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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Ináncsi Lakosok!

Helyi újságunk ebben az évben elsõ alkalommal jelenik meg, így most az elsõ negyedévet érintõ 
aktualitásokról szeretnénk Önöket a következõkben tájékoztatni.

Képviselõ-testület munkájáról:

A képviselõ-testületünk február 25.-én tartott ülésén fogadta el a 2015.évi költségvetését, 225.236 e Ft 
eredeti bevételi és kiadási elõirányzattal. Ez az összeg az elõzõ évhez képest néhány millió forintos 
emelkedést mutat, amely azonban nem abból következik, hogy emelkedett volna az állami 
támogatások, vagy a saját bevételeink nagyságrendje, hanem feladat bõvülésbõl és az ahhoz 
kapcsolódó finanszírozásból. 
Az önkormányzatok finanszírozási metodikája ebben az évben sem változott, továbbra is  feladatalapú 
finanszírozás történik, ami azt jelenti, hogy meghatározott önkormányzati feladatokhoz rendelik az 
állami támogatást, s az egyes területek között a források nem mozgathatók át, tehát nincs az 
önkormányzatnak szabad mozgástere az állami támogatási jogcímeken belül. Az egyes feladatokhoz 
kapcsolódó állami támogatás többnyire kevés, azokat saját bevételeinkbõl  helyi adókból  kellene 
kiegészíteni. Térségünkre és településünkre az alulfinanszírozottság a jellemzõ. Különösen a 
kisközségekre igaz ez, melyeknek nincsenek jelentõs saját bevételei. Településünk esetében is ez a 
helyzet, hiszen helyi adó bevételeinket a 2013.évi szinten terveztük meg. (Tételesen ismertettük az 
adatokat a decemberi újságunkban.) 
Az alulfinanszírozottság jellemzõ mutatója az is, hogy a Közös Hivatalok finanszírozása is a 2013.évi 
szinten maradt, s bár a közszolgálati dolgozók illetményét sem emelték 8 éve, azért a kiadásaink évrõl-
évre emelkednek.
Önkormányzatunk 2015.-ben is fenntartja a korábban kialakított és jól mûködõ intézmény hálózatát, 2 
intézményünk ebben az évben további csatlakozó településekkel bõvül.
Az Ináncsi Óvodához kíván szeptember 1.-tõl csatlakozni újra a hernádszentandrási Óvoda, mellyel a 
csoportok száma  Csobádot is figyelembe véve  5-re növekszik. Az Ináncs-Forró-Fancsal Szociális 
Alapszolgáltatási Központ 2015.01.01.-tõl már 5 településre kiterjedõen végzi a szociális alapellátási 
feladatokat, mivel az intézményhez csatlakozott Csobád és Hernádszentandrás. További társult 
intézményünk az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal, saját intézményként mûködik továbbra is a 
Közmûvelõdési Központ és Könyvtár. Továbbra is tagjai vagyunk az Encsi Többcélú Kistérségi 
Társulásnak, melynek keretében kötelezõ feladatokat látunk el, minél gazdaságosabb formában: belsõ 
ellenõrzés, orvosi ügyelet tekintetében. 
A lakosság részére továbbra is biztosítjuk a következõ önkormányzati támogatásokat: kedvezményes 
étkeztetés  az étkezési térítési díjak 4 éve nem emelkedtek - , BURSA támogatás, új támogatási 
formaként a települési támogatás, valamint az idõsek nappali ellátásához kapcsolódó támogatás.
A szociális törvény március 1.-i változásaiból adódóan február 28.-ig minden önkormányzatnak meg 
kellett alkotnia szociális rendeletét a megmaradó un. települési támogatásokról.
Különbözõ sajtó fórumokon folyamatosan tájékoztatták a lakosságot a hatályba lépett változásokról, s 
az ehhez kapcsolódó teendõkrõl. Önkormányzatunk is eleget tett a tájékoztatásnak, hirdetmény 
formájában, valamint a honlapon való figyelem felhívással.
Mindezeken túl, szeretnénk ismét összefoglalni a fontosabb tudnivalókat:
· A kötelezõen nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-tõl a járási hivatalok állapítják meg. 
Ezek az ellátások a következõek: 

- aktív korúak ellátása, (FHT)
- idõskorúak járadéka, 
- ápolási díj (alapösszegû, emelt összegû és kiemelt ápolási díj), 
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák), 
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
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A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál, amelyek azt továbbítják a járási 
hivatalok részére. 
· Lakásfenntartási támogatás 2015.március 1.-tõl sehol nem igényelhetõ, a korábban 
megállapított támogatások, annak lejártáig további folyósításra kerülnek, azonban ebben az évben 
teljesen megszûnik ez az ellátás.

