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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Ináncsi Lakosok!

Karácsony és a 2016. év vége közeledtével Ináncs Község Önkormányzata nevében szeretnénk ezúton is 
számot adni az év vége eseményeirõl, aktualitásokról, képekben is bemutatjuk az év során végzett nagyobb 
beruházásokat, felújításokat, tájékoztatást adunk a jövõ évet érintõen hozott képviselõ-testületi döntésekrõl.

· Képviselõ-testület munkájáról:
A képviselõ-testület november 30-án tartotta 
évi rendes utolsó ülését, melyen tájékoztatót 
tartott az Encs Városi Rendõrkapitányság az 
elmúlt év bûnügyi helyzetérõl, a közelmúlt 
bûnügy i  e s eménye i rõ l ,  a  Szoc i á l i s  
Alapszolgáltatási Központ a 2016.évi 
tevékenységérõl.
 Az elõzõ évek gyakorlatát követve szociális 
célú tûzifa támogatás kérelmet nyújtottunk be, 
mely pozitív elbírálásban részesült. 239 erdei 
m3-re jutó támogatást kaptunk. Ehhez az 
idén kb. 1,5 m Ft-ot az önkormányzatunknak 
önrészként hozzá kell tenni, mivel ki kell 
egészíteni a tûzifa költségét, valamint vállalni 
kellett a kiszállítás és a támogatott családokhoz 
való eljuttatás költségét. 

A képviselõ-testület a tûzifa támogatás feltételeirõl rendeletet alkotott, melynek részleteirõl lakossági 
hirdetményt bocsátottunk közre. A támogatási kérelmek folyamatosan érkeznek, a részletes feltételekrõl 
további tájékoztatást jelen újságban is közzé teszünk. A tûzifa leszállítása és kiosztása januárban történik 
meg.
Önkormányzatunk a következõ tanévre vonatkozóan is csatlakozott a BURSA HUNGARICA ösztöndíj 
pályázati rendszerhez, s az errõl szóló döntésünk alapján az idén megítélt 14 fõ támogatottal összesen 16 fõ 
ináncsi fiatal fog részesülni februártól 10 hónapon keresztül ebben a támogatásban melynek önkormányzati 
önrésze 5000.-Ft/fõ/hó.
Jó hangulatú és sikeres Szépkorúak Napját rendezett az önkormányzat november 26.-án, melyre a 
településen élõ 58 év feletti nõket és a 62 év feletti férfiakat invitálta a testület. Örömmel vettük, hogy a 233 
fõ meghívott közül közel 160 fõ elfogadta a meghívásunkat és személyesen is részt vett a rendezvényen. 
Akik nem tudtak eljönni, azok számára a szociális gondozónõk által eljuttattuk a 2.500.-Ft-os vásárlási 
utalványt.
A korábbi években (2013.-tól) lezajlott szervezeti változások nem álltak meg, Ináncs körzetközponti 
szerepköre tovább nõ. A 2009. óta szervezeti és szakmai szinten is magas színvonalon mûködõ társult 
szociális intézményünk (mára már 5 településre kiterjedõ ellátási körzettel - Ináncs, Forró, Fancsal, Csobád, 
Hernádszentandrás-) 2016. január 1.-tõl további feladattal bõvült, hiszen ezen idõponttól a gyermekjóléti 
szolgáltatás kiegészült a családsegítéssel. Mára már komplex és teljes körû alapellátást nyújtunk az arra 
jogosultaknak, illetve az azokat igénylõknek mind az 5 településen.
Az év folyamán valamennyi intézményünk zökkenõmentesen mûködött, a település üzemeltetés feltételeit 
is biztosítottuk. Ezt 2017.évben is szeretnénk tovább folytatni, a meglévõ intézmény hálózattal és dolgozói 
létszámmal.
Képviselõ-testületünk novemberi ülésén tárgyalta a jövõ évi adó és díjtételeket. Ennek során a testület 
emelésrõl nem döntött egyetlen díjtételnél sem. 

