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Encsencs Község Önkormányzatának lapja
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Encsencs Község Képviselő-testülete
2010-2014
2010. október 14-én alakult meg önkormányzatunk és a cigány kisebbségi önkormányzatunk
képviselő testülete. Az esküt a helyi választási bizottság elnöke, Szabó Lajos előtt tették le a tagok.
A felállások a következőek lettek:
Polgármester:

Szedlár János
Alpolgármester:

Kóródi András
Képviselő testület tagjai
(szavazatok száma):
Erdélyi Gyula
325
Kóródi András
278
Hornyák Éva
269
Hornyákné
Vasvári Judit
209
Czakó András
200
Trefán János
195
Kisebbségi
Önkormányzat
tagjai
(szavazatok száma):
Czakó András
93
Bizottságok:
Milák Zoltán
63
1. Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Balogh István
56
Elnöke: Erdélyi Gyula, tagjai: Hornyák Éva, Nagy Gáborné
Varga János
54

2. Szociális , Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága
Elnöke: Hornyák Éva, tagjai: Hornyákné Vasvári Judit, Balogh Sándorné
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VALLÁSI HÍREK
Lelkészbeiktatás az Encsencsi Református Egyházközségben
Községünk református gyülekezetébe 2010.
október 10-én lelkészt iktattak be szolgálatába. A
zsúfoltságig megtelt Református Templomban, közel
300 fő jelenlétében Gaál Sándor a Nyírségi
Református Egyházmegye esperese beiktatta
hivatalos tisztébe Fórián Lászlót, a 2009
novemberében megválasztott lelkipásztort.
A beiktatott lelkész igei szolgálatának
alapigéjeként a János evangéliuma 21. részének 1518 olvasta fel. Az ige alapján arról tett bizonyságot,
hogy az ő életében is megvolt annak kísértése, hogy
a lelkészi hivatás helyett előzőleg megszerzett
végzettségei szerinti munkáját végezze. De Krisztus
szava „Szeretsz-e engem” őt is megragadta és rá is a
pásztorolás szolgálatát bízta. Őszinte vallomásként
elmondta, hogy ő is olyan ember, akinek akarata
gyakran szembetalálkozott Krisztus akaratával. De már több mint egy évtizede tudja, hogy a krisztusi „felövezettséget” kell választania, mert ez az Isten akarata. Így fogadta el az Encsencsi Gyülekezet meghívását egy évvel
ezelőtt. És ezt az akaratot keresve és szolgálva kívánja küldetését teljesíteni, amit rábízott a Mindenható Isten.
Lelkipásztorunk megköszönte az áldásokat, jókívánságokat, útravaló gondolatokat, majd a jelenlevőket a közelben
lévő általános iskola tornatermében elkészített szeretetvendégségre hívta.
Fórián László református lelkész

