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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Ináncsi Lakosok!

Hagyományainkhoz híven, helyi újságunk évi elsõ száma idén is Húsvét idõszakában jelenik 
meg, melyben az Önkormányzat képviselõ-testülete által meghozott döntésekrõl, az év elsõ, 
közel három hónapja eseményeirõl, aktualitásokról tájékoztatjuk Önöket.

Képviselõ-testület munkájáról:
Képviselõ-testületünk rendkívüli ülést tartott január 16-án, melynek napirendje a szociális célú 
tûzifa támogatási kérelmek elbírálása és kiosztása volt. A januári rendkívüli hideg idõjárás okán 
is nagy segítség volt településünk 239 rászoruló családja részére a családonként kiosztott 1 m3 
mennyiségû tûzifa. Önkormányzatunk a tûzifa beszerzéséhez jelentõs összegû kormányzati 
támogatást kapott, melyhez a szállítási költségeket az önkormányzatnak kellett vállalni, 
melynek összege meghaladta az 1 m Ft-ot. 
Február 20-án tartott ülésén fogadta el a testület a 2017.évi költségvetését, 291.575 e Ft eredeti 
bevételi és kiadási elõirányzattal. A költségvetésünk fõösszege évek óta emelkedõ tendenciát 
mutat, közelítünk az indulásnál a 300 millió Ft-hoz. (Az évközi módosításokkal  közmunka 
programok, pályázatok  2016. év végére elértük a 634 millió Ft-ot.) A költségvetési induló 
adatok nem az állami támogatások emelkedésébõl, hanem az évek óta folyamatosan bõvülõ 
intézmény rendszerünk finanszírozási mutatóinak emelkedésébõl adódnak. Az önkormányzatok 
finanszírozási metodikája ebben az évben tovább szigorodik. Az állam által, feladat alapú 
finanszírozás történik, ami azt jelenti, hogy meghatározott önkormányzati feladatokhoz rendelik 
az állami támogatást, s az egyes területek között a források nem rendezhetõk át, tehát nincs az 
önkormányzatnak szabad mozgástere az állami támogatási jogcímeken belül. Az egyes 
feladatokhoz kapcsolódó állami normatíva többnyire kevés, azokat saját bevételeinkbõl  helyi 
adókból, egyéb mûködési bevételekbõl  kell 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 
évek óta a 2013.évi szinten tartjuk. (Tételesen ismertettük az adatokat a decemberi 
újságunkban.) 
Önkormányzatunk 2017-ben is fenntartja a korábban kialakított és jól mûködõ intézmény 
hálózatát. Az óvodánk 3 települést (Ináncs, Csobád, Hernádszentandrás), szociális 
intézményünk 5 települést, (Ináncs, Forró, Fancsal, Csobád, Hernádszentandrás), hivatalunk 3 
település lakosságát szolgálja ki (Ináncs, Csobád, Hernádszentandrás). Egészségügyi 
alapellátásban továbbra is Ináncs, Hernádszentandrás, Hernádbûd és Pere alkotja a körzetet 
(háziorvos, fogorvos, védõnõ). Önállóan mûködõ intézményünk a Közmûvelõdési Központ és 
Könyvtár. Továbbra is tagjai vagyunk az Encsi Többcélú Kistérségi Társulásnak, melynek 
keretében kötelezõ feladatokat láttatunk el, mivel így a leggazdaságosabb a mûködési forma, 
belsõ ellenõrzés, orvosi ügyelet ellátása tekintetében. Folyamatban van és szervezés alatt áll 
ebben a társulási formában a fogorvosi ügyeleti szolgálat felállítása. 
A lakosság részére továbbra is biztosítjuk a következõ önkormányzati támogatásokat: 
kedvezményes étkeztetés  az étkezési térítési díjak 5 éve nem emelkedtek -, BURSA támogatás, 
új támogatási formaként a települési támogatás, valamint az idõsek nappali ellátásához 
kapcsolódó támogatás.
Az elmúlt évben új, állam által támogatott ellátási formaként indult a szünidei 
gyermekétkeztetés, mely a nyári étkezés támogatását kibõvítette a tavaszi, õszi, téli szünet 
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idõszakával. Ezt az állam lefinanszírozza. A tavaszi szünet idejére szóló értesítéseket az 
érintettek megkapták, az igényléseket rögzítjük, az ebédet a konyhánk fogja biztosítani a 
gyerekeknek.
Pályázatokról:
A 20014-20-as EU-s pályázati ciklus pályázatai lassan teljes körûen kiírásra kerülnek. Az elmúlt 
évben benyújtott bölcsõde pályázatunk bírálatáról még nem kaptunk értesítést. Mivel 
önkormányzatunk számára kötelezõ a bölcsõde létesítése, ezért bízunk a pozitív döntésben.
Fõzõkonyhánk belsõ felújítására az elmúlt évben nyertünk 39,5 m Ft-ot, melynek realizálására 
az idén kerül sor. További eszközbeszerzésre kívánunk még ebben az évben pályázni.
Szabadtéri edzõpark kialakításra pályáztunk az elmúlt évben, melynek eredményét még nem 
ismerjük.
Önkormányzati utak felújítására ismét benyújtjuk pályázatunkat, bízunk a támogató döntésben.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük az egyéb EU-s és hazai pályázati lehetõségeket, s amit 
hasznosítani tudunk a település érdekében, arra benyújtjuk a pályázatunkat.
Jelentõs támogatás érkezik ebben az évben is a Start programokból, melynek keretében tovább 
folytatjuk a volt orvosi szolgálati lakás felújítását, közintézménnyé formálását. Folytatódik az 
un. tészta üzem termelõ üzemmé válása érdekében szükséges átalakítás, mely további jelentõs 
beruházást eredményez.

