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Egy kis történelem… 

Az Encsencsi Református Templom múltjában , fellelhető anyagok  

alapján vissza kell az időben utaznunk az 1321. évig, ahol is a Gut-Keled 

nemzetségbeli Báthory család levelében szerepel először az encsencsi 

Szentlélek tiszteletére szentelt templom. Ez a templom István király 

rendelete alapján épülhetett, miszerint minden tíz település építsen egy 

templomot és Encsencs azok közé a falvak közé tartozhatott, hogy nem 

csupán lakott település volt, hanem olyan gazdasági és vagyoni szinten 

állhatott, hogy meg tudott építeni egy kis középkori kápolnát, a jelenlegi 

református templom helyén. Ugyanis ásatások bizonyították, hogy a 

református templom főfalainak egy része ennek a középkori kis templomnak 

az alaptestén áll.  Kb. 400 év történetére borul az ismeretlenség fátyla, egyes  

források szerint a török világ idején elhagyatott a templom, majd ismeretlen 

időben lett a reformátusoké, a sekrestyéje azonban elpusztult. A 2002. évi 

alap megerősítéssel egybekötött ásatások alapján, valószínűsíthető, hogy 

tűz martaléka lett a templom. A templomot 1828-29-ben építették át mai 

formájára, a falakat megemelték és új ablakok készültek, ekkor épült a 

nyugati kőkarzat is. A 24 méter magas torony is ugyancsak ekkor épült a 

nyugati homlokzat elé. A munkálatokat két nyírbátori mester és Gulyás  

József helybeli molnár végezte. A templom mai formájában aránytalanul 

hosszúnak tűnik, mert a belső hosszúsága 27 méter, s ennek a fele jut a 6,2  

méter szélességű keskenyebb, félkörívesen záródó kelet i részre, és 

ugyanannyi a 9,6 méter szélességű nyugat i hajóra. A deszkából készített  

mennyezetet 1889-ben festették ki, melynek klasszicizáló szószéke és 300 ülőhelye van. A torony földszintje és a kőkarzat alja csehsüveg 

boltozatos. Az orgonát Demény Imre építette 1946-ban négy változattal, úgy, hogy a második világháború utáni nehéz években a gyülekezet 

terményt és élelmiszert gyűjtött és cserélt aranyra Bécsben. A 168 kg-os harangját Lázár Áron öntötte 1809-ben Tasnádon, a 80 kg-osat pedig 

Walser Ferenc 1924-ben Budapesten. A késő barokkos stílusjegyeket viselő templom a település jelenleg egyetlen műemlék épülete. 

1768-tól a mai napig 28 lelkésze volt az Egyházközségnek. Közülük kiemelésre méltó Budaházy Lajos, aki 1897-1937-ig szolgált, 

Keresztes Sándor, akit 1944-ben szovjet katonák lőttek agyon, Virágh László, aki 1959-1996-ig szolgált. Közben 5 évig a Debreceni Református 

Kollégium Gimnáziumának vallástanára volt. 1996-tól 2011. április 9-ig engedte a Mindenható Isten, hogy szeretettei körében nyugdíjas éveit  

élhesse Debrecenben. A gyülekezet nagyszámú küldöttségével 2011. április 22.-én búcsúztunk tőle a feltámadás élő reménységében. Emléke 

legyen áldott!             Fórián László lelkész 

Sz.E.M. 
„Szemes” Encsencs 

Mindennapjai 

VII. évfolyam 2. szám                                                                                                          2011. május 

Encsencs  Község  Önkormányzatának  lapja 
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Közérdekű 

 

Nagy gond a szemét 

 
A jelenlegi életkörülményeink szükségszerű velejárója az, hogy 

minden háztartásban - az együttlakók számától függően - több-

kevesebb háztartási hulladék keletkezik. 2009-ben Magyarország 

egész területén be kellett zárni azokat a szeméttelepeket, amelyek 

nem feleltek meg a szigorú környezetvédelmi követelményeknek. 

. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Hírek a Református Egyházból 
 - 2011. május 24-én megalakult az „Encsencs Lelki 

Épüléséért Egyesület”. Alakuló közgyűlésen minden szükséges 

kérdésben döntés született. Örömmel várja az Egyesület 

vezetősége és tagsága a csatlakozni kívánókat.  

 

- Az idén is meg szeretnénk rendezni, nyári- gyülekezeti 

(egy hetes) táborunkat. A tavalyi tábor helyszínén Berekfürdőn 

2011. július 4-10 között a tavalyihoz hasonló felépítéssel, 

programokkal és költségekkel. Részt vehetnek gyermekek, 

felnőttek, családok, egyedülállók, fiatalok, idősek. Felekezeti 

hovatartozástól függetlenül. Jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban. További információval 

szolgál Fórián László lelkész.  Telefon: 42/388-290, mobil: 06-30-311-65-76, E-mail: 

encsencs@reformatus.hu 

 

 - Október hónapban a 2010-es év beiktatási ünnepségének évfordulójára - az 

egyházi éves ünnepi rendet figyelembe véve - szeretnénk Református jótékonysági bált 

szervezni.

Napjainkban egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén 

mindösszesen 3 hulladéklerakó működik: Nagyecseden, 

Kisvárdán és Nyíregyházán. 2009-ben az encsencsi szeméttelepet 

is bezárta az önkormányzat. Jelenleg a nyíregyházi székhelyű 

Nyír-Flop Kft. szállítja el az Encsencs lakosságánál és a 

vállalkozásoknál keletkezett szilárd hulladékot. Így az encsencsi 

szemétnek a kijelölt  helye Nyíregyházán, vagy Nagyecseden van. 

Hasonlóan az ország más településeihez, a szemétszállítás díját 

annak kell megfizetnie, akinél keletkezik. Tehát a lakosságnak, 

illetve a vállalkozásoknak. Ez az egyik gond, amely a korábbi  
években nem terhelte a lakosságot, hisz ez az önkormányzat 

költsége volt. A másik gond a szeméttel kapcsolatban szintén az  

egész lakosságot érinti, hisz meg nem engedett módon néhányan 

továbbra is hulladék lerakásra használják a szeméttelep 

környékét. Ide kerül az építési törmelék, a kertekből származó 

szemét, illetve esetenként a vállalkozásoknál keletkező 

hulladék.  A nagy gond ekkor kezdődik azzal, hogy az illetékes 

hatóság az önkormányzatot bírságolja meg azért, amiért nem 

akadályozza meg a szemét elhelyezését. További gond, hogy ezt 

a frissen lerakott szemetet valakik rendszeresen meggyújtják, 

ami miatt füstbe borul szinte a település egésze.  

Szintén további gond, hogy ezt a szemetet közköltségen 

összébb kell tömöríteni, földdel kell lefedni. Ennek az áldatlan 

állapotnak az önkormányzat más hatóságok közreműködésével 

véget kíván vetni. Nem lehet, hogy néhány illegális 

szemételhelyező miatt éves szinten több millió forintot költsön 

az önkormányzat a község minden lakosa pénzéből esetlegesen 

bírságra, ill. a szeméttelep megfelelő kezelésére. Követendő 

elv a továbbiakban, hogy akinél a szemét keletkezik, az viselje 

az elhelyezés és az ártalmatlanítás költségét is. Közös 

érdekünk, hogy megóvjuk környezetünket minden olyan 

ártalomtól, ami veszélyezteti az emberek, az állatok, a víz és a 

természeti környezet egészségét. Az előbbiek biztosításának 

érdekében szigorúbb ellenőrzésekre kell számítani 

mindazoknak, akik eddig szinte megszokott módon a 

szeméttelepen rakták le az egyébként még részben 

hasznosítható, de semmiképpen nem közköltségen 

elhelyezendő építési, gazdálkodási vagy vállalkozási eredetű 

szemetüket.  

