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Tisztelt Ináncsi Lakosok!

Hagyományainkhoz híven, helyi újságunk 2016.évben 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 február 18.-án tartott ülésén fogadta el a 2016. évi költségvetését, 270.200 e Ft eredeti 

bevételi és kiadási elõirányzattal. Ez az összeg az elõzõ évhez képest közel 50 millió forintos emelkedést 

mutat, amely azonban nem annak a következménye, hogy emelkedett volna az állami támogatások, vagy a saját 

bevételeink nagyságrendje, hanem feladat bõvülésébõl és az ahhoz kapcsolódó állami támogatás-növekedésbõl 

adódik.

Az önkormányzatok finanszírozási metodikája ebben az évben tovább szigorodik. Az állam által feladatalapú 

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.) 

Az alulfinanszírozottság jellemzõ mutatója az is, hogy a Közös Hivatalok finanszírozása is a 2013.évi szinthez 

képest csökkent, a közszolgálati dolgozók illetményét nem emelték 8 éve, a kiadásaink évrõl-évre emelkednek, a 

hiányzó összeget a társult önkormányzatok adják össze.

Önkormányzatunk 2016-ban is fenntartja a korábban kialakított és jól mûködõ intézmény hálózatát, 2 

intézményünk az elmúlt évtõl további csatlakozó településekkel bõvült.

Az Ináncsi Óvodához szeptember 1.-tõl újra csatlakozott a hernádszentandrási Óvoda, mellyel a csoportok száma  

Csobádot is figyelembe véve  5-re növekedett. Az Ináncs-Forró-Fancsal Szociális Alapszolgáltatási Központ 

2015.01.01.-tõl már 5 településre kiterjedõen végzi a szociális alapellátási feladatokat, mivel az intézményhez 

csatlakozott Csobád és Hernádszentandrás. 2016 január 1.-tõl a szociális alapszolgáltatások köre kibõvült a 

családsegítéssel, mely szolgáltatást Balázs Edit családgondozó által tudnak igénybe venni az érintettek Ináncs, 

Csobád és Hernádszentandrás településeken. További társult intézményünk az Ináncsi Közös Önkormányzati 

Hivatal, saját intézményként mûködik továbbra is a Közmûvelõdési Központ és Könyvtár. Továbbra is tagjai 

vagyunk az Encsi Többcélú Kistérségi Társulásnak, melynek keretében kötelezõ feladatokat láttatunk el, mivel 

így a leggazdaságosabb a mûködési forma, belsõ ellenõrzés, orvosi ügyelet ellátása tekintetében. 
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A lakosság részére továbbra is biztosítjuk a következõ önkormányzati támogatásokat: kedvezményes étkeztetés  

az étkezési térítési díjak 4 éve nem emelkedtek - BURSA támogatás, új támogatási formaként a települési 

támogatás, valamint az idõsek nappali ellátásához kapcsolódó támogatás.

Ebben az évben, új, állam által támogatott ellátási formaként indul a szünidei gyermekétkeztetés, mely a nyári 

étkezés támogatását kibõvíti a tavaszi, õszi, téli szünet 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.

A korábbi évek pályázatai befejezõdtek, jelen idõszakban indulnak az új ciklus pályázati kiírásai. Jelenleg 

folynak az egyeztetések a pályázati témakörökrõl és a településenként benyújtandó egyes pályázatokról, ezért 

jelenleg konkrétabb információt nem tudunk közölni. Ebben az évben pályázati elképzeléshez kapcsolódóan 

ingatlan vásárlást tervez önkormányzatunk, melynek további hasznosítását közösségi célokra tervezzük, 

pályázati forrásból.

Közfoglalkoztatás:

Ebben az évben is folytatjuk a tevékenységünket a Start közfoglalkoztatás különbözõ programjaiban, mivel ez 

településünkön közel 5 éve bevált és a kormányzat által kiemelten támogatott értékteremtõ foglalkoztatási forma. 

Ezt a lehetõséget kihasználva kívánunk minél több munkanélkülit foglalkoztatni, melynek révén segítjük a 

foglalkoztatásban résztvevõk jobb megélhetését, jelentõs fejlesztést tudunk elérni a településen és 

intézményeinkben is.

