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Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és 

Boldog Új Évet kíván Mindenkinek 
 

Ináncs Község                                      Kiss Péter 
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Tisztelt Ináncsi Lakosok! 

 

Karácsony és a 2015. év vége közeledtével Ináncs Község Önkormányzata nevében szeretnénk ezúton 

is számot adni az év vége eseményeiről, aktualitásokról, képekben bemutatjuk az év során végzett 

nagyobb beruházásokat, felújításokat, tájékoztatást adunk a jövő évet érintően hozott képviselő-

testületi döntésekről. 

 

 Képviselő-testület munkájáról: 

A képviselő-testület november 25-én tartotta évi rendes utolsó ülését, melyen tájékoztatót tartott az 

Encs Városi Rendőrkapitányság az elmúlt év bűnügyi helyzetéről. A testület megállapította, hogy 

javult a település bűnügyi helyzete az előző időszakhoz képest. Gyakoribb a rendőri jelenlét, 

eredményesebb a felderítési mutató. További javulást várunk a közelmúltban felszerelt és beüzemelt 

újabb 5 db térfigyelő kamera működésétől.  

Az előző évek gyakorlatát követve szociális célú tűzifa támogatást nyújtottunk be, 157 m3-re jutó 

támogatást kaptunk. Ehhez az idén kb. 1 m Ft-ot az önkormányzatunknak önrészként hozzá kell 

tenni, mivel ki kell egészíteni a tűzifa költségét, valamint vállalni kellett a kiszállítás és a támogatott 

családokhoz való eljuttatás költségét. A képviselő-testület a tűzifa támogatás feltételeiről rendeletet 

alkotott, melynek részleteiről lakossági hirdetményt bocsátottunk közre. A támogatási kérelmek 

folyamatosan érkeznek, a részletes feltételekről további tájékoztatást jelen újságban is közzé teszünk. 

A tűzifa leszállítása és kiosztása januárban történik meg. 

Önkormányzatunk a következő tanévre vonatkozóan is csatlakozott a BURSA HUNGARICA 

ösztöndíj pályázati rendszerhez, s az erről szóló döntésünk alapján az idén megítélt 9 fő támogatottal 

összesen 16 fő ináncsi fiatal fog részesülni februártól 10 hónapon keresztül ebben a támogatásban 

melynek önkormányzati önrésze 5000.-Ft/fő/hó. 

Jó hangulatú és sikeres Szépkorúak Napját rendezett az önkormányzat november 28.-án, melyre a 

településen élő 58 év feletti nőket és a 62 év feletti férfiakat invitálta a testület. Örömmel vettük, hogy 

a 230 fő meghívott közül közel 170 fő elfogadta a meghívásunkat és személyesen is részt vett a 

rendezvényen. Akik nem tudtak eljönni, azok számára a szociális gondozónők által eljuttattuk a 2.000.-

Ft-os vásárlási utalványt. 

A korábbi években (2013.-tól) lezajlott szervezeti változások nem álltak meg, Ináncs körzetközponti 

szerepköre tovább nő. A 2009. óta szervezeti és szakmai szinten is magas színvonalon működő társult 

szociális intézményünk (5 településre kiterjedő ellátási körrel) 2016. január 1.-től tovább bővül, hiszen 

ezen időponttól a gyermekjóléti szolgáltatás kiegészül a családsegítéssel.  

Az év folyamán valamennyi intézmény zökkenőmentesen működött, a település üzemeltetés feltételeit 

is biztosítottuk. Ezt 2016.évben is szeretnénk tovább folytatni, a meglévő intézmény hálózattal és 

dolgozói létszámmal. 

Képviselő-testületünk novemberi ülésén tárgyalta a jövő évi adó és díjtételeket. Ennek során a testület 

emelésről nem döntött egyetlen díjtételnél sem.  

