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2 Az önkormányzat hírei

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Ináncsi Lakosok!

Karácsony és a 2017. év vége közeledtével Ináncs Község Önkormányzata nevében szeretnénk 
ezúton is számot adni az év második felének eseményeirõl, az év végi aktualitásokról, közérdekû 
információkról. 

· Képviselõ-testület munkájáról:
A képviselõ-testület a nyár folyamán két rendkívüli ülést tartott, melyeknek sürgõs indoka pályázat 
benyújtása, illetve ingatlan vásárlás volt. Szeptemberi és novemberi munkaterv szerinti üléseinken 
beszámolt az Encsi Városi Rendõrkapitányság, a Szociális Alapszolgáltatási Központ, valamint 
fontos döntések meghozatalára került sor a helyi adók- és díjak ügyében.

 Az elõzõ évek gyakorlatát követve szociális célú tûzifa támogatás kérelmet nyújtottunk be, mely 
pozitív elbírálásban részesült. 302 m3-re jutó támogatást kaptunk. Ehhez az idén kb. 2 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. 

Ebben az évben a korábbi évekhez 
viszonyítottan több tûzifát tudtunk vásárolni a 
t ámoga t á sbó l ,  e zé r t  a  j ogosu l t s ág i  

jövedelemhatárt megemelte a testület, hogy minél 
több család, vagy kérelmezõ kaphasson 
támogatást. Ennek eredményeként a meghirdetett 
határidõre 312 db kérelem érkezett a Hivatalhoz. 
A támogatás iránti kérelmeket a testület november 
29-i ülésén tárgyalta és bírálta el. A támogatásban 
részesü lõk  számára  az  önkormányza t  
munkagépeivel december 4-8. között  elõzetes 
értesítést követõen  lakcímükre kiszállította. A 
támogatás mértéke átlagosan 1 m3 lett. A képviselõ-testület bízik benne, hogy segíteni tudott a 
település háztartásai nagy részének a téli tüzelõ beszerzésében, illetve annak ingyenes juttatásával.  

Önkormányzatunk  több éves hagyományt követve - a következõ tanévre vonatkozóan is csatlakozott 
a BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázati rendszerhez, s az errõl szóló döntésük 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 Napi rendezvényt  bonyolított le az önkormányzat november 
25.-én, melyre a településen élõ 58 év feletti nõket és a 62 év feletti férfiakat invitálta a testület. 
Örömmel vettük, hogy a 232 fõ meghívott közül közel 160 fõ elfogadta a meghívásunkat



és személyesen is részt vett a rendezvényen. Akik nem tudtak eljönni, a szociális gondozott személyek 
részére a szociális gondozónõk által eljuttattuk az 5.000.-Ft-os Erzsébet utalványt. A további 
érintettek részére, akik a rendezvényen nem vettek részt, értesítést küldtünk a személyes átvételi 
lehetõségrõl.

A korábbi években (2013.-tól) lezajlott szervezeti változások eredményeként 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.
Szeretnénk ezúton is tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy a társulásban fenntartott szociális 
intézményünk jelenlegi vezetõje Vitéz-Ignácz Melinda szülési szabadsága idejére  2017.december 1.-
tõl  a Társulási Tanács dr. Petõ Tamásnét bízta meg a vezetõi feladatok ellátásával.
A 3 település Ináncs, Csobád, Hernádszentandrás  társulásában fenntartott Ináncsi Óvoda továbbra is 
magas szakmai színvonalon végzi a feladatait, melyet az idén lezajlott szakmai ellenõrzések is 
alátámasztanak. 

Nagy örömmel tudatjuk településünk lakosságával, hogy önkormányzatunk jelentõs összegû EU-s 
fejlesztési támogatást nyert bölcsõde fejlesztésre, melyet várhatóan 2018. évben megvalósítunk. A 
bölcsõde szervezetileg az óvodához fog tartozni.
Az év folyamán valamennyi intézményünk zökkenõmentesen mûködött, a település üzemeltetés 
feltételeit is biztosítottuk. Ezt 2018. évben is szeretnénk tovább folytatni, a meglévõ - és bõvülõ 
intézményhálózattal és dolgozói létszámmal.

Képviselõ-testületünk novemberi ülésén tárgyalta a jövõ évi adó - és díjtételeket. Ennek során a 
testület emelésrõl továbbra sem döntött egyetlen díjtételnél sem. 

