
 
VII. évfolyam 1. szám                                                             Encsencs Község Önkormányzatának lapja    1 

 

 

 

Tájékoztatom a lakosságot arról, hogy az 
elmúlt időszakban az önkormányzat és Dr. Kiss 
Sándor országgyűlési képviselő megbeszéléseket 
folytatott arról, hogy hogyan lehetne – más 
településekhez hasonlóan – az írott és tárgyi 
emlékeinket összegyűjteni, rendszerezni és 
valamilyen formában megjeleníteni, kiállítani. 

A valamikori TSZ iroda és a Szeszgyár 
tulajdonjoga jelenleg Dr. Kiss Sándoré. Ezekben 
az épületekben nagyon sok régi írott emlék 
maradt fent az elmúlt évtizedek encsencsi 
történéseiről. Közös kezdeményezésünk, hogy 
ezeket a régi iratokat, dokumentumokat 
összegyűjtjük és elsőként egy számítógépes 
adatállományt hozunk létre. A lakosság felé az 
lenne a kérésünk, hogy akinek van az elmúlt 
évekből, évtizedekből olyan írásos 
dokumentuma, fényképe, amely Encsencs 
történetéhez kapcsolódik (TSZ időkről, tanácsi 
rendszerről, régi sport fotók, egyházi, kulturális, 
katonai stb. vonatkozású anyagok) azt kérjük, hogy bocsássa rendelkezésünkre, amíg számítógépen rögzítjük. Ezt 
követően természetesen mindenkinek minden dokumentumot visszaadunk. A dokumentumok, fényképek 
nyilvántartásba vételét követően szeretnénk sort keríteni lakossági interjúkra, beszélgetésekre, melyek során 
elmondhatnák, elmesélhetnék régi történeteiket. Ezekről a beszélgetésekről részletes feljegyzéseket készítünk és ezek 
a történetek, valamint az írásos dokumentumok együtt képezhetik alapját egy Encsencs történetét részletesen 
bemutató tanulmány vagy könyv megjelentetésének. A történetek, írásos anyagok gyűjtésével párhuzamosan 
szeretnénk összegyűjteni olyan tárgyi emlékeket is településünk történetéről, amelyeket egy később kialakításra 
kerülő kiállító teremben elhelyezhetünk és bemutathatunk. Ez a kiállítás a tervek szerint valószínűleg a régi 
Szeszgyár épületben nyílna meg. Természetesen mind az írott, mind a tárgyi emlékek összegyűjtésekor átvételi 
elismervényt adunk az átvett tárgyakról, hogy a személyes jellegű emlékek nehogy elkeveredjenek.  

Ehhez a lassú, de érdekes munkára kérjük a Tisztelt Lakosság segítségét, hogy közös erővel összegyűjthessük az 
elmúlt korszak emlékeit. Úgy gondoljuk, hogy mi a ma élők tartozunk elődeinknek azzal, hogy egyben 
mindennapjainkat megőrizzük és megmutassuk utódaink számára is.  

A gyűjtőmunkával kapcsolatos teendőket az önkormányzat részéről Béres Tímea látja el, aki munkaidőben 
személyesen elérhető a polgármesteri hivatalban, ill. a 42/389-212 telefonszámon. 

Segítő közreműködésüket ezúton is megköszönöm!     Szedlár János polgármester 

Sz.E.M. 
„Szemes” Encsencs 

Mindennapjai 
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HIVATALI HÍREK
 

BÉRPÓTLÓ JUTTATÁS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
TÁMOGATÁS HELYETT 