Tájékoztatásul a helyi adó tételeket az alábbiakban ismertetjük, melyek 2013.évi szinten vannak jelenleg és 
változatlanok a 2017.évre:
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· Építményadó mértéke:                    850.-Ft/m2/év   
· Kommunális adó mértéke:        21.000.-Ft/év 
· iparûzési adó: nettó árbevétel              2 %-a      
· Kéményseprés díja:                  a lakosságnak díjmentes                               

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 (57.000.-Ft) nem haladja meg.”
Tájékoztatni kívánjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Arany J. Általános Iskola tornaterme és 
egyéb helyiségei igénybevétele a KLIK (tankerület) által engedélyezhetõ és az általuk 
meghatározott bérleti díjat kell fizetni, az ügyintézés az iskolában történik. A konyha étterme az 
önkormányzat tulajdonában és használatában maradt, bérleti díja 2.200.-Ft/óra.

· Közfoglalkoztatás:

A 2011.évben indult és 2012-2016. években folytatódó Start közmunka program során jelentõs létszámot 
tudtunk foglalkoztatni minden éven. Ebben az évben a Start, a hagyományos foglalkoztatás körében elértük 
a 160 fõs foglalkoztatást. A legjelentõsebb foglalkoztatás a mezõgazdaság területén történt és folyik, 80 
fõvel. 10-20 fõs létszámokkal mûködik a tésztakészítés, a belvízelvezetés és a betonelem gyártás. Ezeknek a 
programoknak a zárása 2017. február 28-án lesz. 

Az ez évi foglalkoz-tatáshoz kapcsoló-dóan újabb 
beruházásokat, felújításokat tudtunk megvalósítani, 
melyre más forrást nem tudtunk volna igénybe 
venni. A teljesség igénye nélkül: volt óvoda épület 
tetõzetének felújítása, héjazat cseréje, épület 
szigetelése, nyílászáró cseréje, kerítés felújítása, 
volt orvosi szolgálati lakás épületének belsõ 
felújítása, mely jelenleg is folyik. 
További polikarbonát növényház építése. 

A programok keretében történt meg az 
Ady E. út útburkolatának felújítása, 
árokrendszer burkolása. Elkezdtük a 
Takarék melletti belsõ tér kialakítását, 
saját gyártású elemekbõl készített kerítés 
megépítésével. Jelentõs a sertés 
állományunk, mely szaporulataiból más 
önkormányzatok részére is tudtunk 
értékesíteni. 

Hízó sertéseinket saját termelésû takarmányon neveljük. Több éves tevékenységünk nagyban hozzájárul 
településünk szépüléséhez és középületeink megújulásához.
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Ilyen lett a felújított tésztaüzem...

Munkálatok a volt óvodánál
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Kormányzatunk továbbra is támogatni kívánja a jól 
bevált közfoglalkoztatási gyakorlatokat és 
formákat, elismeri a jó gyakorlatot folytató 
települések munkáját, így Ináncsét is. Támogatnak 
b e n n ü n k e t  a b b a n ,  h o g y  f o l y t a t h a s s u k  
elképzeléseink megvalósítását e téren. Ez éven is 
benyújtjuk igényünket a 2017.évre vonatkozóan. A 
jövõ évi programok részletes kidolgozása 
folyamatosan zajlik napjainkban is. 

Közérdekû információk:

?Tûzifa támogatás

Ináncs Község Önkormányzat képviselõ-testülete a 11/2016.(XII.01.) számú Önkormányzati rendeletével 
elfogadta a szociális célú tûzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.
A rendelet értelmében a tûzifa juttatás iránti kérelem formanyomtatványon terjeszthetõ elõ az Ináncsi Közös 
Önkormányzati Hivatalban (3851 Ináncs, Kossuth u. 26.)
 
2016. december 30-ig.  A kérelem nyomtatvány a Hivatalban, a Közösségi Házban és a szociális gondozók által 
beszerezhetõ, valamint a  honlapról letölthetõ.