Nagy László jegyző 

 

A bérpótló juttatás és 
a 30 nap munka-

viszony 
 

Felhívom a lakosság figyelmét, 

hogy bérpótló juttatásban, 

ismertebb nevén szociális 

segélyben (melynek összege: 

28.500 Ft/hó) azok részesülnek, 

akik egy naptári éven belül 30 

munkanap munkaviszonyt megsze-

reznek és erről a foglalkoztatótól 

kapott (önkormányzat, vállal-

kozások, magánszemélyek stb.) 

igazolással rendelkeznek. Ez 

szükséges ahhoz, hogy a 

következő év január 1-jétől ezt a 

támogatási formát ismét 

megkapják.  

Nagy László jegyző 

mailto:encsencs@reformatus.hu
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Falunap és virtusvetélkedő 
Minden évben van egy olyan nap a község életében, amikor összejön a közösségi 

rendezvények iránt érdeklődők apraja és nagyja. Idén július 30-án, szombaton 

rendezi meg a község önkormányzata a Magyar Technikai és Tömegsportok 

Országos Szövetségével közösen a Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek 

Virtusvetélkedője területi döntőjét Encsencsen. E sportrendezvény a falunap 

meghatározó részeként kerül lebonyolításra, amelyen várakozásaink szerint 

Szabolcs- és Hajdú-megyék, illetve a határon túli települések magyar nemzetiségű 

csapatai is részt vesznek. 2003 óta hagyomány a településen, hogy a gyors és 

erős emberek, fiúk és lányok, családanyák és családapák együtt küzdenek azért, 

hogy a község csapata helyi és országos szinten is öregbítse Encsencs hírnevét. 

Az elmúlt 8 évben sok gyors, erős és ügyes ember megfordult a község 

csapatában, akik az országos döntőkön többször értek el dobogós helyezést. 

Minden évben megújul ez a csapat, most is várjuk azoknak a jelentkezését, akik 

ki akarják próbálni a maguk erejét és ügyességét, illetve meg akarják mutatni 

maguknak és hozzátartozóiknak, hogy mire képesek.  

Várunk minden érdeklődőt 2011. július 30-án a falunappal egybekötött 

virtusvetélkedőre.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Minek fizetjük 

adóinkat? 
 

Gépjárműadót az fizeti meg, aki a 

gépjármű tulajdonosa, illetve üzem-

bentartója az adott év január 1-én. 

Évközben forgalomba helyezett 

gépjárműveknél az adófizetési 

kötelezettség a következő hónap első 

napján kezdődik. Az alapja 

személyszállító gépjármű esetén a 

hatósági nyilvántartásban feltűntetett 

teljesítménye kilowattban kifejezve.  

 

Kommunális adót a lakosságnak kell  

megfizetni. Minden egyes lakott 

ingatlan után a tulajdonos vagy a 

bérlő fizeti, melynek éves összege 

3.000 Ft. 2 részletben lehet megfizetni 

március-  és szeptember 15- ig. 

 

Iparűzési adót a telephellyel 

rendelkező vállalkozók fizetik meg az  

árbevétel után. Ez jelenleg 1,2 % 

 

Hogy mire használja az önkormányzat 

az adókért befolyt összeget?  

Az önkormányzat részben ebből lát el 

minden olyan feladatot, amit az állam 

nem végez el helyettünk, illetve a 

lakosság pedig egyénenként nem 

lenne képes megvalósítani a 

következőket: 

 fizetjük a közvilágítást,  

 szükség szerint javítjuk a 

járdákat, a rossz burkolatú 

utakat, 

 folyamatosan építjük és 

javítjuk a csapadék elvezető 

árkokat, 

 télen eltakarítjuk az utakról 

és a középületektől a havat,  

 működtetjük a temetőt,  

 biztosítjuk a közutakról a 

vízelvezetést,  

 s nem utolsó sorban 

működtetjük az oktatási 

intézményeket, védőnői és a 

mezőőri szolgálatot.  

Ez egy szükséges rossz annak, aki 

fizeti, viszont elengedhetetlen 

feltétele annak, hogy egy település 

működhessen.  

