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2 Az önkormányzat hírei

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Ináncsi Lakosok!

Legutóbb április hónapban adtunk részletes tájékoztatást az önkormányzatot érintõ 

hírekrõl, az elért eredményekrõl, aktualitásokról.

Az eltelt néhány hónap jelentõsebb eredményeirõl, tevékenységeirõl, s az aktuális hírekrõl 

szeretnénk most beszámolni.  

Közfoglalkoztatás

Áprilisban részletes tájékoztatást adtunk Önöknek, a 2011. január 1.-tõl hatályba lépett 

j o g s z a b á l y i  v á l t o z á s o k r ó l ,  m e l y e k e t  r ö v i d e n  ú j b ó l  i s m e r t e t n é n k :

- Jelentõs mértékben megváltoztak a közfoglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok, 

melybõl adódóan településünkön is jelentõs mértékben lecsökkent a közfoglalkoztatásba 

bevonható munkanélküliek foglalkoztatási lehetõsége.

- Megszigorították a bérpótló juttatásos (szociális ellátás) támogatási rendszert,  egy 

családban, - függetlenül attól, hogy hányan élnek - , csak 1 fõ kaphat bérpótló juttatást 

(28.500 Ft). 

- 2012. évben bérpótló juttatást csak az a személy kaphat majd, aki ebben az évben 30 

munkanapot dolgozott, bárhol, bármilyen formában. Erre mindenkinek oda kell figyelnie, 

keresnie a lehetõséget, mert ez nem kizárólagosan az önkormányzat kötelessége, 

hanem elsõsorban az érintett munkanélkülieké, ami önkéntes munkával is teljesíthetõ. 

Kérjük, ezt mindenki tartsa szem elõtt, saját érdekében.

Az elõzõ számban beszámoltunk Czomba Sándor államtitkár úr áprilisi látogatásáról, 

melynek oka és célja az volt, hogy az Önkormányzatunk által folytatott „jó gyakorlatokat” 

bemutassuk, részt vegyünk a közfoglalkoztatás gyakorlatának jövõbeni kidolgozásában.

Örömmel számolunk be arról, hogy Kiss Péter polgármesterünket a Belügyminisztérium 

bevonta a mintaprojektek elterjesztésének gyakorlati megvalósításába, s ennek 

eredményeként az encsi kistérségben is  mint a kiválasztott 22 kistérség egyike  

meghirdetésre kerültek a célzott közfoglalkoztatási projektek. A kistérség településeinek 

többsége csatlakozott a programhoz, és pályázott a meghirdetett programok 

valamelyikére.

Ináncs község a mai naptól október 10.-tõl  3 projektet indít be, s így év végéig 63 

ember teljes (8 órás) foglalkoztatására nyílik lehetõség.

Kistérségünkben az összes település közül a mi pályázataink kapták a legnagyobb 

mértékû támogatást  még Encs várost is megelõzve  melynek eredményeként összesen 

közel 22 Millió forintot kapunk a 3 projekt személyi és dologi kiadásaira. A 3 projekt fõbb 

elemei: tovább folytatjuk a tészta készítést, valamint a patak meder tisztítást. 
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Elvégezzük belterületi útjaink kátyúzását, továbbá újabb   összesen 300 m2 alapterületû  

fóliákat építünk, valamint elõkészítjük a mezõgazdasági földterületeket tavaszra, 

többféle kapásnövény ültetésére, s elvégezzük a gyümölcsös téli munkáit. 

A Belügyminisztérium ígérete szerint a program januártól tovább folytatódik, melyre 

újabb pályázatokat kell majd benyújtani, s azokat a jelenlegi lebonyolításhoz hasonlóan, 

személyes tárgyalás keretében kell majd úgymond „megvédeni”, tehát meg kívánnak 

gyõzõdni az elképzelések gyakorlati megvalósíthatóságáról. Az elsõ fordulóban sikerült 

jól szerepelnünk, igyekszünk hasonló minõségû projekteket kidolgozni a következõ 

fordulóra is.

Itt szeretnénk arról is tájékoztatást adni, hogy 2011. szeptember 1.-tõl újabb jogszabályi 

változások következtek be, a közfoglalkoztatás körében.

Ami a lakosságot érinti az a közfoglalkoztatási bérplafon megállapítása, mely 8 órás 

foglalkoztatásnál havi bruttó 57.000.-Ft, illetve szak-ill.középfokú végzettséget igénylõ 

munkakörnél bruttó 78.000.-Ft lehet.

