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Meghívó
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, 

szórakozni vágyó lakost

2017. augusztus 12-én 
tartandó

Falunapunkra,
mely hagyományainkhoz híven az IKSZT udvarán kerül megrendezésre.

A nap programjai:
1200  Ökumenikus Istentisztelet – Újkenyér szentelés a három történelmi egyház részvételével az IKSZT  

 udvarán, valamint a futballpálya ünnepélyes átadása, megszentelése.
1300  KÖZÖS EBÉD 

 mely csak a helyszínen fogyasztható, nincs lehetőség az étel elhordására.
1400  Ünnepi műsor
  Délután vidám, szórakoztató és meglepetés műsorok a színpadon.
1600  Péter Szabó Szilvia akusztik koncert
2000   A Sényői DanceSing gálaműsora
2200  TŰZIJÁTÉK
2230  UTCABÁL

A zenét Sipos Ferenc szolgáltatja.
A délután folyamán ugrálóvár várja a gyerekeket!



2 2017. augusztus

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HÍREI
A Képviselő-Testület az elmúlt időszak alatt az alábbi fontosabb döntéseket hozta:

Rendeletet alkotott:

• 5/2017.(IV.11) önkormányzati rendelet a sportról 

• 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelettel jóvá-
hagyta az önkormányzat 2016. évi zárszámadását

• jogszabályi változások miatt pontosította a 
7/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelettel a ta-
lajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról 
szóló 8/2013. (IX.06.) önkormányzati rendeletet.

A rendeleteken kívül számos határozat is született: 

• hozzájárult a testület, hogy a Sényő – Carnifex Fut-
ball Club pályázatot nyújtson be a 2017/2018. évad-
ra vonatkozó TAO – fejlesztési program keretében a 
Sényő, Kossuth u. 33. szám alatti ingatlan fejleszté-
sére. 

• egyetértett a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 
2017.12.31. napjával történő megszüntetésével.

• döntött arról, hogy a sényői háziorvosi ellátást 2017. 
09. hónapig a jelenlegi formában működteti tovább, 
azaz a háziorvosi feladatokat fenti időpontig a Ger-
zon Prevent Bt. látja el, 2017. 09. hónapban újra 
megtárgyalja a kialakult helyzetet, és dönt a házior-
vos személyéről. 

• Sényő Község Önkormányzatának 2017. évi közbe-

szerzési tervét elfogadta. A terv szerint 2017. évben 
két eljárás kerül lefolytatásra

• 1) Az eljárás megnevezése: Sényő település terüle-
tének vízrendezése 

• Tervezett eljárástípus: nyílt eljárás nemzeti eljárás-
rendben

• Az eljárás megindításának (tervezett) időpontja: 
2017.05. hó

• Az eljárás tárgya: Sényő község csapadékvíz-elveze-
tési rendszerének átépítése.

• 2) Az eljárás megnevezése: A szociális alapellátás 
fejlesztése

• Tervezett eljárástípus: nyílt eljárás nemzeti eljárás-
rendben

• Az eljárás megindításának (tervezett) időpontja: 
2017.05. hó

• Az eljárás tárgya: A jelenlegi Szociális Szolgáltató 
Központ épülete mellé új Alapellátási Központ épí-
tése

• A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadta.

• Elfogadta a képviselő-testület a Sényő Carnifex Fut-
ball Club, a Sényői Polgárőr Egyesület, az IFI ZÓNA 
Sényőért Ifjúsági Egyesület, a Sényői Nőszövetség, a 
Szülői Munkaközösség, a Sényőért ’99 közalapítvány 
a civil szervezetek beszámolóját az önkormányzati 
támogatás felhasználásáról, és a 2016. évi szakmai 
munkájukról:

• Szintén elfogadásra került a Kemecsei Orvosi Ügye-
leti Társulás 2016. évi zárszámadása.

• Módosításra került a Sényői Kölcsey Ferenc 
ÁMK Alapító Okirata. A módosítás lényege, hogy 
2018.08.31-ig tovább működteti az egységes óvo-
da-bölcsődét is. 

(Dr. Demeter Gabriella  jegyző)

Akiket üdvözlünk„Mikor a gyermek gőgicsél,
az Isten-tudja, mit beszél!

Csak mosolyog és integet…
Mit gondol? Mit mond? Mit nevet?

S mint virággal az esti szél,
az anyja vissza úgy beszél,
oly lágyan és oly édesen…
De őt sem érti senki sem.

Hogy mit beszélnek oly sokat,
apának tudni nem szabad:
az égi nyelv ez, mély titok.

Nem értik, csak az angyalok.”
(Gárdonyi Géza: Mikor a gyermek…)

Terdik Lili 
(2017.04.03.)

Nagy Róbert
(2017.05.15.)
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SÉNYŐ BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS I. ÜTEM

TOP-2.1.3-15-SB1-Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések
A pályázat megítélt összege: 199.215.678 Ft 

A projekt kezdete: 2017. június 01. 

A projekt befejezése: 2018. augusztus – szeptember 
Vízelvezető csatornák rekonstrukcióját terveztük a tele-

pülés egy részén, ahol döntő jelentőségű problémát okoz a 
lehulló csapadékvizek elvezetése. A domborzati viszonyok 
miatt szakmai szempontok indokolják a magasabban lévő 
területek csapadékvizeinek visszatartását. Ezáltal a mélyebb 
területek elöntései megakadályozhatók. Összesen 3795,2 
méter hosszan terveztük a csatorna felújítását, melyből: 

• 2550 m nyílt burkolat 
• 629,9 m zárt csatorna 
• 615,3 m kapubejáró, áteresz. 
Érintett útszakaszok: 
 • Kossuth Lajos utca teljes szakasza 
• Apagyi utca teljes szakasza 
• Szabadság utca Kossuth utcára vezető szakasza 
• Rákóczi utca Kossuth utcára vezető szakasza 

(Nyírtura felől) 
• Petőfi Sándor utca Kossuth utcára vezető szakasza 
• Ady Endre utca Kossuth utcára vezető szakasza 
• Kossuth Lajos köz – Szabadság utca kereszteződé-

sétől a Kossuth utcáig. 
A zárt csatorna a helyigény miatt kerül megépítésre, mi-

vel a nyitott csatorna közterületen, a védőtávolságok be-
tartásával nem valósítható meg. A vízgyűjtő mérete és a 

domborzati adottságok teret nyújtanak a vízgazdálkodási 
beavatkozáshoz. 