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott 
személyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás (bpj) 
váltotta fel. 2011. január 1-től a bérpótló juttatás összege a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összege: jelenleg 28.500.- Ft. 
 Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat továbbra is szociális 
rászorultság alapján állapítja meg, de az érintetteknek az eddiginél aktívabban kell 
közreműködniük a munkakeresésben. A bérpótló juttatásban részesülő személy 
elhelyezkedése érdekében továbbra is köteles álláskeresőként együttműködni a 
lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségével. A bérpótló juttatásban 
részesülő köteles az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül a 
kirendeltség által felajánlott munkát – beleértve a közfoglalkoztatást is – elvállalni. 
Köteles továbbá a munkaügyi központ által felajánlott képzési lehetőséget, vagy 
munkaerő-piaci programban való részvételt elfogadni. A jogosultsági feltételek új eleme 
a saját lakókörnyezet rendben tartása, amely önkormányzati rendeletben kerülhet 
szabályozásra. A törvény a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a 

kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos 
terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának 
biztosítására irányuló kötelezettséget írhat elő. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a 
jogosultat megfelelő, de legalább öt napos határidő tűzésével a jegyzőnek fel kell szólítania. 
A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A folyósítás egy éve alatt a juttatásra jogosult 
személynek legalább 30 munkanap munkaviszonyt – beleértve az egyszerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást, 
közérdekű önkéntes munka-tevékenységet – kell igazolni. A jogosultsági feltétel teljesül abban az esetben is, ha az érintett 6 
hónap időtartamot meghaladó munkaerő-piaci képzésben, vagy munkaerő-piaci programban vesz részt. Megszűnik a 35 év 
alatti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresők kötelező képzésben való részvételi kötelezettsége. 
Az aktív korú, nem foglalkoztatott, bérpótló juttatásra jogosultak napi maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, 
legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatóak ebben a közfoglalkoztatási formában, amelyért a minimálbér, illetve a 
garantált bérminimum felének megfelelő összegű munkabérben. 

Szvára István
 

Ki mennyit kap 2011-ben?      EU Élelmiszersegély Program 
 

2010 decemberé-
ben került sor a 
község lakosságá-
nak részére bizto-
sított EU élel-
miszersegély cso-
magok kiosztásá-
ra, melyek 2 féle 
lisztet, pörkölt 
tésztát, instant 
sajtos tésztát, 
konzerv kukoricát 
és nem utolsó sorban egy kis édességet, azaz 
vaníliás karikát tartalmaztak. Ezt a lehetőséget 
a Gyermekvédelmi Alapítványnál már több 
éve megnyert pályázatnak köszönhettük és 
reméljük, hogy ez az idei évben is 
megvalósulhat.   

 

Ellátás típusa Havi összege 

1. Rendszeres szociális 
segély 

A családi jövedelemhatárhoz 
igazodó, nem fix összeg. Legfeljebb 

60.600 Ft 
2. Időskorúak járadéka  
- családban élő 22.800 Ft 
- egyedülálló 27.075 Ft 
- egyedülálló, 75 év feletti 37.050 Ft 
3. Bérpótló juttatás 28.500 Ft 

4. Ápolás díj nyugdíjjárulékkal 
együtt 

10 %-os 
nyugdíjjárulék 
levonása után 

- alanyi jogú 29.500 Ft 26.550 Ft 
- magasabb összegű 38.350 Ft 34.515 Ft 
- méltányossági 23.600 Ft 21.240 Ft 
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ENCSENCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2./ 2011. (II.17.)  
RENDELETE 

 
Az egyes szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2009.((IV.17.) rendeletének módosításáról. 

 
Encsencs Község Önkormányzat Képviselő - 
testülete (továbbiakban: Képviselő – testület) – a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 35. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazással élve Encsencs Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes 
szociális ellátásokról szóló 3/2009.(IV.17. rendeletét 
(a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja: 

1. §. 
 

A  Rendeletet az alábbi 19/A. § - al egészül  ki: 
 

„Bérpótló juttatás 19 / A. §. 
 

(1) A Képviselő – testület az Szt. – ben az aktív 
korúak ellátására való jogosultság megállapí-
tásának feltételein túl a bérpótló juttatásra való 
jogosultsághoz további feltételeket ír elő. 