Tájékoztatásul a helyi adó tételeket az alábbiakban ismertetjük, melyek 2013.évi szinten vannak 
jelenleg és változatlanok maradnak a 2018. évre:

· 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 2017. évi Start közfoglalkoztatási programok március 1.-én elindultak.
Az elõzõ lapszámokban részletesen ismertettük az egyes programelemeket, a foglalkoztatni tervezett 
létszámot és az egyes programokhoz megítélt támogatási összegeket.

Az év során átlagosan  napjainkban is  jelentõs számú, közel 120 fõ foglalkoztatása történik. 
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Legnagyobb létszám a mezõgazdasági 
programokban volt az év során foglalkoztatva.
 Ebben a körben növénytermesztés és 
állattenyésztés zajlik továbbra is. 
A helyi sajátosságok programjai körében 
jelenleg is folyamatosan történik a régi orvosi 
szolgálati lakás belsõ felújítása, melynek 
elkészülte után az épületet közösségi célokra 
kívánjuk hasznosítani. 
A közfoglalkoztatási programok keretében 
õszre megtörtént a régi (Kossuth úti) óvoda 
épület tészta üzemmé történõ átalakítása, 
megújítása. Az elmúlt évben megtörtént a 
nyílászárók cseréje, tetõ héjazat bitumenes 
lemezzel fedése, valamint a külsõ szigetelés. 

Ebben az évben valósult meg az eddig 
kizárólag kézi gyártás jelentõs 
g é p e s í t é s s e l  t ö r t é n õ  ü z e m m é  
fejlesztése. Ehhez jelentõs állami 
támogatást kapott önkormányzatunk. 

Bízunk benne, hogy hamarosan jelentõs mennyiségû, és 
nagyobb választékú házi tésztával tudjuk ellátni nemcsak 
saját településünket, hanem a környezõ konyhákat is.

·  Egyéb fejlesztési munkálatok
Az elõzõ tanév végével elkezdõdött a 
közétkeztetést biztosító konyhánk felújítása, 
melyet a tanév kezdetére sikerült befejezni. A 
közel 40 m Ft-os beruházás által sikerült a 
több évtizede mûködõ konyha épületének a 
teljes közmû rendszerét, belsõ burkolatait 
megújítani. A beruházás tartalmazott néhány 
milliós összegben eszközök beszerzését is, 
mely nem fért bele a pályázatba teljes 
körûen. Büszkék vagyunk a korszerû, a 
hatályos szakhatósági elõírásoknak 
megfelelõ konyhánkra, melyet BM 
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támogatásból és saját forrásból valósítottunk meg.
A konyha felújítását követõen a belsõ udvar rendezését, csapadékvíz elvezetését és újra aszfaltozását 
is elvégeztük.

· Pályázatok
- A fentiekben már említettük, azonban itt is kiemelten kívánunk tájékoztatást adni 
bölcsõde pályázatunkról. Az elmúlt évben benyújtottuk 3 csoportos bölcsõde kialakítására 
TOP-os pályázatunkat, mivel településünk számára ez jogszabályi kötelezettség. Pozitív 
bírálati döntést követõen 167 mFt-ot kaptunk, melynek a felhasználására, a projekt 
megvalósítására 2018. évben kerül sor. A helyszín az óvoda melletti  volt iker szolgálati lakás  
ingatlan lesz. 
- BM pályázati forrásból 1,6 mFt-ot nyertünk a Széchenyi utca felújítására, melyet saját 
forrással is kiegészítünk. 2018. évben tervezzük a felújítást. 
- Továbbra is pályázunk VP-s forrásra, a konyhai eszközök további cseréjére és 
modernizálására.
- Újabb ingatlant vásárolt önkormányzatunk, a Rákóczi út 65. Szám alattit, mely 
ingatlan hasznosítását a közfoglalkoztatási programban tervezzük.

Közérdekû információk:

Megújult a település ünnepi dekorációja, díszkivilágítása. Bízunk benne, hogy a karácsonyi 
ünnepi hangulatot sikerül Önök számára is ünnepélyesebbé tenni.

·Év végi munkarend és kifizetések
 Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal év végi és jövõ év elejei munkarendje szerint az utolsó 
ügyfélfogadási nap 2017. december 20. (szerda) 12 óra 
 2018. év elsõ munkanapja január 3. (szerda).
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.

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

Békés, Boldog Karácsonyt, sikeres Új Évet Kívánunk!

Ináncs Község Önkormányzata Képviselõ-testülete nevében is:

                  Kiss Péter                                                                             Nagyné Halmai Katalin
               polgármester                                                                                         jegyzõ
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      A csillag nyomát követve eljutni Krisztushoz! / Máté 2: 9. /

Az embernek szüksége van az életben valamire, ami utat mutat neki, amely mentén nem 
téved el, valamire, amit követni érdemes és lehet az élet vándorútján.