Lényeges változás még, hogy a szeptember 1. utáni alkalmazásoknál kötelezõ a heti 

bérkifizetés.

Útjavítások:

Az egyre csökkenõ önkormányzati forrás lehetõségek ellenére is, a nyár folyamán 

sikerült a Szabadság és az Arany J. utcáinkat részben felújítani, melyhez 

kapcsolódóan részleges járda felújítást is tudtunk megvalósítani.

Szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy ezek a munkálatok az elmúlt évi csapadék 

okozta károsodás következtében benyújtott VIS MAIOR támogatásból valósultak meg, 

melynek értéke 9 M Ft volt, ezt teljes egészében megfinanszírozta a BM.

A közeljövõben kerülnek kiírásra pályázatok útfelújításra, melyeket figyelemmel 

kísérünk, s próbálunk élni a lehetõséggel.

A legszükségesebb kátyúkat saját erõbõl az õsz folyamán helyreállítjuk, a fentiekben 

említett közfoglalkoztatás keretében.

Társadalmi munka gyermekeinkért:

A nyár folyamán az iskola belsõ udvarának aszfaltozását sikerült megoldani, saját 

anyagból, az útfelújítást végzõ cég közremûködésével.

Az elmúlt héten az ALLIANZ HUNGÁRIA Biztosító felajánlásával és személyes 

közremûködésükkel sikerült a játszóudvart felújítani, melyhez 360.000.-Ft készpénzt  

ebbõl új játékok is felállításra kerültek - és 30 fõ 1 napos munkáját ajánlották fel. A 

játszóudvarhoz tartozó kerítés szakasz is megújult általuk.

Nyári gyermekétkeztetés:
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Az elmúlt évek gyakorlatához híven, ebben az évben is igényeltük az állami támogatást 

a nyári étkeztetésre. Szinte egész nyári szünetben tudtuk 112 gyermek meleg ebéddel 

történõ ellátását biztosítani.

Közösségi Ház  IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) pályázat ügye:

Több alkalommal is tájékoztattuk Önöket a Közösségi Házhoz kapcsolódó 

eseményekrõl. Az eltelt idõszakban semmilyen elõrelépés nem történt e területen. Az 

IKSZT pályázathoz kapcsolódó munkálatok  parkoló kialakítása, belsõ tér, lift 

megépítése) is elakadtak, mivel jelenleg nem rendelkezünk a tulajdonos alapítvány 

hozzájárulásával.

Népszámlálás:

Valamennyien értesültek már mindenféle sajtó csatornán keresztül a jelenleg  október 

1.- 31.-ig  zajló népszámlálásról.

Szeretnénk ezúton is kérni a Tisztelt Lakosságot, tegyenek eleget ezen 

kötelezettségüknek, mivel ezt törvény írja elõ, s  nem a számlálóbiztosok találták ki. 

Kérjük szíves türelmüket és együttmûködésüket.

 Ináncs, 2011. október 10.

 Tisztelettel:

        Kiss Péter                                                                       Nagyné Halmai Katalin

     Polgármester                                                                                 jegyzõ

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Ináncs Község Önkormányzata a Nemzeti Erõforrás Minisztériummal együttmûködve a 

2012. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot

Felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó (B-típusú),

 illetve felsõoktatási hallgatók számára  (A-típusú) a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013 

tanév I. félévére vonatkozóan.

Felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók (B-típusú) esetében a pályázatra azok az 

önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, életvitelszerûen ott tartózkodó, 

hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:

- a 2011/2012. tanév utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások,

- felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 

érettségizettek,

és a 2012/2013. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében, teljes idejû (nappali 

tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan 

képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 
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Az ösztöndíj idõtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév. Az ösztöndíj 

folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév elsõ féléve, keresztféléves képzés esetén a 2012/2013. 

tanév második féléve. Az önkormányzati ösztöndíj összege 3.000 Ff/fõ/hó. Az ösztöndíj csak 

azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a 

felsõoktatási intézménynek.

A pályázat kötelezõ mellékletei:

- a pályázó és vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó jövedelmének havi forint összege.

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes, 

valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével köteles írásban 2012. szeptember 1-ig a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelõ részére bejelenteni, hogy a 

2012/2013. tanévben melyik felsõoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a 

pályázó köteles írásban nyilatkozni, hogy a 2012-es felvételi évet megelõzõen nyert-e felvételt 

felsõoktatási intézménybe. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az 

ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következõ évi fordulójából kizárható.