(2) Nem állapítható meg bérpótló juttatás annak a 
kérelmezőnek vagy aktív korúak ellátására 
jogosult személynek, aki  

a. az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy 
ház a kerítéssel kívül határos útig terjedő 
közterületen lévő árok, nyitott csatorna, fo-
lyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz 
akadálytalan elfolyásának biztosításáról nem 
gondoskodik, 

b. az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy 
ház kerítéssel kívül határos útig terjedő 
közterületen a járda és a közterület tisztán 
tartásáról nem gondoskodik, 

c. az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy 
házhoz tartozó udvar és a lakáshoz, házhoz 
tartozó kert területének legalább 20%-át nem 
műveli  meg, illetve a kert további területe 
gaz,- lom- és szemétmentes állapotáról nem 
gondoskodik, 
 
 

 
 

d. az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy 
ház műveletlen udvarának és kertjének 
rendszeres kaszálásáról, fűnyírásáról nem 
gondoskodik, 

e. az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy 
ház állagának és rendeltetésszerű 
használhatóságának, valamint higiénikus 
állapotának biztosításáról a tőle elvárható 
mértékben nem gondoskodik, 

f. aki nem veszi igénybe a szilárd hulladék 
szállítást, mint közszolgáltatást, s annak 
rendjéhez nem alkalmazkodik. 

(3) A jegyző (2) bekezdésben meghatározott 
jogosultsági feltételek maradéktalan meglétét 
eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvényben foglalt szemle 
szabályai szerint vizsgálja. 

(4) A rendeletben megállapított feltételek 
teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat  5 
(öt) napos határidő tűzésével a jegyzőnek – az  
elvégzendő feladatok konkrét megjelölésével- 
fel kell szólítania. 

” 
2. § 

 
Záró rendelkezések 

A rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba. 
Szedlár János   NagyLászló 
polgármester    jegyző 
 
  
 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a fentiek 

értelmében 2011. március 1-től kizárólag csak 
az részesülhet bérpótló juttatásban (melynek 
összege 28.500 Ft), aki a fenti rendeletben 
foglaltaknak megfelelően tartja rendben 
lakóházát és hozzá tartozó ingatlanát. 
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FALUSI HÍREK ÉS ESEMÉNYEK 
 

Belvíz lepte el 
községünket 

A 2010-es év csapadékos időjárása 
következtében évtizedek óta nem 
tapasztalható nagyságú belvíz lepte el a 
község bel- és külterületének mélyebben 
fekvő részét. Különösen súlyossá vált 
november vége és december elejére, 
amikor is II. fokú belvíz védelmi 
készültséget rendelt el a község 
közigazgatási területére a Polgármester. 
Ez - a nyári szivattyúzásokhoz hasonlóan 
- elsősorban a belterületek belvíz 
mentesítését jelentette szivattyúzással, a 
vízlevezető árkok mélyítésével, csatorna 
átereszek tisztításával. A településen 
homokzsákos védekezésre, kitelepítésre 
szerencsére nem került sor. A védekezési 
munkákat nehezítette, hogy ez év 
januárjában egyetlen közmunkás sem állt 

az önkormányzat rendelkezésére, ennek ellenére többen önkéntes munkából segítették a belvíz elleni védekezést. A belvíz 
elvezetés munkálataiba bekapcsolódott az Ecsediláp-Kraszna bal parti vízgazdálkodási társulás lánctalpas kotrógépe is.  
További védekezési munkára lesz szükség a jobb idő beköszöntével. Az önkormányzat most már rendelkezésre álló 
közmunkással illetve szükség szerint kotrógép igénybevételével tovább tisztítja a bel- és külterületi csatornákat. A jelenlegi 
probléma rávilágított arra, hogy az 1970-es évek közepéhez hasonló módon – abban az időszakban talán még nagyobb 
gondot okozott a belvíz - tökéletessé kell tenni a vízelvezető csatornarendszert. Újra fel kell tárni azokat a csatornákat, 
amelyeket feltöltöttek, felszántottak s most nem képesek a közérdeket szolgálni. 

Nagy László jegyző 
 

Újra kezdődik a 
teremfocizás 

 
Idén is hagyományos módon 
rendezi meg a téli teremfoci 
bajnokságot az Encsencs 
Sportegyesület és az Ifjúsági 
Centrum Encsencs Egyesület 
az általános iskola tornater-
mében. 
A 8 csapat nevezésével, 
február 11-én került sor a csapatok regisztrálása és sorsolása 
után az első forduló mérkőzéseire. A résztvevő csapatokban 
a fiatal és idős korosztály egyaránt nevezett. 
A több hétvégét érintő sportprogram péntek délutánonként 
zajlik, aminek megtekintésére lehetőség van 1800 – 1930 
között 
 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S 
Encsencs Község Képviselő-testülete 2010. december 29-én 

a polgármesteri hivatal tanácstermében közmeghallgatást tartott. 
A közmeghallgatás időpontjára és tartalmára vonatkozó meghívó 
megjelent a Kelet-Magyarország c. napilapban. 

