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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Ináncsi Lakosok!
A karácsonyi ünnepek és egyben a 2013. 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.

· Képviselõ-testület munkájáról:
A Kormánynak, az önkormányzatok adósságrendezésére, önkormányzatunkat érintõ 2012. decemberi 
döntését követõen, a 2013.évet hitel és tartozás nélkül kezdtük, azonban az egyes feladatok alul 
finanszírozása miatt a költségvetés elfogadásakor a számítások szerint hiány mutatkozott a 
gazdálkodásban.
Gazdálkodási egyensúlyunkat igyekeztünk megtartani, azonban a szeptember 30.-i beadási határidõre 
kiegészítõ támogatás iránt igénnyel éltünk, hiszen akkor már egyértelmûvé vált, hogy saját magunk nem 
tudjuk a hiányzó pénzeszközöket elõteremteni. Ennek eredményeként önkormányzatunk 6,9 M Ft 
összegû támogatásban részesült, melyet az elmaradt tartozások kifizetésére kell felhasználni.
Az elõzõ évek gyakorlatát követve szociális tûzifa támogatást is benyújtottunk, melyre az igényelt 
mennyiség 50 %-át, mintegy 79 m3-re jutó támogatást kaptunk, ehhez még közel 500.000.-Ft-ot kell 
az önkormányzatunknak önrészként hozzátenni. Jelenleg van folyamatban a tûzifa leszállítása, majd még 
karácsony elõtt szeretnénk azt a rászoruló családok részére szétosztani.
Önkormányzatunk a következõ tanévre vonatkozóan is csatlakozott a BURSA HUNGARICA ösztöndíj 
pályázati rendszerhez, s az errõl szóló döntésünk alapján 22 fõ ináncsi fiatal fog részesülni februártól 10 
hónapon keresztül ebben a támogatásban melynek önkormányzati része 3000.-Ft/fõ/hó. További 3 fõ 
végzõs diák részére ítélt meg támogatást az önkormányzat, mely akkor illeti meg õket, ha felsõoktatási 
intézménybe felvételt nyernek.
A 2013.évben végrehajtott szervezeti változások - iskola állami fenntartásba kerülése, közös hivatal 
létrejötte, óvoda társulás létrehozása Csobáddal  sikeresen lezajlottak, valamennyi érintett intézmény 
továbbra is zökkenõmentesen és jól mûködik. A járási hivatalok létrejötte sem nehezítette túlságosan a 
lakosság életét, mert továbbra is igyekszünk helyben minden segítséget megadni ahhoz, hogy minél 
kevesebbet kelljen Encsre utazni.
Képviselõ-testületünk  november 13.-i ülésén tárgyalta az önkormányzat 2014.évi költségvetési 
koncepcióját. Továbbra is visszafogott és takarékos gazdálkodásról döntött a testület, mivel a 
költségvetési törvény-tervezet megismert finanszírozási adatai szerint jövõre is hasonló 
alulfinanszírozottság várható, mint ebben az évben. Ennek ellenére nem tervezünk egyetlen 
intézményben sem létszám leépítést, sem olyan jellegû átszervezést, mely elbocsátással járna. Az év 
folyamán valamennyi intézmény zökkenõmentesen mûködött, a település üzemeltetés feltételeit is 
biztosítottuk. Ezt 2014.évben is szeretnénk tovább folytatni.

Képviselõ-testületünk 2013.december 16.-án tartotta soron következõ ülését, melyen a jövõ évi adó és 
szolgáltatási díjtételek kerültek meghatározásra. Ennek során a testület emelésrõl nem döntött egyetlen 
díjtételnél sem. Döntött viszont arról, hogy a kommunális adóban fizetett szemétszállítási díj 2013.évi 
összegébõl un. rezsi csökkentés kompenzációjaként még ebben az évben visszatérítést nyújt. A 
visszatérítés összege teljes összeget fizetõknél 2.000.-Ft, az 50 %-ot fizetõknél (egyedül élõk esetén) 
1.000.-Ft lesz. A visszatérítés azokat az adózókat illeti meg, akik a kommunális adót 2013.évben teljes 
összegben befizették, valamint az elõzõ évekrõl sincs tartozásuk. 
Kommunális adó rendeletben 2014.január 1.-tõl meghatározott mentességek, kedvezmények, 
melyet a Hivatalban írásban kell kérni:

„Adómentesség, adókedvezmény

2.§ (1) Azon ingatlan tulajdonos (bérlõ) részére, aki igazoltan, legalább 6 hónapig nem tartózkodik a 
lakásban, azaz az ingatlan üresen áll és ezen tényt 60 nappal elõtte az adóhatóságnál bejelenti, az adott 
idõszakra adómentességet biztosít az önkormányzat.  Az adóhatóság a bejelentés alapjául szolgáló 
körülményeket a helyszínen is ellenõrzi. Az elköltözés tényét másik ingatlanban létesített tartózkodási hely 
bejelentésével kell igazolni. 
(2) 50%-os mértékû adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a lakásban egyedül él, melyet az 
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adóhatóság a népesség nyilvántartás adataiban és a helyszínen ellenõriz.
(3) A megállapított mentesség, kedvezmény - a magánszemély nyilatkozata alapján - a (2) bekezdés esetében 
a bejelentés idõszakára - állapítható meg.”
 

