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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Ináncsi Lakosok!

Helyi újságunk ebben az évben elsõ alkalommal jelenik meg, így most az elsõ negyedévet 

érintõ aktualitásokról szeretnénk Önöket a következõkben tájékoztatni.

· Képviselõ-testület munkájáról:

A képviselõ-testületünk február 26.-án tartott ülésén fogadta el a 2014.évi költségvetését, 

216.452 e Ft eredeti bevételi és kiadási elõirányzattal. Ez az összeg nem tartalmazza a 

szociális ellátások állami támogatásból származó un. „visszaigényelt” részét, valamint a 

közfoglalkoztatási támogatások finanszírozását. 

Az önkormányzatok finanszírozása ebben az évben sem változott, továbbra is az 

alulfinanszírozottság a jellemzõ. Különösen a kisközségekre igaz ez, melyeknek nincsenek 

jelentõs saját bevételei. Településünk esetében is ez a helyzet, hiszen helyi adó bevételeinket 

a 2013.évi szinten terveztük meg. 

Továbbra sem rendezték a községi hivatalok és közös hivatalok létszám, valamint 

finanszírozási problémáit, ezek is a 2013.évi szinten maradtak. A Járásokba elvitt dolgozói 

létszámok továbbra is hiányoznak, mivel a feladatok jelentõs része itt maradt, sõt 

folyamatosan nõ.

Önkormányzatunk 2014.-ben is fenntartja a korábban kialakított és jól mûködõ intézmény 

hálózatát, melyen ebben az évben nem kíván változtatni (Ináncsi Közös Önkormányzati 

Hivatal, Ináncsi Óvoda, Közmûvelõdési Központ és Könyvtár, Ináncs-Forró-Fancsal Szociális 

Alapszolgáltatási Központ). Továbbra is tagjai vagyunk az Encsi Többcélú Kistérségi 

Társulásnak, melynek keretében kötelezõ feladatokat látunk el, minél gazdaságosabb 

formában: belsõ ellenõrzés, orvosi ügyelet). 

A lakosság részére továbbra is biztosítjuk a következõ önkormányzati támogatásokat: 

kedvezményes étkeztetés  az étkezési térítési díjak 4 éve nem emelkedtek - , BURSA 

támogatás, méltányos közgyógyellátás, idõsek nappali ellátásához kapcsolódó támogatás.

Költségvetésünket egyensúlyi költségvetésként kellett megtervezni, azonban ebben az évben 

is szükségünk lesz kiegészítõ állami támogatásra, hiszen a bevételeinkbõl a kiadásokat nem 

tudjuk teljes körûen megfinanszírozni. Bízunk benne, hogy az elõzõ évhez hasonlóan idén is 
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lesz erre támogatási forma.

Itt szeretnénk tájékoztatást adni a 2013.év végi újabb állami adósságrendezésrõl. 

Településünket a Kormány 8 m Ft-tal támogatta, átvállalva a fennálló folyószámlahitelünket. 

Nagy segítség volt ez Ináncs számára, hiszen ezt az összeget a bank kapta meg, nem kellett 

az önkormányzatnak ezt a nagyságrendû tartozását megfizetni.

Ezen az ülésen tárgyalta a képviselõ-testület a Hernádvölgyi Kft. ügyvezetõ álláshelye 

meghirdetését, mivel az ügyvezetõ megbízatása június 30.-án lejár. A pályázat beadási 

határideje május 30. A kiírás a honlapon megtalálható.

A képviselõ-testület rendeletet alkotott a szilárd és a folyékony hulladék elszállítására 

vonatkozóan. Ezek a rendeletek is olvashatóak a honlapon  (www.inancs.hu). 

· Közfoglalkoztatás:

A 2011.évben indult és 2012-2013. évben folytatódó Start közmunka program során jelentõs 

létszámot tudtunk foglalkoztatni minden éven. Elmondhatjuk, hogy folyamatosan bõvül a 

feladatellátás, egyre több területet tudunk ebbe bekapcsolni. 

2013. november 1.-tõl indult a téli közfoglalkoztatási program, mely április 30.-ig tartott. 

Ebben 47 fõ vett részt, melyhez képzés is társult. Ennek a bér és dologi költsége. 