Jelenleg is felsõoktatási intézmény hallgatói (A-típusú) esetében a pályázatra azok az 

önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók 

jelentkezhetnek, akik  a képzésre vonatkozó keretidõn belül teljes idejû (nappali tagozatos) 

alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben,  mesterfokozatot és 

szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy  felsõfokú 

szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2011. szeptemberében 

tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. 

Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév. Az ösztöníj 

folyósításának kezdete: 2012. március.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2011/2012. 

tanév II. félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói 

jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát 

elveszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott 

hallgatója a felsõoktatási intézménynek.

A pályázat kötelezõ melléklete a felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-

igazolás, valamint a pályázó és vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó jövedelmének havi 

forint összege.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy 

példányban kell benyújtani.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 
     2011. NOVEMBER 14. (HÉTFÕ)
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Hírek az iskola életébõl
Az idei tanévet 213 tanulóval indította az iskola. Tanításukat 15 pedagógus kezdte meg. Örömmel 
köszöntöttük sorainkban régi-új kollégáinkat, Szedlák Imre történelem-hitoktató szakos tanárt, aki visszatért a 

katedrára. Kilenc osztályban, két napközi otthonos csoportban indult el a munka. Ez a nyár talán kevesebb 
munkával telt, mint az elõzõ, de így is a felsõs termekbe öltözõszekrények kerültek, és az udvar is új 
aszfaltborítást kapott.
  Befejezõdött az intézmény informatikai fejlesztése. Végre minden eszköz beüzemelésre került, és 
várja a tanulni vágyó gyerekeket. Csak a legértékesebb eszközöket említve az alábbiakkal gazdagodtunk: 
25 db asztali számítógép + monitor, 21 db tanári laptop, 9db interaktív tábla + projektor, 1db feleltetõ 
rendszer. Az eszközök értéke megközelíti a 20 millió forintot. A beruházás 100%-ban pályázati forrásból 
valósult meg, semmilyen anyagi terhet nem jelentve a falu számára.

 „Egy csöpp kis virág termése nagy idõk munkája.” /William Blake/

Ezzel a gondolattal köszöntöttük legkisebb tanítványainkat, akik Szarka Ferencné osztályfõnökük 
vezetésével csodálatos ünnepi mûsort varázsoltak a jelenlévõk számára.

Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat a szépen kialakított osztályban. Váljanak valóra álmaik, amelyeket az 
iskoláról szõttetek. 

Szeptember 23-án kedves ajándékot kaptak a gyerekek. Az Allianz Hungária biztosító 30 önkéntes 
dolgozója társadalmi munkában felújította az alsó tagozatos gyerekek játszóterét. A kerítés cseréjével, egy új 
játszóvárral, két mérleghintával, és a meglévõ játékok felújításával szépült meg a tér. 
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  Az Allianz Hungária építõ - felújító csapata                   A gyerekek örömmel vették birtokba a játékokat

Szeptember 29-én Encsen körzeti tûzoltó versenyen vettek részt tanulóink. Legnagyobb örömünkre elsõ 
helyezést értek el, és õk képviselik a kistérséget a megyei döntõn. Szívbõl gratulálunk a versenyzõ 
gyerekeknek (Árvai Mihály, Majoros Levente, Stefán Vencel, Hegedûs Csaba, Németh Bence, Benke 
Kinga, Katona Kitti) és felkészítõ tanáruknak, Kovács Benjámin tanár úrnak. További sikert a döntõben!

Október 6-án az iskola az Aradi vértanúkra 
emlékezett. Az iskolarádió mûsorát a hetedik 
osztály adta. A mûsort Szedlák Imre tanár úr 
állította össze.

Az aradi vértanúk emlékére
Szabadság, mit legyûrt a zsarnok. 
Egy nép mely gyászol, s ünnepel! 
Temetni jöttünk és siratni, 
de e nép többet érdemel! 
A gõg, s a túlerõ legyõzött, 
de büszke népünk fennmarad! 
Õk tizenhárman ott nyugosznak, 
Nem népünk sírja lett Arad.

Szeptember 26-án szülõi értekezletet tartottunk. Örvendetes, hogy sok szülõ jelent meg. Sikerült 
megbeszélni a tanévkezdés idõszerû problémáit. Az idén is, mint mindig, bízunk a sikeres 
együttmûködésben.

A tanév elsõ félévének jelentõs eseményei és idõpontjai:

          Az 1956-os forradalom és szabadságharc iskolai ünnepe október 21.13.00.

· Õszi szünet okt.29  nov.6.

· Nyílt tanítási napok November 15-16.

· Pályaválasztási szülõi értekezlet december 5.