· Méltányossági közgyógyellátással ugyanez a helyzet, március 1.-tõl ez a támogatási forma is 
megszûnt, a korábban megállapított un. közgyógy. igazolvány megszûnik annak lejártával és 
újabb már nem igényelhetõ.

· Egyéb  helyi - támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok dönthettek 02.28.-ig, saját 
bevételük terhére. Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési 
támogatás lett, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozták meg. 
Ináncs Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a fentiek alapján elfogadta a szociális 
ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) új önkormányzati rendeletét, mely alapján az alábbi 
ellátásokat vehetik igénybe a rászoruló Ináncsi lakosok:

„Települési támogatás

 5.§ (1)  A polgármester települési támogatásban részesítheti  a temetést követõ 30 napon belül - 
azt a meghalt személy eltemettetésérõl gondoskodó személyt, akinek az egy fõre számított havi 
családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 
%-át.(142.500 Ft)

(2) A polgármester rendkívüli települési támogatásban részesíti - legfeljebb évente 2 
alkalommal - azt a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 
idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdõ személyt - elsõsorban a Sztv.45.§ (4) 
bekezdésében meghatározott esetekben - akinek az egy fõre számított havi családi jövedelme 
nem haladja meg
a)  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft)
b) egyedül élõ estén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.(85.500 Ft)

(2/a) Amennyiben a kérelmezõ elemi kár, természeti katasztrófára hivatkozással igényli a 
rendkívüli települési támogatást, úgy a havi családi jövedelmet nem kell vizsgálni.

6.§. A települési támogatás összege 
a) 5.§.(1) bekezdése esetében a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének(150.000.Ft) 
10 %-a azaz 15.000 Ft.,
b) az 5.§.(2) és (2/a) bekezdése esetében alkalmanként nem lehet kevesebb, mint 
5000. Ft. 
c) idõszakosan megemelkedett gyógyszerkiadások viselésére tekintettel megállapított 
rendkívüli települési támogatás esetén nem haladhatja meg az 5.000 Ft/alkalom összeget.”

Kérelem nyomtatvány az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatalban igényelhetõ, illetve 
letölthetõ a település honlapjáról ( ).
A Hivatal szociális ügyintézõje személyesen is tájékoztatást, ill. segítséget nyújt valamennyi 
kérelmezõ részére.

Közfoglalkoztatás:

A 2015.évi Start közfoglalkoztatási programok március 1.-én és 16.-án elindultak, a harmadik ütem 
indulása április 1.-én várható, melynek döntésérõl még ez idáig nem értesültünk.
Az alábbiakban ismertetjük a már folyamatban lévõ programjaink fõbb adatait:
1., Hagyományos  képzés - közfoglalkoztatás:

www.inancs.hu
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Foglalkoztatottak létszáma: 25 fõ
Foglalkoztatás idõtartama: 2014.12.01-2015.03.31.
Támogatás mértéke: 9.310.335 Ft
Ebbõl bértámogatás: 8.776.560 Ft
Beruházási és dologi költségek: 536.775 Ft

2.,Mezõgazdasági közfoglalkoztatás: 

Foglalkoztatottak létszáma: 80fõ
Foglalkoztatás idõtartama: 2015.03.01-2016.02.28.
Támogatás mértéke: 113.191.606 Ft
Ebbõl bértámogatás: 90.821.904 Ft
Beruházási és dologi költségek: 22.369.702 Ft

3., Helyi sajátosság közfoglalkoztatás:

Foglalkoztatottak létszáma: 40 fõ
Foglalkoztatás idõtartama: 2015.03.16-2016.02.28.
Támogatás mértéke: 62.067.405 Ft
Ebbõl bértámogatás: 45.475.560 Ft
Beruházási és dologi költségek: 16.591.845 Ft

Ebtartás!