A helyi adó tételek változatlanok, a 2013.évi szinten, 2014.évre az alábbiak szerint (kivéve kommunális 
adó, mely csökken):

· Építményadó mértéke:                  850.-Ft/m2/év   (emelés nincs),
· Kommunális adó mértéke:        21.000.-Ft/év       (emelés nincs)  
· Kéményseprés díja:                   a díjak a 2013.évi szinten maradnak                               
· Ivóvíz díja, és a csatorna szolgáltatás díja 2014.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.”

· Közfoglalkoztatás:
Az intézmények mûködõképességének biztosításán túl, másik kiemelten fontos feladatunknak tekintettük 
a Start közfoglalkoztatást, hiszen ez az államilag 100 %-ban támogatott foglalkoztatási forma 
településünkön szinte az egyetlen lehetõség, melynek során a munkanélküli ellátásban, illetve 
segélyezésben részesülõk munka jövedelemhez, ezáltal családi körülményeik javulására számíthatnak.

A 2011.évben indult és 2012. és 2013. 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 
mennyisége. Ezt példázza az is, hogy egyre több külsõ intézmény (Pl:szikszói Bethánia Idõs Otthon) 
veszi igénybe, ill. érdeklõdik a közétkeztetés Ináncsról történõ igénybevétele iránt. A Start program éves 
költségvetési támogatása bér és járulék költségekre: 98.902.719.-Ft, dologi költségekre:42.811.002.-Ft. 
November 1.-tõl indult a téli közfoglalkoztatási program, mely április 30.-ig tart. Ebben 47 fõ vesz részt, 
melyhez- a sajtóból is ismerten  képzés is társul. Ennek a bér és dologi költsége. 26.675.603.-Ft. 
A 2014.évi Start közmunka programok részletei még nem ismertek, de az állami költségvetésben 
magasabb összeggel van tervezve mint az idén, tehát várhatóan folytatódik ez a foglalkoztatási forma, 
mely Ináncs számára mindenképpen értékteremtõ és hasznos mindannyiunk számára.

· Pályázataink:

Megvalósításra, átadásra és elszámolásra került a KEOP típusú kiírásra, az iskola-óvoda fûtés 
korszerûsítésére elnyert pályázatunk. Ez a projekt közel  47 M Ft költségû és jelentõs megtakarítást 
eredményez a fûtés és meleg víz ellátásában az oktatási intézményeinknek, megújuló energiákat 
alkalmazva. Ehhez kapcsolódóan a konyhánk a lapos tetõ helyett korszerû magas tetõt kapott, melyre a 
meleg-víz ellátást biztosító napkollektorok elhelyezésre kerültek. 
Az elmúlt hónapokban elkezdõdött és folyamatosan halad az egészségház felújítása.
A beruházás várható befejezése 2014.április 30. Az épület új építésû épületrésszel is bõvül, valamint az 
érintettek akadálymentes közlekedését fogja szolgálni és kulturált körülményeket fog nyújtani a jövõben. 
A felújítás idejére a háziorvosi szolgálat a Hivatal mellé, a régi ÖNO épületébe (Kossuth út 28.szám ) 
költözött, melyrõl tájékoztattuk a körzet lakosságát. 
A gyógyszertár ezen idõszak alatt a Hivatal belsõ udvarában, a régi „teleház” helyiségében üzemel a 
megszokott idõpontokban. Az eltelt idõ alatt a mûködés folyamatosan és zökkenõmentesen zajlik.

IKSZT pályázatunk megvalósult, elszámolás megtörtént. Június 1.-tõl az üzemeltetés folyamatos, a 
mûködéshez kapcsolódóan 1fõ IKSZT munkatárs (Paulin Ferenc) felvételére került sor, mely támogatott 
foglalkoztatás.
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További 2  KEOP típusú pályázatunk van folyamatban a település ivóvíz-minõség javítására.

Falubusz beszerzésére nyújtottunk be pályázatot a VM-hez, melynek elbírálása folyamatban van. 
Bízunk benne, hogy pozitív döntés esetén ki tudjuk cserélni a több mint 10 éves mikrobuszunkat, mely 
az önkormányzat és intézményei  melyek többnyire a mikrotérséget is érintik  korszerûbb ellátását és 
kiszolgálását biztosítja majd.

· Kiemelkedõ közösségi esemény:
„2013.október 22-én került sor Ináncson a Görög 
Katolikus Kápolna felszentelésére és a Közösségi Ház 
ünnepélyes átadására és megáldására. A kápolna 
szentelését, püspöki szent liturgiát dr. Orosz Atanáz 
püspök exarcha és dr. Ternyák Csaba egri érsek végezte.
A több funkciós épület felavatása alkalmával a beruházás 15 
éves történetét ünnepi beszédében Almássy Ferenc a Pro 
Ecclesia et Populo Alapítvány kuratóriumának elnöke 
ismertette. Kiss Péter Ináncs község polgármestere méltatta 
a közösségi épület együttes létrejötte érdekében 