Nagy László jegyző  
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Közélet 
 

Ovi Hírek 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

A tavasz elég jó idővel köszöntött ránk ahhoz, hogy minél többet kinn tar tózkodhassunk a 

gyermekekkel a szabadban, ott tartva a különböző tevékenységeket, amelyek már  

átszövődtek a Kompetencia alapú program elemeivel. Óvodánk is részese a „Minőségi 

oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra 

eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében a Nyírbátori kistérségben”  

TÁMOP-3.3.7/09/1 elnevezésű projektnek, mely a tehetséggondozás, a 

kompetenciafejlesztés, a továbbképzéseken való részvétel, az eszközbeszerzés, 

dokumentációkezelés, a projekthez kapcsolódó különböző rendezvényekhez való 

kapcsolódás területeket öleli fel. Sok plusz munkával, időráfordítással jár ez a projekt, 

amely nagy odafigyelést, jó szervezést, kitartást és türelmet igényel, hiszen a gyermekek 

szerencsére nagyon rendszeresen és magas létszámmal járnak az óvodába.  

Ez azért is örvendetes, mert kiegyensúlyozott, egyenletesebb és hatékonyabb felkészítő 

munka folyhat így velük, amely az iskolai életmódra való előkészítés végett 

elengedhetetlen. 

Ebben az időszakban 40 nagycsoportos korú gyermeket írathattak be a szüleik az  

iskolába. Az óvodai beíratás is megtörtént, és ennek tükrében előreláthatólag ismét 

magas létszámú csoportok szervezésére van kilátásunk.  

Örömmel számolhatunk be arról, hogy a kistérségi mesemondó és rajzversenyen, mely 

idén is Piricsén volt, kiválóan szerepeltek gyermekeink. 
1. Bákonyi István Csaba nagycsoportos mesemondásban 2. helyezett lett  

2. Kapi Réka középső csoportos nagyon szépen helyt állt, bár helyezést nem ért el  

3. Radnai Kristóf nagycsoportos, rajzával 2. helyezett lett  

4. Horváth Krisztina nagycsoportos, rajzával különdíjas lett  

 

Gratulálunk a gyermekeknek a sikeres 

szereplésért, az óvónőknek, pedig a 

felkészítő munkáért.  

12 gyermek és 2 felkészítő óvónő részt 

vettek a Nyírbátorban első alkalommal 

megrendezésre kerülő OVIOLIMPIÁN, 

melyen helyezést nem értek el, de 

derekasan helyt álltak.  

Ünnepeink sorából jelenleg az anyák 

napja és nyíltnap emelkedett ki, melyre 

örömmel készülődtek gyermekek, 

óvónők egyaránt. Isten éltesse az  

édesanyákat, nagymamákat és minden 

szülőt, nagyszülőt, hogy még sokáig 

gyönyörködhessenek gyerekeik, 

unokáik szépségében, szeretetében.  

Az évzáró és ballagó ünnepség június 

első hétvégéjén volt. Előtte 

megtartottunk egy Madarak és fák 

napját, valamint a gyermeknapot, és 

folytatjuk a megkezdett nevelő-oktató 

munkát. 

Szeretnénk elvinni a gyermekeket a 

nyíregyházi Vadasparkba is, melyre a 

szülőknek csak a belépőjegy árát kell 

kifizetni, az utazási költséget az  

„Encsencsi Iskoláért”alapítvány fedezi, 

míg az étkezést az óvoda biztosítja.  

Lassan közeledünk az évvégéhez, bár  

az óvodai élet nem szünetel a nyár  

folyamán sem, mert júniusban és 

augusztusban is várjuk a gyermekeket. 

A júliusi nyári szünet ideje alatt 

nagytakarítási, festési, mázolási, 

befőzési, apróbb felújítási 

munkálatokat végeznek a technikai 

dolgozók, míg az óvónők tovább 

szépítik az óvoda külső és belső 

környezetét, felkészülnek az új 

tanévre.  

