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Sok szeretettel köszöntjük Ináncs 100 éves 
lakosait

   Kiss Péter                                                         Ináncs Község
Polgármester Képviselõtestülete

Százévesek lettünk...

Montvajszki Ferencné
Sz.: Medve Gizella

Ináncs, 1912.08.28.

Mészáros Mária

Sz.: Ináncs, 1912. 09.12.



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Ináncsi Lakosok!

Legutóbb a nyár folyamán, július hónapban jelent meg helyi újságunk, az eltelt idõszak 
önkormányzati eseményeirõl, aktuális információkról szeretnénk tájékoztatást adni.

· Képviselõ-testület munkájáról:
A képviselõ-testület a nyár folyamán nem ülésezett, legutóbb szeptember 19.-én tartott ülést, ahol 
az önkormányzat és intézményei, valamint a Hernádvölgyi Kft. I. féléves gazdálkodását értékelte.
A testület megállapította, hogy az elmúlt 1,5 évben  a korábban meghozott szigorító intézkedések 
és elvonások, valamint létszám-csökkentések hatására  önkormányzatunk gazdálkodási 
egyensúlya jelentõsen javult, sikerült jelentõsen lefaragni a tartozás állományunkat. Jelentõs 
eredmény az is, hogy nem voltak fizetési elmaradásaink a dolgozóink, illetve a segélyek kifizetése 
terén  ahogyan az más környezõ településeken elõfordult.
Az elmúlt hónapokban látványos beruházások nem folytak településünkön, azonban a folyamatos 
közmunka programok eredményei láthatóak mindannyiunk számára.

Kiemelkedõ esemény volt augusztus hónapban az, hogy 2 fõ ináncsi 100 évest  Montvajszki 
Ferencnét és Mészáros Máriát köszöntöttük, akik jó egészségben és fizikai állapotban megérték 
ezt a szép kort. A köszöntésrõl készült felvételeket a helyi kábel TV-ben láthatták.
Ezúton is kívánunk nekik jó egészséget, szeretetben töltött további éveket.

· Közfoglalkoztatás:

A nyár folyamán és jelenleg is folyik a 2012.évi Start közmunka program, melyben több mint 100 
fõt foglalkoztatunk.
A helyben gyártott betonelemekkel folyamatosan burkoljuk a Kossuth úton bevezetõ árkokat, s 
mára már eljutottunk oda, hogy a legyártott felesleget tovább adjuk más önkormányzat hasonló 
tevékenységéhez. 
A fóliákban és a szántóföldön megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket elsõsorban a konyhánkon 
alapanyagként használjuk fel, valamint folyamatosan tudunk a lakosság részére is elérhetõ áron  
jóval a piaci ár alatt - értékesíteni. 
Információink szerint a jövõ évben tovább folytatódik a Start közmunka program, melynek a 
tervezési, elõkészítési munkái elkezdõdtek.

· BURSA

Az alábbiakban közzétesszük az ez évi BURSA pályázati kiírást. Kérjük, az érintettek 
figyelmesen olvassák el, mert változások vannak az igénylésben!

                            „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Ináncs Község Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve
ezennel kiírja a 2013. évre

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára

a 2012/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév elsõ félévére vonatkozóan
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintû támogatási 
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei 
önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsõoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos 
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adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ 
végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

2. A pályázók köre

A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû 
felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) 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 2012 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az 
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2013 õszén már nem áll fenn, úgy a 2013/2014. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már nem kerül 
folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intézményben a 
pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2012/2013. tanév második félévére a hallgató már 
beiratkozzon a felsõoktatási intézménybe.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

- középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben vesz részt 
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

 „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Ináncs Község Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával 
együttmûködve 

 ezennel kiírja a 2013. évre 
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintû támogatási 
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei 
önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsõoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-
kezelõi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erõforrás 
Támogatáskezelõ (továbbiakban: Támogatáskezelõ) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó 
települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt vevõ 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

2. Pályázók köre
A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû 
fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;

vagy

b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
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érettségizettek;

és a 2013/2014. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni. 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben vesz részt 

- A Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013-ban elõször nyernek felvételt felsõoktatási 
intézménybe és tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj idõtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.

3. A pályázat benyújtása
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

 .

