
 

 

 

 

 

Tájékoztatjuk a szennyvízelvezetés és –tisztítás 

alakulásáról 
A Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás 2014. 

március 31-én írta alá a Nyírbátor, Encsencs, 

Nyírvasvári, Nyírgyulaj, Nyírbéltek és Piricse 

településeket érintő kivitelezői szerződéseket, amely 

alapján uniós és hazai támogatás segítségével sor 

kerülhet a településeken a szennyvíztisztító telepek és 

szennyvízcsatorna hálózatok kiépítésére. A projekt nettó 

összköltsége 4.500.903.780.- Ft, ebből támogatásként a 

társulás 3 718 788 327.- Ft-ot vissza nem térítendő 

összegként nyert el. A projekt támogatási intenzitása 

83,270891%. A fennmaradó önerő összegét 

(782.115.453.- Ft) BM és NFM Önerő Alap pályázatból 

kívánja fedezni a Társulás. Az ezen felül hiányzó 

pénzforrás rendezéséhez a Víziközmű Társulat által 

felveendő LTP alapú hitel szolgál fedezetül. A beruházás 

a hat település szennyvízkezelését fogja megoldani. A 

beruházás megvalósításához szükséges támogatási 

szerződés aláírása (2012.05.31.) és a projektszereplők kiválasztása után elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés. 

Egy közbeszerzés keretében került kiírásra „Encsencs szennyvíztisztító telepének és Encsencs, Nyírbéltek, Piricse 

csatornahálózatának kivitelezése” valamint „Nyírbátor szennyvíztisztító telepének és Nyírbátor, Nyírgyulaj, Nyírvasvári 

csatornahálózatának kivitelezése”. 2014. március 31-én sor kerülhetett a kivitelezői szerződések aláírására a nyertes cégek 

ügyvezetői és a társulás között, melyet Balla Jánosné társulási elnök mellett minden érintett Polgármester is képviselt. Az 

ajánlattevők éltek a rész ajánlattétel lehetőségével, így a Nyírbátori agglomeráció kivitelezését a KEVIÉP Építőipari és 

Kereskedelmi Kft., az Encsencsi agglomeráció építését a ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és 

Bányászati Kft. nyerte el. A kivitelezés befejezési határideje 2015. április 30. Encsencs agglomeráció tekintetében 2088 új bekötés 

és egy 520 m³/d kapacitású telep létesül, hálózat rekonstrukció, szennyvíztisztító telep korszerűsítés, komposztáló és iszapkezelő 

megvalósításra kerül sor. A szerződéskötést követően sor került a munkaterület kivitelezők részére történő átadására, majd a 

kiviteli tervek elkészítését és jóváhagyását követően elkezdődhetnek a tényleges munkák is. A projekt megvalósulása 

nagymértékben hozzájárul a környezet és a talaj megóvásához. A beruházás legfőbb haszonélvezője a lakosság, hiszen a 

csatornázott településekre sokkal nagyobb eséllyel érkezik befektető, aki munkahelyeket teremt, valamint a környezet és a talaj 

megóvása a települések alapvető érdeke. Ismételten felhívjuk a lakás-takarékpénztári szerződéssel rendelkezők lakosok figyelmét, 

hogy esetleges elmaradásaikat rendezzék, illetve a fizetési határidőket tartsák be annak érdekében, hogy a rendszeres 

takarékoskodáshoz kötődő állami támogatástól ne essenek el, és a 

szennyvízberuházás sikerrel zárulhasson. 

Encsencs Község Önkormányzat 

Cím: 4374 Encsencs, Fő u. 31. 

E-mail: encsencsonk@morplusznet.hu 

Honlap: www.encsencs.hu 

Sz.E.M. 
„Szemes” Encsencs 

Mindennapjai 

Különszám                                                                                                             2014. július 

Encsencs  Község  Önkormányzatának  lapja 
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Tájékoztatás a belvíz beruházás alakulásáról  

 

A 21. században szükségtelen vitatkozni, 

hogy szükséges-e a belvíz csatorna 

felújítása, mert erre egyértelmű a válasz; 

igen, nagyon is szükséges. Ennek 

legkézenfekvőbb oka az, hogy a nagyobb 

esőzések és hóolvadás után Encsencs 

település utcáit, területeit elönti a belvíz. A 

védekezés és a helyreállítás pedig jelentős 

anyagi terhet jelent az önkormányzat 

számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt alapadatai 
 

Kedvezményezett neve: Encsencs Község Önkormányzata 

Projekt azonosító száma: ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0009 

Projekt címe: „Encsencs település csapadékvíz elvezető csatornák felújítása, rekonstrukciója és Pilis-Piricsei 3, Pilis-

Piricsei 4 csatornák eredeti állapot helyreállítása” 

A projekt fizikai megvalósítási időszaka: 2013. február 27. – 2013. november 12. 

A projekt keretében a Támogató Encsencs Község Önkormányzatát a projekt elszámolható 205.279.757 Ft összegű 

bruttó összköltségéhez viszonyítva 95%-os vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Az Európai Unió és a 

Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 195.015.769 Ft. 

A beruházás keretében összesen 8591 m csatorna újult meg, amelyek a területről a belvizet teljes mértékig elvezetik. 

A projekt megvalósulásával mintegy 800 fő, 364 lakás és 298 ha terület mentesül a további belvíz károktól. 

 

 
Encsencs Község Önkormányzat 
Cím: 4374 Encsencs, Fő u. 31. 
E-mail: encsencsonk@morplusznet.hu 

Honlap: www.encsencs.hu 

Encsencs Község Önkormányzata 

2011. november 29. napon 

pályázatot nyújtott be az Új 

Széchenyi Terv Észak-alföldi 

Operatív Program ÉAOP-5.1.2/D2-

11 Belterületi bel- és csapadékvíz-

védelmi fejlesztések tárgyú felhívás 

keretében, mivel a község saját 

forrásból nem tudja finanszírozni ezt 

a jelentős összegű beruházást.  