A település által érintett terület, a felső vízgyűjtő területre 
érkező vizek betározására tervezzük a záportározót meg-
építeni, Sényő 097/3 hrsz. („kátyú”) alatt található bel- és 
külterület határán.

A záportározó környezetének rendbetétele is szerepel a 
tervek között. 

(Páll-Szőke Ágnes)

Sényői Környezet– és Ifjúságvédelmi Polgárőr Egyesület  
Köszönetnyilvánítás

A Sényői Környezet- és Ifjúságvédelmi Polgárőr Egyesület köszönetét fejezi ki a Magyar Labdarugó Szövet-

ségnek (1112 Budapest, Kánai út 2.D), illetve   a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Labdarugó Szövetségnek 

a futballmérkőzések biztosításáért kapott 120.000 forint támogatásért. Az egyesület ezen támogatásból kézi 

adó-vevő készüléket, úgynevezett „walkie-talkie”-t szerzett be. Így ezen eszközök segítségével még hatéko-

nyabban tudjuk a futballmérkőzéseket és rendezvényeket biztosítani.

Továbbra is számíthatnak együttműködésünkre!

Tisztelettel: a Sényői Környezet- és Ifjúságvédelmi Polgárőr Egyesület nevében

Hegyesné Kantár Katalin
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Óvodai élet – „Kiscsoportosok leszünk”
Alig búcsúzott el 11 nagycsoportos gyermek óvodánktól, 

már az új bölcsődés és kiscsoportos gyermekek fogadására 
készülünk.

 Mindnyájan tudjuk, hogy mekkora várakozással és iz-
galommal készül a család az óvodára. A szülők többsége 
igyekszik előkészíteni gyermekét az óvodai életre. Beszél-
getnek az óvodáról, be-betérnek séta közben az óvoda ud-
varán játszó gyermekekhez, bekapcsolódnak a Lego–nap 
programjába. 

Vannak szép mesék, versek (Kormos István, Janikovszky 
Éva), melyek közös olvasgatása segít a gyermek számára 
elképzelni, hogy milyen lesz az élet az oviban. Egyet azon-
ban a legjobban előkészített gyermek sem tud elképzelni, 
mi lesz akkor, ha édesanyjától el kell szakadnia. Ez minden 
gyermek számára megpróbáltatást jelent. Nagycsoportos, 
iskolába készülő gyermekekkel beszélgettünk, hogy em-
lékeznek-e arra, milyen volt az első időszak az óvodában? 
Elmondták, attól féltek, hogy nem jön értük az anyukájuk, 
de ha értük jött és velük volt, már nem akartak hazamenni. 
A gyermekek szavaiból megérthetjük, hogy nem az óvo-
dában a rossz, hanem az anyától való elválás ejti kétségbe 
őket. Nem csak a gyermekek, de a legtöbb szülő is szo-
rong gyermeke óvodába kerülésekor. Érzéseik ellentmon-

dásosak. Örülnek, hogy egyre értelmesebb, önállóbb lesz 
gyermekük. Jó hogy végre lesz egy kis szabad idejük saját 
maguk számára, visszatérhetnek munkahelyükre. Ugyan-
akkor az új helyzet feldolgozása számukra is sok nehéz-
séggel jár. Sok anya, ha tudatosan nem is tudja magának 
megfogalmazni, nélkülözhetetlennek érzi saját személyét 
gyermeke életében. El sem tudják képzelni, hogy más fel-
nőttek, idegen óvó nénik, dadus nénik között gyermekük 
jól érezheti magát. Ilyenkor látjuk, hogy az anyuka küldi is, 
marasztalja is gyermekét, ezzel megnehezítve a beilleszke-
dését. Több anyukától tudom, hogy átsírta az első napokat, 
mikor el kellett válni gyermekétől. Van szülő, aki elmegy 
és „visszaoson”, hogy meglesse, mi történik, amikor ő már 
nincs ott. Van, aki telefonál, mert úgy képzeli, egész nap 
kétségbeesetten zokog a gyermek.

Nem csupán a gyermek és szülő számára szorongatóak az 
első hetek, néha hónapok. Sokszor mi, óvónők is mennyi 
bizonytalan érzést élünk át, készülve a gyerekek fogadásá-
ra!

Az óvónők szorongásáról nem szokás beszélni, egy jó 
óvónő – ez él a szakmai köztudatban – minden helyzetben 
feltalálja magát, azonnal képes minden problémát megol-
dani.  

Miért lenne ez így, miért tabutéma még ma is a pedagó-
gus érzéseiről beszélgetni?

Tudom, nem is a gyerekektől tartanak, mert a gyerekek 
„lelkét” azt ismerik, de a szülőktől sokáig tartanak. Attól, 
hogy nem képesek a szülők bizalmát elnyerni, pedig ne-
künk, óvónőknek fontos, hogy gyermekük jól érezze magát 
az óvodában. Se a szülőnek, se az óvó néninek nem kell 
kioktatónak lenni, hanem egymáshoz türelmesnek lenni, 
őszintén megbeszélni a problémákat, természetesen visel-
kedni egymással, hisz nem egymás beosztottjai vagyunk, 
hanem partnerek a gyermeknevelésben. Ha nyugodtak, 
elégedettek a partnerek, könnyebben megy a munka is. 
Gyermekeink beilleszkedése az óvodai életbe zavartala-
nabb lesz, melynek alapja az óvónő és az anya egyenrangú 
együttműködése, kapcsolata. Óvodánk folyamatosan tö-
rekszik arra, hogy megfelelő személyi és tárgyi feltételeket 
biztosítson az idejáró gyermekeknek, és a helyi a nevelési 
programunkban meghatározott célokkal, feladatokkal, te-
vékenységekkel sokoldalúan fejlesszük óvodásainkat. 