Ezúton is felhívjuk az eb tartók figyelmét az ebek kötelezõ oltására és chipeztetésére (aki ezt még 
elmulasztotta)! 
Pót eboltás Ináncson: 2014.május 12. (kedd) 9-11 óra között a Hivatalnál.
Kérjük továbbá, hogy amennyiben az eb összeírás óta változás történik, azt jelezzék a Hivatalba.

Adó befizetés!
Felhívjuk a Tisztelt adózók figyelmét, hogy az I. féléves helyi adó kamatmentes befizetési határideje 
március 16.-án lejárt. Kérjük, hogy aki nem rendezte tartozását, vagy elmaradása van az elõzõ évekrõl, 
keresse fel a Hivatal adóügyi ügyintézõjét, mivel a behajtásokat egyébként folyamatba tesszük. Kérjük 
megértésüket.

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

             Kiss Péter                                                                          Nagyné Halmai Katalin
           polgármester                                                                                       jegyzõ
 
Tisztelt Ináncsi Lakosok!

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

    Montvajszki Ferenc
A Kimûvelt Emberfõkért 
        Közalapítvány 
             vezetõje
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 Hírek az Iskola életébõl

Hagyományos farsangi karnevált 

február 13-án tartottuk. 

Nyolcadikos tanulóink nagyon 

szép nyitótánca indította a 

r e n d e z v é n y t .  A  t á n c o t  

Montvajszki Ferenc tanár úr 

tanította be. 

Sok szülõ, nagyszülõ tekintette 

meg a felvonulást.  A gyerekek 

c s o d á l a t o s  j e l m e z e i k b e n  

fergeteges karneváli hangulatot 

teremtettek. 

Idén is sok volt a csoportos jelmez. 

Köszönetem fejezem ki minden 

szülõnek és  nagyszülõnek a  

fáradtságos munkájáért, amit a 

jelmezek készítésére fordított. 
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„Tisztelet a bátraknak!”

Március 13-án ünnepeltük az 1848-as forradalom és 

szabadságharc 167. Évfordulóját. 

A színvonalas mûsort 

a hetedik osztályosok 

adták. Az ünnepséget 

Kavalecz Katalin 

tanárnõ és Szedlák 

Imre tanár úr 

szervezte.

A mûsorban az iskola 

énnekarát Paulin Ferenc és 

Szedlák Imre tanár úr kísérte 

gitáron.

Tavaszi szünetünk április 2-án kezdõdik és április 8-ig tart.
Húsvét közeledtével minden kedves olvasónak vidám 
Locsolkodást, és kellemes idõtöltést kívánok!

                                                                           Nagy Endre 
                                                                              Igazgató
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Az Ináncsi Óvoda hírei

2015. február 6-án megtartottuk a hagyományos farsangi mulatságot a Közösségi Házban. Jó 

hangulatban telt a délután, finom volt a fánk  köszönet érte a Hernádvölgyi Kft. konyhai dolgozóinak -, 

sok-sok ajándék talált gazdára a tombolán! Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki munkájával, 

felajánlásával hozzájárult a rendezvény sikeres megvalósításához!

Megemlékeztünk 1848. március 15-rõl, a csoportok zászlókat, kokárdákat készítettek, az ünnephez 

kapcsolódó dalokat, verseket tanítottak az óvodapedagógusok, valamint történetek, képek segítségével 

mutatták be a gyerekeknek a forradalom és szabadságharc eseményeit. 

Az Ináncsi Óvoda IPR-14-A-0545  „Süss fel 

nap” c. pályázata keretében megvalósult 

programok:

- Bábelõadás az óvodában

- A Kököjszi és Bobojsza c. bábelõadás 

megtekintése a Miskolci Csodamalom 

Bábszínházban.

- „Ovi-nyitogató” projektnap, ahol 

vendégül láttuk a település leendõ 

óvodásait. 

- Zenebona Társulat elõadása az 

óvodában.

- IPR tevékenységet támogató képzés az óvodapedagógusoknak. 

- Játékeszközök, fejlesztõeszközök 

megvásárlása.

A Csobádi Tagóvodában az IPR-14-A-0547 „Mit 

tehetnék 

érted…” c. 

pályázat 

keretében 

megvalósult 

programok: 

- A 

Kököjszi és Bobojsza c. bábelõadás megtekintése a Miskolci 

Csodamalom Bábszínházban.

