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Szeretettel köszöntjük 
az óvoda és iskola Ballagóit!

Ináncs Község
 Önkormányzata

Kiss Péter
Polgármester



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Ináncsi Lakosok!

A nyári szünidõ és a hosszabb szabadságolási idõszak megkezdése elõtt szeretnénk tájékoztatást adni 

településünk aktualitásairól.

· Képviselõ-testület és az önkormányzat munkájáról:

A képviselõ-testület a nyári szünetet megelõzõen július elején tart ülést, melyen az Arany János Általános Iskola, 

az Ináncsi Óvoda, valamint a Közmûvelõdési Központ és Könyvtár intézményi beszámolóit tárgyalja meg és 

fogadja el a testület. 

Mindenki elõtt ismert, hogy szinte mindegyik intézményünk térségi szerepkört tölt be. Iskolánk már évtizedek 

óta körzeti iskola, mely az utóbbi évek pályázatainak köszönhetõen a mai kor elvárásainak megfelelõ, minden 

tekintetben magas színvonalú szolgáltatást nyújt az ide járó gyermekeknek. Óvodánk szintén megújult, úgy 

külsõleg, mint tárgyi eszköz állományában és nem utolsó sorban szakmailag magas színvonalon mûködik. Mára 

már elértük, hogy az Ináncsi Óvoda vonzó lett a szomszéd településeken mûködõ kisebb intézmény egységeknek, 

elõször a csobádi, majd 2015.szeptember 1.-tõl a hernádszentandrási óvodai csoport is az intézményünkhöz 

csatlakozott. A három település (Ináncs, Csobád, Hernádszentandrás) együttmûködése folyamatosan újabb 

területekkel bõvül, mindhárom település lakossága és önkormányzata megelégedésére. Közmûvelõdési 

intézményünk a lakosság egyre szélesebb körét kiszolgálva hasznosan és jól mûködik, igyekszik kiszolgálni 

minden korosztály igényét, ehhez jól hasznosulnak az IKSZT mûködési körébe sorolt rendezvények és 

szolgáltatások.

A nyár folyamán a képviselõ-testület nem ülésezik, azonban az önkormányzati feladatok végzése folyamatosan 

történik. 

A Hivatal dolgozóira jelentõs feladatot ró a kora õszi idõpontra kiírt népszavazás, melynek ideje 2016. Október 2.

Figyelemmel kísérjük az EU-és hazai pályázati kiírásokat, s amelyikre csak tudunk, benyújtjuk pályázatunkat.

EU-s pályázatként benyújtottuk pályázatunkat bölcsõdei férõhelyek kialakítására, melynek kötelezettsége 

2017.január 1.-tõl terhel bennünket, jogszabályi elõírások alapján. Erre a célra önkormányzatunk megvásárolta 

az óvoda melletti volt iker szolgálati lakást, így egy blokkban lennének az oktatási és nevelési intézményeink. 

Hazai pályázati forrásra nyújtottunk be igényt az elmúlt napokban. A közétkeztetést biztosító konyha és 2 db 

önkormányzati út felújítására. A benyújtott pályázatok elbírálás alatt állnak jelenleg. 

Az elmúlt években elindított Start és egyéb közfoglalkoztatási programok tovább folynak, jelentõs felújításokat 

és egyéb munkákat végzünk el, melyekrõl külön az alábbiakban számolunk be.

· Közfoglalkoztatás:

A 2016. évi Start közfoglalkoztatási programok március 1.-én elindultak.

Az elõzõ lapszámban részletesen ismertettük az egyes program elemeket, a foglalkoztatni tervezett létszámot és a 

kapott támogatási összegeket.

Az év során  napjainkban is  jelentõs számú, 160 fõ foglalkoztatása történik. Legnagyobb létszám a 
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mezõgazdasági programokban van foglalkoztatva. Ebben a körben növénytermesztés és állattenyésztés zajlik 

továbbra is. Jelentõs fejlesztést tudtunk megvalósítani egy újabb korszerû, fûthetõ, polikarbonátból készült 

növényház megépítésével, mely idõtálló, több évre szól. Ez a beruházás 4,5 m Ft-ból valósult meg.

