
I n á n c s i  H í r n ö k
2 0 1 4 .  D e c e m b e r  X I .  é v f o l y a m  4 .  S z á m

Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet kíván Mindenkinek

Ináncs Község                   Kiss Péter                                
Képviselõtestülete         Polgármester



Tisztelt Ináncsi Lakosok!

A Karácsony és a 2014. év vége közeledtével Ináncs Község Önkormányzata nevében 
szeretnénk ezúton is számot adni az év utolsó hónapjai fõbb eseményeirõl, az újonnan 
megalakult képviselõ-testület eddigi munkájáról, valamint a jövõ évet érintõen hozott 
képviselõ-testületi döntésekrõl.

· Képviselõ-testület munkájáról:
A 2014. október 12.-i helyhatósági választásokat követõen, október 27.-én tartotta alakuló 
ülését az újonnan megválasztott képviselõ-testület. A testület tagjainak száma 7 fõ (1 
polgármester és 6 települési képviselõ). A képviselõ-testület ifj. Montvajszki Ferencet 
választotta társadalmi megbízatású alpolgármesternek.
A képviselõ-testület az eltelt idõszakban 2 rendkívüli és 1 rendes ülést tartott. Rendkívüli ülésen 
döntött a testület a szociális célú tûzifa támogatásról, az Idõsek Napja megrendezésérõl, a 
szociális társulás kibõvítéséhez kapcsolódó dokumentumok elfogadásáról, Fancsal község 
Közös Hivatalhoz való csatlakozási kezdeményezésérõl, BURSA támogatás elbírálásáról. 
Decemberben beszámolt a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetõje, kéményseprõ 
rendeletet és költségvetési rendeletet módosított a testület, tájékoztatást kapott a 2014.évi 
közfoglalkoztatásról, elfogadta 2015. évi munkatervét, a belsõ ellenõrzési tervét, jóváhagyta a 
szennyvíz üzemeltetési szerzõdést az ÉRV-vel.
 Az elõzõ évek gyakorlatát követve szociális célú tûzifa támogatást nyújtottunk be, melyre az 
igényelt mennyiség 50 %-át, mintegy 140 m3-re jutó támogatást kaptunk. Ehhez még közel 
500.000.-Ft-ot kellett az önkormányzatunknak önrészként hozzátenni, mivel a kiszállítás 
költségét, valamint a támogatott családokhoz való eljuttatást az önkormányzat vállalta. A 
képviselõ-testület döntése alapján 168 támogatott (család, ill. egyéb rászoruló) részesült ebben 
a támogatási formában. Az elõzõ támogatotti körön túlmenõen, polgármesteri hatáskörben 
további 32 rászoruló, elsõsorban egyedül élõ idõs ember részére nyújtott támogatást az 
önkormányzat.
Önkormányzatunk a következõ tanévre vonatkozóan is csatlakozott a BURSA HUNGARICA 
ösztöndíj pályázati rendszerhez, s az errõl szóló döntésünk alapján az idén megítélt 9 fõ 
támogatottal összesen 25 fõ ináncsi fiatal fog részesülni februártól 10 hónapon keresztül ebben 
a támogatásban melynek önkormányzati önrésze 3000.-Ft/fõ/hó.
Sikeres Idõsek Napját rendezett az önkormányzat november 22.-én, melyre a településen élõ 
58 év feletti nõket és a 62 év feletti férfiakat invitálta a testület. Örömmel vettük, hogy a 225 fõ 
meghívott közül 170 fõ elfogadta a meghívásunkat és személyesen is részt vett a rendezvényen. 
Akik nem tudtak eljönni, azok számára a szociális gondozónõk által eljuttattuk az 1.000.-Ft-os 
vásárlási utalványt és a csekély ajándékot mellé.
A korábbi években (2013.-tól) lezajlott szervezeti változások nem álltak meg, Ináncs 
körzetközponti szerepköre tovább nõ. A 2009.óta sikeresen mûködõ társult szociális 
intézményünk 2015.január 1.-tõl tovább bõvül, hiszen becsatlakozik az ellátási területbe 
Csobád és Hernádszentandrás a szociális alapellátásokkal (szociális étkezés, házi gondozás, 
idõsek nappali ellátása). Az intézmény tevékenységi köre kibõvül a gyermekjóléti szolgálattal. 
Az év folyamán valamennyi intézmény zökkenõmentesen mûködött, a település üzemeltetés 
feltételeit is biztosítottuk. Ezt 2015.évben is szeretnénk tovább folytatni, a meglévõ intézmény 
hálózattal és dolgozói létszámmal.
Képviselõ-testületünk novemberi és decemberi ülésein tárgyalta a jövõ évi adó és díjtételeket. 
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Ennek során a testület emelésrõl nem döntött egyetlen díjtételnél sem. 
A kéményseprõ rendelet módosítására került sor, mely a lakossági díjtételek vonatkozásában 
nem tartalmaz emelést. A rendelet módosítást jogszabályi elõírások változása indokolta, mely 
elsõsorban a szolgáltató részére jelent plusz feladatokat és költséget. 
 