Zarándoklét
Zarándoklét adatott nekem. Pontosabban mindnyájunknak ez a sorsunk, csak az én életemben ez jobban
szembeötlő, így papi életem is lehet parányi tanítás azok számára, akiknek szolgálatára küldve lettem, annak
felismerésére és elfogadására, amit a Zsidókhoz írt levélben az apostol így tanít: „Hiszen itt nincs maradandó hazánk,
inkább az eljövendő után vágyódunk.” (13,14.) Állandó kísértés, hogy erről az alapigazságról megfeledkezzünk.
Ez a zarándoklét nem volt egyértelmű ifjúkoromban, hiszen egyetlen költözés részese voltam 4 éves koromban, s
48 éven át egyértelmű volt, hová megyek haza. Ám papi életem tényleg vándorélet volt. Életem állomásai:
Sátoraljaújhelyben születtem – régen. Tolcsván nevelkedtem, ott jártam ki az áltanos iskolát; Pannonhalmán jártam
gimnáziumba, ott érettségiztem. A teológia tanulmányaimat Nyíregyházán kezdtem Két év után Budapestre kerültem,
a Központi Szemináriumban fejeztem be négy évvel később tanulmányaimat. 1969 házasságkötésem és pappá
szentelésem éve. Első állomáshelyem a papi szolgálatban Máriapócs volt. Négyévi káplánság után kerületem
Kálmánházára, már önálló lelkészi szolgálatra. Itt 5 esztendőt töltöttem, majd következett Kisléta, ahol 11 évet
töltöttem fizikai és lelki építés feladatával. 1989-ben kerültem Orosra, ottani hatévi szolgálatom alatt szintén jutott a
fizikai építkezésből. (Itt is, előző helyemen is lelkészlakást építettem – nem egyedül!) Ezt követte a debreceni
szolgálatom 10 éve, ahol már nem magamnak és utódaimnak, hanem az Úrnak építhettem hajlékot. 2005-ben Budán
találtam magam, abban a templomban, ahová kispapként négy éven keresztül olyan szíves örömmel jártam. Most
pedig itt vagyok…
Ahogy haladtam korban, (bölcsességben nem nagyon), úgy fogalmazódott meg bennem egy-egy állomáshelyemre
érkezve az az érzés, gondolat: talán az Úr rajtam keresztül akar megszólítani egy-két, esetleg néhány embert. Ezzel a
szent meggyőződéssel vagyok mostani szolgálathelyemen – örömmel, reménnyel.
Volt, hogy kértem magam más állomáshelyre, s ha nem azt kaptam, amit kértem, – de mindig többet annál, mint
amennyit érdemeltem. Reményem végső kicsengésében arra irányul, hogy ha zarándokutam véget ér, az valóban célba
érkezés lesz, ahová bűneim, gyarlóságaim, mulasztásaim miatt bocsánatot nyerve érkezhetek, mely boldog véghez
esendő voltom ellenére másokat is hozzásegíthetek szolgálatommal.
Erre a boldog végre szabad velem együtt másoknak is készülni, s a Halottak Napja közelségében derűs lélekkel
gondolni.
Verdes Miklós piricsei, encsencsi parochus
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HIVATALI HÍREK
ÁTFOGÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ENCSENCSEN
Nagy volumenű komplex településfejlesztést vittünk véghez Encsencsen. A projekt nettó költségeit
az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya 100 százalékban támogatta, az Önkormányzatot
saját erőként a beruházás áfa tartalma terheli.
Egy település képét alapvetően meghatározza, hogy milyen képet fest a központja. A rendezett és
minőségi szolgáltatásokat nyújtó településkép elengedhetetlenül szükséges az itt élők kiegyensúlyozott
hétköznapjaihoz és kulcsfontosságú szerepe van abban, milyen az első benyomásuk az ide látogatóknak.
Ezeket a szempontokat látta világosan a pályázó, Encsencs Község Önkormányzata, amikor 2009. 10. 20-án
hozzáfogott a „Településfejlesztés Encsencsen” című projekt megvalósításához. A pályázó számos elemet
épített projektjébe, minek köszönhetően nemcsak a Polgármesteri Hivatal épülete újult meg (tetők,
hőszigetelők, nyílászárók), de sort kerítettek a település központjában elhelyezkedő park környezetrendezésére is (növénytelepítés, térelemek elhelyezése, burkolatcsere). Az újonnan kialakított
játszótér az uniós irányelvnek megfelelően akadálymentes környezetben biztosítja a gyerekek és a családok
számára az önfeledt kikapcsolódás feltételeit. A park melletti buszmegálló rendbetételének szintén fontos
szerepe van a kiegyensúlyozott, harmonikus élettér kialakításában.
Tisztán kivehető, hogy a projekt megvalósulása átfogó célkitűzéseket szolgál. Az Önkormányzat
mindenekelőtt a település népességmegtartó erejét kívánta megerősíteni az elsősorban az itt élők, a
családok érdekeit szolgáló átfogó fejlesztéssel. Amihez persze szorosan kapcsolódnak a turisztikai
szempontok is. Összességében tehát elmondható, hogy közel egy év alatt sikeresen megvalósult projekt
mindenképpen hozzájárul Encsencs sikeresebb kistérségi szerepvállalásához az Európai Unió és a Magyar
Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatással,
melynek összege 49.954.991 forint.
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Fakitermelés
Változás a hulladékszállításban
Az elmúlt időszakban
a
hulladékszállításnak
egy modernebb formája
vált lehetővé a mi településünkön
is. Minden
lakóingatlan részére kiosztásra került egy-egy
120 literes hulladékgyűjtő
tartály. Ez a módszer a lakosság számára tisztább
és esztétikusabb környezetet biztosít, és egyben
szolgáltató munkáját is.

megkönnyíti

Önkormányzatunk tavasz végén, nyár elején
hirdette meg a tűzifa beszerzés elő-takarékossági
programját. A település valamennyi családját megkerestük azzal a lehetőséggel, hogy havonta egy
bizonyos, önként vállalt összeg befizetésével biztosítsa
magának a téli tüzelőt. Az önkormányzat biztosította,
hogy az elő-takarékosságnak megfelelő mértékben
részletfizetési kedvezménnyel ad ki fát. Erre az együtt
működésre 73 család esetében került sor, akik 2010.
október 19-én hazaszállították az őket megillető
tűzifát. A továbbiakban lehetőség volt a tűzifa
készpénzes megvásárlására is.
a

G. Nagy László jegyző

Szabó Dóra
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CIVIL OLDALAK
Az ICEE közösségfejlesztő programjai
Az ICEE, mint helyi ifjúsági egyesület 2010-ben kiemelten kezeli a természet-és környezetvédelmet,
valamint a falu lakosságának generációk közötti kapcsolatok erősítését. Ismeretes, hogy a megszokott,
rendszeres helyi ifjúsági programok, mint a téli teremfoci torna, a félévenkénti Ulti- és Pókerbajnokság, a
Sivadó Robi ( Sivi) által szervezett lanpartik és a túrázások mellett minden évben nyújtunk be pályázatokat
olyan programokra, amelyek költségeit nem tudná fizetni egy ifjúsági szervezet.
Az idén, 2010-ben három közösségi pályázatunk került beadásra:
1. Ifjúsági modellprogram a kistérségben, amelyben 1 fő fiatal foglalkoztatásával, a kistérség többi
falujában is meg akartuk mutatni a fiataloknak és az önkormányzatoknak, hogyan lehet jól működtetni
egy szervezetet. Sajnos forráshiány miatt elutasították (5 millió Ft).
2. A helyi roma fiatalok fejlesztésére nyújtottuk be a másik pályázatunkat, amelyben lehetőséget kap a
roma közösség is, hogy a fiatalok egy aktív, jól működő szervezetté alakuljanak és eljussanak egy olyan
szintre, hogy önállóan képesek legyenek szervezetüket működtetni és fenntartani. A döntés a
pályázatról még folyamatban van (880.000 Ft).
3. A generációk közötti kapcsolatalakítás lett a fő célja „Az utcák harca, avagy a szomszédom az
ellenségem” című vetélkedősorozatnak, amelyben a falu apraja-nagyja szerepet kapott. A pályázat
250.000 Ft támogatást kapott, a program szeptemberben megvalósult.