. A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes 
és pályázati adatok feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk 
a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati 
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását 
az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek 
részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történõ benyújtásának
határideje: 2012. november 23.

A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. 
A pályázat kötelezõ mellékletei:

1.. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.

5. A pályázat elbírálása

A települési önkormányzat 2012. december 17-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat: 

a.) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerbõl nyomtatott pályázati ûrlapon, a határidõn túl benyújtott, 
vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

b.) minden határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ pályázókat részesítheti támogatásban;

d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre 
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha 
az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az esetben 
határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható 
hatállyal hozható meg.

A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével köteles 2013. augusztus 30-ig a Támogatáskezelõ részére 
bejelenteni, hogy a 2013/2014. tanévben melyik felsõoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó 
köteles nyilatkozni arról, hogy a 2013-as felvételi évet megelõzõen nyert-e felvételt felsõoktatási intézménybe. Az a 
pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következõ 

 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
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évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen pályázik 
"A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2013/2014. tanév elsõ 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 ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsõoktatási 
intézménynek. 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás 
feltételeinek, (kivéve ha az a folyósítás elsõ féléve) az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - 
teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2013/2014. tanév elsõ féléve.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását 
érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt 
és a Támogatáskezelõt (1054 Budapest, Báthory u. 10.). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell 
kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

- tanulmányok halasztása; 
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma 

megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév 
lezárását követõen, legkésõbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan 
letölthetõ Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a Támogatáskezelõ címére jelenthet be. A Lemondó 
nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévrõl és az ösztöndíj 
további félévi részleteirõl is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a 
pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az 
ösztöndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.

T
ovábbi információt a Polgármesteri Hivatalban Szeszták Istvánné nyújt. 
Elérhetõsége: 556-010.

Ináncs, 2012. október 10.

Kiss Péter                                                   Nagyné Halmai Katalin
        polgármester                                                 jegyzõ
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Ináncsi százévesek…
Montvajszki Ferencné, született Medve Gizella néven, 

Ináncson, 1912. 
08.28. - én.
Sokat szenvedett, 
átélt háborúkat, 
forradalmakat. 
Sokat nélkülözött, 
négy gyermekébõl 
1 kisgyermeket 
elveszített. 

1959-ben férjét eltemette, ennek ellenére, nehézségek árán, 
egyedül felnevelte gyermekeit, szakmát adott a kezükbe. 
Megviselte a sors, közben két felnõtt fiától is örök búcsút 
kellett vennie. Vele maradt 1 fia, menyei, 7 unokája, 12 
dédunokája, 

s idén májustól már van egy ükunokája is. 
Giza néni életét a vallás és a dolgos 

hétköznapok szolgálatába állította. Sokáig Õ 
tisztította a templomban a gyertyatartókat, 
melyre mindig büszke volt, ahogyan 
ragyogtak. 

Jeles születésnap:  100 év. 
Ináncs történetében történelmet írt  Õ az elsõ 
százéves lakos évszázadokra visszamenõleg.

 Sokáig reggelente Õ volt az elsõ, aki a 
virágokat locsolta, a kertet kapálta. Giza nénit 

Szellõ István, az RTL Klub mûsorvezetõje is szívbõl köszöntötte 100-ik születésnapja alkalmából, a 
messzi távolból, Budapestrõl.

A másik százévesünk Mészáros Mária, született Ináncson, 1912.09.12.-én.
A tízgyermekes családban Õ nyolcadikként született. Nehéz körülmények között nevelkedett. A polgári 

iskola elvégzése után Tanítóképzõbe 
járt, de úgy gondolta, nem alkalmas a 
pedagógusi pályára, ezért pályát 
módosított, postamester lett. 

Erdélyben szervezte a 
postahálózatot, de közben menekülnie 
kellett, így egy szál ruhában tért vissza 
Magyarországra. 
Itt postákon helyettesített, amíg 
nyugdíjba nem vonult. Háromszor 
kapott kiváló dolgozó kitüntetést. 

Jelenleg Miskolcon él a Szépkorúak Házában, ahol 92 éves 
testvérét Õ ápolja. 

Kevés embernek adatik meg, hogy megérje ezt a szép kort. Meg kell becsülni azokat, akik ilyen 
hosszan közöttünk vannak. Minden generációnak figyelni kell rájuk, tisztelni õket, és ellesni a titkot, 
hogy hogyan élnek ilyen sokáig.