26.675.603.-Ft. 

2014. március 1.-én indult a mezõgazdasági projektünk, melynek idõtartama 1 év, 

2015.február 28.-ig tart. 60 fõ foglalkoztatására nyújt lehetõséget, melynek a bér és dologi 

költsége 80.462.036.-Ft.

Új elemként került támogatásra az anyakoca tartás, melynek megvalósítási ideje az elõzõvel 

azonos, itt 20 fõ foglalkoztatására bér és dologi kiadásokra 28.829.673.-Ft-ot kapunk.

Betonelem gyártási programunkat június 1.-tõl október 30.-ig tervezzük, 10 fõvel, 

5.487.132.-Ft támogatási összeggel.

A tészta készítés is tovább folytatódik, 10 fõvel, 8 hónap idõtartamban, 8.787.238.-Ft 

támogatási összegben.

· Ebtartás!
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Felhívjuk az eb tartók figyelmét az ebek kötelezõ oltására és chipeztetésére (aki ezt még 

elmulasztotta)! 

Pót eboltás Ináncson: 2014.május 12. (hétfõ) 10,30-12,30 óra között a Hivatalnál.

· Pályázataink:

Az elmúlt hónapokban elkezdõdött és folyamatosan halad az egészségház felújítása.

A beruházás várható befejezése 2014.április 30. Ezt követi a használatbavételi engedély 

beszerzése, a bútorozás, majd a visszaköltözés. Az épület új építésû épületrésszel is bõvült, 

valamint az érintettek akadálymentes közlekedését fogja szolgálni és kulturált körülményeket 

fog nyújtani a jövõben. Megújul az épületegyüttes külsõ környezete is, a kerítés elbontásával, 

külsõ burkolatok kiépítésével és parkosítással esztétikusabbá válik a település ezen központi 

része. A parkolási gondokon is igyekszünk segíteni az árok leburkolásával.

KEOP típusú pályázatunk 1. üteme elszámolás alatt van, mely a település ivóvíz-minõség 

javítását célzó tervek elkészítését tartalmazza.

Falubusz beszerzésére benyújtott pályázatunk sikeres volt. Örömmel számolunk be arról, 

hogy 10 M Ft támogatást kapunk egy új mikrobusz beszerzésére. Ennek a közbeszerzési 

eljárása van folyamatban. Bízunk benne, hogy nyáron megkapjuk az új gépjármûvet. 

Önkormányzatunk nevében valamennyi ináncsi lakosnak Kellemes, Békességben és 

Szeretetben eltöltött Húsvéti Ünnepeket Kívánunk.

         Kiss Péter                                                   Nagyné Halmai Katalin

       polgármester                                                              jegyzõ

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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Hírek az Iskola életébõl

A hagyományos farsangi karnevált február 28-án 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. Köszönetemet 

fejezem ki minden szülõnek és nagyszülõnek a fáradtságos 

munkájáért, amit a jelmezek készítésére fordított.  

 „Legyen béke, szabadság és egyetértés!” 

Március 14-én ünnepeltük az 1848-as 

forradalom és szabadságharc 164. 

évfordulóját. Gyerekekhez közelálló 

„modern” formában idéztük fel a korabeli 

eseményeket. A színvonalas mûsort a 

hetedik osztályosok adták. Az ünnepséget 

Gyermánné Mikola Irén tanárnõ és Szedlák 

Imre tanár úr szervezte. 

Április 11-én a magyar költészet napjára emlékeztünk. A tanulók verssel, mesével, és rajzos illusztrációkkal 

készültek. A következõ tanulók értek el helyezéseket.

Mese:

        I. Korcsoport

    I.    Szedlák Janka  2.o.
II.  Tyukodi Zóra   2.o.
III. Váradi Mózes  1.o.
          II. Korcsoport 

    I.   Molnár Gergõ  3.o.
II.  Juhász Petra     4.o.
III. Váradi Márió   3.o.

Vers:

      I. Korcsoport 

   I.   Tyukodi Zóra       2.o.
II. Zsigmond Gábor  2.o. 
III.Tyukodi Hanna  Meczó Krisztián 

2.o.                           1.o.