A pályázat 2012. november 8-án kelt 

támogató levél szerint pozitív 

elbírálásban, azaz támogatásban 

részesült. 
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Encsencs Község Önkormányzat 

„Segítünk fellélegezni!” 
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 

 

BABÓCA-Gyerekház program 

2013. március 18-án kezdődött a 

Közösségi ház épületében. 0-5 éves kor 

közötti gyerekek és anyukájuk 

fejlesztésére irányul a program, amit a 

helyi szakemberek, védőnők és óvónők 

látnak el napi rendszerességgel. A 

fejlesztések ének-zenei, irodalmi és 

anyanyelvi nevelésre, mozgásos játékokra, 

ábrázoló tevékenységekre, érzelmi 

nevelést elősegítő játékokra, valamint 

gyermekápolási és nevelési praktikákra, 

egészséges életvitel kialakítására 

irányulnak. A program hozzájárul az 

óvodai előkészítéshez is. A gyerekház 

állandó koordinátora Nagy Ágnes 

közösségi programszervező. 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTPROGRAMOK 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Encsencs Község Önkormányzat 
     Cím: 4374 Encsencs, Fő u. 31. 

1.Szegregátum:  
Kossuth utca és a Bem köz egyik része, Damjanich 

utca, Arany János utca, Károlyi utca 

 
Csillagpont – Arany János u. 6. 

 2.Szegregátum:  
Sport és Dobó utca egyik része, Vörösmarty utca, 

Táncsics utca 

 
Csillagpont – Dobó u. 47. 

 

„SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI!” címmel, 

Encsencs Község Önkormányzata az Európai Unió 

támogatásával egy komplex felzárkóztató programot indított 

2013. február 1-étől, a falu két nagy szegregátumában élő 

hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, szociális és 

anyagi problémákkal küzdő lakosság fejlesztésére.  

A 28 hónapos programban tavaly tavasszal, a szegregátumok 

területén kialakításra került két Csillagpont szolgáltatóház, 

ahol szakképzett, felsőfokú végzettségű szociális 

esetmenedzserek és közösségi programszervezők látják el a 

segítői feladatokat.  

A projekt a szemléletformálást helyezi előtérbe, mivel a 

komplex fejlesztés a családokra irányulva éri el 

leghatásosabban célját. Már kisgyerekkortól egészen a felnőtt 

korig érinti a célcsoportot, így részprogramként a 0-5 év 

közötti gyerekek és édesanyjuk számára Gyerekház-program, 

az általános iskolások számára Tanoda program, a fiataloknak 

ifjúságfejlesztés és tréningek, a felnőtteknek képzések 

nyújtanak kitörési lehetőséget jelenlegi helyzetükből, összesen 

150 fő részére. Mindemellett különböző kiegészítő 

programok, klubjellegű foglalkozások segítik a 

szemléletformálást, ami a lakosság többi részére irányul. 

 

Fejlesztő foglalkozás a BABÓCA-Gyerekházban , 

 



 

 
Eredményesnek bizonyulnak a kiscsoportos foglalkozások a tanodában. Barátságos közegben, kellemes hangulatban hatékonyabban 

tudnak dolgozni a szakemberek.  

 

 

 

 

 

 

  

A szabadidős programok segítségével olyan helyekre is eljutnak a tanodás gyerekek, ahol még nem jártak. 

Debrecen-városlátogatás / Nyíregyháza McDonald’s 

 

 

 

 

Encsencs Község Önkormányzat 

„Segítünk fellélegezni!” 
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 

 

    

 
 „TUDÁS FÁJA” Tanoda program 2013. március 1-től biztosít délutáni fejlesztést az alsó tagozatos 2-4 osztályos és 

a felső tagozatos 5-8. osztályos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére. A programban 25 tanuló vesz részt. 

Helyi szakemberek: tanítók, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógus, magyar, matematika, német, informatika szakos 

tanárok, dráma pedagógus, pszichológus, életviteli tanácsadó órarend szerinti beosztással biztosítják a hétköznapi 

délutánokon, a szünidőkben pedig délelőttönként a tanulók fejlesztését. 

A tanoda állandó koordinátora Kerékgyártó Andrásné közösségi programszervező. 

A tanoda eddig megvalósult szabadidős programjai: 

 Debrecen és Nyíregyháza – városlátogatás, mozizás 

 Nyírbátori színházlátogatás és múzeumlátogatás 

 Nyírbátori nyári strandfürdőzések „Sárkány Wellness és Gyógyfürdő”-ben 

 Nyíregyházi Állat és Vadaspark látogatás 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei látókörút 

 számítógépes – internetezős klubfoglalkozások 

 kézügyességet fejlesztő kreatív foglalkozások 

 filmvetítések, társasjátékok 

Encsencs Község Önkormányzat 
Cím: 4374 Encsencs, Fő u. 31. 



 

  
Játék a Baba-Mama Klubban / „Egészségedre” Klub a háziorvossal 

 

 

 

 

 

 

Encsencs Község Önkormányzat 

„Segítünk fellélegezni!” 
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 

 

    

 

Klubjellegű foglalkozások 
„Egészségedre” Klub havonta egy alkalommal biztosítja az egészségfejlesztésre irányuló témákban a tájékoztatást, Dr. 

Rózsa Viktória háziorvos vezetésével. 

A foglalkozások témái: 

 A dohányzás és az alkohol káros és a drog pusztító hatásai; Stresszkezelés; Cukorbetegség, 

 Az immunrendszer túlzott reakciója az allergia; Miért fontosak a szűrővizsgálatok? 

 Hogyan védekezzünk az UV sugárzás ellen?; Miért kellenek a védőoltások? 

ÍRISZ Anyaközpont szolgáltatás szintén havi rendszerességgel ad lehetőséget arra, hogy a szegregátumban élő nők 

klubfoglalkozás keretében megoszthassák egymással élethelyzeteik örömeit, problémáit, segítve egymást a nehéz helyzetek 

megoldásában. A klubfoglalkozásokat Balogh Sándorné védőnő vezeti. 

A foglalkozások témái: 

 Anya szerepe a családban; Családtervezés; Gyermeknevelés, nevelési technikák; 

 Háztartásvezetés, háztartásgazdálkodási ismeretek; Háztartási veszélyforrások, gyerekcsínyek; 

 Anyatejes világnap, szoptatás; Táplálkozási tanácsok; Drog és hatásai; 

Baba-Mama Klub kéthetente várja a településen élő, szülés előtt lévő kismamákat és a 0-3 éves korú gyerekes 

anyukákat, ahol az anyukák a gyerekekkel közösen tölthetnek el egy-két órát. Balogh Sándorné védőnő vezetésével 

megbeszélik aktuális problémáikat, észrevételeiket, átadják egymásnak tapasztalataikat, és a védőnő szakemberként 

javaslatokat ad a különböző személyesebb jellegű kérdések megoldására is. 