Jó egészséget, hosszú, boldog, nyugalmas éveket kívánunk Önöknek Ináncs minden lakosa 
nevében.

Kiss Péter Ináncs Község 
Polgármester          Képviselõtestülete 

Puskárik Zoltán atya Giza nénit

Kiss Péter polgármester úr átadja 
A “falu tortáját”

Giza néni rokonai és ismerõsei körében

Gyermekek is köszöntötték 
Mária nénit Miskolcon
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Hírek az iskola életébõl 

Augusztus utolsó 

hetében a tantestület 

szakmai 

továbbképzésen vett 

részt a TÁMOP 3.1.7 

pályázathoz 

kapcsolódóan. A 

képzés témája új 

tanulásszervezés 

(projektpedagógia) 

volt.

2012.szeptember 

3-án kezdetét 

vette az új tanév. 

195 tanuló lépte 

át az iskola 

küszöbét. A 

tanévnyitó mûsort 

a legkisebbek 

adták. Lényeges 

újdonsága az idei 

évnek a 

mindennapos 

testnevelés 

bevezetése az elsõ 

és ötödik 

osztályban. 
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Szeptember 14-16 
között a 
nevelõtestület az 
Apáczai 
Tankönyvkiadó 
vendége volt. 
Megismerhettük a 
kiadó munkáját, és a 
környék 
idegenforgalmi 
nevezetességeit.

Október 6-án az 

iskolarádióban 

emlékeztünk az Aradi-

vértanúkra.

Október 19-én 13.00-kor tartjuk nemzeti ünnepünket az 1956-os Forradalomra és Szabadságharcra 

emlékezve. Az õszi szünet október 29-tõl november 4-ig tart. A szünetre minden tanítványunknak kellemes 

pihenést kívánok.
Nagy Endre
   Igazgató
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AZ ÓVODA HÍREI

Kányádi Sándor: Világgá ment a nyár

„ Nyugtalanul aludt az éjszaka a nagy bükkfa. Nem is aludt jóformán, csak sóhajtozott. Alig várta, hogy 
megvirradjon, hogy szétnézhessen a tájon.
   Hunyorogva nézett szembe a kelõ nappal.
    Bikmakk, bikmakk!  ébredtek a mókusok is vígan ugrándozva. 
   Maga alá tekintett az öreg erdõ. S hát mit kell látnia: csupa makk, frissen hullott bükkmakk az avar. 
Annak örültek úgy a mókusok.
    Bikmakk, cseremakk, mogyoró!  ujjongták a mókusok.
    S az öreg erdõ látta, hogy magányos társa, a tölgy is, amott a tisztáson, tanácstalanul tekint körül.
    Mi történt, szomszéd?  szólt át a bükkerdõ a tölgyfának.
    Világgá ment a nyár  felelte a tölgy helyett a mogyoróbokor.
    Világgá, világgá ment  sóhajtott most már a tölgy is.
   S már látták is mindannyian a nyár lába nyomát végig a patak mentén húzódó hosszúkás réten.
   Kikerics virított mindenütt a nyár nyomán.
   Füttyszót is hallottak. S látni vélték, mintha egy úrfi forma ugrált volna kikericsrõl kikericsre, de olyan 
könnyedén, hogy a finom szirmok meg se rezzentek alatta. Makkot, mogyorót csörgetve táncolt a falu 
felé.
   Az õsz volt.
   Bizonyára a diószüretre sietett…”

Ezzel a kedves õszi hangulatú mesével köszöntöm az új és régi óvodásainkat, családjaikat, 
valamennyi olvasót!

A 2012/2013. nevelési évet 61 gyermekkel indítottuk. Továbbra is három csoportban folyik a 
nevelés. Ebben az évben minden héten két alkalommal van hitoktatás, kedden a görög-katolikus, 
csütörtökön a római-katolikus gyermekek részvételével. 
Logopédiai fejlesztést tart az encsi nevelési Tanácsadó szakembere minden héten hétfõn. 

Õszi programjaink: 
Szeptemberben megtartottuk az elsõ szülõi értekezletet, ahol tájékoztatást kaptak a szülõk az óvoda 
munkatervérõl, valamint az aktuális jogszabályváltozásokról. 