- IPR tevékenységet támogató képzés az 

óvodapedagógusoknak. 

- „Újraéledõ hagyományok” címmel kiszebáb égetés, közös 

játék az ináncsi nagycsoportosok meghívásával. 
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- Játékeszközök, fejlesztõeszközök megvásárlása.

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0009, „Nyitott 

ajtók  nyitott szívek”  esélyegyenlõségi alapú 

fejlesztések az Ináncsi Óvodában c. 

projekthez kapcsolódó események:

-2015. március 23  27 között kerül 

megrendezésre a „Nyitnikék” tavaszi 

projekthét, melynek keretében minden nap más-

más  a tavaszhoz, a természet ébredéséhez 

kapcsolódó  tevékenységet valósítanak meg a 

csoportok. Pl: „Én kis kertet kerteltem” címmel 

virágmagot ültettek a gyerekek; saját kiskertjét 

is elkészítette minden csoport, együtt 

ügyeskedtek a gyerekek. 

- E cikk megjelenésének idejére megvalósul a 

IV. Szülõi Klub rendezvény. Vendég Lázár Péter 

Kedvesház  pedagógus, aki a délelõtt folyamán 

interaktív játékos mesés elõadást tart a 

gyermekeknek „Kérlek szépen, nyisd ki” 

címmel, majd délután a szülõi fórumon tart 

elõadást. 

- A pedagógusok két továbbképzésen vesznek 

részt a pályázat keretében, ezek az óvodai 

nyitvatartást nem befolyásolják. 

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve 

tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy Ináncs 

Csobád Községek köznevelési 

Intézményfenntartó Társulása februári ülésén 

döntött az intézmény nyári zárvatartásával 

kapcsolatban. Mindkét feladatellátási hely 

2015. augusztus  17-tõl augusztus 28-ig zárva 

tart. Ekkor kerül sor a festésre, tetõjavításra, 

eszközök, játékok fertõtlenítésére. 

Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe az 

Ináncsi óvoda facebook oldalát, ahol 

megtalálhatók az óvoda életével, 

mindennapjaival kapcsolatos aktuális programok, események, hírek.

Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepet kívánunk!
                                                                                                                                                  Rácz Zita 

                                     óvodavezetõ
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A NAGYBÖJT ÉS A HÚSVÉT

A nagyböjti idõnek megvan a maga fontossága és az embert kellõ felkészítése a megváltás ünnepére. Van 

benne erõs hívás a bûnbánatra, a bûneink elhagyására. Ebben segít a böjt megtartása, mely lemondásokra és 

vágyaink fékezésére késztet egy nagyobb jó érdekében.  Nem minden hasznos, amim van, és amit 

megtehetek, hogy életem értékrendjét úgy rendezzem be, ami a boldogulásomhoz szükséges. Áldozat 

hozatala nélkül az élet nem lesz gyümölcsözõ. Krisztus-követõ emberek a maguk életével beleépülnek a 

Krisztusi üdvtörténetbe. Mondhatjuk úgy is, hogy az Egyház add nekünk olyan tréningeket, amelyek 

segítségével rátalálunk igazi önmagunkra, akit az Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett.  A 

nagyböjt segít abban, hogy állj-t! tudjak parancsolni magamnak, és itt nemcsak az ételrõl van szó, hanem az 

élet más területén lévõ hiányosságokat is nézve, melyek emberi és Isteni kapcsolatainkat tönkreteszik. 

Például a nyelv használata, lehet dicsérni valakit, de lehet ölni is vele.  Idõnként vizsgáljam meg magam, 

mennyit érek Isten mérlegén és mi az, ami akadályoz engem Krisztus követésében. A nagyböjt, ha komolyan 

vesszük, segít letisztítani bennem minden olyan fölösleget, amire az életszentség útján nincs szükségem. 

Krisztus szenvedéstörténetét végignézve a kísértésektõl kezdve eljutunk a szeretetét nem kímélõ, értünk 

vállalt keresztáldozatáig, majd ami megpecsételi és hitelesíti az Õ igaz Istenfiúi voltát, az a föltámadása. 

Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne 

vesszen, hanem örök élete legyen. A húsvét ünnepének legközpontibb része a szent három nap, amit nekünk, 

keresztényeknek egészében kell átélnünk.  A nagycsütörtöki szertartás, a reggeli olajszentelési misével 

kezdõdik minden egyes egyházmegyében a maga központi székesegyházában.  Ebben a szentmisében több 

dolog is történik, a papi ígéretek megújítása, hisz ez az ünnep a papság születésnapja is, és a 3 olaj 

katekumenek, betegek és krizmának való olaj szentelése, melyet a fõpásztor végez.

Az esti szentmise az utolsó vacsora emlékét idézi fel, ez egyben az oltáriszentség születésnapja is, de a 

szertartásban megvannak azok az elemek is, melyet Jézus tett és átélt ezen a napon, hacsak a lábmosás 

szertartására gondolunk, vagy az elárulására, elfogására és a magára hagyatottságára.

Hajnalban Jézust elítélik és pénteken már három órakor keresztre feszítik.  Nem tartott sokáig Jézus pere, az 

ember lelkülete megnyilvánult ebben az ítéletben. Gyorsan elhallgatatni azt, aki a lelkünk ajtaján kopogtat.  

Aki megszokta a bûnt, az nem érzékeli annak súlyát, néhányan nem is akarnak kilépni belõle, és Krisztus 

kopogását úgy vélik, mintha merényletet követnének el ellenük, ennek következtében lázongást és 

ellenállást tapasztalunk, pedig ez mentõöv lenne számunkra. 

Nem az Istentõl kell félnünk, hanem 

önmagunktól. Az Isten az ember 

kegyetlenségét nem követi. Amikor az 

ember kifordul önmagából és a rossz 

szándék vezeti, hogy a másik tönkretételét 

kívánja, ennek ellenére az Isten mindvégig 

megmarad a szeretet jegyében, mert nem 

tud gyûlölni. 

A szeretetének végsõ jele, vagy inkább a 

kezdete az értünk vállalt áldozata. Ezt 

próbáljuk meglátni húsvét ünnepén, a 

megváltás mûvében. Húsvét reggelére, 

mikor a sír üres lett, minden megváltozott! 

Áldott húsvétot kívánok mindenkinek. 

                                Puskárik Zoltán atya

Római katolikus egyházi hírek
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Az élet Krisztus

A kánai menyegzõn az Istenszülõ Krisztusra 

utalva, így biztatja a szolgákat: „Tegyétek azt, amit 

mond!” (Jn 2, 5)
Keleti egyházunkban az ikonok soha sem 

ábrázolják Máriát önmagában, mindig egy esemény 

kapcsán, vagy nagyobb alakos formában úgy, mint a 

máriapócsi kegyképen is láthatjuk: bal kezében 

Krisztus, jobbjával pedig rámutat: Tegyétek azt, amit 

mond!
Kérdezhetjük, mit mond nekünk Krisztus akkor, 

amikor megemlékezünk elhunyt szeretteinkrõl, vagy 

amikor elveszítünk valakit, rázárul a koporsó fedele, 

vagy a sír konok némasága?
Az utolsó vacsorát követõen, mikor az apostolok érezték, hogy valami szokatlan esemény 

történik, s mindez nyugtalansággal töltötte el õket, Jézus így szólt hozzájuk:
„Ne legyen nyugtalan a szívetek! Hisztek az Istenben, és bennem is higgyetek!” (Jn 14,1)

Tegyétek azt, amit mond: Higgyetek benne! Higgyetek Krisztusban.
Amikor barátja Lázár meghalt, a már negyednapos halott testvére Márta, szinte 

szemrehányóan mondja Jézusnak: „Uram, ha itt lettél volna nem halt volna meg a testvérem” Jézus 

megnyugtatta: feltámad testvéred. Tudom, hogy feltámad  mondta Márta  majd a feltámadáskor, az 

utolsó napon. (Jn 11, 21-24) Ekkor Jézus ezt mondja Mártának és Mártával együtt nekünk is: „Én 

vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meghalt is élni fog” (Jn 11, 25)
Amikor meghal valaki, akit szerettünk, sokszor mi is, mint Márta, értetlenül állunk 

gyászunkban az Isten elõtt: Miért õ? Miért most? Miért így? Ha itt lett volna Isten… ha lenne Isten…
És Jézus hozzánk is szól: Higgyetek bennem, mert aki hisz bennem, ha meghalt is élni fog.
Tegyétek azt, amit mond!