Közfoglalkoztatás:
Ebben az évben is folytatjuk a tevékenységünket a Start közfoglalkoztatás különbözõ 
programjaiban, mivel ez településünkön közel 6 éve bevált és a kormányzat által kiemelten 
támogatott értékteremtõ foglalkoztatási forma. Ezt a lehetõséget kihasználva kívánunk továbbra 
is minél több munkanélkülit foglalkoztatni, melynek révén segítjük a foglalkoztatásban 
résztvevõk jobb megélhetését, jelentõs fejlesztést tudunk elérni a településen és 
intézményeinkben is.

A 2017. évi Start közfoglalkoztatási programok március 1.-én elindultak. 
Az alábbiakban ismertetjük az évre tervezett programjaink fõbb adatait:

Mezõgazdasági program  2017.03.01-2018.02.28. - 70 fõ foglalkoztatása. 
Bér+járulék: 80.405.400 Ft 100 %-ban támogatott
Dologi: 50.574.487 Ft 88,57 %-ban támogatott, támogatás összege: 44.794.548 Ft

11,43 % önerõ: 5.779.939 Ft
A dologi kiadásokból 17.073.499 Ft értékben nagy értékû tárgyi eszközök (gabonavetõgép, 
kultivátor, gréder, güttler henger, mûtrágyaszóró, trágyaszóró gép, billenõs pótkocsi, daráló) 
vásárlására kerül sor.
Belvíz program  2017.03.01-2018.02.28. - 10 fõ foglalkoztatása.

Bér+járulék:10.968.660 Ft 100 %-ban támogatott
Dologi: 2.547.961 Ft 100 %-ban támogatott

Belterület program  2017.03.01-2017.11.30. - 10 fõ foglalkoztatása.
Bér+járulék:8.501.616 Ft 100 %-ban támogatott
Dologi: 1.661.351 Ft 100 %-ban támogatott

Egyedi program  2017.03.01-2017.08.31. került hosszabbításra - 10 fõ foglalkoztatása.
Bér+járulék:5.484.330 Ft 100 %-ban támogatott
Dologi: a hosszabbítás idõtartamára dologi támogatást nem kértünk, mivel kiegészítõ 

támogatást igényeltünk 15.927.568 Ft erejéig.
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Tészta program  2017.03.01-2018.02.28.  10 fõ foglalkoztatása.
Bér+járulék:10.968.687 Ft 100 %-ban támogatott
Dologi: 1.640.205 Ft 100 %-ban támogatott 

Adó befizetés!
Felhívjuk a Tisztelt adózók figyelmét, hogy az I. féléves helyi adó kamatmentes befizetési 
határideje március 16.-án lejárt. A féléves befizetést határidõre teljesítõ adózóknak köszönjük a 
befizetéseket. Kérjük, hogy aki nem rendezte tartozását, vagy elmaradása van az elõzõ évekrõl, 
keresse fel a Hivatal adóügyi ügyintézõjét, az adó tartozások ütemezése, részletfizetés, fizetési 
halasztással kapcsolatos kérelmek benyújtása ügyében, mivel a behajtásokat egyébként 
folyamatba tesszük. Kérjük megértésüket és szíves együttmûködésüket.

