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2 Az önkormányzat hírei

Tisztelt Ináncsi Lakosok!

Helyi újságunkban az Önkormányzat és intézményei - negyedévente - rendszeresen tájékoztatták 
Önöket az aktuális hírekrõl, eseményekrõl, beszámoltunk minden fontos tudnivalóról.
Hagyományainkhoz híven, a 2010-2014. évi önkormányzati választási ciklus végéhez közeledve, 
szeretném összefoglalni és értékelni a Képviselõ-testület és Magam nevében az elmúlt 4 év 
eredményeit, egyúttal beszámolni ezen idõszakra elfogadott Gazdasági Program 
megvalósításáról. 

I.
Elsõként a Gazdasági Program felépítését követve, számot kívánok adni az abban 
megfogalmazottak végrehajtásáról.
Az Önkormányzatnak a - Gazdasági Programban is megfogalmazott - kötelezõ feladatain túl, 
sikerült maradéktalanul ellátnia az önként vállalt feladatait is, melyek az alábbiak voltak:
-    mezõrendészeti szolgálat mûködtetése 1 fõ mezõõr foglalkoztatásával,
- köztisztaság és településtisztaság biztosítása az ABAHG, jelenleg az NHSZ Tapolca Kft útján,
-  közremûködés a helyi foglalkoztatás megoldásában a közfoglalkoztatás megvalósításával,
-    közmûvelõdési- és sporttevékenység támogatása,
-   idõszaki helyi önkormányzati lap készítése, mely az Ináncsi Hirnök kiadásával biztosított,
-  helyi kábel-televízió szolgáltatás, mûsorszórás, az Oláh és társa szolgáltató útján biztosítva van,
-  TELEHÁZ  üzemeltetés és internet lakossági szolgáltatás a Közösségi Házban és az Oláh és társa 
szolgáltatóval megoldott.

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciójából a település Gazdasági 
Programjához illeszkedõ területek és feladatok elvégzése megtörtént, miszerint: 
- a Közösségi Ház tulajdonviszonyainak rendezése, valamint használati megállapodás megkötése 
az egyházakkal és a Pro Ecclesia et Populo Alapítvánnyal megtörtént,
-  A Közösségi Ház mûködési színvonalának javítása céljából IKSZT pályázatot valósított meg az 
önkormányzat 23 M Ft-ból, mely lehetõvé tette külsõ lift megépítését, belsõ udvar kialakítását, 
jelentõs eszközbeszerzést, valamint 3 évre szakember foglalkoztatását.
- az árokrendszer, belvízelvezetõ rendszerek rendben-tartását, valamint részbeni kiépítését az 
önkormányzat által gyártott betonelemekkel közfoglalkoztatás keretében megoldottuk a 
legveszélyeztetettebb lakóterületen, az Arany J, Jókai, Béke, Kossuth utcákon,
- útfelújítások történtek a Jókai u. új építési részén finn aszfalttal, a Szabadság és az Arany J utcákon 
meleg aszfalt burkolattal, valamint évente kátyúzást végeztünk.

A Gazdasági Programban, a felszíni vizek védelme érdekében megfogalmazott céljainkat 
teljesítettük, miszerint:
- a szennyvízcsatorna hálózatra történõ rácsatlakozások száma emelkedett, melyhez hozzájárult az 
is, hogy a talajterhelési díj mértéke a tízszeresére  emelkedett 2013-tól (törvényi rendelkezés miatt).
- a település közigazgatási területén folyó patakok és vízfolyások megtisztítása, rendszeres 
karbantartása a Start közmunka és hagyományos közfoglalkoztatás keretében folyamatosan 
megoldott,
- illegális hulladéklerakások megakadályozására, felszámolására rendszeresen figyelmet fordítunk, 
a hulladéklerakásokat még azelõtt felszámoljuk mielõtt az nagyobb méretet öltene. A régi 
hulladéklerakó felszámolása és rekultivációja Encs Kistérségi közös pályázat keretében megtörtént.

A kötelezõ önkormányzati feladatok között megemlített óvodai nevelés és iskolai oktatással 
kapcsolatban megfogalmazott terveink teljesültek, a korábbi társtelepülések körét bõvítettük, az 
óvoda tekintetében Csobád csatlakozott, az iskola tekintetében Pere község feljövõ elsõseit íratták 
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be hozzánk. 2011.-ben Hernádszentandrással felbontottuk az óvodatársulási megállapodást, mivel 
több éven keresztül nem fizették a mûködési hozzájárulást az intézmény fenntartásához.
2013.-tól az iskolát is érintõ szervezeti változások fennakadás nélkül lezajlottak, miszerint az Arany 
János Általános Iskola állami fenntartásba és mûködtetésbe került (az intézmény elhelyezésére 
szolgáló ingatlanok, berendezések, felszerelések továbbra is az önkormányzat vagyonát képezik). 
Ez azt jelenti, hogy törvényi rendelkezés alapján ingyenes használatba adtuk át a fentiekben felsorolt 
vagyonunkat. A továbbiakban az iskola alkalmazottai feletti munkáltatói jogkört az állam, a 
tankerületek - KLIK - által gyakorolja (fizeti a bérüket, fizeti az intézmény rezsijét, gyakorolja a 
szakmai felügyeletet). 
Kikerült az iskola mûködési körébõl a konyha üzemeltetése, mivel ez nem tartozik az alapfokú 
oktatáshoz. Képviselõ-testületünk döntése értelmében a konyha üzemeltetõje 2013. január 1.-tõl a 
Hernádvölgyi Kft. lett, ugyanazzal a feltétel rendszerrel nyújtja a gyermekeknek és a felnõtt 
lakosságnak az étkeztetési szolgáltatást.