Szedlár János polgármester beszámolt a 2010.-es év 
gazdálkodásáról, a 2011.-es év terveiről. Tájékoztatása után 
elmondta, azt lehet megállapítani, hogy az elmúlt évünk a 
nehézségek éve volt, a 2011.-es év a rendkívüli szegénységek 
éve lesz. Általánosságban a lakosságnak is át kell állni egy más 
szemléletre, mindennel takarékoskodni kell. 

A közmeghallgatáson résztvevő lakosok különböző 
témákban szóltak hozzá az elhangzottakhoz, melyek közül 
kiemelten a belvízzel kapcsolatos ügyek megoldása volt. 

A közmeghallgatás jó hangulatban telt el, melynek végén 
pezsgővel koccintva kívántak a megjelentek Boldog Új 
Esztendőt egymásnak.  

Információs pont  
Egy kisebb változás történt az Info pont életében. Sivadó Robi helyett Szabó Tamás veszi át a mindennapi felügyeletet, így 

hozzá fordulhattok segítségért. Kérünk Titeket továbbra is egymás odafigyelésére, a sorban állás betartására és a gépek 
használatának védelmére! 

Nyitva tartás: hétfőtől – szombatig 1400-től  - 1800-ig 
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Az encsencsi polgárőrök 2010. december 18-án megtartott közgyűlésének egyik napirendi pontjában tisztújítást 

hajtott végre. Így 2011. január 01-től új elnöksége van az Encsencsi Polgárőrségnek Németh László Zsolt elnök, 
Balogh Gyula elnökhelyettes és Kóródi András gazdasági vezető személyében. 

2011. február 05-én a polgárőrök továbbképzésen vettek részt. Dobos Tibor rendőr százados és Lőrincz Péter 
rendőr főhadnagy előadók képzése után a polgárőrök sikeres polgárőr alapismereti vizsgát tettek. 
Az eseményen megtisztelt bennünket jelenlétével Cserpák Ferenc rendőr alezredes a Nyírbátori Határőr Kirendeltség 
vezetője.  

2011. február 08-án a Nyírbátori Kistérség „Közrend- és közlekedés biztonságáért" című pályázat nyitókonfe-
renciáján vettünk részt, ahol együttműködési megállapodást kötöttünk a Nyírbátori Rendőrkapitánysággal. A 
Nyírbátori Rendőrkapitányság pályázatának köszönhetően a körzeti megbízottakat és a környező polgárőr 
egyesületeket a hatékonyabb kommunikáció érdekében mobiltelefonnal látták el, melynek a száma nyilvános. Az 
Encsencsi Polgárőrség telefonszáma: 06-20/620-5119, melyen a nap 24 órájában elérhetők az encsencsi polgárőrök a 
lakosok számára. Emellett a hatékonyabb szolgálat ellátás érdekében a Nyírbátori Rendőrkapitányságtól igénybe 
vehetünk videokamerát és éjjellátó készüléket.  

A településünkön az elmúlt időszakban több alkalommal, nagyobb létszámmal közös szolgálatot láttunk el a 
mezőőrökkel és a kerületvezető erdésszel a tulajdon elleni szabálysértések megakadályozása, illetve felderítése 
érdekében, melynek eredményeképpen több tulajdon elleni szabálysértés elkövetőjét tetten értük. Hadd ragadjam meg 
az alkalmat, hogy köszönetünket fejezzük ki a Nyírlugosi Rendőrőrs vezetőjének, Dr. Oláh István rendőr őrnagynak és 
a Nyírlugosi Rendőrőrs munkatársainak, a Polgárőrségnek a településünknek nyújtott áldozatos munkájukért. 