Sikeresnek bizonyult az anyakoca állomány beállítása, ahol napjainkban már folyamatosan születnek az utódok, 

amelyekbõl nevelõdik tovább a hízó sertés állomány.

A helyi sajátosságok programjai körében jelenleg is folyik a régi orvosi szolgálati lakás belsõ felújítása, melynek 

a külsõ felújítása 2015.évben megtörtént. Elvégeztük a nyílászárók cseréjét, tetõ és külsõ szigetelését. 

Településünk központjában lévõ ezen épületnek közösségi funkciót szán a képviselõ-testület, természetesen a 

lakosság minél magasabb szintû kiszolgálása a cél. Szintén a közfoglalkoztatási programok keretében folyik a 

volt óvoda, jelenlegi tészta üzem épületének megújítása: nyílászárók cseréje, tetõ héjazat bitumenes lemezzel 

fedése, hátra van még a külsõ szigetelés.

Folyamatosan történik a tésztakészítés a konyha számára, valamint a beton elemek és térkõ gyártása a különbözõ 

helyszínekre a település karbantartása körében. Jelenleg a Takarékszövetkezet és Coop bolt közötti terület 

közösségi térré alakítását kezdtük el, beton elemekbõl készülõ kerítés felállításával.  Elkezdõdött az Ady E. úti 

árok tisztítása, burkolása.

A konyha által fel nem használt többlettermékek értékesítése folyamatosan történik az önkormányzat korábban 

kialakított értékesítési helyén. Ebben az évben eddig saláta, vajretek, karalábé, többféle uborka, paprika, 

paradicsom, tészta értékesítése történt. Jelenlegi aktuális termék a meggy.

· Egyéb munkálatok

Elkészült az óvoda belsõ udvar felõli tetõzetének bitumenes lemezzel való átfedése, mely az intézmény éves 

költségvetés terhére történt.

 

· Nyári gyermekétkeztetés, diákmunka

Önkormányzatunk 2016.évben is igényelte a hátrányos helyzetû gyermekek nyári étkeztetési támogatását, 

mely ebben az évben már kötelezõ is, az összes tanszünetben. Településünkön 43 napon keresztül, 77 

gyermek részesül ingyenes, egyszeri meleg ebédben.

Önkormányzatunk az elõzõ évek gyakorlatának megfelelõen idén is igényelte a nyári diákmunka keretet. 4 

hétre, napi 4 órában, 30 fõre kaptunk lehetõséget és anyagi fedezetet. A július 1.-én 16 évet betöltött, de 25 

évet be nem töltött fiatalok foglalkoztatása lehetséges ebben a körben, aki érvényes diákigazolvánnyal 

rendelkezik. Jelenleg folyik a jelentkezõk felvétele, az adminisztráció bonyolítása.

Minden kedves ináncsi lakosnak kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk.

Ináncs, 2016. június 30.

Kiss Péter                                                                                                              Nagyné Halmai Katalin

polgármester                                                                                                                        jegyzõ
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Hírek az iskola életébõl

Április 11-én ünnepeltük a „Költészet Napját”. Ennek tisytelet;re iskolai szavalóversenyt rendeztünk a 
Közösségi Házban. Tanulóink gyönyörû versekkel örvendeztették meg a hallgatóságot.

Május 6-án köszöntötték az alsó tagozatos gyerekek az édesanyákat. Anyák Napi ünnepségünket sok 
édesanya és nagymama tisztelte meg. Meghatódva hallgatták a verseket és dalokat.