Ebtartás, eb oltás!
Ezúton is felhívjuk az eb tartók figyelmét az ebek kötelezõ oltására és chipeztetésére (aki ezt 
még elmulasztotta)! 
Ezúton közzétesszük az Ináncsra tervezett eb oltások idõpontját:
2017.04.04.-én                         9-12 óra között                                    Hivatal,
2017.04.04.-én                        13-15 óra között                                   régi Tsz bejárat,
2017.05.12.-én                         9-11 óra között                                    Hivatal,
Háznál oltás:
2017.04.05.-én                       11 órától,
2017.05.12.-én                       11 órától, elõzetes jelentkezés után, melyet az eb oltás 
helyszínén, vagy a 30/623-2766-os telefonszámon lehet megtenni.
Az eb oltáshoz a korábban kiállított, sorszámozott oltási könyvet a tulajdonos vigye magával. 
Az elhullott ebek kiskönyvét is be kell mutatni, a nyilvántartásból való törlés miatt.
Felhívjuk az eb tartók figyelmét, hogy a 3 hónapos kort betöltött ebeket kötelezõ chipeztetni és 
veszettség ellen beoltatni. Ezek elmulasztása esetén a tulajdonos bírságolható, mely összege 90-
135.000.-Ft között lehet.
Kérjük továbbá, hogy amennyiben az eb összeírás óta változás történt, azt jelezzék a Hivatalba.

Szemétszállításról:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy január 1.-tõl új szemétszállítási szolgáltató, a 
Zempléni Z.H.K.Nonprofit Kft. lett a település, s a térség új szolgáltatója. A térség lakossága 
EU-s forrásból új, matricával ellátott szemétgyûjtõ edényzetet kapott térítésmentesen. Az új 
edényzet rendeltetésszerû használatáról, annak épségérõl az átvevõ köteles gondoskodni. Az 
edényzet a használó tulajdonába nem kerül, azonban azt másnak használatra sem adhatja át, 
nem idegenítheti el, tehát felelõs érte.
Kérjük, hogy az ingatlanok tulajdonában, használatában történõ változásokat  esetlegesen a 
szolgáltatás szüneteltetését távollét, költözés, stb. miatt - továbbra is a Hivatal adóügyi 
ügyintézõjénél jelentsék be.

Önkormányzatunk nevében valamennyi ináncsi lakosnak kellemes, békességben és 
szeretetben eltöltött Húsvéti Ünnepeket Kívánunk.

 Kiss Péter                                                                                          Nagyné Halmai Katalin
polgármester                                                                                                    jegyzõ



Az iskola  hírei 5
Hírek az Iskola életébõl

Hagyományos farsangi karnevált február 17-én 

tartottuk. Nyolcadikos tanulóink nagyon szép 

nyitótánca indította a rendezvényt. A táncot 

Montvajszki Ferenc tanár úr tanította be. 

Sok szülõ, nagyszülõ tekintette meg a 

felvonulást.   A gyerekek csodálatos 

jelmezeikben 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. 

„Tisztelet a bátraknak!"

Március 14-én ünnepeltük 

az 1848-as forradalom és 

szabadságharc 169. 

évfordulóját. 

A színvonalas mûsort a 7. 

osztályosok adták. Az 

ünnepséget Csontos 

Annamária tanárnõ 

szervezte.

Tavaszi szünetünk április 13-án kezdõdik és április 18-ig tart.
Húsvét közeledtével minden kedves olvasónak vidám locsolkodást, és 
áldott ünnepet kívánok!

                             
N a g y  E n d r e                                                          
igazgató

 

 

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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Az Ináncsi Óvoda hírei
A 2016/2017-es nevelési év második felében az elfogadott Munkaterv alapján tervezzük és valósítjuk meg 
tevékenységeinket. 

Február 10-én a Hernádszentandrási Óvodában, február 14-én az 
Ináncsi Óvodában és február 24-én a Csobádi Tagóvodában is 
megrendezésre került a farsang. A gyerekek jelmezbe öltöztek, a 
pedagógusok 
pedig igyekeztek 
minél 
vidámabbá, 
emlékezetesebbé 
tenni a napot 
vidám 
vetélkedõkkel, 
játékokkal, 
mulatsággal. 

Köszönjük azoknak a szülõknek a segítséget, akik a 
megvalósításban közremûködtek!

Február 1-én a Minimanó Színház „Télûzõ 
móka" c. interaktív játékán vettek részt a 
gyerekek. Nagyon jó hangulatban igyekeztünk 
elûzni a hideget már akkor is! 