A napkeleti bölcsek az elsõ karácsony elõtt észrevettek egy csillagot, egy ragyogó égitestet, 

amely elvezette õket Betlehemig, Jézus Krisztus jászolbölcsõjéhez. Tudták, hogy ez égi 

jele annak, hogy valahol születik egy nagy király, olyan jel, amelyet követni kell, amely 

meghatározza életüket, sõt az egész világét.

Azóta is ragyog a betlehemi csillag. Õrzik emberi szívek, õrzik templomok, 

templomtornyok százezrei, õrzi az Ige, és õrzi az Isten ennek a csillagnak a ragyogását.

Aki olyat keres, amely öröktõl fogva van, és örökké ragyog, amelyet követve soha el nem téved, az a napkeleti bölcsek 

csillagát keresse. Azt, amely Jézus Krisztushoz vezet el.

Egy ember oly sok utat, irányt mutató elvet választhat magának. Különösen most a XXI. században, ebben a 

megállíthatatlanul fejlõdõ, sokszor eszeveszett világban, amely könnyen emeli fel az embert, de könyörtelenül ejti is a 

porba. Annyi mindenbe lehet kapaszkodni, szinte megszámlálhatatlan lehetõséget kínálnak, de vajon biztos-e az a 

pont, amibe az emberek többsége fogódzik?

A Közel-Keleti égen is rengeteg csillag fénylett egykor. Ám a napkeleti bölcsek ki tudták választani azt az egyet, az 

igazit, amely Isten Fiához, Krisztushoz vezette õket. Oda, ami örök, amelynek igazsága megáll, a megszületett 

Megváltóhoz, aki értünk is meghalt, hogy bûneinket megbocsássa az Isten, hogy az õ szeretetébõl nap, mint nap 

táplálkozzunk, és aki feltámadásával reményt adott a halál és elmúlás világában az embernek.

Ezen a világon minden elmúlik, csak Isten örök és az Õ szeretete. Bármi másba is keresnénk kapaszkodót, csak a 

múlandóság darabját tudjuk megmarkolni.

Pedig ki ne keresné az örök szeretetet. Ki ne szeretné, hogy gyermekei unokái felett akkor is ott õrködjön a 

gondviselés, amikor mi már nem leszünk. Ki ne vágyna arra, hogy az élet legnehezebb, legfájóbb pillanataiban legyen 

valami remény a szívében.

Csak Istennél találhatjuk meg ezt. Békét, szeretetet és reményt. Csak a hit az, amely a betlehemi csillag, Jézus Krisztus 

útján örök fogódzót talál erre az életre. Ebben a hitben szeretne erõsíteni minket a mi Urunk ezen a karácsonyon.

Azon az úton járva, ahol Krisztus ragyogó csillagát követi az ember, nem pusztaság, nem sivárság, nem lelki 

szegénység vár.

A napkeleti bölcsek is a világ országútjain mentek Betlehem felé. Mi is azokon járunk. Életünket szegélyezik a világ 

szépségei. Szeretteink, munkánk, egészségünk, nevetés, szórakozás, boldog pillanatok. Ezeken át vezet bennünket az 

élet országútjain a betlehemi csillag, és irányt mutat, hogy bármerre is haladunk, bármilyen kincseit is kapjuk meg az 

életnek, mindig a szeretet, a hit, a másik ember tisztelete, és Istenünk akarata legyen az iránytûnk. Ez pedig csakis 

akkor valósulhat meg, ha Krisztus bennünk él, ha az örökké ragyogó betlehemi csillagot nem tévesztjük el szemünk 

elõl.

A napkeleti bölcsek úgy gondolták, hogy a világ királya, akinek csillagát követték Heródes palotájában Jeruzsálemben 

születik meg. Fényben, pompában, ragyogásban. Az emberi értelem ezt diktálta nekik. Ám ott csak az álnok királyt, 

Heródest találták, akirõl feljegyezte a történetírás, hogy saját családjának sok tagját is lemészároltatta, ha érdekei azt 

diktálták.

Azt hiszem, mindannyian tudnánk mesélni arról, mi mindent takarhat a csillogás. Korunkban különösen is, amikor 

már szinte nem is a termék a fontos, amit megvásárolunk, hanem csupán az, hogy milyen a csomagolás: fényes, 

látványos, szemet gyönyörködtetõ, ragyogó. Szinte elbolondítják vele az embert, a gyerekeket. És mikor kibontjuk, 

akkor vesszük észre, hogy fabatkát sem ér.