Tájékoztatásul a helyi adó tételeket az alábbiakban ismertetjük, melyek 2013.évi szinten vannak 

jelenleg és változatlanok a 2016.évre: 

 Építményadó mértéke:                    850.-Ft/m2/év    

 Kommunális adó mértéke:        21.000.-Ft/év  

 iparűzési adó: nettó árbevétel              2 %-a       

 Kéményseprés díja:                  a díjak a 2015.évi szinten maradnak                                
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 talajterhelési díj mértéke: 1.200.-Ft/m3 , kedvezmények, mentességek köre megszűnt, 

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 engedélyezhető és az általuk 

meghatározott bérleti díjat kell fizetni, az ügyintézés az iskolában történik. A konyha étterme az 

önkormányzat tulajdonában és használatában maradt, bérleti díja 2.200.-Ft/óra. 

 

 Közfoglalkoztatás: 

 

A 2011.évben indult és 2012-2015. években folytatódó Start közmunka program során jelentős 

létszámot tudtunk foglalkoztatni minden éven. Ebben az évben a Start, a hagyományos 

foglalkoztatás körében elértük a 160 fős foglalkoztatást. A legjelentősebb foglalkoztatás a 

mezőgazdaság területén történt és folyik, 80 fővel. 10-20 fős létszámokkal működik a 

tésztakészítés, a belvízelvezetés és a betonelem gyártás. Ezeknek a programoknak a zárása 2016. 

február 29-én lesz.  

Az ez évi foglalkoztatáshoz kapcsolódóan újabb beruházásokat, felújításokat tudtunk 

megvalósítani, melyre más forrást nem tudtunk volna igénybe venni. A teljesség igénye nélkül: 

hivatali épület tetőzetének felújítása, héjazat cseréje, épület szigetelése, udvar és járda 

térburkolása, volt orvosi szolgálati lakás épületének nyílászáró cseréje, szigetelése, tető borítása, 

polikarbonát növényház építése. Sertés állományunk folyamatosan nő, hiszen az anyakoca 

állomány szaporulatai is szépen gyarapodnak. Több éves tevékenységünk nagyban hozzájárul 

településünk szépüléséhez és megújulásához. 

Kormányzatunk továbbra is támogatni kívánja a jól bevált közfoglalkoztatási gyakorlatokat és 

formákat, elismeri a jó gyakorlatot folytató települések munkáját, így Ináncsét is. Támogatnak 

bennünket abban, hogy folytathassuk elképzeléseink megvalósítását e téren. Ez éven is 

benyújtottuk igényünket a 2016.évre vonatkozóan. A pályázatunk jelenleg elbírálás alatt van, 

bízunk annak pozitív elbírálásában.  
 

Közérdekű információk: 
 

 Tűzifa támogatás 

INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A 9/2015.(XI.26.) SZÁMÚ 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL ELFOGADTA A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA JUTTATÁS SZABÁLYAIRÓL 

SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT. 

A rendelet értelmében a tűzifa juttatás iránti kérelem formanyomtatványon terjeszthető elő az Ináncsi 

Közös Önkormányzati Hivatalban (3851 Ináncs, Kossuth u. 26.)  

2016. január 5. napjáig.  A kérelem nyomtatvány a Hivatalban, a Közösségi Házban és a szociális 

gondozók által beszerezhető, valamint a www.inancs.hu honlapról letölthető. 

 

Tűzifa juttatást biztosíthat az Önkormányzat 

a) annak, akinek a háztartásában a Szociális törvény szerinti 

aa) aktív korúak ellátására,  

ab) időskorúak járadékára jogosult él,továbbá 

ac) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak, valamint 

 

http://www.inancs.hu/
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b) azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250 Ft), egyedül élő esetén az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, (114.000 Ft) 

c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

d) normatív lakásfenntartási támogatásban részesül 2015. január 1. és 2015.december 31-e között 

bármilyen időtartamban 

feltéve, hogy az ingatlan szénnel és tűzifával is  fűthető és erről nyilatkozik. 
 