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

Az alábbiakban ismertetjük az évre tervezett programjaink fõbb adatait:

Mezõgazdasági program  2016.03.01-2017.02.28. - 80 fõ foglalkoztatása. 

Bér+járulék: 90.517.836 Ft 100 %-ban támogatott

Dologi:            26.120.239 Ft 87,5 %-ban támogatott, támogatás összege: 22.855.210 Ft

13 % önerõ: 3.265.029 Ft

2 db földterület vásárlása    1.000.000 Ft.

Polikarbonátos növényház  4.500.000 Ft.

MTZ traktor                        4.500.000 Ft.

Helyi sajátosság program  2016.03.01-2017.02.28. - 35 fõ foglalkoztatása.

Bér+járulék:     40.824.624 Ft 100 %-ban támogatott

Dologi:                  8.832.837 Ft 94,28 %-ban támogatott, támogatás összege: 8.328.102 Ft

     7 % önerõ: 504.735 Ft

Ebben fut a tészta program is.
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Belvíz program  2016.03.01-2016.12.31. - 15 fõ foglalkoztatása.

Bér+járulék: 13.845.080 Ft 100 %-ban támogatott

Dologi:               2.854.198 Ft 100 %-ban támogatott

Belterület program  2016.03.01-2016.11.30. - 15 fõ foglalkoztatása.

Bér+járulék:    12.460.572 Ft 100 %-ban támogatott

Dologi:              2.651.506 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.

Ebtartás!

Ezúton is felhívjuk az eb tartók figyelmét az ebek kötelezõ oltására és chipeztetésére (aki ezt még 

elmulasztotta)! 

Ezúton közzétesszük az Ináncsra tervezett eboltások idõpontját:

2016.04.05.-én       9-12 óra között         Hivatal,

2016.04.05.-én      13-15 óra között        régi Tsz bejárat,

2016.05.12.-én      9-11 óra között          Hivatal,

Háznál oltás:

2016.04.06.-án      9 órától,

2016.05.12.-én    11 órától, elõzetes jelentkezés után, melyet az eboltás helyszínén, vagy a 30/623-2766 

telefonszámon lehet megtenni.

Az eboltáshoz 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 ebtartók 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.

Önkormányzatunk nevében valamennyi ináncsi lakosnak kellemes, békességben és szeretetben 

eltöltött Húsvéti Ünnepeket Kívánunk.

      Kiss Péter                                                                                              Nagyné Halmai Katalin

       polgármester                                                                                                             jegyzõ
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 Hírek az Iskola életébõl

A hagyományos  farsangi  
karnevált február 5-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 
c s o d á l a t o s  j e l m e z e i k b e n  
fergeteges karneváli hangulatot 
teremtettek. Idén is sok volt a 
csoportos jelmez. Köszönetem 
fejezem ki minden szülõnek és 
nagyszülõnek a fáradtságos 
munkájáért, amit a jelmezek 
készítésére fordított.

Március 11-én ünnepeltük 
az 1848-as forradalom és 
s z a b a d - s á g h a r c  1 6 8 .  
évfordulóját.

A színvonalas mûsort a 

hetedik osztályosok adták. 

Az ünnepséget Szedlák 

Imre tanár úr szervezte.

Húsvét közeledtével minden kedves olvasónak vidám locsolkodást, és 

kellemes ünnepeket kívánok!

Nagy Endre 

igazgató

Tavaszi szünetünk március 

23-án kezdõdik és március 

30-ig tart. 

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

Óvodánkban nagyon tartalmasan, 

tevékenyen telnek a napok. A téli 

idõszakban is sokféle, változatos 

tevékenységet biztosítottak az 

óvodapedagógusok a gyermekek 

k é p e s s é g f e j l e s z t é s é h e z .  A 

mindennapi közös  zenélések, 

é n e k l é s  m e g s z í n e s í t i  a  

hétköznapokat. 

Januárban megemlékeztünk a 

Magyar Kultúra Napjáról.