Köszönjük Encsencs Község Önkormányzatának az Egyesülethez való pozitív hozzáállását és bízom benne, hogy 
munkánkkal méltók leszünk az Önkormányzat támogatására, elismerésére. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönetet kell mondanunk azoknak az embereknek, akik a szabadidejüket feláldozva 
ellenszolgáltatás nélkül dolgoznak a polgárok és a település közbiztonságáért, nyugalmáért.  

Encsencsi Polgárőr Egyesület tagjai: Bacsó Krisztián, Balogh Róbert, Balogh Zsolt, ifj. Béres László, Erdélyi 
Gyula, Jeszenszki József, Kiss Tamás, Kóródi Sándor, Kósa Gyula, Nagy Attila, Nagy Ferenc, Németh János, Németh 
Norbert, Dr. Oláh István, Pócsi László, Preg István, Puskás Zoltán, Sivadó Róbert, Szabó Tamás, Szedlár János, 
Szilágyi Csaba Miklós, Tóth István és Tóth Károly. 

Németh László Zsolt Encsencsi Polgárőr Egyesület elnöke                                                              

Az elmúlt időszakban nagyobb esemény Időseink életében, többek között az Erzsébetek köszöntése, 
karácsonyi ünnepségünk, szokásos közös óévbúcsúztató. Szinte minden ünnepségünket az óvoda és az 
iskola tanuló ifjúsága által előadott műsor színesíti. Részt vettünk 2010. december 11-én Beszterecen, az 
„Őszikék Népzenei Fesztivál”-on és versenyen.  Munkánk eredményeként, a Kéknefelejcs Népdalkör 
„ezüst fokozat”-ban részesült, az Encsencsi Menyecskék pedig „arany fokozat”-ot szereztek.  A 2011 
nagy megmérettetése lesz a pünkösd környékén megrendezésre kerülő KÓTA minősítője és „Vass Lajos 
népzenei verseny”, melyet csak kétévente rendeznek meg Tarpán, ahol rendszeresen fellépünk. Nagy 
odaadással, várakozással készülnek időseink, nem könnyű feladat két új népdalcsokor betanulása. 
Szakmai vezetőnk, Fóriánné Anikó nagytiszteletű asszony kitartó és végtelenül türelmes a csoportunkkal, 
melyet hálásan köszönünk neki. 

Az ember életében a tél a „bezárkózás” időszaka. Nem csak az ajtók záródnak be a hideg miatt, hanem 
a lelkünkben is kicsit befordulunk.  Minden korosztályra érvényes ez ebben az évszakban. Talán mégis, a 
napjait egyedül töltő idős ember legszembetűnőbb jellemvonása.  Érezhető ez ilyenkor a nappali 
ellátásban is, a csúszós utak miatt inkább maradnak a meleg biztonságos lakásukban. Félelmük nem 
alaptalan, hiszen idős korban könnyebben törnek a csontok, egy influenza, vagy megfázás hetekig tartó 
kezelést igényel.  

Az Idősek Napközi Otthona lehetőséget ad településünk idős lakóinak arra, hogy egészségi állapotuk 
és szükségleteikhez igazodva, megfelelő időtöltésre vegyék igénybe a szolgáltatást. Jeles állomásához ért 
az Idősek Napközi Otthona életében az idei esztendő. Első ízben 2006. június elsején vették birtokukba 
időseink az intézményt ez pedig, már az „öt éves” jubileumunk lesz! Szeretnénk arra buzdítani a község 
időseit, vegyék igénybe az intézmény által biztosított ellátásokat, hiszen értük és nekik építtették a 
település elöljárói. Az otthon az idős embernek egy olyan helyet kínál, melyben senkinek nincs terhére, 
segítséget kap problémái megoldására, kikapcsolódásra, közösségi programokban való részvételre nyújt 
lehetőséget.  

Nagy Jánosné koordinátor 
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 „Itt a farsang, áll a bál” – énekeljük vidáman az 
óvodás gyermekekkel, hiszen a farsangi időszakba 
értünk. A szülőkkel egyeztetve úgy döntött a 
nevelőtestületünk, hogy eltérve a hagyományoktól, 
csak óvodai keretek között, a három csoport együtt 
ünnepelve tarja meg a farsangot. Természetesen a 
gyermekek kedvenc jelmezükbe bújva, finom 
farsangi fánkot fogyasztva űzhetik el a hideg téli időt, 
és köszönthetik a kikeletet, várhatják a jó meleget.  

