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Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet kíván Mindenkinek

   Kiss Péter                                                         Ináncs Község
Polgármester Képviselõtestülete



Tisztelt Ináncsi Lakosok!

Meg kell tanulnunk tiszta szívvel, szeretettel örülni.

Megérkezett az adventi idõszak, mondhatnám úgy is, hogy a 

karácsonyi elõköszöntõ. Az advent, a négy hetes „szent idõ” a 

karácsonyra való lelki felkészülés, a várakozás, a reménykedés ideje. 

A koszorúk már elfoglalták fõ helyüket a templomokban, otthonokban 

és meggyúltak rajtuk az adventi gyertyák, melyek a készülõdés 

hírnökei. 

Vannak idõszakok, amikor az embernek jobban kell, hogy 

összpontosítson, és valamilyen oknál fogva jobban is sikerül ez, mint 

általában. Nem mintha máskor nem lenne szükség a szeretetre, de mégis valahogy ilyenkor a 

karácsonyt megelõzõ idõszakban láthatóan és megtapasztalhatóan bizonyossá válik a jóakarat, a 

nagyobb egymásra való figyelés érzése. És ez mind azért, mert az emberek nem csak külsõleg 

öltöznek fel és válnak mutatósabbakká, de inkább azért, mert ilyenkor a lélek is felöltözik. A szeretet 

tökéletesen összefog mindent. Advent erre figyelmeztet. Nem elég minden egyéb a karácsonyi 

ünnephez, feldíszített fenyõfa, ajándékok sokasága, ha hiányzik a szeretet, nem lesz teljes az ünnep. 

A világ és benne az ember egyre fokozódó lelki éberséggel készül fogadni a szeretet ünnepét.  

Mégis a hozzánk közelítõ ünnep, karácsony ünnepe egyre nagyobb fényességgel világít ebben a 

sötétségben. Várjuk megérkezését, csendességét.

Karácsonykor Jézus Krisztus születésére emlékezik a keresztény világ. Korunkban azonban a 

karácsony a szeretet, az öröm, a békesség, a család, az otthon ünnepe is. 

Mi tehát a karácsony titka? Mutassa meg a szeretet útját, hogy váltsa meg életünket. A szeretet nem 

forradalmakkal és törvényerejû rendeletekkel, határozatokkal, nem többségi szavazatokkal jön 

létre, hanem úgy, hogy rájövünk, szükségünk van egymásra. Gondoljunk 

gyermekeink örömére a karácsonyfa alatt, gondoljunk egy idõs személyre, akinek elintéztünk egy-

egy ügyet, gondoljunk önmagunkra, amikor sikerült elrendezni egy - egy nézeteltérést. Ha egymást 

tápláljuk, kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet és örömöt adunk egymás életének. 

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket.

Kívánom, hogy az ünnepi idõ akár egyedül, akár szeretteik körében töltik a karácsonyt, segítse 

Önöket a testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltõdéshez, felgyógyuláshoz, hogy az újesztendõt 

új szívvel és újult erõvel kezdhessük. 

Kedves ináncsi lakosok!

Az ünnep emelkedett hangulatú perceiben engedjék meg, hogy magam és a Képviselõ-testület 

nevében békés, nyugodt karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánjak. 

Kívánom, hogy 2013-ben terveik maradéktalanul megvalósuljanak, s családjuk körében boldogan, 

szeretetben éljenek.
Kiss Péter

Polgármester
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Tisztelt Ináncsi Lakosok!

A karácsonyi ünnepek és egyben a 2012. év vége közeledtével Ináncs Község Önkormányzata 
nevében szeretnénk röviden számot adni az eltelt esztendõ fõbb eseményeirõl, elért 
eredményeinkrõl, valamint a jövõ évet elõkészítendõen hozott képviselõ-testületi döntésekrõl.

Szeretnénk tájékoztatni a lakosságot a 2013. évtõl, az önkormányzatok és szervei szervezeti 
rendszerében beálló változásokról.

A 2012. évet  bízva az önkormányzatok adósságrendezésének önkormányzatunkat érintõ 
döntésében  elõre láthatóan, kiemelkedõen eredményesen zárjuk. Hozzájárul ehhez a kormányzat 
által beígért adósságrendezés, de köszönhetõ ez az elmúlt évek fegyelmezetten visszafogott és 
takarékos gazdálkodásának, mely önkormányzatunk valamennyi intézményét érintette. Az elmúlt 
évek nehéz gazdasági körülményei között is meg tudtuk õrizni mûködõképességünket, 
fizetõképességünket. Nem fordult elõ olyan helyzet, hogy ne tudtunk volna idõben fizetést és 
segélyt fizetni az érintetteknek.