II. Korcsoport

I.   Borza Gergõ   4.a.

II.  Szabó Noémi  4.a.

III. Ivádi Zsombor  Glonczi Alex  

3.o.                   3.o.

III. Korcsoport

I. Tóth Dániel  Batyi Alexandra 

7.o.                    8.o.

II.  Nagy Regina            6.o.

III. Szender Alexandra  5.o.

IV. Stefán Eszter - Szilágyi Natasa 

8.o.                    8.o.
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Kölyökatlétika versenyek  Miskolc
Iskolánk alsós tanulói közül egy 18 fõs, lelkes csapat ez év 
január, február és március hónapokban, négy alkalommal, 
kölyökatlétika versenyen vett részt. A versenyek vasárnap 
délutánonként, a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban 
kerültek megrendezésre.

Mi is az a kölyökatlétika?

Az atlétikát a sport szakirodalom az alapsportágak közé sorolja. 
Ennek elsõdleges oka, hogy az utánpótlás nevelésben, a 
gyermekek képzésében az atlétika rendelkezik azokkal a 
mozgásformákkal és lehetõségekkel, amelyek egyrészt 
sokoldalúan és arányosan képezik a testet, másrészt késõbb 
bá rme ly  spo r t ág  ha t ékonyan  ép í t he t i  spec i á l i s  
mozgásszerkezetét a jól felépített alapokra.

Az idõk kezdete óta a gyerekeket mindig is érdekelte a versengés és az, hogy 
erejüket összemérjék a többiekkel. Ezen igényük kielégítésére az atlétika 
nagyszerû alkalmat nyújt, mivel többféle versenyszámból és mozgásformából 
áll. 

Az  IAAF (Nemzetközi Atlétikai Szövetség) azt tûzte ki célul, hogy az 
atlétikának egy olyan új formáját vezesse be, ami könnyen és teljes mértékben 
illeszkedik a gyermekek fejlõdési szükségleteihez. Így került kidolgozásra a” 
kölyökatlétika” mozgáskoncepciója, ami teljes mértékben különbözik a felnõtt 
modelltõl. 

Hazánkban 2012-tõl megindult azon testnevelõ tanárok képzése, akik 
alkalmasakká váltak ezen program oktatására. Ehhez kapcsolódóan vált 
lehetõvé, hogy iskolánk 
tanulói is megismerhessék a 
„kölyökatlétika” egyes 
ve r senyszáma i t  i gaz i  
versenykeretek között.

A részt vevõ gyerekek jó hangulatban, eredményesen 
töltötték el szabadidejüket. Sok tapasztalatot és új barátokat 
szereztek. Megismerték és kipróbálhatták azt az 
eszközkészletet, amely a sportág oktatásához kapcsolódik, és 
amit a következõ tanévben iskolánk is meg fog kapni.

                                                                                                                         
Gyermánné Mikola Irén

                                                                                                                                          Testnevelõtanár

A „ Költészet napja” alkalmából 

rendezett iskolai illusztráció 

rajzpályázaton elért helyezettek: 

Arany János: A tudós macskája

1-2.o.

1. Tóth Péter   2.o.

2. Szûcs István 2.o.

3. Glonczi Alexandra 1.o.

Arany János: Mátyás anyja 

            3-4.o.

1. Somogyi Lilla   3.o.

2. Váradi Márió    3.o.

3. Váradi Róbert   4.b.o 

Nevezett versek rajzainak 

értékelése:

1.o. Váradi Mózes 1.o.

2.o. Tyukodi Hanna Rita 2.o.

3.o.  

4.a. Borza Gergõ 4.a.

4.b. Gazsi Dávid 4.b.o 

5.o. Mikola Barbara 5.o

6.o. Madarász Viktória 6.o

Különdíj: Tyukodi Zóra 2.o. 

(Képeskönyv) 

Tavaszi szünetünk 
április 18-án 
kezdõdik és április 
28-ig tart.

Húsvét közeledtével minden kedves olvasónak 
vidám locsolkodást, kellemes idõtöltést kívánok!