A 2017/2018-as nevelési évünk küszöbén, az óvoda ne-
velőtestülete nevében kívánom az új bölcsődés és kiscso-
portos gyerekek minél zökkenőmentesebb beilleszkedését 
az óvodai életbe. Minden gyermek egyéni képességének 
megfelelő fejlesztésben részesüljön és maradjon meg az 
óvoda partnereivel az együttműködő, jó munkakapcsolat. 

Csobánné Mikulás Edit
óvodavezető

Oviballlagás: Molnár Viktória, Koperecz Zalán, Boros Hajnalka,  
Székely Cintia, Papp Milán, Kovács Bálint, Kulcsár Korina,  

Kulcsár Kamilla, Kulcsár Jázmin, Prokai Fanni, Bódi Bianka
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Erzsébet- tábor Sényőn
Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tag-

intézményének tanulói idén már harmadszor vettek részt 
Napközis Erzsébet-táborban. Két hét alatt nyolcvan gyerek 
számára nyújtott 8-16 óra között tartalmas szórakozást, ki-
kapcsolódást. A tábor két turnusban zajlott. A turnus ideje 
alatt a táboroztatási szolgáltatásban részesülő gyermekek 
az iskolai keretek között elkezdett nevelő- és fejlesztőmun-
kára alapozott, aktív pihenést szolgáló, maradandó élményt 
nyújtó, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó fog-
lalkozásokon, illetve a tábor helyszínén kívüli szabadidős 
kulturális rendezvényeken vehettek részt. Komplex nap-
közis foglalkozást nyújtott a gyerekek számára. Az idén a 
Magyi Szabolcs Fejedelem Lovasíjászai Egyesület tanyáján 
töltöttek három napot, ahol a gyermekek megismerked-
tek a Lovasíjász Park területével, állataival. Hétpróbáztak, 
amely során megismerhették eredetmondáinkat, íjászkod-
tak, patkódobáltak, patkószegeltek, valamint futóverse-
nyen vettek részt. Volt még pányvavetés, kötélmászás, ro-
vásírás. A hétpróbát követően a tanulók megismerkedtek a 
különböző lófajtákkal, ápolási módokkal, lószerszámokkal, 
a jurtát felépítő anyaggal, a nemezzel. A nemezelési tech-
nikát is elsajátították. Számháború zárta az egyik napot. 
A lovaglás alapjainak elsajátítsa, a lovaglás minden nap a 
program része volt. Felejthetetlen élményt nyújtott a Má-
riapócsi Nemzeti Kegyhely meglátogatása lovaskocsival. 

Többször került sor a kiscsoportos foglalkozásokra, ami-

kor változatos 
kézműves mun-
kák készültek a 
fedett, belső ud-
varban kialakí-
tott játszóházban 
( g yöng y f ű z é s , 
origami, fonás, 
játékkészítés….).

Ezzel egy idő-
ben foci, kosár-
labda, ping-pong 
bajnokságok zaj-
lottak, de az ár-
nyékos padokon 
kár tyázhattak, 
s a k ko z h at t a k , 
társasjátékozhat-
tak azok, akiknek 
ehhez volt ked-
vük. 

A nyugodt, vidám nyári napokra visszagondolva biztosak 
vagyunk abban, hogy a táborban dolgozó pedagóguscsa-
patnak köszönhetően minden gyermekünk igazi nyári él-
ményekkel gazdagodva kezdheti az új tanévet.

Oktatásról….
A 2016/2017-es tanév vége igen mozgalmas volt iskolánk 

számára. Alig voltunk túl a pályaválasztás izgalmain már 
is újabb események történtek. Május 17-én a hatodik és 
a nyolcadik évfolyam tanulói országos idegen nyelvi mé-
résen vettek részt. Ezt követte május 23-án az Országos 
kompetencia mérés. Mind a két megmérettetés visszajelzés 
arról, hogy tanulóink hogyan tudják alkalmazni az elsajátí-
tott ismereteket. Gyakran halljuk gyerektől, szülőtől, hogy 
ez nem számít, nem jegyre megy. Ez azonban csak részben 
igaz, de a felmérés eredményéről kapott visszajelzés segíti 
az intézményeket abban, hogy objektív képet kapjanak tel-
jesítményükről, megismerjék erősségeiket és gyenge pont-
jaikat a felmért tudásterületeken. Ha egy intézményben az 
adott évben elvégzett mérés eredményei alapján a felmért 
évfolyamokra járó tanulók nem érték el az előírt minimu-
mot, azt az iskola székhelye szerint illetékes kormányhiva-
tal jelzi az intézmény fenntartójának, akinek ezt követően 
intézkedési terv elkészítését kell kezdeményeznie. Az előírt 
minimum:
•  a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és 

legalább fele matematikából nem érte el a 2. képesség-
szintet,

•  a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és 

legalább fele matematikából nem érte el a 3. képesség-
szintet.

A képességszinteket az adott tanévben az országos mé-
rések keretében felmért tanulók begyűjtött teljesítményér-
tékei alapján kell meghatározni pedagógiai, méréselméleti 
és statisztikai számítások alapján. A képességszinteket a 
tanév rendjéről szóló rendelet - évente, az országos méré-
sek lebonyolítása évének megjelölésével együtt - tartalmaz-
za. Természetesen ezek az adatok minden szülő számára 
hozzáférhetőek. A szülők megnézhetik az adott felületen 
hogyan teljesített gyerekük? Fejlődése milyen az előző mé-
réshez képest. Kérek minden szülőt, erősítse gyerekében a 
mérések fontosságát, hiszen ez is képet ad arról, hogy az 
elsajátított ismereteket hogyan tudja alkalmazni, vagy eset-
leg mely terültek azok, amelyek gyengébben mennek, fej-
lesztésre szorulnak. 