Az intézmények mûködõképességének biztosításán túl, másik kiemelten fontos feladatunknak 
tekintettük a közfoglalkoztatást, hiszen arra is figyeltünk, hogy a 30 napos munkaviszony 
megszerzésének elõírása miatt  senki ne maradjon 2012.-ben ellátatlan. Az odafigyelés 
eredményeképpen Ináncson nem volt ellátatlan személy ebben az évben sem.
A 2011. évben indult és 2012. évben folytatódó Start közmunka program során 120 fõt tudtunk 
szinte folyamatosan foglalkoztatni, akik 4 fõ területen dolgoztak. A programok között kiemelkedõ 
volt a mezõgazdasági projektünk, valamint a betonelem gyártás és a tészta készítés. Ezekrõl a 
tevékenységekrõl folyamatosan tájékoztatást adtunk az év során, de Önök is tapasztalták az 
elõnyeit, az olcsó áron megvásárolt zöldség-gyümölcs beszerzés lehetõségeivel élve. Jelentõs 
eredmény az is, hogy folyamatosan elláttuk a konyhánkat saját alapanyagokkal, ezáltal javult az 
elõállított ebéd minõsége és bízunk benne, hogy ezáltal olcsóbbá is válik.
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódva szeretnénk örömmel beszámolni arról, hogy 
önkormányzatunk pályázott az un.”legjobb önkormányzati gyakorlatok” díjára, melynek során 
országosan is bemutathattuk az itt végzett sokszínû tevékenységi kört, annak elõnyeit és mintaként 
állítanak bennünket más önkormányzatok elé, akik folyamatosan veszik át a gyakorlatainkat. Ennek 
a pályázatnak október 8.-án, Budapesten volt az eredményhirdetése, ahol élõben is tartottunk egy kis 
bemutatót termékeinkbõl, valamint egy prezentáció keretében átfogó bemutatást is tartottunk. 
Országosan az elsõ 5 helyezett között végeztünk, BM különdíjat kaptunk, mely 1 millió forintot 
jelentett, ezt meg is kaptuk. 
Ehhez kapcsolódóan szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 2013. évben tovább folytatódik a Start 
közmunka program, melyre már az elõzetes igényünket benyújtottuk, s az elsõ körön túljutva 
elmondhatjuk, hogy legalább az ideihez hasonló mértékû foglalkoztatásra számíthatunk.

2012. évben legnagyobb feladatunk a közmunka pályázatokban vállaltak teljesítése volt, melyhez 
kapcsolódóan az un. felzárkóztatási pályázatból még plusz 6 M Ft-ot nyertünk, amit a közmunka 
programhoz kapcsolódó „pincés építmény” megvalósítására fordítottunk. Ebbõl valósítottuk meg a 
megtermelt mezõgazdasági termékek téli tárolására szolgáló szigetelt pincét, valamint a betonelem 
gyártást kiszolgáló fedett építményt. 

Befejezési szakaszban van az elnyert játszótér felújítási pályázatunk, melyet a kivitelezõ részérõl 
felmerült finanszírozási problémák miatt nem tudtunk a tervezett idõben átadni.

IKSZT pályázatunk megvalósításában is haladunk elõre, szeretnénk határidõre, 2013. májusra 
teljeskörûen befejezni.
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Az iskola (óvoda és konyha) KEOP típusú fûtés korszerûsítésére elnyert több mint 40 M Ft 
támogatottságú pályázatot a 2013. évben kívánjuk megvalósítani, melytõl jelentõs fûtési költség 
megtakarítást remélünk.
Szintén KEOP típusú pályázatunk van folyamatban a település ivóvíz-minõség javítására.

Ebben az évben is benyújtottuk az un. ÖNHIKI támogatást a BM felé, melynek eredményét a 
napokban várjuk. Ebbõl a támogatásból szeretnénk a szállítói tartozásainkat rendezni. Bízunk a 
kedvezõ döntésben.

Önkormányzatunk a következõ tanévre vonatkozóan is csatlakozott a BURSA HUNGARICA 
ösztöndíj pályázati rendszerhez, s az errõl szóló döntésünk alapján 23 ináncsi fiatal fog részesülni 
februártól 10 hónapon keresztül ebben a támogatásban melynek önkormányzati része 3000.-
Ft/fõ/hó.

Képviselõ-testületünk 2012. november 28.-án tartotta soron következõ ülését, melyen a jövõ évi 
adó és szolgáltatási díjtételek kerültek meghatározásra.

A testület döntései 2013. évre vonatkozóan:
· Építményadó mértéke:                  850.-Ft/m2/év   (emelés mértéke: + 50.-Ft),

· Kommunális adó mértéke:        21.000.-Ft/év         (emelés mértéke:  + 4.000.-Ft),
· Kéményseprés díja:                   a  díjak a 2012.évi szinten maradnak                               
· Ivóvíz díja, és a csatorna szolgáltatás díja 2013.évre változatlan marad.
· talajterhelési díj mértéke: 1.200.-Ft/m3 , kedvezmények, mentességek köre megszûnt, 

kivéve: „50 %-os díjkedvezményre jogosult az a lakossági kibocsátó, aki egyedül él és 
rendszeres jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg.”

Szervezeti változások 2013. január 1.-tõl:

· Az Arany János Általános Iskola állami fenntartásba és mûködtetésbe kerül (az intézmény 
elhelyezésére szolgáló ingatlanok, berendezések, felszerelések továbbra is az önkormányzat 
vagyonát képezik). Ez azt jelenti, hogy törvényi rendelkezés alapján ingyenes használatba adtuk át a 
fentiekben felsorolt vagyonunkat. A továbbiakban az iskola alkalmazottai feletti munkáltatói 
jogkört az állam, a tankerületek által gyakorolja (fizeti a bérüket, fizeti az intézmény rezsijét, 
gyakorolja a szakmai felügyeletet). Minden más egyelõre változatlan.

· Kikerül az iskola mûködési körébõl a konyha üzemeltetése, mivel ez nem tartozik az 
alapfokú oktatáshoz. Képviselõ-testületünk döntése értelmében a konyha üzemeltetõje 
január 1.-tõl a Hernádvölgyi Kft.,  aki 
ugyanazzal a feltételrendszerrel nyújtja a 
gyermekeknek és a felnõtt lakosságnak 
az étkeztetési szolgáltatást.