A Gazdasági Program fejlesztési alapelvei között szereplõ
-  m e g l é v õ  t e l e p ü l é s  a r c u l a t á n a k  m e g õ r z é s e ,  t o v á b b f e j l e s z t é s e ,
faluközpont kialakítása cél részben megvalósult, hisz az IKSZT pályázatunk eredményeképpen a 
Közösségi Ház környezetét esztétikussá és komfortosabbá tettük, az elõtte lévõ parkoló kiépült. Az 
Egészségház felújítására elnyert 57 M Ft-ból akadálymentes közlekedést és kulturált 
körülményeket biztosítottunk a betegeknek. Megújult az épületegyüttes külsõ környezete is. A 
kerítés elbontásával, külsõ burkolatok kiépítésével és parkosítással esztétikusabbá vált az 
Egészségház és környéke. A parkolási gondokat is megoldottuk az árkok leburkolásával. Ezzel 
méltó faluközpont kialakítása kezdõdött el.
- az intézményi struktúra átalakítása megtörtént, az óvoda és a Szociális Alapszolgáltató Központ 
kihasználtsága növekedett.
- a lakosság minél jobb ellátása érdekében a zöldségtermesztési tevékenység megoldott a Start 
közmunkaprogram keretében. Az önkormányzati boltban a piaci árnál alacsonyabban zöldséget, 
gyümölcsöt tudunk biztosítani a lakosoknak. Jelentõs eredmény az is, hogy folyamatosan ellátjuk a 
konyhánkat saját alapanyagokkal, ezáltal javult az elõállított ebéd minõsége és mennyisége. Ezt 
példázza az is, hogy egyre több külsõ intézmény (pl: szikszói Bethánia Idõs Otthon, Csobád 
önkormányzata, Hernádszentandrás önkormányzata) veszi igénybe, ill. érdeklõdik a közétkeztetés 
Ináncsról történõ igénybevétele iránt.

A Gazdasági Programban nevesített marketing munka részeként a település honlapjának 
fejlesztése, aktualizálása megtörtént, a honlapon 2013.évtõl újra folyamatos és naprakész 
információkat kaphatnak az érdeklõdõk (  legfontosabb információkat a kábel-
TV rendszeren keresztül is közöljük a lakossággal.

A stratégiai fejlesztési célok között kiemelkedõ színvonalon biztosítottuk a munkahelyteremtés és 
foglalkoztatás elõsegítését a közfoglalkoztatási pályázatainkkal az alábbiak szerint:
- Ináncson több éves hagyománya van már a közfoglalkoztatásnak. Ez az államilag 100 %-ban 
támogatott foglalkoztatási forma településünkön szinte az egyetlen lehetõség, melynek során a 
munkanélküli ellátásban, illetve segélyezésben részesülõk munka jövedelemhez jutnak, ezáltal 
családi körülményeik javulására számíthatnak.

Az önkormányzat korábban is kihasználta ezt a lehetõséget, az elmúlt években viszont 
kiemelkedõen és mintaszerûen tevékenykedtünk ezen a területen. A Kormány értékteremtõ 
közfoglalkoztatási programjában elsõk között vállaltuk az úgynevezett minta programok 
kidolgozását és megvalósítását. 
- A 2011.évben indult és 2012. és 2013. évben folytatódó Start közmunka program során 120 fõt 
tudtunk szinte folyamatosan - havonta - foglalkoztatni, egyre több területet tudunk ebbe bevonni. 
Vannak olyan idõszakok, amikor a foglalkoztatottak száma közelítette - pl. jelenleg is - a 200 fõt.  
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Kiemelkedõ a mezõgazdasági, a tésztakészítõ és a betonelemgyártó tevékenység a településen. A 
közétkeztetéshez szükséges jelentõs alapanyag - zöldség, gyümölcs, hús, tészta, tojás - is biztosítva 
van ezáltal, ami megnyugtató mindannyiunk számára. A bõvülõ Start programokban évente 
növekvõ számú munkanélkülit foglalkoztatunk, mára szinte alig van segélyezett. Az egyes 
programokhoz kapcsolódóan jelentõs összegben sikerült gyarapítani az önkormányzat vagyonát, 
nagy értékû gépekkel, (traktor, kis traktor, pótkocsi,  betonelemgyártó gép sablonokkal, aszfaltvágó 
gép, kürtöskalács sütõ, konyhára elektromos sütõ, valamint több kisebb eszköz)  melyekre alapozva 
a késõbbiekben több embernek állandó foglalkoztatási lehetõséget tudunk majd biztosítani. A 
jelentõs közfoglalkoztatás eredményeként az önkormányzat szociális kiadásai lecsökkentek, ami 
szintén örömteli tény.
- 2012.-ben önkormányzatunk pályázott az un.”legjobb önkormányzati gyakorlatok” díjára, 
melynek során országosan is bemutathattuk az itt végzett sokszínû tevékenységi kört, annak elõnyeit 
és mintaként állítanak bennünket más önkormányzatok elé, akik folyamatosan veszik át a 
gyakorlatainkat.  Országosan az elsõ 5 helyezett között végeztünk, a BM 1 M Ft-os különdíját 
kaptuk meg. 2012-ben az un. felzárkóztatási pályázatból még plusz 6 M Ft-ot nyertünk, amit a 
közmunka programhoz kapcsolódó „pincés építmény” megvalósítására fordítottunk. Ebbõl 
valósítottuk meg a megtermelt mezõgazdasági termékek téli tárolására szolgáló szigetelt pincét, 
valamint a betonelem gyártást kiszolgáló fedett építményt. 
A Start közmunka programok dologi kiadásaira kapott támogatások között ki kell emelni azokat a 
megvalósult jelentõs egyéb építményeket, melyek anyagköltségét megkaptuk, azonban saját 
kivitelezésben építettük meg, a közfoglalkoztatottak közremûködésével. Ezek: 70-80 db sertés 
tartását szolgáló sertés-istálló, jelenleg befejezés elõtt álló anyakoca tartására szolgáló második 
sertés-istálló, valamint egy 200 m2 alapterületû termény és takarmány tároló.
A Start és egyéb értékteremtõ közfoglalkoztatás jelentõségét és eredményeit szeretném 
alátámasztani azzal, hogy tájékoztatom Önöket, milyen jelentõs összegû állami pénzforrás segítette 
mindezek megvalósulását.
2010.-ben: 87 M Ft, 2011.-ben: 47 M Ft, 2012.-ben:128 M Ft, 2013.-ban: 160 M Ft, 2014.-ben:160 
M Ft. Az elmúlt ciklusban több mint 500 M Ft plusz állami támogatást kapott a település, a 
közfoglalkoztatási programok megvalósításának személyi és dologi költségeire. Mindezeken túl 
2013-2014. években, a nyári idõszakban diákmunkára is lehetõség volt (2013-ban 17 fõ, 2014.-ben 
36 fõ), mellyel önkormányzatunk a térségben kiemelkedõ létszámmal vállalt részt. Ezzel is 
segítettük a fiatalok beiskolázását, valamint könnyítettük a családok helyzetét. 

A közmunka programban végzett tevékenységeinket, készített termékeinket az elmúlt évben 
Múcsonyban megrendezett körzeti bemutatón ismertettük meg, ahol a mintaprogramokat elõadás 
keretében is ismertették az érintett polgármesterek, köztük én is.
2014.szeptember 26.-án Miskolcon került sor egy nagyszabású megyei bemutatóra a Széchenyi 
utcán, ahová meghívást kaptunk és jelen is voltunk termékeinkkel.