Csatolandó dokumentumok a kérelemhez: 

 Az aktív korúak ellátásáról és az időskorúak járadékáról a járási hivatal határozata (ehhez nem 

kell további jövedelemigazolás). 

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermeket nevelők, valamint a 2015.évben normatív lakásfenntartási támogatásban 

részesülőkről nyilvántartással rendelkezünk, ezért erről nem kell a határozatot becsatolni, 

csupán a kérelemben nyilatkozni kell a fennálló jogosultságról, annak jelölésével 

(jövedelemigazolás ebben az esetben sem kell). 

 Akik egyik fentiekben felsorolt kategóriába sem tartoznak, azok jövedelmi helyzet alapján 

kérhetik a támogatást, jövedelem igazolás becsatolásával. (kérelem benyújtását megelőző 

hónap jövedelméről, nyugellátás esetében a 2015. januárban, a Nyugdíjfolyósító szervtől 

megkapott A4 méretű, névre szóló igazolás másolata becsatolásával).  

Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor, melyről a képviselő-testület a beadott 

kérelmek alapján dönt. 

  

 Év végi munkarend és kifizetések 

 Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal év végi és jövő év elejei munkarendje szerint az utolsó 

ügyfélfogadási nap 2015.december 21. (hétfő),  

 2016. év első munkanapja január 4. (hétfő). 

Az összes önkormányzati dolgozó (alkalmazottak és közfoglalkoztatottak) decemberi illetménye – 

valamint a szociális ellátások - kifizetésének napja január 4-5.  

 

Ezúton is szeretnénk megköszönni településünk valamennyi lakójának, az önkormányzat 

valamennyi dolgozójának (köztisztviselők, közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak), az 

egyházaknak, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a civil szervezeteknek, a településen 

tevékenykedő gazdálkodó szervezeteknek a támogató együttműködését annak érdekében, hogy 

ebben az évben is jelentős eredményeket tudtunk elérni a település fejlődése, 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 Képviselő-testülete nevében is: 

 

   Kiss Péter                                                                                     Nagyné Halmai Katalin 

polgármester                                                                                                jegyző 
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Hírek az iskola életéből 

 

November 12-én a Miskolc Városi Sportcsarnokban a végzős diákjaink megtekintették a 

pályaválasztási kiállítást. A látottak hasznos ötleteket adtak annak a fontos kérdésnek az eldöntésében: 

Mi legyek? Hol tanuljak tovább?  

 

December 7-én pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk, melyen részt vett Malinkó András, az 

Encsi Gimnázium igazgatóhelyettese. Ismertette a felvételi eljárás rendjét, és iskolája továbbtanulási 

kínálatát. Sajnos kevés szülő és tanuló jelent meg. 

 

 
 

 

 

 

                                                                           

December 4-én az alsó tago-

zatosok az osztálytermeikben 

köszöntötték a Mikulást. 

Zenés, dalos hangulatban telt a 

délután. Bizonyára minden 

gyerek nagyon jó volt, mert 

senki sem kapott virgácsot! 

 

December 18-án ünnepeltük a 

Karácsonyt. Díszbe öltözött az iskola. A 

Szülői Munkaközösség 

kezdeményezésére immár harmadszor 

„Adventi vásárt” tartottunk. Nagy sikere 

volt. Sok szülő és gyermek töltötte 

vidám hangulatban a péntek délelőttöt, 

és számtalan értékes vásárfiával 

gazdagodott. Ezzel a nappal  kezdetét 

vette a téli szünet, amely január 4-én 

reggel 8 óráig tart. 

 

 

Minden kedves tanítványomnak és 

családtagjaiknak  

Boldog Karácsonyt, és  

Sikerekben Gazdag Újesztendőt           

Kívánok! 

 

                                         Nagy Endre  

                                            igazgató 
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2015. november 6 

Megrendezésre került a XIII. 