· Átszervezésre kerül a Polgármesteri 
Hivatal, mivel a 2000 fõ alatti 
települések 2013. évtõl önállóan nem 
mûködhetnek. E kérdés megoldására a 
két szomszédos önkormányzattal, 
Csobáddal és Hernádszentandrással 
megál lapodás t  kötö t tünk  közös  
önkormányzati hivatal mûködtetésére 
január 1.-tõl. A megállapodás ünnepélyes 
aláírására december 5.-én az ináncsi 
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K ö z ö s s é g i  H á z b a n  
került sor, melyet a 
k á b e l t e l e v í z i ó b a n  
levetítettünk. A közös 
hivatal mûködtetésének 
k i d o l g o z á s a  
folyamatban van, a 
h i v a t a l  k ö z p o n t j a  
Ináncson lesz, melyhez 2 
kirendeltség,  a csobádi 
és a hernádszentandrási  
tartozik majd. 

·

2013. január 1.-tõl megkezdi mûködését az Encsi Járási Hivatal, ahová több ügykör ügyintézése 
átkerül, amit eddig helyben láttunk el. A járási hivatalok mûködési rendje még nem ismert, annyit 
lehet tudni, hogy a helybõl átvett (Ináncsról 2 fõ) ügyintézõk közül valaki majd kijáró ügysegédként 
fogja intézni a járás hatáskörébe tartozó ügyeket és ellátja az ezzel kapcsolatos ügyfélfogadást. A 
további tudnivalókról folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot. A járáshoz átkerülõ 
fontosabb (nagyobb számban elõforduló) ügyek: lakcím ügyintézés, szabálysértési ügyek, 
mozgáskorlátozotti ügyek, hadigondozási ügyek, idõskorúak járadéka, normatív ápolási díj, a nem 
önkormányzati méltányossági jogkörbõl adott közgyógyellátás, gyermekvédelmi támogatás. A 
felsorolás nem teljes körû, azonban a helyi hivatalok ügyintézõi segítenek majd az eligazodásban.

Bízunk benne, hogy a szervezeti változások zökkenõmentesek lesznek és Önök, a lakosság 
nem fogja ennek a hátrányát szenvedni. A magunk részérõl igyekszünk ehhez minden 
segítséget megadni.

Képviselõ-testületünk tovább kívánja folytatni a megkezdett fejlesztéseket, kiemelt figyelmet 
kíván fordítani azokra a területekre, melyek eddig elmaradtak, pl.: az egészségügy, utak, 
közterületek. Jelenleg folyamatban van az egészségház felújítási és akadálymentesítési 
pályázatunk elkészítése, melyet ebben az évben be kívánunk nyújtani. A Start közmunka 
programban való további részvétellel szeretnénk segíteni a munkanélküli lakosokat, hogy családjuk 
megélhetését biztosítani tudják.

Ezúton is szeretnénk megköszönni településünk valamennyi lakójának, az önkormányzat 
valamennyi dolgozójának (köztisztviselõk, közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak) az 
együttmûködését, hogy ebben az évben is jelentõs eredményeket tudtunk elérni a 
nehézségeink ellenére is.

Kívánjuk valamennyiüknek, hogy a karácsonyi ünnepeket békességben, nyugalomban, 
megérdemelt pihenéssel töltsék, szeretteik körében. 

Békés, Boldog Karácsonyt, sikeres Új Évet Kívánunk minden Ináncsi Lakosnak!

Ináncs Község Önkormányzata Képviselõ-Testülete nevében is:

   Kiss Péter                                                                                 Nagyné Halmai Katalin
Polgármester                                                                                            jegyzõ
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Az elõzõ számunkban két, jeles évfordulót (100 éves születésnapot) ünneplõ ináncsi lakost mutattunk 

be, de úgy látszik, a nagy évfordulók folytatódnak Ináncson 2012-ben. Most két, 50-ik házassági 
évfordulójukat ünneplõ házaspárról szeretnénk megemlékezni az Ináncsi Hírnökben. 

Az egyik pár Dubabér József (1938. 07. 10.) és felesége, Polgári Mária (1943. 01. 27.). Mindketten 
ináncsiak voltak, így találtak egymásra. Abban az idõben még nem voltak 
szórakozóhelyek, a lányok a faluban sétálgattak, táncoltak, a fiúk körülöttük 
legyeskedtek.
 Házasságkötésük 1962. november 5-én történt, utána Józsi bácsi 
nagyapjánál laktak két évig, majd Marika néni családjához költöztek. 3 
gyermekük született, Mária, József és Csaba. A házasságuk legszebb évei azok 
voltak, amikor a gyermekek kicsik voltak, általános iskolába jártak, nekik lehetett 
a legjobban örülni. Az 50 év alatt a legrosszabb esemény az volt, amikor 2000-
ben Józsi bácsi kiment a földre lucernát kaszálni traktorral, s menet közben 
agyvérzést kapott, s így vezette haza a traktort. 
A hosszú élet és jó házasság titkát csak a jó Isten ismeri, hiszen õ adja az életet, 
szeretetet, annak ellenére, hogy öregségünkre többféle betegségben szenvedünk. 
Hogy mi a hosszú házasság titka? Erre nem tudok tanácsot adni, mert úgy érzem, 
mindenki a saját életének a kovácsa  - mondta Marika néni.
Az 50.-ik házassági évfordulót ünnepi misével, majd a szûk családi körben 
elfogyasztott ebéddel ünnepelte a Dubabér család.
A másik ünneplõ pár: Süveges Endre (sz.: Ináncs, 1936. június 3.) Sulcz Emma (sz.: Ináncs, 1941. március 6.)

Mindketten ináncsi lakosok, egy utcában laktak, majdnem szomszédok, így 
szinte naponta találkoztak. Az elsõ randevú egy vasárnap délután történt meg.
A házasságkötésük 1962. november 3-án történt az ináncsi római katolikus 
templomban. Elõször a fiatalok a szülõi házban, Sulcz Istvánnál laktak, majd 
késõbb építkezni kezdtek. 