Nagy Gáborné óvodavezető  
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Iskolásaink 

A verseny helyezettjei és felkészítőik a következők:  

 

Báthori István Matematika verseny: 

I. helyezett: Fórián László Dávid 3. o.  

Felkészítő tanár: Oláh Éva  

 

„Szépen helyesen, magyarul” megyei helyesírási 

verseny: 

III. helyezett: Zengővári Zsófia 3. o.  

Felkészítő tanár: Oláh Éva  

 

Nyírségi Református Egyházmegye 

Énekversenyének különdíjasai:  

Fórián László Dávid  3.o.  

Géczi Diána 5.b.  

Jónás István Norbert 4.b.  

Felkészítő tanár: Fóriánné Rimaszombati Anikó Róza  

 

Területi Balesetmegelőzési Bizottság és a 

Nyírbátori Rendőrkapitányság által rendezett  

Kerékpáros Iskolakupa verseny:  

II. helyezett: Kóródi Mónika 6.o.  

Felkészítő tanár: Harcsa Gáborné  

 

Csapatunk is II. helyezést ért el.  

Csapattagok: - Géczi Diána                     5.b  

                        - Kóródi Mónika              6.o. 

                        - Madarász Szilveszter    5.b 

                        - Preg István Erik             7.o.  

 

Túl az Óperencián… mesemondó verseny: 

I. helyezett: Bákonyi Dominika 1.a.  

Felkészítő tanár: Vargáné Kóródi Judit  

 

Megyehatár Menti Matematikaverseny:  

I. helyezett: Koleszár László 3.o.  

III. helyezett: Fórián László Dávid  3.o.  

Felkészítő tanár: Oláh Éva  

 

  

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Éppen, hogy lezártuk a tanév I. félévét, már iskolánk pedagógusai, diákjai és a szülők 

készülődhettek a Farsangra. Az idei mulatságunkat is színvonalas, ötletes zenés, 

táncos produkciók színesítették. Felnőtt és gyerek egyaránt jól érezte ma gát. Itt  

szeretném köszönetemet kifejezni a sikeres esemény lebonyolításáért az iskolánk 

minden dolgozójának, a diákoknak, szülőknek és vállalkozóknak. Feltöltődésre nem 

volt időnk, hiszen folytatódtak a tanulmányi versenyek, illetve a megmérettetésre 

felkészítések. Kiváló eredményekkel büszkélkedhetünk idén is.  

 

„Europe Direct” Információs Központ által meghirdetett rajzpályázaton  

Lippai Mercédesz Edina 4.b osztályos tanuló eredményes volt és így díjazásban részesült. 

Felkészítő pedagógus: Jakabné Bíró Ágnes  

Április 29-én iskolai ünnepség keretében köszöntöttük az édesanyákat és az Idősek Napközi Otthona tagjait. 

Megható pillanatokat élhettünk át a verseket, dalokat hallva, valamint a kivetített képeket látva.  

A műsort Radnainé Mátyás Csilla, Fülepné Baracsi Tünde pedagógusok állították össze.  

Kislétszámú tantestületünk eddig is biztosította lelkiismeretes, odaadó munkájával iskolánk hírnevének 

megőrzését.  

  
 

Nagy Erzsébet 

igazgatónő 
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Riportok 

 
A Nyugdíjasok Egyesületének életében elnökváltás történt. A megalapítás 

évétől, azaz 2007-től mostanáig elnökként Győri Ferencné igazgatta 

időseink mindennapjait. Minden egyesületet, így ezt is alapszabály 

szabályozza, amiben demokrácia működik. A tagság úgy érzi, hogy annál  

jobban erősödik a közösség, minél több ember kap lehetőséget és bizalmat. 

A tagok egyhangú döntése alapján az új elnök Kóródi Károlyné lett, aki 

különböző rendezvények, összejövetelek lebonyolításánál és részvételénél 

oroszlánrészt vállalt .  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Milyen érzés, hogy idős társai Önt szavazták meg?  

Először is nagyon nagy örömmel tölt el, hogy ekkora bizalmat 

adtak nekem. Egyszerű falusi asszonynak érzem magam és 

nehéz is elmondanom, amit gondolok vagy épp érzek, hisz nem 

igazán vagyok a szavak embere, inkább a tetteké. Talán pont 

ennek köszönhetem a bizalmukat.  