Június 18-án elköszöntünk végzõs diákjainktól:

1. Barati Dávid
2. Barati Sándor
3. Bodnár Elizabet
4. Bóna János Krisztián
5. Farkas Dávid
6. Glonczi Krisztina Pamela
7. Horváth Patrick
8. Juhász Gábor Dávid
9. Juhász Tamás
10. Kanalas Terézia
11. Kisari Napsugár
12. Kiss Richárd
13. Madarász Jennifer
14. Madarász Viktória Anna
15. Majoros Kristóf
16. Matkó Balázs
17. Molnár László
18. Ruszó Miranda
19. Tóth Tamás 

Kedves Ballagó Tanítványaink!
Tamási Áron azt mondta: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”.
Kívánom, hogy a jövõben találjátok meg azt a helyet a nagyvilágban, ahol otthon érzitek magatokat. Bárhol is lesz, ez 
a hely, fogadjátok meg Arany János szavait, aki a Toldi Estéjében ezt írta: „Szeresd a magyart”.
A hazát sokféleképpen lehet szeretni. Az elmúlt napokban gyakran hallottuk, hogy „Hajrá magyarok”. Tartott a 
labdarúgó Európa Bajnokság, és szerencsére volt kiknek szurkolni. Miután véget ért, mi akkor is magyarok 
maradtunk. Most a hétköznapokban kell megélni a mindennapi hazaszeretetünket szorgalmas tanulással és kitartó 
munkával. 
A közös múltunk lezárul. Felejthetetlen történetet írtunk, sok-sok munkával, szívbéli örömökkel, ragyogó sikerekkel, 
s hála Istennek, nemegyszer humorral. Eközben átéltük, hogy: együtt dolgozni nem mindig könnyû, de érdemes. Egy 
aranyos osztálytól Arany idézettel köszönök el:
 „Nemes önbizalom, de ne az önhitség
Rugói lelkedet nagy célra feszítsék,
Legnagyobb cél pedig itt e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben”

Befejezõdött a 2015/2016-os tanév

Egy mondás szerint: „Az vagy ami a munkád! Ezt vési arcod redõibe a véghetetlen idõ…” Hát nézzük, hogy 
a mi tanítványaink bizonyítványába mit vésett az elmúlt esztendõ. 

Az idén 187 tanuló fejezte be tanulmányit. 1.o-ban jól teljesített 5 tanuló. A további évfolyamokon: Kitûnõ 
lett: 13 fõ, jeles:14 fõ. Gratulálunk eredményükhöz!

Az értékeléshez az is hozzátartozik, hogy nemcsak a sikerekrõl ejtünk szót, hanem a sikertelenségekrõl is. 
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Hiányzása miatt osztályozó vizsgára utasítottunk: 2 fõt. Évismétlésre köteleztünk: 11, javítóvizsgára: 9 
tanulót.

Az elkövetkezendõ 
nyári napokra minden 
tanítványomnak jó 
pihenést, kellemes 
kikapcsolódást 
kívánok!

                                                                                                                                                                                                 
Nagy Endre                                      

Igazgató  

Tanítványaink ebben az évben is eredményesen szerepeltek tanulmányi versenyeken. Közülük néhány 
eredményt szeretnék kiemelni: 

Kiss Jázmin Lina 2. osztályos tanuló

· A „Szatmári Ízek” rajzpályázaton 3. helyezést ért el.

Tyukodi Zóra 4. osztályos tanuló

· A „Hernádvölgyi Tehetségkutató” mesemondó versenyen 2. helyezést ért el.

Bóna Tamara 4. osztályos tanuló

· Az „Abaúj Tûzvédelméért” rajzpályázaton 3. helyezett lett.

Glonczi Klaudia 6.b osztályos tanuló

· A baktakéki „Szövegértés alapfokon” versenyen 1. helyezést ért el

Tankerületi Matematika versenyen 1. helyezést értek el az alábbi tanulók:

· Ivádi Zsombor 5.o.

· Tyukodi Sámuel 6.b.

· Krajcár Kornél 7.o. 

Járási Csecsemõgondozási versenyen 

· Szender Alexandra 7.o., Kiss Rebeka és Krajcár Kamilla 6/b . 1. helyezést ért el. 

Minden tanulónak és felkészítõ tanárnak gratulálok! 

Sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött. Az elért eredményeinkhez jelentõsen hozzájárult a szülõk 
segítsége. Köszönöm, hogy leültek a gyerekeik mellé tanulni. A jövõben is csak együtt lehetünk sikeresek. 

Az elmúlt tanév kiemelkedõ eseménye volt a negyedik osztályos gyerekek õszi erdei iskolai programja, és 
ingyenes úszásoktatása. Ezek a programok pályázati támogatással valósultak meg. 