· Mikulás ünnepség december 6.

· Karácsonyi ünnepség December 21.

· Téli szünet dec.23  dec.31.

Nagy Endre
   Igazgató
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AZ ÓVODA HÍREI

2011. június 4-én tartottuk évzáró és ballagási ünnepségünket. Az ináncsi óvodából 13 gyermek 

kezdte el szeptember 1-én az általános iskolát. 

A nyár folyamán megtörtént az óvodában a takarítás, a játékok, bútorok, textíliák mosása, 

fertõtlenítése. 

A képviselõ-testület döntése értelmében intézményátszervezésre került sor, 2011. július 1-tõl 

óvodánk nem intézményfenntartói társulásban mûködik, a feladatellátást Ináncs Község 

Önkormányzata önállóan végzi. A hernádszentandrási óvoda július 1-tõl nem tagintézménye az 

óvodánknak. 

A 2011/2012. nevelési évet 61 fõvel indítottuk el, továbbra is három csoportban folyik a 

nevelõmunka. Mindhárom csoportban szakképzett, feladatukat felelõsen ellátó nevelõk és segítõk 

dolgoznak. 

Ebben a nevelési évben is helyben történik a gyermekek logopédiai fejlesztése, valamint biztosítjuk 

a görög-katolikus hitoktatást az óvodában. 

Egy verssel kívánok mindenkinek tartalmas, szép nevelési évet!

Kányádi Sándor: Valami készül

Elszállt a fecske,
üres a fészke,

de mintha most is
itt ficserészne,

úgy kél a nap, és
úgy jön az este,

mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelõre
minden a régi,

bár a szúnyog már
bõrét nem félti,

és a szellõ is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok

remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:

itt-ott a dombon
már egy-egy csõsz ül:

Nézd csak a tájat,
de szépen õszül. 

                     Rácz Zita
óvodavezetõ



 Egyházi oldal

Emléktáblát avattak Ináncson

2011. július 3-án ünnepi megemlékezéssel egybekötött emléktábla-avatásra került sor az ináncsi 

avilai Nagy Szent Teréz tiszteletére felszentelt római katolikus templom udvarán.

Az emléktáblán az alábbi szöveg olvasható:

A kommunizmus áldozatai

és az Ináncsra 60 éve kitelepített

49 honfitársunk emlékére

a község együttérzõ népének hálával

a Czéh család nevében

2011. július 3.

Pontosan hatvan évvel ezelõtt, 1951. július 3-án keltezték azokat a felszólításokat, amelyekben 15 

Budapesten élõ család 49 tagját kötelezték lakásuk elhagyására a kézbesítést követõ 24 órán belül, 

kényszerlakhelyül pedig Ináncs települést jelölték ki számukra.

Solt Péter, budapesti lakos készíttette az emléktáblát, akinek nagyszülei, nagybátyja is a 

kitelepítettek között volt. Nagyapja, dr. Czéh József egykori pénzügyminisztériumi tanácsos, 1946-ban még 

sikerrel tárgyalt a nyugatra menekített magyar javak visszahozatala érdekében. „Jutalmul” a kommunista 

rendszer megfosztotta a saját keze munkájával épített budai házától, és feleségével, Nyári Stefániával, 

valamint keresztfiával, Czéh Péterrel együtt vidékre internálta.

Sorsuk nem volt egyedi.

1951. május - júliusban a korabeli BM jelentések alapján 13 670 fõt telepítettek ki Budapestrõl 

vádemelés vagy bírósági eljárás nélkül. A Rákosi- korszak kommunista diktatúrája teljes vagyonelkobzással 

és kitelepítéssel sújtotta az egykori középosztályt, és a kuláklistákkal és padláslesöpréssel sújtott falvakba 

deportálta. Álnok célja, az "osztályellenségként" is megbélyegzett régi vágású értelmiség és a vidéki 

parasztság egymás ellen fordítása, nem járt sikerrel.

A magyar nemzet természetes és erõs önazonosság tudatának, a hitéhez, történelméhez, kultúrájához való 

ragaszkodásának is köszönhetõen a keresztényi szeretetben, emberi együttérzésben egymásra találtak a 

közös szorongattatásban élõk.

A közel félszáz kitelepített embert - idõseket és gyerekeket - Ináncs lakossága szeretettel fogadta. 

Ebben nagy szerepe volt az akkori plébánosnak, Sáray Mihálynak is, aki felhívta a hívek figyelmét arra, hogy 

felekezetre való tekintet nélkül segítsenek a mindenüktõl megfosztott embereken.