Három lányuk született: Emma, Zsuzsanna, Szilvia. Jelenleg 5 unokájuk van: 
Nikolett, Anita, Erika, Ádám, Péter. 1 dédunoka is született: Léna. 

Közös életük legszebb pillanatai azok voltak, amikor a gyermekek, majd az 
unokák megszülettek. Nagyon örülnek nekik, küzdelmes életüket sok jóval 
egészítik ki. 

A nehézségek: minden nap akadt valami nehézség, de mindent elkövettek, 
hogy gyermekeik semmiben ne szenvedjenek hiányt. A legnagyobb nehézség 
mégis az volt, amikor 39 év házasság után 
Endre bácsi lerobbant, mozgásképtelen lett, 

mert ez nagyban megváltoztatta a család életét. Ez azonban egy szeretõ 
családban nem jelent nagy gondot, mert közösen próbáljuk megoldani a 
felmerülõ nehézségeket.

Azt tanácsoljuk minden most házasodó fiatalnak, hogy 
szeressék egymást, legyenek türelmesek, beszéljenek meg mindent 
egymással, közös döntések szülessenek. Jóban, rosszban segítsék 
egymást.

Mi a hosszú házasság titka?  A szeretet, 
békesség, türelem egymás iránt. Szeretetben, 
egészségben, betegségben, szegénységben, 
gazdagságban együtt lenni, segíteni egymást.

Az 50-ik házassági évfordulót õk is 
családi körben, egy hálaadó szentmise 
keretében ünnepelték, ahol az ináncsi lakosok 
közül is sokan részt vettek. A szentmise után 
egy szûk, családi körben elköltött fehérasztalos 
vacsorával ért véget az ünneplés.
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Az Arany János Általános Iskola 4 000 000 Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében. A 

projekt célja az volt, hogy a közoktatási intézményben alakuljon ki a referencia-intézményi mûködéshez szükséges 

szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer. A megvalósításba bevont mentor pedagógusok 

továbbképzéseken sajátították el a szükséges ismereteket. Korszerû infokommunikációs környezet lett létrehozva a 

hálózati együttmûködések és partnerkapcsolatok kialakítására. A projekt megvalósításának kezdõ idõpontja 

2012.április 18, fizikai megvalósításának határideje 2012. december 18.

November 28-án a végzõs tanulóink Szerencsen a Városi Sportcsarnokban megtekintették a Megyei 

Munkaügyi Központ által szervezett pályaválasztási kiállítást. A látottak sok segítséget nyújtottak 

annak a fontos kérdésnek az eldöntésében: Mi legyek? Hol tanuljak tovább?
Õsszel kulturális és sportrendezvényeken vettek részt gyermekeink.
· Hernád-völgyi tehetségkutató fesztiválon 
 Ének kategória  I. korcsoport 3. helyezett Tyukodi Zóra 1.o.

II. korcsoport 3. helyezett Szûcs Alexandra 7.o.
· „Állatok Napja” Szikszó Szepsi Csombor Márton Általános Iskola szervezésében

környezetismereti csapatversenyen II. helyezést ért el iskolánk csapata. 
Tagjai:  Ivádi Zsombor 2.o. , Répási Marcell 3.o. ,  Szender Alexandra 4.o.
· „Téli versek” versmondó versenyen, melyet a 

Wesley János általános iskola szervezett Abaújkérben,  
Nagy Regina 2. helyezést ért el. Treszkán Viktor 
különdíjban részesült.

· Kistérségi Mezei Futóversenyen  Papp Kinga
7.osztályos tanuló 1. helyezést ért el.

A versenyzõ tanulóknak, felkészítõ tanáraiknak, és 
szüleiknek ezúton is gratulálok!

Nyílt tanítási napon fogadtuk a szülõket november 
13-14 én. Bepillantást nyertek az iskola életébe. Leginkább 
az alsó tagozatos gyermekek szülei keresték fel az 
intézményt. 
December 7-én az alsó tagozatosok a tornateremben, a 
felsõsök a Közösségi Házban ünnepelték a Mikulást. 
Zenés, dalos, játszóházas hangulatban telt az ünnep. 
Minden gyerek nagyon jó volt, mert senki sem kapott 
virgácsot!

December 13-án „Óz a nagy varázsló” címû színházi 
elõadást tekintettek meg az alsó tagozatos tanulók a 
Miskolci Nemzeti Színházban. 

„Referencia-intézményi pedagógiai kultúra 
és eszközrendszer kialakítása 
az Arany János Általános Iskolában Ináncson.” 
TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0285  

Arany János Általános Iskola

Cím: 3851 Ináncs, Rákóczi út 10.
Telefon: +36 (46) 456-104, +36 (46) 223-085
E-mail: arany6@freemail.hu
Honlap: www.inancs.hu
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December 18-án zárult a TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0285 
„Referencia-intézményi pedagógiai kultúra és eszközrendszer 
kialakítása az Arany János Általános Iskolában Ináncson.” 
pályázat. A tantestület hasznos továbbképzéseken vett részt, 
ezen kívül értékes eszközökkel gazdagodott az intézmény. 
Többek között: 2db projektorral, 1db interaktív táblával, 1db 
digitális fényképezõgéppel. 

Az év utolsó tanítási napjai adventi várakozással teltek. Ünnepi 
díszbe öltözött az iskola. Az utolsó tanítási napunkon, 
december 20-án ünnepeltük a Karácsonyt, majd kezdetét vette 
a téli szünet, amely január 3-a reggel 8 óráig tart.

Minden kedves tanítványunknak és családtagjaiknak Békés Boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag 
Újesztendõt Kívánok ! Nagy Endre 

    igazgató
Egy pedagógus pálya lezárult…

Léport Lászlóné 40 pedagógus pályán töltött év után nyugdíjba vonult. 