Szent Pál apostol ezt írja a Filippiekhez címzett levelében: „Számomra az élet 

Krisztus, a halál pedig nyereség.” (Fil 1,21) Hogyan lehet a halál nyereség? A halál borzalom, 

fájdalom, keserûség. Hogy mondhatja az apostol róla, hogy nyereség? Akik igazán hisznek Jézus 

Krisztusban, tudják mit jelent ez. Amikor egy gyermek megszületik  bár erre nem nagyon 

gondolunk  tudjuk, hogy valamikor, gyermekként vagy felnõttként, fiatalként vagy aggként, 

hirtelen vagy sokat betegeskedve meg fog halni. Ez a bûn következménye, nem Isten akarata. Isten 

megmenteni akarja az ember életét. Szent János így ír errõl evangéliumában: „Úgy szerette Isten a 

világot, hogy egyszülött Fiát adta oda érte, hogy mindaz, aki õbenne hisz el ne vesszen, hanem örök 

élete legyen.”(Jn 3,16)
Amikor Jézus eljött a világba, nem szüntette meg a halált és a szenvedést, de saját 

szenvedésében és halálában értelmet adott neki, és feltámadása által megadta az örök, boldog és 

romolhatatlan élet lehetõségét a benne hívõknek. Így már érthetõ miért nyereség a halál mindazok 

számára, akiknek az élet Krisztus, mert ennek a romlandó testnek, amiben élünk romlatlansága, 

ennek a halandónak halhatatlanságba kell öltöznie, ezt pedig egyedül Krisztus adhatja meg nekünk.
Tegyétek azt, amit mond! Higgyetek Krisztusban, mert Õ az életetek, Õ az örök életetek!

                                                         

                                                                                                                                     Tyukodi atya
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Kedves Olvasó!

Az IKSZT helyszíni feltételeket biztosít a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont 

mûködtetéséhez:Ennek kapcsán értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Lenkei István Falugazdász 

intézményünkben tart fogadóórát 

minden csütörtökön 13.00-15.00 óráig. 

Akadályoztatása esetén, kérem keressék 

a következõ telefonon: 20/567-4422.

Az év elsõ közmûvelõdési és kulturális 

rendezvénye az 1848. március 15-ei 

Forradalom és Szabadságharc 

tiszteletére rendezett megemlékezés 

volt.

Ünnepi beszédet mondott Montvajszki 

Ferenc alpolgármester úr, a mûsorban 

pedig közremûködtek az Arany János 

Általános Iskola tanulói.

Új könyveink a könyvtárban

Müller Péter: Halhatatlan szerelem
Szent Biblia
Davis, Martha: 
Stresszoldó és relaxációs gyakorlatok
Stahl Judit: Gyors konyha
Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János korában
Világörökségek Enciklopédiája
Rákos Péter: Láthatatlan dimenziók
Nedoma Gabriella: Natúr kozmetikumok
Müller Péter: Férfiélet, nõi sors
A feng shui kézikönyve
Wiseman, Richard: Paranormalitás: miért látjuk azt, ami nincs?
Brizendine, Louann: A férfi agy
Popper Péter: Holdidõ

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

Ignácz Melinda
intézményvezetõ
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Kedves Olvasó!

Intézményünk életében az elsõ negyedév 
meghatározó eseménye a Farsangi mulatság volt. A 
rendezvényre 2015. február 12-én 14.00 órai 
kezdettel került sor.
Intézményünkben rendszeresen minden éven 
megtartjuk a Szépkorúak Farsangi mulatságát, 
hagyományosan Ináncson. 