A tanév utolsó napjai is izgalmasan alakultak. Június 1-én 
KIP módszertani bemutató órákat tartottunk. Ibrány, De-
mecser, Székely, Berkesz Tiszatelek iskoláiból látogattak el 
pedagógus kollégáink a módszert bemutató foglalkozások-
ra. Tanulóink nagyon szívesen tanulnak ezzel a módszer-
rel. Kiemelik, hogy jó, hogy csoportban dolgoznak, „együtt 
sokkal könnyebb”. Pedagógus kollégáink minden KIP-es 
órára csoportfeladatokkal készülnek, az egyéni feladatok 
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személyre szabottak, képesség szerint differenciáltak, kö-
vetve a tanulók fejlődését. Január óta alkalmazzuk a mód-
szert, látható fejlődés tapasztalható a motiváltságban, szó-
kincs-, szóhasználatban. Bátrabban állnak ki és tartanak 
beszámolót az elkészített feladatokról. Motiválólag hatnak 
a rotálódó szerepek; kistanár, beszámoló, időfelelős, esz-
közfelelős, írnok, csend és rendfelelős. 

Szeptembertől a KIP módszer kibővül DIGI-KIP mód-
szerrel. Május-június hónapban kollégáink részt vettek a 
Robot Lego képzéseken, így újabb módszer alkalmazásával 
fejleszthetjük tanulóinkat. A Lego megépítése során külön-
böző robotokat építhetnek. Egy szoftverben létrehozhat-
nak programokat, melyekkel életre kelthetik a robotokat. 
A Lego Robotok életkori sajátosságoknak megfelelő fejlett-
ségi szinthez igazodnak. Reméljük, az új módszerek segítik 
tanulóinkat a tananyag elsajátításában, szükséges kompe-
tenciák fejlődésében. Az itt szerzett tudással fejlődik sze-
mélyiségük, személyes és szociális kompetenciájuk is. 

Ugyancsak június 1-én avattuk a Nemzeti Összetartozás 
napja alkalmából emléktáblánkat. Tanulóink színvonalas 
műsorral emlékeztek az 1920. június 4-én aláírt Trianoni 
szerződésre és annak következményeire.

Tanulmányi kirándulásra Egerbe mentünk. Sényő Község 
Önkormányzata segített a költségek előteremtésében. Kö-
szönet érte! Egerbe érve megtekintettük a Csodatornyot, a 

Bazilikát. Az Egri Várban maga „Dobó Kapitány” kalauzolt 
körbe minket. Dobó szarkofágja, a panoptikum, a korabeli 
fegyverek, kardok emlékezetessé tették a látottakat. A na-
pot a Dobó téri szökőkutas emlékek zárták. 

Tanulóink június 10-én felléptek a Hősök terén a Buda-
pest Fesztiválzenekar kíséretében. A kétnapos kirándulás 
alkalmával látogatást tettünk a Parlamentben is. Akadtak 
olyanok, akik először jártak itt. 

A 2017. június 17-i ballagáson és tanévzárón 88 tanulónk 
búcsúztatta a tanévet, közülük öten utoljára lépték át isko-
lánk kapuit. Nekik a továbbtanuláshoz sok sikert, kitartást 
kívánunk! Ne feledjétek, iskolánk kapui mindig nyitva áll 
előttetek. 

Most, hogy mindenki a megérdemelt nyári szünetét tölti, 
tekintsünk egy kicsit előre. A 2017/2018-as tanév itt kopog-

tat az ajtónkon. Augusztusban tankönyvosztás. Időpontja: 
2017. augusztus 28. 9-13 óráig. Kérek miden érintetett, 
akinek gyermekvédelmi támogatása van és lejárt, vagy le 
fog addig járni, kérje a megújítását. Iskola ügyelete szer-
dánként 9-12-ig.

Tanévnyitó és első tanítási nap 2017. szeptember 1.(pén-
tek). Ezen a napon a tanítás 12 óráig tart. Megjelenés ün-
neplőben (fehér ing, fekete nadrág, szoknya).

A hátralévő szünetre jó szórakozást, jó pihenést kívánok 
gyereknek, szülőknek egyaránt.

Pataki Lászlóné tagintézmény-vezető
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Jelentős beruházással bővül a Szociális Szolgáltató Központ
Éppen 10 éve annak, hogy a Szociális Szolgáltató Köz-

pontban egy épületbővítés, felújítás során 20 új lakó köl-
tözhetett be a sényői idősek otthonában. Az akkor óvodá-
nak használt épület bővítésére került sor, a régi épület is új 
szigetelést, nemesvakolatot kapott, és májusban a 10 fővel 
induló idősek otthonában az ellátottak létszáma 30 főre 
emelkedett. 

Az első ütemben megvalósult beruházás fenntartása, a 
foglalkoztatottak kötelező létszámfeltételeinek biztosítása, 
a kiszolgálóhelyiségek kihasználatlanságának következmé-
nye a gazdaságtalan, veszteséges működtetés volt. Minde-
zek mellett 2004-ben ezt a férőhelyet szinte azonnal betöl-
tötték az akkor már türelmetlenül váró, ellátásra szoruló 
helyi idősek.

Mivel a helyi önkormányzat vezetése is maximálisan 
tisztában volt azzal, hogy szinte még be sem költöztek az 
első lakók, ez a 10 férőhely gazdaságtalan, óriási, kigazdál-
kodhatatlan költséggel tartható csak fent, szinte azonnal 
megtette a következő lépéseket a férőhelyek bővítésének 
irányába.

A második jelentős forduló 2007-ben következett be, 
ugyanis az önkormányzat minden lehetőséget kihasznált 
a pályázatokat illetően, hogy minél előbb újabb fejlesztést 
tudjon megvalósítani az intézményben.

2007. május 3-án újabb 20 idős ember napi 24 órás ápo-
lásáról gondoskodtunk, így összesen  30 főre emelkedett az 
intézmény lakóinak száma.

Az azóta eltelt 10 évben nagyon sokszor olvastuk, hallot-
tuk, hogy Magyarországon is öregszik a társadalom, roha-
mosan emelkedik az idős lakosság száma.

