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Tájékoztatás a szennyvíz beruházás
alakulásáról
A 21. században szükségtelen vitatkozni, hogy kell
vagy nem kell a szennyvíz csatorna, mert erre
egyértelmű a válasz; igen, nagyon is kell. Ennek
legkézenfekvőbb célja saját gyermekeink és
unokáink egészségének megőrzése, hiszen az elmúlt
évtizedben annyira szennyezetté vált a talaj a
műtrágyázástól, mosástól, mosogatástól, fürdéstől
stb. származó szennyezett víztől, illetve a talajba
jutó permetszerektől, hogy bűn lenne elodázni a
csatornázást. Nem kell ahhoz nagy képzelőerő, hogy
megítéljük, mennyire egészséges lehet az a
környezet, vagy mennyire egészséges az a zöldség,
vagy gyümölcs, mely ott terem, ahol a szennyvíz
koncentráltan jelentkezik.
2011. szeptember 9-én benyújtásra kerültek a szennyvíz beruházás tervei, dokumentációi a szennyvízcsatorna pályázat kiírójához. Egyre
közelebbi az az időpont, amikor ez a közel másfél évtizede várt beruházás is megvalósul, így teljessé válik Encsencs infrastruktúra hálózata.
Ennek kapcsán 2011. augusztus 25-én – igaz, hogy kis létszámú érdeklődés mellett – lakossági fórumra került sor, melyen az érdeklődők
tájékoztatást kaptak a szennyvíz beruházás folyamatáról.
Ez a beruházás nagyobb részt Európai Uniós támogatásból, kisebb részt a Nyírségvíz Kft. támogatásából, és még kisebb részt az érintett
ingatlan tulajdonosának a hozzájárulásából jön létre. Egy ilyen ingatlanra történő bekötés 260.000 Ft-ba kerülne, ha nem az úgynevezett
lakástakarék pénztáron (LTP) keresztül valósulna meg. Ennek az LTP-be való befizetésnek a lényege, hogy az ingatlan tulajdonosnak 190.000
Ft-ba kerül a beruházás, melyet 8 év alatt kell havi 2000 Ft-jával megfizetnie. A fennmaradó 70.000 Ft-ot az állam támogatásként adja, de
csak azoknak, akik FOLYAMATOSAN fizetik az LTP előírt havi összegét. Ha a lakosok között van olyan háztartás, ahol nincs lakástakarék
pénztári szerződés kötve, azok jelenleg is megköthetik - természetesen az idő elcsúszása miatt - más feltételek mellett. Ehhez kapcsolódva
tudnivaló még, hogy az önkormányzat képviselő-testülete úgy módosította a szociális rendelet lakástámogatásra vonatkozó fejezetét,hogy a
lakásfenntartási támogatásra jogosultaknak elsősorban természetben segít. Ez azt jelenti, - többek között - hogy a lakásfenntartási
támogatás összegét az önkormányzat jóváírja jelen esetben a szennyvíz befizetési hátralékba.
A pályázat eredményes elbírálásának elengedhetetlen feltétele, hogy a lakosság részéről befizetett összeg rendelkezésre álljon. E nélkül
nem valósulhat meg a szennyvízcsatorna beruházás, s nem lesz egészséges a saját magunk és gyermekeink környezete.

Mert vannak kötelességeink
Kevés kivételtől eltekintve megértésre talált az a figyelem felhívás, hogy a köztemetőben a sírokat az eltemetettek hozzátartozói megtakarítsák.
Hasonlóan meghallgatásra talált az ingatlantulajdonosok jelentős részének az a felhívása is, hogy a használatban lévő udvarokat, kerteket folyamatosan
gaz és gyommentes állapotban kell tartani. Sajnos tucatnyi ingatlantulajdonos esetében bírság kiszabása és kényszer kaszálás vagy tárcsázás
elrendelése szükséges, melynek költsége szintén a tulajdonost terheli. Előbb vagy utóbb a békés hangú figyelem felkeltés vagy a már fegyelmezés
hatására mindenkinek rendbe kell tennie az általa birtokolt vagy használt területeket úgy a bel- és külterületeken, mint a köztemetőben. Mindenkinek
tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hiszen a 21. században már nem élhetünk gyomtenger és szeméthegyek közepette, s elhunyt hozzátartozóinknak
is meg kell adni sírjaik és emlékük gondozásával legalább azt a tiszteletet, amellyel életükben ők öveztek bennünket. Mert amikor teljesítettük szerte
ágazó kötelességünket, akkor illendő élni jogainkkal is.