Március 8-án a csoportokban Nõnap 
alkalmából a fiúk köszöntéssel készültek, a 
lányok pedig kínálással köszönték meg a 
figyelmességet. 
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 Megemlékeztünk 1848 március 15-rõl, a gyerekek 

ünneplõbe öltöztek erre a napra, már az ezt megelõzõ 

héten zászlókat, kokárdákat, huszárcsákókat készítettek. 

Köszönjük Paulin Ferenc közremûködését, aki közös 

énekléssel tette még emlékezetesebbé az ünnepet. A 

leendõ elsõ osztályosokkal részt vettünk az iskolában 

megrendezett  ünnepségen. 

Pedagógusok szakmai tevékenysége:

- folyamatosan zajlik a módszertani belsõ tudásmegosztás, bemutató foglalkozásokat tartunk

-nyolc hetes gyakorlat után sikeres szakmai gyakorlati záróvizsgát tett egy óvodapedagógus hallgató márciusban.

A tavasz folyamán megvalósuló programok:
- nyílt nap április 11-én az Ináncsi Óvodában
- Szülõi értekezlet április 12-én az Ináncsi Óvodában
- Anyák napja az Ináncsi Óvodában: április 26, 27, 28.

Szeretettel ajánlom mindenki fegyelmébe az óvoda közösségi oldalát, 
 ahol megtalálhatóak az aktualitások, értesítések. 

Minden Kedves Olvasónak, Gyerekeknek, Szülõknek és 
Kollégáimnak Áldott Húsvéti ünnepeket kívánok!

          Rácz Zita
óvodavezetõ

www.facebook.com/inancsiovoda
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 Húsvét Fénye

Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette.  Mint olyan, a teremtmények között a 

teremtés legmagasabb szintjén áll. Minden növény- és állatvilág fölé emelkedik, aki nem csupán csak 

ösztönösen viselkedik és cselekszik, hanem tudatosan, megfontolva halad elõre a célja elérése érdekében. 

Keresi a lehetõ legjobbat a maga számára, különbségeket tesz dolgok - emberek között, véleményt alkot és 

igyekszik a maga belátása szerint megteremteni a biztonságot és a boldogulást. Ám arra már rájött, hogy a 

dolgai nem mindig úgy sikerülnek, ahogyan azt eltervezte. Sok tényezõ van, amit figyelembe kell venni. Sok 

mindent akarnánk, de nem minden hasznos. Vegyük például magát az embert. Ki az ember? Értelmes 

természetû egyedi Subsztancia, megismételhetetlen, de a munkájában nem pótolhatatlan. Belõlem is csak 

egy van, még ha valakire hasonlítok is, akkor is egyedi vagyok és valaki számára fontos, értékes. Az ember 

test és lélek egysége. Igaz, földies is vagyok, hiszen ehhez az anyagvilághoz is tartozom, de nem elégülhetek 

ki csupán csak azzal, ami a testnek a szükséglete. A tapasztalat azt mutatja, hogy van bennünk egy 

olthatatlan vágy a teljességre. Életünket be akarjuk tölteni egy olyan boldogító tartalommal, amiért 

érdemes küzdeni, szenvedi, amit nem vehetnek el tõlem, és ami még akkor is megmarad, ha elmúlok ebbõl 

az életbõl. Tehát maradandó, valami olyan, ami túl van a láthatón, örök, megfoghatatlan és a legfontosabb 

az, hogy az enyém. Ez lehet a mi halhatatlan lelkünk amely mindig keres valamit. Földi életünk 

mulandóságnak van alávetve, ezért keressük azt, Aki és ami Örök, mert nem elégszünk meg az elmúlás 

gondolatával. Minden evilági dolog változik, mi is változunk! Úgy érezzük, annyi dolog van, amire 

szükségünk lenne, mégis amikor megkapjuk, megint azt érezzük, még mindig hiányzik valami. Mi az, ami 

betöltené az ember szívét?  Amire azt mondaná, hogy most jó! Persze, örülünk az új dolgoknak, csak sajnos 

hamar véget érnek, mert a lelkünk szomjas és maradandót akar!

A teljesség birtoklása utáni vágy mindig késztet és hajt bennünket, hogy megtaláljam az Örök Jót. Szent 

Ágoston ezt a kérdést sokszor átrágta, és arra a következtetésre jutott, hogy a természetünk nyugtalan. 

„Nyugtalan a mi szívünk Uram, míg meg nem nyugszik Tebenned, mert magadnak teremtettél bennünket". 

Tehát a mi megnyugvásunk az Istenben lesz megtalálható, aki pedig Õt keresi, meg is fogja találni! Az Isten 

mindig az ember segítségére siet. 