Február 3-án megtartottuk a farsangi 

mulatságot, nagyon jó hangulatban telt 

a délelõtt! Köszönet illeti a szülõi 

közösséget, amely segítette a 

rendezvény megszervezését, és külön 

k ö s z ö n e t  m i n d a z o k n a k ,  a k i k  

f inomságokkal halmozták el a 

gyerekeket! Volt itt fánk, muffin sõt még 

palacsinta is!

 

Márc ius 8-án a csoportokban 

megünnepel tük  a  Nemzetköz i  

Nõnapot. A pedagógusokon kívül a 

szülõk is kivették a részüket ebbõl, jólesõ érzéssel tapasztaltuk, hogy kis meglepetésekkel, 

süteményekkel készültek erre a napra a csoportok. 

Március 11-én valamennyi óvodás ünneplõbe 

öltözött, megemlékeztünk 1848. március 15-rõl.

Fontosnak tartjuk, hogy nemzeti ünnepeinket méltó 

módon megünnepeljük úgy, hogy az óvodás 

korosztály számára is érthetõ legyen.  

Az ünnepet megelõzõ héten a pedagógusok 

változatos módon igyekeztek bemutatni a forradalom 

eseményeit, az ünnephez kapcsolódó jelképeket.
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 Zászlókat, kokárdákat készítettek, valamint az 

óvodát, a csoportokat is ünnepi díszbe öltöztették. 

Azonban a külsõségek mellett nagyon fontos cél 

volt az érzelmi ráhangolódás, a hazaszeretet, az 

együvé tartozás érzésének erõsítése. 

Beszélgetések, versek, dalok segítségével tettük 

emlékezetessé az ünnepre készülõdést. A 

leendõ elsõ osztályosokkal részt vettünk az 

iskolai ünnepségen.

Szakmai munkánkról:

Februárban két óvodapedagógus minõsítési eljárásának utolsó fontos mozzanatához érkeztünk, 

a tevékenységlátogatás valósult meg. A bizottság sikeresnek, kiemelkedõnek ítélte a 

pedagógusok munkáját, így mindkét kollégánk a Pedagógus II. kategóriába lép. Gratulálunk 

Dudásné Tilles Mónikának, a Csobádi Tagóvoda pedagógusának, valamint Gombár Gabriellának, 

az Ináncsi Óvoda pedagógusának!

Hamarosan itt a húsvét. Az óvodában a 

hagyományok felelevenítésével, versekkel, 

tavaszi dalokkal készülünk a keresztény világ 

legnagyobb ünnepére.

Valamennyi olvasónak 

Kellemes Húsvéti Ünnepet kívánunk!

Rácz Zita

óvodavezetõ
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Húsvét öröme - az örök életre való feltámadás öröme

Nem nagy dolog hinni, hogy Krisztus meghalt, hisz egyszer, ha 

eljön az ideje, mindenki elmegy ebbõl a földi világból, és ez nem 

azért van, mert így van megírva, hanem mert ez a természet 

rendje, a földi világunk velejárója. Minden evilági dolog 

mulandóságnak van alávetve, így a mi életünk is a születésünktõl 

kezdõdik és a koporsóig tart.  E két állomás között van a lényeg, 

amik vagyunk. Mégsem reménytelen és hiábavaló ez az 

ajándékba kapott élet, mert az ember egészéhez hozzátartozik a 

lelke is, amely viszont halhatatlansággal rendelkezik. Az idõnket 

mindig jól fel kell használni, hogy megtöltsük maradandó és 

értékes tartalommal, amely bearanyozza öreg napjainkat, ha 

megéljük azt. Ne csak a keserûség és a fájdalom legyen idõtöltésünk nagy része, hanem a szép dolgok 

keresésében és örömében is teljenek napjaink. Furcsa dolog lenne, ha Krisztus az õt követõket csak szenvedni 

hívta volna meg, mert akkor ezt az életformát senki nem választaná! Az más kérdés, hogy természetünk 

gyengeségébõl következik a nehézség és a fájdalom, de mégis a mi célunk a boldogság teljében élni itt és most, 

majdan pedig az örök életben. Ezért a földi létünk leginkább a boldogulásunk megmunkálásában haladjon. Pál 

apostol ezt így írja: Elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami elõttem van. Futok a kitûzött 

cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban. Fil 3,14.