 Így van ez Sényőn is. Alig telt el néhány év a beruhá-
zás második üteme óta, és ismét kinőttük meglévő férő-
helyeinket. Egyre több idős ember került krízis helyzetbe, 
kérte azonnali felvételét az idősek otthonába, de sajnos a 
várólistán szereplők száma folyamatosan emelkedett, nem 
tudtunk mindig időben segíteni a helyi lakosságon sem. 
Jelenleg is az engedélyezett férőhelyeken lényegesen több 
embert látunk el, mint amennyit a működési engedélyünk 
megengedne.

Sajnos 2006 óta nem írtak ki újabb pályázatot idősek ott-
honának bővítésére, sőt kormányzati szinten is férőhely-
stopot rendeltek el, még sajáterős beruházás esetén sem 
adnak működési engedélyt újabb férőhelyek létrehozására.

Természetesen az utolsó fejlesztés óta is folyamatosan kö-
vettük a pályázati kiírásokat, szinte vadásztuk a lehetőségét 
annak, hogy hogyan tudnánk mégis fejleszteni intézmé-
nyünket.

Szerencsénkre 2016-ban háromszor is tudtunk pályázatot 
benyújtani Idősek Nappali Ellátásának fejlesztésére, míg-
nem a harmadik pályázatunk nyertes lett, így jelenleg egy 
teljesen különálló épületcsoport megvalósítására 85. 760 
ezer forint vissza nem térítendő állami támogatást kaptunk. 

Hála Istennek, a 100 %.os intenzitású támogatás révén, 
szeptember elején egy teljesen új, 340 négyzetméter alap-
területű Idősek Nappali Ellátását szolgáló épület kivitele-
zését kezdhetjük meg. Ebbe az új épületbe fog átköltözni 
az irodai rész, valamint az idősek klubja, itt lehet majd in-
tézni a szociális étkezéssel, házi segítségnyújtással, idősek 
klubjával és idősek otthonával kapcsolatos adminisztrációs 
ügyeket. Az irodával egyszerre átköltözik majd a klub is, 
és terveink szerint a felszabadult épületrészeket át tudjuk 
adni az idősek bentlakásos otthonának használatára.

Ezzel a beruházással az idősek klubja is megérdemelt he-
lyére kerül, mivel az elmúlt években a bentlakásos részleg 
kiszorította tágasabb, eredeti helyéről.

Jelenleg a várólistánkon szereplő kérelmezők közel egy 
évet várnak a kérelem beadásától számítva a férőhely elfog-
lalásáig, így ezeken a felszabaduló helyeken a krízishelyzet-
ben lévő időseket is nagyobb eséllyel tudjuk majd fogadni 
az otthonban.

Az új épület az intézmény előtt kiépült park folytatásában, 
a jelenlegi irodarésszel szemben épül meg, a most még ki-
használatlanul álló telekrészen.

Napjainkban az építési és kiviteli tervek engedélyezési sza-
kaszánál tartunk, szeptemberben megkezdődhet a konkrét 
építési szakasz, és terveink szerint, 2018 tavaszának végére 
el is foglalhatjuk az új épületet.

(Vass Istvánné)

Akiktől búcsúzunk….
Török Imre

Vida András
Szanics Andrásné 

Barta János 
Szabó Kálmán 

„Viszontlátásra a földnek porában, 
Viszontlátásra az égi sugárban. 
Viszontlátásra a hold udvarán,
Vagy a Tejút valamely csillagán.”

(Reményik Sándor)
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Rendezvények, események képekben:

Anyák napi felvételek 

Szalonnasütés az otthonban

Kiránduló bentlakóink Tokajban

Klubosok 3D moziban Poroszlón

Kulturális Seregszemlén, Nyírtelken

Csónakázás a Tisza tavon
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Mi történt a könyvtárban?
A könyvtár 2017 márciusa óta – a Könyvtárellátási Szol-

gáltató Rendszer jóvoltából és önállóan is – számos ren-
dezvényt szervezett, melyeken szép számmal képviseltet-

ték magukat a község 
lakosai. Áprilisban Tóth 
Krisztina író-költőt és 
Dr. Hajdu Zsanett bio-
lógus-hatóanyagkutatót 
köszönthettük körünk-
ben, májusban pedig 
ismét vendégül láthat-
tuk Gáspár Ferenc írót. 
Részt vettünk az orszá-
gos Internet Fiestán, 
beneveztünk a Telegdi 
Ágnes írónő által meg-
hirdetett könyvtár-de-
korációs versenyre, az 
iskolával közösen pedig 
szavalóversenyt rendez-
tünk a Költészet Napja 
alkalmából. A májusi 

kézműves foglalkozáson szélforgókat készítettünk, vala-
mint elküldtük a „Kedvenc könyvem” elnevezésű progra-
mon készült fényképeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei KSZR honlapjára (ahol könyvtárunk rendezvényeinek 
több fotója is megjelent már). Útjára indult a „Bibliaórák 
a könyvtárban” elnevezésű programsorozat és megkezdőd-
tek a KönyvtárMozi vetítések – előbbi az idősebb, utób-
bi inkább a fiatalabb korosztály nagy örömére. A megyei 

könyvtártól komplett olvasói számítógépet, multifunkciós 
nyomtatót (fénymásolót, scannert), fényképezőgépet és 
természetesen sok-sok új könyvet kaptunk. 

Egy kis ízelítő a kínálatból azok számára, akik 
még csak most veszik fontolóra a beiratkozást: 

Szepes Mária: A Vörös Oroszlán; Stephen King: Rémál-
mok bazára; Dr. Csernus Imre: A nő – Csajsziknak; C.S. 
Lewis: Narnia; George R. R. Martin: Trónok harca (5 kö-
tet); R. Kelényi Angelika: Szulejmán és a kolostor rabja; 
E.L. James: A szürke ötven árnyalata (trilógia); Nógrádi 
György: 40 év alatt a Föld körül; Gary Chapman: Az 5 sze-
retetnyelv; Paulo Coelho: Az alkimista; Scott McEwen: Elit 
mesterlövész… és természetesen rengeteg mesekönyv és 
ifjúsági regény a fiatalabb korosztály számára. Szeretettel 
várjuk érdekes könyvekkel és színes programokkal régi és 
új olvasóinkat!