Őszi Vásár és Játszóház. Az 

óvoda dolgozói és a gyerekek 

sok-sok vásárfiát készítettek 

erre az alkalomra. A nagyobbak 

Lakodalmas játékot adtak elő, 

ezután kézműves tevékenysé-

gekbe kapcsolódhattak be a 

jelenlévők és mindenkit meg-

vendégeltünk. Nagy örömünkre 

a csobádi és a hernádszent-

andrási óvodások is eljöttek 

hozzánk. Köszönet minden-

kinek, aki munkájával, felaján-

lásával hozzájárult a rendez-

vény megvalósításához! 
 

 2015. november 23. 

 

A Minimanó Társulat előadásá-

ban A Fukar Gazdasszony és a 

Csalafinta Szolga c. mese-

játékot láthatták a gyerekek. 

 Az előadásra meghívtuk a 

Csobádi Tagóvoda és a 

Hernádszentandrási Óvoda 

gyermekeit is. 

 

 

 

2015. november 28.  

Óvodásaink részt vettek a 

szépkorúak köszöntésén. 

 

 
 2015. december 2. 

Itt járt a Mikulás! Hangulatos 

délelőttöt töltöttünk együtt, kicsik és 

nagyok izgatottan várták, vajon eljön-

e, hoz-e mindenkinek ajándékot a 

Mikulás. A várakozás perceiben 

Paulin Ferenc közreműködésével 

közösen énekeltünk, az 

óvodapedagógusok a 

Tündérkarácsony c. bábjátékot adták 

elő. 
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Ebben az évben is minden 

gyerek megérdemelten vette 

át a csomagot a jószívű 

Mikulástól. 

 

 

2015. december 15. 

A Miskolci Csodamalom 

Bábszínház előadását 

nézhettük meg Encsen a 

Művelődési Központ és 

Könyvtár színháztermében. 

Köszönjük a Könyvtári 

Szolgáltató Rendszer (KSZR) 

támogatását! 

 

 

 

 

Tájékoztatom a Kedves Szülőket, 

hogy az Ináncsi Óvoda mindhárom 

feladatellátási helyén 2015. december 

21. és 2016. január 3. között zárva 

tart. 

Nyitás: 2016. január 4. 

 

Felhívom a Kedves Olvasók figyelmét, hogy az Ináncsi Óvoda facebook oldalán figyelemmel 

kísérhetik az intézmény eseményeit, híreit. 

 

 

AZ INÁNCSI ÓVODA VALAMENNYI DOLGOZÓJA NEVÉBEN ÁLDOTT, 

BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK! 
 

Rácz Zita  

óvodavezető 
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Karácsony Kedvessége 

Karácsony ünnepét mindenki lázasan várja, különféle sütemények, ételek elkészítésén fáradozunk, 

hogy az ünnepen ne hiányozzék semmi, aminek ott kell lennie. Meghitten, szépen az est csendjében 

várjuk az eljövendő Emmanuel születését, még a nevében is jelezte Isten, hogy velünk van. Isten a 

bennünk rejlő sötétséget, kilátástalanságot, rettegést, kétségbeesést, reménytelenséget és még sok 

minden más szorongást, amitől sokszor nem tudunk szabadulni, a maga földre-szállásával megtöri és 

világosságot ad, hogy kitaláljunk ebből a zavaros, áldatlan állapotból.  

Amikor Keresztelő Jánost elfogják és börtönbe vetik, elküldi Jézushoz két tanítványát, hogy kérdezzék 

meg tőle: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk? És Jézus csak annyit mond, amit a próféták az 

érkezéséről megjövendöltek: menjetek és jelentsétek Jánosnak: A vakok látnak, sánták járnak, leprások 

megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az Isten 

országát.  Azt hiszem ez nagyon egyértelmű válasz, amit a tettei igazoltak is. 

A karácsony a család ünnepe.  Józsefet, Máriát a kis Jézussal, ekkor nevezik el Szent családnak. 