Közérdekű
Tájékoztatás a
lakásfenntartási támogatás
2011. szeptember 1-jétől
hatályba lépő változásairól
Az új támogatási rendszer lényegesen
megemeli a jogosultsági jövedelemhatárt,
amelyet a törvény 71.250 Ft-ban, az
öregségi nyugdíjminimum 250 %-ában
határoz meg (a korábbi 150 % helyett).
A jövedelem számítás alapja, az eddigi egy
főre jutó jövedelem helyett, a háztartás
fogyasztási szerkezetét jobban kifejező,
fogyasztási egységre jutó jövedelem
lesz, amely reálisabban jeleníti meg az
adott háztartás jövedelmi és kiadási
viszonyait.
A támogatás célzottságának és
hatékonyságának növelése érdekében a
módosítás két további alapvető intézkedést
vezet be. Az egyik a lakásfenntartási
támogatást igénylők vagyoni
helyzetének vizsgálata, mellyel
kiszűrhetők a támogatást nem jogszerűen
igénylők. (A vagyon mértékének
megállapításakor az ingatlant, a járművet
és a forgalomképes vagyoni értékű jogot
kell figyelembe venni, nem kell azonban
beszámítani a kérelmező által lakott
ingatlant, az általa lakott ingatlanon
fennálló vagyoni értékű jogot, valamint a
mozgáskorlátozottságára tekintettel
fenntartott gépjármű értékét.) A másik
pedig annak előírása, hogy a támogatást
elsősorban természetben kell nyújtani, így
a támogatott valóban az ellátás céljának
megfelelő módon kapja a támogatást. (A
természetben nyújtott támogatás esetén az
ügyfél nem kap közvetlenül pénzt, hanem
az önkormányzat közvetlenül közüzemi
(gáz, áram, szemétszállítás, szennyvíz LTP)
szolgáltatók felé fizeti az esedékes
számlát.
A lakásfenntartási támogatás iránti
kérelmek a polgármesteri hivatalban
nyújthatók be.
A megítélt támogatás 1 évig érvényes,
melynek megállapításához szükséges még
az előzőekben felsoroltakon kívül:
a lakás nagyságát hitelt érdemlő
módon igazoló irat (pl.: alaprajz),
utolsó havi befizetett közüzemi díjak
(pl.: villanyszámla, gázszámla,
vízszámla stb.),
utolsó havi jövedelemigazolások (pl.:
bérjegyzék, hatósági bizonyítvány a
családi pótlékról és GYES-ről,
nyugdíjas szelvény stb.),
vagyonnyilatkozat.

2011. szeptember 1-jével új
rendelet lépett hatályba a
közfoglalkoztatási garantált bér
megállapításáról.
A Kormány 170/2011. (VIII. 24.) rendelete.
1. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott
közfoglalkoztatott részére megállapított
közfoglalkoztatási bér a szakképesítést
és középfokú iskolai végzettséget nem igénylő
munkakör betöltése és teljes munkaidő teljesítése
esetén
a) havibér alkalmazása esetén 57 000 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 13 120 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2 624 forint.
(2) Teljesítménybérezésnél a
teljesítménykövetelmények száz százalékos és a
teljes munkaidő teljesítése esetén
a közfoglalkoztatási bér kötelező legkisebb
összege 57 000 forint. A
teljesítménykövetelmények száz százalék feletti
teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér
növelhető. A teljesítménykövetelmények száz
százalék alatti teljesítése
esetén a közfoglalkoztatási bér csökkenthető. A
közfoglalkoztatót a teljesítménybér alkalmazása
esetén sem illeti meg
többlettámogatás. Ezek a szabályok
alkalmazandóak a közfoglalkoztatási
jogviszonyban lévő munkavezető
bérezésére is.
(3) Részmunkaidő esetén az (1) bekezdésben
meghatározott havi, heti és napi bértételt a
munkaidő eltérő mértékével
arányosan csökkentve kell figyelembe venni, azzal,
hogy az egy hónapra folyósított havi, illetve az egy
hónapra vetített
heti és napi nettó bértétel nem lehet kevesebb a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegénél.

(4) A havi közfoglalkoztatási bér kifizetése heti
bér-részletekben történik.
(5) Amennyiben a közfoglalkoztatás törthéten
kezdődik, úgy a tört heti időszakra vonatkozóan a
(4) bekezdést csak
a munkakezdést követő második teljes héttől
kezdődően kell alkalmazni.
(6) A részletekben történő kifizetés esetén a bérből
letiltást, levonást, továbbá a jogszabály alapján
teljesítendő adó- és
járulék levonásokat arányosan kell végrehajtani.
(7) Az egyes részletek a tényleges munkateljesítés
alapján, a távollétek figyelembevételével
fizethetők ki.
A fenti rendelkezéseket a 2011.
szeptember 1-ét követően munkába állók
esetén kell alkalmazni.

A Start-munka program keretében Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi
Társulás közfoglalkoztatási mintaprojekteket indított tartós közmunka biztosítása érdekében a térség
települései számára. Községünk két mintaprogramra pályázott az elmúlt napok során, melyben
összesen 160 fő közmunkás, 8 órás foglalkoztatása várható 2011. október 15-től 2012. december 31ig, amennyiben a pályázat időben elbírálásra kerül. A programban elsősorban az önkormányzatnál
nyilvántartott foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők munkába állását támogatja.
1.

Mintaprojekt megnevezése: Mezőgazdasági földutak rendbetétele és a közúthálózat
javítása, melyben 2011. október 15-től december hónap 31. napjáig 60 fő, majd a 2012-es
év januárjától december végéig 40 fő foglalkoztatása várható.

2.

Mintaprojekt megnevezése: Belvízelvezető rendszerek rendbetétele, melyben 2011.
október 15-től december hónap 31. napjáig 30 fő, majd a 2012-es év januárjától december
végéig újabb 30 fő foglalkoztatása várható.

A közfoglalkoztatottak béréről a 2011. szeptember 1-jével hatályba lépő közfoglalkoztatási bér és
közfoglalkoztatási garantált bér 170/2011. (VIII. 24.) kormány rendelete lesz érvényes (teljes
munkaidő teljesítése esetén a havibér 57 000 forint), melyről részletesebben a fenti cikkben olvasni
lehet.
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ISKOLAI HÍREK

Közélet

Nyári étkeztetés
Az önkormányzat 2011. június 16-tól - 2011. augusztus 31.
napjáig, azaz 55 munkanapon keresztül biztosította a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek étkeztetését napi egyszeri meleg étkeztetés
formájában. Mivel a nyári időszakban a konyha működése
leállt szabadságolások miatt, így ennek az étkeztetésnek a
biztosítását felmelegíthető konzerv és leves por formájában
tartotta megoldhatónak. Az igényelhető támogatás egy
rászoruló gyermekre legfeljebb napi 370 Ft. Az
önkormányzat 517 gyermek után nyújtotta be a pályázatot.
Az elnyert pályázat összege: 10.520.950 Ft volt.