Tájékoztatásul a helyi adó tételeket az alábbiakban ismertetjük, melyek 2013.évi szinten vannak 
jelenleg és változatlanok a 2015.évre:

· Építményadó mértéke:                         850.-Ft/m2/év   
· Kommunális adó mértéke:        21.000.-Ft/év 
· iparûzési adó: nettó árbevétel                    2 %-a      
· Kéményseprés díja:                   a díjak a 2014.évi szinten maradnak                               
· talajterhelési díj mértéke: 1.200.-Ft/m3, kedvezmények, mentességek köre 

megszûnt, kivéve: „50 %-os díjkedvezményre jogosult az a lakossági kibocsátó, aki 
egyedül él és rendszeres jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át 
nem haladja meg.”

Tájékoztatni kívánjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Arany J. Általános Iskola 
tornaterme és egyéb helyiségei igénybevétele a KLIK (tankerület) által engedélyezhetõ és 
az általuk meghatározott bérleti díjat kell fizetni. Kivéve a konyha étterme, az az 
önkormányzat használatában maradt.

· Közfoglalkoztatás:

A 2011. évben indult és 2012-2014. években folytatódó Start közmunka program során 
jelentõs létszámot tudtunk foglalkoztatni minden éven. Ebben az évben a Start, a 
hagyományos foglalkoztatás körében, valamint a képzésekbe bevontakkal elértük a 200 fõs 
foglalkoztatást. A legjelentõsebb foglalkoztatás a mezõgazdaság területén történt és folyik, 
10-10 fõs létszámokkal mûködik a tésztakészítés, a belvízelvezetés és a betonelem gyártás. 
Jelenleg indítás alatt van december 1.-tõl, 2015.március 31.-ig tartóan 2 képzés, 15 fõvel 
asztalosipari, 10 fõvel zsaluzó ács szakmákban. Ezek a képzések helyben történnek.
Az ez évi foglalkoztatáshoz kapcsolódóan újabb állattartó épülettel (anyakoca istálló), és 
acélszerkezetes tároló épülettel bõvítettük ezen építményeket. A régi, elavult JCB 
munkagépet értékesítve és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan erre a célra kapott 
támogatással vásároltunk egy használt, de lényegesen fiatalabb, hasonló munkagépet. A 
kormányzati foglalkoztatási célkitûzéseket megismerve tervezzük a következõ évet is, 
melynek az elõzetes igényfelmérése megtörtént, legalább hasonló foglalkoztatási létszámra 
számítunk, csökkenõ dologi támogatással számolva. 

· Pályázataink, eredményeink:

2014. évben intézmény hálózatunkban a legjelentõsebb fejlesztés az elmúlt évben elkezdõdött 
és a május hónapban befejezõdött egészségház felújítása és eszközfejlesztése volt.
Az eltelt idõszakban, az épület használata során elõjött felújításból eredõ meghibásodásokat a 
kivitelezõ felé jeleztük, folyamatban van azok elhárítása.
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Mikrobusz beszerzésére nyújtottunk be pályázatot a VM-hez, melynek eredményeként 10 M 
Ft támogatást kaptunk egy új WOLKSVAGEN Transporter típusú jármû beszerzésére. A 
gépjármûvet megvásároltuk, mely jelentõsen segíti az önkormányzat és intézményei  melyek 
többnyire a mikro térséget is érintik  korszerûbb ellátását és kiszolgálását.