                                                         Nagy Endre

                                                                          igazgató
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Az Ináncsi Óvoda hírei

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0009 
jelû, „Nyitott ajtók-nyitott szívek” - 
esélyegyenlõségi alapú fejlesztések 
az Ináncsi Óvodában c. projekt 
keretében 2014. február 4-én 
megtartottuk a II. Szülõi Klub 
rendezvényt. Konyor Judit szakértõ 
t a r t o t t  i n t e r a k t í v  e l õ a d á s t  
„Konfliktuskezelés, együttmûködés, 
tolerancia” címmel, ezt követõen 
vendéglátásra került sor, valamint a 
közelgõ farsangra készítettünk 
d í szeke t ,  á l a rcoka t ,  f a r sang i  
szemüvegeket a szülõkkel. Jó 
hangulatban telt a délután.
 

                                                                            

Február 14-én tartottuk az óvodai farsangot a 
Közösségi Házban. A program a 
hagyományoknak megfelelõen zajlott: a 
csoportok zenés elõadásával kezdõdött, ezután 
vetélkedõ, tánc következett, ezzel egyidõben 
farsangi fánkot, üdítõt és tombolát árusítottunk. 
A tombolán nagyon sok értékes ajándék talált 
gazdára. 
Köszönet mindenkinek, aki munkájával, 
felajánlásával támogatta rendezvényünket!

Február 21-én a Csobádi Tagóvoda tartott 

farsangi mulatságot. A csobádi óvodások 

lelkesen készültek, állatalakoskodó játékkal 

és jelmezes felvonulással várták a tél végét. 

Március 13-án szakmai együttmûködés keretében Gombár Gabriella óvodapedagógus bemutató délelõttöt 

tartott a Gönci Barackvirág Napköziotthonos Óvoda pedagógusainak. Vendégünk volt Vargáné Szabó 

Györgyi szakértõ, szaktanácsadó, aki a pedagógus-életpályamodellhez és teljesítményértékeléshez 

szükséges feladatok megvalósításában segített. 

Az óvoda hírei



Március 18-án tartottuk meg az óvodában a Nyílt napot. Ennek keretében a szülõk betekintést 
nyertek az óvoda és a csoportok mindennapi életébe, a tanulási, fejlesztési tevékenység 

megvalósításába. Nagy örömmel vettük, hogy sokan voltak kíváncsiak a munkánkra. 

Március 21-én az Ináncsi 
Óvoda nagycsoportosait 
látták vendégül egy közös 
programra a csobádi 
óvodások. Kisze-bábot 
é g e t t ü n k ,  d a l o k k a l ,  
mondókákkal ûztük el a 
telet. Ezt követõen a 
csobádi óvoda udvarán 
játszhattak a gyerekek. 
Nagy élmény volt ez a 
délelõtt, jó volt felidézni 
egy régi hagyományt! 
Köszönet érte a Csobádi 
T a g ó v o d a  l e l k e s  
csapatának!

Áprilisi teendõink:

- Készülünk a Húsvétra.

- Folyamatosan valósítjuk meg az ETKT TÁMOP-6.1.2 "Játssz az egészségedért!" és 
TÁMOP 5.2.3 "Kicsikhez hajolni" programját. - Anyák napjára készülünk április utolsó hetében.

                                                                                                    Rácz Zita       
óvodavezetõ

Az óvoda hírei8
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Maradj velünk Urunk! 

A keresztény ember a húsvéti idõben, Krisztus feltámadását köszön: Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

A krisztusi esemény a szent három napban csúcsosodik ki.

Ahogy az életünkhöz hozzátartozik a születés és a meghalás, úgy a Krisztusi eseményhez, a szenvedés-meg-

halás és a feltámadás. Nem csupán csak feltámadás, hanem az ehhez hozzátartozó értünk, bûnös emberekért 

vállalt kereszt hordozása és életének feláldozása. Drága volt a mi megváltásunk ára. Lássuk, hogy az Isten 

milyen jó hozzánk, kifejezi ez a szentírási mondat, amely Jézusban megvalósul: Isten úgy szerette a világot, 

hogy egyszülött fiát adta érte, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Krisztus személyét és igaz Isten-emberi voltát a Mennyei Atya a feltámadásával igazolta. 

Egyik szép történés az emmauszi tanítványok esete.