Népszámlálás
2011. október 1-je és október 31-e között a településen
található lakásokban, lakott üdülőkben, lakott egyéb
lakóegységekben és a közösségi szálláshelyeken
népszámlálásra kerül sor. A népszámlálás során kérdőívet
kell kitölteni a lakóhelyről és mindenkiről, aki ott
életvitelszerűen él. Az adatszolgáltató a népszámlálási
kérdőívet kitöltheti önállóan interneten vagy papíron,
valamint a számlabiztosnak válaszolva. Az internetes és
papír alapú önkitöltésre 2011. október 1. és október 16.
között van lehetőség.
Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a válaszadás
kötelező, kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra,
a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó
kérdéseket. A kitöltött kérdőívek adatai csak statisztikai
célra használhatók.
A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi
igazolvánnyal együtt érvényes igazolvánnyal rendelkeznek,
hivatalos személynek kell tekinteni őket.

A népszámlálás sikere mindannyiunk közös
érdeke.

„A világon mindenkinek
hinnie kell abban, hogy képes
valami olyasmit nyújtani,
amit a világ nélküle nem
kapna meg.”
Technikai dolgozóink a
karbantartási munkákat takarékos
gazdálkodás keretein belül
végezték el a nyár folyamán.
Közcélú foglalkoztatásban
takarítók és festők segítették
iskolánk dolgozóinak munkáját. Így
szeptember 1-jén diákjaink tiszta,
frissen meszelt falak között
kezdhették el az új tanévet.
Nevelőink augusztusban ízlésesen
és hasznosan dekorálták az
osztálytermeket.
Önkormányzatunk közhasznú
munkásainak köszönhetően
rendezett hátsó udvari játékteret
és sportolásra alkalmas területet
vehettek használatba
gyermekcsoportjaink.
2011. szeptember 1-jén 42
elsős kisdiák lépett volt
nyolcadikosaink helyébe.
Tanévnyitó ünnepségünket
óvodásaink és iskolásaink műsora
színesítette. E tanévünkben is 18
pedagógussal kezdtük meg oktatónevelő munkánkat. Tantestületünk
nagyobb része évtizedek óta
kitartó, lelkiismeretes, magas
színvonalú munkát végez
intézményünkben.
Sok-sok differenciálással, új
módszerek alkalmazásával
próbálják csökkenteni a
hátrányokat, a lemorzsolódásokat
diákjaink körében. Nevelőink
munkáját oktatási asszisztensek
segítik.
Augusztusban 6 kollégánk vett
részt továbbképzésen.
Tapasztalataikat, megszerzett
gyakorlati ismereteiket
osztályközösségeikben
kamatoztatják majd a tanév során.
Örömünkre szolgál, hogy Fóriánné
Rimaszombati Anikó Róza
kolléganőnket felvették a
Nyíregyházi Főiskola ének-zene
tagozatára, így idén megkezdi
tanulmányait.
Gyermekösszetételünk évek óta
változatos képet mutat. Egyre több
azonban a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók száma.

Feladatainkat 13 tanulócsoportban látjuk
el. E tanévben is biztosítjuk tanulóink
számára az étkezési lehetőséget.
Szeptember 1-jétől 45 tanulónk étkezik
az óvoda étkezőjében. Fenntartónk
jóváhagyásával tanítványaink a
következő szakköreinkben
bontakoztathatják ki képességeiket,
illetve fejleszthetik mozgáskultúrájukat:
az alsós magyar, felsős matematika,
természetvédő, alsós és felsős
tömegsport, énekkar. Német nyelv,
magyar nyelv és irodalom területeken
felső tagozaton, matematika területen
alsó tagozaton tehetséggondozó
szakköröket működtetünk. A T-dance
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
pedagógusa 4 csoportban tanít társas
táncot 2-8. évfolyamokon. Katolikus és
református hitoktatás első évfolyamtól
nyolcadik évfolyamig tanrendünkbe
beépítve folyik.
Testnevelést és angolt oktató tanár
érkezett iskolánkba.

Szoták Mária Gégényből
A következő pedagógusok
osztályvezetők:
1. a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
4. o.
5. a
5. b
6. a
6. b
7. o.
8. o.

Fehérvári Lászlóné
Jakabné Bíró Ágnes
Vargáné Kóródi Judit
Fencsik Enikő
Harcsa Gáborné
Zengőváriné Soós Tímea
Oláh Éva
Lengyelné Görög Tünde
Fehérvári László
Fekete Melinda
Radnainé Mátyás Csilla
Husztiné Povelcsák Ibolya
Zengővári László

Nevelők:
Fóriánné Rimaszombati Anikó Róza
Szoták Mária
Napközis csoportjaink száma 4, ezekben a
csoportokban készülnek alsósaink a következő
napok kihívásaira.