Októberben megemlékezünk az aradi vértanúkról, megünnepeljük az 1956-os forradalom és 
szabadságharc évfordulóját.

Novemberben kerül sor a jubileumi, 10. Õszi vásár és Játszóház megrendezésére. 

                                                                                                    Rácz Zita
                                                                                                Óvodavezetõ

   Képek az óvodásainkról:
A legkisebbek…

                                                                            

Az óvoda hírei



10

Az Istenszülõ Szûz Mária oltalma

Aki a Fölségesnek oltalmában lakik, a Mindenható árnyékában nyugszik, azt 
mondja az Úrnak: „Te vagy az én oltalmazóm és erõsségem, Istenem, akiben bizakodom.”” (91. Zsolt. 
1-2.)

Az ember számára az egyetlen és igazi oltalom a mindent teremtõ Isten. Egyedül Õ képes megvédeni, 
megoltalmazni minden korban és minden helyzetben, ott ahol a világi eszközök és az emberi 
teljesítõképesség csõdöt mondanak.

Mivel azonban Isten nagyon jól ismeri a mi emberi természetünket, - hogy a megpróbáltatások, bajok 
közepett legtöbbször egy ijedt gyermekre hasonlítunk, aki anyja szoknyája mellé bújva keres 
menedéket, - adott nekünk egy égi édesanyát, az Istenszülõ Szüzet, akinél menedéket, oltalmat 
kereshetünk és találhatunk.

Az ünnep egy napos, de az oltalom nem. Érezhetjük egész évben, sõt egész életünkben, ha védelmet nem 
a földi eszközökben keresünk, hanem rábízzuk magunkat a mindenható Isten erejére és az Istenszülõ 
Szûz Mária óvó szeretetére. Tyukodi atya

Az Istenszülõ oltalmának ünnepét október elsején tartjuk. Az 
ünnep eredete a X. századig nyúlik vissza, ám különbözõ 
források különbözõ eseményekhez kapcsolják. Az egyik 
lehetséges esemény 903-ban történt, amikor járvány pusztított 
Konstantinápolyban és környékén. A hívek a blakhernai 
templomban (ahol az Istenszülõ köpenyét, mint ruharelikviát 
õrizték) gyûltek össze, kérve a Szûz közbenjárását. Az imával 
telt napok egyikén Szent András püspök és Szent Epifán 
diakónus megpillantotta a Szüzet, aki szentek társaságában 
ereszkedett alá az égbõl, mafórionját (fejkendõ) védõileg a nép 
fölé terítve. Attól fogva megszûnt a járvány, és a napot a császár, 
Bölcs Leó az Istenszülõ oltalmának ünnepnapjává tette. Egy 
másik forrás szerint az Istenszülõ csodálatos megjelenése 911-
ben történt, ekkor szabadult föl Konstantinápoly a szaracénok 
ostroma alól a Szûz közbenjárására. Akármelyik eseményhez is 
kötjük az ünnepet, az mindenképpen közös a forrásokban, hogy 
az Istenszülõ csodás jelenése és közbenjárása volt az, ami 
meghozta a szabadulást; szabadulást a járványtól, az 
ellenségtõl.

Gyermekkoromban valamely újságban láttam egy grafikát, ami azt mutatta be, hogy a 
Szovjetunió által kiépített rakétapajzs miként fedi le, védi meg a vele szövetséges országokat így 
Magyarországot is. A sátán elkészítette a maga ikonját, ahol az Istenszülõ helyet egy diktatúra állt a 
középpontban, a fejkendõt pedig pusztító fegyverek helyettesítették. Igazán ördögi és groteszk 
ábrázolása ez az oltalomnak!

Az ember számára már a kezdetektõl fontos volt a védelem, az oltalom. Az õsember állatbõrbõl 
készített ruhát magának, hogy védje a testét a hidegtõl. Barlangban lakott, ami megóvta a természeti 
viszontagságoktól, a vadállatoktól vagy éppen más törzsektõl. A történelem folyamán az ember mindig 
próbálta biztonságosabbá tenni az életét különbözõ eszközök és lehetõségek révén, de ezek többnyire 
visszájára fordultak, és ahelyett, hogy megvédték volna az embert, kiszolgáltatottá tették, vagy éppen 
vesztét okozták.A ma embere erõsnek érzi magát, ha van egészsége, vagyona, hatalma, de a mindennapi 
élet történései gyakran lerombolják ezt a hamis biztonságérzetet, mert az egészség egyik pillanatról a 
másikra semmivé válhat, a vagyon kevés ahhoz, hogy életet, boldogságot vehessen rajta bárki is, és a 
leghatalmasabbak is nyomorult senkivé válnak a betegségek, a szenvedés, és a halál elõtt.