megvalósult különleges együttmûködést, mely 
különbözõ típusú szervezetek között jött létre.  A 
polgármester beszédében kiemelte, hogy 
országosan is  példaér tékû összefogás 
eredményeként valósult meg a településen a 
Közösségi Ház ahol a római katolikus egyház, a 
görög katolikus egyház, a települési és a 
kisebbségi önkormányzatok (cigány, szlovák, 
német) közösen összefogva valósították meg a 
többféle közösségi és egyházi célokat szolgáló 
épületet. A beruházás több mint 80 M Ft-ba került, 
mely összeg adományokból,  pályázati  
pénzeszközökbõl és egyéb felajánlásokból 
tevõdik össze. A ház összes nettó alapterülete 850 
m2.  Az épület emeletén található a görög 
katolikus kápolna és hitoktató terme, teleház, könyvtár és a Mindszenty terem. A földszinten kapott helyet a 
rászoruló felnõtt lakosságot ellátó Gondozási Központ, valamint 150 fõ befogadására alkalmas 
többfunkciós színház terem is. Szintén a földszinti épületrész egyik szárnyában létesült a római katolikus 
egyházközség használatában lévõ kántor lakás is. 
Az ünnepélyes szalag átvágást követõen a tulajdonosok és használók, szeretet vendéglátásra, agapéra 
invitálták a meghívott vendégeket, adományozókat, kivitelezõket, egyháztanács  tagokat, a jelenlévõ 
helyi lakosokat.” ( Az Észak-Magyarországban megjelent cikk.)

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 valamennyijüknek, 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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Hírek az iskola életébõl

  November 13-án a végzõs tanulóink megtekintettek Miskolcon egy nyomdát és egy varrodát, a 

pályaválasztási hónap keretében. A látottak hasznos ötleteket adtak annak a fontos kérdésnek az 

eldöntésében: Mi legyek? Hol tanuljak tovább? A gyerekek választását az ETKT TÁMOP-os pályázatának 

keretén belül iskolapszichológus segítette az osztályfõnöki órákon. 

     December 9-én pályaválasztási szülõi értekezletet tartottunk, melyen részt vett Malinkó András, az Encsi 

Váci Mihály Gimnázium igazgató-helyettese, aki ismertette az iskola továbbtanulási kínálatát. 

Kulturális és sportrendezvényeken vettek részt gyermekeink.

Zrínyi Ilona Általános Iskola szervezésében megrendezett tanulmányi versenyen: 

  Rajz kategória I. korcsoport 2. helyezett Tyukodi Zóra    2.o.

III. korcsoport 1. helyezett Montvajszki Márk 5.o.

„Weöres Sándor” versmondó versenyen, melyet a Wesley János Általános Iskola rendezett Abaújkérben:

Szavaló verseny I. korcsoport 1. helyezett Tyukodi Zóra    2.o.

IV. korcsoport 1. helyezett Szilágyi Natasa 8.o.

Kistérségi Mezei Futóversenyen:

IV. Korcsoportban 1. helyett  Papp Kinga 8.o. 

Csapatban ugyancsak elsõk lettek az ináncsi lányok 

(Papp Kinga, Szilágyi Kinga, Ruszó Erika, Batyi Alexandra, Szilágyi Natasa)

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

December 6-én az alsó tagozatosok a Közösségi 

Házban ünnepelték a Mikulást. Zenés, dalos, 

játszóházas hangulatban telt a délután. Bizonyára 

minden gyerek nagyon jó volt, mert senki sem kapott 

virgácsot!
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December 13-án a Szülõi 

M u n k a k ö z ö s s é g  

kezdeményezésére „Adventi 

vásárt” tartottunk. Nagy 

sikere volt a vásárnak. Sok 

szülõ és gyermek töltötte 

vidám hangulatban a péntek 

délutánt,  és számtalan 

é r t é k e s  v á s á r f i á v a l  

gazdagodott.

   
A vásárlásban megfáradt 

gyerekeket különbözõ 

programok v’rták:

Szedlák Imre és Paulin Ferenc 

tanár urak, valamint a 8. 

osztályos lányok zenés, énekes 

mûsora,

Montvajszki Ferenc néptánc-

oktató tánc tanítása,

Végül pedig karácsonyi dalokat 

énekelhettek karaoke formában, 

így is készülve a karácsonyi 

hangulatra.

Az év utolsó munkanapjai tanulással és adventi 

várakozással telnek. Ünnepi díszbe öltözött az iskola. 

December 21-én ünnepeljük a Karácsonyt, majd 

kezdetét veszi a téli szünet, amely január 6-án reggel 8 

óráig tart.

Minden kedves tanítványomnak és családtagjaiknak 

Békés, Boldog, Áldott Karácsonyt és Sikerekben 

Gazdag Újesztendõt Kívánok !

                        Nagy Endre                                                                                                                                                      

                                                           Igazgató
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Az Ináncsi Óvoda hírei

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0009 jelû, „”Nyitott ajtók  nyitott szívek”  esélyegyenlõségi alapú 

fejlesztések az Ináncsi Óvodában” címû pályázat keretében november 4-tõl 8-ig „Õsz projekthét” zajlott 

az óvodában. A csoportokban mindennap változatos tevékenységeket szerveztek az óvodapedagógusok, 

mint például: õszi termések gyûjtése, ezek felhasználásával ajándéktárgyak, állatfigurák barkácsolása, játék 

az õszi avarban, levelek összegyûjtése, õszhöz kapcsolódó versek, népi játékok bemutatása.

A hét zárásaként megrendezésre került a XI. Õszi vásár és Játszóház, amely idén is nagyon sikeres volt, 

nagyon sokan vettek részt. Az óvodások hagyományõrzõ vásáros játékot mutattak be, Montvajszki Ferenc 

tanár úr vezetésével táncházat szerveztünk, kézmûves tevékenységekbe kapcsolódhattak be a gyerekek és 

felnõttek, mindenkit finom süteményekkel, meleg teával kínáltunk, és természetesen megtartottuk a vásárt!