December 14-én búcsúzott munkatársaitól. Egy gazdag életpályája 

kiemelkedõ állomásai:

1972-ben Szalaszend községben vette kezdetét pedagógus munkája. A 

következõ évben Halmajon, majd egy év m]ltával már Perén dolgozott. 

Az itt töltött évek alatt orosz - pedagógia szakos diplomát szerzett a 

Nyíregyházi Bessenyei György tanárképzõ Fõiskolán. Ináncson 1983-óta 

dolgozik. Folyamatosan képezte magát. 1993-ban középfokú 

nyelvvizsgát tett német nyelvbõl, 1997-ben magyar tanári diplomát 

szerzett, 1998-ban drámajáték-vezetõ képesítést szerzett, 2002-ben pedig 

közoktatás vezetõi szakvizsgát tett. 

A pályán töltött évek alatt élt a pedagógiai szabadság lehetõségeivel, a tanítási módszereket kombinálva 

alakította, fejlesztette a tanulók személyiségét. A gyengébbek tapintatos segítése mellett a jó képességû 

tanulók fejlõdését a differenciálással és egyéni képességfejlesztéssel valósította meg. Bátran használta a 

korszerû informatikai eszközöket. Mindig fogékony volt az új módszerekre. E munkájának eredményeként 

az iskolából kikerülõ tanulók továbbtanulásuk során szép eredményeket értek el. Az eltelt 40 év 

eredményességét jelzi, hogy az ország számos tájára kerültek az idegen nyelvet és a magyar irodalmat 

szeretõ tanítványok. Tanítványai számos területi versenyen képviselték iskolánkat, és ott eredményesen 

szerepeltek, hírnevet szerezve településünknek. Évek óta munkaközösség-vezetõként segítette a kollégák 

tehetségfeltáró és fejlesztõ tevékenységét. 1988-tól 1993-ig igazgató helyettesként dolgozott. Több évig 

vezette a gyermekönkormányzatot. Munkája során jó kapcsolatot alakított ki a 

szülõkkel. Számos rendezvény megszervezésében és lebonyolításában vett részt. 

Kimagasló színvonalú irodalmi mûsorokat állított össze nemzeti ünnepeink 

megünneplésére. Miniszteri dicséretet kapott 1987-ben. 

Valamennyi munkatársam nevében kifejezzem köszönetemet az eddig végzett 

lelkiismeretes munkájáért, egyúttal kívánok boldog nyugdíjas éveket, jó erõt és 

egészséget!
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2012. november 9-én megrendezésre került a jubileumi, 
10. Õszi vásár és játszóház. Büszkék vagyunk arra, hogy 
immár tíz esztendeje töretlen a sikere ennek a 
rendezvénynek. A nagycsoportosok lakodalmas játéka, a 
különbözõ kézmûves tevékenységek, a szülõk által sütött 
finom sütemények gondoskodtak a jó hangulatról. 

December 6-án izgatottan vártuk a Mikulás 
érkezését, aki ide is talált és minden gyereknek 
hozott csomagot. A várakozás perceiben az 
óvodapedagógusok bábjátékát láthatták a gyerekek 
és szüleik. Idén a Süni és barátai: 
A meglepetés címû mesét adtuk elõ. 

A december advent ideje, az óvodában is nagyon 
várjuk a karácsonyt. Színes üdvözlõlapokat, 
karácsonyi díszeket készítettünk a gyerekekkel, 
valamint felelevenítettük a legszebb karácsonyi 
verseket, dalokat. December 17-én minden 
csoportban ott állt a karácsonyfa, alatta a gyerekek 
ajándékai. 

„Jönnek messzi földrõl népek, 
hoznak nótát, hoznak kincset.
Erdõ, porszem súgja vélük: 

„Megszületett, ím, a kisded...”
(Zelk Zoltán: Karácsonyi ének)

Ezzel a verssel kívánok az óvoda dolgozói és a gyerekek nevében mindenkinek áldott, békés karácsonyt és 
boldog új esztendõt!

Rácz Zita 
Óvodavezetõ

Az óvoda hírei

Kányádi Sándor: Fülig kucsma
Fülig kucsma, gyapjúkendõ,
Ideért az új esztendõ.
A csizmáján csengõ patkó,
A subáján araszos hó.
Hû de jó, az a jó,

De azért, hogy meg ne fagyjon,
Ki teheti, ajtót nyisson
Engedje be, bebebe,
 ide a jó elegbe!
Hû de jó, az a jó,
Hogyha térdig ér a hó!
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Lopják a Karácsonyt!

Az ötvenes években megjelent egy gyermekkönyv, melynek fõszereplõje egy szõrös csúf kinézetû 

emberszabású manó a Grincs, aki - mivel utálja a Karácsonyt -, elhatározza, hogy ellopja azt az 

emberektõl.

Úgy tûnik napjainkra a Grincs valósággá vált, igaz nem a mesebeli csúf manóként, hanem az igazság 

színezetét magára öltõ eszmeként, amely a keresztény ünnepet szeretné pogány ünneppé változtatni.

Az Amerikai Egyesült Államok egyik szenátora komoly harcot vív azért a közmédiában, hogy a 

Fehérházban felállított fenyõt ne karácsonyfának, hanem ünnepi fának nevezzék, mivel a 

karácsonyfa elnevezés, úgymond sértheti a nem vallásos, vagy nem keresztény emberek önérzetét.

Több amerikai nagyvárosban ateisták igyekeznek minél több olyan helyszínt lefoglalni, ahol idáig 

vallási tartalommal rendelkezõ jelképeket állítottak fel mint pl.: a betlehem.