A farsangi mûsort az ináncsi idõsek klubja tagjai nyitották, akik egy fergeteges boszorkánytáncot adtak elõ 
gondozónõink bevonásával. Fellépett: Galambos Andrásné, Szalánczi Jánosné, Budai Józsefné, Szender 
Györgyné, Montvajszki Lászlóné, Kurovics Istvánné, Montvajszki Barnáné, Budai Andrásné, Montvajszki 
Barnáné Ildikó és Meczkó Orsilya.
A mûsort a hernádszentandrási idõsek klubjának Szivárvány Társulata folytatta. Elõadásukban egy olyan 
jelenet szem és fültanúi lehettünk, ahol egy ismert riporter meginterjúvolta a világ utolsó WC-és nénijét, 
Mici nénit, majd a Falu végén kurta kocsma címû színdarab révén betekintést nyerhettünk a faluhelyek 
„kulturális életébe” is. Fellépett: Szûcs Józsefné, 
Kisari Sándorné, Pongrácz Józsefné, Kavasánszki 
Imréné, Gombár Lászlóné, Lencsés Gáborné, 
Sztahura Istvánné, özv. Szûcs Józsefné, és Kalocsai 
Lászlóné elõadásában.
A hangulat nagyon kellemes volt, hiszen idõseink 
énekeltek, sõt az aktívabbak táncra is perdültek. Az 
asztalon pedig az elmaradhatatlan farsangi fánk 
várta vendégeinket.

Intézményünk igyekszik minél izgalmasabb és 
szórakoztatóbb szabadidõs programokat szervezni 
ellátottjai és érdeklõdõ vendégei részére. A 
mindennapi szorgos munka mellett az emberi 
szervezet testi lelki vonatkozásban igényli a 
felüdülést. Ennek kiváló módja a közösségben 
eltöltött szabadidõ. 

A tudósok szerint csupán félpercnyi vidám nevetés 45percnyi pihenésnek felel meg. Ha nevetésben tör ki 
valaki, az felér három perc tornával, tíz barátságos mosoly pedig tízpercnyi intenzív mozgással. A nevetés 
javítja a vérkeringést, az emésztést, és az agymûködés. A tudós professzorok fõ tanácsa az, hogy „Tanuljunk 
meg nevetni egymáson és magunkon”. 
Mindezek ismeretében arra biztatok mindenkit, hogy pihenjenek aktívan, társaságban, intézményünk 
kötelékében. Programjainkkal, segítségnyújtásunkkal állunk szíves rendelkezésükre.
Tájékozódni személyesen intézményünkben (3851 Ináncs, Rákóczi út 7.) vagy Tel: 46/556-214, Web: 

 elérhetõségeken lehet.
Minden Ellátottunknak és Ináncsi Lakosnak Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok!

Ignácz Melinda
intézményvezetõ

Ez az ünnepség rendhagyó 
volt a korábbiakhoz képest, mert kibõvült létszámmal 
ünnepelhettünk. Az ináncsi, forrói és fancsali 
ellátottjaink mellett, szeretettel köszöntöttük a 
hernádszentandrási és csobádi vendégeinket is.
2015. 01. 01. napjától az Ináncs-Forró-Fancsal 
Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ 
kibõvült, Csobád és Hernádszentandrás is 
csatlakozott a társuláshoz, valamint átvettük a 

gyermekjóléti szolgáltatás mûködését is.

www.inancs.hu

A Szociális Alapszolgáltatási Központ hírei
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Kedves Ináncsi lakosok!

Az utolsó beszámoló óta nem sok minden 

történt az Egyesület tájékán. 2014 

December végén megrendeztük a 

hagyományként õrzött Karácsony Kupát, 

amely az elõzõ évekhez hasonlóan 

színvonalasra sikerült.

A 2014/2015-ös bajnoki év tavaszi fordulói 

elõtt részt vettünk a Boross emléktornán, 

ahol ismét nem vallott szégyent csapatunk! 

Elõkészületi mérkõzéseket játszottunk a 

szezonkezdés elõtt, kevés lehetõség volt, mivel 

már február 28-án megkezdõdött a bajnokság. 

Jelenleg 11. helyen áll a felnõtt csapat.

A tavaszt 50%-osan kezdtük 2 gyõzelem 2 

vereség.

A csapat szerkezetében történt egy kis változás, 

játékosok távoztak és érkeztek csapatunkhoz!

Célunk nem a kiesés, hanem szeretnénk az elsõ 

tíz valamelyik helyén végezni, de ehhez több támogatásra, és biztatásra van szüksége úgy az ifjúsági, mint a 

felnõtt csapatomnak!

Köszönöm azoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták az egyesület munkáját. Az idén is várom az adó 1%-át, 

remélem az adózók tábora bõvülni fog.