Azt gondolom, ha magunkba nézünk, tudjuk, hogy az életben is az egyszerû, a nemes, a szerény az, ami értéket hordoz.

Ezért egyszerûen hirdetjük, hogy Isten szeret minket. Áld és magához ölel. Meggazdagít minket azokkal, akiket 

szerethetünk, õriz bennünket, erõt és reménységet ad.

A karácsonykor megszületett Krisztus, aki egyszerû körülmények között jött el erre a világra, egy csendes betlehemi 

istállóban, nem Heródes ragyogó palotájában, nem felékesített vendégfogadóban, Õ hordozta el bûneinket, Õ váltott 

meg minket a golgota keresztjén.

Ez a Krisztus az, aki megtarthat minket ezen a karácsonyon is, és egész életünkben. 

Ezen gondolatokkal kívánok áldott, békés karácsonyt minden keresztyén testvéremnek.

    Demeter Zoltán országgyûlési képviselõ úr karácsonyi írása  
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Ináncsi tanulók erdélyi körútja

Az Ináncsi Arany János Általános Iskola 10 hetedik osztályos diákja és két pedagógusa, 2017 
szeptember 11-15 között tanulmányi kiránduláson vett részt Erdélyben, a „Határtalanul” pályázat 
keretében. Az ötnapos út során a Partiumtól Székelyföld szívéig jutottunk. Elsõ nap Nagyszalontán a 
Csonka-toronyban az Arany emlékkiállítást tekintettük meg, majd iskolánk névadójának szülõházát 
kerestük fel, és koszorút helyeztünk az emlékház falára. Utunkat Nagyváradon folytattuk. Rendhagyó 
történelem órát tartottunk a Fõ téren, majd felkerestük az Ady Endre Líceum mellett található 
szoborcsoportot. Felidéztük Nagyvárad szerepét a magyar kultúra történetében. Kalotaszentkirályon 
zárult elsõ napunk, ahol vendéglátóink a helyi tájházban megmutatták a Kalotaszegi népmûvészet 
csodálatos darabjait. Másnap Kolozsvár felé vettük az irányt. Megnéztük a Kolozsvár jelképének 
számító bronz szoborcsoportot, a Szent-Mihály templomot, és Mátyás király szülõházát. Délután 
Gyulafehérvárra indultunk. A Székesegyházban koszorút helyeztünk el Hunyadi János sírjánál. Estére 
érkeztünk meg második szálláshelyünkre, Székelykeresztúrra. Harmadik napunkon megtekintettük 
Székelyföld páratlan természeti ritkaságait, a Gyilkos-tavat és a Békás-szorost.  A szálláshelyünk felé 
tartva megálltunk Csíksomlyón, Mádéfalván, Homoródfürdõn, és Székelyudvarhelyen.  Negyedik 
napunkon délelõtt meglátogattuk a Székelykeresztúri Petõfi Sándor Általános Iskolát. Nagyon 
szívélyesen fogadtak bennünket. Betekintést nyertünk a határon túli magyar diákok életébe. 
Megnéztünk egy tanítási órát, utána pedig együtt kézilabdáztak és fociztak a gyerekek. Délután 
felkerestük a világhírû parajdi sóbányát. Útközben Korondon megcsodáltuk a helyi kézmûves 
mesterek remekeit, és megálltunk Farkaslakán Tamási Áron sírjánál. Ötödik nap délelõtt sétát tettünk 
Segesváron, a történelmi belvárosban. Az óratorony látványa lenyûgözõ volt. Megnéztük a Petõfi 
Múzeum kiállítását, és megkoszorúztuk az 1849. július 31-i csata emlékmûvét. A kirándulás során 
megtapasztaltuk az erdélyi emberek vendégszeretetét, és élményekben gazdagon tértünk haza.

                               Nagy Endre 
                                   Igazgató

Nagyváradon Ady társaságában
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Hírek az iskola életébõl

Õsszel tanulmányi és sportversenyeken vettek részt diákjaink. A Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivál 

mesemondó versenyén Lengyel Simon 3. osztályos tanuló különdíjban részesült. A Baktakéki Körzeti 

Nyelvhelyességi Versenyen Szender Zoltán a 7.osztályosok versenyében második helyezést ért el. A Körzeti 

Mezei Futóversenyen a 7.-8.osztályosok csapatversenyében a lányok harmadik helyen végeztek. 

Októberben az „Állatok Világnapján” rajzpályázatra került sor iskolánk tanulói között. Ezen kívül 

természetvédelmi totón is összemérték tudásukat a gyerekek.