Az Ináncsi Óvodában továbbra is folyik a TÁMOP-os pályázat megvalósítása, mely 11 M Ft-
os pályázati támogatásból jelentõsen segíti az intézmény szakmai munkáját, a pedagógusok 
szakmai fejlõdését, az érintett hátrányos helyzetû gyermekek felzárkóztatását. Az intézmény 
tovább kívánja folytatni a megkezdett magas színvonalú szakmai munkát, további pályázati 
források igénybevételével.

Gazdálkodási egyensúlyunkat igyekeztünk megtartani, azonban az önkormányzati 
feladatfinanszírozás közismerten alulfinanszírozott volta miatt idén is jelentõs összeg hiányzott 
a teljes önkormányzati költségvetésbõl. Mivel a költségvetési törvény erre lehetõséget és 
keretet nyújtott, ezért az õsz folyamán kiegészítõ támogatás iránti igényt nyújtottunk be a BM-
hez. Ennek eredményeként örömmel számolunk be arról, hogy támogatási igényünket Pintér 
Sándor belügyminiszter úr pozitívan bírálta el és kiemelkedõen támogatta. 
Önkormányzatunk 24,7 M Ft támogatásban részesült, melyet a BM által meghatározott 
tartozások rendezésére kell fordítani. Ez a támogatás jelentõs segítséget nyújt likvid 
problémáink megoldásában, gazdálkodási egyensúlyunk helyreállításában.

Közérdekû információk:
 
A 2015. évet meghatározó törvények megalkotása folyamatban van, ezért a szociális ellátások 
és egyéb lakosságot érintõ jogszabályok változásáról a késõbbiekben adunk tájékoztatást.
Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal év végi és jövõ év elejei munkarendje szerint az 
utolsó ügyfélfogadási nap 2014.december 22. (hétfõ) de. 12 óráig. 2015. év elsõ 
munkanapja január 5. hétfõ.
Az összes önkormányzati dolgozó (alkalmazottak és közfoglalkoztatottak) decemberi 
illetménye  valamint a szociális ellátások - kifizetésének napja január 5. hétfõ.

Ezúton is szeretnénk megköszönni településünk valamennyi lakójának, az önkormányzat 
valamennyi dolgozójának (köztisztviselõk, közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak), az 
egyházaknak, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a civil szervezeteknek, a településen 
tevékenykedõ gazdálkodó szervezeteknek a támogató együttmûködését annak 
érdekében, hogy ebben az évben is jelentõs eredményeket tudtunk elérni a település 
fejlõdése, a lakosság minél magasabb színvonalú ellátása és kiszolgálása érdekében.

Kívánjuk valamennyi Ináncsi Lakosnak, hogy a karácsonyi ünnepeket békességben, 
szeretetben, nyugalomban, megérdemelt pihenéssel töltsék, szeretteik körében. 
Békés, Boldog Karácsonyt, sikeres Új Évet Kívánunk!

Ináncs Község Önkormányzata Képviselõ-testülete nevében is:

       Kiss Péter                                                                             Nagyné Halmai Katalin
    Polgármester                                                                                          jegyzõ
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Hírek az iskola életébõl

A negyedik osztályos tanulóink november 4 - 21 között ingyenes úszásoktatáson vettek részt. Az oktatási 
költségeket az Encsi Kistérség TÁMOP-os pályázatból fedezte, a szállítást a helyi önkormányzat 
biztosította.  A gyerekek nagyon örültek a tanfolyamnak. Valamennyien megszerették az úszást.
November 13-án a végzõs diákjaink a Miskolc Városi Sportcsarnokban megtekintették a pályaválasztási 
kiállítást. A látottak hasznos ötleteket adtak annak a fontos kérdésnek az eldöntésében: Mi legyek? Hol 
tanuljak tovább? Másnap a BOSCH miskolci gyárába látogattak el. Érdekes információkat kaptak a 
korszerû munkaszervezésrõl és a világszínvonalú termelésrõl. 

December 16-án pályaválasztási szülõi értekezletet tartottunk, melyen részt vett Karsai Attila, az Encsi Váci 
Mihály Gimnázium igazgatója. Ismertette a felvételi eljárás rendjét, és iskolája továbbtanulási kínálatát. Sok 
szülõ és tanuló jelent meg az értekezleten.