Csoportjaink vezetői:
1.sz. Hornyákné Vasvári Judit 29fő
2.sz. Villás Istvánné
29 fő
3.sz. Nagy Éva
30 fő
4.sz. Vadon Szilvia
28 fő
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Református
Egyházközség
„Nem szánt ősszel a rest, de ha majd
aratni akar, nem lesz mit.” / Péld.
20,4/
Ez egy nagyon egyszerű és mindenki
számára elfogadott igazság. Máshogy
fogalmazva azt mondhatjuk, hogy
„befektetés nélkül, nincs haszon se!”
Amikor most ki-ki a betakarítható termését
látja, tudja, hogy meg kellett azért
dolgozni, hogy legyen mit betakarítani.
Persze van, hogy többet kellett dolgozni és
nagyon keveset arat vagy éppen semmit
sem, de a „jó gazda” tudja, hogy akkor is
kell a - jövőre nézve – befektetni, munkát,
pénzt, energiát, mert ha nem, akkor ne
várja, hogy lesz mit aratni még ha az
időjárás kedvező lesz is a következő
évben. Úgy gondolom nem kell ezt
magyarázni az itt élő embereknek, akik az
almából, szilvából, meggyből, paprikából
és más haszonnövényekből élnek.
Viszont ennek az igének az igazságát
látjuk-e akkor, amikor szellemileg, lelkileg
kellene befektetni? Tudjuk-e, hogy az
emberi lélek, élet is olyan, mint a föld:
művelni kell, különben elgazosodik,
elvadul és nem terem csak gyomot,
bogáncsot. Hívja fel figyelmünket erre az
ige, hiszen elkezdődött egy új tanév.
Elkezdődött a lelkek, elmék, szívek
formálása az iskolai oktatásban. Sok
mindennek a „magját” kell elvetni a
gyermekek szívébe, lelkébe, értelmébe az
évek alatt, hogy legyen abból „termés”.
Legyen élet, olyan élet, amely megtermi a
„termését”. Sok fáradtság, sok
sikertelenség, sok befektetés kell ahhoz a
pedagógusok, az iskola részéről. De tudják
az oktatással foglalkozók, hogy ha nincs
„szántás”, akkor nincs „aratás” sem.
Ehhez a munkához akarnak a faluban lévő
egyházi közösségek is csatlakozni. Mind a
Református, mind a Görög Katolikus
Egyház megkezdte a hittanoktatási
időszakát a 2011/12-es tanévben.
Köszönjük a szülők ilyen irányú igényét,
kérését és köszönjük az óvoda és az iskola
segítségét, támogatását ebben is.
Szeretnénk elvetni az ige „magját” a
gyermekek szívébe és életébe, hogy az
Aratás Ura találjon majd termést az
életükön. Ehhez a Református
Egyházközség részéről a 7-8. osztályos
gyermekek konfirmáció előkészítője is
hozzájárul.

Természetesen a termés eléréséhez
sok minden kell. Így van ez a lelki
munkával is. Kell hozzá a segítség, a
„háttérmunka”, a szülők ösztönző
támogatása. Kell az áldozatvállalás.

(Ezúton is kérem azokat a szülőket,
akiknek ilyen korú gyermeke van, a
Református Egyházközségben
részesítették a gyermeket a keresztség
sákramentumában, hogy
jelentkezzenek a konfirmációi oktatás
megbeszélése ügyében.)
De nem csupán a gyermekek szíve
lelke kell, hogy befogadja az ige
magvát, hanem a felnőtteknek is ugyan
olyan szüksége van rá, hiszen lelki
élete mindenkinek van, kellene lennie.
Nélküle elvadul az élet, elvadul az
ember. De a fák termése, a földbe
vetett magok sem egyedül vannak,
hanem csoportokba, sorokba, fürtökbe,
bokrokba rendezve. Ezért kell a
közösség és a közösségi élet áldása.
Így készülhetünk az október 8.-án
megrendezésre kerülő jótékonysági
estünkre, ahol megélhetjük mind a
közösség örömét, mind a közös
dolgainkban való részesedést, közös
célt és közös áldozatvállalást a
Templom és a Gyülekezeti ház
felújulása érdekében. Ez az esemény
részben a Református Templomban 17
órától zenei műsorral, részben 20
órától a Községi Óvoda ebédlőjében
vacsorával egybekötött bállal
tervezzük. Nagy szeretettel hívva és
várva a segíteni szándékozó
református és más felekezetbe tartozó
testvéreinket is.
A közösségi élet eseményei között van
az idén esedékes presbiter-gondnok
választás a Magyarországi Református
Egyház törvényei szerint. A választás
napja október 30.-án délelőtt 11. órai
istentisztelet keretében fog történni.
Hordozzuk felelőséggel, imádsággal és
részvételünkkel gyülekezetünknek ezt
az ügyét is, hiszen az aratáshoz
munkások kellenek. Jézus Krisztus
mondja: „Az aratnivaló sok, de a

munkás kevés: kérjétek tehát az
aratás Urát, hogy küldjön
munkásokat az aratásába.” /Mt

9:37-38/ Így kérjük el Istentől a
következő 6 év munkásait, hogy az Úr
akarata szerint tudjanak munkába,
szolgálatba állni.
Köszönöm a közös, felelősségteljes
szolgálatot mindenki részéről. Ne
legyünk „restek”, hogy legyen
aratnivaló a jövőnek is.
Fórián László lelkész

Encsencsi Nők Egyesülete
Újból elrepült egy nyár, itt van az ősz költöznek a fecskék,
gólyák, megkezdődött az iskola. Viszont a nyáron is volt
feladata az Encsencsi Nők Egyesületének, hiszen újabb
tánccal készültünk a Falunapi programra, s természetesen
a régebben tanult táncokat is átismételtük. Augusztusban
a falunapon két táncot mutattunk be, egy Magyarbődi
néptáncot, valamint egy szórakoztató moderntáncot egy
pomponos variációt, amit nagyon jól fogadott az encsencsi
közönség, s ez minket jóleső érzésekkel töltött el, hiszen
nem hiába készültünk esténként a próbákon.