November a pályaválasztás hónapja volt. Végzõs diákjaink 8-án 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 üzemlátogatásokon vettek részt: a 

lányok az Éva Cukrászdát, a fiúk az Abaújdevecseri  ALFAFÉM Bt-t keresték fel. Rendhagyó osztályfõnöki 

órán Malinkó András az Encsi Váci Mihály Gimnázium igazgatóhelyettese, és Rácz László, az Aba Sámuel 

Szakképzõ iskola igazgatója a továbbtanulási kínálatukról tájékoztatták a tanulókat. Pályaorientációs nap 

keretén belül több szakma képviselõje (védõnõ, óvónõ, szociális munkás…stb) látogatott el iskolánkba, és 

mondta el személyes tapasztalatait a munkájával kapcsolatban. Ebben a hónapban helloween partit tartottak 

a felsõ tagozat angol szakkör diákjai. Nagyon tetszett az új kezdeményezés.

December 6-án az alsó tagozatosok az 

osztálytermeikben köszöntötték a 

Mikulást. Bizonyára minden gyerek 

nagyon jó volt, mert senki sem kapott 

virgácsot!

December  20-án  ünnepel tük  a  

karácsonyt. Napokkal elõtte adventi 

díszbe öltözött az iskola. Az ötödik 

osztályos tanulók pásztorjátéka nyitotta 

meg az ünnepet, melyet az iskola 

karácsonyfájának a díszítése követett.  

Az SZMK kezdeményezésére immár 

ötödször tartottunk „adventi vásárt”. Óriási sikere volt. Sok szülõ és gyermek töltötte vidám hangulatban a 

szerda délelõttöt, és értékes vásárfiával gazdagodott. Ezzel a nappal  kezdetét vette a téli szünet. 

Minden kedves tanítványomnak és családtagjainak boldog 

karácsonyt  és sikerekben gazdag újesztendõt kívánok!

                                                                                                                                                   

    Nagy Endre  

 igazgató 
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Az Ináncsi Óvoda hírei
Az új nevelési évben sokféle, változatos tevékenység, rendezvény valósult meg az Ináncsi Óvodában, 
valamint tagintézményeiben, a Csobádi Tagóvodában és a Hernádszentandrási Óvodában. 
Továbbra is szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe közösségi oldalunkat, ahol megtalálhatók az 
aktualitások:  

Ízelítõ képekben
Szüret Ináncson, Fancsalban

             

                  Gyümölcsnap                                  1956. október 23-ra emlékeztünk a községi ünnepségen

https://www.facebook.com/inancsiovoda/
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Õszi pedagógiai napok

                                   Workshop, mûhelyfoglalkozás

XV. Õszi vásár és Játszóház                   

                                            A szépkorúakat köszöntöttük   

                                                                                          Sikeres Gyakornoki 
   minõsítõ vizsga         
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                                                               Mikulásvárás

                                                                                

                                                                                    óvodapedagógusok mesejátéka

                                                                                                Advent  

            Mindenkinek békés, boldog ünnepeket              
kívánunk!     

   Az Ináncsi Óvoda dolgozói és gyermekei        
    nevében:      