Visszatérve az elejére, nem nagy dolog tehát hinni, hogy Krisztus meghalt, hanem hogy Krisztus feltámadt! A 

halál uralma  nem tudta érvényesíteni rajta hatalmát, hisz Isten mindenek fölött áll. 

Sokan, akik nem akarták õt követni, provokálták és gúnyolták Jézust, talán riválist láttak benne? Irigykedtek? 

Féltették kényelmüket, megszokottságukat? Jó ez így, ahogy van?! Sajnos hajlamosak vagyunk a másikat 

beszennyezni, ha valakit nálunk kiválóbbnak tartanak. Ez akkor történik, ha önmagamat tartom az erkölcsi 

mérce legmagasabb fokán. 

Jézusnak nem kellett bizonygatnia a maga igaz voltát.  Többször elmondta, hogy nincs szüksége arra, hogy õ 

tanúskodjon magáról, az õ Istenfiúi mivoltát a Mennyei Atya igazolta! Nem feltétlenül a csodákkal, amelyeket 

földi tevékenysége során végbevitt, hanem a halálból való föltámadás által, mely egyszer s mindenkorra 

megpecsételte az õt követõk sorsát és alapja, vagyis kiindulópontja lett keresztény hitünknek, életünknek. 

Azért mondja ugyancsak Pál apostol: Hiábavaló lenne a mi hitünk és áldozatunk, ha Krisztus nem támadt 

volna fel halottaiból, de Krisztus feltámadt és megjelent övéinek! Talán egyszerûen ezt úgy lehetne megérteni, 

hogy Jézus magára vette bûneink súlyát, vagyis elveszi a fájdalmunkat és helyette a hiányunkat megtölti 

örömmel, kedvességgel, szeretettel, szelídséggel, stb.., amit már korábban lehet, hogy elveszítettem. Ezt 

tapasztalták meg az apostolok is, amikor a Názáreti Jézus feltámadása után megjelent nekik és a 

szomorúságukat elvéve, a szívüket megtöltötte az öröm olajával és kétséget nem férõ reménnyel. Így ezzel a 

tudással és meggyõzõdéssel bátran indultak neki a nagyvilágba, hogy az Istent nem ismerõknek és keresõknek 

megmutassák a Húsvét örömét, mely az örök életre való feltámadás öröme.

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves Ináncsi lakosnak! 

Puskárik Zoltán atya
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Találkozás a feltámadt Krisztussal
Jézus megjelenik Mária Magdolnának: Mária pedig kinn állt a sírnál, és sírt. … hátrafordult, és látta Jézust, 

hogy ott áll, de nem tudta, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tõle: »Asszony, miért sírsz? Kit keresel?« Õ pedig, azt 

gondolva, hogy a kertész az, ezt felelte neki: »Uram, ha te vitted el õt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elvi-

szem!« Ekkor Jézus megszólította õt: »Mária!« Erre õ megfordult, és héberül így szólt: »Rabbóní!«, ami azt 

jelenti: Mester. (Jn 20,11- 16)

Mária Magdolna látja Jézust és nem ismeri fel, csak amikor nevén szólítja. Jézus úgy ismer minket, ahogyan senki 

más, a lelkünk mélyére lát. Amikor megszólít minket, egyben önmagát is feltárja elõttünk és mi is megismerhetjük 

Õt, ha nem zárjuk be szívünket elõtte.