A foglalkozások témái: 

 Szülés utáni depresszió; Szülés utáni fogamzásgátlás, szoptatás; Fogzás, fogápolás; 

 Kora tavaszi allergia; Bőrápolás, baba-masszázs; Csecsemők a nyári hőségben, a nyár és a vízpart veszélyei; 

 Bababiztos környezet kialakítása házon belül és kívül; Balesetek, védőoltások azok hatásai; 

 Táplálkozás kismamáknak, szoptató anyukáknak és babáknak; az anyatejes táplálás világnapja; 

 Testvérféltékenység, testvérkapcsolat, Fejlesztőjátékok, beszédfejlődés 

 „Szitakötő” Önkéntes Klub önszerveződő csoportja általános iskolás gyerekekből, fiatalokból toborzódott, akik a 

környezetvédelmet helyezték elsődleges célul maguk elé. Aktivitásukra az egész falu megmozdult, hiszen rendszeressé vált 

a pillepalack és fémhulladék gyűjtés, a szemétszedés. Az így megkeresett pénzt saját maguk közösségi programjaira 

használják fel a klubtagok. A klubfoglalkozások koordinátora Rákosi Annamária Sziszi közösségi programszervező. 

A foglalkozások témái: 

 Pillepalackok és aludobozok gyűjtése a falu területén; szemétszedés, 

 Környezetvédelem, szemétgyűjtés a kijelölt helyeken, a Föld Napjához kapcsolódóan; 

 Madarak és fák napja (számháború az erdőben); Biciklitúra és strandolás Nyírbátorban; 



 

  
Önkéntesek az erdei szemétszedésben / „Fut a falu” futóverseny rajtja 

 

 

 

 

 

 

 Szabadidős programok a Halászsas horgásztónál és a penészleki Dózer-tónál. 

Ifjúságfejlesztő Klub fő célja a szegregátumokban lakó fiatalok közösségfejlesztése az igények szerinti szabadidős 

programokon keresztül. A klubfoglalkozásoknak péntek délutánonként a Csillagpont 1. épület ad helyet, koordinátorai 

Lipécz Csabáné és Villás Istvánné szociális esetmenedzserek. 

A foglalkozások eddigi témái: 

 Közösségfejlesztés játékosan; „Kedvünk szerint” spontán programok; 

 Zenés-táncos szabadidős program; Manuális tevékenység, kreatív foglalkozások; 

 Nyírbátori Sárkány Fürdő – strandolás; Nyíregyházi Vadaspark látogatás 

 

Önálló programok 
 

Foci-Suli program a falu 6 és 14 éves kor közötti gyerekeit célozza meg, ami a testedzés mellett a szabadidő 

értelmes, hasznos eltöltésére, fegyelemre, rendszerességre, szabályok betartására neveli a gyerekeket. Az edzések a 

helyi sportpályán, heti két alkalommal történnek, ahol erőnléti és labdás gyakorlatokkal válnak a gyerekek edzettebbé, 

egészségesebbé. A program a helyi labdarúgás utánpótlás neveléséhez is hozzájárul, koordinálását a helyi 

sportegyesület látja el.  

„Ismerkedjünk” program a szegregátumok területén több helyszínre felállított rendezvénysátorban zajlott a projekt 

kezdeti időszakában. Célja az volt, hogy a lakosság megismerje a projekt részleteit, a projektben dolgozó 

munkatársakat, szakembereket és felkészülten várják a Csillagpontokban már azóta jól működő szolgáltatásokat. 

„Fut a Falu” program félévente hívja versenyre az aktív, futni szerető gyerekeket és felnőtteket. A szervezett 

futóverseny a falu utcáin zajlik, melyen óvodás, iskolás és felnőtt kategóriában indult közel alkalmanként kb. 300 futni 

szerető.  

Közösségi és Egészség Nap a falu egészére kiterjedő nyári program volt, ami a falunappal együtt került 

megrendezésre, az alábbi részprogramokkal: horgászverseny, főzőverseny, kerékpárverseny, Falu Kupa 

Focibajnokság. Az érdeklődők kipróbálhatták kézügyességüket a kreatív sátorban, részt vehettek különböző 

egészségügyi szűréseken, egészségügyi és drog prevenciós előadást hallgathattak. 

„Tiszta udvar, rendes ház” díj évente két alkalommal kerül kiosztásra a szegregátumban élő lakóingatlanok között. 

Már két alkalommal összesen 24 porta kapta meg a díjat, és rakhatta ki a tulajdonos a házára az elismerő táblát. 

Képzések 
A képzéseket a Türr István Képző és Kutató Intézet, mint konzorciumi partner bonyolítja.  A projekt négy képzési elemet 

tartalmaz: 

1. kerti munkás képzés 

2. mezőgazdasági gazdaasszony képzés 

3. szociális ápoló-gondozó képzés 

4. parkgondozó képzés 



 

  
Mezőgazdasági gazdaasszony képzés és a kerti munkás képzés résztvevői 

 

 

 

 

A kerti munkás képzés 2013. június 17-én 15 fő, a parkgondozó képzés pedig 2014. március 17-én 16 fő részvételével 

kezdődött, majd az közel négy hónap tanulás után írásbeli, elméleti és gyakorlati záróvizsgával fejeződött be. A 

képzés célja a település közterületeinek és a lakóházak kertjeinek megmunkálásához szükséges ismeretek megszerzése 

az önellátáshoz szükséges zöldség, gyümölcstermelés, takarmánynövények termesztése (napraforgó, kukorica), amely 

értékesíthető, illetve háziállat (sertés, baromfi, nyúl) nevelésére is alkalmas. Az így megszerzett ismeretek segítik a 

családok önfenntartását, kiegészíti a családi jövedelmet, minőségi élelmiszereket állíthatnak elő a családok saját 

fogyasztásukra. 

Elméletben az alábbi tananyagok kerültek oktatásra: Talaj előkészítési műveletek ismerete, gyümölcstermő növények 

ismerete, csoportosítása, részei, szaporítása. Zöldségtermesztés, zöldségfélék csoportjai, igényei, termesztési módjai. 

Növényvédelem. Ökotermesztés jellemzői, elterjedése, lehetőségei.  