A településfejlesztési célok között meghatározottaknak részben sikerült eleget tenni, mint például
 -  az intézményhálózat felújításának folytatása  egészségház és környezete 
-   a belvízelvezetõ rendszer kiépítése, utak, járdák felújítása,
-   a régi óvoda épületének hasznosítása tészta üzem, terménytároló,tyúk-tartás,
- a Közösségi Ház keretein belül szabadidõs tevékenységek lehetõségének kibõvítése  játszóház, 
táncház, színházlátogatás, kézimunka szakkör, Rozmaring Dalkör,
-  idõseink ellátásának fejlesztése  vízitornára, gyógyúszásra történõ térítésmentes  szállítás,
-  Közösségi Ház és környékének tereprendezése, belsõ udvar és parkolóhelyek kialakítása (IKSZT- 
pályázat útján).

A helyi adópolitikai célkitûzések szinte maradéktalanul teljesültek.
A korábban bevezetett helyi adónemek nem változtak, a lakosságot nem terheltük adó emelésekkel. 
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A kommunális adó mértékén kellett emelni, mivel ebbõl fizeti az önkormányzat a szemétszállítás 
díját. A kéményseprés díja a Kormány rezsicsökkentõ rendelkezéseinek megfelelõen csökkent. A 
víz-és csatornadíjat több éve nem emeltük. 
Igaz, hogy nem tartozik a helyi adók körébe, mégis meg kell említeni, hogy az étkezési térítési 
díjakat sem emelte a képviselõ-testület az elmúlt ciklusban.

A közszolgáltatások biztosítása és azok színvonalának javítása terén elmondható, hogy az oktatási 
és a közmûvelõdési intézmények vonatkozásában a struktúra átalakítás megtörtént, a településen 
közszolgáltatásokat végzõ szervezetekkel a törvényi elõírásoknak megfelelõ szerzõdésmódosítások 
megtörténtek, a rezsicsökkentéseket a szolgáltatók alkalmazták az elõírásoknak megfelelõen.

II.

A következõekben a Gazdasági Programban  áthúzódó feladatként szereplõ, ill. konkrétan nem 
szereplõ, azon kívül megvalósított fejlesztésekrõl, beruházásokról tájékoztatom a Tisztelt 
Lakosságot.

2011-2012-ben:

- Befejeztük és lezártuk az iskola, óvoda beruházás teljes elszámolását.
- a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése és nyílászáró cseréje 8 M FT-ból elkészült,
- játszótér felújítási pályázaton több mint 6 M Ft támogatást nyertünk melybõl a késõbbi években 
felújítottuk a régi elavult játszóteret
- megvalósításra került a KEOP típusú kiírásra, az iskola fûtés korszerûsítésére elnyert 
pályázatunk. Ez a projekt közel 47 M Ft költségû és jelentõs megtakarítást eredményezett a fûtés és 
meleg-víz ellátásában az oktatási intézményeinknek, megújuló energiákat alkalmazva. Ehhez 
kapcsolódóan a konyhánk a lapos tetõ helyett korszerû magas tetõt kapott, melyre a meleg-víz 
ellátást biztosító napkollektorok elhelyezésre kerültek. 
- Szintén KEOP típusú pályázatot nyújtottunk be és nyertünk el az ivóvíz minõség javításra, 
melynek elsõ szakaszában a tervek elkészítésére írtak ki pályázatot. Ennek költsége 7,6 M Ft.
- Sikeres ÖNHIKI pályázaton 16,5 M Ft, valamint 11 M Ft támogatást kaptunk.
- 2012.év végi önkormányzati adósságkonszolidáció keretében 30,5 M Ft ot biztosított 
Kormányzatunk. 

2013-ban:

- A Kormánynak, az önkormányzatok adósságrendezésére, önkormányzatunkat érintõ 2012. 
decemberi döntését követõen, a 2013.évet hitel és tartozás nélkül kezdtük. Településünket 2013.év 
végén a Kormány 8 M Ft-tal támogatta, átvállalva a fennálló folyószámlahitelünket. 
- Sikerült több, nagyobb értékû gépet vásárolni (pótkocsi, eke, aszfaltvágó gép, betonelemgyártó 
sablonok). Beszerzésre került egy elektromos sütõ és egy kürtös kalács sütõ gép is.
- Átszervezésre került a Polgármesteri Hivatal, mivel a 2000 fõ alatti települések 2013.évtõl 
önállóan nem mûködhettek. E kérdés megoldására a két szomszédos önkormányzattal, Csobáddal és 
Hernádszentandrással megállapodást kötöttünk Közös Önkormányzati Hivatal mûködtetésére 
március 1.-tõl. A közös hivatal mûködtetésének kidolgozása megtörtént, a hivatal központja 
Ináncson lett, melyhez 2 kirendeltség  a csobádi és a hernádszentandrási  tartozik. 
- 2013. július 1.-tõl óvoda társulást hoztunk létre Csobáddal, így jelenleg újra 4 csoporttal mûködik 
az óvodánk.
- 2013.január 1.-tõl megkezdte mûködését az  Encsi Járási Hivatal, ahová több ügykör ügyintézése 
átkerült, amit addig helyben láttunk el. 
- 2013.október 22.-én került sor Ináncson a Görög Katolikus Kápolna felszentelésére és a Közösségi 
Ház ünnepélyes átadására és megáldására. A beruházás több mint 80 M Ft-ba került, mely összeg 
adományokból, pályázati pénzeszközökbõl és egyéb felajánlásokból tevõdik össze (1998.óta). A ház 
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összes nettó alapterülete 850 m2. 
- az Encsi Kistérségi Társulás felbomlásával, a vagyon megosztás eredményeként az addig 
használatunkban lévõ iskolabusz tulajdonjogát megkaptuk.

2014-ben:

- Áthúzódó beruházásként elkészült és felavatásra került az Egészségház, melynek  ünnepélyes 
átadására május végén került sor.
- Falubusz beszerzésére benyújtott pályázatunk sikeres volt. 10 M Ft támogatást kapunk egy új 
mikrobusz beszerzésére. Ennek a közbeszerzési eljárása lezajlott, az új gépjármûvet 
2014.szeptember 22-én átvettük. Az új falubusz az önkormányzat és intézményei  melyek többnyire 
a mikro-térséget is érintik  korszerûbb ellátását és kiszolgálását biztosítja majd.
- KEOP típusú pályázatunk 1. üteme elszámolás alatt van, mely a település ivóvíz-minõség javítását 
célzó tervek elkészítését tartalmazza.
- Óvodánkban jelenleg is folyik egy TÁMOP-os pályázat megvalósítása, mely a szakmai munka 
színvonalának emelését szolgálja és lehetõséget nyújt továbbképzésekre, eszköz beszerzésekre is. 
Ebbõl valósult illetve valósul meg  az óvodás gyermekek ingyenes kirándulása Budapestre, 
Debrecenbe.  Ennek összege több mint 11 M Ft.
Valamennyi megvalósult pályázatunkat a közremûködõ hatóságok a helyszínen ellenõrizték, 
jóváhagyták és a támogatásokat az érintettek részére átutalták.