Létezik-e igazi védelem, oltalom a világon, s ha igen hol kell keresnünk? A zsoltáros így ad 
nekünk erre választ: „

Egyházi hírek
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Ináncs új plébánosa bemutatkozik
1978.07.23-án születtem Királyhelmecen, Szlovákia keleti 

csücskében. Nagykaposon élnek szüleim, ahol én is nevelkedtem. 
Az általános iskolát, majd a középiskolát is szlovák nyelven 
végeztem. Az érettségit gyengeáramú elektromûszerészként 
szereztem meg. Két fiútestvérem van még. Az idõsebb már 
családos, a fiatalabbik még nem.

 Az érettségit 
követõen a gondviselés 
adta lehetõségként, hogy 
sikerült Olaszországba 
mennem egy szerzetes 
közösséghez, akik a 
fiatalok hivatástisztázás gondolatával foglalkoznak, és ezen kívül 
az árva gyerekek nevelésével és ellátásával. A mi dolgunk az volt, 
hogy a szerzetesi élet ritmusába beépüljünk, és ez idõ alatt 
tisztázzuk magunkban, mit kíván tõlünk a Mindenek Alkotója. 
Hazudnék, ha azt mondanám, nem volt idõnk gondolkodni, igenis 
volt, és ezért hálás vagyok a Gondviselésnek, hogy ezt lehetõvé 
tette. Úgy gondolom, hogy a jó Isten nem vonja meg tõlünk 
azokat a lehetõségeket, amelyek a lelki életünk fejlõdéséhez még 
többet hozzáadnak, hogy a kegyelmi életünk, vagyis Isten 

bennünk még nagyobb legyen. Bár a rogazionista közösségnek tagja nem lettem, de úgy érzem, 
meghatározó másfél év volt életemben. Nem elfecsérelt idõ, hanem sok-sok élménnyel gazdagabb lélek 
tért haza, hogy elkezdhesse, azt, amit bár 100 % -ra senki nem tud, de mégis érzi, hogy Isten valami 
különlegeset készített számára. Ahogy a nagy szentek sem tudták, miképpen és hogy alakul az életük, 
úgy én sem tudom még pontosan, hogy az Isten mit akar belõlem kihozni. Amit én most még nem látok, 
azt Isten már tudja. Az eddigi tapasztalom az - amiért nagyon is hálás vagyok Neki - hogy mindent szép 
lassan, elõre elintéz helyettem, és jelzi, hogy feltaláljam magam abban, amit rajtam keresztül tenni akar. 
Isten nagyon jó játékos, aki a kockákat össze tudja rakni. Én is csak Isten eszköze vagyok, hogy a tervét 
megvalósítsa. Nem tudom megfogalmazni, hogy Isten hogyan adja tudtul a maga szándékát, mert 
mindenkinek másképpen van jelen az életében, azt viszont tudom, hogy én Õt hogy tapasztalom. Talán a 
mai embernek az hiányzik, hogy ne csak azt gondolja, az Isten vele van, hanem legyen meggyõzõdve 
róla, kétségek nélkül, mert a gonosz minden olyan dolgot (lehetõséget) megragad, ami a hitünket 
gyengíti. Tudd, hogy Isten szeret, és semmi ne rendítsen meg, ha mégis a dolgok per pillanat ennek az 
ellenkezõjét mutatnák. Péter háromszor tagadta meg az Úr Jézust, Pál apostol üldözte õt, ha õk nem 
vesztek el, nekünk sem kell félni ettõl, de a hitünk legyen szilárd.