É v k ö z b e n  s o k a t  
dolgoztunk azon, hogy 
diákjainknak a nyáron is 
legyenek programjaik. 
Július elsõ hetében 
indul t  az  egyhetes  
Erzsébet-napközis tábor 
k i l e n c v e n  t a n u l ó  
részvételével. 

A program zárása egy 
egész napos kirándulás 
volt Egerben. 
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Az Ináncsi Óvoda hírei képekben
Évzáró és ballagás

Gyermeknap

Emlékeztetõül:  
Az óvoda 2016. 08.01. és 08.31. között zárva tart. 
Nyitás: 2016. 09.01.
                                                                    Rácz Zita 
                                                                 Óvodavezetõ
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„Bizony mondom nektek, asszonyok szülöttei között nem született nagyobb Keresztelõ Jánosnál.” (Mt 11,11)

Június 24-e fontos dátum az ináncsi görögkatolikusok 

számára, hiszen ezen a napon ünnepeljük közösségünk 

védõszentjének, Keresztelõ Szent János prófétának a 

születésnapját, s az ünnephez közel esõ vasárnapon tartjuk 

kápolnán búcsúünnepét. 

Keresztelõ Szent János próféta születése fordulópont 

az emberiség üdvtörténetében, mivel vele lezárul az, amit 

Ószövetségnek nevezünk, mert Elõhírnöke az Úr Jézusnak, 

akiben kezdetét veszi az Újszövetség, melyet Isten nem csak a 

zsidósággal köt, hanem minden emberrel, aki hisz az Õ 

Fiában.

Amikor Gábriel angyal a templomi szolgálatát végzõ 

Zakariás papnak, János apjának tudtára adta, hogy fia fog 

születni, így kezdte: „Ne félj Zakariás, mert imád 

meghallgatásra talált. (Lk 1,13a).

Zakariás és felesége Erzsébet idõs emberek voltak, 

akiknek nem volt gyermekük. Biztosan sokat imádkoztak 

fiatalabb korukban gyermekért, de koruk elõrehaladtával 

elfogadták, hogy nem lehet gyermekük. Ekkor jön az angyal a hírrel, hogy gyermekük lesz, mintegy 

megtanítva Zakariást és mindnyájunkat, hogy kellõ idõben, minden hittel elmondott imádság 

meghallgatásra talál Istennél.

Zakariás hitetlenkedve áll az angyal elõtt, valami jelet kér. Mivel nem hitt az angyalnak megnémul és 

néma marad fia születéséig.

János fogantatása feloldja édesanyja Erzsébet magtalanságát. Prófétai jel ez, mert Jézus megjelenése 

hasonló módon oldja fel a zsidóság meddõvé vált hitét és teszi gyümölcsözõvé az egész világ számára, 

tanítva minket is, hogy hitünkben megújulva éljünk a világban.

János születése feloldja apja némaságát. Prófétai jel ez is, hiszen Jézusban az isteni Szó, a Logosz 

testesül meg, aki kinyilatkoztatja a Szentháromság titkát az emberek elõtt. Tanítványait az Evangélium 

hirdetésével bízza meg, amirõl Péter apostol így tesz bizonyságot a fõtanács elõtt: „Mi nem hallgathatunk 

arról, amit láttunk és hallottunk.” (ApCsel 4,20)

Keresztelõ Szent János nem csak szavai által volt prófétája és elõhírnöke Jézus Krisztusnak, hanem 

egész életével, kezdve attól a pillanattól, hogy az angyal apjának hírül adta a születését. Egy aszkéta, aki a 

pusztában él, vadmézzel és sáskával táplálkozik, de mégis egy szenvedélyes ember, aki ragaszkodik Isten 

igazságához, bátran megmondja az igazságot még a királynak is és miután lefejezik, halálában is próféta 

marad, mert már nem csak az élõk, hanem a holtak között is elõhírnöke Krisztusnak, hogy hirdesse az 

eljövendõ szabadulást.`

                             Tyukodi atya
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Kedves Olvasó!