Az előző időszak kiemelkedő eseménye az 
Őszbúcsúztató kiállítás, a Télapóvárás, és a 
karácsonyi készülődés volt, amelyekről röviden 
annyit írhatunk, hogy jól sikerültek. A télapó 
csomaggal kedveskedett, míg a karácsonyfa alatt 
játékokat találhattak a gyermekek. 

A kiállítást sokan megtekintették, és csak szép, 
dicsérő szavakkal illették. A mellékelt képek is 
bizonyítják, hogy a gyermekek az óvónők irányí-
tásával sokféle technika alkalmazásával dolgozva 
gyönyörű, esztétikus, kreatív munkákat készítettek. 
Köszönjük a szülők segítőkészségét, amikor az 
óvodai élethez szükséges anyagokkal, eszközökkel 
segítik az óvónők munkáját, hogy gyermekeik még 
több ismeretre, tudásra tehessenek szert. Gondolok itt 
a téli madáretetéshez felküldött magvakra, 
amelyekből madárkalácsot készítve gondoskodhattak 
az itt maradt kis madarakról. Családi képeket 
küldenek, hogy jobban megismerkedhessenek a 
családi viszonyokról. Egy apuka két csoportba is 
segített létrehozni egy-egy akváriumot, melynek 
segítségével megtapasztalhatják a gondoskodás, 
törődés szükségességét. Reméljük továbbra is 
megértő és segítő szándékú fülekre találunk, hogy az 
óvodánkba járó minden gyermek jól érezve magát 
vidáman jöjjön az óvodába, mert akkor a szülők is 
nyugodtabban végezhetik a munkahelyükön, vagy 
otthon a dolgukat. 

Minden ünnepi és egyéb alkalmainkról írásban is 
tájékoztatjuk a szülőket, így időben értesülhetnek 
majd az iskolai, óvodai beiratkozásokról, a tavaszi 
szünetről, stb. Plakátokat helyezünk majd el a faluban 
található falitáblákra. Kérjük ezeket figyelemmel 
követni. 

Szeretnénk, ha továbbra is ilyen jó kapcsolat lenne 
szülők, gyermekek, és az óvodai dolgozók között. 
 

Köszönettel: Az óvoda Nevelőtestülete 
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November első hete (őszi szünet) a pihenésé és a feltöltődésé volt. Szükség is volt erre, hiszen az 

ezt követő hónapok megfeszített munkatempót igényeltek diákoktól, pedagógusoktól egyaránt. A 
Kistérség által elnyert pályázat révén intézményünkben 5 osztályban kompetencia alapú oktatás és 3 
csoportban tehetséggondozó szakkör indult, mely a felzárkóztatást szolgálja, valamint csökkenteni 
próbálja a hátrányos helyzetű tanulók lemaradását és korszerű pedagógiai kultúrát alapoz meg a 
minőségi oktatás érdekében. 

E hónap közepén nyolcadikosaink osztályfőnökeikkel Nyíregyházán Pályaválasztási Kiállításon 
vettek részt, ahol különböző foglalkozásokkal, mesterségekkel ismerkedhettek meg. 

Az olvasóvá nevelést szolgálta versmondó versenyünk, melyre tanítóink és tanáraink 
lelkiismeretesen felkészítették diákjainkat. 

Az egészségvédelem fontosságát vetélkedő keretén belül tudatosították pedagógusaink. 
A hónap végén lázasan készültek alsósaink és felsőseink a Mikulásváró ünnepségünkre. 

Különleges, ízléses ajándékokat készítettek egymásnak tanítványaink, alsósaink hangulatos műsorral 
köszöntötték a Mikulást. 