A gyakorlati oktatás pedig az alábbiak szerint alakult: Két szántóföldi kultúra, a kukorica és a burgonya növényápolási 

munkái. Zöldségnövények ápolási munkái (pl.: uborka, karalábé, káposzta). Talaj előkészítési és tápanyag-utánpótlási 

munkálatok. Facsemeték ültetése. Növény felismerési feladatok, vetőmag- és gyomismeret. Betakarítási munkák. 

2013. augusztus 30-án 14 fővel megkezdődött a mezőgazdasági gazdasszonyképzés, amely a legalapvetőbb 

családellátó háztartási tevékenységek gazdaságos végzésének megismerését teszi lehetővé. A résztvevők elsajátítják 

háztartásvezetés, sütés-főzés, takarítás, mosás, vasalás, kézimunkázás, ruhajavítás, szőnyegszövés, kosárfonás stb. 

technikáját. Megtanulják megművelni a zöldséges kertet, elkészíteni a gyümölcsbefőttet, zöldség-savanyút és 

gondozni az apró állatokat stb. Bővülnek egészségügyi, betegápolás-gondozás ismereteik.  

Ezzel az otthon lévő lányok, asszonyok a takarékos gazdálkodás mellett az egészséges életmódot, a megbízható, 

tápanyagban gazdag élelmiszerek fogyasztását, a gondozott, rendezett környezeti körülmények is biztosításában is 

jártasságot szereznek a képzés folyamán.  

A szociális ápoló-gondozóképzés 2014. februártól 2014. decemberig ad tanulási lehetőséget 10 fő felnőtt számára. 

A projekt részét képezik a tréningek, amelyek az ifjúsági és a fiatal felnőtt korosztály szemléletét, és képességeit 

fejleszti az alábbi területeken: álláskeresési technikák elsajátítása, önfejlesztés, kommunikáció, mentálhigiénia, 

tolerancia és interkulturális együttműködés és ifjúsági tréning.  

A projekt folyamatát fotódokumentációval együtt Encsencs község honlapján lehet nyomon követni a pályázati 

azonosítószám alatti oldalsó menüben (TÁMOP-5.3.6-11/1-2013-0023) www.encsencs.hu  

Összeállította: Hornyák Éva projektmenedzser 

 
Encsencs Község Önkormányzat 
Cím: 4374 Encsencs, Fő u. 31. 
 

http://www.encsencs.hu/


 

Mezőgazdasági tevékenységek önfenntartás céljából 

A 2013 évben a mezőgazdasági projekt keretében  növény termelést elindítottuk, melynek keretében  4,5 ha 

termőföld megművelése valósult meg 30 fő közfoglalkozott bevonásával. A területek belterületen 

helyezkednek el és jól megfigyelhetőek. Szükséges volt a területek elkerítése és az öntöző rendszer 

kialakítása is. 2 km-es kordonos uborka kialakítására, valamint paprika, zöldborsó és hagyma termesztésére 

került sor.  A program során 

megtermelt zöldségfélék nagy 

része a helyi konyhára került 

felhasználásra, ahol átlagosan kb. 

300 fő étkeztetését látják el. 

Ezzel jelentősen csökkentjük az 

étkeztetés fajlagos költségét. A 

többletet értékesítésre szántuk a 

mindenkori legkedvezőbb piaci 

felvásárlási áron. A befolyó 

összeg a termeléshez 

szükséges eszközök beszerzését, 

a beruházás költségeit biztosította. 

Idén a meglévő területet kb. 2,4  ha 

területtel  növeltük meg, így kb. 

6,9 ha területen folyik a zöldségfélék 

termesztése. Az  előző évi programon túl további 1000  méter kordonos uborka ültetvény kialakítását 

valósítottuk meg és 1 ha területen paprika termesztés is folyik. A közfoglalkoztatottatok száma is emelkedett 

40 főre, és megtörtént termeléshez szükséges eszközök bővítése, az új területek víz ellátása és körbekerítése 

is. 

 

  
Komplex telep-programok 

A parkgondozó képzés részeként a résztvevők a 

községben díszfákat, díszgalagonyát,díszszilvát 

ültettek a közterületeken. Képzési program keretén 

belül a résztvevők, családok 1-1 gyümölcsfát 

[cseresznye, megy] kaptak, melyet saját ingatlanukon 

ültethettek el. 

 

Ulti bajnokság győztesei: 
 

2012. április  Szabó András 
2012. október Salánki Imre 
2013. április Tallódi Laló  
2013. október Terjék László 
2014. május Kóródi Roland 
 

Póker bajnokság győztesei  
 

2012. április Küzmös Róbert 
2012. október Küzmös Róbert 
2013. április Küzmös Roland 
2013. október Küzmös Róbert 
2014. május Szvára Máté 



 

Régészeti adatok az Encsencsi 

református templom 

történetéhez 

Encsencs település neve ismeretlen 

eredetű, mely a forrásokban először 1321-ben 

bukkan fel egy birtokügylet kapcsán. Az említett 

oklevél azért is különösen érdekes számunkra, 

mert ekkor tesznek említést a Szent Lélek 

tiszteletére szentelt egyházáról (eccle-e in honore 

S. Spiritus constructe). Ekkor tehát már állnia 

kellett itt templomnak, melynek pontos építési 

ideje azonban nem ismert. A templomra 

vonatkozólag több középkori adat eddig nem 

került elő. Az eredetileg katolikusok által használt 

épületet később – minden bizonnyal a XVI. század 

második felében, végén – a reformátusok vették 

birtokukba. Építéstörténetével kapcsolatba a 

következő adat 1779-ből származik, melyből arról 

értesülünk, hogy sekrestyéje a „török időkben” 

pusztult el. 1803-ban jelentősen módosul a 

templom képe. Ekkor adnak hírt ugyanis arról, a 

középkori szentélyt elbontják, s a jelentősen 

megtoldják kelet felé az épületet. Így alakult ki a 

ma is látható, erősen nyújtott szentély.  1827-29-

ben újabb jelentős változások történtek az 

épületen, ezeket azonban az iratok nem 

részletezik. Mindenesetre ekkor készül el az 

épületnek a ma is álló nyugati fele. Így a templom 

a jelenlegi állapota két fázisban alakult ki.  