További terveink között szerepelnek:
-

októberben színházlátogatást szervezünk
Debrecenbe,
novemberben „Mozogj az egészségedért!” akció
indítása,
decemberben Mikulás napi vetélkedő gyerekeinknek,
karácsonyi készülődés, receptek, díszítési szokások
csereberéje, karácsonyi dalok tanulása.

Remélem, mindannyian egészségesek leszünk, hogy
továbbra is táncos produkcióinkkal szórakoztathassuk az
encsencsi embereket s természetesen más falubelieket is.
Hornyákné Vasvári Judit elnök
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Pályázunk 2011-ben is…
Községünk civil szervezetei a technikai fejlődés és a gördülékenyebb működés érdekében pályázaton nyert támogatás segítségével szeretnék
jobbá tenni létüket. A pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között kell benyújtani, melyet egy projekt adatlap pozitív elbírálása előz
meg. 2011. szeptember 04-ig a következő civil egyesületeink adták be adatalapjaikat elbírálásra, melyek első körben a támogató határozatot
megkapták, tehát pályázhatnak.
IFJÚSÁGI CENTRUM ENCSENCS
EGYESÜLET
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Megpályázott
összeg

Az ICEE egy
nagyteljesítményű multifunkciós nyomtatót szeretne
beszerezni, ugyanis a
meglévő tintasugaras
nyomtatója kisteljesítményű,
elavult és csak fekete-fehér
nyomtatásra képes.
A tervezett nyomtató
szükségessége:
- Ifjúsági Információs Pont
működtetése révén a
település lakóinak
nyomtatási, szkennelési
lehetőségének biztosítása.
- A helyi civil szervezetek,
vállalkozók részére,
hagyományos géppel nem
elvégezhető műveletek (A3
plakát, naptár,
kiadványkészítés,
névjegykártya) biztosítása .
- A folyamatban lévő
ökoturisztikai központ (erdei
iskola) oktatási anyagainak
előállítása (munkafüzetek,
munkalapok,
ismeretterjesztő
kiadványok).
A beszerzendő eszköz
közösségi célokat szolgálna,
mely gyakorlatilag a teljes
helyi lakosság számára
hozzáférhető, és közvetetten
az egész település
fejlődéséhez hozzájárulna.

A projekt tervezett
összköltsége kb. 1.000.000
Ft, a támogatási intenzitás
100%.

NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE ENCSENCS

Időseink más, hasonló
közösségekkel, egyesületekkel
rendszeres találkozón vesz részt.
Évszakokhoz igazodóan
kirándulásokat szervez tagjai
számára, heti rendszerességgel
szervez közösségi programokat,
meghívott előadók segítségével
rendszeres mentálhigiénés
kurzusokra kerül sor.
Ezen célok biztosítása és
fejlesztése érdekében az alábbi
eszközöket szeretné beszerezni a
támogatási forrásból:
- az egyesület a hagyományőrző
kulturális programokon való
részvétel, fellépés színvonalának
emelése érdekében, egyforma,
szép kivitelű, új készítésű
népviseletet és a hozzá kapcsolódó
kiegészítőket szeretné beszerezni.
- videó rögzítő eszközt,
fényképezőgépet hozzá tartozóan
számítógép konfigurációt, és/vagy
fotónyomtatót szeretne beszerezni,
ami biztosítaná az egyesület
programjainak rögzítését,
megőrzését és lehetőség lenne az
egyesület kulturális szerepléseinek
dokumentálására.
- Továbbá a szabadidős-sport
tevékenységek között az egyesület
tagságának lehetőséget szeretne
biztosítani a sportolásra olyan
időszakban is, amikor az időjárás
nem kedvez, az amúgy megszokott
mozgásigény kielégítéséhez
hozzájuthassanak, ezért
szobabicikli beszerzése is olyan
lehetőség lenne, amivel ezt a célt
meg lehetne valósítani.

A projekt tervezett összköltsége
kb. 1.000.000 Ft, a támogatási
intenzitás 100%.

ENCSENCS KÖZSÉG
POLGÁRŐRSÉGE

Polgárőr Egyesületünk
Magyarországon
törvényesen működő civil
szervezet. Lakossági
önszerveződésből alakult
meg 1992-ben, mely
legfőbb céljának a közrend
és közbiztonság érdekében
a társadalmi bűn-és
baleset-megelőzés
segítését tűzte ki.
Az egyesület a
tevékenységekhez
beszerezni kíván egy
polgárőrségtől elvárható
minőségű egyenruha
(formaruha) felszerelést.
A megfelelő
megkülönböztető
jelzésekkel ellátott 20
garnitúra egyenruhát. 1
garnitúra tartalmaz 1-1 db:
nadrág, ing, galléros póló,
láthatósági mellény,
karjelzés, pulóver,
láthatósági átmeneti kabát,
baseball sapka, kötött
sapka, esőkabát, bőr
bakancs.
A ruha elengedhetetlenül
fontos a biztonságos és a
hatékony tevékenység
végzéséhez, valamint a
segítségével lehetővé válik
az év- és napszakoktól
független járőrözés,
rendezvénybiztosítás és
egyéb tevékenység.