 

Az elnökváltáson kívül más változás is történt?  

Igen. Elnökhelyettes váltás is történt, hisz eddig én töltöttem be 

ezt a posztot, viszont a Felügyelő Bizottság tagjai nem 

változtak.  

Elnökhelyettes: Szabó Andrásné  

Gazdasági felelő: Jakab Józsefné  

Felügyelő Bizottság elnöke: Terdik József  

Felügyelő Bizottság tagjai: Demeter Miklósné és Kovács 

Sándorné 

 

Milyen terveik vannak a jövőre nézve?  

Nagy fába vágtuk a fejszénket. Az INO mögött lévő földterület 

évek óta ugarban van.  Így a válság idején Egyesületünk is 

pénzhiányban szenved, mint sokan mások. Arra gondoltunk, 

hogy egy nagyobb vállalkozásba kezdünk és pénzt keresünk. Ez 

a kert az önkormányzat tulajdonában áll, melyet elkértünk 

termelés céljából. Napraforgómaggal vetettük be, melyhez 

ezúton szeretnénk köszönetet mondani az önkormányzat segítő 

elöljáróinak: Képviselő Úrnak, aki tisztelet díját számlánkra 

átutalta, Könyvelőnknek, aki segített a vetőmag 

megvásárlásában, valamint a gyomirtózásban és nem utolsó 

sorban Tagunknak, aki szántott, vetett és művelte a földet.  

 

Közelebbi tervünkben szerepel részt venni a Pócspetri  

Nyugdíjas Egyesület által szervezett találkozón, akiket az  

elmúlt esztendőben mi is vendégül láttunk Otthonunkban.  

De vannak távolabbi céljaink is. Napraforgó termelésünknek 

és pénzkeresésünknek egyik oka, hogy szeretnénk 

kirándulást szervezni Erdélybe a jövő év folyamán. 

Szeretnénk világot látni az országhatáron túl is.  

Szeretnénk tagokat toborozni. Szeretettel várjuk azokat az  

idős társainkat, akik szeretnének közénk tartozni, részt 

venni rendezvényeinken vagy csak egy jót beszélgetni. 

Nagyon rossz egyedül otthon ülni gondjainkban, bajainkban 

és az itt eltöltött idők segítenek egy kicsit elválni a 

problémáinktól. Ezúton elmondanám milyen kellemetlen 

nekünk az, hogy a falu rossz véleménnyel van a klubba járó 

idősekről.  Özvegyként, férj nélkül, távol a gyermekeinktől 

úgy gondoljuk, hogy ennyi öröm jár nekünk is.  

Tudomásunk van róla, hogy 4 éven keresztül működő 

egyesületek igénybe vehetik az adózók által felajánlható 1 

%-ot. Kérjük a kedves lakosságot, ha látnak bennünk és 

egyesületünkben egy kis fantáziát, akkor adójuk 1 %-ával 

támogassanak minket.  

Az INO idén ünnepli működésének 5. évfordulóját, melyet a 

nyár folyamán szeretnénk megünnepelni.  

Végül had köszönjem meg időstársaim nevében is Nagy 

Jánosnénak és Biró Gergelynének a sok fáradozást és 

törődést, melyet nap mint nap kapunk tőlük. Hatalmas 

segítséget nyújtanak számunkra.  

 

Köszönjük szépen!  

Kóródi Károlyné  
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A Halászsas-horgásztó 2011. április 16-án 

ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit  Dr. Oláh 

István vezetésével, aki néhány kérdésemre válaszolva 

beszél a tóról.  

