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2 Az önkormányzat hírei
Tisztelt Ináncsi Lakosok!

Ebben az évben elsõ alkalommal jelenik meg helyi újságunk, ezért az elsõ negyedévet érintõ 
aktualitásokról szeretnénk Önöket tájékoztatni.

· Képviselõ-testület munkájáról:
A képviselõ-testület január 30.-i ülésén, a Belügyminisztériumi támogatásból nyújtott természetbeni 
tûzifa támogatás feltételeirõl döntött, melynek kiosztásához szükséges volt a Szociális rendelet 
kiegészítése. Ez a támogatás nagy segítséget jelentett sok családnak, az éppen akkor beköszöntõ 
rendkívüli hideg idõjárás miatt.
Ez az 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi 
szabályairól szóló 10/2006.(VI.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
A testület február 22.-én tartott ülésén  megalkotta 2012.évi költségvetését. Ennek tartalma szerint nem 
változtatott az intézményhálózatán, továbbra is fenntartja valamennyi eddig is mûködõ intézményét, nem 
került elbocsátásra egyetlen dolgozó sem, bár törekedve a minél takarékosabb gazdálkodásra, a 
megüresedõ álláshelyeket támogatott foglalkoztatással, közfoglalkoztatottal töltjük be, vagy be sem 
töltjük azokat, de a feladatokat ellátjuk.
A szociális rendeletünk következõ módosítását is végrehajtotta a testület azáltal, hogy az intézményi 
térítési díjakat a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen módosította, mely kismértékû emelést jelent úgy a 
gyermek, mint a felnõtt étkeztetésben. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy e területen több éve nem volt 
emelés.
Az elõzõekben ismertetett rendeletek az alábbiak:
2/2012.(II.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl 
3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetése módosításáról,
4/2012. (II.23.) önkormányzati  rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi 
szabályairól szóló 10/2006. (VI.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

· Közfoglalkoztatás, szociális ellátások:
Az elmúlt évben jelentõs változások történtek a közfoglalkoztatás területén, ehhez kapcsolódóan érintett 
a szociális ellátások területe is.
Korábbi kiadványokban már tájékoztatást adtunk a „Start közmunka program” településünket érintõ 
megvalósulásáról. Az elmúlt évben  2,5 hónap idõtartamban kaptunk lehetõséget erre a foglalkoztatási 
formára. Ebben az évben a pályázati feltételek módosulása miatti többszöri átdolgozások azt 
eredményezték, hogy januártól nem tudott elindulni a foglalkoztatás, februárban is csak a tészta program, 
majd márciustól a többi három területre benyújtott pályázat megvalósítása, az emberek felvétele 
elindulhatott. 
Örömmel számolunk be arról, hogy a téli hónapok nehézségei után, jelenleg 115 fõt foglalkoztatunk a 
„Start” programban, ezen túlmenõen az un. Normál közfoglalkoztatásban 9 fõ van felvéve. Ennek a 
programnak a finanszírozása 100 %-os, vagyis a személyi és dologi kiadásokat teljes mértékben 
megkapjuk állami forrásból. Nagyon nagy segítség ez településünknek, hiszen egyrészt sok családnak 
nyújt megélhetési lehetõséget, másrészt jelentõs eszközállománnyal bõvül önkormányzatunk, s az egyes 
programokhoz szükséges anyagköltség is biztosított. Ez a program december 31.-ig szól. A továbbiakról 
jelenleg nincs információnk. Az itt foglalkoztatottak 8 órások, a segédmunkás bruttó bér 71.800.-Ft, a 
szakmunkás bruttó bér 92.000.-Ft.
A jelentõs foglalkoztatás eredményeként önkormányzatunk szociális kiadásai lecsökkentek, hiszen a 
decemberi 150 fõrõl 50 fõre csökkent a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülõk száma, 
melynek összege 22.800.-Ft/hó/fõ.
Továbbra is elõírás és feltétel az elõzõ járandóság jogosultságához az évi 30 munkanap igazolása.
A szociális ellátások körében a lakásfenntartási támogatás feltételei változtak, igaz, ez már az elõzõ év 
szeptember 1.-étõl. Az egy fõre esõ jövedelem határa 71.250.-Ft lett. Ennek eredményeként jelentõsen 
megemelkedett a jogosultak száma, mely több mint duplájára, 170 lakásra, illetve jogosultra nõtt.