(HSzCsA)
„Olvasni alap. Nincs menekvés. Muszáj. Egy ideig az is 

mindegy, hogy mit. Aztán persze tovább kell lépni, fel kell 
nőni dolgokhoz. […] Légy nyitott, légy befogadó, és olvass. 
Használd a fantáziádat, képzelegj, álmodozz, mert ez az 
egyetlen menekvési út a ma sötétségéből. Ne mindig a művelt-
ségért olvass. Olvass a fesztelen vidámságért, a szerelemért, 
a halál megértéséért. Ma már nem tanulhatsz meg érezni, és 
boldognak lenni e nélkül. A facebook nem olvasás. Használd, 
nevess rajta, és éld meg a XXI. század újfajta társadalmi, 
társasági életét. Nem baj az, hogy van. A maga korában a 
színház volt elítélendő, aztán a mozi. Az olvasással sem volt 
ez másként. Féltek az okos emberektől. Nyugodj bele, ma is. 
Nem véletlenül kezdi minden elnyomó hatalom azzal, hogy 
betilt, eléget könyveket. De te légy szabad. Utazz, és repülj 
úgy, hogy el sem hagyod szobád rejtekét. Hagyd bekúszni a 
napsütést az agyadba akkor, amikor idekint köd van, és röp-
ködnek a mínuszok. Az olvasás türelemre és megértésre ta-
nít. Önzetlenséget ad. De ne élj vissza azzal, amit ad, amivé 
válsz általa. Magadat tedd színessé és érdekessé, nem máso-
kat akarj szürkének, és unalmasnak látni, láttatni általa. Az 
olvasás az egyetlen olyan út, ami elvisz majd valahova.” 

(Vaskó Ilona)
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Észtországban jártunk!
Nagy élménnyel gazdagodhatott a Sényői DanceSing 

Tánccsoport.  Egy fantasztikus utazáson vehettünk részt 
2017.04.24. - 2017.05.02. között. Eljuthattunk Észtor-
szágba, a Balti tenger keleti partjára. Csodálatos, eddig 
még soha nem látott helyeken járhattunk, és rengeteg új 
élményben lehetett részünk. Hétfő hajnalban 1:30-kor 
indultunk Sényőről a NAGY UTAZÁSRA, melyet sosem 
fogunk elfelejteni. Az odavezető út nagyon hosszú volt, 
bár egy kényelmes busz állt rendelkezésünkre, ami kicsit 
megkönnyíttette a dolgunkat. Hétfő este már Lengyelor-
szágban voltunk, ahol egy éjszakára megszálltunk, majd 
másnap újult erővel, kipihenve indultunk tovább a célig. 
Kedden Palába érkeztünk, Sényő község testvértelepülé-
sébe, ahol szeretetteli fogadtatásra találtunk Weinrauch 
József polgármester részéről. Egy kollégiumban szálltunk 
meg, ahol több szoba állt a rendelkezésünkre. Az épület 
nagyon igényes és tiszta volt, még az alagsorba egy külön 
terem is rendelkezésre állt, ahol próbálhattuk a táncainkat 
az elkövetkezendő fellépésünkre. Szerdán már útra is kel-
tünk és elindultunk Észtország fővárosába, Tallinba, hogy 

a Balti tengeren keresztül Finnországba érhessünk. Tallin-
ból egy tízemeletes hajóval utaztunk, ahol két és fél órá-
ig lebegtünk a tengeren. Csodálatos élmény volt, ahogy a 
tenger közepén hajóval utaztunk, és csak a kék végtelent 
láthattuk. A végállomás Finnország fővárosa, Helsinki volt. 
Egy egész napot tölthettünk ott, és rengeteg látványosságot 
csodálhattunk meg. Megnézhettük a város nevezetességeit, 
híres templomokat, és további városnézéssel töltöttük az 
időt. Egy gyönyörű városban jártunk, szebbnél szebb látvá-
nyokkal gazdagodhattunk. Csütörtökön újra útra keltünk 
és kicsit szétnéztünk Palában. Láthattuk a község intézmé-
nyeit, melyek teljesen elvarázsoltak minket. Megnéztük a 
Polgármesteri Hivatalt, a Művelődési házat, a könyvtárat és 

az oktatási intézményeket. Végtelenül igényes, tiszta, ren-
dezett és nem utolsó sorban modern világba csöppentünk 
egy kis időre. Az iskolában szauna állt rendelkezésére mind 
a gyermekek, mind a felnőttek számára, illetve a csengőszó 
zeneként szólalt meg az iskolában. Nagy hatást gyakorolt 
ránk az óvoda, illetve annak egész működése. A kisgyer-
mekek egy színdarabbal leptek meg minket, melyekben 
énekeltek, amit az óvónő zongorával kísért. A jelmezek, a 
díszlet és elsősorban a gyerekek műsora nagyon látványos 
volt, a kicsik gyermeki szívvel, izgulva adták elő műsoru-
kat. Még aznap egy kastélyba is jártunk, illetve egy fatelepet 
nézhettünk meg, ahol a fafaragó különböző állatokat, illet-
ve játékokat, játszóházakat faragott. Egy bagoly faragásá-
nak mi is részesei lehettünk, amit azt hiszem, nem felejtünk 
el. Az este egy ismerkedős estnek ígérkezett, ahol az észt 
tánckultúrát is megismerhettük. Egy rögtönzött fellépésre 
is sor került, így adtunk egy kisebb kóstolót a vasárnapi fel-
lépésünkből.  Pénteken ismét nevezetességeket láthattunk, 
hiszen megnéztünk egy Ortodox templomot, melynek ér-
dekessége volt, hogy annak működését, illetve az ortodox 