A projekt tervezett
összköltsége kb. 1.000.000
Ft, a támogatási intenzitás
100%.

ENCSENCS SPORTEGYESÜLET

A pályázat keretében a
futballcsapat címerrel ellátott,
számozott mezeket kíván
beszerezni az egységes
megjelenés érdekében,
valamint kiegészítőket és
sportszereket.
Tervezett garnitúra: 22 db.
Tartalma: mez, rövidnadrág,
tréningruha (alsó+felső),
futballcipő, sportszár, sípcsont
védő, térd- és könyökvédő,
kapuskesztyű, sport (szél)
dzseki.
Sportszerek: 2 db nagykapu
háló, 2 db kézilabdakapu háló,
10 db futball labda, sporttáska,
labdatartó háló.
A felszerelés beszerzése
esetén lehetőség nyílna, hogy
az ifi csapat átvegye,
„megörökölje” a felnőtt csapat
jelenlegi mezét, mivel az Ő
jelenlegi garnitúrájuk kopott,
szakadt, feliratozása levált. Az
egységes megjelenéssel jó
benyomást kelthet más
településeken, illetve részt tud
venni nagyobb térségi, megyei
sportrendezvényeken is.
Lehetőség nyílna a már
megszokott téli teremfoci
kupákon való több csapat
indítására is.
A sporteszközök fontosak a
heti edzés és a hazai
mérkőzések megrendezésének
zavartalan lebonyolításában,
valamint a téli felkészülésben
egyaránt.

A projekt tervezett
összköltsége kb. 1.000.000 Ft,
a támogatási intenzitás 100%.
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Betonelem gyártás
Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás a TÁMOP 5.1.1.-09/6 „Képzésfoglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek” című konstrukció
keretében a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda szakmai közreműködésével benyújtott „Képzés és foglalkoztatás a munkaerő-piaci reintegráció
érdekében a Nyírbátori kistérségben” című pályázata 258 798 133 Ft támogatásban részesült. A projekt a Nyírbátori kistérség 7 településén –
Encsencsen, Nyírbátorban, Nyírbélteken, Nyírgyulajban, Nyírvasváriban, Penészleken, Piricsén – került megvalósításra az Európai Unió támogatásával
és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.
A komplex képzési és foglalkoztatási
program kidolgozásának és
létrejövetelének célja a hátrányos
helyzetben lévő kistérség érintett
településein a társadalmi kohézió
erősítése, a jövedelmi szegénység és
más hátrányok okozta társadalmi
kirekesztettség megakadályozása, a
társadalomból való kiszorulás és a
hátrányok továbbörökítésének
elkerülése, a társadalom hátrányos
helyzetű tagjainak társadalmi és
munkaerő-piaci integrációjának
elősegítése. Ebből fakadóan
célcsoportját az érintett települések
azon 18-60 év közötti hátrányos
helyzetű lakosai alkotják, akik tartós
munkanélküliek, legfeljebb alapfokú
iskolai végzettséggel, vagy elavult nem
piacképes szakképesítéssel
rendelkeznek, akik motiváltak a
képzésre és foglalkoztatásra,
egészségügyileg alkalmasak fizikai
munka végzésére.
Egy toborzási folyamat segítségével
kerültek kiválasztásra a programban
résztvevő személyek. A megvalósítás
során 20-20 fő – összesen 80 fő –
gyakorlatorientált OKJ-s szakképesítést
szerez erdőművelő, betonelemgyártó,
kerti munkás és parkgondozó területen,
további 80 fő motivációs és
személyiségfejlesztő tréningen vesz
részt, míg 40 fő egyénre szabott
szociális támogató tanácsadásban
részesül.
Az oktatást és tréningeket követően
összesen 120 fő 6 hónapos, aktív
foglalkoztatotti munkatapasztalatot
szerez.
A program hatásaként egyrészt olyan
információk fognak rendelkezésre állni,
melyek alapján a további
beavatkozások hatékonysága jelentős
mértékben javul, másrészt a tréningen
résztvevők önmagukat, saját értékeiket
és erőforrásaikat megismerve képesek
lesznek az önálló álláskeresésre,
rendelkezni fognak munkahely
megszerzéshez és megtartáshoz.
szükséges képességekkel.