Tûzifa juttatást biztosíthat az Önkormányzat

a) annak, akinek a háztartásában a Szociális törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) idõskorúak járadékára jogosult él, továbbá
ac) halmozottan hátrányos helyzetû gyermeket nevelõ családnak, valamint
b) azoknak a családoknak, amelyekben az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 350%-át  (99.750 Ft-ot), 
egyedülállóesetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (128.250 Ft-ot)
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek él,
feltéve, hogy az ingatlan szénnel és tûzifával is  fûthetõ és errõl nyilatkozik.
Csatolandó dokumentumok a kérelemhez:
? Az aktív korúak ellátásáról és az idõskorúak járadékáról a járási hivatal határozata (ehhez nem kell további 

jövedelemigazolás).
? A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõkrõl, a halmozottan hátrányos helyzetû gyermeket 

www.inancs.hu

Térkövezés

Vízelvezetõ árok készítése

Az Ady Endre út aszfaltozása



nevelõkrõl nyilvántartással rendelkezünk, ezért errõl nem kell a határozatot becsatolni, csupán a 
kérelemben nyilatkozni kell a fennálló jogosultságról, annak jelölésével (jövedelemigazolás ebben az 
esetben sem kell).

? Akik egyik fentiekben felsorolt kategóriába sem tartoznak, azok jövedelmi helyzet alapján kérhetik a 
támogatást, jövedelem igazolás becsatolásával.(kérelem benyújtását megelõzõ hónap jövedelmérõl)

3 
Háztartásonként legfeljebb 5 m tûzifa biztosítására kerülhet sor, melyrõl a képviselõ-testület a beadott kérelmek 
alapján dönt.
Kérjük a beadási határidõ  2016. december 30. péntek 12 óra  betartását, mert a határidõ elmulasztása esetén, 
az azon túl beadott kérelmeket nem tudunk befogadni.
? Év végi munkarend és kifizetések
 Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal év végi és jövõ év elejei munkarendje szerint az utolsó 
ügyfélfogadási nap 2016.december 21. (szerda) 12 óra 
 2017. év elsõ munkanapja január 2. (hétfõ).
Az összes önkormányzati dolgozó (alkalmazottak és közfoglalkoztatottak) decemberi illetménye  valamint a 
szociális ellátások - kifizetésének napja január 4-5. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni településünk valamennyi lakójának, az önkormányzat valamennyi 
dolgozójának (köztisztviselõk, közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak), az egyházaknak, a nemzetiségi 
önkormányzatoknak, a civil szervezeteknek, a településen tevékenykedõ gazdálkodó szervezeteknek a 
támogató együttmûködését annak érdekében, hogy ebben az évben is jelentõs eredményeket tudtunk 
elérni a település fejlõdése, a lakosság minél magasabb színvonalú ellátása és kiszolgálása érdekében.

A z  ö n k o r m á n y z a t u n k  
nevében Montvajszki Ferenc 
alpolgármester köszöntötte 

Süveges Jánosnét 
90. Születésnapja

alkalmából december 14.-
én.

Kívánjuk valamennyi Ináncsi 
Lakosnak, hogy a karácsonyi 
ünnepeket békességben, 
szeretetben, nyugalomban, 
megérdemelt pihenéssel 
töltsék, szeretteik körében. 

               
 
                 

                    Kiss Péter                                                                                  Nagyné Halmai Katalin
                 polgármester                                                                                               jegyzõ
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Az iskola hírei6
Hírek az iskola életébõl

Az idei tanévet 180 tanulóval kezdte meg az iskola. Változás történt a nevelõtestület összetételében. Szedlák 
Imre tanár úr elköszönt iskolánktól, helyette Csontos Annamária magyar-történelem szakos tanárnõ lett 
alkalmazva. 

Õsszel tanulmányi és sportversenyeken vettek részt diákjaink. A Hernádvölgyi Tehetségkutató Fesztivál 
szavalóversenyén Juhász Petra 8.osztályos tanuló elsõ helyezést ért el. A Baktakéki Körzeti 
Nyelvhelyességi Versenyen Ivádi Zsombor 6.o. elsõ, Szender Alexandra 8.o. harmadik helyezést ért el. A 
Körzeti Mezei Futóversenyen Fülöp Tifani 8.o. elsõ helyezett lett. A 7-8.osztályosok csapatversenyében a 
lányok és a fiúk egyaránt a második helyen végeztek. Büszkék vagyunk tanítványaink eredményére.   