Az internáltak hasznos tagjaivá váltak az õket befogadó családoknak és a falu közösségének. Azonnal 

igyekeztek munkát keresni, ami akkor nem volt könnyû, tekintettel arra, hogy a kitelepített családok tagjai 

hosszú idõn keresztül nem hagyhatták el a falut, így többségük mezõgazdasági munkát végzett a helyi 

szövetkezetben vagy a gazdáknál: szántottak, vetettek, arattak, csépeltek, kendert törtek, fákat ültettek. A 

szegénység és a nehéz fizikai munka mellett gyakran voltak kitéve rendõri zaklatásnak, indokolatlan 

büntetéseknek. Az egymásrautaltság, a közös sors összekovácsolta az embereket, és ezek a kapcsok a mai 
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napig megmaradtak.

Ezt bizonyítja, hogy az emléktábla állításának hírére egy emberként mozdult meg a falu. 

A 60 évvel ezelõtti vendégszeretõ fogadtatást felidézve az emléktábla avatása után a templom mellett 

megrendezett szeretetlakomán nagy örömmel üdvözölték egymást az egykori kitelepítettek és a rájuk még 

fiatalemberként, gyermekként emlékezõ helyiek. A plébánián ezt követõen megrendezett ünnepi ebéden 

újra lehetõség nyílt a régi emlékek felelevenítésére, jóízû beszélgetésre.

A szeretetlakoma és az ebéd teljes mértékben a helyiek nagylelkû felajánlásaiból készült.

Az emléktábla készíttetõje, Solt Péter elmondta: „Az emléktábla állítás célja nem sebek föltépése, 

hanem az emlékezés és az együttérzésbõl való erõt merítés. A kommunizmus rémtetteit, a múlt fájdalmas 

igazságait nem elhallgatni, elhallgattatni, elkenni kell, hanem feltárni, bemutatni, kellõ idõben 

gyermekeinknek átörökíteni, iskolákban tanítani egy önazonosságát büszkén õrzõ felnövekvõ nemzedék 

érdekében és az egykor meghurcoltak emléke iránti kötelességbõl is.”

Az emléktáblán János apostoltól származó idézet hirdeti: „Az igazság megszabadít benneteket”. Sok 

idõ telt el a fizikai megszabadulás után, míg az igazságtalanságok elszenvedõi lelkileg is szabadok lehettek, 

de ez a nap régi barátságokat szilárdított meg, alkalmat adott a kölcsönös megbecsülés és szeretet 

kifejezésére, egyben megerõsített minket abban a hitünkben, hogy az igazság mindig felszínre kerül. 

Mind az ináncsiak, mind a még élõ egykori kitelepítettek a mai napig nagy szeretettel gondolnak 

egymásra, és mindannyiuk számára lelki feltöltõdést hozott ez a csodálatos vasárnap délután.

dr. Nagy László -  Solt Péter

Egyházi oldal10



Szociális és közmûvelõdési intézményünk hírei

Tisztelt Olvasó!

Engedje meg, hogy néhány mondatban beszámoljak intézményünk nyári idõszakban történt 
programjairól.
Egyik kiemelkedõ eseménye volt a településrõl elszármazott Bacsó Anna építész, tervezõ 
munkáiból nyílt kiállítás „a fa dicsérete” címmel.
A tárlat megnyitójára 2011. június 3-án került sor és egy hónapon át volt megtekinthetõ. A 
kiállításon megjelenített tárgyak anyaga fa volt, a háttérben lévõ képek pedig a különbözõ 
helyszíneken élõ fák és az ebbõl készült használati tárgyak tájjal, emberrel kialakult kapcsolatát, 
társaságát ábrázolták. A család megjelenítésére olyan képek is láthatóak voltak, amelyek az 
anyaság, az apa szerep és a mindennapi lét, a hit, az elkötelezettség világára utaltak.
Megtiszteltetésnek érezzük, hogy intézményünk otthont adhatott annak a kiállításnak, mely már 
az ország számos pontját megjárta, öregbítve ezzel Ináncs nevét, hiszen a munkák élményanyaga 
ináncsi gyermekkori élményekbõl táplálkozik.
Ezúton szeretném tolmácsolni Bacsó Anna köszönet nyilvánítását, hogy a kiállítás látogatói 
osztoztak a fához kötõdõ élményben.