Az önkormányzat hírei 3

· Talajterhelési díj:
Ezúton is szeretnénk felhívni az érintett és a csatornarendszerre rá nem csatlakozott lakosaink figyelmét, 
hogy 2013.-tól a talajterhelési díj mértéke tízszeresére, azaz fogyasztott ivóvíz köbméterenkét 120.-Ft-
ról, 1.200.-Ft-ra emelkedik. Kérjük, saját érdekükben kössenek rá a csatornarendszerre, illetve vegyék fel 
a kapcsolatot a szolgáltatóval, mert a jövõ évi díjfizetés alapja az ez évi ivóvízfogyasztás lesz.

· Pályázataink:

Napjainkban elkezdõdött az elnyert játszótér felújítási pályázatunk, melyet ebben a félévben be 
kívánunk fejezni is. Ennek értéke több mint 6 M Ft.

Ebben az évben megvalósításra kerül a KEOP típusú kiírásra, az iskola fûtés korszerûsítésére elnyert 
pályázatunk. Ez a projekt több, mint  40 M Ft költségû és jelentõs megtakarítást eredményez a fûtés és 
melegvíz ellátásában az oktatási intézményeinknek, megújuló energiákat alkalmazva.

Szintén KEOP típusú pályázatot nyújtottunk be és nyertünk el az ivóvíz minõség javításra, melynek 
elsõ szakaszában a tervek elkészítésére írtak ki pályázatot. Ennek költsége 7,6 M Ft.

A Jókai, Ady és Petõfi utcák felújítására benyújtott pályázatunk eredménye még nem ismert.

A Közösségi Ház használati megállapodásának aláírása és az IKSZT pályázat befejezése érdekében 
egyeztetõ tárgyalást tartottunk március 28.-án az érintett egyházak és az alapítvány képviselõivel. Bízunk 
benne, hogy április végére a szükséges egyeztetések után, a megállapodás aláírásra kerül és befejezhetjük 
az elkezdett pályázat megvalósítását.

Ebben az évben  a kiírást várva  tervezzük az egészségház felújítására pályázat benyújtását, melynek 
folyik az elõkészítése.

Önkormányzatunk nevében valamennyi ináncsi lakosnak Kellemes, Békességben és Szeretetben 
eltöltött Húsvéti Ünnepeket Kívánunk.

Ináncs, 2011. április 3.

            Kiss Péter                                                                                   Nagyné Halmai Katalin
         polgármester                                                                                             jegyzõ

    Tisztelt Ináncsi Lakosok!

A Kimûvelt Emberfõkért Közalapítvány tisztelettel várja adójuk 1 %-át 
 a  18426935-1-05 adószámra.
 Felajánlásaikkal az ináncsi gyerekeket, tanulókat, fiatalokat támogatják.
 Segítõkészségüket elõre is köszönöm az Alapítvány nevében

Montvajszki Ferenc
A Kimûvelt Emberfõkért Közalapítvány 

vezetõje
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Hírek az Iskola életébõl

A hagyományos farsangi karnevált febru-
ár 10-én tartottuk. Nyolcadikos tanulóink 
nagyon szép nyitótánca indította a ren-
dezvényt. A táncot Montvajszki Ferenc 
tanár úr tanította be. 
Sok szülõ, nagyszülõ tekintette meg a 
felvonulást.  A gyerekek csodálatos jel-
mezeikben fergeteges karneváli han-
gulatot teremtettek. Köszönetem fejezem 
ki minden szülõ - nagyszülõ fáradtságos 
munkájáért, amit a jelmezek készítésére 
fordított.

„Legyen béke szabadság és egyetértés.!”

Március 14-én ünnepeltük az 1848-as for-

radalom és szabadságharc 164. évfordulóját. 