November a pályaválasztás hónapja volt. Végzõs diákjaink 17-én a Miskolc Városi Sportcsarnokban a 
megtekintették a szakmák kiállítását. A látottak hasznos ötleteket adtak annak a fontos kérdésnek az 
eldöntésében: Mi legyek? Hol tanuljak tovább? Még ebben a hónapban a nyolcadikosok üzemlátogatásokon 
vettek részt: a lányok az Encsi Gondozási Központot, a fiúk Abaújdevecserben, az ALFAFÉM Bt-t 
látogatták meg. Sok hasznos ismerettel gazdagodtak.

D e c e m b e r  5 - é n  a z  a l s ó  t a g o z a t o s o k  a z  
osztálytermeikben köszöntötték a Mikulást. Zenés, 
dalos hangulatban telt a délután. Bizonyára minden 
gyerek nagyon jó volt, mert senki sem kapott virgácsot!

December 16-án ünnepeltük a karácsonyt. 
Napokkal elõtte adventi díszbe öltözött az 
iskola.  Az ötödik osztályos tanulók 
pásztorjátéka nyitotta meg az adventi vásárt, 
melyet az iskola karácsonyfájának a díszítése, 
majd  karácsonyi koncert követett.  

A Szülõi Munkaközösség kezdeményezésére immár negyedszer tartottunk „adventi vásárt”. Óriási sikere 
volt. Sok szülõ és gyermek töltötte vidám hangulatban a péntek délelõttöt, és számtalan értékes vásárfiával 
gazdagodott. 

Ezzel a nappal  kezdetét vette a téli szünet, amely január 3,  
reggel 8 óráig tart.

Minden kedves tanítványomnak és családtagjaiknak boldog 
karácsonyt  és sikerekben gazdag újesztendõt kívánok!

Nagy Endre 
     Igazgató



Az óvoda hírei 7

Idén már sokadik alkalommal került sor az Õszi vásár és játszóház elnevezésû rendezvényünkre. 

Nagycsoportosaink a Márton naphoz kapcsolódó, játékos hagyományápoló mûsorukkal nyitották meg a 

rendezvényt. Felkészítõjük Kiss Gabriella és Kiss Marianna óvodapedagógusok voltak, valamint 

gitárjátékával segítette õket Paulin Ferenc. A hétköznapokon is jó idõtöltésnek számító kézmûves 

tevékenységekkel párhuzamosan a résztvevõk szabadon válogathattak az óvoda dolgozói által készített 

termékekbõl. A szülõk felajánlásainak köszönhetõen minden megjelentet egy kis süteménnyel és teával 

láttunk vendégül. Minden támogatónknak hálás szívvel mondunk köszönetet! 

December 6-án izgatottan vártuk  a Mikulást. A „Jó Öreg” érkezéséig Paulin Ferenc kíséretével énekeltünk 

együtt a gyerekekkel. A vidám, jókedvû éneklést az óvodapedagógusok meglepetés dramatizálása követte. 

Grimm: Holle anyó címû meséjét dolgozták fel. A gyermekek csoportjaikban vehették át a csomagokat, 

amelyeket már nagyon-nagyon vártak. A meglepetésekben bõvelkedõ nap délután a Közösségi Házban 

folytatódott óvodásaink számára, ahol a Pom-pom Familía koncertjét láthatták. Köszönet érte az Ináncsi 

Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak! 

Óvodánkban 2016. december 19-én csoportszinten tartjuk karácsonyi ünnepségünket. 

Minden óvodásunknak és családjának, valamint minden partnerünknek áldott, békés karácsonyi ünnepeket, 

és boldog új évet kívánunk!

„Ne a hóban, csillagokban,

ne ünnepi foszlós kalácson,

ne díszített fákon,

hanem a szívekben legyen karácsony!”