ICEE fejlesztési információk
A „SZEM” korábbi számában már adtunk hírt arról, hogy az encsencsi szabadidőparkban az ICEE egy
többfunkciós ökoturisztikai ifjúsági központ és egy 30 férőhelyes ifjúsági szálláshely kialakítására
nyújtottunk be pályázatot az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban. Nagy örömünkre a tervezett
fejlesztés első részére megkaptuk a támogatási határozatot, ami azt jelenti, hogy 35 millió Ft értékben
megnyertük a pályázatot, amit 2 éven belül meg kell valósítanunk. Megépíthetjük a 9 db sportteret, a
kaland-kötélpályát, az információs központot, megvehetjük a terepbicikliket, az air-soft- és
íjászfelszereléseket, és három évig működtethetjük ebből a pályázati összegből. De még várjuk az ifjúsági
szálláshely megépítését támogató határozatot, ami önálló pályázatként lett beadva.
Ha minden a terveink szerint halad 2011 nyarára elkészül az az ifjúsági központ, ahol gyerekek-fiatalok,
baráti társaságok, családok tölthetik el kellemesen a szabadidejüket a friss levegőn, aktív mozgással, egyre
egészségesebben élve. Működtetését természetesen fiatalok fogják ellátni, így munkahelyet is teremtünk a
képzett ifjúságnak, segítjük a helyben maradásukat.
Hornyák Éva

Ulti- és Pókerbajnokság
2010. október 02-án rendeztük meg X. Ulti- és II. Póker bajnokságunkat, melyen szép számban gyűltek
össze a kártyakedvelő férfiak és fiatal fiúk, hogy megmutathassák egymásnak cseles eszüket. A verseny
izgalmas és egyben szórakoztató is volt, mivel jubileumi jellege miatt egy képvetítéssel leptük meg
játékosainkat, melynek képeit az elmúlt 5 évből gyűjtöttük össze. Vacsorára szarvas pörkölttel tölthették
meg a hasukat a résztvevők és vendégek.

Ulti bajnokság:
1. Kiss Béla
2. Szvára György
3. Tallódi Lajos

Póker bajnokság:
1. Küzmös Attila
2. Küzmös Róbert
3. Böszörményi László
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„Utcák harca, avagy
a szomszédom az
ellenségem”

Nagy örömömre szolgál, hogy ezt
a programot teljesen önállóan
szervezték az ICEE tagjai, név
szerint: Béres Tímea, Harcsa
Eszter, Nagy Évi, Kóródi Andris
és Kóródi Roli, nekem csak
részben kellett bekapcsolódnom a
programba. Ez azt jelenti, hogy
már kialakult egy olyan ifjúsági
csoport, akik képessé váltak
bármilyen
közös
program
megvalósítására a tervezéstől a
forrásszerzésen
keresztül
a
lebonyolításig.
Az program lényege az volt,
hogy Encsencs térképét kettévágtuk a Bélteki-, a Fő- és a Bogáti
utca mentén, így lett Alsó- és
Felső-Encsencs.
Plakátokon,
szórólapokon hirdettük, hogy 1515 fős csapatok kialakítására lehet
jelentkezni a megadott határidőn
belül egy kikötéssel, a csapatban
lenni kell kisiskolásnak, felső
tagozatosnak, középiskolásnak,
fiatal felnőttnek, középkorúnak és
nyugdíjasnak, ami meg is történt.
A csapatkapitányok kiválasztása

után
Alsó-Encsencs
csapatát
Varga Karcsi, Felső-Encsencs
csapatát pedig a védőnőnk Ani
(Balogh Sándorné) irányította.
Az első hétvégén a Bükkbe
utaztunk a csapatokkal, ahol a
friss hegyi levegőn, aktív túrázás
közben 10 állomáson kellett
elvégezni
a
megadott,
és
legtöbbször a hegyoldalon az
avarban elrejtett feladatokat, mire
felértek a hegycsúcsra a csapatok.
A kb. 7 km-es túraútvonal
megtétele után mindenkinek
jólesett a konyhás nénink (Kovács
Jánosné - Erzsike) főztje, nem
beszélve a kellemes elfáradásról
és a sok-sok nevetésről.
A program második része
itthon, Encsencsen, az ICEE
klubudvarán történt, ahol a
következő szombati napon 9-13
óráig versengtek a csapatok. A
feladatok
ötleteinek
jelentős
részét a középiskolákban, főiskolán, egyetemen tanuló encsencsi fiatalok gólyatáboraikról,
verébavatóikról és egyéb iskolai

rendezvényekről hozták, amit
kisebb-nagyobb nehézséggel oldottak meg a csapatok. Néha
szervezőként mi is szembesültünk apróbb hibákkal, amit rögtönözve kellett korrigálnunk, de
mindenki tanul mindenből, így és
ettől fejlődünk, válunk egyre
jobbá.
A program részletei, fotói,
videó-felvételei megtalálható a
www.encsencs.hu weboldalon az
ICEE menüpontban.
Hornyák Éva