Jézus megjelenik a tanítványoknak Tibériás tavánál: Együtt volt Simon Péter, Tamás, akit Ikernek hívnak, a gali-

leai Kánából való Natanael, Zebedeus fiai, és még másik kettõ a tanítványai közül. Simon Péter azt mondta nekik: 

»Megyek halászni.« Azok azt felelték: »Megyünk veled mi is.« Elindultak tehát, és beszálltak a bárkába, de azon az 

éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már megvirradt, Jézus a parton állt, de a tanítványok nem tudták, hogy Jézus 

az. Jézus azt mondta nekik: »Fiaim, nincs valami ennivalótok?« Azt felelték: »Nincsen!« Õ ekkor azt mondta ne-

kik: »Vessétek a hálót a bárka jobb oldalára, és találni fogtok!« Kivetették, de kihúzni már nem tudták a tömérdek 

hal miatt. Akkor az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez »Az Úr az!« (Jn 21, 2-7)

János apostol a csodás halfogásból felismeri a parton állóban a feltámadt Jézust. Így kezdõdött apostolságuk, egy 

csodálatos halfogással, s most a Feltámadott újra meghívja õket. Vannak emberek, akiket egy csoda döbbent rá a 

feltámadt Krisztus jelenlétére. Valami, ami megmagyarázhatatlan, de mégis olyan ismerõsnek tûnik, mintha min-

dig is magától értetõdõ lett volna, s ez valóban így van, mert Krisztus a tanításával, a tetteivel, személyes jelen-

létével mindig is velünk van.

Találkozás a Feltámadottal az emmauszi úton: Aznap ketten közülük egy Emmausz nevû helységbe mentek… 

Miközben beszélgettek és tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett, és csatlakozott hozzájuk. De a szemüket 

akadályozta valami, hogy fel ne ismerjék… megmagyarázott nekik, ami az Írásokban róla szólt. Mikor odaértek a 

faluhoz, ahová mentek, úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták… Amikor asztalhoz ült velük, fogta 

a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, de õ eltûnt a 

szemük elõl. (Lk 24, 13-31)

A két tanítvány egy egyszerû mozdulatból ismeri fel Jézust, ahogyan megtöri a kenyeret. Ó balga szomorúság, 

hány és hány ember ballag keserûen, reménytelenül a maga emmauszi útján, s nem veszi észre, hogy nincs oka a 

keserûségre, mert Krisztus ott megy vele. Hány és hány ember szomjazza és éhezi a boldogságot, az életet, s köz-

ben elhanyagolja azt, aki a kenyér és a bor színe alatt önmagát adja ételként és italként az örök életre.

A szentáldozáskor az Eucharisztiában, a Feltámadott, élõ Krisztust kapjuk eledelként és italként.

Saul megtérése: Saul, aki még mindig gyûlölettõl lihegett és halállal fenyegette az Úr tanítványait, elment a fõ-

paphoz, és levelet kért tõle a damaszkuszi zsinagógákhoz, hogy megkötözve Jeruzsálembe hozhassa azokat a fér-

fiakat és nõket, akiket ott talál ennek a tannak a követõi közül. De amint haladt az úton és Damaszkuszhoz köze-

ledett, történt, hogy hirtelen fényesség ragyogta körül az égbõl. Leesett a földre, és szózatot hallott, amely azt 

mondta neki: »Saul, Saul, miért üldözöl engem?« Erre õ megkérdezte: »Ki vagy te, Uram?« Az így felelt: „Én va-

gyok Jézus, akit te üldözöl!” (ApCsel 9,1-6)

Saul rombolni akar és pusztítani, de a feltámadt Krisztussal való találkozás megváltoztatja. Az Egyház építõje lesz, 

Pál apostolként ismerjük.

Igen, fájdalmas lehet leesnünk önteltségünk, gõgünk, elképzeléseink, vágyaink magas lováról, de Jézus 

éppen ezáltal ment meg bennünket attól, hogy a saját vesztünkbe rohanjunk.

Négy találkozás, négy felismerés. Te találkoztál már a feltámadt Krisztussal? Biztosan, de lehet, hogy a 

keserûséged, bûnös szokásaid és vágyaid, haragod ködfátyola miatt nem ismerted fel az arcát, vagy éppen a 

körülötted és benned lévõ hangzavar miatt nem hallottad meg, amikor neveden szólított.

Itt az alkalom! Tisztíts le a Húsvét, a Feltámadás ünnepérõl minden sallangot, a lényegre figyelj! Feszítsd 

keresztre magad a szenvedõ Jézussal, minden haragoddal, indulatoddal, bûnös vagy felesleges szokásaiddal, 

vágyaiddal együtt. Ha így teszel, - így, vagy úgy - te is látni fogod Húsvétkor, a „feltámadás megközelíthetetlen 

fényében tündöklõ Krisztust”.