                                                     (Szilágyi Domokos)

                             Gombár Gabriella



Görög katolikus egyházi hírek8

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki 
hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16)

Napjainkban az emberek szívében, nagyon sok érték amortizálódik, romlik. Fogalom 

szintjén használjuk még a szavakat, mint: becsület, tisztesség, hûség, erkölcs, stb., de igazi, 

mély tartalommal megélni csak kevesen tudják ezeket. Sajnos, sok esetben úgy tûnik, hogy a 

szeretet fogalma is közhelyessé vált. A Karácsonyt a legtöbben a „Szeretet ünnepének” 

nevezik, mégis sokan pont ezekben a szent napokban mennek el egymás mellett, a külcsínre 

és nem az emberi lélekre figyelve. Talán még az is igaz, ami egy régi dalban így hangzik: 

„Három napig jók vagyunk, sõt emberségesek…”- de hova tûnik mindez Karácsony után?

Karácsony nincs Jézus Krisztus nélkül, 

ha ezt az ünnepet a Szeretet Ünnepének 

nevezzük, csak azért tehetjük, mert Isten 

szeret minket. Õ maga a Szeretet és a szeret 

forrása. Ha a forrástól eltávolodunk, nincs 

honnan merítenünk. Kaphatunk drága 

ajándékokat, ülhetünk szépen megterített 

asztalok körül, díszíthetjük a lakásunkat, 

ha Jézus Krisztus, az Isten megtestesült 

Szeretete nincs velünk az ünnepen, a csoda 

legfeljebb három napig tart, aztán a 

karácsonyfa elszárad, az étel elfogy, az 

ajándékok elhasználódnak s végül a 

legtöbb fontosnak, értékesnek hit dolog a 

kukában köt ki.

A Karácsony Jézus Krisztus születésének és a mi újjászületésünknek az ünnepe. Isten a 

Fiában mutatta meg nekünk, mennyire szeret minden embert. Emberként jött közénk, amikor 

még a bûn fogságában éltünk, hogy megszabadítson mindnyájunkat és reményt adjon a 

megpróbáltatások között. Õ tanít minket igazán szeretni, Õ tanít minket a helyes értékekre, Õ 

adja nekünk a legnagyobb ajándékot: az üdvösséget, ami nem más, mint örök élet az Õ 

országában.

Van miért örülnünk, van miért ünnepelnünk, van miért hinnünk és van miért szeretnünk: Ott 

fekszik a jászolban. Nélküle nincs Karácsony és nincs szeretet sem. Ha szeretnénk, hogy a 

csoda ne csak három napig tartson, akkor az igazi Csodára, az emberré lett Istenre figyeljünk, 

akit hirdettek az angyalok, s aki születésének tanúi voltak a pásztorok és a napkeleti bölcsek!

Krisztus születik! Dicsõítsétek!

                  Tyukodi atya



9A Közmûvelõdési Központ és Könyvtár hírei
 Tisztelt Olvasó!

A Közmûvelõdési 
Központ és Könyvtár 
- IKSZT a szociális 
i n t é z m é n y  
együttmûködésével lehetõségeihez mérten igyekszik minél 
több szabadidõs, szórakozási lehetõséget biztosítani a 
helyi lakosok számára.

A Könyvtár és Teleház 8.00-20.00 óráig áll a látogatók 
rendelkezésére minden hétköznap.

Mûvészi élmények nyújtása érdekében az év folyamán 
színházlátogatást szerveztünk a Miskolci Nemzeti Színházba és a Kassai Thália Színházba.

Nemzeti ünnepeinket igyekszünk méltó módon 
megünnepelni, elsõsorban a helyi gyermekek és 
felnõttek szerepvállalására építve, a közösségi 
összetartás növelése érdekében.

Az évet záró rendezvény a 2016. december 20-án 
(kedden) 17.00 órai kezdettel megrendezendõ 
MINDENKI KARÁCSONYA lesz, melyre ezúton 
szeretettel meghívok mindenkit!

A hagyományoknak megfelelõen a falu lakosait 
ünnepi mûsorral, karácsonyi süteménnyel és 
italokkal, közös gyertyagyújtással és énekléssel 
várjuk.
A mûsort a felvidéki Kovács Marcell népzenész és 

Écsi Gyöngyi teológus, népdalénekes és népi 
mesemondó szolgáltatja. A televízióból is jól ismert 
kétszemélyes meseszínházukban a mesének, a szónak, 
a mozgásnak egyformán nagy szerepük van. Népi 
bábjátékaik, meseszínházaik a kicsiket és nagyokat 
egyaránt elbûvölik, mondandójuk a felnõtt társadalom 
felé is komoly üzenetet hordoznak.