Maradj velünk Urunk, mert esteledik. A föltámadás napjának estéjén az Emmausz-felé tartó két tanítvány is 

ezzel a meghívással fordult a Zarándokhoz, aki csatlakozott hozzájuk az úton. Szomorú gondolatokkal telve 

nem is képzelték, hogy ez az ismeretlen éppen az õ Mesterük, de már föltámadottan. A szívükben minden-

esetre valami lángolást éreztek, miközben õ beszélt hozzájuk és magyarázta az írásokat. Az ige világossága 

feloldotta szívük keménységét, szomorúságát és megnyitotta a szemüket. A sötétedõ estében és a lelküket be-

töltõ sötétségben ez a Zarándok egy fénysugár volt, aki fölkeltette a reményüket és megnyitotta a lelküket, 

hogy a teljes világosságra vágyódjanak. Maradj velünk, kérlelték. És õ engedett a kérésnek. Röviddel ezután 

Jézus eltûnt elõlük, de a mester ott maradt a kenyér színe alatt.

Az eucharisztiában Krisztus újra megjeleníti számunkra a Golgotán egyszer s mindenkiért bemutatott 

áldozatot. Jóllehet az eucharisztikus lakomán a föltámadott Krisztus van jelen, magán hordozza 

szenvedésének jeleit.    

  Ugyanakkor, miközben megjeleníti a múltat, az eucharisztia a történelem vége, Krisztus második 

eljövetelének jövendõje felé irányít minket. Ezért a hit megköveteli tõlünk, hogy azzal a tudattal álljunk az 

eucharisztia elõtt, hogy Krisztus színe elõtt állunk.

   Õ oltotta az ember szívébe az Igéje utáni éhséget, azt az éhséget, amely csak akkor szûnik meg, amikor az 

ember teljes közösségre lép Õvele. A szentáldozás azért adatott nekünk, hogy jóllakhassunk Istennel itt a 

földön, beteljesedést várva az égben.

     Az Egyház Krisztus misztikus teste, olyan mértékben járunk Krisztussal, amilyen mértékben szeretnék, 

hogy Õ velünk legyen. A két emmauszi tanítvány, miután fölismerte az Urat, még abban az órában útra kelt, 

mert közölni akarták, amit láttak és hallottak. 

      Amikor találkozunk a föltámadottal, képtelenek vagyunk csak önmagunknak megtartani a tapasztalt 

örömöt, mint ahogy ezt a tanítványoknál látjuk. Ennek az örömnek a továbbadása a mi tanúságtételünk és 

evangelizálásunk.

    Az egyház arra hivatott, hogy az embereket emlékeztesse e nagy igazságra, mert az emberi lét érthetetlen a 

Teremtõ kapcsolata nélkül. A Teremtõ nélkül pedig szertefoszlik a teremtmény.

Ne féljünk tehát beszélni Istenrõl, és emelt fõvel hordozni a hit jeleit, mert az Isten rajtunk keresztül mûködik 

a világban. És aki egyszer megtanult a megfeszített Krisztus módján hálát adni, lehet, hogy vértanú lesz, de 

soha nem lesz zsarnok.

Puskárik Zoltán atya
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         „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is élni fog.”  
                                                                                                                               (Jn 11,25)

Szent János tanúsága szerint, e szavakat mondja az Úr Jézus 

Mártának, Lázár testvérének, mielõtt feltámasztja a 

negyednapos, már bomlásnak indult halottat.

Lázár feltámasztása mintegy elõrevetíti az egyetemes 

feltámadást és Isten mindent felûlmúló hatalmát, mellyel 

visszadja az életet minden embernek a feltámadásban.

Isten elõtt nincs lehetetlen. A feltámadás napján ugyanolyan 

egyszerûen fogja elõhívni az örök életre az elhunytakat, mint 

ahogyan Lázárt elõhívta a sírból, függetlenül attól, hogy testük a 

földben porladt el, tûz emésztette meg, vagy vadállatok falták 

fel. A lélek újra testet ölt, mely magán viseli az elõzõnek képét, 

de már romolhatatlan, sebezhetetlen, halhatatlan.