Nagy örömmel vettük, hogy a Csobádi Tagóvoda Búzavirág csoportja is eljött hozzánk.

Ezúton köszönöm meg minden kedves támogatónak, közremûködõnek és együttmûködõnek a rendezvény 

megvalósításához nyújtott segítségét és munkáját!

2013. november 28-án az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-3.3.7 pályázati projektjének 

keretében 30 ináncsi és 22 csobádi óvodás vehetett részt Encsen a Mûvelõdési Házban megtartott 

„Csipkerózsika” c. bábelõadáson, a Miskolci Csodamalom Bábszínház elõadásában. 

2013. december 2-tõl 6-ig „Adventi projekthetet” tartottunk az Ináncsi Óvodában. Nagyon sok élményben 

volt része a gyerekeknek, felidéztük az adventi szokásokat, hagyományokat. A hét folyamán mézeskalácsot, 

karácsonyi díszeket, képeslapot, adventi koszorút készítettek az óvodások, december 6-án pedig 

megérkezett a Mikulás!
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Az óvodapedagógusok a hagyományoknak megfelelõen mesejátékkal lepték meg a gyerekeket, Móra 
Ferenc: A didergõ király c. meséjét adták elõ.

Paulin Ferenc közremûködésével „adventi koncertre” és közös éneklésre gyûltünk össze, késõbb igazi 

„Mikulás-buli” volt, ahol kicsik és nagyok együtt táncoltak.

A program a TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0009 projekt támogatásával valósult meg.

Decemberi programjaink:

- december 17-én tartjuk a karácsonyi ünnepséget;

- december 20-án téli nevelõtestületi értekezletet tartunk, az óvoda 13.00 óráig tart nyitva.

- 2014-ben január 6-án találkozunk újra, ekkor nyit az óvoda.

Minden kedves olvasónak békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepet

 és boldog új esztendõt kívánok!

Rácz Zita 

óvodavezetõ

Az óvoda hírei
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Karácsony öröme.

Jézus Krisztus születésének két öröme is van. Egyrészt, a mi világunkba született a megváltó, és ezzel 

Isten beteljesíti a próféták jövendölését. Lehajol hozzánk és bekötözi sebzett lelkünket, hogy utat 

találjunk e sötét éjszakában, melyben sokszor botorkálunk és elesünk. Az élet ösvénye göröngyös utakon 

halad, de ha látjuk az utat, egyszer célba érünk. Ezt az utat Krisztus mutatta meg a világnak.

 Reményt ad a benne bízóknak, az elesetteket fölemeli, a kétségbe esetteket lelkükben megerõsíteni, a 

szomorúaknak vigaszt kínál, és még lehetne sorolni tovább minden emberi hiányosságra azt az 

erõforrást, amit egyedül Isten tud számunkra megadni. 

Míg önmagunk bajával vagyunk elfoglalva, addig nem vesszük észre a jót, amit Krisztus értünk a földre 

szállásával és keresztáldozatával meghozott. Az embernek tudnia kell, hogy nincs egyedül, akár bánatos, 

akár örömteli állapotában van. Ezt jelenti az Imanuel kifejezés is, azaz velünk az Isten. Az egyik öröm 

tehát, hogy a sötétségbe borult világba megérkezik a fény, mely megtöri a bûnnek átkát, és lámpásunk 

lesz lábunknak e földi utunkon.

A második öröm, Mária öröme.

Annak a názáreti leánynak az öröme, akit az Isten ily nagy hivatásra választott ki, hogy a megváltó 

édesanyja legyen. Az õ öröme Isten közelségének biztos érzésében rejlik. Öröm, hogy az Úr közel van, 

szomorúság elveszíteni õt.  S Bár e hivatás oly szép volt, mégsem volt mentes a megpróbáltatásoktól és a 

veszélyektõl, amelyek minden emberi életben megtörténnek, az övékben is. A Názáreti család megélte, 

hogy nem kapnak helyet Betlehemben, amikor már a világ Üdvözítõje születendõben volt, de ezek a 

gondok nem vették el az örömüket, mert tudták, hogy Isten kezében vannak. Legyen bennünk is ilyen 

öröm a gondjaink mellett, s higgyünk benne, hogy mi is az Isten kezében vagyunk. 

Gondolatomat Szent Ágoston szavaival zárom, s kívánok mindenkinek áldott és békés 

karácsonyt.

„Ébredj, ember, mert 

Isten érted lett ember. 

Örökre halott lennel, ha 

õ bele nem születik az 

idõbe. Sohasem 

szabadultál volna meg 

a bûnös testtõl, ha õ fel 

nem ölti a bûnös test 

hasonlóságát. Örökre 

hatalmában tartana a 

nyomorúság, ha õ nem 

lett volna irgalmas. 

Nem éledhettél volna 

újra, ha õ nem segítene. 

Elvesznél, ha õ el nem 

jött volna.” 

Puskárik Zoltán atya.

Római katolikus egyházi hírek
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Gyermekkorom karácsonya

Az elmúlt hetekben arra lettem figyelmes, hogy egyre gyakrabban révedek a múltba. Rég elfeledtnek 

hitt alakok, nevek, történések jutnak az eszembe, s furcsa mód, még a kellemetlen emlékek is kesernyés 

derûvel töltenek el.

Így próbálok most visszatekerni az idõ kerekén 30-35 évet, s felidézni múltbéli karácsonyi emlékeim 

közül néhányat.