 Rácz Zita 
óvodavezetõ                                                                            
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ODAFIGYELÉS AZ ÉLETÜNKRE
Mit kezdjen magával az ember? Sokszor, ha nem is így konkrétan de, rákérdezünk létünk értelmére, látván 
emberi sorsokat, amelyben vannak sikerek és kudarcok, örömök és bánatok, eltékozolt, vagy boldog életek.  
Mérlegre tesszük saját magunkat is. Mi hol vagyunk ezek között és merre tarunk? Boldognak mondható az 
életünk? Van, amikor megkörnyékez bennünket az irigység és a káröröm.  El szeretnénk venni másoktól azt, ami 
nekünk nincs. Az már ritkább eset, ha örülni tudok mások boldogulásának, nem pedig bajának. Ezek megélése az 
életünk lejtõje, irányt kell változtatni! Boldog ember boldogítani akar, vagyis dolgozik azon, hogy a jó még jobb 
legyen. A boldogtalan ember a jó örömének a hiányában szenved, ezért sajnos, azt adni nem tudja, van, aki elvesz 
és terheket rak. Mit is keresek az életben és mit teszek? Talán keresem a magam helyét a világban. Szent Ágoston, 
aki kalandos utat járt be, hogy önmagára találjon ezt mondta: „Nyugtalan a mi szívünk Uram, amíg meg nem 
nyugszik benned, mert magadnak teremtettél bennünket”. 
Úton lévõ vándorok vagyunk, de ne legyünk céltalan vándorok! A három napkeleti bölcs is elindult, bízván 
abban, amit a tudásuk alapján kiszámítottak, hogy megtalálják a nagy Királyt, akinek a csillagok állása is jelezte 
érkezését. Az út mindig tele van veszélyekkel, nem lehet tudni, hogy útközben még mi fog történni, de ez ne 
térítsen el a céltól. Természetesnek látszott, hogy Heródes palotájában keressék, így gondolkodott az ember, de 
megtévesztõ volt az ember gondolkodása, mert a nagy király máshol volt, a szegények és a világ számára 
legkisebbek között. Nem is értették az emberek, mint ahogy most sem. Meglepõ volt a jövetel és fogadtatás is. 
Mondhatnák, miért volt ez jó a három bölcsnek, mi haszna volt belõle? Még csak közük sem volt hozzá, sem 
pedig rokoni szálak nem fûzték õket. Miért tehát? Hajtotta õket a vágy megismerni az akkor még láthatatlant, és 
mertek hinni benne, nem számít, mások mit mondanak, vagy bolondnak tartják õket, a tudásuk megsejtette velük, 
hogy van valami nagyobb annál, amit nem látunk, és ez be is bizonyosodott. Ezt már tõlük senki nem veszi el. 
Talán a hívõ embert azért nem értik sokan, mert azt, amirõl õk meg vannak gyõzõdve, mások még nem élték meg, 
ö viszont ennek már a birtokában van.  Az út tehát nem könnyû, tele van súrlódással. Van, aki csatlakozik hozzád 
és veled együtt halad, van, aki elszakad tõled, de vannak az úton állók is. Egyik része fékezni fog, a másik viszont 
éppen rád várt, hogy segíts rajta. Legyél bölcs, és ne tévesszen meg célodtól.
Az a tapasztalatom, hogy a legtöbb ember valaminek a hiányában szenved. Egyik része bezártságba menekül, a 
másik eltereli magáról a figyelmet és folyton másokról beszél. Sajnos így a hiánya megmarad, mert nem keresi, 
vagy talán nem találja a megoldást, nem tölti be õt Isten elégsége. Emberek sebeinek nem lehet örülni! Inkább 
könyörülettel és irgalommal lenni feléjük. Jézusról a próféták azt mondták:  „a megtört nádszálat nem töri össze 
és a pislákoló mécsbelet nem oltja ki”. Ez a lelkület követendõ és jó. Másokra több terhet nem rakni, és azt a kis 
örömteli reményt, ami még pislákol benne, hogy az Isten õt is szereti, nem elvenni kell, különben jót nem fog 
szülni.  A keresztény dolga, jobbá tenni ezt a világot, élhetõbbé tenni otthonunkat, szeretetteljes környezetet 
kialakítani, építõnek lenni és felemelni az elesetteket….
Ezt az újságot nemcsak a hívõ ember olvassa, hanem még a hitét nem gyakorló, vagy az Istent nem ismerõ is, és 
lehet, hogy nekem szegezik a kérdést: Mi közöm az õ életükhöz? Miért is kellene neki bizalmas viszonyba kerülni 
az Istennel? Miért lesz ez nekem jó? Mi hasznom van belõle?
Isten nem a haszonra épít, hiszen túláradó bõségben van mindennel és mindenkinél. A szeretetnek nincs haszna, 
hanem inkább eredménye. Ennek a falunak a szellemiségét és lelkületét az itt lakók alakítják és hogy milyenné 
válik, az rajtad is múlik. Jobbat és szebbet akarok e, vagy megelégszem a panasszal. Jobb világhoz jó akaratú és 
tenni akaró ember szükséges. Gondoljunk csak bele, milyen lenne ebben a faluban élni akkor, ha mindenki 
elfordulna egymástól, ha nem lennének itt barátaink, nem lennének szeretteink, akiket látogatnánk és jókat 

beszélgetnénk? Nem lenne semmi itt tartó erõ, ami 
maradásra bírna! Leginkább szeretethiányosak vagyunk, 
ami, ha eltûnik, sajnos holttá tenné a falut, de még az 
életünket is. Ezzel csak azt akartam mondani:  hogy az 
ember nemcsak önmagának él, hanem másokért is, akiket 
Isten mellénk rendelt, akár akarva vagy akaratlanul is, de 
oda kell figyelnünk egymásra! Mindig embertársam javát 
keresve és magam elõtt látva azt a fohászt:” Uram, hacsak 
rajtam múlik, add, hogy ne veszítsek el senkit azok közül, 
akiket nekem adtál” ezt próbálja az Egyház a szívekbe 
ültetni.