December 6-án az alsó tagozatosok az osztálytermeikben ünnepelték a Mikulást. Zenés, dalos, játszóházas 
hangulatban telt a délután. Bizonyára minden gyerek nagyon jó volt, mert senki sem kapott virgácsot!
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Tanítványaink részt vettek az Észak-Magyarország karácsonyi rajzversenyén.
· Zsigmond Gábor 3. osztályos tanuló 5. helyezést ért el. A tanulónak ezúton is gratulálok!

December 12-én a Szülõi Munkaközösség kezdeményezésére immár másodszor „Adventi vásárt” 
tartottunk. Nagy sikere volt. Sok szülõ és gyermek töltötte vidám hangulatban a péntek délutánt, és 
számtalan értékes vásárfiával gazdagodott.

Az év utolsó munkanapjai tanulással és adventi várakozással telnek. Ünnepi díszbe öltözött az iskola. 

December 19-én ünnepeljük a Karácsonyt, majd kezdetét veszi a téli szünet, amely január 5-én reggel 8 

óráig tart.

Minden kedves tanítványomnak 
És családtagjaiknak 

Békés, Boldog, Áldott Karácsonyt,
 
és Sikerekben Gazdag Újesztendõt 

Kívánok!
                                           Nagy Endre 
                                              Igazgató
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Az Ináncsi Óvoda hírei

- Szeptember 25.  A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0009 projekt keretében megtartottuk a III. Szülõi 
Klub rendezvényt, vendégelõadó Barnóczki Szilvia logopédus-szomatopedagógus volt. 

- Megemlékeztünk az 1956-os forradalomról, nagycsoportosaink részt vettek az iskolai ünnepségen 
is.

- November 14-én megrendezésre került a XII. Õszi vásár és Játszóház, mely idén is nagyon sikeres 
volt: a nagycsoportosok Márton-napi ludasságok címmel népi játékot mutattak be, három helyszínen 
lehetett bekapcsolódni a kézmûves tevékenységbe, Montvajszki Ferenc tanár úr vezetésével 
táncházban vettünk részt, és idén is sok-sok házi készítésû finomsággal kínáltunk meg minden 
résztvevõt. Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény megvalósításához!

- December 4-én nagy izgalommal vártuk a Mikulást, aki megérkezett idén is hozzánk, minden 
óvodás megérdemelten kapta meg a csomagot. A várakozás perceiben az óvodapedagógusok 
bábelõadását nézhették meg a gyerekek „A Mikulás kesztyûje” címmel, Paulin Ferenc 
közremûködésével pedig mikulásdalokat énekeltünk.

- December 15-én reggel ismét nagy meglepetés várta óvodásainkat, mert mindhárom csoportban 
gyönyörû karácsonyfa állt, és sok-sok ajándék! Ezen a napon elmondtuk a karácsonyi verseket, 
elénekeltük a sok szép karácsonyi dalt. 

Békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új esztendõt kívánunk 
valamennyi kedves ináncsi lakosnak!