vallás szokásait is megismerhettük. Jártunk egy hófehér ho-
mokkal belepett tájon, illetve bementünk a Múzeumfaluba, 
ahol Észtország hagyományait, öltözeteit ismerhettük meg. 
Orosz ételeket tudtunk megkóstolni a múzeum melletti ét-
teremben, melyet finom kávéval és teával fogyaszthattunk. 
A nap végén Oroszország határvonalán jártunk, ahol gya-
korlatozó katonákat láttunk. Szombaton múzeumokat láto-
gattunk meg. Először a Szépművészeti Múzeumot néztük 
meg, ahol idegenvezetéssel sikerült Észtország múltját és 
jelenét végigkövetni. Mindannyian csodálkoztunk azokon, 
amiket láttunk. Észtország valóban a modernizáció vilá-
ga. Csodálatos és hasznos élmény volt látni, hogy a világ 
merre fejlődött, honnan indult és hová érkezett. A Szép-
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művészeti Múzeum után ellátogattunk a Játékmúzeumban 
is, ahol régi idők játékait tekinthettük meg. Egy ,,retro játék 
bemutatón” vehettünk részt. Rengeteg baba, játék, bábok, 
amik a szemünk elé kerültek. A délután folyamán Tartu-
ban egy bevásárlóközpontban vásárolgattunk, kávéztunk, 
nézelődtünk. Eljött a vasárnap, a fellépés ideje. Pala Vald 
25. éves jubileumi évfordulóján léphettünk fel, melyen mi 
voltunk a fő műsorszám. Csodálkoztunk, amikor egy palai 
újságban megpillantottuk a nevünket, mint fő fellépők az 
est folyamán, ezt kitüntetésként éltük meg. Az egész nap 
készülődéssel ment el. Smink, haj, ruhák, izgulás… Az-
tán megkezdődött a műsor. A színpadra lépve rengeteg 
embert pillantottunk meg, és ez a sok ember tökéletes kö-
zönség volt. Próbáltunk olyan fellépést adni, melyben kül-
földi slágereket adtunk elő magyarul, és törekedtünk arra, 
hogy az észtországi közönség megismerje a magyarorszá-
gi operetteket is. A fellépés sikeres volt. Hatalmas tapsot 
kaptunk. Az este további részében egy saját kis terem állt 
rendelkezésünkre, ahol rengeteg ételt és italt szolgáltak 
fel nekünk, és beszélgethettünk a palai kedves, barátságos 
emberekkel. Hétfő hajnalban búcsút vettünk Palától és el-

indultunk hazafelé. Az út újra hosszú volt, így hétfő este 
egy éjszakát Lengyelországban töltöttünk. Kedden hazafelé 
útba ejtettük Auschwitzot, a zsidótábort. Megrázó élmény 
volt, de egyszer érdemes mindenkinek elmennie, mert 
néhány megtörtént eseményt csak ott ért meg az ember. 
Szerda hajnalban egy hosszú utazást magunk után hagy-
va két ügyes sofőr segítségével hazaérkeztünk, ahol már 
vártak ránk szeretteink. Eddig még csak egy alkalommal 
írtam a vendéglátásunkról, szándékosan hagytam a végé-
re. Az egész tánccsoport nevében írhatom, hogy az észtek 
vendégszeretete példaértékű. Rengeteg étel és ital állt ren-
delkezésünkre, nem volt olyan reggeli, ebéd, vagy vacsora, 
hogy ne tele gyomorral érkeztünk volna vissza a szállásra. 
Természetesen ehhez kellett Weinrauch Józsi, a mi szere-
tettel teli Józsink kedvessége és figyelme. Köszönjük neki 
ezen az íráson keresztül is azt a sok jót, amit kaptunk tőle 
ebben a pár napban. Emellett pedig természetesen köszön-
jük mindazoknak, akik ehhez az utazáshoz hozzájárultak, 
mert biztosítom Őket, hogy egy olyan élményt hagytak a 
tánccsoport, és annak tagjainak életében, mely örökre szól.

(Kocsis Dóra)

Smaragdalagút
Amikor Sényő és Nyírtura között járunk, a kicsit gö-

röngyös úton haladva egy csodás látvány fogad min-
ket. Ha gyalog, kerékpárral, vagy autóval arra visz az 
utunk, akkor egy gyönyörű és természetes alagúton 
haladhatunk át. A titokzatos, elképesztő alagutat nem 
más, mint az út két oldalán növekvő fák összeborult 
lombja hozza létre. Nappal azért szép, mert, ahogy a 
Nap sugarai átszikráznak a levelek között és lesütnek 
az aszfaltra, az fantasztikus látvány. 

Ha tavasszal járunk arra, akkor 
gyönyörű virágokkal leöntött fá-
kat láthatunk, és kellemes akác-, 
bodza- és vadvirágillatot érezhe-
tünk mindenütt.

Hogyha nyáron tévedünk arra, 
akkor a fák levelein észrevehetjük 
a nyári zivatar esőcseppjeit, mivel a 
Nap megcsillogtatja őket.

Ha ősszel visz arra az utunk, meg-
csodálhatjuk a sokszínű levélruhá-
ba öltözött fákat, és ha szerencsénk 
van, még néhány télre készülődő 
állatot is megleshetünk.

Ha viszont télen járunk arra, ak-
kor az alagút fehérbe öltözik, hi-
szen mindent hó takar el.

Éjjel inkább izgalmas, hogy a sö-
tét alagúton, mint egy barlangon 

haladunk végig. Amikor a Hold fénye megvilágítja a 
talajt, akkor előfordul, hogy egy-egy állat szempárja is 
felvillan egy pillanatra a sötétben. 

Megnyugtató érzés, és fantasztikusan halk hang, 
amikor a szél megsuhogtatja a lombokat. 

Mindig szép és érdekes arcát mutatja ez a titokzatos 
zöld barlang annak, aki erre jár és észreveszi a termé-
szet ritka szépségeit.

(Suba Melissza, 6. osztályos tanuló)
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Sényő – Carnifex FC
A Sényő, Kossuth utca 33. szám alatt a felújítási munká-

latok továbbra is folynak. A TAO pályázat keretein belül 
elnyert 200 fős fedett lelátó, 2 db 10 férőhelyes kispad, új 
labdafogó háló, valamint az egész környezet körbekerítése 
már befejeződött. Ezen felül elkészült még egy fedett lelá-
tó 100 férőhellyel, továbbá a bejáratnál épül a jegyárusító 
helyiség. 