Minden évben:

- csatlakoztunk a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerhez, aminek eredményeként évente 
20-25 fiatal részesül támogatásban, (2015-ben is folytatódik a támogatási program)
- szociális tûzifa támogatást igényelt az elmúlt években önkormányzatunk, melybõl - a jelentõs 
önrésszel kiegészített összegbõl megvásárolt tûzifát szétosztva - jelentõs számú rászoruló családot 
tudtunk segíteni,
- több évre visszamenõleg éltünk és élünk a nyári gyermekétkeztetés lehetõségével, mellyel 
nagyon sok rászoruló gyermek tanszünetben való étkeztetését tudtuk segíteni.
- közremûködünk a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévõ temetõ gondozásában, 
takarításában.
- Községünk hagyományait ápolva, - anyagi lehetõségeinket figyelembe véve - rendszeresen 
megrendeztük a közösségi rendezvényeket, az Idõsek Napját, a Falunapot, Gyermeknapot, 
melyeket a jövõben is folytatni kívánunk.

Önkormányzatunk továbbra is fenntartja valamennyi eddig is mûködõ intézményét, nem került 
elbocsátásra egyetlen dolgozó sem, bár törekedve a minél takarékosabb gazdálkodásra, a 
megüresedõ álláshelyeket támogatott foglalkoztatással, közfoglalkoztatottal töltjük be, vagy be sem 
töltjük azokat, de a feladatokat ellátjuk. Mára már a XXI. század követelményeinek megfelelõ 
intézmény hálózattal rendelkezünk.

Az elmúlt évek nehéz gazdasági körülményei között is meg tudtuk õrizni mûködõképességünket, 
fizetõképességünket. Nem fordult elõ olyan helyzet, hogy ne tudtunk volna idõben fizetést és 
segélyt fizetni az érintetteknek.
Ináncs egyre inkább mikro-térségi központtá válik, amit az is érzékeltet, hogy több település 
ellátását biztosító intézmény központja található itt. Meg kell említeni például a szociális 
alapellátásokat, az egészségügyi alapellátásokat, az óvodát, az általános iskolát és a hivatalt is. 
Kiemelném, hogy további csatlakozni szándékozó település jelentkezett a szociális 
intézményünkhöz (Csobád, Hernádszentandrás), mely azt is jelenti, hogy körzetközponti 
szerepünk egyre növekszik.



A lezáruló ciklusban, a képviselõ-testülettel végzett munkánkat tartalmasnak és rendkívül 
eredményesnek ítélem. Az elõzõekben leírtak tükrözik mindezt. A vállalt feladatainkat 
nagyrészt teljesítettük, igyekeztünk minden belsõ és külsõ forrást annak érdekében 
felhasználni és megragadni, hogy Ináncs község lakosságának komfortérzete minél jobb 
legyen. 
További fontos és kiemelkedõ eredménynek tartjuk azt, hogy jó kapcsolatot és 
együttmûködést sikerült kialakítani a környezõ önkormányzatokkal, melyet az elért 
eredmények is tükröznek. Hasonlóan nagy eredménynek tartjuk azt is, hogy a településen 
belüli viszályok és ellentétek mára már megszûntek, sikerült megnyugtató megállapodásokat 
kötni a régóta húzódó Közösségi Ház kapcsán. 
Tudjuk azt is, hogy nagyon sok feladat van még, azonban egy jól együttmûködõ közösségben 
mindent könnyebben el lehet érni. Szeretnénk továbbra is településünk fejlõdésén 
munkálkodni, melynek fõbb célkitûzései a település központjának további szépítése, 
rendezése, a Hivatal átköltözése a faluközpontba, útjaink felújítása, stb. Ezt a munkát 
szeretnénk  folytatni, amennyiben felhatalmazást kapunk rá.

Ezúton is köszönetet mondok településünk valamennyi lakójának, intézményvezetõinknek, 
valamennyi dolgozónak, az egyházak, civil szervezetek vezetõinek, tagjainak, nemzetiségi 
önkormányzatoknak az együttmûködésért, segítõ hozzáállásukért és tevõleges segítségükért mellyel 
a vállalt fejlesztéseket, elképzeléseinket meg tudtuk valósítani.

Ináncs Község Képviselõ-testülete nevében is:

                                        Kiss Péter
                                     Polgármester

Eredményeink képekben:

A közösségi ház befejezése, átadása, 
lift megépítése a Görög kápolnához

A Görög Kápolna 
felszentelése, 
megáldása, 
átadása

Árokrendszer 
felújítása, 

fõbb elvezetõ helyek betonelemekkel való ellátása
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Betonelem-gyártás a közfoglalkoztatás keretén 
belül.

Utakat és útrészeket újítottunk fel részben 
saját munkások segítségével

A községen átfolyó patak medrét többször 
kitisztítottuk a közmunkások segítségével, hogy a 
víz könnyebben el tudjon folyni, ezzel megelõzve 
az áradásokat.

Az Egészségházat és a 
“Háromszög” játszóteret 

Uniós Támogatás 
segítségével felújítottuk.

A START közmunkaprogram sok embert foglalkoztat.
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Új falubuszt vehettünk át a  község nevében.

A közfoglalkoztatásban lévõk kompetencia 
alapú képzésen vettek részt.

Korszerû tyúk- 
és sertésólakat 
építettünk, 
amelyek segítik 
az önellátást.

Közmunkásaink szedték le a község 
gyümölcsösében  a termést, melyet az iskola 

konyháján fõztek be.

A tésztaüzem dolgozói szintén 
a konyha ellátását segítik munkájukkal.