Néhány vélemény a versenyről:

„Tökéletes volt a szervezés, köszönjük szépen, hogy ilyen sok munkát fektettetek bele, hogy jól érezzük magunkat.”
Balogh család
„Minden úgy volt szuper, ahogy megoldottátok! Nagyon „Királyúl” éreztük magunkat!” Böszörményi Miklós (Citrom)
„Az egész család élvezte, jót tett az együttlét, nemcsak a család számára de úgy gondoljuk hogy a csapatok számára is.”
Varga család
„A leglátványosabb és egyben a legviccesebb szerintem a jelmezes-beöltözős feladat volt!” Balogh Tímea
„Maga az érzés, hogy kinn vagy a természetben és kirándulsz nagyon jó volt, az már csak hab a tortán, hogy jókat
nevetsz, pálinkát keresel az erdőben és szarvast faragsz egy csapattársadból.” Varga Zoltán
„A túrázós, hegymászós résszel egy kis egészséges életmódot is beleiktattatok, ez nagyon tetszett. A feladatok
változatosak voltak, mindenki meglelte bennük a kedvére valót.” Balogh Sándorné
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FALUSI HÍREK ÉS ESEMÉNYEK
FELNŐTT KÉPZÉS ENCSENCSEN
Csillagfény Szakképző Iskola és Gimnázium
„ A tudás hatalom! A hatalom benned van!
Élj vele!”
Ezzel a szlogennel hirdette ebben az évben induló szakjait a Csillagfény Iskola, amely a középfokú
oktatásnak ad keretet. Alapítvány által fenntartott több telephelyen működő képzést nyújt olyan tanulni
akaró felnőtteknek, ill. fiataloknak, akik szükségét érzik és lehetőséget látnak az ismeretek gyarapítására a
további boldogulásuk céljából. Pócspetri, Sényő és természetesen Encsencs azok a települések, amelyek
részesei lehetnek a helyben történő oktatásnak.
Nagy örömömre szolgál, hogy iskolánk intézménye túlmutat az alapismeretek megtanításánál, hiszen e
képzések révén, magasabb követelmények elérésével, középfokú végzettség megszerzésére kerülhet sor.
Lehetőség van a 8 osztályos végzettségre, ill. érettségire épülő szakmák elsajátítására. Ha a közismereti
tantárgyak további elmélyedéséhez lenne kedve a tanulni vágyóknak, akkor kiváló pedagógusok révén
érettségit is lehet szerezni. Ebben a tanévben nagy sikert hozott az esti gimnázium, amely 36 lelkes és nagy
motivációval rendelkező tanulóból áll. Nem elhanyagolható az élelmiszer- és vegyiáru eladó szakon lévők
száma sem, akik a környéken lévő lehetőségeket figyelembe véve döntöttek e szakma megtanulása mellett.
A csoport létszáma: 26 fő. A tanulók zömében helyi lakosok, de vannak a környék településeiről is, akik
nagy tiszteletet érdemelve, a távolságok leküzdése révén birkóznak meg a kihívásokkal.
Összességében nagy lehetőséget jelent az Encsencsen élő lakosok számára a továbbtanulás gondolatának
megvalósítása. Jó hangulatú közösségben, kiváló tanárokkal valósulható meg a humán tőke gyarapítása,
amit soha nem veszíthetünk el, legyen gazdasági válság vagy bármilyen nehézség az életben.
Magunkévá tesszük azt, amit megszereztünk, még ha nehézségek árán is, de soha senki nem veszi el
tőlünk.
Remélem –e gondolat révén egyre többen kapnak kedvet a képzésekben való bekapcsolódáshoz a
jövőben és együtt láthatják a helyben történő oktatás előnyeit.
Lengyelné Görög Tünde
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KANGOO
A falu néhány fiatal és középkorú női eldöntöttük,
hogy teszünk az egészséges életmódért, a csinosabb
testalkatért, így 2010. október 13-án iskolánk
tornatermében próbáltuk ki először a kangoo jump-ot.
Mi is az a kangoo jumps?A cipőt eredetileg a
futáshoz tervezték, hogy csökkentsék a terhelést a
„becsapódáskor”. Amellett, hogy rendkívül szórakoztató, fogyaszt és rengeteg pozitív hatása van az
egészségre is. Ez a különleges sporteszköz futás és
aerobikozás közben csökkenti a boka, térd és gerinc
ízületek lehetséges sérülését.
A kangoo, az ellipszis rugói és feszítő szalagjai
révén képes akár 80%-kal is csökkenteni a talajra
érkezéskor fellépő becsapódás erejét.
Jótékony hatásai vannak! Hatékonyan növeli az
állóképességet (12-18%-al magasabb O2 felhasználás),
javítja a keringést, növeli a csont és izomsűrűséget (a
csontritkulás ellen hat), erősíti a gerincet, megfelelő
testtartást eredményezve megszünteti a hátfájdalmat, növeli a motivációt, koordinációt, egyensúlyérzéket
és egyben segít leküzdeni a stresszt.
Tanulmányok szerint a kangoo cipőben végzett mozgás több kalóriát
éget el, mintha ugyanazokat a mozdulatokat normál sportcipőben
végeznénk. Kimutatták, hogy a kangooval 25%-kal több energiát
használunk fel, mint a normál aerobik közben. Használatával egy időben
fejleszthető a test alsó- és felső része, a mozgás örömének köszönhetően
nagy mennyiségű endorfint termel.
Ennek az izgalmas élményt nyújtó cipőnek köszönhetően heti 1 alkalommal járhatunk össze, mi nők egy nagyon jó hangulatú társaságba az
egészségünk megtartásáért és egy kis pihenésért.
Ha van kedved csatlakozz hozzánk!
Béres Tímea