Ináncsi Közösségi Sportegyesület

adószám: 18431915-1-05

Köszönetemet fejezem ki játékosaimnak, támogatóinknak, nem utolsó sorban azon személyeknek, akik 

teljes aktivitással segítenek, támogatnak munkámban, hogy közös erõvel tudjuk folytatni a faluban talán 

egyetlen, az embereket megmozgató szórakozási lehetõséget!

Magam, segítõim, játékosaim nevében Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok 

minden ináncsi lakosnak.  

A lányoknak sok vizet és kölnivizet!

                                                    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

     Hajrá Ináncs!

              Tisztelettel:

                Montvajszki Bertalan
                           SE  elnök



Devecsery László: Rókáék húsvétja

    Egyszer volt, hol nem volt, kerek erdõ szélén volt… Nem más, mint a húsvéti nyuszi háza. 

Olyan volt az egész, akár egy hímes tojás. Kerek az ablaka, kerek az ajtaja, még a kéménye is 

kereken pöfékelte a kerek füstöt.

   Történt egyszer, hogy a legkisebb nyúllány ¦ Nyuszi Juci ¦ kirándulni ment a testvéreivel. 

Elhatározták, hogy felmásznak a hegy tetejére.

   A két nagyobb ¦ Anci és Manci ¦ fürgén fel is kapaszkodott a tetõre. Lihegve, sietve Julcsi is 

követte õket.

   Megcsodálták a felhõsipkás hegyeket, a délceg fenyõket és a lankás völgyeket. Julcsi, kicsit 

távolabb, egy hegyi kecskét pillantott meg. Mind közelebb merészkedett a hegytetõ 

pereméhez. A kövek meglazultak a talpa alatta, õ pedig leesett…, zuhant lefelé…, egészen 

addig, míg egy kiálló ágacskán fent nem akadt. Juci sírva kapaszkodott … Testvérei nem 

tudtak neki segíteni, ezért elszaladtak segítségért… Nyuszi Juci panaszos makogása messzire 

elhallatszott.

   Éppen arra járt a róka, legkisebb fiacskájával. Hamarosan meg is pillantották a szorult 

helyzetben lévõ nyuszit.

    Segítsünk neki, édesapám!  szólt a kis róka.

    Nem bánom, segítsünk!

   Az öreg róka addig-addig ügyeskedett, míg Juci közelébe nem ért. Lenyújtotta hosszú farkát, 

amibe a nyuszilány bátran bele is kapaszkodott. Felhúzta a hegy tetejére.

    Most meg fogsz enni?  kérdezte riadtan Juci.

    Dehogy eszlek, dehogy eszlek!

    Csupán segítettünk neked!  felelte a kis róka.

   A két róka elszaladt. Juci ámulva nézett utánuk. Közben lihegve, loholva, hosszú kötéllel, 

megérkezett a nyuszi-család. Csodálkozva látták legkisebb gyermeküket sértetlenül, épen, 

egészségesen.

   Juci elmesélte, mi történt vele. Az elsõ rémület után mindannyiuknak eszébe jutott 

valami…

   Elérkezett a hímes tojást ajándékozó húsvét napja. Rókáék a pisztrángos tóhoz indultak. A 

lyuk szájánál majdnem elestek valamiben. Gyönyörûséges hímes tojások sorakoztak a bejárat 

elõtt.

Gyermekoldal14

Néhány locsolóvers húsvétra, kicsiknek és nagyoknak:

Mint kertemben a sok rózsaszál,
Olyan a friss, üde leány.
Várj egy kicsit, szép szirom,
Elhervadni nem hagyom!
Szabad-e locsolni?

Húsvét napja csupa öröm, 
A sok kislányt megöntözöm. 
Hideg kútvíz szoknyájukra, 
Piros tojás a markunkba!

Zöld erdõben jártam,
két õzikét láttam,
az egyik kacsintott,
ide a forintot!

Ajtó mögött állok,
Piros tojást várok.
Ha nem adtok, lányok,
Estig is itt állok!

Húsvét hétfõ reggelén 
mosolyog az ég is, 
Adjatok egy fél decit, 
mosolygok majd én is.

Biciklivel érkeztem,
40 métert fékeztem.
Józsi vagyok, szép és laza,
Locsoljak vagy húzzak 
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