Az önkormányzat hírei10

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA HIRDETMÉNYE
a 2014.október 12.-i helyhatósági és nemzetiségi önkormányzati választásokra

Tisztelt Választópolgárok!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket a helyhatósági és nemzetiségi önkormányzati 
választásokkal kapcsolatos fontosabb tudnivalókról, a szavazással kapcsolatos 
teendõkrõl a településen jelöltként nyilvántartásba vett személyekrõl, valamint a 
szavazólapon a jelöltek sorrendjérõl.
Ináncs községben induló polgármester jelöltek, a szavazólapra való felkerülésük 
sorrendjében:

               1. Képes Magdolna
2. Répási Róbert
3. Hultai István
4. Kiss Péter
5. Kassai Béla

Képviselõ jelöltek, a szavazólapra való felkerülésük sorrendjében:

              1.    Montvajszki Ferenc
2.    Galambos Andrásné
3.    Medve Renátó
4.    Madácsi László
5.    Kavecsánszki Flórián
6.    Papp József
7.    Lukács Béla István
8.    Tóth Ferenc
9.    Ferencsák József
10.  Képes Magdolna
11.  Gazsi Sándor
12.  Kemény Ferenc
13.  Barna Imre
14.  Nagy Endre
15.  Tóth János
16.  Szarka Tamás
17.  Montvajszki Bertalan
18.  Hultai István
19.  Gulyás Pál

Roma nemzetiségi képviselõ jelöltek, a szavazólapra való felkerülésük sorrendjében:

              1.   Gulyás Pál
2.   Solymosi Nándorné
3.   Glonczi Árpád
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Német nemzetiségi képviselõ jelöltek, a szavazólapra való felkerülésük sorrendjében:

     1. Árvai Lászlóné
     2. Galambos Andrásné
     3. Szender Györgyné
     4. Montvajszki Bertalanné

Fontosabb tudnivalók a szavazással kapcsolatosan:

· A szavazás reggel 6 órától, este 19 óráig tart.
· Szavazni kizárólag személyesen, érvényes, azaz a szavazás napján le nem járt 

személyazonosító okmánnyal lehet. Ezek: 
- régi típusú személyi igazolvány,
- új típusú (kártya formátumú) személyi igazolvány + lakcímkártya,
-ideiglenes személyi igazolvány + lakcímkártya,
- vezetõi engedély (jogosítvány) + lakcímkártya,
- útlevél, ideiglenes útlevél+ lakcímkártya.

· Érvényesen szavazni:
- polgármester esetében: 1 jelölt neve melletti körben elhelyezett egymást 
metszõ vonalakkal pl.: X    vagy     +
- Ináncs községben 6 képviselõt kell választani. A szavazólap akkor tekinthetõ 
érvényesnek, ha az összes jelölt közül 6 név melletti körben helyez el X-et, vagy +-
et. 
Érvényes a szavazólap akkor is, ha 6-nál kevesebb jelölt neve mellé tesz X-et, vagy 
+-et.
Amennyiben 6-nál több jelöltet választ, akkor az egész szavazólap érvénytelen.
Fontos tudni, hogy ha észreveszi a szavazólap elrontását a szavazólap urnába való 
bedobása elõtt, akkor 1 alkalommal kérheti a Bizottságtól a szavazólap kicserélését 
és nagyobb odafigyeléssel újra kitölti.
· Ináncs községben roma és német nemzetiségi önkormányzati választásra 
kerül sor. A nemzetiségi választáson az vehet részt, aki 2014.szeptember 26.-ig kérte 
a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételét. Erre a szavazásra külön 
szavazóhelyiség szolgál és külön Szavazatszámláló Bizottság mûködik. Mindkét 
nemzetiség esetében 3-3 fõt kell választani.

· Továbbra is igényelhet mozgóurnát a mozgásában gátolt személy, amennyiben azt 
a választás napja elõtt, vagy a választás napján 15 óráig írásban a Bizottságnál kérte, 
vagy kéri.

· A szavazás során a Helyi Választási Bizottság tagjai, szükség esetén a Hivatalban a 
Helyi Választási Iroda tagjai segítséget nyújtanak a szavazás során, vagy a 
választásra vonatkozó szabályokban való eligazodásban.

Bízom benne, hogy jelen tájékoztató kellõ információt nyújt valamennyi választópolgár 
számára.
Kérem, hogy éljenek szavazati jogukkal és vegyenek részt a szavazáson.

Ináncs, 2014. szeptember 24.                                                                                Nagyné Halmai Katalin
                  HVI vezetõ   
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Hírek az iskola életébõl

Június 14-én a tanév végére értünk, és 
elköszöntünk végzõs diákjainktól.
 Búcsúzóul tarisznyájukba tettük jó 
tanácsainkat és féltõ tekintettel kísértük 
távolodó lépteiket.

A nyár folyamán megújult az intézmény udvara. 
Új ugróiskolák lettek felfestve, és ülõpadok 
készültek. Augusztus végére befejezõdtek a 
festési munkálatok. A tankönyvek idõben 
megérkeztek. Ezek után 2014.szeptember 1-én 
kezdetét vette az új tanév. 192 tanuló lépte át az 
iskola küszöbét. Lényeges újdonságai az idei 
tanévnek a  mindennapos  tes tnevelés  
kiterjesztése az 1-3. és 5-7. évfolyamokra, illetve 
az új kerettanterv bevezetése az elsõ-második és 
ötödik-hatodik osztályban. Az elsõ és második 
osztályosok már ingyen kapták a tankönyveiket. 
A tanévnyitó mûsort a legkisebbek adták. 
Felkészítésüket Montvajszki Ferenc tanító úr 
végezte.

Az idei tanév a hetedik osztályosok számára szép 
látnivalót tartogat. Iskolán sikeresen pályázott az 
Emberi Erõforrások Minisztériumánál a 
„HATÁRTALANUL 2014” program keretében 
osztálykirándulásra. Az elnyert támogatás 628 000 
Ft, amelybõl Erdélybe megyünk kirándulni.

A képen Kolozsvár fõtere látható, 
amelyet utazásunk során megtekintünk.

A tanév kiemelt idõpontjai a következõk:

· Nemzeti ünnep, 2014. október 22. 13.oo.
· Az õszi szünet 2014. október 27-tõl október 31-ig 
tart. 
  (A szünet elõtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni elsõ tanítási nap November 3. (hétfõ).
· Nyílt tanítási nap november 11-12.
· A téli szünet 2014. december 22-tõl 2015. január 2-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap 2013. 
december 19 (péntek), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2015. január 5. (hétfõ).
· A szorgalmi idõ elsõ féléve 2015. január 16-ig tart.

Nagy Endre
       igazgató

„Megcélozni a legszebb álmot,
Komolyan venni a világot,
Mindig hinni és remélni,
Így érdemes a földön élni”

/ William Shakespeare/ 
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Az Ináncsi Óvoda hírei

2014. június 7-én tartottuk a Ballagó és évzáró ünnepségünket. 23 
nagycsoportos gyermek vett búcsút az óvodától. Gazsi Istvánné, 
Margitka óvó néni az utolsó nevelési évet töltötte intézményünkben, 
nyugállományba vonul idén. Egy kedves meglepetéssel, egy 
kisfilmmel köszöntük meg a munkáját, és köszöntöttük õt ebbõl az 
alkalomból, jelenlegi és régi óvodások, szülõk, kollégák körében. 