Az írott forrásokon kívül további adatokat már 

csak a régészet tud nyújtani egy épület múltjával 

kapcsolatban. Erre nyújtanak most lehetőséget a 

templombelsőben zajló felújítási munkák. A 

padlózatcseréhez kapcsolódóan került sor a 

szentély padlója alatti rétegek vizsgálatára, 

melynek során jelentős, új adatokat nyertünk a 

templom építéstörténetének megértéséhez.  

Az eredmények feldolgozása még zajlik – valamint 

nem került még sor a hajó kutatására – de 

részeredményekről már most be tudunk 

számolni. Így napvilágra került az 1803-ban 

elbontott szentély maradványa, melyről eddig 

nem volt pontos képünk. Ez egy négyzetesen 

záródó – tehát nem lekerekített végű – szentély 

volt, melynek sarkait támpillérekkel erősítették 

meg. Közepén megtaláltuk a középkori oltár 

maradványait, melynek nyomai nem túl gyakran 

maradnak meg az utókor számára. Már a 

református időkből származik egy sokszögű 

szószékalapozás, mely viszonylag jó állapotban 

vészelte át az évszázadokat. Egy további 

szószékalapozás is napvilágra került, ez azonban 

már egyértelműen a mai templomhoz 

kapcsolódik, s felépítésére 1803 után került sor. 

Ez tulajdonképpen a mai szószék elődje volt. 

Megtaláltuk a forrásokban emlegetett sekrestye 

falainak csekély maradványait is, melynek többi 

része azonban már a mai templomon kívül 

helyezkednek el, így ennek pontos alakját, 

kiterjedését még a további kutatásoknak kell 

tisztázniuk.  

Ebben a rövid kis írásban csak a legfontosabb 

eredményeket említettük meg, ám a felújításhoz 

kapcsolódóan további fontos részletek 

kerülhetnek még elő, melyek segítségével nagy 

vonalakban tisztázható lesz a templom eddig 

kevésé ismert építéstörténete.  

                                                               Jakab Attila régész 

     



 

Idősek Nappali Intézménye – Életképek 2014.  

Intézményünk 2006-ban kezdte meg a településünkön az 

idősek nappali ellátását. 

Jelenleg a Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató 

Központ 4300 Nyírbátor, Édesanyák u. 7. sz. a működtetője 

intézményünknek, vezetője Rása-Szabó Mariann. Az Idősek 

Nappali Intézménye többek között lehetőséget biztosít a 

településen élő időseknek, igény szerint korszerű 

felszereltségével tisztálkodásra, ruházat mosására, ésszerű 

kereteken belül a ruházat javítására, ebéd igénylésére. 

Segítséget nyújtunk a gyógyszereik kiíratásában- 

beszerzésében, melyhez nagy segítséget kapunk 

háziorvosunktól, asszisztensétől, és a gyógyszertár 

kollektívájától. Időpontok kérésénél is közreműködünk, ha 

lehet egy napra, több vizsgálatra is előjegyzést kérünk, hogy 

ne kelljen több napot tölteni a kivizsgálásokkal. 

Vércukormérést, és vérnyomásmérést is végzünk tagjainknak, 

mely a havi programunk szerves része. Tagjaink segítségére 

vagyunk a hivatalos ügyeik intézésében, kérvény, egy-egy 

fontos levél megfogalmazásában, iratok fénymásolásában, 

postai befizetések végrehajtásában. Foglalkozásaink között 

található kézimunkázás, új receptek kipróbálása, kulturális 

foglalkozás – felolvasás, kérdezz – felelek tesztlapok 

kitöltése, értékelése, valamint idős torna, melyet Nyírbátorból kijáró szakember vezet időseink nagy megelégedésére.  

Népdalkör-illetve kórus próba is szerepel a foglalkozásaink között, amit eddig Fóriánné Rimaszombati Anikó vezetett, 

amit ezúton is köszönünk. Ezeken a próbákon természetesen igény, és érdeklődés szerint vehetnek részt az időseink. 

Heti egy alkalommal református bibliaóra is szerepel a szervezett programjaink között, mely a lelki gondozás fontos 

része. Egyedül élő, idős ember számára mégis a legfontosabb a mentális gondozás. Az ember, társas lény, nehezen 

viseli a közösség hiányát, ezért fontos a napi kapcsolat a kortársakkal, a lelki egyensúly megtartása. Intézményünk 

lehetőséget biztosít arra, hogy időseink itt elmondhassák egymásnak, és nekünk, a gondozóknak problémáikat, 

bajaikat. Megkönnyebbülést jelent időseink számára, ha megoszthatják gondjaikat embertársukkal és szembesül azzal, 

hogy másoknak sem könnyebb sem az élete sem a helyzete.  

Legutóbb jártunk a nyírbátori termálfürdőben, melynek költségeit önkormányzatunk fedezte. A közelmúltban 

felléptünk Nyírbátorban a múzeumok éjszakája megnyitóján, ahol népdalkörünk I. és II. világháborús katonanótákat 

énekelt. Nyírbogáton a Kistérség Időseinek szervezett találkozóján vettünk részt, ahol szintén népdalcsokorral lépett 

fel a Kéknefelejcs népdalkör. Megünnepeltük a farsangot az időseink áltál készített műsorral, a Nőnapot Simon 

Miklós Kistérségi Tanács Elnökének köszöntésével, az Anyák napját hagyományként az általános iskolával közösen. 

Megemlékeztünk és megünnepeltük egy hangulatos ebéd kíséretében tagjaink név- és születésnapjait az első félévben. 

Jelenleg „gőzerővel” készül a népdalkör a Katonanóta Fesztiválra és a Falunapi fellépésre. Minden terv 

megvalósításában fontos szerepe van az egészségnek, az időjárásnak, a kerti munkák előre haladtának, de sok múlik 

mennyi időt szán az idős 

ember a maga kikapcsolására, 

pihenésére. Sajnos az utóbbi 

időkben egyre jobban 

észrevehető időseinken az idő 

múlása, ezzel együtt a 

betegségek, kórházi kezelések 

meg növekedett gyakorisága, 

melyek mind nehezítik az 

intézmény mindennapi 

foglalkozás szervezését. 

Mindent megteszünk azért, 

hogy tevékenységünk mennél 

nagyobb hasznára legyen a 

településünkön élő időseink 

számára. 