                                                                                                                                              Rácz Zita 
                                 óvodavezetõ
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NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY, KI A FÉNYÉT ISTENTÕL KAPTA
Lassan a polgári esztendõnek vége és köszöntjük majd az új évet, remélve azt, hogy hoz új 
lehetõségeket, amelyekkel talán jobban gazdálkodhatunk és boldogulhatunk. Elmondhatjuk, hogy az 
idei év sem volt élménymentes, hisz annyi minden történt aminek a részesei lehettünk, ha a jó Isten 
engedte, és ha az ember is akarta. 
Az új és ismeretlen még nem átlátható, ezért sokszor óvatosan bánik vele az ember, viszont tele van 
meglepetéssel, ami színesíti az életünket.  Mi lenne ha minden kiszámítható lenne, és semmit sem 
bíznák az általunk elnevezett véletlenre. Nos, ha erre lehetõség lenne, igencsak beszabályozott és 
robotizált életünk lenne.  Hiányozna belõle az élmény, ami gazdagít és felemel a hétköznapiasságból. 
Bár igyekszünk megtervezni az életünket, de mégsem tudunk mindent biztosra úgy, ahogy azt mi 
szeretnénk. 
Nem egy számítógépes programban élünk, ahol csak akkor történik valami, ha a parancsot 
végrehajtom, hanem akkor is, amikor ebbõl ki akarok maradni, de mégis a részese leszek. Így 
tapasztaljuk meg, hogy élõ, test és lélek egységével rendelkezõ emberek vagyunk, akik éreznek pozitív 
és negatív hatásokat, aminek alapján aztán cselekszünk. 
Hogy merre haladunk majd tovább és mivé alakulunk, az attól is függ, hogy az életünket csapásnak 
vagy áldásnak tekintjük.  Az Isten az üdvösségünkhöz szükséges kegyelmeket megadja, a kérdés csak 
az, én hogyan használom fel azokat. Vegyem jól az akadályokat, és sokat ne keseregjek, ha mégsem 
sikerül. Lássam a reményt, mely nekem is adva van. Nagyon szép az egyik verse Tóth Sándornak a 
Pietáról: ami a Napba Öltözött Asszonyról és mirólunk is szól, ki reményt ad a búsuló és utat keresõ 
embernek.
Segítsen nekünk Mária, a Napba Öltözött Asszony, ki a fényét Istentõl kapta, hogy megértsük, miért 
vagyunk itt, és mi a feladatunk e múló életben.

Csillag-mécses világánál jöttem hozzád, Mária,
Fáradt fejem lehajtani, vigasztalás Asszonya.
Hó-magányban át az erdõn Hold-ív vándora kísért,
Szél a bükkösök sorával zsoltárhangokat cserélt.
Fölemelem tekintetem, keresem a fényedet,
amely könnyít éjszakámon, s forrásodhoz elvezet.
Szomjazó virágok arca mitõl mindig felderül,
Virág-ember árvasága szeretetté fényesül.
Keresem a virágaid, száraz kórót tép a szél,
nyári vizek tükre-fodrán jeget kopácsol a tél.
Dermed idebenn is, látod, lelkem ékes hajlama,
oldozd sugaras kezeddel, Napbaöltözött Anya.
És a szavak tõre-élét tompítsd, országunk szívét
önfiától át ne döfje. Gyûlöletnek késhegyét
távoztasd e néptõl messze, már eleget szenvedett,
megalázva idegentõl rótta csak az éveket,
Melyek most már mély kongással jelzik, utunk hol vezet:
barbár-vörös egek alól, s keresünk reményeket.
Még magányos erdeinkben zarándoklunk éjszaka
Ám az úton elénk sietsz, reménységünk Csillaga
Kitárod kék köpönyeged, hová bízón térhetünk,
miként elõdeink hitték. Összetéve két kezünk
Közbenjáró szavad által Szent Fiad, ki ránk tekint
Megbocsátja vétkeinket, s megenyhíti mind a kínt
Megnyitja a bensõ forrást, hitet támaszt, lelkeket,
És a sívó gonoszságban megõrzi az életet.

Római katolikus egyházi hírek
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Ez évhez tartozó változások, ami az egyházközséget érintette: Krisztus Király ünnepével hivatalosan is 
megkapták az új egyházközségi képviselõtestület tagjai a kinevezésüket és a megerõsítést az érsek úrtól. Az 
egyházközségi képviselõ tagok a következõk lettek:
Montvajszki Bertalan
Nagy Endre- IskolaIgazgató
Szemán Jánosné
Kristóf Jánosné
Bialkó József
Kavecsánszkiné Gál Szilvia 
Juhászné Magyar Éva
Dr. Nagy László
Ifjabb Szedlák Imre 
Szemán Dénes

Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennük. 
A Jó Isten úgy engedte, hogy amire nem is számítottunk, 
de Isten tervében mégis benne volt, hogy községünkben 
fogadhattuk az ifjúsági világtalálkozó jelképeit, 
amelynek ünneplésére sokan, még a környezõ 
településekrõl is eljöttek. Jó volt megtapasztalni az 
egységet akár a görög katolikus testvéreinkkel, akár pedig 
az önkormányzat részérõl. Ezúttal megköszönöm az 
egyházközség nevében az önkormányzatnak az évi 
segítségüket. Nagyobb rendezvényeknél vagy a gyerekek 
számára rendezett hittan-táborhoz szükséges 
természetbeni adományokat kaptunk az önkormányzattól. Hála és Köszönet érte. 