Hazánkban talán még nem ennyire súlyos a helyzet, de a Karácsony igaz tartalmát nálunk is komoly 

veszély fenyegeti.

Hallhattunk már fenyõ ünneprõl, de az igaz és tiszta értékek, mint pl.: család, szeretet, ajándék… 

egyoldalú, üzletszagú és öncélú beállítása, nem külsõségeiben támadja a karácsony lényegét, hanem 

a legmélyebb jelentésében. A lényeg, hogy elvonják az emberek figyelmét a lényegrõl: a család 

hangoztatásával a Szentcsaládról, az emberek közötti szeretet hangoztatásával, Istennek a jászolban 

fekvõ emberré lett Szeretetérõl, az ajándék hangoztatásával pedig a legnagyobb Ajándékról: Jézus 

Krisztusról.

A Karácsony Jézus Krisztus 

születésének ünnepe, a feldíszített 

karácsonyfa égõinek fénye 

Krisztus igaz világosságára 

emlékeztet minket.

„Minden alkalommal, amikor az 

ember ki akarta oltani a világban a 

világosságot, amelyet Jézus 

születése gyújtott  meg, az 

eredménye szörnyûségekkel teli 

sötétség lett” (XVI. Benedek pápa)

Ne engedjük, hogy bármi módon 

ellopják a szívünkbõl az igaz 

karácsonyt! Legyünk bölcsek, mint 

a napkeletrõl jöttek, legyünk 

alázatosak és egyszerûek, mint a pásztorok! Ne a világot kövessük, hanem a Csillagot, amely a tiszta 

hit és ott ragyog a megszületett Istengyermek jászla fölött!

Krisztus születik! Dicsõítsétek!

Tyukodi atya

Egyházi hírek
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Kedves Olvasó!

Engedje meg, hogy néhány gondolatban beszámoljak az õszi idõszak kiemelkedõ történéseirõl…

Az egyik jelentõs eseménye volt az 1956. október 23-ai Forradalom és Szabadságharc tiszteletére 

megrendezett ünnepségünk. Az ünnepi beszédet dr. Nagy László a Közmûvelõdési Központ és Könyvtár 

korábbi igazgatója és az Abaúji Helytörténeti és Honismeretei Egyesület elnökségi tagja mondta. Gondolatai 

nem csak meghatóak voltak, hanem nagyon sok új ismerettel is szolgáltak arra vonatkozóan, hogyan érintette 

a forradalom az ináncsi embereket és helyi szinten, hogyan és miként járultak hozzá Magyarország 

történelméhez. Az ünnepi mûsort az Arany Acoustic vagyis az Arany János Általános Iskola tanára és diákjai 

(Paulin Ferenc, Szûcs Alexandra, Gazsi Renáta) valamint ugyancsak az Általános Iskola tanára Szedlák 

Imre, a Közmûvelõdési Központ dolgozója Kurovics Péter valamint az Ináncsi Ifjúsági Csoport tagjai 

(Péderi Vanda és Kiss Evelin) adta.

Színvonalas és értékes produkciójukat ezúton is szeretném megköszönni, hiszen munkájukkal-elõadásukkal 

rendre segítenek abban, hogy méltó módon megemlékezzünk ünnepeinkrõl és hozzájárulnak a helyi 

hagyományápoláshoz és közösségformáláshoz!

Idõskorúinkra gondolva, 2012. november 27-én rendeztük meg a Szépkorúak Teadélutánját. Az 

esemény nagyon jó hangulatban telt és örömünkre a vártnál jóval nagyobb számban jelentek meg az 

ellátottjaink, így a Mûvelõdési Ház nagytermében minden szék gazdára lelt. 

Az ünnepi mûsort az Arany Acoustic nyitotta, majd intézményünk dolgozói verssel köszöntötték a 

szépkorúakat, - melyeket volt fancsali 

e l l á to t tunk-  Amr i skó  Gábor  bács i  

költeményeibõl válogattunk össze. A 

produkciókat  a  hernádszentandrás i  

Szivárvány Társulat zárta. Ezen a délutánon 

mindenki dalra fakadt és még a legidõsebb 

gondozottunk  a 98 éves forrói Magdus néni is 

táncra perdült egy csárdás erejéig.

Az asztalra meleg tea és finom házi 

sütemények kerültek, melyeket intézményünk 

gondozónõi készítettek!

Ezúton szeretném megköszönni Montvajszki 

Barnáné, Gál Ferencné, és Meczkó Orsolya 

e l h i v a t o t t  t e v é k e n y s é g é t ,  m e l y e t  

rendezvényeinkért és az idõsek ellátásáért tesznek!

Az éven tanúsított lelkiismeretes munkájáért köszönetemet szeretném kifejezni Staviarszki Ferencné, 

Majoros Tiborné, Sztrik István, Kurovics Péter és Ferencsák Gábor részére is!

Az adventi készülõdés jegyében december elejétõl heti egy alkalommal csütörtökönként kézmûves napot 

tartottunk, ahol Tyukodi Zsuzsanna vezetésével karácsonyi díszeket készítettünk. Ezt az alkotó 



 Szociális és közmûvelõdési intézményünk hírei12

tevékenységet a jövõben is szeretnénk folytatni, így sok-sok szeretettel várjuk azokat a lelkes nagymamákat 

és anyukákat, akik kedvet éreznek szép és egyedi tárgyak készítéséhez!

A régi idõkben is nagy hagyománya volt a népi tevékenységeknek (pl. kukoricafosztás). Ezek nem csak 

hasznos munkavégzések voltak, de a közösséget, így a társadalmat is erõsítették.

Célunk, hogy olyan önkéntes kis csoportok jöjjenek létre, ahol településünk lakói, asszonyai megtanulhatnak 

például varrni, vagy olyan alkotómunkát folytatni, mellyel családjukat gyarapíthatják, önmagukat 

fejleszthetik, és a közösséget is erõsítik.