Emlékszem, hogy egyszer mikulásra készülve, a boltban a polcról egy piros papír-ruhába bújtatott 

csoki ördögöt választottam, késõbb meglepõdve tapasztaltam, hogy benne van a mikulás csomagomban. 

Arra is emlékszem, hogy amikor kibontottam a papírját. Nagyot csalódtam, ugyanis nem tej, hanem 

étcsokiból készült. (Jellemzõ az ördögre: a tetszetõs külsõ mögött keserû valóság.) Arra már nem 

emlékszem, végül ki ette meg.

Emlékszem, hogy a hóban csúszkálva megyek nagyszüleimhez kántálni, az ajtóban énekelem a 

„Mennybõl az angyalt”, s azon drukkolok, hogy mihamarabb beengedjen nagyanyám, mert a második 

versszakban még eléggé bizonytalan vagyok. Emlékszem, hogy hatalmas pipíst (kelt tésztából készült 

madárforma kalács) kapok, aminek nagyon örülök, és nem emlékszem, hogy bármi mást is kapnék, vagy 

várnék tõle.

Emlékszem, ahogy a szobánkba behallatszik az udvaron kántáló cigányok szép éneke, s szüleim kis 

doboskával (bobályka, mákos guba), kis borral, s néhány elõre elkészített kis csomaggal ajándékozzák meg 

õket. Nem emlékszem zárt kapukra a kántálók elõtt.

Emlékszem a betlehemesekre, akik házról házra jártak a faluban, s inkább már 23-án elkezdték a 

betlehemezést, csakhogy az éjféli misére végezhessenek, az utolsó betlehemet ugyanis a templomban adták 

elõ. Emlékszem, egyszer megijedtem az öregtõl, mire az levette a maszkját és rájöttem, hogy az ijesztõ külsõ 

mögött is csak emberek vannak. Arra viszont már nem emlékszem, hogy ki volt a maszk alatt.

Emlékszem karácsony éjszakáján a zsúfolt templomra, ahogyan öltözködünk a szûk sekrestyében és 

készülünk elõadni Jézus születésének történetét. Mikeás próféta szerepét játszom. Nem emlékszem, hogy 

hideg van a templomban, és hogy milyen hosszú a szertartás.

Emlékszem, ahogyan otthon körül álljuk a karácsonyfát szüleimmel, testvéreimmel és énekelünk. 

Emlékszem a szaloncukrok között ott lóg a már említett ördögöm is, nem lehet megenni, majd csak 

Vízkeresztkor, miután megszentelte a pap (Nesze neked ördög, rászedtél, de a végén mégis csak te jársz 

rosszul). Emlékszem, nincs semmi a fa alatt. Nem emlékszem rá, hogy bármi is hiányozna.

Emlékszem, boldog vagyok és örülök, mert Máriának is Fia született (nem lánya), aki csupán néhány 

évvel fiatalabb, mint én, és aki még a barátom is lehet, ha nagyobbacska lesz.

Felnõttünk, remélem, egyszer még barátjának nevez.

Áldott Karácsonyt!

Krisztus születik! Dicsõítsétek!

                                Tyukodi atya
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Kedves Olvasó!

A korábbi számban már bemutatkozott a Közmûvelõdési 

Központ és Könyvtár új funkciója, ám azok számára, akiknek ez 

új információ, néhány mondatban összefoglalnám az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 

tevékenységét.

Az IKSZT feladata, hogy változatos információs és közösségi szolgáltatásokat nyújtson a 

településen élõknek. Egyik legfontosabb funkciója, hogy kiszolgálja a fiatalokat, elsõsorban 

közösségi programok szervezésével, de helyet ad más jellegû rendezvényeknek is. Segíti a helyi 

lakosok és vállalkozások információhoz jutását, internetes hozzáférést biztosít sokrétû 

tájékozódáshoz. Településünkön nagyon fontos a kulturális élet fellendítése, a közösségi élet 

megszervezése. Az IKSZT program keretében valósul meg azon programok megszervezése, 

melyek nagyban elõsegítik a közösségi élet fejlesztését. Lehetõséget nyújt mind az idõs, mind a 

fiatal korosztály számára, hogy közös programok keretében tegyék színesebbé 

mindennapjaikat.

Az elmúlt idõszakban több programot is tartottunk az IKSZT keretében. Októberben Kézmûves 

Játszóházat rendeztünk a gyermekeknek, számítógépes hálózati játékokat az ifjúság számára, 

Filmklubot és Olvasóklubot minden érdeklõdõnek. Novemberben lehetõségünk volt, hogy 

ellátogassunk a Miskolci Nemzeti Színházba, ahol megtekintettük a My Fair Lady címû operett 

elõadást. Intézményünk volt a színhelye a meghirdetett nagy egészségügyi szûrésnek is, melyen 

általános egészségügyi tanácsokat kaptak az érdeklõdõk az egészséges táplálkozással, a 

betegségek megelõzésével kapcsolatban, ezen kívül gyógytornán és szûrésen vehettek részt.

A legkiemelkedõbb esemény a Görög Katolikus Kápolna és a Közösségi Ház átadása, és 

megszentelése volt, melyre 2013. október 22-én került sor.

Programjainkról részletes tájékoztatót találhatnak a  web-oldalon, a facebookon, 

illetve a Hernád Tv képújságában. 

Intézményünk hirdetõszekrényében pedig rendezvényeinkrõl minden friss információ

  megtalálható nyomtatott formában.