Várjuk Önöket szeretettel, ünnepeljünk együtt!

        “Karácsonyi  gyertya lángja melegítse szívedet
          hogy ne fogvjon ki belõle sohasem a szeretett.”

Ignácz Melinda
Intézményvezetõ
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Kedves Olvasó!
Az Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ immáron 8 éve tartó 
tevékenységet tudhat magáénak. Az elmúlt években az alapító Ináncs, Forró, Fancsal településekhez 
csatlakozott Csobád és Hernádszentandrás is, valamint bõvült az ellátásaink köre a család- és gyermekjóléti 
szolgáltatással.
A hosszú évek munkájának eredményeként elmondható, hogy intézményünk tagjai (ellátottjai és dolgozói) 
egymást jól ismerve, családias légkörben töltik mindennapjaikat. A mai rohanó világban  ahol az emberek 
egymástól elidegenedve élnek -, az együvé tartozás érzésének birtoklása felbecsülhetetlen érték. Ez ad erõt a 
magányos órákban, ez nyújt támaszt a kilátástalanságban és ez fakaszt mosolyra a szomorú percekben. 
Éppen ezért  mint már oly sokszor -, most is hangsúlyozom, hogy egy település és azon belül egy intézmény 
életében a legfontosobb szociális feladat a KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS! Erre törekszünk munkánk során, és ebben 
nyújt segítséget számunkra a Közmûvelõdési Központ is.

A n y á r i  k i r á n d u l á s u n k  e l s õ  á l l o m á s a k é n t  
Bükkszentkeresztre látogattunk, ahol megismerkedtünk a 
„bükki füvesember” gyógyteáival és a gyógyító kövek 
csodájával. Visszafelé megálltunk Lillafüreden, ahol egy 
nagyot sétáltunk, s megnéztük a megszépült kirándulóhely 
felújított részeit.

Az idõsek klubja Rozmaring dalköre ismét 
nemesbítette Ináncs hírét a Szendrõi Német 
Nemzetiségi Fesztiválon, majd vendégszeretetérõl tett 
tanúbizonyságot a helyben, Ináncson megrendezett 
találkozón.A nyár végén Tiszaújvárosba látogattunk, 
ahol a strandolásban részt vehettek nem csak 
szépkorúink, hanem a falu apraja-nagyja is.
Az idõsek klubja tagjai nagyon kreatívak voltak az év 
folyamán. Az Ináncsi  Német Nemzetiségi  
Önkormányzat támogatása és Galambos Andrásné ügyes keze révén nagyon szép táskák és blúzok 
készültek, melyekkel igazán igényes, egységes képet mutatnak a dalkörösök a fellépéseken. 

Advent beköszöntével minden klubban kezdetét vette a készülõdés, a decemberi ünnepkörhöz tartozó 
népszokások megbeszélése, a mikulás ünnepségek megrendezése, a mézeskalácssütés, és ajándékkészítés. 
December 7-én az ináncsi klubba is ellátogatott a Mikulás, aki jelképes ajándékkal, jókívánságokkal és egy 
Adventi dallal lepte meg vendégeinket. Az ünnepségen köszöntöttük mindazokat, akik az éven kerek 
évfordulós születésnapjukat ünnepelték, majd az uzsonna elfogyasztása után kezdetét vette a fergeteges 
hangulatú bál.
Jövõ éven is szórakoztató programokkal várjuk a kedves ináncsi nyugdíjasokat és mindazokat, akiknek 
szolgáltatásainkkal segíteni tudunk.
A 2016. év végéhez közeledve szeretném megköszönni az Ináncsi és a Német Nemzetiségi 
Önkormányzatok támogatását, kollégáim lelkiismeretes munkáját és az Ináncsi Idõsek Klubja minden 
tagjának aktív szerepvállalását, mellyel emlékezetessé tették ünnepeinket, erõsítették közösségünket!

Áldott Karácsonyt és Boldog Új Esztendõt kívánok mindenkinek!