Intézményünk életében a Húsvét utáni idõszak elsõ 
rendezvénye az Anyák napja megünneplése volt.
Az idõsek klubja tagjai hagyományosan megható 
versekkel emlékeztek meg a gyermeki létrõl és a 
szülõi szerep misztériumáról. A gondozónõk pedig 
saját készítésû ajándékkal és virággal köszöntötték 
vendégeinket. A programot a Miskolci Örömdalkör 
egyik tagjának Volyák Ferencnének- mûsora tette 
felejthetetlenné, meglepve minden kedves 
vendéget.

Május közepén az 
in tézmény  ak t ív  
idõskorúi beleértve a 
társtelepüléseket is- 
szép számmal vettek 

részt a hernádszentandrási Kihívás Napján, mely egy neves országos 
sportesemény, ahol Magyarország települései versengenek egymással a 
„legsportosabb település” címének elnyeréséért. Ebben a versenyben 
ellátottaink nagyon aktívan részt vettek és derekasan helyt álltak. A 
rendezvény elsõ felében egy szórakoztató sportvetélkedõ, késõbb egy 
átmozgató torna lett megtartva a klubtagoknak, majd egy népi táncház zárta a 
rendezvényt.

A nyár további részében számos program megvalósítását tervezzük az 
intézmény tagjai, illetve az újonnan csatlakozó tagok számára. Ezek között 
szerepel egy bükkszentkereszti kirándulás, sétahajókázás a Bodrogon, 
valamint egy strandlátogatás. Mindezeken túl az Ináncsi Német Nemzetiség 
Önkormányzatot intézményünk Rozmaring Dalköre képviseli majd a 
Szendrõben megrendezésre kerülõ Regionális Német Nemzetiségi 
Fesztiválon- újabb programlehetõséget biztosítva az aktív kikapcsolódásra.

Az Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ ellátási típusai között szerepel az 
Étkeztetés, Házi Segítségnyújtás, Idõsek Nappali Ellátása valamint a Családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatás.

Tájékozódni személyesen intézményünkben (3851 Ináncs, Rákóczi út 7.) vagy Tel: 46/556-214, Web: 
 elérhetõségeken lehet.

Ignácz Melinda
Intézményvezetõ

Kedves Olvasó!

A  t a v a s z i  i d õ s z a k  
legkiemelkedõbb és egyben 
legsikeresebb eseménye a 
színházi program volt. Csaknem 
60 ember, köztük idõs és fiatal tekinthette meg a Miskolci 
Nemzeti Színházban az Egy csók és más semmi… címû 
színdarabot. A mûsor nagyon szórakoztató volt, így azt 
hiszem mindenki kellemes élményekkel gazdagabban 
térhetett haza.

Szívesen állunk rendelkezésükre!

www.inancs.hu

A Szociális Alapszolgáltatási Központ hírei



9Sporthírek
Tisztelt Ináncsi lakosok!

Egy pár gondolattal szeretném ismertetni a labdarúgó egyesület körül eddig történt eseményeket. Véget ért a 2015-
2016-os bajnokság, ahol csapataim próbáltak tisztességesen szerepelni. Az ifjúsági csapat a 9. helyen, a felnõtt a 12. 
helyen zárta az évadot. Az utolsó fordulókban sok volt a hiányzó, sérülések tizedelték a csapatot, de sok esetben 
közrejátszott a lustaság is. Ezzel is magyarázható a helyezésünk. 
A 2015-2016-os bajnokság évében az ináncsi felnõtt csapat kapta a FAIR PLAY díjat, vagyis az egész mezõnyben õk 
játszottak a legsportszerûbben. 
GRATULÁLUNK A DÍJHOZ!
A felnõtt csapat eredményei:                                                       Az utánpótlás csapat eredményei:

De mindezek ellenére elégedett vagyok.
Köszönöm mindenkinek, aki valamilyen szinten segítette munkánkat és támogatóinknak az önzetlen segítséget. A 
pálya felújítási program lezárult el lett számolva a pályázat az MLSZ felé.
A TAO pályázat keretében új felszerelések, cipõk, labdák, sípcsontvédõk kerültek beszerzésre mindkét csapat 
számára, ami köszönhetõ egy kívülálló cég társasági adójának. De ehhez a pályázathoz is önerõ volt szükséges. Bízom 
benne, hogy a következõ, 2016-2017-es bajnoki évad is támogatónk segítségével zökkenõmentes lesz, amire 2016. 
július 1.-ig. lehet nevezni. Kérem azokat a fiatalokat, akik szeretnek futballozni és 1998 jan. 1.  2003.XII.30. között 
születtek, jelentkezzenek! Próbáljuk meg kialakítani az utánpótlást a kis falunkban!
Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik adójuk 1%-ával segítettek, hogy is van az a közmondás sok kicsi sokra megy. 
A feltételek úgy gondolom maximálisan adottak most már csak rátok van szükség Ináncsi futball szeretõ fiatalok!
Várlak Benneteket. Remélem,  kérésem sok fiatalt megérint majd. 
Még egy kérésem lenne azon fiatalokhoz, akik minden délután a 
pályán és környékén töltik el szabadidejüket, próbáljuk meg közösen 
megvédeni azt, ami az egész falu lakosságáé, mert nem sok község 
dicsekedhet ilyen kis szép létesítménnyel!
Még egyszer köszönöm! Magam, segítõim és nem utolsó sorban 
játékosaim nevében támogatásukat és buzdításukat!
A falu lakosságának sok erõt és 
egészséget kívánok az elõttünk 
álló idõszakra. 
Mindenkinek jó pihenést és 
nyaralást kívánok!

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



Gyermekoldal10
Papírsárkány készítése

Hozzávalók: Vastag hurkapálcika; csiszolóvászon; vékony, erõs papír; ragasztószalag, folyékony 
ragasztó; zsinór; szalagok, papírcsíkok; festék, ecset; olló, tapétavágó kés; gyöngyök

Elkészítés menete:
Válasszunk két hurkapálcikát. Csiszoljuk le õket. Az egyiket vágjuk rövidebbre úgy, hogy a hossza kb. a 
másik pálcika kétharmada legyen (pl. ha az egyik 60cm hosszú, akkor a másik 40cm). Fektessük keresztbe 
egymáson a két pálcát. Ragasszuk össze folyékony ragasztóval, majd száradás után erõsítsük meg 
ragasztószalaggal is. A pálcikák végét metsszük be 3mm mélyen. Ezután feszítsük ki a zsinórt a sárkány 
szélein. 

Erõsítsük fel a díszítõ zsinórokat is 
a keretre (pl. a pálcikák végére), 
valamint kössünk a hosszabb 
pálcikára egy másik zsinórt, ami 
kicsit hosszabb legyen ennél a 
tengelynél. Kötözzük nagyon 
erõsen a pálcika két végére. Ez a 
zsinór biztosítja majd a sárkány 
mozgását a szélben.
Ezután fektessük a sárkányt a 
papírra (erõs, vékony papírt 
válasszunk: pl. színes pauszt, 
batikolt papírt). Rajzoljuk körbe, 
majd 2cm ráhagyással vágjuk ki. 
Ragasszuk fel ráhajtással.

A sárkány arcát kedvünk szerint 
alakíthatjuk, ugyanígy a díszítõ 
zsinórokra is tetszõlegesen 
köthetünk könnyû textil szalagokat 
vagy krepp papírcsíkokat.

A röptetõ zsinór néhány méter 
hosszú legyen. A végére kössük 
oda a maradék hurkapálcikát. 
Ennek segítségével könnyebb lesz 
fogni és erre mindig feltekerhetjük 
a zsinórt, ami így nem fog 
összegubancolódni. A pálcika két 
végére ragaszthatunk egy-egy 
gyöngyöt. 

TIPP
Vékony, erõs zsinórt használjunk, 
ami könnyû, de nehezen szakad.

Minden ragasztás és csomó nagyon stabil legyen, hogy a szél ne bonthassa szét a sárkányunkat!

Kellemes nyári szórakozás a sárkány elkészítése és röptetése.

Minden gyereknek jó idõtöltést kívánok hozzá, s vidám nyarat a  szünidõ hátralévõ idejére.
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