2011. június 21-én ingyenes bábszínház szórakoztatta a gyermekeket. A bábjátékososok a 
PALÁNTA BÁBMISSZIÓ-tól érkeztek, ami egy keresztény elkötelezettségû, felekezet-semleges 
jelleggel mûködõ gyermek- és ifjúsági misszió. A gyermekek hétköznapjait jeleníti meg. A 
konfliktusok is olyanok, amiket a gyermekek nap, mint nap átélnek. A megoldások azonban a 
Bibliai értékeket tárják eléjük. Minden bábelõadással olyan életfelfogást és értékrendet állítanak 
a szemük elé, amely a tisztességes, jóságos és becsületes emberképet teszi kívánatossá a 
felnövekvõ generáció elõtt. Az Országos Bábmisszió küldetése, hogy Magyarországon minél 
több iskolás és óvodás gyermek helyes értékrenddel és erkölcsi alappal nõjön fel.

Nagy jelentõséggel bíró esemény volt a település életében a IV. Megyei Regionális Német 
Fesztivál, mely 2011. július 2-án került megrendezésre. A sportpálya 11 településrõl érkezõ, több 
mint 300 vendégnek biztosított helyszínt a találkozásra. Az ináncsi Német Kisebbségi 
Önkormányzatot a színpadon zenés produkcióval Paulin Ferenc és tanítványai: Gazsi Renáta, 
Szûcs Alexandra, Hegedûs Gergõ, valamint a Rozmaring Dalkör képviselte, akik sváb táncokkal 
készültek. Az odalátogatók gasztronómiai bemutatón is részt vehettek, ahol megkóstolhatták a 
táji sajátosságokat és a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat fenséges csülkös-bablevesét.
A rendezvény fõszervezõje a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke Galambos Andrásné volt. 
Neki, valamint a képviselõknek és minden kedves közremûködõ segítõnek ezúton szeretném 
megköszönni, hogy munkájukkal hozzájárultak ezen színvonalas kulturális esemény 
lebonyolításához.

2011. augusztus 19-én az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás támogatásával az Abaúji Mûvészeti 
Fesztivál keretében, könnyed nyáresti szórakozás várta az ináncsi lakosokat a Mûvelõdési Ház 
nagytermében. A mûsort magyar nótákkal kezdte a méltán népszerû Újvári Marika, majd operett 
slágerek következtek, és végül késõ este Várhegyi Gábriel a Dáridó sztárja zárta a mulatságot. Az 
augusztus 20-ai ünnepségünkön folklór mûsorral vártuk a kedves vendégeinket, a megemlékezés 
szavait pedig Dr. Ódor Ferenc, Abaúj Országgyûlési Képviselõje osztotta meg velünk.

Az év nyári hónapjaiban tartott rendezvényeinek záró akkordja az I. Amatõr Zenei-Tánc 
Fesztivál volt. Ez a program azért bír kiemelkedõ jelentõséggel, mert az Ináncson élõ fiatalok 
teljesen öntevékeny módon láttak hozzá a szervezéshez és lebonyolításhoz. Az ötletgazda a 
Teleház dolgozója Tóth Roland volt, aki olyan tehetséges segítõtársakra talált, mint Kurovics 
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Péter, Ákos Zsanett, Árvai Krisztián, Bûdi Balázs, Doros Máté, Ferencsák Máté, Ferencsák 
Tamás, Gulyás István, Hajdú Gergõ, Lizák Zsuzsanna, Nagy Norbert, Nagy Viktor, Orosz Zoltán, 
Poczkodi Gábor, Süveges Mikós, Szolnoki Anasztázia. A fiatalok aktív munkával elõteremtették 
az anyagi fedezetet, majd kapcsolataikat ápolva meghívták a környék amatõr zenészeit és 
táncosait. A fesztiválon természetesen a helyi zenekarok, büszkeségeink is felléptek. Példamutató 
volt a rendezvény lebonyolítása során a szülök közremûködése is! 
A közös munka eredményeként megalakult az Ináncsi Ifjúsági Csoport, mely saját szervezésû 
programokkal várja a fiatalokat (Lan Party, XBOX esték, Táncház, Filmklub, Koncert). Az 
aktuális eseményekrõl a Mûvelõdési Ház hirdetõtábláján és internetes közösségi oldalakon lehet 
információt gyûjteni.
Az év további részére is igyekszünk színes programokat szervezni településünk lakóinak, 
melyekre nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt. Örömmel fogadjuk ötleteiket és 
kéréseiket is, hiszen szeretnénk Önöket a kultúra élményével minél többször megajándékozni!

Ignácz Melinda
Intézményvezetõ

A kultúra azért különlegesen szép terméke az emberi viselkedésnek, mert egyedi és megismételhetetlen. Minden 
igaz közösség egyszeri jelenség. (...) A kultúra éppen úgy egyedi, mint az emberi személyiség.