Visszatérve életszakaszom történetéhez, másfél év után, amit Assisiben és Morlupoban töltöttem, 
hazajöttem és jelentkeztem a plébánosomnál a szándékommal. Az, hogy hogyan kerültem ide 
Magyarországra, az egy másik történet, de röviden mondjuk úgy: Isten a görbe vonalakon egyenesen ír, 
ez is az Õ titka. 
Jelentkeztem az egri szemináriumba, ahol felvételit nyertem, és a tanulmányaimat 98 õszén elkezdhettem 
Vácot, majd másodiktól Egerben folytatva volt a képzés. Ez akkor így volt megosztva, ma már 
másképpen van. 2004-ben Egerben pappá szenteltek, és az elsõ állomásom Erdõkövesd volt, ahol 2 évig 
dolgoztam. Majd következett Mezõkövesd, Jézus Szíve templomában 3 év, és Szendrõben 3 év. Ezeken a 
helyeken káplánként szolgáltam, és az idén, hála Istennek, amit már nagyon vártam, plébános lettem itt, 
Ináncson. 

A kedves hívek szokták kérdezni, milyen a hely, atya? Szokatlan, de hamarosan feltalálom 
magam. Köszönöm az érsek úrnak a diszpoziciót, és köszönöm a kedves híveimnek a jószándékú 
segítséget, amit ide érkezésemtõl fogva tapasztalok.

Puskárik Zoltán atya
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Kedves Olvasó!

Engedje meg, hogy néhány gondolatban beszámoljak az elmúlt néhány hónap  kiemelkedõ eseményeirõl…

A nyár derekának mindig kiemelkedõ eseménye Augusztus 20-a, az 

államalapítás, vagy ahogy nevezik még, az új kenyér ünnepe.  A 

templomainkból és a faluból érkezõ vendégeket a közösségi ház nyitott 

ajtókkal várta a közös megemlékezésre, ahol az ünnepi beszédet Dr. Ódor 

Ferenc országgyûlési képviselõ mondta, helyi elõadóink pedig az István a 

király címû 

rockoperából 

adtak elõ 

dalokat, 

méltó módon 

tisztelegve a 

Magyarság 

legfõbb ünnepének.

Intézményünk biztosította a helyszínt a 

Római Katolikus Ifjúsági Találkozóhoz és 

a másnap megrendezett zenés áhítat 

szere te tvendégségéhez .  A kedves  

szervezõknek ezúton is köszönjük, hogy 

tevékenységükkel hozzájárultak az itt élõ és 

a településrõl elszármazott emberek összetartozásának erõsítéséhez és lelki feltöltõdéséhez!

Szeptember  végén kerül t  sor  a  Magyar-Német  

Hagyományõrzõ Nap megrendezésére az Ináncsi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából. Az eseményre 

ellátogató vendégek a közösségi ház 

udvarán felállított gasztronómiai sátrakban 

számos helyi finomságot megkóstolhattak, 

valamint a kiváló étkeken túl zene-nóta 

élményekkel is táplálkozhattak a tállyai 

Parapács Zenekar, Újvári Marika, az Arany 

A c o u s t i c ,  a  s a j ó s z e n t p é t e r i ,  a  



rásonysápberencsi és a helyi Rozmaring dalkör 

jóvoltából.

Ezúton szeretném tolmácsolni személyes 

köszönetemet a szervezõknek és a résztvevõknek, 

h o g y  h o z z á j á r u l t a k  e  j e l e s  e s e m é n y  

megvalósításához!

Ez az év kiemelkedõ a jubilálások szempontjából. 

2012. augusztus 28-án köszöntöttük Montvajszki Ferencnét (Giza nénit) és 2012. szeptember 12-én 

Mészáros Mária nénit 100 születésnapja alkalmából. Hihetetlen esemény ez egy ember és a családja 

életében, de kivételes egy település vonatkozásában is. Azt hiszem minden ináncsi lakos nevében 

mondhatom, hogy nagy tisztelettel hajtunk fõt e két néni, e két nõi sors elõtt!

Kívánok minden olvasónak Móra Ferenc írásával kellemes õszi napokat, a betakarítások után pihenést, a 

napi nehézségekbõl megnyugvást!

Látogassák intézményünket, szívesen fogadjuk Önöket!

Ignácz Melinda

intézményvezetõ

Mosolygó egével, langyos szellõivel, csörgõ ereivel, menyasszonyruhás fáival, bimbózó virágaival, dalos 

madaraival nagyon szép az ifjú tavasz. Csupa ígéret, csupa reménység. Csupa bizakodás, csupa 

vágyakozás az ember lelke.