Az volt a tapasztalatunk, hogy a baráti köröket, ismerősöket, a 

horgászatot szeretőket összetartja a jó víz, a szép k örnyezet, a jó 

fogási lehetőség, ezért jött az ötlet, hogy szerencsés lehetne, ha 

itt helyben is volna lehetőség a horgászatra. Sokan emlékeznek 

rá, hogy gyermekkorunkban is pecázgattunk, télen 

jégkorongoztunk, s rendszeres találkozó hely volt az un. „nagy 

víz, vagy poca, vagy mézes-tó” ki hogyan ismerte jobban. Így 

tehát azt gondoltuk, hogy őrizzük a hagyományt és építkezzünk 

abból, amivel a természet megajándékozta a településünket, s 

építsünk egy tavat, alakítsuk ki a környezetét úgy, hogy minden 

korosztály találjon magának ott lehetőséget a szabadidő hasznos 

és kellemes eltöltésére.  

 

Milyen volt az átadás?  

Az átadás egy meghívásos horgászversennyel egybekötött 

rendezvény keretében történt, ahol jó fogási eredménnyel, szép 

élményekkel lettek gazdagabbak a résztvevők és a jelenlévők.  

 

Milyen volt a visszhangja a megnyitó ünnepségnek?  

A visszajelzésekből azt a következtetést vontuk le, hogy jó ötlet 

volt a horgászverseny. A vendégek elégedettek voltak, jól 

érezték magukat, s szívesen tértek vissza már az eltelt időben a 

horgásztóhoz. Ezért tervezzük, hogy különböző korcsoportoknak 

szervezünk a nyár folyamán horgászversenyt, így a fiatalok és 

idősebbek részére egyaránt.  

 

Milyen programokat szerveznek a nyári szezonra és kik 

a célcsoportjai?  

A nyári szezonban a horgászható halfajok körét szeretnénk 

bővíteni, pl.: afrikai harcsa, süllő telepítésével, s az igények 

kielégítésére tervezünk éjszakai horgászatot is. Ezen kívül, mint 

ahogyan már említettem szeretnénk horgászversenyeket 

szervezni és más rendezvényeket pl.: családi napot, amikor  

kedvezményeket szeretnénk nyújtani elsősorban az Encsencsen 

élő családoknak és természetesen a más településről érkező 

családi, baráti, ismerősi közösségeknek is.  

 

Célcsoportunk az elkövetkezendő időben a horgászat terén a 

külföldi horgászok megnyerése elsősorban Romániából, de 

rendezvények szervezésére is készülünk cégek, munkahelyi 

közösségek számára.  

 

Mit várnak el a horgásztótól?  

A horgásztótól azt várjuk el, hogy legyen ez egy jó befektetés 

mind a vállalkozás, mind a település részéről. Hozzon sikereket, 

eredményeket, vigye a településünk és az itt  élő emberek jó 

hírnevét, vendégszeretetét, s térjenek be ide Encsencsre szívesen 

vendégek úgy a horgásztóhoz, mint más kereskedelmi és 

vendéglátó egységekhez, ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, s 

távozáskor visszatérő szándékkel emlegessék a községünket. 

 

Hogyan alakulnak az árak?  

1. Nappali horgászjegy / 2 bot/ : 3.000 Ft (06.00-19.00 

óráig)  

2. Éjszakai horgászjegy / 2 bot /: 3.900 Ft (18.00-06.00 

óráig) 

3. Felnőtt éves területi engedély, nappali horgászatra /2 

bot/ (korlátozott számban): 50.000 Ft 

4. Látogatójegy, kísérő jegy /jogosít a pihenőpark 

berendezéseinek használatára/: 500 Ft  

   

A filozófiánkat, a munkánk célját ahhoz tudnám hasonlítani, mint 

ahogyan azt az ókori görög filozófus PLATÓN definiálta először, 

mintegy 2400 évvel ezelőtt „A horgászat egy olyan fajta 

cselekedet, amikor a halat horog és zsineg segítségével a mélyből 

a felszínre hozzuk.” A görögök állapították meg, hogy az emberek 

egészséges életmódjához, valamint a gyermekek egészséges 

fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges a halhús, így a 

horgászat, mint élelmiszerszerző tevékenység.  

Ezért kívánom mindenkinek, hogy sikerüljön az egészségét 

megóvni, megőrizni, s ennek érdekében horgásszon sokat és 

érezze jól magát horgászat és pihenés közben.  