Húsvéti ünnepségre  a Krisztus eseményre, vagyis szenvedésére-halálára és feltámadására készülünk. Úgy 

gondolom, hogy az evilági dolgok nem rosszak, csak idõként rosszul használjuk fel azokat. A most még fel 

nem ismert és meg nem értett dolgok mondjuk azt, hogy ez még számunkra a húsvét elõtti idõszakot 

jelentik, ahol az ember sérülékeny, sok mindent nem ért, mint az apostolok, keresi a miértekre a válaszokat.

 Ez még csak a homályban való tapogatózás, de a föltámadás után minden megváltozik! Isten letöröl 

szemünkrõl minden könnyet, és ami eddig homályos és értelmetlen volt, az világossá és érthetõvé válik. 

Akkor majd megértem mit jelent az, hogy az Istenszeretõknek minden a javukra válik.  Kívánom, hogy 

Húsvét fényével lássuk ezt a világot és találjuk meg a magunk feladatát benne, hogy boldogulhassunk és 

boldogíthassunk másokat!

Áldott Húsvétot kívánok                                                                                                             Puskárik Zoltán Atya

KÖZLEMÉNY
Tisztelt Ináncsi Lakosok!
Az Egyházközségi Képviselõ Testület a Temetõvel kapcsolatban a következõ szabályzatot hozta: 
1. A temetõ területén betontörmeléket lerakni tilos!
2. A síremlék készítése - felújítása során olyan szerzõdést kössenek a vállalkozóval, amelyben kötelezik a    

törmelék elszállítására.
3. A temetõ területén szemetelni tilos!
4. A kidobásra szánt virágokat, koszorúkat, mécseseket a szeméttárolóba helyezzék el!
5. Hangoskodással ne zavarják a temetõ nyugalmát!
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NAGYPÉNTEK

  Gyermekkorom szép emlékei közé tartozik a 

Húsvét megünneplése. Kis falumban, ahol éltem, az 

emberek Nagycsütörtök délben befejezték a mezei 

munkákat, rendbe tették az udvart, a ház elõtt 

felseperték az utcát, végül estefelé elmentek a 

templomba megünnepelni a Titkos (Utolsó) Vacsorát, 

imádkozni és végighallgatni a tizenkét kínszenvedési 

evangéliumot. A harangok elhallgattak és magát a 

Nagypénteket is átjárta valami titokzatos csend, 

mintha mindenkiben jelen lett volna az a kétezer 

évvel ezelõtti döbbenet, ami ott volt az apostolokban, 

s mindazokban, akik szerették Jézust.

Nagypéntek délelõttje hasonló érzéseket váltott ki az 

emberekbõl, mint amikor egy család elhunyt tagjának 

a temetésére készül. Krisztus sírjának elkészítésében 

való részvétel megtiszteltetés volt, nem nyûg, s a 

Sírbatételi Vecsernye érzelmi szempontból igazi 

temetése volt Krisztusnak. A sír mellett virrasztottak a vecsernye befejezésététõl egészen 

Húsvét hajnalig, a Feltámadási Utrenye kezdetéig.

Mindez úgy zajlott, mintha nem telt volna el kétezer év, az emberek maguk voltak az 

apostolok, az asszonyok, Arimateai József, Nikodémus és Szent János apostol. Az idõn túl, a 

hit és a szeretet összekapcsolta õket az értük szenvedõ, meghaló és feltámadó Krisztussal.

Napjaink embere inkább hasonlít azokhoz, akik csak átutazóban voltak 

Jeruzsálemben, miközben Jézussal mindezek megtörténtek. Átutazók, akik mindössze 

annyit láttak az egészbõl, hogy három elítéltet, köztük egy, valamiféle prófétát kegyetlen 

módon kivégeznek. Továbbmentek és pár nap múlva talán már nem is emlékeztek a 

történtekre.

Alapvetõ kifogásunk, hogy a világunk rohanó, hogy nincs idõnk semmire. Most 

kaptunk ajándékba egy napot. A Nagypéntek ez évtõl munkaszüneti nap. Sokaknak ez 

pusztán annyit jelent, hogy nem kell dolgozni, egy nappal hosszabbra lehet tervezni a 

Wellness hétvégét. A keresztény embernek azonban ki kellene tudnia használni ezt a 

lehetõséget arra, hogy elcsendesedjen, ne a zajos tömeggel, vagy éppen a közömbös 

átutazókkal azonosuljon, hanem a Jézust sirató asszonyokkal, és az õt eltemetõ emberekkel.