Ám a Sényő – Carnifex Futball Club életében nem csak 
infrastrukturális fejlesztések terén történtek nagy változá-
sok, hanem a személyeket illetően is. Elsősorban a felnőtt 
csapat vezetőedzői posztját betöltő Ember Roland helyét 
Sándor Tamás, négyszeres magyar bajnok tölti be. A csa-
pat július 6-án kezdte meg a felkészülést. A játékosok ke-
retein belül is változások történtek. A kapus poszton Ja-

kocska Csaba helyére Gagyi Sándor került. A kapusokkal 
külön kapusedző foglalkozik Imrő László személyében. 

Távozott a csapattól: Fábri Zoltán, Madzin István, Oláh 
Dávid, Makai István. 

Új játékosaink: Fodor András Kisvárdáról, Lakatos 
László Nyírbátorból, Kállai Gábor Balkányból, Marics 
Gábor Baktalórántházáról, Barcsay Márk Cigándról és 
Fabu Márton Tiszaújvárosból. Köszöntjük őket és sok si-
kert és gólokban gazdag szereplést kívánunk nekik Sényő 
színeiben. 

Egy cél vezérli mind a játékosokat, mind a vezetőket, 
ami pedig nem más, mint az NB III-ba való feljutás. Si-
kerekben gazdag szereplést kívánunk minden csapatunk 
számára a 2017/2018-as szezonra!

(Nagy Brigitta)

„A lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri el a célt.”
(Dan Millman)

2017 máju-
sában Bakta-
lórántházán, a 
Bozsik József 
nevével fémjel-
zett program 
utolsó mérkő-
zése után óriási 
meglepetés érte 
Tóth Kristóf 6. 
osztályos tanu-
lót. Hat focicsa-
pat játékosai kö-
zül őt szólították 
„színpadra” és 

Prókai Kornél tanár úr és a Debreceni Futballakadémia 
megfigyelőjének gratulációi közepette edzője, Rubócz-
ki Tibor átnyújtott neki egy Nyilasi Tibor által dedikált 
futball labdát, egy ólomkristály asztali díszt, egy aranyér-
met és egy emléklapot. Kristóf nem másért kapta ezeket 
az ajándékokat, mint kitartásáért és lelkesedéséért a foci 
iránt – ahogy az a kristály futball labda feliratán is áll: „A 
Bozsik-program 2016/2017-es tanévi körzeti rendezvé-
nyein kiemelkedő teljesítményt nyújtott”. Látogatásomkor 
büszkén mutatta meg nagy becsben tartott ajándékait, és 
mint egy felnőtt, komolyan beszélt arról, milyen út vezetett 
ehhez az eredményhez.

- Már óvodás koromtól kezdve focizok. Az U7-es csapattal 
léptem először pályára, és egészen kicsi korom óta rajong-
va figyelem a „nagyok”, a tehetséges külföldi és hazai focis-
ták játékát, a sok szép megmozdulást, a gyönyörű gólokat. 
Néhányan közülük a példaképeim lettek. Kipróbáltam más 
sportokat is, de a foci tetszett a legjobban, ezt éreztem ma-
gamhoz a legközelebb. Igyekeztem minden mérkőzésen 
részt venni és erősíteni a csapatot még akkor is, amikor 
nem állítottak be és egyetlen percet sem játszottam. Olyan-
kor a kispadról szurkoltam és biztattam a többieket. Úgy 
emlékszem, mindössze egyszer, vagy kétszer hiányoztam 

– lázas betegség miatt – a hét év alatt, fegyelmemmel és 
kitartásommal próbáltam hozzájárulni csapatunk győzel-
meihez.

Igaz, hogy a tavaszi mérkőzéssel búcsút vettem a 
Bozsik-programtól, de nagy álmom, hogy bekerüljek az 
U16-os csapatba, az őszi szezonban már itt szeretném erő-
síteni a Sényő-Carnifex Futball Club együttesét. Úgy ér-
zem, sok-sok edzéssel, helytállással, kitartással és ésszerű 
lemondással erősödik az önbizalmam és el tudom érni a 
céljaimat. Mindent elkövetek majd, hogy jól futballozzak. 
Ha a jövőre gondolok, úgy érzem, a foci mindenképpen 
szerepelni fog valamilyen formában az életemben. Ha 
nem játékosként, akkor sportriporterként, vagy kommen-
tátorként szeretnék majd dolgozni, ha felnövök. A kettőt 
sokan összetévesztik, pedig sok különbség van közöttük: 
a sportriporter – ahogy a nevében is szerepel – interjúkat 
készít sportolókkal, edzőkkel, a kommentátor viszont mér-
kőzéseket közvetít. Nekem mindkét munka tetszik, még-
is az utóbbihoz érzek nagyobb kedvet. Ha ilyen hivatást 
szeretnék választani, akkor médiaismeretet kell tanulnom 
valamilyen erre szakosodott iskolában. Mindent elkövetek 
majd, hogy jó tanulmányi eredményt érjek el és megvaló-
suljon az, amire vágyom.

Hogy idáig eljutottam, nem csak az én érdemem, hanem 
azoké is, akik támogattak és biztattak, akik hittek bennem, 
és akikre mindig számíthattam. Ezért szeretnék köszönetet 
mondani Rubóczki Tibornak, akit egy csodálatos ember-
nek és csodálatos edzőnek tartok, valamint Prókai Kornél 
tanár úrnak. Édesanyámnak és testvéremnek pedig azért 
tartozom köszönettel, mert sohasem értem volna el ezt az 
eredményt, ha nincs meg az a szerető gondoskodás és hát-
tér, amit az évek során biztosítottak számomra. 

A Sényői Igazmondó olvasóinak nevében gratulálok Kris-
tófnak az elért eredményekhez és kívánok az álmodott jövő 
megvalósításához kitartást, bátorságot és szerencsét!

(HSzCsA)  