/Csányi Vilmos/

Bizony hajoljatok meg az öregebbek elõtt,
akár utcaseprõk, akár miniszterek.
Nem oly tiszteletet prédikálok én tinektek,
mint a papok s az iskolai olvasókönyvek.
De vegyétek számba, mily nehezen mentitek át ti is
évek veszedelmén törékeny szívverésteket
ezen az embernek ellenséges földgolyón
s õk, kik negyven, ötven, hatvan évet éltek,
hány téli reggelen, hány tüdõgyulladáson
gázoltak át, hány folyó mellett haladtak el éjjel
s hány gépkocsitól ugrottak el az utcasarkokon,
míg váratlanul elétek állanak, idõtõl koszorúzva,
mint a csodák, mint akik háborúból jönnek,
egyenesen, mint a zászlórudak s egyszerre kibontják,
hogy ámuljatok, vihar-csapott, de visszahozott életüknek
méltóságosan lebegõ, békét hirdetõ, diadalmi lobogóját.

Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ

Az ENSZ közgyûlése 1991-ben október 1-jét AZ IDÕSEK VILÁGNAPJÁ-vá nyilvánította 
és azóta októbert az idõsek havaként tartjuk számon.

Ezen alkalomból intézményünk dolgozói nevében minden kedves szépkorúnak jó 
egészséget és békében, szeretetben töltött napokat kívánok!

Ignácz Melinda
Intézményvezetõ

Szociális és közmûvelõdési intézményünk hírei12
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A tavalyi évhez hasonlóan idén nyáron 

augusztusban is megrendezésre került a nyári 

játszóház. Erre egyrészrõl a gyerekek kérésére 

került sor, másrészt pedig az motivált, hogy 

nagyon sok olyan családdal illetve 

gyermekkel találkozok a munkám során, akik 

a nyár folyamán még egy napra sem hagyták 

el a települést, mivel sok család nem 

engedheti meg magának a nyaralást vagy akár 

csak egy kirándulást sem. 

2011. augusztus 22-én került sor a játszóház 

megrendezésére. A gyerekekkel a délelõtti 

órákban indultunk át busszal Perére, a játszóház 

helyszínére. A játszóház ideje alatt nagyon szép 

idõnk volt, ami még inkább hozzájárult a jó 

hangulathoz. Amikor megérkeztünk, a 

gyerekeket kisebb vendéglátás várta.

Ezt követõen a résztvevõket csapatokra osztottuk 
és különféle feladatokat kaptak. Ilyen volt 
például a csoportrajz, csoportnévadás, 
történetírás megadott szavakkal, elrejtett 
cukorkák keresése a fûben, aszfaltrajz készítése 
krétával stb.

Majd kicsi pihenõt tartva elfogyasztottuk a 
palacsintát és a jégkrémet is.  

Az édesség elkészítésében a régi öregek 

otthonában, a házi finomságokat készítõ 

asszonyok segítettek. 

Ezt követõen sorversenyt rendeztünk, amit szintén 

nagyon élveztek a gyerekek.
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A program lebonyolításában segítségemre voltak kolléganõim az encsi Gondozási Központból, 

valamint az ináncsi Közmûvelõdési Központ és Könyvtár intézményvezetõje is. Segítségüket 

ezúton is szeretném megköszönni.

A játszóház megrendezéséhez támogatást kaptam a helyi Önkormányzattól, az Ukrán Kisebbségi 

Önkormányzattól, Hernádszentandrás Község Önkormányzatától illetve a Hernádvölgyi Kft-tõl, 

valamint a helyi vállalkozóktól is. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában 

munkájával, vagy anyagi támogatásával hozzájárult e szép esemény megrendezéséhez.
A gyermekek visszajelzése a játszóházról nagyon pozitív volt, ezért ha lesz rá lehetõség a 
továbbiakban is azon leszek, hogy még több szép élményben legyen részük.

Orosz Orsolya

Családgondozó

A játék

A játék. Az különös.
Gömbölyû és gyönyörû,
csodaszép és csodajó,
nyitható és csukható,
gomb és gömb és gyöngy, gyûrû.
Bûvös kulcs és gyertya lángja,
színes árnyék, ördöglámpa.

Kosztolányi Dezsõ  



Sporthírek

INÁNCSI HÍRNÖK
Az ináncsi lakosok ingyenes lapja. 

Megjelenik negyedévente.
Kiadó: Ináncs Község Önkormányzata
Felelõs kiadó: Kiss Péter polgármester

Felelõs szerkesztõ: Sztrik István
3851 Ináncs Kossuth út 26.