Így lesz igazi Nagypéntekünk és így lesz igazi Húsvétunk, mert Nagypéntek nélkül 

nincs Húsvét és a feltámadás hite nélkül nincs értelme a Nagypénteknek.

Tyukodi atya
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 Kedves Olvasó!

A Szociális Alapszolgáltatási Központ életében az év elsõ nagyobb szabású nyitórendezvénye a Szépkorúak 
Farsangi mulattsága. Idén február 23-án került sor a megrendezésére.

A farsangi mûsort az ináncsi idõsek klubja tagjai adták. 
Csizmár Józsefné, Staviarszki Ferencné, Szalánczi 
Jánosné, Szender Györgyné, Kurovics Istvánné, 
Montvajszki Lászlóné a Tûzrõlpattant Asszonyok címû 
bohózatot adták elõ, mely megalapozta a fergeteges 
hangulatot. Az élõzenés bálon szinte minden résztvevõ 
táncráperdült, kiknek jókedve garantálta a csendesen 
szemlélõdõk derûjét is.

Az asztalon pedig az elmaradhatatlan farsangi 
fánk várta vendégeinket, melyek elkészítését 
Meczkó Bertalannénak, György Istvánnénak és 
az intézmény dolgozóinak köszönhetjük.

Ezen gondolatokkal 
k í v á n o k  m i n d e n  
E l l á t o t t u n k n a k  é s  
Ináncsi Lakosnak

Kellemes Húsvéti 
Ünnepeket!

Ignácz Melinda
Intézményvezetõ

A Szociális Alapszolgáltatási Központ hírei
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Kedves Olvasó!

Az év elsõ közmûvelõdési és kulturális rendezvénye egy kiállítással indult. 2017. február 24-én 
intézményünk nagytermébe érkezett Rátkáról, a „Málenkij robot" áldozatainak emléket állító kiállítás, az 
Ináncsi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének, Galambos Andrásné közremûködésének a 
jóvoltából.
A II. világháború után kiépült kommunista diktatúra ártatlanok, - köztük anyák, gyermekek- százezreit ítélte 
háborús bûnösnek, osztályidegennek és kivégezte, bebörtönözte, vagy munkatáborokba küldte Recskre, 
vagy Szibériába. Ezen véres emberi kegyetlenséget soha nem szabad feledni! Kötelességünk máltó módon 
tisztelegni az áldozatok elõtt és a jövõ nemzedéke felé közvetíteni a szabadság és a békés együttélés 
fontosságát. Ezen eszmei mondanivalót volt hivatott közvetíteni a kiállítás a hozzánk betérõk felé…

Az in tézmény következõ 
eseménye az 1848. március 15-
e i  F o r r a d a l o m  é s  
Szabadságharc tiszteletére 
rendezett megemlékezés volt.
Ünnepi beszédet mondott 
M o n t v a j s z k i  F e r e n c  
alpolgármester úr, a mûsort 
pedig a Közmûvelõdési Központ 
és Könyvtár szolgáltatta. Verset 
mondott: Krajczár Kamilla és 
Szender Alexandra.

Kulturális rendezvényeink folytatásaként…
Szeretettel várunk mindenkit a 2017. 
április 12-én (szerdán) 14.00 órai 

kezdettel megrendezésre kerülõ 
Angyalbárányok címû bábos, népmesei 

mûsorra,
melyet a karácsonykor nagy sikert 

aratott Écsi Gyöngyi népmesemondó 
és a népi hangszeres kíséretet nyújtó 

Kováts Marcell ad elõ.

Az „istenes népmese" a legkisebb, 
legszegényebb pásztorlegényrõl szól, aki 
bátorságának és nagylelkûségének 
köszönhetõen olyan utakat is megjárhat, 
amelyeken nem emberi halandók is 
járnak.

A mûsor egyaránt szól gyermekeknek és felnõtteknek, melyre a belépés ingyenes!

Ignácz Melinda
intézményvezetõ

A Közmûvelõdési Központ és Könyvtár hírei
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Tisztelt Olvasó!

Az ináncsi Önkormányzat által fenntartott, a Közösségi Ház és Könyvtáron belül mûködõ, az Oláh és Társa 

kábeltévén elérhetõ Hernád TV csatornája 2016. novemberétõl elérhetõ a digitális csatornák között is.