 A karácsonyvárás idejében megrendezett 
ádventi lelkigyakorlatot fõtisztelendõ Mikolai 
Vince atya Miskolc-Diósgyõri plébános végezte.
A legutóbbi és legfrissebb élményük Máriaczel 
és Bécsbe való zarándoklásunk volt. 

Jó megtapasztalni, hogy a keresztény ember bárhová is megy a világba, messze otthonától, ahol az Egyház 
jelen van és benne élnek Krisztuskövetõ emberek, még ha idegen is az az ország, és nem egy nyelvet 
beszélünk, mégis az az élmény fogadd bennünket, hogy az Isten házában otthon vagyunk annál, aki szeret 
minket. 
                 Áldott karácsonyt és boldogabb új esztendõt kívánok minden kedves olvasónak. 

Puskárik Zoltán atya

Római katolikus egyházi hírek
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ÚTON

 „Történt pedig azokban a napokban: Rendelet ment ki 

Augusztusz császártól, hogy írassék össze az egész 

földkerekség. Ez az elsõ összeírás akkor történt, amikor Szíriát 

Kvirínusz kormányozta. El is ment mindenki, hogy összeírják, 

mindenki a maga városába. Fölment tehát József is Galileából, 

Názáret városából Júdeába, Dávid városába, amelyet 

Betlehemnek hívnak, mert Dávid házából és nemzetségébõl való 

volt, hogy összeírják Máriával, eljegyzett feleségével, aki áldott 

állapotban volt.” (Lk 2,1-5)

Betlehem mintegy 175 km-re található Názárettõl. 

Ennek az útnak vágott neki József. Felültette a szamár hátára 

Máriát, kezébe vette vándorbotját és a hideg télies idõben 

nekiindultak. Naponta  figyelembe véve Mária áldott állapotát  

talán 4-5 órát bandukolhattak, ez alatt 20-25 km-t tehettek meg, 

így 7-8 napig lehettek úton. Fáradságos és veszélyes út volt. Ki 

voltak téve az idõjárás viszontagságainak, a veszélynek, hogy rablók támadják meg õket; a 

bizonytalanságnak, hogy hol találnak megfelelõ helyet éjszakára; õk mégis mentek a céljuk, Betlehem felé, 

Jézus születése felé, rábízva magukat a Teremtõ Isten irgalmára és gondviselõ szeretetére. Elindultak, mert 

az uralkodó, a földi császár parancsba adta, és õk engedelmeskedtek a parancsnak, mert tudták, hogy „meg 

kell adni a császárnak, ami a császáré és Istennek, ami az Istené”.

Néhány héttel ezelõtt a keresztény világ is útnak indult Betlehem felé. Nekünk többet, mintegy 

negyven böjti napot adott az Isten, hogy elég idõnk legyen megérkezni. Ez az utazás sem könnyû, mert 

ezekben a napokban sok akadályt kellett leküzdenünk magunkban (a hétköznapok gondjait, mindennapi 

gyengeségeinket), veszélyben voltunk a rablóktól is, az ördögtõl és seregétõl, akik igyekeztek kifosztani 

minket minden helyes elhatározásunktól, minden jótéteménytõl és jó szándéktól. Sokszor próbáltak 

letéríteni a helyes útról, hogy csapdába csaljanak és kifosszanak, nehogy elérjük célunkat.

Most lehetõségünk van hátratekinteni a mögöttünk lévõ útra, aztán újra elõre: Meddig jutottunk el? 

Látjuk-e a célt magunk elõtt? Nem estünk-e abba a hibába, hogy csak a császárnak adtuk meg, ami az övé: 

külsõségeiben felkészültünk Karácsonyra, és elfeledkeztünk megadni Istennek, ami az Övé: a lelki 

felkészülést és megújulást.

Az Úr így tanít minket: „Aki mindvégig kitart, az üdvözül.”

Csak az jut el Betlehembe, csak az érkezik meg baj nélkül a jászolhoz, csak az érzi a megérkezés 

örömét, csak annak van Karácsonya, aki állhatatosan kitartott az úton, aki  mint József és Mária  rábízta 

magát Teremtõ istenünk jóságára.  