 
Összeállította: Tóth András és Bíró Gergelyné



 

 

Encsencsi Százszorszép Óvoda 

Ugye milyen szép lett a nevünk? Szép óvodánkhoz illik 

is, melyet 2013 júliusa óta viselünk. A szépen induló 

tanévünk azonban októbertől jelentősen megváltozott, 

mert két óvónő, akik már hosszú évek óta dolgoztak 

óvodánkban úgy döntöttek, hogy máshol folytatják a 

munkát. Ez a helyzet megnehezítette a gyermekekkel 

való zökkenőmentes munkavégzést, amit ők is és szüleik 

is megéreztek. 2014 februárjára normalizálódott 

valamelyest az óvodai életünk, ami azonban nem 

jelentette azt, hogy addig is ne haladtunk volna a kitűzött 

célok és feladatok felé. Folytattuk a hagyományainknak 

megfelelő Őszbúcsúztató kiállítást, mely ismét gyönyörű 

szépre sikerült. Megrendeztük a hagyományos nemzeti 

és egyéb ünnepi alkalmainkat, több jeles napra is aktívan 

készültünk, a kompetencia alapú óvodai nevelést is 

beépítettük a programjainkba, tehetséggondozó csoportot is működtettünk, és hittan órákra is jártak néhányan. Az 

egyéni fejlesztő munkát az óvónőkön kívül logopédus. és fejlesztő pedagógus segítette, akik a Pedagógiai 

Szakszolgálattal jártak heti rendszerességgel. Jelentősen bővült az udvari játékparkunk a Demján Sándor Értetek 

Karitatív Egyesület alapítványnak köszönhetően. Támogatást kaptunk az „Encsencsi iskoláért alapítványtól” is, akik a 

gyermekek és szüleik kirándulását tették feledhetetlenné a nyíregyházi Vadas parkban. Pályáztunk az integrációs 

pedagógiai rendszer támogatására, melynek keretében a gyermekek szociális helyzetén tudtunk segíteni és óvodai 

bútoraink, elsősorban székek, asztalok, játszószőnyegek, kanapék kerültek beszerzésre. Mint látható nem volt hiába 

való tevékenykedésünk, melyet a jövőben is hasonló módon kívánunk folytatni. Maximálisan biztosítva egy olyan 

légkört, ahol gyermekek, szülők, dolgozók és a hozzánk betérő kedves vendégek is jól érezhessék magukat. 

Tanévünket az óvodai ballagó és évzáró ünnepély zárta, amelyen a búcsúzó gyermekek és a tehetséggondozó csoport 

színvonalas műsora tett széppé. Az előttünk álló tanév a közel 90 gyermekkel, az új óvónőkkel reméljük ismét 

mindenki számára megelégedést fog hozni. 

Összeállította: Nagy Gáborné  

 

Ballagó nagycsoportosaink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kisfa ültetés Madarak és fák napján az óvoda udvarán 

 



 

TANÉVZÁRÁS AZ ISKOLÁBAN 

Kevés olyan jeles nap van egy iskola életében, amelyet azonos lelkesedéssel várnak tanárok, és diákok. A tanévzárás biztos, hogy 

ezek közé tartozik. Különös élmény tanévet zárni és nyitni.  

A 2013/14 tanévi nevelő- oktató munkánkra a következő volt jellemző:  

A tanévet 245 tanulóval kezdtük. Ez évközben 10 fővel csökkent, így 235 tanulóval zártuk az évet.  Az idén 30 nyolcadik 

osztályos tanulótól búcsúztunk. Ők valamennyien sikeres felvételt nyertek a választott középfokú iskolákba. A beiratkozó, leendő 

első osztályosok száma viszont jóval alacsonyabb a vártnál. Sok gyerek maradt vissza 1 évre óvodai nevelésre. Iskolánkban az 

elmúlt tanévben 30 főállású dolgozó végezte a munkáját. Ebből 23 fő pedagógus, 1 iskolatitkár, 4 takarító és 2 karbantartó. 2014 

februárjától iskolánknak új intézményvezetője lett. 14 osztályban, 1 iskolaotthonban, 4 napközis csoportban és 2 tanulószobában 

történt tanulóink egész napos foglalkoztatása. Mivel szakos ellátottságunk nem volt megfelelő, több tantárgy tanítását 

helyettesítéssel, áttanító pedagógussal, vagy megbízási szerződéssel alkalmazott pedagógussal tudtuk csak megoldani. Tanulóink 

78%-a hátrányos helyzetű, magas a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya, s a veszélyeztetettek aránya is fokozatosan nő. 

Nevelő-oktató munkánkban hangsúlyosabb szerepet kapott a differenciálás és a felzárkóztatás mellett a gyermekvédelmi munka 

.Nagy gondot fordítottunk a tehetséges, ill. az átlagos képességű tanulóink fejlesztésére is. Felsőseink fejlesztését a kistérség 

Gyermekesély Iroda tanodai programja is segítette, amely nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy javuljon hátrányos helyzetű 

tanulóink részvételi, tanulási és továbbtanulási- ezen keresztül a szegénységből való kikerülésük esélyei. Emellett számos, tanítási 

órán kívüli programot pl; különböző rendezvényeket, előadásokat, versenyeket rendeztünk számukra. Ilyen volt pl; a Mikulás-

várás, a karácsony, a farsang a nemzeti ünnepeinken való szereplés, az anyák napja, a gyermeknap, és az iskolahét programjai. 

Tanulóink nem csak a helyi megmérettetéseken, hanem más települések tanulmányi és egyéb versenyein is szép eredményeket 

értek el, melyhez nagyban hozzájárult a pedagógusok felkészítő munkája is. A T-dance Alapfokú Művészeti Iskola moderntánc 

foglalkozásait, szakköreinket, ill. a könyvtárat, mindig magas létszámban vették igénybe a gyerekeink. A keresztyén kultúra 

alapjait iskolásaink heti 1 órában sajátították el. Sajnos, már évek óta, az országos kompetencia  méréseken az országos átlag alatt 

teljesít iskolánk, ezért a következő tanévben fontosnak tartjuk a kompetencia eredmények javítását ill. tanulóink magatartási és 

viselkedéskultúrájának a  fejlesztését .A közeljövőben szeretnénk, ha a segítő családi háttér is jobban megnyilvánulna, s a szülők 

is jobban támogatnák munkánkat. Iskolánkban az elmúlt tanévben felnőttképzés is folyt, melyen minden résztvevő sikeresen 

teljesítette az akadályokat. Iskolánk épülete, helyiségei, berendezési tárgyai, valamint külső környezete: udvara, sportpályája 

felújításra szorul. Reméljük, hogy pályázati segítséggel ezek korszerűsítését sikerül a közeljövőben megoldanunk. Addig is 

igyekszünk a szükséges karbantartási munkálatokat a lehetőségeinkhez mérten elvégezni. Technikai dolgozóink munkáját 2014. 