A keresztény világ azért ünnepli - minden vasárnap és kiváltképpen Húsvétkor - a feltámadást, mert hisz a 

test feltámadásában, hisz az örök életben, hisz Jézus Krisztusban, aki maga a feltámadás és az élet.

Amikor õseink elnevezték a feltámadás szent ünnepét, a Húsvét elnevezést adták neki, talán azért, mert a 

negyven napos böjtött követõen, ez a nap volt az, melyen elõször húst ettek, húst vettek magukhoz. 

Eléggé emberi gondolkodás mondhatnánk, de mindezek ellenére ez az elnevezés is kifejezheti az ünnep 

lényegét, a test feltámadását:

Ezekiel próféta így jövendöl a feltámadásról: „Ezt üzeni az Úr, az Isten ezeknek a csontoknak: Nézzétek, éltetõ 

leheletet adok belétek, és megelevenedtek. Ellátlak inakkal és beborítlak hússal benneteket; bõrt húzok rátok és éltetõ 

leheletet adok nektek, és élni fogtok. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.” (Ez 37,5-6)

Ebben az értelemben, a feltámadáskor a halhatatlan lélek húst (testet) ölt, húst (testet) vesz magára.

Húsvét fényes hetében, a keleti templomok ikonosztázionjának középsõ (király) ajtaja nyitva áll. Ez azt 

jelenti, hogy az Úr Jézus megnyitotta mindannyiunk számára a menyországot. Szabad az út, a hálál 

legyõzetett, mert a Szent Erõs halálával legyõzte, hogy nekünk adja a feltámadást és az örök életet.

                                        Krisztus feltámadt!    Valóban feltámadt!

Tyukodi atya

Görög egyházi hírek



Kedves Olvasó!

Intézményünk életében az elsõ negyedév meghatározó eseménye a Farsangi mulatság volt. A 
rendezvényre 2014. február 27-én 14.00 órai kezdettel került sor.
Intézményünkben rendszeresen, minden éven megtartjuk a szépkorúak farsangi mulatságát. A rendezvényt 
hagyományosan Ináncson tarjuk, ahová falugondnoki gépjármû szállítja be a fancsali és forrói klubtagokat. A 
mûsort az ináncsi idõsek klubja tagjai szolgáltatták.
Az idén a farsangi mûsor az egészség jegyében telt, természetesen annak farsanghoz illõ, bohókás 
vonatkozásában.
Az intézményvezetõi köszöntõ után 
szépkorúink két, saját írású színdarabot 
adtak elõ. A Szimuláns beteg, majd A Rossz 
asszony elleni orvosság címû darab nem 
követendõ, de mókás példái a falusi 
életvitelnek.
A hangulat nagyon kellemes volt, hiszen 
idõseink énekeltek, sõt az aktívabbak 
táncra is perdültek. Az asztalon gyümölcs, 
sütemény, ásványvíz, üdítõk és az 
elmaradhatatlan farsangi fánk várta 
vendégeinket.

Az Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. március 12-én Nárcisz ültetõ 
napot szervezett a Magyar Hospice Alapítvány Nárcisz programjának kapcsán. A virág a világon mindenütt a 
rákbetegeket gondozó szervezeteket jelzi. Az életnek, a reménynek, a halál legyõzésének, a szeretetnek, a 
ragaszkodásnak a jelképe. Az esemény három helyszínen, Ináncson, Forrón és Fancsalban valósult meg a helyi 
idõsek klubja tagjainak, valamint az óvodás és iskoláskorú gyermekek bevonásával. A program megvalósítását 
az intézmény önkéntesen vállalta.

A rákbetegek számának növekedése évrõl évre emelkedik. 

Nincs olyan magyar család, amely ne lenne ebben 

valamilyen formában érintve. Sajnos kultúránkra jellemzõ, 

hogy az olyan kényes valóságról  mint a betegség, 

szenvedés, haldoklás-, nem szeretünk beszélni. Kiváltképp, 

ha ez gyermekeket érint. Az idõsek klubja tagjainak és az 

ináncsi 8. osztályos diákoknak, mint szociális munkás, 

csoportfoglalkozást tartottam, ahol beszéltünk a 

prevencióról, a betegségrõl, a Hospice ellátásról és a 

humánus emberi hozzáállásról. Ezt követõen együttesen 

elültettük a virágzó nárciszokat, majd sárga lufikat 

engedtünk az égbe.

