalma volt. Édesanyám 
nagybátyja Szarka László – aki a nagyhalászi 

gyülekezet lelkipásztora volt – hívta fel a 
figyelmem, a Debreceni Református 
Gimnázium Kollégiumára. Így a középiskolás 
éveimet ebben a középiskolában töltöttem el 
kollégistaként. Életem legszebb élményei 
közé tartoznak az itt eltöltött évek. Az 
érettségi sikeres megszerzése után az utam 

egyenesen a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetemre vezetett. Sok tanulás 

és kitartó munka után itt szerezhettem meg 
lelkészi diplomámat. A segédlelkészi 

évemet a Kisvárdai Református 
Egyházközségben töltöttem el 
nagytiszteletű Csiszár Ákos 
esperes-lelkipásztor mellett. 
Nagyon sok tapasztalatot 
szerezhettem itt.  
2001-ben ösztöndíjas 
pályázatot nyertem a Amerikai 
Egyesült Államokba, a 
chicagói McCormick 
Teológiára, ahová el is 
mentem, de rajtam kívül álló 
okok miatt 2001 
szeptemberében haza kellett 
jönnöm. 
Amerikából való hazatértem 
után nagytiszteletű Sipos 
Kund Kötöny esperes-
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lelkipásztor úr azzal az örömhírrel fogadott, hogy 
helyet tud számomra biztosítani a Nyírségi 
Egyházmegye egyik igen kedves gyülekezetében.  
Ez a hely Nyírtét volt. 2001. szeptember 15-én 
kaptam a lelkészi kinevezésemet. Egy kicsit furcsa és 
szokatlan volt ez a találkozás a gyülekezettel, hiszen 
ezelőtt Nyírtéten soha nem jártam és így került bele 
az életembe. 
Én hiszem azt, hogy Isten akaratából kerültem a 
nyírtéti gyülekezethez, hogy hirdessem Isten igéjét és 
vezessem az Isten nyírtéti nyáját. 6 esztendeje 
szolgálok Nyírtéten.  
2005. szeptember 10-én nősültem meg. Feleségem 
Dr. Papp Nikoletta, aki mind a lelkészi, gyülekezeti, 
mind a házas életben hűséges segítőtársam. 

2007. márciusától látom el a sényői református 
gyülekezetben a lelkipásztori szolgálatot. 
Nagy örömmel vettem a gyülekezet, a község 
fogadtatását. 
Itt köszönöm meg minden kedves testvérünknek 
mindazt a segítséget, melyet tapasztaltam ebben a 
néhány hónapban. 
Megköszönöm Istennek, hogy erőt és hitet ad a 
sényői szolgálatok elvégzéséhez. 
 
Sényő minden lakosára Isten áldását kérem! 
       

Papp Krisztián 
lelkész 

Sport 
 

Befejeződött a 2006-2007-es szezon a „VOLÁN-SÉNYŐ” SC Labdarúgó Klub csapatainak. 
Az óvodásoktól a felnőtt csapatig szinte minden korosztályában szerepelt a csapat. 
 
Az U-7-es csapat - a sényői óvodás gyerekek –, az U-9, U-11-es csapatok – az iskolások – 
Baktalórántházán vettek részt egy tornán, ami a NUPI Utánpótlás Program keretein belül 
került megrendezésre ősszel és tavasszal 3-3 fordulón át. A tornán az ügyes és tehetséges 
gyermekek kiválasztása volt a fő cél, akik bekerülnek a megyei válogatottba. 

 
U-13-as csapatunk – az iskolások – Kemecsével és Baktalórántházával játszott ősszel 

és tavasszal 6-6 fordulót. Sajnos csak a második helyen zártunk Baktalórántháza 
mögött. Így a tavalyi évhez képest az idén nem sikerült a megyei döntőbe kerülni, 

azonban a második helyezés is szép teljesítmény, hiszen végig versenyben voltunk az első hely megszerzéséért. 
Csak az utolsó fordulóban dőlt el az első hely sorsa. 
 

U-17-es serdülő csapatunk az NB II – NB III bajnokságban 7. helyezést ért el. Az őszi helyezéshez képest eggyel 
lejjebb estünk. Ez a helyezés is szép eredmény, hiszen a 16-os mezőnyben 14 városi csapat van, a sényői csapat 
több nagyvárost is megelőzött. Ebben a csapatban több tehetséges gyerek játszik, akik jövőre ifjúsági csapatunkban 
is szép eredményeket érhetnek el. 
 
U-19-es – ifjúsági – csapatunk az NB II – NB III bajnokságban nagyon szép eredményt ért el. A 16-os mezőnyben a 
második helyezést sikerült megszerezniük, megelőzve több nagyváros ifjúsági csapatát is. Kizárólag a Debrecen 
csapata tudott bennünket megelőzni. A csapat a második helyezéssel jogot szerzett a rájátszásra, az NB I-be való 
felkerülésre. Csapatunk a Diósgyőr csapatával fog kétszer játszani, oda-visszavágós rendszerben. Az első 
mérkőzés 2007. június 13-án /szerdán/ került megrendezésre, a visszavágót pedig 2007. június 16-án /szombaton/ 
játszották. Csapatunknak gratulálunk a kitűnő eredményekhez. 
 

Felnőtt csapatunkból a tavaszi bajnokság előtt 3 ember távozott. Kóka Róbert Tuzsérra, Ruska Tamás Kemecsére, 
Bodnár Gábor pedig Alsónémedibe igazolt. Helyükre egy játékos érkezett Bagoly Zoltán személyében a Kölyök FC-
ből. 18-as kerettel kezdtük a bajnokságot, ebből 5-6 játékos állandóan játszott az ifi és a felnőtt csapatban egyaránt. 
Ez ki is hatott az eredményre, emellett kapus gondjaink is voltak. A csapat így a 9. helyet szerezte meg. 
A Magyar Kupában viszont a „Volán-Sényő” SC csapata kijutott a főtáblára Beregdaróc és Rohod kiverésével. Fiatal 
csapatunknak ősszel sem lesz könnyű dolga az NB III-ban, de mindent megteszünk a jobb szereplésért. 
 

A „Volán-Sényő” SC tagjai ezúton szeretnék megköszönni a támogatást Sényő Község Önkormányzatának, a 
Szabolcs-Volán Zrt.-nek, egyéni szponzorainak, valamint lelkes szurkolóinak.  

 
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 

Pályázati felhívás! 

A Sényői Önkormányzat Képviselőtestülete pályázat útján meghirdeti az önkormányzat fenntartásában 
üzemelő konyha vállalkozói formában történő működtetését. Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban 

dr. Kardos Csaba jegyzőnél.