április 30.-ig közfoglalkoztatott személyek segítették .Nagyon sokat jelentett, hogy bármikor kértük az önkormányzat segítségét 

pl; a tanulók utaztatásához a kisbuszt, vagy más egyéb dolgokhoz pl; a szemét, vagy a gyűjtött papír elszállítását, fűnyírást, stb… 

mindig számíthattunk önzetlen segítségükre. Különösen nagy segítséget jelentett a tőlük kapott adomány (a vasradiátorok 

leadásából kapott pénzösszeg), melyből egy nagyon jó teljesítményű fűnyírót vásároltunk. Iskolai alapítványunk és a szülői 

szervezet segítségére is mindig számíthattunk.  

Végül szeretném köszönetemet kifejezni kollégáimnak, a szülőknek, a hitoktatóknak, a T-DANCE tánciskola tanárainak, a 

Pedagógiai Szakszolgálat, a szülői szervezet, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Százszorszép Óvoda, és az Önkormányzat dolgozóinak, 

továbbá az alapítvány elnökének, a védőnőnek, háziorvosnak, rendőröknek, polgárőröknek és mindazoknak, akik pozitív 

hozzáállásukkal segítették az iskola hétköznapjait, valamint az oktató- nevelő munkát. Partneri hozzáállásuk nélkül nehezen 

tudtuk volna a tanévi feladatainkat sikerrel megvalósítani.  

                                                                                                          Török Mihályné  

                                                                                                           intézményvezető                                    

  



 

Felnőtt csapatunk:   
A 2012/2013-as Arany Fácán Megyei III. 

osztály Mátészalkai csoportjának a 

tagjaként kezdte csapatunk a bajnokságot. 

Szezon előtt a biztos anyagi háttér 

megteremtése, a játékoskeret 

megerősítése és egyben tartása mellett 

létesítményünk fejlesztése és folyamatos 

karbantartása valamint az edzéseken 

minimum 15-16 felnőtt játékos 

megjelenésének biztosítása volt a 

megoldandó feladatok között. Szerencsére 

minden akadályt sikerrel abszolváltunk: 

21 fős keretet alakítottunk ki, a heti két, 

olykor három edzésen legalább 15 fő 

mindig rendelkezésre állt a munka 

elvégzéséhez. 

A klubház hibátlan állapotú, a szertárunk maximálisan biztosítja a megfelelő eszközöket eme sport űzéséhez, a 

pályánk talaja kifogástalan. Célkitűzéseink között a megyei II. osztályba való feljutás kiharcolása és a Magyar 

Kupában való minél tovább jutás szerepelt. A kupában a 3. kör után búcsúztunk: két megyei másodosztályú egyleten 

léptünk túl meggyőző eredménnyel, majd a harmadik körben az NBIII-as Nyírbátor már túl nagy falatnak bizonyult. 

Megnyertük a bajnokságot, a 28 mérkőzésből 25 mérkőzést megnyertünk, döntetlent egyszer játszottunk és 2 meccset 

vesztettünk. A 168 lőtt gólt (6 gól/meccs), ez toronymagasan a legtöbb a csoportban. A védelmünk is csak 25-szor 

kapitulált (0,89 gól/meccs). A gólkirály Szilágyi Gábor lett, aki 57-szer volt eredményes. A Sóss Sándor-Szilágyi 

Gábor páros félelmetes, 98 bajnoki gólt rugdosott össze. A megye legerősebb másodosztályú bajnokságába kerültünk: 

a megyei I. osztályból négy nagy múltú csapat esett hozzánk. A Tiszavasvári, Szakoly, Kótaj trió bizonyította is azt, 

hogy erősebb osztályból jöttek (mindhárom csapat a dobogón végzett), de Rakamaz is jól szerepelt a maga 6. helyével, 

közvetlenül előttünk! Felnőtt csapatunk újoncként a 7. helyet szerezte meg, ami egy frissen feljutó csapattól bármely 

bajnokságban megsüvegelendő teljesítmény. Összességében eredményes szezon áll a csapat mögött, a 30 fordulóban 

maximálisan megszerezhető 90 pontból 38-at kaparintottunk meg, 11-szer győztünk és 5-ször játszottunk döntetlent, 

valamint 14-szer hagytuk el vesztesként a játékteret. Csapatunk összesen 65-ször rezegtette meg az ellenfelek hálóját 

(2,1 gól/meccs), viszont erre 82-szer válasz is jött (2,7 gól/meccs). Csapatunk legeredményesebb játékosa Szilágyi 

Gábor lett 23 találatával, aki így a hetedik helyen végzett a góllövők listáján. Feltételek adottak és sok munkával jobb 

eredményt is elérhetünk. 

Ifjúsági csapatunk:   

A 2012/2013-as Arany Fácán Megyei III. osztály Mátészalkai U19-es csoportja négycsapatos csonka bajnokság volt. 

Fiaink 4. helyen végeztek, de legalább volt lehetőségük a 

mozgásra. Összességében 16 meccset játszottak 4-szer 

nyertek, 2-szer pontot osztozkodás volt és 10-szer 

hagyták el pont nélkül a játékteret. A gólkirály Pika 

Richárd lett 15 góllal. 2013/2014-es Megyei II. osztály 

Nyírerdő U19-es csoportjában csapatunk a 13. helyen 

végzett, 7-szer győztek, 2-szer döntetlent játszottak és 21-

szer hagyták el a pályát vesztesként. Összesen 46-szor 

találtak az ellenfelek hálóját (1,53 gól/meccs), viszont 

138-szer (4,6 gól/meccs) szedték ki a játékszert a hálóból. 

A házi gólkirály Nagy Máté lett a maga 15 találatával. 

Akarattal és sok munkával azonban behozható a 

lemaradás a többi ifi csapathoz képest.  

 

 Összeállította: Tallódi Lajos  
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Polgármesteri Hivatal (4374 Encsencs, Fő u. 31.) Felelős kiadó: Szedlár János polgármester. Szerkesztők: 

Nagy Boglárka és Tallódi Lajos Arculat és nyomdai előkészítés:  Bátori Nyomda. 