Riport
Mikor kezdődött és meddig tart a tanfolyam?
2011. augusztus 1-jén kezdődött és 2012. február 29-ig tart.
Hány fő van összesen a tanfolyamon és milyen tárgyakat tanultok?
Összesen 20 fő diák van, ebből 10 encsencsi és 10 nyírbátori. Tanulunk munkavédelmet, szakmaismeretet,
valamint több szakmai tárgyaink is vannak, mint pl.: betonvasalás, zsaluzás, betonozás, műkőkészítés, térkő
gyártás, járólap készítés, de ezekből egyenlőre gyakorlaton 40x40-es járda készítését és a zsaluzást próbáltuk
ki.
Van-e valamilyen munkaruhátok?
Igen, mindenki kapott egy kék színű munkaruhát, mely egy nadrágból és egy felsőrészből áll, egy
munkabakancsot, valamint 1-1 pár kesztyűt.
Hogyan kérik számon tőletek a tanultakat?
Kisebb felmérők, mint amilyenek az iskolában vannak az nálunk nincs, viszont lesz két nagyobb modul
vizsgánk egy a tanfolyam közepén egy bizonyos anyag leadása után és a tanfolyam végén. Akinek a tanfolyam
végén sikertelen a modul vizsgája az nem záróvizsgázhat.
Hogyan van beosztva egy hetetek? Minden nap csak elmélet van vagy gyakorlat is?
Egy héten van 2 nap, amikor elméleti óráink vannak, a maradék 3 napon gyakorlat van, bár néha ebben vannak
eltérések. Az elméleti anyag az elég sok valószínűleg épp ezért nem is tanultunk még gyakorlatban a
járdakészítésen és a zsaluzáson kívül mást.
Ahogy itt beszélgetek veletek úgy látom, hogy egy jó társaság verődött össze és ez nagyon fontos mind a
minőséghez mind a mindennapi hangulatotokhoz, munkavégzéshez, munkamegosztáshoz. Ti mit gondoltok
erről?
Szerintünk is egy nagyon jó közösség lett összeválogatva. Elsőre még szokatlan volt, mert jó hogy ismertük
egymást, de nem mindenkivel dolgoztunk együtt. Aztán rövid idő alatt összerázódtunk. Van egy-két
beszédesebb ember, akik által mindig nevetésre kényszerülünk és ez szükséges is egy társaságban és ahogy
te is mondtad a mindennapi munkához kell a megértés és a jó hangulat.
Mit vártok el ettől a képzéstől, majd az azt követő 6 hónapos foglalkoztatástól?
A képzéstől legfőképp azt, hogy el tudjuk sajátítani mindazt a szakmai ismeretet, ami szükséges ugyebár a
betonelemek gyártásához mind a térkő gyártáshoz, járdalapok készítéséhez, műkő készítéséhez stb.
Mindannyian reméljük azt, hogy a 6 hónap után nem szűnik majd meg a foglalkoztatásunk és hogy akár több
éven keresztül is készíthetjük majd ezeket a betonelemeket.
(A riportban adott kérdésekre a tanfolyamon résztvevők közösen válaszoltak.)
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Lábtenisz
A nyár elején készült el az ICEE melletti udvarban a
lábtengó pálya, melyet szívesen látogatnak a fiatalok
esténként. De vajon tudja-e mindenki, hogy mi is ez
pontosan? Lehet egy új sportágat hoztunk be
Encsencsre?
A lábtenisz legelső változatát, a királyaftát már a
múlt század elején is játszották. A harmincas évek
közepén a focisták kedvelt kiegészítő játéka volt a
tengó. Ez abban különbözött a királyaftától, hogy egy
rúd vagy egy háló segítségével két részre osztották
a pályát, és a játékot immár párban űzték, míg az
aftában a négy játékos egyedül volt.
A hetvenes évek közepétől az ország különböző
részein, elsősorban strandokon kezdtek el lábtengó
versenyeket szervezni, ahol az irányadó szabályokat
mindig a helyi sajátosságokhoz igazodva a rendezők
határozták meg. Teremben is játszható sportág, amit
olykor labdapattogtatásnak is neveznek,
tulajdonképpen a tenisz és a labdarúgás bizonyos
keveréke, illetve annak módosított változata. A
legnagyobb eltérés, hogy a futballal ellentétben nem
tizenegyen játsszák, hanem sokkal kevesebben.
A pálya mérete változó, de mindenképpen még a
szabványméretű teniszpályánál is kisebb. A
hasonlóság, hogy a két térfél között kifeszített háló
formája és magassága megegyezik a teniszben
használatossal. Mindkét térfélről egy-egy vagy kétkét versenyző íveli át a másik oldalra a
labdarúgásban is használatos bőrgolyót, miközben az
minden labdaérintés után csak egyet pattanhat a
saját, illetve az ellenfél térfelén. A játszmák
szervákkal indulnak az alapvonalról, és 15 vagy 21
pontig tartanak. A mérkőzés megegyezés szerint két
vagy három nyert játszmáig tart.
A lábtenisz speciális változata az úgynevezett
kopogós lábtengó, amelyet egy 6x6 méteres
betonkockán játszottak és játszanak még ma is a
strand erre a célra kiépített részén. A kilencvenes
évek közepétől már kimondottan hálónál és
alapjában véve 8x12 méteres pályán űzik ezt a
sportot országos és nemzetközi szinten egyaránt. A
hivatalos versenyeket három kategóriában – férfi,
női, valamint vegyes párosban – rendezik, több
korosztályban.