Akinek LCD vagy LED televíziója van, indítson el egy csatornafrissítést, s a 137-es csatornán fogja 

megtalálni a Hernád TV adását. 0-tól 24 óráig a képújságot láthatják, az Önkormányzat aktuális 

hirdetményeivel, illetve lakossági hirdetésekkel. Délelõtt 10 és este 19 órakor adással jelentkezünk, 

péntektõl keddig ináncsi mûsorokat láthatnak, szerdán csütörtökön pedig léhi és környéki adásokat 

nézhetnek nézõink. Aki teheti, használja a digitális csatornát, mert azon jobb képminõségben nézheti a 

Hernád TV mûsorát.

Tavaly, év végén közel 130000 Ft értékben sikerült könyveket vásárolni a községi könyvtár részére. A 

vásárolt mûvek egy része arra szolgált, hogy a régi, megsárgult példányú kötelezõ és ajánlott irodalmat 

lecseréljük szép, új könyvekre, illetve olyan kötetek vásárlása volt a cél, amelyeknek minden könyvtárban 

meg kellene lennie, illetve egy két éven belül jelentek meg, tehát új könyveknek számítanak a könyvpiacon. 

A könyvtárba megvásárolt könyvek jegyzéke:

A Közmûvelõdési Központ és Könyvtár hírei

Csodálatos évek 0-5 év
Helyesírási szabályzat és szótár, 12. 
kiadás
Magyar népmesék

Arany László Szép magyar népmesék
Baur, Manfréd Csillagok. Az égbolt …
Behling, Silke Lovak
Benedek Elek A gyémántkrajcár
Benedek Elek Székelyföldi mondák és mesék
Borbás Marcsi A sûrûje 2.
Borbás Marcsi Édes békeidõk
Böjte Csaba Ablak a végtelenre
Böjte Csaba Az igazgyöngy
Chadine, Eric Ötven állat, amely megváltoztatta a 

világot
Claybourne, Anna Az emberi test 30 mp-ben
Collodi, Carlo Pinokkió kalandjai
Defoe, Daniel Robinson Crusoe
Fekete István Vuk
Ferenc pápa Az emberi kapcsolatokról
Hackbard, Anett A természet
Homérosz Odüsszeia
Illyés Gyula Három kívánság
Janikovszki Éva Akár hiszed, akár nem
Janikovszki Éva Ha én felnõt volnék
Janikovszki Éva Már iskolás vagyok
Janikovszki Éva Már óvodás vagyok
Janikovszki Éva Velem mindig történik valami

Ladó János Utónévkönyv
Laws, Bill Ötven növény, mely  

megváltoztatta a történelmet
Lázár Ervin A kisfiú meg az oroszlánok
Lázár Ervin A négyszögletû kerek erdõ
Lázár Ervin Dömdö-dömdö-dömdödõ
Menczer Gusztáv A gulág rabtelepei
Móra Ferenc A didergõ király
Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig
Osho Nõk könyve
Rachlé, Sabrina Az ókori Egyiptom
Rowling, J. K. Harry Potter és a fõnix rendje
Rowling, J. K. Harry Potter és a halál ereklyéi
Rowling, J. K. Harry Potter és a tûz serlege
Rowling, J. K. Harry Potter és az elátkozott  

gyermek
Saint-Exupéry A kis herceg
Salten, Felix Bambi
Schwanke, Karsten Idõjárás
Singer, Claire Az ókori görögök
Szabó Magda Álarcosbál
Szabó Magda Disznótor
Szabó Magda Mózes egy, huszonkettõ
Tracy, Brian Csak okosan!
Walace, Carol Ben Hur
Was Albert Tizenhárom almafa
Wass Albert Jönnek! Adjátok vissza a   

hegyeimet!

A községi könyvtár sok szeretettel várja régi és új olvasóit a Közösségi Ház emeletén, a Teleházban.
A Könyvtár nyitvatartása: Hétfõn és Csütörtökön 17.oo - 19.oo között.