Futball bajnokság
Minden évben részt veszünk a
futball bajnokságon. A 2010-2011-es
szezon
augusztusban
kezdődött,
amely jövő júniusban lesz vége. Az
idei felnőtt bajnokság 16 csapatból
tevődik össze. Az őszi szezonból már
12 forduló lezajlott, ebből felnőtt
focistáink 9-et megnyertek.
Az ifi csapatoknál jelenleg csonkabajnokság áll fenn, mivel nincs mindenhol ifjúsági csapat. Az ifistáink
eddig 7 mérkőzésen vettek részt, melyből 3-at megnyertek és 1 döntetlen lett.
A bajnokság végén az első 3 helyezett egy kupával és éremmel térhet haza, ezen kívül felszerelés
díjazással lehetnek gazdagabbak.
Szurkoljunk együtt csapatunknak, mivel felnőtt labdarúgóink a 4. helyen állnak!
Szabó Sándor edző
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Vége van a nyárnak,
sőt már az ősz is a vége
fele jár. Mi mégis nyári
emlékekről beszélünk,
és nagyon szívesen emlékezünk.
2009. június végén,
július elején indultunk
útnak Berekfürdő felé.
A Nyírségi Egyházmegye táborában találtunk otthonra mind a
31-en. A beköltözés
körül akadtak kisebb
problémák, de Krisztus
szeretetével felül tudtunk rajtuk emelkedni. Sok szép pillanatot élhettünk meg közösen. Reggelenként áhítatokkal indítottuk a napot és este azzal is zártuk le. A hét témája Pál apostol életútja volt,
amelyben felismerhettük a saját életünk örömeit és nehézségeit is. Érdekes előadásokkal
színesítette Fórián László Tiszteletes úr a napokat. A délután a kikapcsolódásé volt, a
helyi strandon süttettük a hasunkat, pihentettük megfáradt tagjainkat. Este sem
unatkoztunk, mert minden napra volt valamilyen játék, amivel egymást szórakoztattuk.
24 órán át olvastuk a Bibliát közel 2000 verset sikerült elolvasni, ami erősítette lelkünket
és edzette testünket és így 1-1 órát mindenki a Biblia mellett tölthetett. Az áhítatokat, az
előadásokat énekekkel kezdtük és zártuk. Az Istent dicsőítő énekek mindenki
kedvenceivé váltak.
Egy nap kirándulni indult a kis csapat. A célállomás Karcag volt, ahol lovas kocsival
járhattuk be a város nevezetességeit, a szélmalmot, az őrlő malmot, a Múzeumot. A kirándulás vége a
határban lévő lovas tanyán ért véget. A házigazda finom ebéddel várt minket, majd lovas bemutatón
vehettünk részt. Nagyon jól szórakoztunk. Köszönjünk azoknak, aki támogatásukkal segítettek: Egyházmegyénknek, községünk Önkormányzatának és az Encsencsi Iskoláért Alapítványnak.
Reméljük jövő nyáron találkozunk!
Egy táborozó