                    Tyukodi atya



11A Közmûvelõdési Központ és Könyvtár hírei
      

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 beruházásnak köszönhetõen az épület környezete 
rendezetté vált. Térköves burkolat övezi, parkoló, kerékpár és babakocsi tároló kialakítására került sor. Az 
átalakításnak köszönhetõen az épület megfelel az akadálymentesítési elõírásoknak, hiszen rendelkezik 
lifttel, rámpával és mozgás korlátozottak számára használható mosdóval. Tavaly nyáron megtörtént a 
nyílászárók szigetelése és lazúrral történõ felületkezelése, idén nyáron pedig a falak belsõ festése.
        Az idén számos rendezvénynek adott otthont a Közösségi Ház, rendkívül sok eseménynek voltak 
szervezõi  vagy segítõi kollégáink.
IKSZT:
§  Abaúj Leader tanácsadás, elõadás
§ Kézmûves program
§ Hagyományõrzõ program (Szépkorúak farsangja)
§ Olvasókultúra fejlesztõ programok
§ Önismereti program
§ Húsvéti kiállítás
§ Filmklub
§ Színházlátogatások
§ Egészségügyi szûrések
§ Egészségügyi elõadások
§ Gyógytorna
§ Ünnepi megemlékezések
§ Táncház, ifjúsági programok
§ Könyvtár és Teleház szolgáltatások
§ Bábszínház

Egyéb rendezvény:
§  Politikai fórumok
§ Óvodai rendezvények
§ Szociális továbbképzés- helyszíni bemutatkozás
§ Nárcisz nap- Rák ellenes kampány
§ Választási ülések
§ Önkormányzati ülések és rendezvények
§ Iskolai szavalóverseny
§ Szépkorúak rendezvényei
§ Iskolai anyák napja
§ Mezõgazdasági továbbképzések
§ Véradás
§ Vöröskereszt (tej, kenyérosztás)
§ Temetési torok
§ Esküvõk, lakodalmak
§ Árusítások

A Közösségi Ház 2015-ben is szeretettel várja a kedves ináncsi lakosokat. Szolgáltatásainkkal és 
programjainkkal igyekszünk minél több lehetõséget biztosítani az információszerzésre és a szabadidõ 
hasznos eltöltésére! Ehhez a munkához szívesen vesszük a lakosság részérõl jelentkezõ kreatív ötleteket és 
civil kezdeményezéseket!
Ezúton szeretném megköszönni a szociális és közmûvelõdési intézmény minden dolgozójának az 
egész éves lelkiismeretes munkáját, illetve külön köszönöm vendégeink, látogatóink, önkéntes 
segítõink és az egyházak közösségépítõ értékes tevékenységét.