Margitka óvó néni 1976. októberétõl dolgozott Ináncson az 
óvodában. Az évek során számtalan gyermek életének volt részese, sokan 
közülük már saját gyermekeiket járatták hozzá az óvodába. Hiányozni 
fog a jelenléte a mindennapokban, azonban mindig szeretettel várjuk õt 
vissza egy egy látogatásra, valamint rendezvényeinkre.

Kívánunk hosszú, boldog nyugdíjas éveket! 
Köszönjük Margitka óvó néni!

Ilyen volt a nyár az Ináncsi óvodában:
Sok-sok játék, program szülõknek, gyermekeknek. 

2014. szeptember 1-én 60 fõvel kezdtük el a 2014/2015-ös nevelési évet. Nagy örömmel vettük, 
hogy sok 2,5 - 3 éves gyermeket beírattak az óvodánkba. Ináncson idén is három csoportban folyik a 
nevelõmunka. A Csobádi Tagóvodában is elkezdõdött a nevelési év. Reményeink szerint ebben az évben 
is sikerül több közös programot megvalósítanunk. 

A nyár folyamán elvégeztük a karbantartási, nagytakarítási munkákat, melyhez nagy 
segítségünkre voltak az ún. diákmunkások. Köszönjük!

Hamuszínû ég alatt, elszálltak a madarak.
Úgy köszöntek: visszajönnek,

várjunk vígan új nyarat!”
(Zelk Zoltán: Október részlet)
                                                          Rácz Zita 

óvodavezetõ

„Bizony, elmúlik a nyár, új ruhát ölt a 
határ.

Elõbb sárgát, majd fehéret,
s újabb kikeletre vár.
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Sajtóközlemény

2013. szeptember 1-én indítottuk el a TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0009 „”Nyitott ajtók  nyitott szívek”  esélyegyen-
lõségi alapú fejlesztések az Ináncsi Óvodában” c. projekt megvalósítását. 
A vissza nem térítendõ támogatási összeg: 11 290 248 HUF.
A projekt idõtartama: 2013. szeptember 1 -  2015. augusztus 31.

A projekt keretében eddig megvalósult programok, események:

 - A célcsoporthoz tartozó, projektbe bevont gyermek részére képességszintfelmérés, egyéni fejesztési terv 
készítése, egyéni fejlesztés három bevont óvodapedagógus közremûködésével, szakmai vezetõ támogatásával. 

 - Kötelezõ eleme a pályázatnak egy fõ nevelõmunkát segítõ munkatárs foglalkoztatása a projekt végéig, ez a 
munkatárs segíti a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkánkat, valamint feladata a célcsoporthoz tartozó 
családokkal való kapcsolattartás.

 - Szakértõ bevonása a szakmai megvalósításba.

 - Eszközbeszerzés: a három bevont óvodapedagógus részére IKT eszköz, egyéni fejlesztõ szoba berendezésének 
megvásárlása, rendezvényekhez kapcsolódó eszközbeszerzések (kreatív csomagok, kézmûves eszközök,  játékok, 
írószerek).

 - A projektben nyolc rendezvény megvalósítását vállaltuk, ebbõl megvalósultak: I. Szülõi Klub; Õsz projekthét; 
Adventi projekthét; II. Szülõi Klub; Nyárvégi gyermeknap. A szülõi rendezvényekre szakembereket hívtunk, akik a 
családokat érintõ kérdésekben tartottak interaktív elõadást, majd kézmûves tevékenység keretében a szülõk a 
pedagógusokkal együtt készítettek ajándékokat a gyermekeknek. 

 - Kirándulást szerveztünk Budapestre, gyermekeink eljutottak a Csodák Palotájába, a Fõvárosi Állat- és 
Növénykertbe. A gyermekek teljes ellátásáról gondoskodtunk. 

A 2014 / 2015-ös nevelési évben megvalósítandó feladatok:

 - III. Szülõi Klub; „Nyitnikék” gyermekrendezvény; IV. Szülõi Klub megvalósítása.
 - Kirándulás Debrecenbe: Nagyerdei Kultúrpark meglátogatása. 
 - Eszközbeszerzés a gyermekeknek (játék, könyv, írószercsomag).
 - Két továbbképzés a bevont pedagógusoknak.
 - 2015. augusztus 31.  a projekt befejezése. 

Rácz Zita
   Óvodavezetõ 

A projekt megvalósításáért felelõs

Az óvoda hírei

 TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0009
„”Nyitott ajtók-nyitott szívek”  
Esélyegyenlõségi alapú fejlesztések
az Ináncsi Óvodában”

Ináncsi Óvoda                    
3851 Ináncs, Rákóczi u. 10.
Tel:+36/46-420-490
E-mail:inancsovi@citromail.hu
www.inancs.hu
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KÉPEK AZ EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉBÕL

Nyári vakáció elteltével ismét visszatér az iskola a gyerekek életébe, és megélénkül az utca a gyerekek 
hangjától. Bár nem lehet azt mondani, hogy a nyár csendesen és mozgolódás nélkül telt volna el, mert 
hála Istennek az idén is sikerült sok olyan közösségi programot szervezni, amellyel az 
egyházközségünket nem hagytuk szunnyadni. Baj lenne, ha aludna, és nem hallatná a szavát, az már a 
hitnek és az Istennek az elhagyását jelentené. Aki pedig már semmit sem akar tenni a közösségért, abból 
hiányzik a szeretet. A szeretet mindig adni akar, nem a maga javát keresi, és nem gõgösködik, akkor 
teljes, ha másokkal is megoszthatom. Érdemes elolvasni Szent Pál apostolnak a szeretet himnuszát, 
amelybõl sokat lehet tanulni. „Törekedjetek értékesebb adományokra! Ezért mindennél magasztosabb 
utat mutatok nektek. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak 
zengõ érc vagyok, vagy pengõ cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és 
mind a tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. 
Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözõk között, odaadhatom a testemet is égõ áldozatul, ha szeretet 
nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, 
nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat 
nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság gyõzelmében leli. Mindent eltûr, mindent 
elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szûnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek 
elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk 
is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint 
a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a 
férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színrõl 
színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem 
ismernek. Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a 
szeretet.” (1Kor 12,3013,13) 

Ne sajnálja az ember sem az idõt, se a pénzt, se a fáradságot arra, hogy mások számára örömet 
szerezzen, mert az önzõségbõl egyedüllét születik, a szeretetbõl viszont közösség. 