Kedves ináncsi Lakosok! Sok szertettel várjuk Önöket eseményeinkre, töltsék velünk értékesen 

szabadidejüket!

Ignácz Melinda
 Intézményvezetõ

www.inancs.hu
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Kedves Olvasó!

Intézményünk életében az õszi idõszak kifejezetten mozgalmas volt. Az újság korábbi számában már 
beszámoltam arról, hogy az Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ 
dolgozói 2013. évtõl szakmai továbbképzésen vesznek részt az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás 
pályázati munkájának köszönhetõen. A térség résztvevõ szakemberei mini projekteken dolgoznak. 
Intézményünk projektjének a témája: A vidék önfenntartó képességének éltetése a hagyományok 
tükrében.
Választott tevékenységeink:

1. „Helyi ízek”: egészséges és finom lekvárok készítése tartósítószertõl mentesen, hagyományosan fõzve és 
dunsztolva.

2. „Emléktárgyak”: mézeskalács szívek készítése, régi receptúra alapján, egyedi feliratokkal, népi 
motívumokkal.

3. „Használati tárgyak”: kézzel hímzett ingek, pólók, ruhák készítése.

A program elsõ lépéseként szilvalekvárt fõztünk Fedor Istvánné, Piroska néni vezetésével, majd 
októberben eljött a csipkebogyó ideje. 

A kolléganõkkel saját kezûleg szedtük a növényt, 
amit a kedves nyugdíjasaink dolgoztak fel, 
melybõl elkészült a finom csipkebogyó lekvár. 
Az üvegek egyedi díszítést kapnak és a budapesti 
projektzáró rendezvényen öregbítik majd Ináncs 
nevét.

A megvalósulásra váró további tevékenységekhez 
(mézeskalácssütés, ingek népi motívumokkal való 
hímzése) sok szeretettel várunk minden olyan 
kedves idõskorú embert, aki szívesen átadná 
ismereteit a fiatal generáció számára és kedvet 
érez ahhoz, hogy a téli délutánokon velünk 
tevékenykedjen!

További programjainkat képezték az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-
007 azonosító számú projektjének intézményünkben megvalósult elemei.

Ellátottjaink nagy örömmel várták a „Pancsoló Nagyik” vízi gyógytornát, melyet az encsi uszodában 
végezhettek heti egy alkalommal. Önerõbõl ilyen jellegû programot nem tudunk finanszírozni, ám a 
térítésmentes szolgáltatás és az önkormányzatunk ingyenes szállításának segítségével, egy nagyszerû 
lehetõséget kaptak idõseink egészségük védelméhez és a szabadidõ kellemes eltöltéséhez.

„A lelki egészség megõrzése idõskorban” elõadás-sorozat négy elembõl állt, melyet egy alkalommal 
Fancsalban, és háromszor az ináncsi klubban rendeztünk meg, ahová mindhárom település klubjaiból 
érkeztek érdeklõdõk. Az egészséges táplálkozással, a betegségek felismerésével, a káros szenvedélyek 
leküzdésével és a veszélyhelyzetek elhárításával kapcsolatban rendkívül értékes ismereteket kaphattak 
ellátottjaink és kollégáink. Kiemelt köszönettel tartozunk Rácz Tamás mentõtisztnek és Bolobásné Dr. 
Pusztai Beáta belgyógyász szakorvosnak a tartalmas elõadásokért!

Az októberi hónap eseményeit egy kirándulás is megkoronázta. Mozgásukban nem korlátozott aktív 
idõseinkkel Nádudvarra látogathattunk a „Fogyatékkal élõk lovas terápiás rendezvényre”. Az esõs idõjárás 
ellenére a kirándulás nagyon jó hangulatban telt. A sétakocsikázás alkalmával megnézhettük a nádudvari 
látnivalókat, az ottaniak pedig megismerhették az abaúji nótákat, mert idõseink végig énekeltek a 
kocsikázás ideje alatt. A meleg ebéd és a lovas bemutató feledhetetlen élményt nyújtott mindannyiunk 
részére.

Szociális és közmûvelõdési intézményünk hírei
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2013. november 30-án került sor a Szépkorúak Napjára, melyet Ináncs Község Önkormányzata 
rendezett és az Ináncsi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatott. Az ünnepi mûsort az ináncsi óvodás és 
iskolás gyermekek, a Rozmaring Dalkör, valamint Paulin Ferenc és Szedlák Imre zenés produkciója tette 
színessé.

A hagyományoknak megfelelõen köszöntésre kerültek 
a falu legidõsebb szépkorúi. Ináncs legidõsebb lakosát 
id. özv. Montvajszki Ferencnét, aki az idén ünnepelte 
101. születésnapját, otthonában köszöntöttük. A 
jelenlévõk közül az Ináncsi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat köszöntötte Hollik Miklósnét, aki az 
idén 88 éves. A nagy önkormányzat nevében pedig 
polgármester úr köszöntötte a szintén 88 éves id. Gál 
Andrásnét. 

Isten éltesse õket sokáig!

2013. december 05-én került megrendezésre a 
Szépkorúak Mikulás-napja. Ez a program 
kicsit rendhagyó volt, mert intézményünk 
létesülése óta ez az elsõ Mikulás-ünnepség. 
A cél az volt, hogy olyan légkört varázsoljunk, 
hogy mindannyian egy kicsit gyermekbõrbe 
bújva, újra átéljük a gyerekkori Mikulás-napi 
hangulatvilágot.