Tisztelgés és
emlékezés háborús
hőseink emlékművénél
Ősz, Mindenszentek ünnepe, halottak
napja’, akkor ez az emlékezés és koszorúzás
ideje az itthoni katonai és polgári áldozatok
emlékművénél és emlékezés – tiszteletadás a
moldáv Balti városában található magyar
hősi halottak emlékművénél. Ez évben is
mintegy
30
órás
autóutat
megtéve
látogattunk el Balti városába 2010. október 29
és 30-án. Encsencs Község Önkormányzata
Képviselő Testületének tagjai és helyi
lakosokból álló delegáció a hagyományoknak
megfelelően megkoszorúzta az emlékművet, elhelyezték a kegyelet virágait, mécsest és gyertyát gyújtottak
hősi halottaink emlékére, melyet a himnusz éneklése zárt. A résztvevők: Szedlár János, Kóródi András,
Erdélyi Gyula, Kóródi Sándor, Biró Gergely, Nagy Gábor és Sivadó László.
Kóródi András Képviselő
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IDŐSEK NAPPALI
INTÉZMÉNYÉNEK
ÉLETÉRŐL
Az Idősek klubja, mint eddig is, hétfőtől
csütörtökig fél 8-tól, délután 16 óráig áll
időseink rendelkezésére, pénteken pedig, fél 2–
ig várjuk a klubtagokat. Természetesen ettől az
időponttól az igényekhez és a programokhoz
igazodva eltérünk. Az intézmény szolgáltatásai
közül leggyakrabban igénybe vett ellátások: az
egészségügyi mérések, segítségnyújtás hivatalos
ügyek intézésében, (időpontkérés, gyógyszeríratás- kiváltás, csekk befizetés, online ügyintézés, felvilágosítás stb.) valamint a társas
összejövetelek alkalmai (kirándulás, közös
fürdő, próbák, név- és születésnapok ünnepei).
Ma a vidéken élő idős ember ennél többre nem
is vágyik, csak egy olyan helyre, ahol senkinek
nincs terhére, meghallgatják, segítenek ügyeik
elintézésében, amit már egyedül képtelen
követni, távolabb élő családtagja, pedig nem
tudja időben megoldani.
Az elmúlt időszakban ellátogattunk két ízben
is a nyírbátori felújított termálfürdőbe, ami
nagyon modern és elnyerte időseink tetszését.
Népdalainkkal felléptünk a piricsei „Kanális
fesztivál”-on és itthon a játszótér és a felújított
polgármesteri hivatal ünnepélyes átadásán.
Megtartottuk idén is az „Idősek Világnapját”
melyre óvodásaink és iskolásaink nagyon szép,
színvonalas műsorral készültek. Szerepeltünk
Fórián László református lelkipásztor beiktatási
ünnepségén, készülünk október végén Karcagra
a Református Egyházkerületi Kórustalálkozóra,
Beszterecre az „Őszikék Népzenei Fesztiválra”
mely rendezvényekre szakmai vezetőnk a nagytiszteletű asszony készíti fel a csoportot. Szokásunkhoz híven „Erzsébet napra”, valamint
karácsonyra is tervezünk nagyobb összejövetelt.
Az intézmény és az egyház által szervezett és
rendezett programok rendszeres résztvevői a
klubtagok, akik az idősek egyesületének tagjai
is. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek, aki együttműködésével bármilyen
módon támogatja intézményünket.
Nagy Jánosné koordinátor
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Encsencsi Nők
Egyesületének hírei
Elmúlt a nyár, őszi színekben pompáznak a
fák, lehullottak a levelek, készül a természet a
pihenésre. Az állatok téli álmot alszanak, de mi
emberek tovább végezzük megszokott faladatainkat. Mindig képesek vagyunk a megújulásra ugyanúgy, mint a természet.
A nyári hónapok az Egyesület életében
tevékenyen teltek, hiszen az általános iskolás
gyerekeink két turnusban táborozhattak a
szomszédos faluban Piricsén, ahol kézművességgel, néphagyományokkal és tánctanulással
lettek gazdagabbak. Mivel terveink közt
szerepelt, hogy újabb néptáncot tanulunk így e
tábor nekünk is jól jött, hiszen a táncházi
próbákon mi is részt vettünk, ahol a Tönköly
zenekar segítségével egy Magyarbődi karikázó
leánytáncot sajátíthattunk el. Köszönet és hála
Szabó Adriennek és az ő szüleinek a Szabó
házaspárnak akik segítettek nekünk, szívesen
fogadtak bennünket estéről-estére, jó hangulatú
táncházi próbákra. Gyönyörködhettünk baba és
festmény kiállításban, valamint koncerteken is
részt vehettünk, ahol zenei élményekkel lettünk
gazdagabbak. További munkájukhoz jó egészséget és további sikereket kívánunk. A nyár
végén szintén Piricsén mutathattuk meg új
néptáncunkat a „Kanális fesztivál”-on.
Majd szeptemberben a Polgármesteri Hivatal és az új Park átadó ünnepségén léphettünk
fel a falu közönsége előtt, ahol sokan megdicsértek minket. Jól estek a dicsérő szavak,
hiszen mindannyian dolgozunk, munka és család mellett szabadidőnkben gyakorolunk, hogy
örömet szerezzünk másoknak, s természetesen
magunknak is.
Terveink között szerepel a hagyományok
ápolása, újabb táncok tanulása: Mikulás napi
rendezvények gyerekeinknek, Karácsonyi Betlehemezés, farsangi szereptanulás, egészséges
életmóddal kapcsolatos programok szervezése,
más civil szervezetekkel valók közös programok lebonyolítása, színházlátogatás.

Hornyákné Vasvári Judit
Egyesület Elnöke
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2010/2011-es tanév
Iskolánk közös fenntartású intézménytársulása 2010. szeptember 1-jével kibővült. Nyírvasvári község
általános iskolája és óvodája társult intézményünkhöz. E tanévben az oktató-nevelő munkánkat 13 tanuló
és 4 napközis csoportban kezdtük el.