A Nárcisz ültetés üzenete: Nem vagy egyedül!

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az emberi méltóság életünk végéig megõrizhetõ és meg is kell 

õrizni azt! Mindannyiunk feladata, hogy erõt és támaszt nyújtsunk a gyógyíthatatlan betegnek, hogy 

megmutassuk, van szakszerû segítség, ha testi-lelki-szellemi szenvedéseikre enyhülést kérnek.

Kötelességünk gyermekeinket a szolidárisra nevelni. Közös felelõsségünk, hogy kialakítsuk az önkéntes, 

segítõ attitûdöt.

Mindemellett ez a nevelõ pedagógia a gyermekeink védelmét is szolgálja, hiszen a mai pusztító táplálkozás és 

életvitel miatt a rák legveszélyeztetettebb célcsoportja már nem az idõsödõ generáció, hanem a fiatalság.

Bízom benne, hogy hozzánk hasonlóan minél többen csatlakoznak ehhez a nemes és fontos kezdeményezéshez!
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Az ináncsi idõsek klubja dalkörösei 2014. március 25-én kiránduláson vettek részt az Aggteleki Nemzeti 

Parkban. A program az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0007 számú 
„Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetû kistérségben” 
projektjének programeleme.
Az emlékezetes kirándulás alkalmával ellátottjaink megnézhették a barlangok csodálatos karszt képzõdményeit, 
majd a Cseppkõ Hotelben egy ízletes ebéddel koronázták meg a napot.

Ennek a pályázati programnak az egyik eleme a „Pancsoló Nagyik” vízi gyógytorna, melyet az encsi 
uszodában végezhetnek heti egy alkalommal idõseink. Önerõbõl ilyen jellegû programot nem tudunk 
finanszírozni, ám a térítésmentes szolgáltatás és az önkormányzatunk ingyenes szállításának segítségével egy 
nagyszerû lehetõséget kapnak ellátottjaink egészségük védelméhez és a szabadidõ kellemes eltöltéséhez.
A program másik eleme a Gyógytorna volt, mely március hónapban zárult. Öt alkalommal látogatott el egy 
gyógytornász szakember külön-külön Ináncsra Forróra és Fancsalba, ahol térítésmentesen szolgáltatott 
egészséges és hasznos tornát idõseinknek.

Intézményünk Étkeztetés, Idõsek Nappali Ellátása, valamint Házi Segítségnyújtás vonatkozásában 
szívesen áll rendelkezésére minden  idõs kora, egészségi állapota, vagy egyéb szociális problémája miatt - 
rászoruló ináncsi lakos számára.
Tájékozódni személyesen intézményünkben (3851 Ináncs, Rákóczi út 7.) vagy Tel: 46/556-214, Web: 

 elérhetõségeken lehet.
Minden Ellátottunknak és Ináncsi Lakosnak Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok!

Ignácz Melinda
Intézményvezetõ

Kedves Olvasó!

A Közmûvelõdési Központ és Könyvtár Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér tevékenységet folytat. Az IKSZT 
feladata, hogy változatos információs és közösségi szolgáltatásokat nyújtson a településen élõknek.
Az elmúlt idõszakban több programot is tartottunk, mint Kézmûves Játszóházat, Filmklubot, Olvasóklubot.

Az IKSZT 2014. április, május, június havi programjai a következõk:
I.   - Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont 

mûködtetéséhez:
2014. 04. 07. - Lehetõségek a gazdálkodásban

2014. 05. 05.  Szaktanácsadás
2014. 06. 01.  Szaktanácsadás

II.  - Ifjúsági közösségi programok szervezése:
2014. 04. 11. - Ismerd meg önmagad, Önismereti program
2014. 05. 09.  Filmklub, Ifjúsági klub
2014. 06. 06.  Koncert

III. - Közmûvelõdési programok szervezése:
2014. 04. 17. - Húsvéti kirakodás, Kiállítás
2014. 05. 16. - Színházlátogatás
2014. 06. 04. - Trianoni megemlékezés, Mûvészeti program