Ignácz Melinda
Intézményvezetõ

Kedves Olvasó!
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Kedves Olvasó!
         Az Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014-es éve úgy 
gondolom, hogy tartalmasan és eredményesen zárult. Intézményünk dolgozói mindhárom településen 
lelkiismeretesen igyekeztek megoldani az étkeztetés, házi segítségnyújtás és az idõsek klubja feladatait. A 
napi életritmus segítése és a fizikai gondozás mellett a lelki gondozásnak kiemelkedõ jelentõséget 
tulajdonítunk. Az emberek sajnos nem is sejtik, hogy a nevetésnek, egy simogatásnak és néhány önzetlen jó 
szónak minden orvosságnál gyógyítóbb ereje van. Éppen emiatt igyekszünk minél több közösségi élményt 
nyújtó programokat szervezni településenként külön-külön, és együtt is.
       Az év elsõ rendezvénye a februárban megrendezett Szépkorúak Farsangja volt. Az esemény nagyon 
jó hangulatban telt és örömünkre a vártnál jóval nagyobb számban jelentek meg az ellátottjaink, így a 
Közösségi Ház nagytermében minden szék gazdára lelt. Ilyenkor hagyomány, hogy intézményünk 
ellátottjai és dolgozói jelmezt öltenek és vidám bohózatokkal, táncokkal, dalokkal, színdarabokkal lepik 
meg a közönséget.
A nõnapi és anyák napi ünnepséget meghitt körülmények között rendeztük településenként külön-külön. 
Ezen alkalomból a szociális gondozók rendszeresen saját kezûleg készített ajándékokkal lepik meg a 
szépkorúakat, a vendégváró asztalon pedig az általuk készített házi sütemények fogadják a vendégeket.
       Intézményünk szoros szakmai együttmûködésben dolgozik az ETKT-val, így több általuk szervezett 
programban ingyenesen részesültek az ellátottjaink.
Nagy sikere volt a „pancsoló nagyik” vízi tornának, ahová idõseink az ináncsi önkormányzat segítsége 
ingyenes személyszállítása- révén jutottak el. A programra tavasszal és a nyár folyamán került sor 12 héten 
át. Szakképzett gyógytornász tartott 40 órán át foglalkozásokat idõseinknek úgy, hogy személyesen 
kiment a településekre, így a nyugdíjasoknak nem került fáradságába az utazás.
Két alkalommal került sor ingyenes kirándulásra a festõi Aggtelekre, ahol ellátottjaink élvezhették a 
Baradla-barlang jótékony gyógyító hatását és ezt követõen ebédben is részesültek.
       Az éven többször szerveztünk színházlátogatást is, így a kultúrára nyitott gondozottjaink 
megtekinthették a Lili bárónõ, a My Fair Lady és az Eltört korsó címû darabokat a Miskolci Nemzeti 
Színházban.
       Nagy sikere volt az októberben megrendezett Szépkorúak Mulatságának, melyre összevont 
rendezvényként került sor Ináncson. Az immáron 6. alkalommal megrendezett hagyományos ünnepségen 
vendégül láttuk a hernádszentandrási idõsek klubja tagjait is. Az eseményen a klubtagok színdarabokkal, 
versekkel és dalokkal szórakoztatták egymást. 
A vendégváró asztalon a gondozónõk által 
elkészített gulyásleves és sütemények kerültek 
terítékre.
Intézményünk dolgozói és ellátottjai aktívan 
részt vettek az Ináncs Község Önkormányzata 
által megrendezett Idõsek napján, ahol a 
Rozmaring Dalkör mûsorral köszöntötte 
kortársait.
      Az éven kiválóan szerepelt intézményünk 
az ETKT szociális szakembereinek képzésére 
irányuló pályázati programjain. A térség 
intézményei saját mini-projektjeikkel 
versenyeztek egymással, melyben az Ináncs-
Forró-Fancsal  Mikrotérség Szociális  
Alapszolgáltatási Központ elsõ helyezést ért el 
népi hagyományaink felidézése és éltetése 
révén.
       Programjainkról a  oldalon leírásokat és képgalériát is találnak.

     Az Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ minden dolgozója nevében 
Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánok!
                                                                                                                                         Ignácz Melinda
                                                                                                                                        Intézményvezetõ

www.inancs.hu

A Szociális Alapszolgáltatási Központ hírei



13Sporthírek
Kedves Ináncsi Lakosok!
Tisztelt Sportkedvelõk!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden ifi és felnõtt játékosnak, akik szívvel - lélekkel 
megpróbáltak küzdeni az Ináncsi Sportegyesület jobb eredményeiért. Köszönöm a támogatóknak, az 
önkétes segítõknek az egész éves munkájukat, s remélem a következõ éven is legalább ilyen aktívitással 
fogják segíteni a csapatainkat.

Az õszi forduló eredményei

A csapatok állása az õszi forduló után

Minden kedves olvasónak és ináncsi lakosnak Békés, szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új 
Évet Kíván

Montvajszki Bertalan
SE elnök

Hajrá Ináncs!

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



Karácsonyi díszek készítése
Színes papírból vagy beszínezett rajzlapokból vágj le 2 cm széles csíkokat. Több, különbözõ 
hosszúságú papírcsíkot összeragasztva vagy tûzõgéppel összetûzve szép 
karácsonyfadíszeket készíthetsz. A formája lehet szív, hagyma, gömb, virág, csepp, stb. Csak 
a fantáziád szabhat határt az egyedi fenyõdíszeknek. Jó szórakozást, kellemes idõtöltést, 
Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a szerkesztõ. 
Ízelítõül itt találsz néhány formát:

Gyermekoldal14
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