Karácsony meghittsége, Jézus Krisztus születése hozzon 
örömöt és békét otthonainkban.

Puskárik Zoltán 
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Karácsonyi „himnusz”

(Ismeretlen szerzõ)

Ha a házamat fenyõágakkal, gyertyákkal, égõkkel és csilingelõ harangocskákkal díszítem 

fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervezõ.

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket 

fõzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elõ, de a családom felé nincs bennem 

szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnõ.

Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket zengek, és 

minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez 

semmit nem használ nekem.

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi 

ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor 

nem értettem meg, mirõl is szól a karácsony.

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.

A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.

A szeretet barátságos az idõ szûke ellenére is.

A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és 
odaillõ asztalterítõ van.

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy 
vannak, és útban tudnak lenni.

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktõl kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg 
épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltûr.

A szeretet soha el nem múlik.

A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak.

De a szeretet ajándéka megmarad.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött 
Fiát adta odaérte, hogy mindaz, aki Õbenne hisz, el 
ne vesszen, hanem örök élete legyen.”                                                      

(Ján 3, 16)

Szeretetteljes, áldott Karácsonyt kívánok mindenkinek!

Tyukodi atya
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Kedves Olvasó!

Az Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ immáron 9 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 munkája során igyekeztünk minél magasabb 
színvonalra emelni szolgáltatásainkat. Az egyéni 
segítségnyújtáson és a kiscsoportos foglalkozásokon kívül 
nagy hangsúlyt fektettünk a közösségépítésre is. Ezen 
utóbbira nyújtott kiváló lehetõséget az év õszén az 
emlékezetes kirándulás Tokaj városába.

A kikapcsolódást egy hajókirándulással kezdtük a Bodrog és 
Tisza folyókon, majd elfogyasztottunk egy tartalmas ebédet 
az egyik helyi csárdában. A pihenni vágyók fagylaltot, kávét 
fogyasztottak a Tiszaparton, míg az aktívabbak városnézõ 
vonatozáson vettek részt. A hazautazást vidám nótázás 
jellemezte.

A Szociális Alapszolgáltatási Központ hírei

Októberben került sor a hagyományosan 
megrendezett Szépkorúak õszi mulatságára, 
ahol mind az öt település ellátottjai képviselték 
magukat. A rendezvényen fellépett az ináncsi 
R o z m a r i n g  D a l k ö r ,  v a l a m i n t  a  
hernádszentandrási Szivárvány Társulat. Az 
uzsonna elfogyasztása alatt élõzene szólt, mely 
sokakat táncba csalogatott.
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Novemberben tovább folytatódott az idõskorúak 
elõtti tiszteletnyújtás, immáron nem csak az 
intézmény ellátottjai részére, hanem Ináncs minden 
szépkorúja számára. A rendezvényre az általános 
iskola tornatermében került sor.

Advent beköszöntével minden 
klubban kezdetét vette a készülõdés, a 
decemberi ünnepkörhöz tartozó 
népszokások megbeszélése, a 
mikulás ünnepségek  megrendezése, 
a fadíszítés és ajándékkészítés. 

A magam nevében szeretnék elköszönni minden kedves olvasótól, mivel 
gyermekem születésének várása elszólított intézményvezetõi 
feladataimtól. Ezen teendõket Dr. Petõ Tamásné vette át, akinek 
ezúton kívánok eredményes munkát az elkövetkezõ idõkre!

A Szociális Alapszolgáltatási Központ hírei

Képek az I. Lángosfesztiválról



A Közmûvelõdési Központ és Könyvtár hírei16
Tisztelt Olvasó!
A Közmûvelõdési Központ és Könyvtár - IKSZT a szociális intézmény 
együttmûködésével lehetõségeihez mérten igyekszik minél több szabadidõs, 
szórakozási lehetõséget biztosítani a helyi lakosok számára. A Könyvtár és 
Teleház 10.00-17.00 óráig áll a látogatók rendelkezésére minden hétköznap. 
Ebben az évben 130.000 Ft-os könyvtárfejlesztést hajtottunk végre, melybõl fõleg az általános és 
középiskolai kötelezõ és ajánlott irodalmat fejlesztettük.A könyvtár sok szeretettel várja gyermek, ifjú és 
felnõtt olvasóit. 

Az intézmény több helyi programnak helyt adott, mint például az ináncsi Német és Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatok által rendezett Lángos Fesztiválnak, majd a német nemzetiségi találkozónak, 

Október 22-én vasárnap került sor az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett 

megemlékezésünkön. 
A mûsorban felléptek az ináncsi óvodások és az Arany 
János Általános Iskola tanulói, az ünnepi beszédet pedig 
Török Dezsõ, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Közgyûlés elnöke prezentálta.