Gyerekekhez közel álló, „modern” formában 

idéztük fel a korabeli eseményeket. A 

színvonalas mûsort a hetedik osztályosok 

adták. Az ünnepséget Lévai Lilla tanárnõ és 

Szedlák Imre tanár úr szervezte. 

A nemzeti ünnep tiszteletére „Népek Tavasza” teljesít-

ménytúrán vettek részt tanulóink. Kovács Benjámin tanár 

úr vezetésével, kellemes kiránduló idõben 10 km es távot 

teljesítettek a Bükk hegységben. 

Tavaszi szünetünk április 5-én kezdõdik és április 9-ig tart.

Húsvét közeledtével minden kedves olvasónak vidám 

locsolkodást, kellemes idõtöltést kívánok!
Nagy Endre

igazgató
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Az óvoda hírei

AZ ÓVODA HÍREI
A 2012. évet 67 fõvel kezdtük el. Nagyon örülünk annak, hogy egyre több szülõ érdeklõdik,  és íratja be 
gyermekét óvodánkba. 

Ezúton tájékoztatom a szülõket/gondviselõket, hogy a 2012/1013. nevelési évre a 
beiratkozás 2012. május 14-tõl 18-ig lehetséges. Várjuk a 2,5, valamint a 3 évet betöltõ 
gyermekeket! A felvétel folyamatosan történik!
Tájékoztatom továbbá a szülõket/gondviselõket arról, hogy a 2012. augusztus 31-ig érvényben lévõ 
közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben betölti az 5. 
életévét, a nevelési év kezdõ napjától köteles részt venni az óvodai nevelésben. 

Az elmúlt idõszak eseményei:

   Február 16-án jó hangulatú farsangot tartottunk a 
Közösségi Házban. Nagy volt az érdeklõdés, 
mindig örülünk annak, hogy a régi óvodásaink is 
visszatérnek, és annak is, hogy elhozzák a leendõ 
óvodásokat is. A csoportok a saját nevüknek 
megfelelõ jelmezt öltötték fel, így láthattuk a 
Katicák, Pillangók, és Csigabigák táncát. 
Hagyományosan sor került egy játékos 
vetélkedõre, táncoltunk, és a várva várt tombolán 
sok-sok ajándék talált gazdára. Az óvoda dolgozói 
és a szülõk muffinokat sütöttek. Ezúton is 
megköszönöm a temérdek felajánlást, a munkát, 
és a szervezésben való segítségnyújtást 

      - Március 13-án ünneplõben, kokárdát tûzve emlékeztünk az 1848/49-es forradalomra és 
szabadságharcra. Iskolába készülõ nagycsoportosaink részt vettek az iskolában megtartott ünnepségen. 
Ezen a napon a Himnusz eléneklésével, versekkel, dalokkal ünnepelünk és nemzeti színû szalagokkal, 
kokárdákkal díszítjük az óvodánkat. 

- Március 27-én Nyílt napot tartottunk. Örömmel vettük a nagyszámú érdeklõdõt. Ez a nap lehetõséget 
teremt arra, hogy a szülõk bepillanthassanak az óvodai életbe, a nevelõmunkába, láthatják a tanulási 
tevékenységek során alkalmazott korszerû módszerek alkalmazását. 

„Húsvéthétfõ vízöntõ:
Vidám ez, nem kesergõ.

Jönnek fiúk csapatban,
Vidám verssel hajnalban.

Hamarosan itt a Húsvét. Az alábbi verssel kívánok mindenkinek kellemes, szép Húsvéti ünnepet!

Kiskertemben jártam én,
Szép virágot láttam én,

Meglocsolom, megöntözöm,
Kedves szóval felköszöntöm.

Húsvéthétfõ hajnalán,
Örüljön sok kicsi lány!”