Sztrik István
  Könyvtáros
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Kedves Futballszeretõ Barátaim!
Tisztelt Ináncsi Lakosok!
Novemberben befejezõdött a 2016-2017-es évi bajnokság õszi fordulója. A megérdemelt téli pihenõ sem telt 
el események nélkül. Decemberben megrendeztük a hagyománnyá vált Karácsonyi Kupát. Az idei volt az, 
ahol nagyon sok érdeklõdõ csapat jelentkezett. A torna 20 csapat részvételével, két napig tartott. 
Elmondható, hogy a színvonala magasabb volt, mint az elõzõeké.
Ináncs csapata az ötödik helyen végzett, ami elég szép eredménynek mondható. A tornát Forró csapata 
nyerte, de itt is volt ináncsi érdekeltség, mert Szalánczi István ezt a csapatot erõsítette és segítette játékával.
A 2017-es év egy teremtornával kezdõdött, mivel csapatunk részt vett Encen, a Sportcsarnokban 
megrendezett labdarúgó tornán. A csapat a 4. helyen végzett, ez az eredmény elfogadható, de lehetett volna 
jobb helyezést is szerezni.
A március elején kezdõdõ bajnokság indulása elõtt két felkészítõ mérkõzést is játszottunk, ami 50 %-ra 
teljesedett az eredmény szempontjából. 
Köszönetemet fejezem ki támogatóinknak, segítõimnek és azok családtagjainak, a csapat játékosainak 
kitartó helytállásukért.  Köszönöm mindazoknak, akik adójuk 1 %-ával segítették a kis közösségünket, és 
azt szeretném kérni, hogy továbbra is segítsenek minket az adójuk 1 %-ával. Bárkitõl és bármilyen jellegû 
támogatást szívesen elfogadunk.      Adószám:18431915-1-05
                                                         Név: Ináncsi Közösségi Sportegyesület
                                                         Cím:3851 Ináncs, Kossuth út 26.   

Köszönöm 
mindenkinek a 
segítségét!

Röviden össze-
foglalva az 
ináncsi sport-
egyesületben 
ennyi történt 
ebben a kemény, 
hideg téli hóna-
pokban.

Jó magam, a vezetõség és játékosaim nevében a hölgyeknek, 
leányoknak nagyon sok locsoló fiút és sok vizet, a falu 
lakosainak pedig Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!
                 
     
             

     Hajrá Ináncs!
             Tisztelettel:
     Montvajszki Bertalan
              SE  elnök

INÁNCSI HÍRNÖK
Az ináncsi lakosok ingyenes lapja. 

Megjelenik negyedévente.
Kiadó: Ináncs Község Önkormányzata
Felelõs szerkesztõ: Sztrik István
Cím: 3851 Ináncs Kossuth út 26.
Telefon: 46 /556 214
E-mail: hernadtelevizio@gmail.com



Húsvéti díszek azablakba

1. Hajts félbe egy papírlapot a hosszabbik oldala mentén!

2. Másold át rá az itt lévõ mintát (egy papírra csak egyet!), úgy, hogy a hajtásnál a tojásminta 

felezõvonala legyen!

3. Ollóval vágd ki a szürkével jelölt részeket! A kisebb részeket hegyes körömollóval tudod 

szépen kivágni!

4. Hajts szét a lapot, cérnát kötve vele felfüggesztheted az ablakba, vagy cellux ragasztóval 

ragaszd fel az üvegre!

Kellemes kikapcsolódást kívok az elkészítéshez!

Gyermekoldal14

Locsolóversek kicsiknek

Én apró gyerek vagyok, 
locsolkodni akarok. 
Van tojás, vagy nincs, 
jó lesz a forint is.

Egy tök, két tök, öntök!

Én csak erre jártam, egy szép kislányt 
megláttam. Piros tojás, fehér nyuszi, 
szabad-e meglocsolni? 

Én még kicsi vagyok, verset nem 
tudok,
Majd jönnek a nagyok, mondanak azok.

Rózsavíz a kezembe, 
Hadd öntsem a fejedre! 

Piros tojás, fehér nyuszi, 
Locsolásért jár egy puszi. 

Kerek erdon jártam 
Kék ibolyát láttam. 
El akart hervadni 
Meg szabad-e locsolni?

Felnézek az égre a versemnek vége. 
Szabad a locsolni? 

és nagyobbaknak

Tarka réten jártam, sok virágot láttam, 
illatukat egy kis üvegbe bezártam 
ez a kis üvegcse itt lapul most nálam 
Engedd meg hogy frizurádat vele eltaláljam.

Locsolkodni vicces dolog, 
mert ilyenkor vödröt fogok, 
hideg vízzel megtöltöm, 
a lányok fejére öntöm! 
Veled ilyet nem teszek, 
Inkább kölnit veszek. 
Szabad-e locsolni? 

Én nagy kertész legény vagyok, 
rózsavízzel vagánykodom, 
az én kölnim szuper jó, 
locsolkodni haj de jó. 

E szép ajtón bekopogék 
Ha nem bánják, locsolkodnék 
Öntök asszonyt lányával, 
Várok tojást párjával. 
Ha pedig sajnáljátok, 
Mindjárt porrá áztok, 
Mert kölni helyett 
Vizet öntök rátok! 
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