A december az év záró hónapja, mely programokban, ünnepségekben igen gazdag.  
1-jén a Demján Sándor Alapítvány és az Értetek Karitatív Egyesület jóvoltából 11 kisiskolásunk a 

nyírbátori Kulturális Központban élményekben gazdag bábelőadás részesei lehettek. E két szervezet 
jóvoltából december közepén 18 tanuló szintén Nyírbátorban karácsonyi ünnepségen vett részt. A 
színvonalas műsor kellően készítette elő a szeretet ünnepét. A szervezők az ajándékokról sem 
felejtkeztek meg. 

Iskolánk 50.000 Ft értékű könyvutalványt is kapott könyvtárunk fejlesztésére. 
Intézményünk diákjai Nyírvasváriban az Egyházi versmondó versenyen dicséretesen szerepeltek, 
amelyen I. helyezett: Madarász Júlia, II. helyezett: Lippai Mercédesz Edina, III. helyezett: Szvára 
Bálint lett. 

A már hagyománynak számító karácsonyi ünnepségünk idén is megható, szívünket melengető volt. 
Az Idősek Napközi Otthonában szereztünk először időseinknek kellemes perceket karácsonyra 
hangolódva. Intézményünkben községünk időseinek és általános iskolás gyermekeinknek meghitt 
pillanatot varázsoltak tanítóink, az előadás szereplői. A szereplőket Fóriánné Rimaszombati Anikó 
Róza és Jakabné Biró Ágnes készítette fel. Önkormányzatunk idén is gondoskodott az ajándékokról. 
Iskolánk pedagógusai, iskolatitkárunk és a technikai dolgozók áldozatos szervezési munkája 
példamutató és irigylésre méltó bármelyik iskola számára. 

Januárban megtörténtek a félévi felmérések, 14-én félévet zártunk. A hónap végén szülői értekezlet 
keretében értékelték nevelőink az első félév munkáját és készítették elő a Farsangot.  

A II. félév még megfeszítettebb munkatempót fog igényelni pedagógustól és gyerektől egyaránt, 
hiszen a versenyek többsége ebben az időszakban zajlik majd. 
 

 
A 2011. év Demján Sándor tanulmányi ösztöndíjpályázatban, alap- és középfokú oktatásban 
részt vevő diákok közül 35 tanulóra lehetünk büszkék, akik megmutatták, hogy megéri tanulni és 
szorgalmasnak lenni. 

Az ösztöndíj pályázat alprogramjai: 
 

Általános iskolások 
támogatása 

 

Felső tagozatos tanulók 
támogatása 

 

Középiskolás tanulók támogatása 
 

Tehetséges: 
90.000 Ft/fő/év 

 

átlagjavításra: 
70.000 Ft/fő/év 

 

átlagjavításra: 
90.000 Ft/fő/tanév 

 

Alsó tagozatos tanuló: 
60.000 Ft/év 

4-es átlag felett: 
120.000 Ft értékű laptop 

nyelvtanfolyam 95.000 Ft/fő 
 

 
gimnáziumi /szakközépiskolai tanuló 4-es átlag felett 

és szakmunkás tanuló 3,8 átlag felett: 
120.000 Ft/fő értékű laptop 

nyelvtanfolyamra 95.000 Ft/fő 
 

 
Nagy Erzsébet 

Igazgatónő 
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Vallási hírek
 

„…őrizd meg a rád bízott kincset….” /1Timóteus 6:20a/ 
Tisztelt Encsencsiek! Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