                                                                                                                                             Ignácz Melinda
                                                                                                                                            Intézményvezetõ

A Szociális Alapszolgáltatási Központ hírei



11Sporthírek
                                            Kedves Ináncsi lakosok!

Immáron lezárult a 2016-2017-es labdarúgó bajnokság mérkõzéseinek õszi fordulója. Felnõtt csapatunk a 

11-ik, az ifjúságiak a 13-ik helyen végezve jöttek el a megérdemelt pihenõre. Köszönöm az egész éves 

munkát a játékosaimnak, segítõimnek, az Önkormányzat vezetésének támogatásukért.

     Felnõtt tabella Utánpótlás tabella

 

A pályázataink megvalósultak és elszámoltunk az illetékes hatóságok felé. Az idén is meg szeretnénk 

rendezni a hagyományos Karácsony Kupát, amelynek idõpontja: 2016. december 26-27. A nevezési díj: 

5000 Ft / csapatonként. Nevezni december 20-ig a meghirdetett plakáton szereplõ telefonszámokon lehet. 

Elkezdõdtek a Magyar Kupa selejtezõi is. Sajnos, a csapatom a második fordulóban vereséget szenvedett a 

Megyei I. osztályú Szerencs csapatától, így elbúcsúzott a további küzdelmektõl. 

                Felnõtt csapat eredményei Utánpótlás csapat eredményei 

Mivel lassan lezárul a 2016-os év, elõször is szeretném megköszönni felajánlásukat azon személyeknek, 

akik adójuk 1%-ával támogatták a csapatunkat, és kérném, hogy akik úgy gondolják, hogy továbbra is 

szeretnék segíteni ezt a kis közösséget, tegyék meg azt az idei év 1% támogatásával is. Köszönöm! 

Köszönöm a Csiperke Büfé szponzorálását, a buszsofõrünknek, hogy feláldozva szabadidejét, szállít 

minket. Videósunknak, aki minden hazai mérkõzést megörökít az idõjárás viszontagságai ellenére! Röviden 

ennyit szerettem volna írni a mögöttünk lévõ pár hónap 

eseményeirõl. 

Magam, labdarúgóim és segítõim nevében kívánok 

Békés Áldott Karácsonyt és Örömökben, Egészségben Gazdag 

Boldog Új Évet minden olvasónak és Ináncsinak! 

                                                                 Montvajszki Bertalan

    SE elnök 

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



Kedves gyerekek!
Papírhenger minden családban elõfordul. Ezekbõl nagyon szép karácsonyfa díszeket lehet 
készíteni némi ügyességgel. Néhány ötlet, hogy hogyan hasznosíthatjuk újra az üres 
papírhengereket.

Ha a papír-guriga alját kétfelõl behajtod, majd a 
tetejét is összenyomod, és ollóval háromszög 
alakra formázod, könnyen készíthetsz 
mikulásos díszt. Csupán annyi a teendõ, hogy 
meg kell rajzolni és ki kell festeni a 
fehérszakállút.

Kend le fehér vízfestékkel vagy temperával 
a gurigát, majd rajzolj neki arcot, kezet, 
kalapot, és készen is van a hóember. Mint 
láthatod, egészen sokféle mimika közül 
lehet válogatni.

Vágj ki négy darab félkört a guriga aljából, hogy 
stabilan álljon, és fesd le barnára. Amíg szárad, 
egy darab kartonpapírból vágj ki egy 
rénszarvasfejet, ezt is dekoráld ki, és ragassz 
neki szarvakat. Végül a fejet ragasztóval 
rögzítsd a testre.

Ha a gurigát feldarabolod, nagyon szép csillagszerû 
díszeket lehet belõle kreálni. Ehhez csupán ragasztóra 
és némi szalagra van szükség, hogy fel is lehessen 
akasztani az elkészült díszt.

A kis Jézus történetébe akár ilyen formában is be lehet 
vezetni a gyerekeket. A papír-gurigákat vond be 
anyaggal - szükség lesz egy Józsefre, egy Máriára és 
természetesen a Jézuskára. Papírra rajzolva készíts 
számukra arcot, majd ragaszd fel õket a gurigákra. 

Gyermekoldal12
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