Szépkorúink az uzsonna és a karácsonyi nótaszó 
mellé apró meglepetéseket is kaptak, melyet nagy 
meglepetésre maga a MIKULÁS hozott nekik. 

A program az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0007 számú 
projektjének egyik eleme. Ezúton is köszönjük az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás támogatás, valamint a 
program szakembereinek támogatását.

Mindemellett köszönöm Ináncs Község Önkormányzatának az ez évi jó együttmûködést, valamint 
kedves kollégáimnak a lelkiismeretes munkájukat!

Minden Ellátottunknak és Ináncsi Lakosnak Áldott Békés Ünnepeket Kívánok!

Ignácz Melinda

intézményvezetõ

Szociális és közmûvelõdési intézményünk hírei



14 Sporthírek
Kedves Ináncsi Lakosok!

Az elõzõ Hírnökben tudomásukra hoztam, hogy mindkét labdarúgó csapatunk a 2013  2014 évi 

bajnokságban a Megyei II. osztály Északi csoportjában szerepel. A bajnokság felénél tartvaa felnõtt 

csapatunk a 7. helyen állva vonult el a megérdemelt téli pihenõre.

Ez az eredmény maximálisan megfelel az elvárásaimnak, ez hely a vezetõk és a csapat együttes célja 

a bajnoki év végére is. 

Voltak emlékezetes, szép, izgalmas mérkõzéseink, amikre szívesen fogunk visszagondolni az 

elkövetkezõ idõkben is, de olyanok is elõfordultak, amelyeket azonnal el kellene felejteni, de sajnos, nem 

lehet. Az ilyen mérkõzésekbõl le lehet és le is kell vonni a tanulságokat a jövõre nézve. Összességében 

büszke vagyok a játékosaim teljesítményére, szeretnék köszönetet mondani nekik a magam és a 

vezetõtársaim nevében. Elismerés illeti azokat a szurkolókat is, akik jóban  rosszban kiállnak és szurkolnak 

a fiúknak, buzdítják õket a jobb játékra, gólokra. Megköszönöm a munkájukat, játékot azoknak az ifjúsági 

játékosoknak is, akik mindig, vagy kis hiányzással eljöttek és részt vettek a mérkõzésekre. Õket csak 

buzdítani tudom és szeretném, ha nemsokára õk is egy jó kis összeszokott gárdává kovácsolódnának. Fel a 

fejjel, gyerekek!!! Lesz ez még jobb is!

Összességében köszönöm mindenkinek a kitartó munkát, az Önkormányzatunk támogatását!

A Magyar Kupa 2. fordulójában kiesett a csapatunk, így elbúcsúzott a további küzdelmektõl.

Köszönet illeti mindazokat, akik megvásárolták a PÁRTOLÓ IGAZOLVÁNY-okat, és így is segítik 

az Egyesület mûködését. Még van az igazolványból, kérem, hogy aki szereti a futballt és segíteni szeretne, 

az vásárolhat még az igazolványból: 2000 Ft/db áron. 

2013 december 27-én, PÉNTEK-en az ináncsi iskola tornatermében megrendezzük a már 

hagyományos  Karácsonyi Kupát, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Erre a rendezvényünkre is 

szívesen veszünk szponzorokat, támogatásokat.

Nem akarom elrontani a közeledõ ünnepek elõtti hangulatot, de azt szeretném kérni a mérkõzésekre 

kijáró szurkolóinktól, hogy ne szidják és gúnyolják a játékosainkat, hanem szurkolásukkal buzdítsák és 

támogassák õket a további eredményes szereplésre. Ezek a fiúk nem érdemlik meg, hogy bántsák õket, 

mivel a saját maguk és mások szórakoztatására futballoznak ingyen, amiért semmilyen anyagi szolgáltatást 

nem kapnak.

Még egyszer köszönöm mindenkinek a fáradtságos munkáját.

Külön megköszönöm Szalánczi Istvánnak a játékot, amit az ináncsi Sportegyesületben focista pályafutása 

alatt tett, ugyanis úgy döntött, hogy már „kiöregedett” a pályáról, átadja a stafétabotot a fiatalabb 

játékosoknak. Jó egészséget kívánunk neki további életéhez!

A magam, játékosaim, segítõim és vezetõim nevében 

Áldott, Békés, Boldog Karácsonyt és erõben, egészségben hosszú életet és Boldog új esztendõt kívánunk 

minden lakosnak.

HAJRÁ INÁNCS!