Szép, szép a tavasz, hanem azért mégis jobban szeretem én az olyan derült õszt, mint ez a mostani. Olyan 

nyugalom árad el az egész világon, mintha az Isten lelke lebegne felettünk, aki betöltött mindeneket az õ 

áldásával. Aki nemcsak ígért: adott is, nemcsak reménységet bimbóztatott: gyümölcsöt is érlelt.

Igaz, nem olyan vidámkék most az ég, mint tavaszon, hanem fátyolos a mosolygása, mint az öreg emberé. 

Álmosan hunyorgat a napocska. Sebaj, rászolgált a nyugalomra, megérlelte tüzével aranyszemû 

gabonánkat.

Igaz, lustán csacsog és köddel takaródzik a patakocska, mely az újmalajdoki malmot hajtja. Sebaj, hadd 

pihenjen el szegény, elvégezte dolgát! Aranyszemû gabonánkat lánglisztté õrölte, lesz kalács a rácson, ha 

jön a karácsony.
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondok köszönetet Spisák Éva ináncsi lakosnak, aki önzetlenül, teljesen ingyen egy 
doboznyi, vallási tárgyú könyvet ajánlott fel a Könyvtár részére. 
Köszönjük a felajánlást, amely gazdagítja az állományt, de mivel a könyvtár tárolókapacitása is 
véges, így sajnos több felajánlást már nem tudunk fogadni. Megértésüket köszönöm.

Sztrik István
könyvtáros
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Az elmúlt évekhez hasonlóan 2012. július 26-án ismét 
megrendezésre került a nyári játszóház, ez alkalommal a helyi 
focipályán.
A résztvevõk nagy része iskoláskorú volt, de óvodás gyermekek és 
szüleik is kilátogattak a rendezvény helyszínére.
A gyerekeket csapatokra osztottuk és különféle feladatokat kaptak.
Délelõtt volt csoportrajz készítése, puzzle darabok keresése a 
pályán, majd azok kirakása, célba dobás, zsákban futás, mesehõsök 
felismerése, lufi fújás, sorverseny stb. 
Délután szépségversenyt és KI-MIT-TUD-ot tartottunk, aminek 
nagy sikere volt a gyerekek körében. 
A játszóház végén minden gyermeket apró ajándékkal jutalmaztunk.
A résztvevõk számára vendéglátást is biztosítottunk, mint például 

sütemény, fõtt kukorica és gyümölcs formájában.

2012. október 4-én pedig õszi játszóházat szerveztünk a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat közremûködésével alsó 
tagozatos gyermekek részére. 
A Szeretetszolgálat játszóbusza az encsi Kistérségben 
legelõször a mi településünkre látogatott el, még tavasszal, 
akkor is jó hangulatot teremtve. Akkor a Közösségi Ház adott 
helyet a rendezvénynek, most legutóbb pedig az Általános 
Iskola.
A mozgó játszótér egy 
játékokkal felszerelt 
mikrobusz, amellyel 
s z a k k é p z e t t  
pedagógusok érkeznek 

a legszegényebb településekre, hogy játszani tanítsák a gyerekeket.
Az alsós diákoknak manuális (kõfestés, díszek készítése, aszfalton 
rajzolás) és ügyességi foglalkozást (váltóversenyek, körjátékok, 
labdajátékok, gólyalábon sétálás) szerveztek. A jó hangulatú délután 
legkedveltebb részének játszóbusz ugrálóvára bizonyult.Gyakran 
tapasztalom, hogy egyes családokban a gyerekeknek nincsenek játékaik, 
de még csak egy darab színes ceruza sem. A szülõk nem látják ennek 

szükségét, így nem is foglalkoznak 
ilyen szempontból a gyermekkel.  
Lehet ezek a szülõk sem tanulták 
már, hogyan kell játszani, vagy 
egyszerûen nincsenek játékaik a 
pénzhiány miatt. 
A  j á t s z ó b u s s z a l  é r k e z õ  
pedagógusok célja, hogy olyan 
egyszerû játékokat tanítsanak az 
érdeklõdõknek illetve olyan 
közösségformáló programokba 
vonják be a résztvevõket, hogy a játszótér távozása után is értékes 

elfoglaltsággal tölthessék idejüket.
Azért, hogy a gyerekeknek a játszóház ideje alatt még jobb kedvük legyen, almát, szörpöt és szendvicset is 
biztosítottunk, aminek elkészítésében a szülõk segítettek. Erre a napra finom süteményt sütöttek a településen 
tésztát készítõ asszonyok.
A játszóházhoz támogatást kaptam a helyi Önkormányzattól, a Nemzetiségi Önkormányzatoktól, 
Hernádszentandrás Község Önkormányzatától illetve a Hernádvölgyi Kft-tõl, valamint a helyi vállalkozóktól.
Ezúton is köszönöm a kollégáimnak, szülõknek és mindenki másnak, aki valamilyen módon munkájával, vagy 
anyagi támogatásával hozzájárult a rendezvények megszervezéséhez.