Dr. Oláh István  

. 

 

Hogyan jött az ötlet, hogy Encsencsen 

horgásztó legyen?  

A horgásztó megépítéséhez az adott ötletet 

számunkra, hogy éveken át barátainkkal, 

családokkal több órát utaztunk hétvé-

genként, hogy egy kis kikapcsolódáshoz, 

pihenéshez, horgászathoz tudjunk 

magunknak lehetőséget biztosítani. 

Encsencsen sokan élnek olyanok, akik 

hobbinak a horgászatot választották. Talán 

ez az a sport, amely viszonylag kevés 

befektetéssel nyújt szórakozási, 

zsákmányszerzési és regenerálódási 

lehetőséget. 
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Nevem Születtem Anyukám neve Itt lakom 

Milák Rajmund 2011. 02. 09. Milák Helena Bélteki út 11. 

Milák Zsolt 2011. 02. 11. Rafael Hajnalka Dobó út 92. 

Nagy Dominik Attila 2011. 02. 15. Danó Melinda Arany János út 2. 

Balogh Ketrin Gréti 2011. 03. 23. Balogh Mária Bogáti út 29. 

 Mocsár Tiffani 2011. 04. 12. Ruha Nikoletta Arany János út 8. 

Impresszum: Sz.E.M. – Encsencs Község Önkormányzat negyedévente megjelenő lapja. Kiadó: Encsencs Polgármesteri Hivatal (4374 Encsencs, Fő 

u. 31.) Felelős kiadó: Szedlár János polgármester. Szerkesztő: Béres Tímea.  Arculat és nyomdai előkészítés:    

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

Póker bajnok Küzmös Róbert 

 

Ulti bajnokok: 

I. helyezett: Harcsa Gábor 

II. helyezett: Tallódi Lajos 

III. helyezett: Szedlár János 

U 

L 
T 

I  
 

É 
S 

 
P 

Ó 
K 

E 
R 

 
B 

A 
J 

N 
O 

K 
S 

Á 
G 
 

2 

0 

1 

1. 

 

0 

3. 

 

2 

6. 
 Demográfia  

Összeállította: Tallódi Lajosné 

Anyakönyvi adatok 

 

 

Egészségügy 
Az egészségügy helyzete, ugyanúgy, mint az egész  

országban, Encsencsen is nehéz. Bár a személyi és 

tárgyi feltételek bizonyos szempontból javultak 

(rendelő felújítás, Nyírbátori szakrendelések) az  

előjegyzési idők egyre hosszabbak. Az ambuláns 

kivizsgálás egyes betegek esetében nehézkes és 

elhúzódó. Sajnos a helyi adottságok miatt sok 

kilométert kell utazni minden egyes vizsgálatért. A 

betegek egyre kevésbé tudják finanszírozni a 

kivizsgálással kapcsolatos költségeket, nem is 

beszélve a növekvő gyógyszerárakról. Az előzőek 

miatt sokan vannak, akik nem képesek kiváltani a 

gyógyszereiket. Az önkormányzat próbál minden-

kinek segíteni a lehetőségekhez mérten (egyéni 

gyógyszertámogatás igénylés, közgyógyellátás), de 

ezen támogatások törvényi feltételei is szigorúak. A 

környező falvak közül még így is Encsencsen van 

arányaiban a legtöbb közgyógyellátott. Reméljük, 

hogy az elkövetkezendő évek javulást hoznak az  

ország gazdaságának, ezzel együtt az  

egészségügynek is.  

Dr. Rózsa Viktória Magdolna 

 

Megérkeztünk Encsencs! 
 

Halálozás 
 Szabó József Fő út 114. - 2011. 02. 15. 

 Jakabné Nagy Mária Fő út 49. - 2011. 03. 13. 

 Madarász Szilveszter Petőfi út 40. - 2011. 03. 18. 

 Vernes Árpádné szül: Fehér Rozália  

Szabadság út 17. - 2011. 03. 22. 

 Szabó Lajosné szül: Szabó Julianna  

Szabadság út 10. - 2011. 04. 01. 

 