Feltámadt Krisztus!

Valóban feltámadt!

Tyukodi atya
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Kedves Olvasó!

Intézményünk életében az elsõ negyedév meghatározó eseménye a Farsangi mulatság volt. A rendezvényre 
2016. február 5-én 14.00 órai kezdettel került sor.

Intézményünkben rendszeresen, 
m i n d e n  é v e n  m e g t a r t j u k  a  
Szépkorúak Farsangi mulatságát, 
hagyományosan Ináncson.

A farsangi mûsort az ináncsi idõsek 
klubja tagjai nyitották. Elõször egy 
vidám bohózatot mutatott be 
Galambos Andrásné és Budai 
Józsefné, Betti néni és a rokonok… 
címmel. 

Ezt követte a hernádszentandrási  
idõsek  klubja verses, zenés 
elõadása.

A mûsort egy fergeteges produkció 
z á r t a !  A v e n d é g e k n e k  e g y  
idõutazásban volt részük, melynek 

során a 70-es évek kisdobos és úttörõ korszaka elevenedett meg a Mókus õrs tagjai, a Pa-dö-dö együttes és 
Szása által.

A produkcióban fellépett: Szender Györgyné, Kurovics Istvánné, Galambos Andrásné, Montvajszki 
Lászlóné, Budai Józsefné, Budai Andrásné, Szalánczi Jánosné, Staviarszki Ferencné, Csizmár Józsefné, 
Montvajszki Barnáné és Meczkó Orsolya!

A hangulat nagyon kellemes volt, hiszen idõseink énekeltek, sõt az aktívabbak táncra is perdültek. Az 
asztalon pedig az elmaradhatatlan farsangi fánk várta vendégeinket, melyek elkészítését Meczkó 
Bertalannénak és György Istvánnénak köszönhetjük.

I n t é z m é n y ü n k  
igyekszik minél 
i zga lmasabb  és  
s z ó r a k o z t a t ó b b  
s z a b a d i d õ s  
p r o g r a m o k a t  
szervezni ellátottjai 
é s  é r d e k l õ d õ  
vendégei részére. A 
mindennapi szorgos 
munka mellett az 
emberi szervezet 
t e s t i  l e l k i  
v o n a t k o z á s b a n  
igényli a felüdülést. 
Ennek kiváló módja 
a  k ö z ö s s é g b e n  
eltöltött szabadidõ. 

A Szociális Alapszolgáltatási Központ hírei
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Mindezek ismeretében arra 

b iz ta tok  mindenki t ,  hogy 

pihenjenek aktívan, társaságban, 

intézményünk kötelékében. 

Programjainkkal,  segítség-

nyújtásunkkal állunk szíves 

rendelkezésükre.

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

www.inancs.hu elérhetõségeken lehet.

Minden Ellátottunknak és Ináncsi Lakosnak Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok!

Ignácz Melinda

intézményvezetõ

A Szociális Alapszolgáltatási Központ hírei
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Kedves Olvasó!

Az év elsõ közmûvelõdési és kulturális rendezvénye az 

1848. március 15-ei Forradalom és Szabadságharc 

tiszteletére rendezett megemlékezés volt.

Ünnepi beszédet mondott Montvajszki Ferenc 

alpolgármester úr, a mûsorban pedig közremûködtek az 

Arany János Általános Iskola tanulói. Felkészítõjük 

Szedlák Imre volt. 

Az intézmény nevében ezúton is köszönjük a 

részvételüket!

Húsvétig egy Sapka, kalap, kendõ 

kiállítást tekinthetnek meg a 

Közösségi Házba látogatók! Az 

ötletgazda Galambos Andrásné 

volt, aki a következõkben felsorolt 

kedves ináncsiakkal (Kurovics 

Istvánné, Mészáros Jánosné, Finta 

Istvánné,  Budai Andrásné,  

D o r o s n é  K o s z t a  M á r i a ,  

M o n t v a j s z k i  L á s z l ó n é )  

h o z z á j á r u l t  a  k i á l l í t á s  

létrejöttéhez. 