Remény…
„…Reménykedés abban, hogy holnap úgy ébredem fel, hogy minden rendben.
Felöltözöm, megiszom a reggeli kávét majd indulok bevásárolni, hisz a gyerekeket el kell
indítanom az iskolába. Bár a bevásárlás szerény, mert a pénz kevés, de örülök, hogy
megvehetem aznap is a kenyeret a családomnak. Amikor már mindenki útnak indult - ki-ki
merre - gyerekek iskolába, férjem munkába, én örömmel látok neki a krumpli pucolásnak.
Gondolataim kicsit a múltba, kicsit a jövőbe röpködnek, amikor minden egyszerűbb volt és
amikor minden könnyebb lesz, majd visszatérek a jelenbe, mert hirtelen egy „cuppanós
ölelés” járja át a lelkem, hisz észre sem vettem, az idő hogy elszállt és az utolsó óráról is
hazaértek a gyerekek.
Látni, hogy jóízűen neki állnak enni a sós krumplit egy kis sült disznóhússal, melyet az üres
hűtő mélyéről horgásztam elő.
Látni, hogy a tanulás nem az erősségük és szívesebben játszanak a Puli kutyánkkal kint az
udvaron, de legalább boldogok.
Amikor megfogják a kezem és azt mondják: - Anya, menjünk sétálni az erdőbe… és én
mosolyogva felkapom egyiket ölembe, másiknak kezét fogva elindulunk sétálni az erdőbe.
Hisz nincs is szebb hallani a madárcsicsergést, melyet néha a szél suttogó hangja elnyom.
Amikor már sárgulnak a falevelek, némelyik már ropog a talpad alatt és érzed, hogy jön az
ősz, ami némi elmúlást sugall, elmúlt a nyár, a meleg, a vakáció és jön a hűvös ősz, de ez az
elmúlás egyúttal mindig valami újat is hoz magával. Hazaérve a sétából a nagymami
hétvégi kalácsát majszolva kezdenek neki a tanulásnak, miközben fogadják apjukat a
munkából.
Már gyorsan el is jött az este. Vacsorára a maradék ebéd felmelegítve lett eltűntetve egy
kis édes keksz és gyümölcs kíséretével, majd egy rövidke játék az apukával, gyors fürdés
és egy-egy jó éjt puszi után szép álmokat kívánva hajtják le a fejüket szeretteim.
A sötétben fekve az ágyon arra gondolok, hogy bármi rossz is történt a mai napon vagy
tegnap, vagy tegnap előtt a családom mindvégig ott volt mellettem és támaszt adott nekem.
Ezekkel az utolsó gondolatokkal adok hálát a mai napnak és kérek erőt a holnaphoz…”
Az már nem kétséges, hogy a válság mindannyiunkat érint valamilyen mértékben. A
szerencsésebbek csak a híradásokból értesülnek róla, mások a saját bőrükön – és
pénztárcájukon is - nap mint nap érzik a hatásait. A legbölcsebb elemzők sem tudják
megjósolni, hogy milyen méreteket fog ölteni, vagy meddig tart, de az biztos a szeretet, a
törődés, az őszinte odaadás és legfőképp az egészség a mostani világban mindennél többet
ér. Bár a válság anyagilag nagyon sok családot megkínoz, de ha az előbb felsoroltak nem
találhatóak meg az életedben, akkor hiába is van a pénz. Ha elolvastad ezt a cikket, akkor
gondold végig mi is igazán a jelentősége, sajnos sokan már belebetegednek ebbe a
lehetetlen létbe, de mindenki mellett áll legalább egy valaki, akire számíthat, és aki miatt
érdemes megtanulni ebbe a világba lenni és küzdeni még ha vidámpark helyett csak az
erdőbe sikerül is elmenni. Örülj annak, hogy ott a családod vagy egy jó barát és küzdj azért,
hogy ebben a helyzetben is együtt lehessetek.
Erősnek kell maradnunk!
anonim

Játékszabályok
Egyéni: Egy-egy ellen történik a játék, ahol egyszer
pattanhat a labda és két lehetőség van a
labdamegérintésére. Lényegében a teniszpálya négy
adogató udvarában.
Páros: Ketten-ketten játszanak egymás ellen.
Egyszer pattanhat a labda és háromszor érinthető. Itt
is a teniszpálya négy adogató udvarában folyik a
játék.
Hármas: A felállás három-a három ellen, a labda
egyszer pattanhat, a játékosok háromszor érinthetik
a labdát. Röplabda nagyságú pályán játsszák.
Aki kedvet kapott e sport felfedezésére, az bármikor
kipróbálhatja, hisz a pálya szabadon használható.
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Demográfia
Balogh Tímea
és
Kossuth Levente

Házasságkötések

Villás Anetta
és
Molnár László

Mindenki olyan, amilyen, és senki sem tökéletes,
de a házasság az alkalmazkodásról szól. Életetek
hátralévő részét azzal fogjátok tölteni, hogy
megismerjétek egymást, viták pedig bármikor
előfordulhatnak. A házasságban éppen az a
csodálatos, hogy ha tényleg a megfelelő társat
választottátok, és szeretitek egymást, akkor
együtt minden nehézséget le tudtok küzdeni.
Nicholas Sparks

Fénykép
nélkül:
Balla Tünde
és
Átyim György

Preg Tünde
és
Mitercsák Péter

Vadon Szilvia
és
Domokos Flórián

Megérkeztünk Encsencs!
Nevem
Milák Jázmin, Sanel
Terdik Milán
Balogh Mirjam
Milák László
Beri Bianka
Varga Brendon,
Zoltán
Czakó Nóra, Patrícia
Bakk Bence
Horváth Kevin
Jónás Rajmund
Kapási Eszter

Születtem

Anyukám neve

Itt lakom

2011. 05. 20.
2011. 06. 10.
2011. 06. 13.
2011. 06. 15.
2011. 06. 15.

Milák Julianna
Sajtos Erzsébet
Balogh Krisztina
Milák Krisztina
Milák Anikó

Arany János u. 36.
Szabadság u. 11.
Táncsics u. 2.
Arany János u. 88.
Arany János u. 28.

2011. 07. 26.

Szilágyi Mariann

Kossuth u. 9.

2011. 07. 26.
2011. 08. 17.
2011. 08. 25.
2011. 08. 28.
2011. 09.09.

Rácz Marianna
Huszti Edit
Milák Andrea
Jónás Erzsébet
Nagy Erika

Sport u. 27.
Bogáti u. 78.
Táncsics u. 6.
Vörösmarty u. 17.
Bogáti u.16.

Halálozás
Balogh János Arany János u. 34. - 2011. 07. 15.
Pócsi Zsigmondné szül: Kóródi Mária Fő u. 22. - 2011. 08. 26.
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