 

 

 

 

Házasságkötések 
 Móré Tünde és Hajdu Árpád- 2012.08.18. 

 Sivadó Zsuzsanna és Jánszki Tamás – 2012.09.01. 

 Szabó Dóra és Kósa Gyula- 2013.06.15 

 Kádár Zsuzsanna és Horváth Gergő-2013.08.24. 

 Nagy Diána és Kovács Zsolt- 2013.09.28. 

 Balogh Katalin és Hegedűs Gábor-2013. 12.07.

Nevem Szültettem Anyukám neve 

Danó Mirella 2012.10.04. Danó Szabina 

Vadon Hanna 2012.10.06. Sinka Ágnes 

Milák Rubina 2012.10.15. 
Farkas 

Alexandra 

Milák Tiffani Rubina 2012.12.02. Rácz Edina 

Milák Graciella 2012.12.10. Milák Linda 

Lesku Levente 2013.01.04. Szentesi Andrea 

Rácz László Brájen 2013.01.29. Rácz Bettina 

Danó Boglárka 2013.02.21. Danó Szeréna 

Milák Vivien 2013.03.27. Jónás Ibolya 

Üveges Leila 2013.04.23. Nagy Nóra Irén 

Vasvári Zalán 

Bendegúz 
2013.05.08. 

Murnyák 

Magdolna 

Jóni Ruben Tibor 2013.05.19. Jóni Bettina 

Kiss Jázmin 2013.06.09. Mocsár Andrea 

Milák Amira 2013.06.20. Milák Kitti 

Milák Nikolán 2013.06.20. Milák Helena 

Szilágyi Lorenzó 2013.06.24. Szilágyi Pamela 

Rácz Kristóf Tibor 2013.06.30. 
Mocsár 

Henrietta 

Danó Sándor Milán 2013.07.05. Horváth Melinda 

Milák Antal Immánuel 2013.07.21. Milák Anikó 

Sebők Márk Kristóf 2013.08.17. Sebők Alexandra 

Szabó Szonja 2013.08.19. Balogh Tímea 

Szilágyi Barbara 2013.09.29. Tejfel Tünde 

Hajdu Árpád 2013.10.05. Móré Tünde 

Bíró Benett 2013.10.24. Orgován Anikó 

Horváth Emília 2013.11.21. Czakó Emese 

Mocsár Emília 2013.12.13. 
Mocsár 

Szamanta 

Jónás Ivett 2013.12.27. Maczó Katalin 

Farkas Leila 2014.01.05. Czakó Natasa 

Mocsár Zsófia 2014.01.28. Gudricza Edit 

Balogh Regina Mirella 2014.03.07. Milák Berta 

Milák Sanel Ketrin 2014.03.11. Milák Miranda 

Jónás Dominik Aurél 2014.03.13. Jónás Henrietta 

Rácz Jázmin 2014.04.30. Rácz Mariann 

Czakó Gina Rubina 2014.05.13. Lakatos Gina 

Jónás Amanda Jázmin 2014.05.22. Varga Amanda 

Budai Milán Bálint 2014.06.04. Varga Emese 

Balogh Éva 2014.06.04. Balogh Mária 

Horváth Rubina Piroska 2014.06.23. Horváth Klaudia 

Hgboji Milán Dominik 2014.06.26. Balogh Zita 

Átyim Anna 2014.07.02. Balla Tünde 

Halálozás 

 Fedics Mihályné szül: Kenézi Berta Dobó u. 47. – 
2012.08.08. 

 Szász Sándor Bélteki u. 38. – 2012.08.20. 

 Jónás Pálné szül: Horváth Rozália Kossuth u. 28. – 
2012.09.02. 

 Jakab Csaba Bélteki u. 66. – 2012.10.01. 

 Papp Sándor Fő u. 43. – 2012.10.26. 

 Vasvári András Fő u. 103. – 2012.11.06. 

 Görög Lajos Sport u. 48. – 2013.02.05 

 Harcsa János Bélteki u. 114. – 2013.02.14. 

 Zachariás Istvánné szül: Papp Erzsébet Bélteki u. 10. – 
2013.03.05. 

 Böszörményi Miklós Dobó u. 55. – 2013.03.06. 

 Bíró Sándorné szül: Baumli Irén Bogáti u. 76. – 
2013.03.09 

 Mátyás István Dobó u. 57. – 2013.03.15. 

 Nagy Istvánné szül: Bertók Julianna Sport u. 32. – 
2013.03.21. 

 Átyim György Sport u. 24. – 2013.04.12. 

 Tóth Ferencné szül: Márkú Teréz Bélteki u. 102. – 
2013.05.20. 

 Nagy Ferencné szül:Milák Jolán Táncsics u. 29.- 
2013.06.19. 

 Lengyel Gábor Petőfi u. 12. – 2013.07.07. 

 Tóth Lajos Fő u. 8. – 2013.08.06. 

 Szvára Imréné szül: Mokány Julianna Szabadság u. 32. – 
2013.08.07. 

 Dudla Sándorné szül: Danilla Erzsébet Petőfi u. 37. – 
2013.08.19. 

 Mészáros László Bélteki u. 99. – 2013.08.31. 

 B. Nagy András Petőfi u. 21. – 2013.09.04. 

 Lengyel Gyula Vörösmarty u. 57 – 2013.11.02. 

 Kádár Sándorné szül: Jakab Katalin Vörösmarty u. 45. – 
2013.11.11. 

 Szepesi Istvánné szül: Németh Ágnes Ibolya Szabadság 
u. 56. – 2013.11.25. 

 Dömsödi Zoltán Sport u. 29. – 2013.12.05. 

 Kapási Sándor Fő u. 9. – 2013.12.04. 

 Danó Sándorné szül:Szilágyi Julianna Arany J. u. 80. – 
2013.12.09. 

 Sivadó Mihály Dobó u. 12. – 2013.12.20. 

 Radnai Károlyné szül: Jakab Erzsébet Szabadság u. 31. – 
2014.01.10. 

 Tóth Sándor Kossuth u. 8. – 2014.03.26. 

 Nagy Jánosné szül: Gál Ilona Petőfi u. 2 – 2014.04.22. 

 Jónás Pál Kossuth u. 28. – 2014.05.10. 

 Barna Jánosné szül: Bonyhádi Piroska Bélteki u. 120. – 
2014.06.06. 



 

 