Telefon: 46 556 214
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A 2011 / 2012 bajnoki év õszi mérkõzéseinek helyszínei, 

idõpontja és kezdési ideje

Mérkõzés                      Helyszín             Dátum      Idõpont
Ináncs  Hernádvécse   Ináncs                  Szept. 4.    16.30
Telkibánya  Ináncs      Telkibánya          Szept. 11.  16.30
Ináncs  Novajidrány    Ináncs                  Szept. 18.  16.00
Tornyosnémeti  Ináncs Tornyosnémeti   Szept. 25.  16.00
Ináncs  Hidasnémeti    Ináncs                 Okt. 2.      15.00
Vizsoly  Ináncs            Vízsoly                Okt. 9.      15.00
Ináncs  Kiskinizs         Ináncs                  Okt. 16.    14.30
Fony  Ináncs                Fony                    Okt. 23.    14.30
Ináncs  Encs II.            Ináncs                  Okt. 30.    13.30

Az Ináncsi KSE elnökeként szeretném ismertetni a labdarúgó egyesület elmúlt idõszakában történteket. 

A 2010 / 2011 bajnoki évet a felnõtt csapatunk a 6. helyen zárta a 14 benevezett csapatból. 

Ifjúsági csapatunk a 2. helyet szerezte meg a bajnokságban. A meghirdetett sportszerûségi versenyben a csapataink az 

elsõ helyen végeztek. A góllövõ versenyben a felnõtt játékosunk a 2. helyet érte el 36 góllal. Megrendeztük a Gergely 

Sándor emléktornát 12 csapat részvételével, ahol a felnõtt csapat a 4. helyen zárt. Ezúton szeretném megköszönni 

támogatóinknak a segítségüket, mert nélkülük ezt a hagyományt nem tudtuk volna folytatni!

A Támogatók megnevezése nélkül köszönöm a segítségüket!

A 2011 / 2012 bajnoki évre is nevezett az egyesület, amelyért köszönet illeti a fõ támogatónkat, az ináncsi 

Önkormányzatot, a falu vezetését valamint a képviselõtestület tagjait, és a külsõs támogatóinkat. Az Egyesületnek egy 

elnöke és öt vezetõségi tagja van, akik társadalmi munkában látják el feladatukat, fáradtságot és szabadidejüket nem 

kímélve dolgoznak az ináncsi csapatért, ezért külön köszönet illeti meg õket. 

Ne feledkezzünk meg a csapatokban játszó fiatal tehetségekrõl, illetve a tapasztaltabb régi játékosokról sem, akik a 

hétvégeiket arra áldozzák, hogy Ináncs jó hírnevét tovább vigyék. 

Köszönöm odaadó helytállásukat az elmúlt idõszakban végzett munkájukért. 

A nyár folyamán tetõcserét, festést és belsõ burkolást hajtottunk végre a Sportöltözõ épületén. Ezek a munkálatok 

társadalmi munkában folytak, amiért köszönetet mondok minden segítõkész embernek, akik részt vállaltak ebben. A 

munkálatok anyagi fedezetét a testület egyes tagjainak tiszteletdíjából és külsõ támogatóktól, valamint az 

Önkormányzattól kaptuk.

Szeretnék még köszönetet mondani a Hernádvölgyi KFT dolgozóinak az öltözõt ért fagykárok és a vizesblokk 

rendbetételéért. Köszönöm a segítséget!

Röviden összefoglalva ezekrõl tudok beszámolni a májustól idáig eltelt idõszakról a sportegyesület életében. 

A falu talán egyetlen közösségi szórakozási lehetõségét tovább tudjuk folytatni, ha az eddigi támogatóink is fel tudják 

vállalni ebben a nehéz gazdasági helyzetben a további támogatásunkat, melyet elõre is köszönök. Szeretném 

megköszönni mindazoknak a segítségét, akik az adójuk 1 %-t az Egyesület részére utalták. Sok kicsi sokra megy 

alapon várom és szeretném, ha új támogatók is jelentkeznének, hogy ez a kis közösség együtt tudjon maradni. 

Köszönöm!

Minden sportszeretõtõl várom a segítõkész ötleteket, mellyel jobbá tudjuk tenni a Sportegyesület mindennapjait.

Tisztelettel

Montvajszki Bertalan

SE. Elnök



Gyermekoldal
Ragaszd rá egy rajzlapra, vágd ki az autót, a fülecskéknél ragaszd össze!

Jó játékot kívánok!
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