A gyermekek számára szintén lehetõség nyílik a kézmûveskedésre, hiszen Béres Gáborné Piroska néni 

nagy szeretettel felkarolta az érdeklõdõ, kreatív gyerekeket a családgondozó Orosz Orsolya segítségével. A 

foglalkozásokra pénteki napokon kerül sor.

A felnõttekért és gyermekekért tanúsított lelkiismeretes közösségépítõ munkáját Zsuzsannának, Piroska 

néninek és Orsolyának is szívbõl köszönöm!

Ugyanígy köszönöm az Ináncsi Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Ináncsi Ukrán Nemzetiségi 

Önkormányzat támogatását, mellyel hozzájárultak rendezvényeink lebonyolításához!

Ahhoz, hogy az elõttünk álló év termékeny és sikeres legyen rendkívül szükséges az összefogás! A 

fennmaradáshoz, a mûködéshez külsõ segítséget várni szinte teljesen felesleges. Ugyanakkor sok múlik 

rajtunk és a helyi önkéntes kezdeményezéseken! Mint a Közmûvelõdési és a Szociális intézmény vezetõje 

mondhatom, hogy minden megvalósítható ötletre nyitottak vagyunk és megpróbálunk lehetõséget 

biztosítani szabadidõs igényeikhez, vagy segítséget nyújtani mindennapi szükségleteikhez.

Ezúton szeretném meghívni Önöket a Mindenki Karácsonyára, melyre 2012. december 22-én 

(szombaton) kerül sor a Közmûvelõdési Központban 17.00 órai kezdettel! 

Ünnepeljünk együtt!

Egy kínai közmondás szerint: 

„A lélek sugárzása széppé varázsolja az embert.
Az ember szépsége összhangot teremt a házban.
Az otthon összhangja rendet teremt a hazában.

S ha az országban rend honol, béke köszönt a világra.”

Kívánok minden olvasónak Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt!

Ignácz Melinda

Intézményvezetõ
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Az adventi idõszak alatt, minden péntek délután általános 
iskolás gyermekek részére foglalkozást szerveztünk 
„Kreatív kézmûves tanoda” néven a Közösségi Házban. 
Nagy segítségemre volt Béres Gáborné Piroska néni, aki 
a gyermekeknek különbözõ karácsonyi díszek 
elkészítésének 

megtanításával próbálta még szebbé tenni ezt az 
idõszakot. Aki önzetlenül, szabad idejét 
feláldozva, segítségére volt ennek a lelkes kis 
gyermekcsoportnak. Így a hetek alatt kialakult 
egy kisebb kézmûves csoport, ahol a gyerekek 
azon kívül, hogy megmutathatták ügyességüket, 
egy jó hangulatú közösségnek lehettek részesei.

Az egyik foglalkozást Mikulás napjával egy 
idõben tartottuk és gyerekeket megajándékoztuk 
egy kis édességgel, amelyet nagy örömmel és 
meglepõdve fogadtak.

 Az elkészített díszek a falu karácsonyfáját 

gazdagítják és varázsolják széppé.

Természetesen senki nem ment haza üres kézzel, 

mindenkinek jutott a családi fára is a saját kezûleg készített díszekbõl.

A végén közös énekléssel és csillagszóró mellett 

búcsúztunk egymástól a feldíszített fa alatt, majd 

elfogyasztottuk a karácsonyi süteményeket. 

A foglalkozáson résztvevõk és a magam nevében 

kívánok mindenkinek az alábbi verssel Kellemes 

Karácsonyi Ünnepeket!

„Este mikor kigyúlnak a fények,
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.

Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
s a gyertyafénynél még a csillag is táncol.

Mikor a fenyõ illata megérinti a szívünk,
ezen az estén, kicsit az álmokban hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,

és másokért a szokottnál is többet tenni.

A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást csak hinni a szóban,

õszintén szeretni és bízni a jóban.

Õrizzük meg karácsonyunk fényét,
és õrizzük a szeretetben való hitünk reményét.

Hisz ma este mink is gyermekek vagyunk,
a gyermeteg vágyainknak ma határt nem 

szabhatunk.”
                                                  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 utolsó Hírnök megjelenése óta történteket szeretném összefoglalni. Befejezõdtek a 2012 / 2013-

as évi bajnokság õszi fordulójának mérkõzései. Nagy örömmel és büszkeséggel közlöm, hogy mind a 

felnõtt, mind az ifjúsági csapatunk az elsõ helyen végzett a tabellán, amiért nagy dicséret illet minden egyes 

játékost a kitartó és szorgalmas munkájáért, a mérkõzéseken való aktív részvételért. Ezek az eredmények azt 

sugallták, hogy egyre több érdeklõdõ látogat ki a hazai mérkõzésekre, valamint az idegenbeli mérkõzésekre 

is szép számmal eljönnek. A szép eredmény mellett dicséret illeti a legjobb góllövõnket és a második helyen 

álló futballistánkat is, de ne felejtsük el, hogy ezek az eredmények csapatmunkával jöttek létre. 

Köszönet illeti fõ támogatónkat, a helyi Önkormányzatot, valamint annak vezetését. Megköszönöm 

a kisebb támogatóinknak, valamint a vezetõségnek és a kívülállóknak a segítséget, amely nagyban segíti és 

megkönnyíti a munkámat.

Remélem, a kemény, hosszú téli napok után megpihenve, újult erõvel vágunk neki majd a tavaszi 

fordulóknak.

Még egyszer megköszönve mindenkinek a segítségét és a támogatását, 

BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET kívánok minden egyes 

játékosunknak, családtagjaiknak valamint Inács község minden lakosának.