 IV. -Olvasósarok programok:
2014. 04. 10.  Olvasókultúra fejlesztõ program, Téma: Biblia

V.   - Közösségi internet hozzáférés biztosítása:
2014. 06. 18. - Hálózati játékok, Klub

VI. - Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése:
2014. 04. 29. - Tanácsadás helyi civil szervezeteknek

VII.- Egészségfejlesztési programok megvalósítása:
2014. 05. 26. - Egészségügyi szûrõvizsgálat

VIII.- Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása (Közháló végpont)2014. 04. 15. - 
Elõadás

Kedves ináncsi Lakosok! Sok szertettel várjuk Önöket eseményeinkre, töltsék velünk értékesen 
szabadidejüket!

Ignácz Melinda
intézményvezetõ

www.inancs.hu
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Kedves Ináncsi Lakosok!

Az elõzõ tájékoztatóm óta az Ináncsi Sportegyesület életében nem történt különös változás! 

Decemberben, a két ünnep között megrendeztük a már hagyományos Karácsonyi Kupát, ahol a 2. helyet 

szerezte meg az Ináncsi együttes. 

A 2014-es év elején részt vettünk a 

Szepesi és a Boross emléktornákon, ahol 

tisztességesen helyt állt a csapat. Jelenleg 

a tabella hetedik helyét foglalja el a 

felnõtt együttes, ami az elvárásaimnak 

megfelel. A fiataljaink egy kicsit jobban 

szerepelhetnének, de ezért is köszönet 

illeti azokat a játékosokat, akik 

rendszeresen eljárnak minden mérkõzésre.

Örömmel közlöm Ináncs lakóival és a futballt kedvelõkkel, hogy nyertünk egy pálya és öltözõ felújítási 

pályázaton, amely összegszerûen 3 ezer Ft híján 10.000.000 millió Ft. Ebben az összegben a 30 % önerõ 

is szerepel, amit munkával lehet kifejezni. Köszönöm azoknak az embereknek a támogatását, akik 

szívvel, lélekkel azon vannak, hogy ez az egy vasárnapi szórakozás fennmaradjon. 

Kérem, akik tehetik, támogassák a kis kollektívánkat, akár a 2000 Ft-os pártolói igazolvány 

megvásárlásával, vagy adójuk 1 % - ának utalásával az

Ináncsi Közösségi Sport Egyesület

adószám: 18431915-1-05.

A cikkem végén csak egy kéréssel fordulok azokhoz, akik látogatják mérkõzéseinket.Arra kérem õket, 

hogy buzdítsák a játékosaimat, és ne bántó szándékkal jöjjenek ki a mérkõzéseinkre. 

Köszönöm mindenkinek!

Végül magam, vezetõtársaim és minden játékosom nevében Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok a 

község minden lakosának. A hölgyeknek, lányoknak sok locsolót és kölnivizet!

Köszönöm!

Hajrá Ináncs!

Tisztelettel:

Montvajszki Bertalan

 SE. Elnök

Sporthírek

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
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HÚSVÉTI SUDOKU
Vágd ki a jobb oldalon lévõ képeket és a táblázatot! Helyezd el az ábrákat a 
sudoku táblázatban úgy, hogy minden sorban és oszlopban, valamint a 2*2-es 
négyzetben csak egyszer szerepeljen egy-egy ábra. 
Ha igazán szép játékot akarsz, színezd ki a képeket!

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

Ajtó mellett állok,
Piros tojást várok.

Ha nem adják párjával,
Elszökök a lányával!

Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár egy puszi.

Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak,
Fõképp a dolgos szülõk jól nevelt lányának!
Elmondom én gyorsan jövetelem célját:
Megöntözöm most a környék legszebb lányát.
Kívánok e háznak hát mindenbõl eleget,
Fõképp békességet, egészséget és szeretetet!

Zöld erdõben piros tojás,
Ibolya meg minden,

Fogadjunk, hogy ha ott megállsz,
Eltalállak innen!

Józsi vagyok, szép és laza…
    Locsoljak vagy menjek haza?

Húsvét van, odakinn…
    mosolyog az ég is,

    Adjanak egy ezrest,
    mosolygok majd én is!
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