Intézményünk Színházlátogatást szervez. 2016. április 20-án 19.00 órai kezdettel fogjuk megtekinteni az 

Egy csók és más semmi címû színdarabot a Miskolci Nemzeti Színházban. A jegyek ára 2800 Ft, mely 

tartalmazza a busz költségét és a színházjegy árát, mely a legkiválóbb helyekre (földszint közép) szól. 

Jelentkezni március végéig lehet a Közösségi Házban. Mindenkit várunk szertettel, aki kedvet érez egy kis 

kulturális kikapcsolódáshoz

Ignácz Melinda

intézményvezetõ

A Közmûvelõdési Központ és Könyvtár hírei
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Kedves Ináncsi Lakosok!

     A 2015-2016-os labdarúgó bajnokság õszi fordulói novemberben befejezõdtek. A felnõtt csapat a 10., az 
ifjúsági a 11. helyen állva vonult a téli pihenõre a 16 csapat közül. 
      A hagyományõrzõ Karácsony Kupát egy kicsit megkésve, januárban rendeztük meg 11 csapat részvételével. 
A torna két napon keresztül tartotta egyben a futballozni vágyó és szeretõ fiatalokat. A szünetet elég rövidre 
szabták, mert február 28.-án elkezdõdött a tavaszi idény, most már három fordulón vannak túl a csapatok. 
     Köszönöm mindenkinek a támogatást, a segítséget, akik azon vannak, hogy a falunkban ne szûnjön meg a még 
egyetlen élõ hétvégi szórakozás, a labdarúgás. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az adójuk 
1százalékát nekünk utalták, kérném és szeretném, ha az idén is elõnyben részesítenék egyesületünket, ezzel is 
támogatva bennünket.
                 Adószám:18431915-1-05
                 Név: Ináncsi Közösségi Sportegyesület
                 Cím:3851 Ináncs, Kossuth út 26.  
      Mindenkinek nagyon kellemes húsvéti ünnepeket kívánok, és minden ináncsi leánynak, nõnek és asszonynak 
sok  sok vizet a húsvét alkalmából.
                A felnõtt csapat meccsei                                                     Az utánpótlás csapat meccsei

               

                 A felnõtt csapat állása                                                        Az utánpótlás csapat állása

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



Keresd a párját! Ha megtaláltad, színezd ki ugyanolyan színûre mindkét alakzatot!

Gyermekoldal14

Locsolóversek kicsiknek

Egy tök, két tök, öntök!

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

Piros tojás, fehér nyuszi, 
Locsolásért jár egy puszi. 

Zöld erdõben jártam, 
Két õzikét láttam. 
Az egyik kacsintott, 
Ide a forintot! 

E szép házba nyitottam, 
Nefelejcset találtam, 
Nem hagyhatom hervadni, 
Meg szabad-e locsolni? 

Rózsavíz a kezembe, 
Hadd öntsem a fejedre! 

Itt vagyok, 
Friss vagyok, 
Máris sorba állok! 
Csak egy kicsit meglocsollak, 
Aztán odébb állok. 

és nagyobbaknak

Van e háznak rózsabokra, 
nyúljék élte sok napokra, 
hogy virítson, mint rózsaszál, 
megöntözném: ennyibõl áll 
e kis kertész fáradsága, 
piros tojás a váltsága. 

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. 

Láttam és találtam egy szép virágszálra, 
Engedelmet kérek meglocsolására. 

Patak mellett mentem, azt súgta egy harcsa: 
Van e háznál kislány, hogy az Isten tartsa. 
Meglocsolnám rózsavízzel, hogyha elõjönne, 
Akkor az a kicsi lány jaj de nagyot nõne! 

Húsvét másodnapján régi szokás szerint 
Fogadják szívesen az öntözõlegényt. 
Én a legénységhez igen kicsi vagyok, 
De öntözõlegénynek mégis csak felcsapok. 
Minden esztendõben ilyenkor itt vagyok 
Ha a locsolásért piros tojást kapok. 
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