HAJRÁ INÁNCS! Montvajszki Bertalan

                                       SE elnök

Eredmények a forduló végén

Felnõtt csapat Ifjúsági csapat
       Meccs                   Eredmény          Tabella Eredmény         Tabella
Encs II.  Ináncs 2 - 9 1.   Ináncs           27 p 0 - 3 1.   Ináncs           27 p 
Szabadnapos - 2.   Hidasnémeti  25 p -                  2.   Hernádvécse 23 p
Novajidrány  Ináncs 0 - 5 3.   Korlát            23 p 1 - 2 3.   Hidasnémeti  21 p
Hidasnémeti  Ináncs 1 - 4 4.   Gönc             18 p 1 - 3 4.   Gönc             18 p
Ináncs  Vilmány 3 - 2 5.   Hernádvécse 18 p 3 - 0 5.   Szalaszend    18 p
Szalaszend  Ináncs 3 - 4 6.   Szalaszend    13 p 1 - 2 6.   Korlát            17 p
Ináncs  Telkibánya 1 - 0 7.   Encs II.         12 p 3 - 0 7.   Novajidrány  13 p
Korlát  Ináncs 3 - 1 8.   Vilmány        11 p 3 - 3 8. Telkibánya        6 p
Ináncs  Baktakék 6 - 1 9.   Novajidrány    5 p 8 - 3 9.   Encs II.           4 p
Gönc  Ináncs 1 - 4 10. Baktakék         3 p 1 - 0 10.   Vilmány        4 p
Ináncs  Hernádvécse 9 - 2 11. Telkibánya      3 p 3 - 0 11. Baktakék         4 p

Felhívás a Karácsonyi Kupára

Helye: Ináncs, Általános Iskola tornaterme;    Idõpont: 2012. december 27. - 28.

Nevezési díj: 5.000 Ft / csapat;    Csapat létszám: 9 + 1 fõ

Játékidõ: 2 * 12 perc  3 + 1 játékos; Jelentkezni lehet: 2012. 12. 22-ig.

           Montvajszki Bertalan tel.: 06 / 70 / 3716 - 732

Díjazás:

I.   helyezett: Vándorserleg + Oklevél, kísérõserleg + ajándék

II. helyezett:  Serleg + Oklevél + ajándék

III. helyezett: Serleg + Oklevél + ajándék

Legjobb góllövõ

Legjobb kapus

Meccs Eredmény Tabella 
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Nyquist Gizella: Nóri kívánsága, avagy a hóangyal

    Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl élt egyszer egy pici leány. Ez a 

leányka mindig nagyon boldog volt, csak egy szomorította el: ritkán láthatta a távolban élõ 

nagyszüleit. 

December vége felé járt az idõ, gyermekek hada várta türelmetlenül a Szent Karácsony eljövetelét. 

Amikor szülei megkérdezték Nórit  ez volt ugyanis a leányka neve , mit szeretne karácsonyra kapni, 

õ így felelt:

– Nagyon örülnék egy babának és sok-sok könyvnek. De a legjobban arra vágyom, hogy 

láthassam a nagyszüleimet. Törték a fejüket Nórika szülei, hogyan is mondják meg kislányuknak, 

hogy a nagymamáit és nagypapáit még hosszú hónapokon át nem láthatja. Nem akarták 

elszomorítani, csak ennyit válaszoltak:

– Norcsika, biztosan hoz majd a Jézuska neked egy szép babát, és Santa örömmel hagy majd a fa 

alatt könyveket és talán még mást is.

A kislány másnap a kertben játszott a frissen hullt hóban. Mivel anyukája a lábujjától a feje 

csücskéig felöltöztette, ujjongva feküdt bele a nagy fehérségbe. Lábacskáit és karjait mozgatva 

pillanatok alatt hóangyalt rajzolt, majd óvatosan felállt. Ránézett mûvére, és vágyakozva így szólt:

 Ó, be jó is lenne, Angyalka, ha tudnál nekem segíteni!

Abban a szent minutumban a hóangyal életre kelt, és a meglepett kislány elé állt:

 Szervusz, Nóri! Hallottam a kívánságodról, és szeretnék neked segíteni! Varázspálcájával néhány 

kört rajzolt a levegõbe, majd így folytatta: 

– Látod ezt a varázsbiciklit? Ha felülsz rá, becsukod a szemedet, és néhányat pedálozol, máris 

ott leszel, ahol szeretnél.

 Nórika fülig érõ szájjal megköszönte az angyal segítségét, és máris felpattant varázsbringájára. 

Elõször csak kétszer tekerte meg a pedált, és máris a 

Floridában élõ nagyszüleinél termett. A sok-sok puszi és 

ölelés, na meg a fincsi almás pite után ismét a bringára 

pattant, de most messzebbre készült. Csukott szemmel 

ötször is megtekerte a pedált. Amikor kinyította a 

szemét, erdélyi mamája és papája állt elõtte. Mintha csak 

várták volna, finom sajtos pogácsával és citromos teával 

kínálták meg. Az élvezetes találkozás után, amikor haza 

kellett indulnia, nagyszülei hosszasan integettek utána.

– Nóri! Nórika!  hallotta váratlanul anyukája szavát.  

Állj fel a hóból, kislányom, mert megfázol!

– Nóri lelkesen mesélte el, mi történt vele: Anya! Apa! 

Képzeljétek, a nagyiéknál jártam...  közben éppen 

zsebébe tette pogácsája utolsó falatját.



Karácsonyi társasjáték 2 - 4 figurával

A többi szabályt ti találjátok ki, 
írjátok le!
JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNOK 
A JÁTÉKHOZ a téli szünetre és 
utána!
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