                        Rácz Zita
                     óvodavezetõ
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Feltámadt Krisztus halottaiból, 
legyõzte halállal a halált, 
és a sírban lévõknek életet 
ajándékozott! 
(Húsvéti tropár) 

Óh, halál, hol van a te fullánkod? Alvilág, hol van a te 
gyõzelmed? Feltámadott Krisztus, és lehullottak a 
démonok. Feltámadt Krisztus, és örvendeznek az 
angyalok. Feltámadt Krisztus, és senki halott nincs a 
sírban.
Aki jámbor és istenszeretõ, élvezze ezt a szép és derûs 
ünnepséget.
Aki hálás szolga, örvendezve lépjen be az õ Urának 
örömébe.
Aki a böjtölésben megfáradt, élvezze most a jutalmát…
Gazdagok és szegények, együtt ujjongjatok.
Mértékletesek és könnyelmûek, tiszteljétek ezt a napot.

Senki se siránkozzék szegénysége miatt, hiszen megjelent a közösség országa.
Senki se bánkódjék vétkezései miatt, hiszen bûnbocsánat kelt ki a sírból.
Senki se féljen a haláltól, hiszen megszabadított minket tõle az Üdvözítõ halála.
Eltörölte azt, amikor alávetette neki magát.
Leigázta az alvilágot Az, Aki alászállt az alvilágba.
Megkeserítette azt, amikor megízleltette vele az Õ testét…
És ezt látván elõre Ézsaiás, így kiáltott fel: Az alvilág  úgymond  megkeserült,
amikor ott lenn találkozott Veled…
Megkeserült és megbilincseltetett.
Testet ragadott meg és Istent talált.
Földet ragadott meg és a mennyel került szembe.
Olyat ragadott meg, amit látott, és oda hullott alá, ahonnan nem látott.

Óh, halál, hol van a te fullánkod?
Alvilág, hol van a te gyõzelmed?
Feltámadott Krisztus, és lehullottak a démonok.
Feltámadt Krisztus, és örvendeznek az angyalok.
Feltámadt Krisztus, és senki halott nincs a sírban.
Mert feltámadván Krisztus a halottaiból, elsõ zsengévé lett az elhunytak közül.
Övé a dicsõség és a hatalom mindörökön örökké. Ámen.

(Részletek 
Aranyszájú Szent János 

Húsvéti beszédébõl)



Az Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ életében a 
tavaszig tartó idõszak egyik kiemelkedõ jelentõségû eseménye a farsangi mulatság volt.
2011. február 14-én megrendezett eseményre az intézmény ellátottjai kaptak meghívást (azon 
személyek, akik a három falu valamelyikében nappali ellátásban, házi gondozásban vagy 
étkeztetésben részesülnek).

A vállalkozó kedvû szépkorúak az 
idén egy lakodalmas színdarabot adtak elõ. 
A vidám történet azt a tanulságot adta hírül 
a közönségnek, hogy bizony nagyon pórul 
jár az az ember, akit a párválasztásban 
nem a szerelem, hanem a kapzsi érdek 
vezérel. Fiatalokat meghazudtoló módon 
színészkedtek és mókáztak a színdarab 
szereplõi (Kurovics Istvánné, Budai 
Andrásné, Luhály Andrásné, Budai 
Józse fné ,  Montvajszk i  Barnáné,  
Montvajszki Lászlóné, Lechner Lajosné, 
Galambos Andrásné, Mikola Józsefné, 
Szender Györgyné).

Elismerés illeti az intézmény dolgozóit 
is (Montvajszki Barnáné, Gál Ferencné, 
Meczkó Orsolya), akik az idõsekkel 
együtt jelmezt öltöttek és a szín-
darabban szerepet vállalva szóra-
koztatták a vendégeket. A délután 
kellemes hangulatához hozzájárultak 
még - az örök versmondónk -, a 
Fancsalból érkezett Amriskó Andrásné 
szavalatai és az Arany Acoustic együttes 
(Paulin Ferenc és diákjai) muzsikái.
Az uzsonnát, vagyis a farsangi fánkot 
intézményünk gondozónõi (Staviarszki 
Ferencné, Majoros Tiborné) készítették 
Meczkó Bertalanné segítségével. Az 
esemény igazi táncos, nótás hangu-
latban zárult, maradandó élményt 
nyújtva mindenki számára.