Orosz Orsolya
            Családgondozó
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INÁNCSI HÍRNÖK
Az ináncsi lakosok ingyenes lapja. 

Megjelenik negyedévente.
Kiadó: Ináncs Község Önkormányzata
Felelõs szerkesztõ: Sztrik István

3851 Ináncs Kossuth út 26.
Telefon: 46 /556 214

E-mail: hernadtelevizio@gmail.com

Az ináncsi KSE hírei
A 2011  2012 évi bajnokság befejezése után következett a nyári szünet, amit próbáltunk hasznosan eltölteni.
A hagyományõrzõ Gergely Sándor emléktornát immár 4. alkalommal rendeztük meg 8 csapat részvételével egy 
egynapos tornán. A nagy hõség ellenére színvonalas, sportszerû mérkõzések zajlottak. 
A torna végeredménye: 1. Légiósok (Fügöd)

2. Hernádszentandrás
3. Szoker Team (Pere)
4. Encs Ifi (Encs)

A legjobb kapus: Kiss Balázs (Szoker Team, Pere)
A legjobb játékos: Horváth Erik (Hernádszentandrás)
A legjobb góllövõ: Szurdok Dávid (Légiósok, Fügöd)
Az ináncsi felnõtt csapat a 6., az ifink a 7. helyen végzett  sajnos, számomra ez a torna csalódás volt, a hazai 
csapatoktól többet vártam.

A torna után sem állt meg az élet, szervezni kezdtem a csapatok felkészítését a 2012  2013 évi 
bajnokságra. Ebben a 
bajnokságban 
kötelezõ az 
utánpótlás. Több 
felkészítõ mérkõzést 
játszottunk, Abaújkér, 
Alsóvadász, 
Baktakék, Aszaló ifi 
csapata ellen . A 
felnõttek 6 gyõzelem, 
1 vereség, az ifjak 1 
gyõzelem, 1 
vereséggel zárták a 
felkészülést. 
Sok gond, nehézségek árán azért sikerült mindkét csapatunkat egy közös kis kollektívává kovácsolni. A 
bajnokságba 11 csapat nevezett és 2012 szeptember 2-án útjára indult a november 11-ig tartó küzdelmi sorozat.
Az ifjúsági csapat 3 mérkõzést játszott eddig, mindhármat idegenben, és mind a hármat megnyerte. Csak így 
tovább fiatalok!!!
A felnõttek 5 mérkõzésbõl 5 gyõzelmet arattak, dicséret illeti õket is, mert sokat érõ, idegenbeli és hazai 

gyõzelmek voltak ezek.
Ezek az eredmények nem lehettek 
volna, ha fõ támogatónk, az 
Önkormányzat nem segíti a csapatokat, 
amiért köszönetemet fejezem ki a 
magam, a vezetõség tagjai és 
labdarúgóim nevében az Önkormányzat 
vezetésének és a Képviselõtestület 
tagjainak.
Hálámat és köszönetemet fejezem ki a 
támogatóinknak és mindenkinek, aki 

valamilyen módon segít abban, hogy a kis közösség a saját és a 
futballszeretõk szórakoztatását próbálja megoldani. 
Köszönöm mindenkinek a segítséget és várom a további 
támogatóinkat és segítõket!

Hajrá Ináncs!!!
Tisztelettel

Montvajszki Bertalan
       SE. Elnök
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Vágd ki a figurákat! Ragaszd rá egy rajzlapra, színezd ki a bábokat. Hajlíts meg a füleket, így 

ragaszd össze! Taálj ki olyan meséket, amelyeket el tudsz játszani ezekkel az ujjbábokkal! 
Jó szórakozást kívánok!

Gyermekoldal
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