Visszatekintésképpen idézzünk fel néhány 
kiemelkedõbb eseményt, amellyel az 
egyházközségünk gazdagodhatott.

április 25-27: elzarándokoltunk Krakkóba az 
Irgalmasság búcsújára

május 24 én a gyerekekkel voltunk Egerbe a 
ministránstalálkozón
 július 5-én zarándoklat Budapestre

július 26-án Missziós délután, amelyen 3 
verbita misszionárius tett tanúságot 
hivatásunkról.

Augusztus 2: Sirokban hittan-tábor volt. 
Bejártuk a környék nevezetes helyeit és 
látnivalóit. Kezdve a siroki vártól, Kékestetõ, 
Mátraháza kalandpark, Eger Szeminárium, 
Érseki múzeum, egyházmegyei könyvtár, egri 
vár, recski tábor, Gyöngyös Mátra-múzeum, és 
Szilvásvárad. 
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A sok látnivalón kívül voltak 

még különféle vetélkedõk és 

feladatjátékok, melyben a gyerekek 

megtanulhattak közösségben 

dolgozni. Augusztus 15-én a három 

egyházközségbõl 3 busszal mentünk 

a szentkúti búcsúra.

Augusztus 23-án egyházközségi napunk 

volt, amelyre a kedves hívek meg voltak hívva az 

együtt ünneplésre, mely értük mondott 

szentmisével kezdõdött, majd koncerttel 

folytatódott a plébánia udvarán és üstben fõtt, 

finom magyar gulyásleves elfogyasztásával 

fejezõdött be.

Szeptember 20-án Imperfectum 

együttes zenés áhítata és tanúságtétele volt 

templomunkban.

A közösség építése tovább folytatódik, 

most az ináncsi Avilai Szent Teréz búcsújára 

készülünk, mely október 19- én lesz, délelõtt 

11 órakor, az ünnepélyes szentmisét 

fõtisztelendõ Bize Norbert Szádalmási 

plébános végzi. Szeretettel várjuk a kedves 

híveket.

PUSKÁRIK ZOLTÁN ATYA
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„Az irgalom gyõzelmet arat az ítélet fölött.” (Jak 2,13)

„Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni 

szolgáival. Amikor elkezdte az elszámolást, odavitték hozzá az egyiket, 

aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt mibõl megadnia, az úr 

megparancsolta, hogy adják el õt, a feleségét, a gyerekeit, és mindenét, 

amije csak van, és úgy fizessen. A szolga erre a földig hajolt, és 

leborulva kérte: 'Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked.' 

Megesett a szíve az úrnak a szolgán, elbocsátotta hát õt, és még az 

adósságot is elengedte neki. Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, 

találkozott egyik szolgatársával, aki tartozott neki száz dénárral. 

Megragadta õt, fojtogatta és követelte: 'Add meg, amivel tartozol.' A 

szolgatársa a földig hajolt, és kérlelte: 'Légy türelemmel irántam, és 

megadom neked.' Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe 
 

vetette õt, amíg megadja a tartozását.

Amikor a szolga társai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszéltek uruknak 

mindent, ami történt. Akkor az úr magához hívta õt és azt mondta neki: 'Te gonosz szolga! Én az egész 

tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, 

ahogy én is megkönyörültem rajtad?' És az úr haragjában átadta õt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja 

egész tartozását. Így tesz majd mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívbõl meg nem bocsát a 

testvérének.” (Mt 18,23-35)

Nincs olyan bûn (adósság), amit felül ne múlna Isten irgalmassága, ha kellõ alázattal és bûnbánattal 

fordulunk felé. Az Õ irgalmasságából fakadó megbocsájtás (adósságaink elengedése) megadja számunkra 

azt a felszabadult örömet, amely mintegy elõképe annak a tökéletes boldogságnak, melyben a Mennyek 

Országában részesülünk majd.

Isten a történelem folyamán számtalanszor megmutatta irgalmasságát az emberek felé, és 

irgalmasságának legtökéletesebb megnyilvánulásaként, egészen mélyre, a föld poráig hajolt, hogy abból 

testet öltsön magára, s Fiában, Jézus Krisztusban - az Õ szenvedésében és halálában - az emberiség összes 

adósságának adóslevelét a keresztre szögezve, megadja mindnyájunknak a megváltás kegyelmét.

Õ a mi példaképünk, róla neveznek minket kereszténynek, vagyis krisztusinak. Õ az, aki példát adott 

nekünk, aki irgalmasságot akar és nem áldozatot, aki így tanít minket imájában: „Mi Atyánk…bocsásd meg 

vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétõknek!”(Úgy irgalmazz nekünk, ellened vétõknek, 

ahogyan mi is irgalmazunk azoknak, akik ellenünk vétenek!)

Számtalanszor elmondjuk ezeket a szavakat, s talán bele sem gondolunk, hogy ha van akár egyetlen 

ember is, akinek nem tudunk teljes szívünkbõl megbocsátani, áldás helyett átkot, megbocsájtás helyett 

bûneink megtartását kérjük magunkra.

Óvakodjunk attól, hogy a szívtelen szolga hibájába essünk! Legyünk irgalmasok, amint a mi 

mennyei Atyánk is irgalmas, hogy egykor mi is irgalomra találjunk elõtte! 

„Míg bennünket (így) nevelsz, tízszeresen sújtod ellenségeinket, hogy amikor magunk ítélkezünk, 

jóságodat tekintsük példaképünknek, és ha fölöttünk ítélkeznek, reménykedjünk az irgalomban.” 

(Bölcs 12,22)

                        Tyukodi atya



Kedves Olvasó!

Intézményünk élete az elmúlt idõszakban mozgalmas volt. A jó szakmai együttmûködésnek 
köszönhetõen több program is megvalósulhatott.
Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0007 azonosító számú 
projektjének köszönhetõen, intézményünk  az Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális 
Alapszolgáltatási Központ- ellátottjai az év folyamán több programban is részt vehettek.
A „Gyógytorna Idõseknek” címû program 5 alkalommal, klubokként, 3 helyszínen valósult 
meg (Ináncs, Rákóczi út 7., Forró, Szent Imre tér 4., Fancsal, Rákóczi út 46.).
Intézményünk ellátottjaira általánosan jellemzõ, hogy leromlott egészségi állapotban vannak, 
sok gyógyszert szednek. Az egészségfejlesztõ munkához kitûnõ lehetõséget nyújtott a 
program, hiszen a szakember a helyszínre jött és a szolgáltatás is térítésmentesen 
megvalósult.
A torna egészségre gyakorolt hatása elméleti síkon is erõsítésre került, mindemellett a 
közösségi program élményekkel is gazdagította a részvevõket. Ennek hatására a program 
holisztikus eredményt hozott, hiszen az egészségfejlesztés test-szellem-lélek síkon valósult 
meg.