A következőképpen alakultak közösségeink:
Osz
tály

Osztályfőnök

Létszám

1.a Vargáné Kóródi Judit
1.b Fencsik Enikő
2.a Harcsa Gáborné
2.b Zengőváriné Soós Tímea
3.o. Oláh Éva
4.a Fehérvári Lászlóné
4.b Fóriánné Rimaszombati Anikó Róza
5.a Fekete Melinda
5.b Radnainé
Mátyás
Napközis
csoportok
és Csilla
vezetőik:
6.o. Kissné Oláh Henrietta
7.o. Zengővári László
8.a Lengyelné Görög Tünde
8.b Fehérvári László

19 fő
18 fő
16 fő
17 fő
21 fő
18 fő
18 fő
21 fő
21 fő
25 fő
25 fő
19 fő
17 fő

Csoport

Nevelők

Létszám

1.a és 4.b
1.b és 4.b
2.a és 2.b
3.o. és 4.a

Hornyákné Vasvári Judit
Villás Istvánné
Nagy Éva
Kerékgyártó Andrásné

25 fő
25 fő
28 fő
25 fő

Nevelők: Jakabné Biró Ágnes
Fülöpné Baracsi Tünde

Szeptembertől a következő szakköreinket
működtetjük:

Szakkör

Nap/Idő

Alsós matematika
Alsós magyar
Alsós tömegsport
Felsős tömegsport
Számítástechnika
Angol
Énekkar

Hétfő 1430-1515
Kedd 1430-1515
Szerda 1430-1515
Kedd 1515-1600
Kedd 1430-1515
Szerda 1430-1515
Csütörtök 1430-1515

Táncoktatás
2008 óta a T-dance Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egyik telephelye vagyunk.
Társas tánc oktatás folyik 2-8. évfolyamokon.
E tanévben 6 csoportban 113 tanuló vesz részt
a képzésben.
Tánc oktató: Kalapos Tibor

Csoportok
2.a és 2.b
3.o.
4.a és 4.b
5.a és 5.b
6.o.
7.o. és 8.a és 8.b

A Nyírbátor és Vonzáskörzet Többcélú Kistérségi
Társulás Szociális és Pedagógiai Szolgáltató Központ
a következő feladatokat látja el:

Logopédia:
1.a osztály (4 fő) péntek 1050-1135
1.b osztály(6 fő) péntek 1145-1230
2.b osztály (4 fő) péntek 1050-1135
Pszichológiai csoportfoglalkozás:
1.a osztály (2 fő) és 1.b osztály(10 fő) szerda 1230-1325

Képességfejlesztő csoportfoglalkozás:
4.a osztály (18 fő) szerda 1325-1410
8.b osztály (17 fő) szerda 1240-1325

Nap/Idő
Péntek 1145-1315
Csütörtök 1145-1315
Péntek 1330-1500
Hétfő 1235-1400
Csütörtök 1330-1500
Hétfő 1430-1600

Vallás oktatás:
Katolikus – Verdes Miklós,
Református – Fórián László
Nap
Kedd

Óra

Csoportok

1240-1325

2-3.o.
5-6.évf.
6.o.
4. évf.
7.o.
1.évf.
7-8. évf. és 3.évf.
8. évf.
és 7-8. évf. konfirmáció

1335-1415

Szerda

1240-1325
1145-1230
Csütörtök
1240-1325
1145-1230
1240-1325

Péntek

1400-1530

Nagy Erzsébet Igazgatónő
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A hosszú nyári szünet után 90 gyermek lepte el óvodánkat szeptember első napjaitól kezdve. Mindez
nem kevés terhet róva az óvodai dolgozókra. A kezdeti nehézségek után egyre jobban kezdenek a
gyermekek belerázódni az óvodai életbe. 3 csoporttal működünk jelenleg is, heterogén összetétellel.

A csoportok összetétele a következőképpen alakult:
Kis - középsőcsoport: 30 fő
Ebből:
hátrányos helyzetű: 28 fő
halmozottan hátrányos helyzetű: 11 fő
Középső-nagycsoport I.: 30 fő
Ebből:
hátrányos helyzetű: 27 fő
halmozottan hátrányos helyzetű: 16 fő
Középső-nagycsoport II.: 30 fő
Ebből:
hátrányos helyzetű: 27 fő
halmozottan hátrányos helyzetű: 19 fő

Óvónők:
Nagyné Móka Anikó
Nagy Gáborné
Dajka: Vass Gyuláné
Óvónők:
Nagy Sándorné
Görög Norbertné
Dajka:
Balogh Istvánné
Óvónők:
Böszörményi Barnabásné
Görögné Mészáros Erzsébet
Dajka:
Kóródi Andrásné

Az óvodapedagógusok munkáját,
és a gyermekek optimálisabb
fejlődését fogja segíteni 3 fő szakember. 1 fő logopédus, aki a
beszédhibákat fogja javítani, 1 fő
fejlesztő
pedagógus,
aki
a
részképesség zavaros gyermekek
fejlődését fogja segíteni, és 1 fő
gyógytornász,
aki
a
rossz
testtartású, gerincbántalmas, lúdtalpas gyermekeken igyekszik
majd korrigálni.
Ha egy szülőnek más szakember igénybe vételére is szüksége
lenne, jelezhetik azt az óvónők
felé, és felvéve a kapcsolatot a

Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjével megpróbálunk segítséget nyújtani.
Ez évben is helyet biztosítunk az egyházak vezetőinek, hogy vallásórákat tartva fejlesszék a gyermekek
vallási kultúráját.
Szeptember óta már megtartottuk a Takarítási Világnapot, ünnepi versekkel, dalokkal kedveskedtünk
az időseknek az Idősek Világnapján, sokat beszélgettünk az állatok védelméről az Állatok Világnapján.
Ezeknek az ünnepi alkalmaknak a szervezéséért mindig egy-egy óvónő felel, akik igyekeznek úgy
szervezni a programokat, hogy azok beépüljenek az óvoda mindennapi életébe, és így időt hagynak a
témák átélésére, megértésére.
Minden kedves kortársamnak, szülőnek és gyermeknek jó és sikerekben gazdag 2010/2011-es tanévet
kívánok.
Nagy Gáborné óvodavezető

Falu véleménye
Értesítem a kedves lakosságot, hogy 2010. december 1-től a Közösségi Ház aulájában egy gyűjtőládát
helyezünk ki „Véleményláda” névvel.
Célunk az, hogy eljusson hozzánk ki mit is gondol a faluban történt eseményekről, újításokról, programokról. Szeretnénk a falu igényeit maximálisan és persze tőlünk telhetően kielégíteni, ezért várjuk a
véleményeket, új ötleteket. A beérkezett észrevételekről tájékoztatást adunk majd a rendszeresen megjelenő
„SZEM” faluújság oldalán is a „FALU SZAVA” címmel.
A ládába az épület nyitvatartási ideje alatt bármikor el lehet helyezni akár névvel ellátva vagy név nélkül
a hozzászólásokat. Bármilyen témához hozzá lehet szólni (természetesen korrekt módon)!
Várjuk mindenki őszinte véleményét, melyeket fejlesztő, építő jelleggel kívánunk felhasználni a további
tervezésekhez.
Hornyák Éva Képviselő
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EGÉSZSÉGÜGY
A Védőnői Szolgálat és az Orvosi Rendelő felújított épületben megfelelő körülmények között működik.
Mindennapi munkánk mellett nagyon fontosnak tartjuk a szűrővizsgálatok szervezését és a minél nagyobb
számban való megjelenést.
Ebben az évben a mammográfiai szűrés negyedik ciklusában vettünk részt. Községünkből minden
ciklusban magas a megjelenések száma. Nagy örömünkre szolgált, hogy ebben az évben a 198 behívott
nőből 183 fő volt a megjelentek száma. Ez természetesen a 45-65 év közötti nőket érinti. Köszönet az
Önkormányzatnak amiért a szervezett szűrés anyagi költségét kifizeti, így nem kerül pénzbe a szűrésen
való megjelenés. Október hónapban indul a méhnyak rák szűrő program, mely a 25-65 éves nőket érinti
akik 3 éven belül nem jártak vizsgálatok. Ezek a nők behívólevelet fognak kapni. A vizsgálatokon való
megjelenését egyénileg kell megoldani, mivel a nőgyógyászatokon a napi rendelési időben fogják a szűrést
végezni. Kérünk mindenkit, hogy ezen a szűrésen is jelenjen meg.
Balogh Sándorné

Demográfia

Összeállította: Tallódi Lajosné
Anyakönyvi adatok

Házasságkötés

Horváth István – László Róza – 2010.06.28.
Farkas Tibor – Czakó Natasa – 2010. 09.09.
Bákonyi László – Kovács Enikő – 2010. 09. 15.
Halálozás









Nagy Sándorné szül.: Fülep Ilona – 2010. 06.09.
Horváth István – 2010. 07. 15.
Beri Gyuláné szül.: Kerecsen Ilona Katalin –
2010. 07.18.
Trefán Jánosné szül.: Karászi Klára – 2010. 07.21.
Gellért Ferenc – 2010. 07. 24.
Átyim Sándor – 2010. 08.20.
Jakab József – 2010. 08.22. (Bélteki u. 96.)
Milák Zoltán – 2010. 10. 07.

Születések
Rácz Róbert, Kevin 2010. 07. 07.
anyja neve: Rácz Hajnalka
Mátyás Lilla, Réka 2010. 08. 10.
anyja neve: Ottmár Ilona
Varga Attila 2010. 08. 09.
anyja neve: Milák Szabina
Jónás Johanna 2010. 08. 25.
anyja neve: Jónás Barbara
Dobi Szebasztián 2010. 09.14.
anyja neve: Dobi Veronika
Milák Alexandra, Lizbett 2010. 09.24.
anyja neve: Milák Alexandra

Sz. E. M.
„Szemes” Encsencs Mindennapjai
Kiadja: Encsencs Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Szedlár János
Felelős szerkesztő: Béres Tímea

Kóródi Jázmin 2010. 10.12.
anyja neve: Kóródi Nikoletta
Jóni Tiffani, Jázmin 2010. 10 12.
anyja neve: Jóni Bettina

A Sz.E.M. eddig megjelenő összes száma digitális
formában is megtalálható a település honlapján:

www.encsencs.hu

VI. évfolyam 3. szám

László Norbert, Armandó 2010. 10. 18.
anyja neve: László Adrienn
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