 A fent olvasható igének a mai korra vonatkoztatva elmondhatjuk, hogy komoly üzenete van. Megőrizni mindazt, 
amit ránk bíztak! Nem könnyű feladat. Amikor mindent látunk, hogy nem „értékálló”. Láthatjuk a helyzetünket, hogy nem 
őrzi meg értékét a pénzünk, nem érték sok minden a társadalomban, sőt a szűkebb közösségeink értékek elvesztését 
tapasztaljuk. Tudjuk ez nem jó így! Bár mindenen láthatjuk, hogy nem állandó, mégis vannak olyan értékek, amelyekre nem 
mondhatjuk ki, és főleg nem tehetjük meg, hogy ne őrizzük meg! „…őrizd meg a rád bízott kincset….” Ilyen érték a 
családunk, a falunk, a nemzeti-népi kultúránk és ilyenek azok a tradíciók is, amelyek évszázadokon át mind a nemzetet, 
mind egy-egy települést összefogtak, bázist jelentettek, igazságot szóltak és zsinórmértékként voltak jelen. Ezeknek az 
értékeknek az egyházak adtak helyet. Őrizték és ma is próbálják őrizni azt, amit Isten szava jelenthet egy-egy embernek, 
közösségnek, településnek. Ennek az értéknek a felismerésére szép példákat láthattam itteni szolgálatom eltelt másfél 
évében. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindenki áldozatkész segítségéért, amit akár a lelkészbeiktatás 
megrendezésében, de más programok megvalósításában is nyújtott. Viszont az igének figyelmeztetése, aktualitása van 
ma is: „…őrizd meg a rád bízott kincset….”! Ezért a jövőre vonatkozólag is látnunk kell, hogy nekünk, Encsencsieknek 
kell megőriznünk értékeinket, kincseinket. Ezzel bizonyára a falu lakossága és az egyházak tagjai is egyaránt egyetértenek. 
A Református Egyházközség vezető testületének, a Presbitériumnak is így kell látnia a jövőt, a jelen évet, és így kellett arról 
határoznia, hogy hogyan tudja megőrizni az Egyházközség működőképességét. Önök nélkül nem lehet megőrizni az 
Egyház ilyen irányú valóságát, szerepét, szolgálatát. Így a 2011. évre vonatkozólag az egyházközség tagjaitól származó 
anyagi támogatás (egyházfenntartói járulék) minimális mértékét személyenkénti 11 Ft/nap -ban kellett megállapítanunk, 
ami havi szinten 330 Ft/főt, éves viszonylatban (kerekítve) 4.000 Ft/főt jelent. Természetesen ez nem követelés, és nem 
adó, hanem önkéntes adomány. Ez az összeg olyan minimális szinten fedezi – a már amúgy is több oldalról csökkentett – 
kiadásokat, hogy az Egyházközség napról, napra való fennmaradásához elkerülhetetlenül szükséges. Ez a mérték 
beruházásokra, felújításokra sajnos így sem elegendő. Ezért fontos az is, hogy ez a MINIMÁLIS! Ha valaki teheti, 
természetesen többel is támogathatja az Egyházközséget, hiszen a Bibliai parancs a minden javak 10%-át írja elő. (lsd: 
4Móz. 18:24) EZ AZ ÖSSZEG AJÁNLÁS! Ha valaki kevesebb összeggel tud hozzájárulni azt is hálás szívvel, köszönettel 
fogadjuk. Másrészt fontos azt is megemlíteni, hogy nem kötelező egy összegben fizetni az egyházfenntartói járulékot. 
Lehet féléves, vagy akár negyedéves bontásban is megtenni. (1.000 Ft/3 hónap). Mindez megtehető a Lelkészi Hivatalban, 
vagy Papik Albert pénztárosnál, vagy a helyi takarékszövetkezetben vezetett folyószámlára történő befizetéssel. 
(számlaszám: 68200028-10200311). Ezzel kapcsolatos kérdésével is bárki fordulhat hozzám, vagy a gyülekezet 
gondnokához (Szabó Lajoshoz), pénztárosához (Papik Alberthez). Együtt őrizzük meg, amit őseink, elődeink és 
legfőképpen a Szentháromság Isten ránk bízott itt a falunkban!  

Fórián László lelkész 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demográfia  

Összeállította: Tallódi Lajosné 
Anyakönyvi adatok 

 

Születések 
 

Rézműves Leila 2010. 11. 01.  
anyja neve: Rézműves Erika 
 
Bokor János   2011. 01. 04. 
anyja neve: Török Erika 
 
Jónás Evelin 2011. 01. 09. 
anyja neve: Petrovai Anett 
 
Horváth Martina 2011. 01 09.  
anyja neve: Horváth Melinda 
 
Milák Ernő 2011. 01 12.  
anyja neve: Milák Berta 
 

Halálozás 
 

§ Mátyás Gyuláné szül.: Demeter Ilona 
Dobó út 49. – 2010. 11. 26. 
 

§ Vitéz Jánosné  szül.: Görög Erzsébet 
Károlyi út 16. – 2010. 12. 04. 
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