 

Terveink között szerepel, hogy a tavaszi és nyári hétköznapokat is megszínesítjük 
programokkal. Az elsõ esemény az anyák napja megünneplése lesz, majd teadélutánt, 
strandolást, kirándulást, színházlátogatást és szépkorúak találkozóját kívánunk szervezni.

Az Ináncs község központjában elhelyezkedõ szociális alapszolgáltatási központ szertettel várja a 
település lakosait. Személyes segítségnyújtással gondoskodunk a koruk és egészségi állapotuk 
miatt rászorult személyekrõl, illetve tartalmas közösségi programokkal kívánjuk megszínesíteni a 
hétköznapokat.

Szívesen veszünk ötleteket, kéréseket, kezdeményezéseket, hiszen rendezvényeinkkel az együvé 
tartozás érzését kívánjuk erõsíteni, maradandó élményt nyújtva mindenkinek.

 Szociális és közmûvelõdési intézményünk hírei 7



8 Szociális és közmûvelõdési intézményünk hírei
A Közmûvelõdési Központ és Könyvtár 2012-ben 
megrendezett elsõ jelentõsebb rendezvénye az 
1848/49-es Forradalom és szabadságharc tiszteletére 
tartott ünnepség volt.
Az ünnepi beszédet Nagy Endre képviselõ úr, az Arany 
János Általános Iskola igazgatója mondta. 

Az ünnepi mûsort az 
Ináncsi Ifjúsági Csoport adta, 
egy olyan, általuk megírt, 
rendezett és elõadott szín-
darabbal, mely a Magyarság 
számára oly fontos eseményt 
egy család életén keresztül 
mutatta be.
A történet üzenete, hogy HIT és SZERETET nélkül nem szabad élni, 
mert ezek hiányában széthullik a Család és a Nemzet is!

A színdarabot  írta és rendezte: 
Tóth Roland
Szereplõk: Ákos Zsanett, Árvai 
Krisztián, Béres Gábor, Doros 
Máté ,  Fe rencsák  Gábor,  
Ferencsák Máté, Ferencsák 
Tamás, Füleki Ádám, Kiss 
Evelin, Kurovics Péter, Lizák 
Lilla Zsuzsanna, Nagy Norbert, 
Orosz Zoltán, Péderi Vanda, 
Poczkodi Gábor és Tóth Roland.

A színdarab címe: Hit, Hazám, Szeretem

A fiatalok számára tervezett programokról információkat lehet szerezni a hirdetõtábláról és az 
internetes közösségi oldalról, melyek az eddigieknek megfelelõen tovább folytatódnak (Lan Party, 
XBOX est, Táncház, Karaoke est, Filmkub).
Az ifjúsági csoport lelkes munkájának köszönhetõen élõzenével, koncertekkel gazdagított farsangi 
bulinak is helyet adott a Közmûvelõdési Központ. Remélhetõleg ezek a kezdeményezések tovább 
fejlõdnek és minél tartalmasabb és színvonalasabb programoknak adhatunk helyszínt.

Azt hiszem, a település vezetése és a lakossága nevében is mondhatom, hogy büszkék lehetünk a 
fiatalok önkéntes, közösségformáló és kultúrát ápoló tevékenységére!

Az ifjúsági programokon és az idõskorúaknak szervezett rendezvényeken kívül intézményünk 
ajtaja minden kedves látogató elõtt nyitva áll. Szívesen veszünk minden megvalósítható ötletet, 
kérést, önszervezõdõ megmozdulást.
Az aktuális programokról, a hirdetõtábláról, plakátokról, szórólapokról, internetes oldalról és a 
Hernád-televízióból értesülhetnek.

Áldott Húsvéti Ünnepeket és Kellemes pihenést kívánok minden Kedves Olvasónak!

                  Ignácz Melinda
                 Intézményvezetõ
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Kedves Futballszeretõ Barátaim!