Tisztelettel

Montvajszki Bertalan

SE elnök



A kis betlehemi csillag

A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette 
észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban nem az õ fénye világított a legerõsebben, nem õ volt az Esthajnalcsillag. A Nagy 
Medve sem õ volt, de még csak a gyeplõ sem a Göncölszekér rúdjánál.
Amikor látta, hogy a betlehemi istálló feletti csillag milyen erõsen fénylik, ezt gondolta:
- Én is szeretnék egyszer így világítani! Egyszer ott állni az istálló felett, ahol a gyermek megszületett! De a Föld 
nagyon távol volt.
A gyermek a jászolban mégis meghallotta kívánságát. És a sok-sok más csillag között a kis csillagot is meglátta.
Ezután a következõ történt: a kis fehér pont lassan kezdett kiválni a Tejútból, és süllyedt mélyebbre, egyre mélyebbre. 
Ahogy egyre ereszkedett, úgy lett mindig nagyobb és nagyobb. Már olyan nagy lett, mint egy kéz, öt sárga csóvaszerû 
nyúlvánnyal. Úgy nézett ki, mint egy igazi csillag. És ekkor nagy csöndben leereszkedett egészen az istállóig. 
Odacsücsült a jászol szélére, de kissé ijedtnek látszott. Mária, aki éppen aludt, csodálkozott, hogy egyszerre mégis 
milyen világos lett.
- Karácsony van - mondta a gyermek a csillagnak -, kívánhatsz valamit. Tudom, hogy van egy nagy kívánságod.
A kis csillag látta a gyermek arcát, amint éppen rámosolygott.
- Nincs semmi kívánságom - mondta a kis csillag, egyáltalán nem szerénységbõl. Valóban elfelejtette, amit korábban 
oly nagyon kívánt magának. - Egyet szeretnék csak - mondta ki végül. - Hadd maradjak itt, a közeledben, ahol téged 
láthatlak. Mindig melletted szeretnék lenni. Maradhatok?
- Igen - válaszolta a gyermek. - De csak úgy maradhatsz velem, ha elmész. El az emberekhez, akik itt laknak a Földön. S 
ha elmondod nekik, hogy láttál engem.
- Az emberek nem fogják megérteni az én nyelvemet, s nem fognak hinni nekem - mondta a kis csillag. - És ... hogyan 
jutok el hozzájuk? Mind a házukban vannak. Az ajtók zárva, s olyan hideg van.
- Épp azért, mert hideg van, neked kell odamenned és felmelegítened õket. Az ajtók? Én magam fogom azokat kinyitni. 
Én is ott leszek azoknál az embereknél, akikhez te elmész.
A kis csillag hallgatott. Még kisebbnek érezte magát, mint korábban.
Amikor a gyermek látta, hogy a csillag szomorú, rámosolygott:
- Ha rászánod magad, ajándékozok neked valamit. Minthogy öt csillag-ágad van, öt dologgal ajándékozlak meg téged. 
Ahova elmész, ott mindig világos lesz. Az emberek meg fogják érteni beszédedet. Meg tudod majd érinteni a szívüket. 
A szomorúakat fel tudod majd vidítani, s végül a békétleneket ki tudod engesztelni.
- Megpróbálom! - mondta a kis csillag. Ahogy indulni készült, érezte, hogy a fénybõl, amely a gyermeket körülvette, 
egy kevés õ mellé is szegõdött. Egy kevés a melegségbõl és az örömbõl s az õ békéjébõl.
A istálló fölötti kis csillag továbbra is apró és fénytelen maradt, láthatatlanul vándorolt a Föld fölött. Vitt viszont egy 
titkot magával, amelyrõl a többi csillag semmit sem sejtett: rá mosolygott a gyermek, s õt küldte útra. Hitet adott neki, 
hogy miért, alig tudta felfogni.
Épp hogy elindult, egy kunyhóhoz ért. Egy öregasszonyt talált ott, az asztalra könyökölve. Alig vette észre, olyan sötét 
volt a házban.
- Jó estét! - köszönt a kis csillag. - Sötét van itt nálad. Bejöhetek?
- Nálam mindig sötét van - mondta az öregasszony. - Még akkor is, ha fényt gyújtok. Vak vagyok. De kerülj beljebb, 
akárki vagy is.
- Köszönöm - mondta a kis csillag, s leült az asztalhoz az asszony mellé. S amint ott ültek, a csillag elmesélte hosszú 
útját az égbõl, s azt, amit Betlehemben átélt. Olyan szépen mesélt, hogy az asszony azt mondta: - Mintha én is látnám a 
gyermeket a jászolban. De hát én vak vagyok, s a gyermek is messze van. Ha nálam maradsz, akkor világosabb lesz. 
Maradj nálam, akkor nem leszek annyira egyedül.
- Te már soha többé nem leszel egyedül - mondta a csillag. - A gyermek fénye most már mindig nálad marad! De milyen 
különös is ez a fény: csak akkor tudod megtartani, ha tovább ajándékozod.
- Értem - mondta az asszony.
Miután elbúcsúztak, az asszony bezárta kunyhója ajtaját, s elindult a mezõkön keresztül. Úgy ment, mint bárki, aki lát. 
Az úton elõtte ott volt a fény. Az a fény, amit a világtalanok is látnak.

A kis csillag boldog volt. Még sok ajándékot kellett szétosztania, s a 
karácsonyestnek sem volt még vége. De nem ért a dolga végére. Még 
ma is ott vándorol a Föld fölött. Esténként a csillagos égen meg tudom 
neked mutatni, hogy valamikor hol volt. De hogy ma hol van, azt nem 
tudom. Azt viszont tudom, hogy azokhoz mind elmegy, akik kívánnak 
valamit. Az asszony azt kívánta, hogy csak annyira lásson, hogy útra 
tudjon kelni. De maga a kis csillag is, ma is még csupán egy kis fehér 
pont lenne az égen, ha nem lett volna egy nagy-nagy kívánsága.
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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



Karácsonyi dísz készítése
Vágd ki a mintákat, színezd ki a fenyõfát és a hátteret. A háromszög oldalainál hajtsd be a 
papírt, a sarkakat ragaszd össze. Száradás után tedd egymásba a két oldalt úgy, hogy kifelé 
mindkét oldalon a fenyõ legyen. Középen ragaszd össze a széleket. Ha fûzöl bele cérnát, 
felakaszthatod a fenyõfára. Jó szórakozást kívánok a dísz elkészítéséhez.
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