A „Pancsoló nagyik” vízi torna és verseny címmel megrendezésre kerülõ programban az 
ináncsi klub vett részt nagy lelkesedéssel. Az önkormányzat biztosította a szállítást, így 
nyugdíjasaink kényelmes feltételek mellett élvezhették a sportolási lehetõséget.
A vízben történõ mozgás pedig roppant hasznos és élvezetes. Intézményünk évente igyekszik 
strandlátogatást szervezni az ellátottaknak, de a szakszerû, rendszeres és térítésmentes 
szolgáltatást nem tudjuk biztosítani. Ehhez nyújtott kiváló lehetõséget a pályázati program.

A projekt harmadik eleme melyben volt szerencséje intézményünk klubjainak részt venni- „A 
barlang gyógyító ereje”elnevezésû program volt.
Az ináncsi idõsek klubja tagjai 2014. március 25-én vettek részt a kiránduláson, melynek 
célpontja az Aggteleki Nemzeti Park volt. A forrói és fancsali klubtagok pedig 2014. július 08-án 
gazdagodtak ezen élménnyel.
Az utazás kényelmes feltételekkel valósult meg, mely alapját képezte a jó hangulatnak. 
Ellátottjaink egy része gyermek vagy ifjú korában járt utoljára a Baradla-barlangban, és sokak 
még sosem voltak a tõlünk nem is oly távol lévõ helyen. A rácsodálkozás örömét mindannyian 
ugyanúgy megélték. A barlangtúra az idõsek életkori sajátosságaihoz igazodott, a személyes 
igényeket is figyelembe véve. A séta, a párás, tiszta levegõ, majd az azt követõ egészséges és 
ízletes ebéd mindenkiben nagy elégedettséget váltott ki.
A kirándulás alkalmával, hasznos információkkal gyarapodtak a résztvevõk természetföldrajzi 
szempontból, valamint egészségük védelmének vonatkozásában.

2013-2014. években részt vettünk az encsi kistérségben megvalósuló szociális szakemberek 
továbbképzésén.
A szociális dolgozói és intézményei mini projekteket dolgoztak ki, melyek pályázati eljárás 
során megmérettetésre kerültek. Az Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális 
Alapszolgáltatási Központ kiemelt elismerésben részesült, és gyõztes pályázatot tudhat 
magáénak.

Projekt címe: A vidék önfenntartó képességének éltetése a hagyományok tükrében
A projekt alaptevékenysége:
1. „Helyi ízek”: egészséges és finom lekvárok készítése tartósítószertõl mentesen, 
hagyományosan fõzve és dunsztolva.

 Szociális és közmûvelõdési intézményünk hírei18
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2. „Emléktárgyak”: mézeskalács szívek készítése, 
régi receptúra alapján, egyedi feliratokkal, népi 
motívumokkal.
3. „Használati tárgyak”: kézzel hímzett ingek, pólók, 
ruhák készítése.

A pályázat mottóját Morus Tamás gondolata adta:

„A HAGYOMÁNY NEM A HAMU ÕRZÉSE, HANEM 
A LÁNG TOVÁBBADÁSA.”

Intézményünk célkitûzése, hogy aktívan részt 
vegyen abban a közösségünk és magyarságunk 

számára létfontosságú munkában, hogy a szépkorúaktól a jövõ nemzedéke, a hagyományokat, 
értékeket átvehesse, megõrizze, és szintén tovább adja…

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 IKSZT 2014. szeptember, október, november, december havi 
programjai a következõk:

I. Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont 
mûködtetéséhez:      Elõadás, Fogadóra

II. Ifjúsági közösségi programok szervezése:
         Táncház, Csapatépítõ játékok, Vetélkedõ programok, Kézmûves foglalkozás, Adventi      
készülõdés

III. Közmûvelõdési programok szervezése:
        Színházlátogatás, Szépkorúak õszi mulatsága, Október 23-ai megemlékezés, Mindenki karácsonya

IV. Olvasósarok programok:
        Bábszínház, Mese-est

V. Közösségi internet hozzáférés biztosítása:
       Ismerkedés a photoshoppal (klub)

VI. Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése:
      Tréning

VII. Egészségfejlesztési programok megvalósítása:
      Elõadások, szûrések, torna

VIII. Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása (Közháló végpont)

     A rendezvények idõpontjairól szórólapok, plakátok, kábeltelevíziós hirdetés formájában, valamint az 
internetes felületen a  tájékozódhatnak!

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!

Egy pár mondatban szeretném tájékoztatni önöket az Ináncsi KSE labdarúgó csapatainak életébõl, 

tevékenységérõl.
Örömmel írom le, hogy sikeresen 

zártuk a 2013 - 2014-es bajnokságot a 

Megyei II. osztály Észak csoportjában, ahol 

elsõ alkalommal szerepeltünk. Játékosaim 

mindent megtettek azért, hogy a futballt 

szeretõ szurkolókat maximálisan kielégítsék 

és szórakoztassák õket hétrõl hétre 

játékukkal.
Különös esemény, ami dicséretes és 

elismeréssel járt, hogy felnõtt csapatunk a 

bajnokságban el indítot t  Fair  Play 

legsportszerûbb csapata címet szerezte meg. Sajnos teljesen újjá kellett szervezõdnie a csapatnak, mert a 

felnõtteknél többen befejezték pályafutásukat. Az ifjúságiaknál pedig több 1993-as születésû játékos már 

túlkorosnak számít, ami nem ad lehetõséget a további folytatáshoz.
Ismét meg lehet vásárolni a 2000 forintos pártolói igazolványt, ezen felül bármilyen jellegû támogatást 

elfogadunk.
Köszönetemet fejezem ki 

magam és játékostársaim nevében 

támogatóinknak és mindazoknak, 

akik segítségükkel próbálják 

fenntartani az egyetlen szórakozási 

lehetõséget a kis közösségünkben.
K ö s z ö n ö m  j á t é k o s a i m  

hozzáállását a focihoz, és bízom 

benne, hogy a 2014  2015-ös 

bajnoki év is legalább olyan sikeres 

lesz, mint az elõzõ. 

Az Egyesület minden tagja nevében köszönöm a lehetõséget és a továbbiakban sok erõt, egészséget kívánok 

a falu minden lakójának! 

Hajrá INÁNCS!!! 
                                                                                                                 

       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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