A 2011 / 2012 évi bajnokság õszi fordulóját a csapat a 6. helyen zárta, de minimális pont választ el 

minket a dobogós helyezéstõl. A hosszú, hideg télen egy esemény történt az Egyesület életében: részt 

vettünk a januárban kiírt Bársonyos Kupán, ahol az 5. helyen végzett a csapat. 

Felkészülési mérkõzéseket játszottunk Alsóvadász, Kiskinizs csapataival, amely elég hatékonynak 

bizonyult: 2 gyõzelem, 1 vereség a mérleg idáig. Márciusban Magyar Kupa mérkõzés volt, ahol alul 

maradtunk Arnót csapatával szemben, és így sajnos elbúcsúzhattunk a további küzdelmektõl.

A bajnokság tavaszi fordulója március 25-én kezdõdött, csapatunk Hernádvécsén mérte össze erejét 

a hazai csapattal. A mérkõzés igazságos, 2 : 2  es döntetlennel zárult. Az idegenben szerzett 1 pont 1 hellyel 

elõbbre juttatott a tabellán. Most az 5. helyen állunk.

Fõ támogatónk továbbra is a helyi Önkormányzat, amiért köszönet illeti a vezetést és a képviselõ 

testület tagjait is a maximális támogatásukért. Akik szívükön viselik ennek a kis közösségnek a sorsát, 

kérjük, hogy legyenek szívesek adójuk 1 % - ával támogatni az Egyesületet. 

          Adószám: 18431915  1  05.

Ezúton szeretném megköszönni azoknak a támogatást, akik a 2010- es évi adójuknak az 1 % - át az 

Egyesület javára utalták át. 

A továbbiakban közzétesszük a bajnokság állásáról készült tabellát, valamint a tavaszi forduló 

mérkõzéseit a csapatunkra lebontva. 

Kérem minden futballszeretõ személy segítõkész javaslatát és támogatását, hogy továbbra is 

mûködõképes futballcsapata legyen Ináncsnak.

Szurkoljunk együtt a csapatunknak:

HAJRÁ INÁNCS!!!

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
E-mail: hernadtelevizio@gmail.com

Montvajszki Bertalan
         SE elnök
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Ragaszd rá egy rajzlapra, színezd ki az ábrákat és a hátteret. Vágd ki a dobozt a körvonal mentén. 

Hajlíts meg a szaggatott vonalaknál, a fülecskéknél ragaszd össze! 

Gyermekoldal

Kelj föl párnáidról, szép ibolyavirág,
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek szépen az ég harmatával,
Teljék a tarisznya szép piros tojással!

E szép házba nyitottam, 
Nefelejcset találtam, 

Nem hagyhatom hervadni, 
Meg szabad-e locsolni?

Korán reggel felébredtem, messze-messze 
jártam,
Tündérország kiskertjébõl rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét 
napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztõl megnõnek a lányok,
Zsebemben is elférnek a piros tojások.

Locsolkodóvers ajánlatok

Ákom-bákom, berkenye; 
Szagos húsvét reggele. 
Leöntjük a virágot, 
Visszük már a kalácsot.

Rigmust mondok, 
Tojást várok, 

Ha nem adnak, 
Odébb állok.

Ajtó mellett állok,
Piros tojást várok.
Ha nem adják párjával,
Elszökök a lányával!

Zöld erdõben jártam,
Két õzikét láttam.

Az egyik kacsintott,
Ide a forintot!

Zöld erdõben jártam, 
Kicsi medvét láttam, 
Szereti a mézet, 
Add ide a pénzet!

Itt a húsvét, eljött végre,
A szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájok.
Kit húsvétkor nem locsolnak,
Hervadt virág lesz már holnap.
Ne fuss el hát, szép virágom,
Locsolásért puszid várom!

Húsvét van, odakinn, mosolyog az ég is,
   Adjanak egy ezrest, mosolygok majd én is!

Rózsavíz a kezembe, 
Hadd öntsem a fejedre!

Józsi vagyok, szép és laza
Locsoljak vagy menjek haza?

Sivatagban él a teve,
Locsolkodni jöttem, he-he.
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