Az intézmény záró rendezvénye  az Ináncs Község 
Önkormányzatával való együttmûködésben 
megvalósuló - 2017. december 22-én (pénteken) 
16.00 órai kezdettel megrendezendõ MINDENKI 
KARÁCSONYA lesz, melyre szeretettel várunk 
mindenkit!
„A jótett gazdagabbá tesz, az igazi ajándék mi magunk lehetünk. Az ajándék az, ami gyógyít, nyugtat, 
bátorít, erõt ad, a közelgõ szent karácsony pedig jó alkalom, hogy Mennyei Atyánk példájára, aki Fiát 
küldte el nekünk a Földre, mi magunk legyünk szeretteinknek az áldás, az igazi ajándék.”
Böjte Csaba atya szavait idézve kívánok
Áldott Karácsonyt és Boldog Új Esztendõt minden Kedves Ináncsi Lakosnak!
                                                                                                                                     Vitéz-Ignácz Melinda
                                                                                                                                         Intézményvezetõ

v a g y  a  M a g y a r  

Vöröskereszt véradók 

tiszteletére rendezett 

eseményének.



17Sporthírek
                                            Kedves Ináncsi lakosok!
Az elõzõ tájékoztatásom óta nem sok esemény történt labdarúgó szakosztályunk körül!
A rövid nyári szünet alatt több felkészítõ mérkõzést játszottunk. A 2017-2018-as bajnokságot a Megyei II. 
osztály Keleti csoportjában folytatjuk, új csapatok, új települések /községek, sõt városok/ csapataival kell 
felvennünk a versengést! Ifjúsági és felnõtt csapatunk 44 igazolt játékossal rendelkezik, sajnos mérkõzésrõl 
- mérkõzésre nem tudok kétszer ugyanazon játékosokkal szerepelni. Sok a  hiányzó, sérült, eltiltott 
mérkõzésrõl-mérkõzésre.
Köszönöm szurkolóimnak, hogy a nem jó szereplés ellenére látogatják hazai mérkõzéseinket. Köszönöm 
támogatónknak és segítõimnek, hogy a rossz szezonunk után is aktívan kiveszik részüket a labdarúgással 
kapcsolatos tennivalókból. Nem utolsó sorban köszönöm mindazon játékosoknak, akik szívük ügyének 
érzik a futballt és hellyel - közzel próbálnak érte tenni valamit. Összességében köszönöm mindenkinek, akik 
valamilyen módon segítenek, hogy ez a kis közösség együtt maradjon.
Az idén is szeretnénk megrendezni a hagyománnyá vált Karácsony Kupát!
Várom segítségüket, szponzorálásukat úgy természeti, mind anyagi támogatásukat.
A torna idõpontja: 2017.  December 27.-28.

Nevezési díj: 8000Ft / csapat

Helye: Ináncsi Arany János Általános Iskola Tornaterme

Díjazások: 1.Vándorserleg + kísérõ kupa, oklevelek + ajándék

                   2. Serleg + ajándék + oklevél

                   3. Serleg + ajándék + oklevél

Díjazzuk: Legjobb kapus, játékos, góllövõ

                 Serleg + oklevél + ajándék

Várom a nevezéseket, és mindazokat, akik e két nap alatt ki akarnak kapcsolódni, feledni a mögöttünk lévõ év 

fáradalmait.

Egy kérésem lenne azok felé, hogy akik csak a rosszat látják úgy bennem, mint segítõimben és játékosaimban, 

próbáljanak meg saját magukkal és problémáikkal foglalkozni. Tisztelet a kivételnek. 

A falu lakosságának Áldott Békés Karácsonyt, és örömökben, egészségben gazdag, Boldog Új Évet Kívánok!

                                          

HAJRÁ INÁNCS!!!

        Tisztelettel:

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!

Megjött a tél, itt a hideg. Ilyenkor az emberek igyekeznek behúzódni a meleg szobába, s bent eltölteni az 
idõt. Ha ti is elfáradtatok a kinti játékokban akkor a szobában társasjátékkal is elüthetitek a nap hátralévõ 
részét. Egy téli játéklapot találtok itt, a bábukat és dobókockát másik játékból vehetitek el (csak a végét 
majd tegyétek vissza a helyére). Ha nincs bábutok, akkor valamilyen terméssel (kukorica, bab stb., vagy 
mûanyag kupakokkal) helyettesítsétek. Jó szórakozást kívánok a játékhoz!
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