Becsüljük meg mi is a családunkat, amely értelmet ad életünknek. Legyünk tapintatosak egymással és 

ne szégyelljünk szeretni, mert csak ez menekíti ki ezt a világot a maga bajából. Megismétlem azt a 

három mondatot, amit valamelyik vasárnap a templomban mondtam, váljék az épülésünkre. 

1. A szeretetben előzzétek meg egymást. 2. Tudjatok jót is mondani a másikról, és a javát keresni. 3. és 

ne féljetek kedvesek lenni egymáshoz.” 

 
Ma már lassan minden jó dolog 

idegenné válik tőlünk, és furcsálljuk 

azt, aki még ezt komolyan veszi, s 

talán azt mondjuk rá: ébredj fel, mert 

nem abban a világban élsz. Igen, de ezt 

a világot mi építjük, és az olyanná 

válik, amilyenné tesszük. Ha a jó egyre 

távolodik tőlünk, és nem hozunk 

áldozatot érte, akkor az életünk 

elviselhetetlenné válik. Nem hiszem, 

hogy ezt akarjuk. „nem jobb napokra 

van szükség, hanem jobb emberekre, 

hogy szebb legyen a világ 

Áldott Karácsonyt kívánok 

mindenkinek.                                                                                                    

                         Puskárik Zoltán atya 
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Karácsony ikonja – üdvösségünk titka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A barlang előtt az Istenszülő Szűz látható, királynői ruhában, hiszen Ő a Mindenség Királyának 

édesanyja. Ruhája bíborszíne emlékeztet minket a Sínai-hegynél lángoló csipkebokorra, melynél Isten 

szólt Mózeshez, és amelyik lángolt, de nem éget el, ahogyan Mária is méhébe fogadta az Istenség 

Tüzét Jézust és mégis épp maradt. 

Az ikon bal alsó sarkában Szent József töpreng a csoda láttán, hogy az Isten testben születik 

erre a világra, vele szemben az öreg pásztor nem más, mint maga az ördög, a kísértő, aki arról próbálja 

meggyőzni Józsefet, hogy az, akit Mária szült, nem Isten Fia. 

A jobb felső sarokban az angyalok a pásztoroknak hirdetik a Megváltó születését, a bal felső 

sarokban pedig a napkeleti bölcsek érkeznek a barlanghoz a csillagot követve, ami középen látható a 

barlang felett. A bölcsek, ajándékokat hoznak: 

- aranyat, mivel Jézus a mindenség királya 

- tömjént, mert Jézus Isten 

- és mirhát, vagyis gyógyító kenetet, mert Jézus ember, akinek Megváltóként sokat kell 

szenvednie. 

A jobb alsó sarokban két asszony fürdeti a gyermek Jézust. A fürdetés kifejezi Jézus 

emberségét. Olyan, mint bármelyik más gyermek, szüksége van a gondoskodásra és törődésre. Az 

egyik a bába, a másik pedig Éva-ősanyánk, aki a megváltását ünnepli, hiszen Isten beteljesítette 

ígéretét, amit a bűnbeesés után tett ősszüleinknek, és elküldte a Megváltót a világba, hogy 

megszabadítsa azt a bűn és a halál fogságából. 

Ránézésre az ikon, csak egy szép karácsonyi kép, de kicsit elmélyülve benne megértjük, hogy 

ábrázolva van rajta üdvösségünk egész története, a teremtéstől kezdve egészen Krisztus feltámadásáig. 

Az ikonokat így is nevezik: ablak Isten országára. Tekintsünk így erre az ikonra is és 

„kukucskáljunk” be rajta keresztül a Mennyországba, hogy a Karácsony titkából többet megértve, 

valóban áldott ünnepünk legyen! 

 

Krisztus születik! Dicsőítsétek! 

          Tyukodi atya 

 

A keleti egyház nagy kincsei az ikonok. Az 

ikon mindig több mint egy kép, színvilága, az 

alakok elrendezése fontos jelképiséget hordoz 

magában. A templomokban lévő ikonfalat, - mely a 

szentélyt elválasztja a templomhajótól - nevezték a 

szegények bibliájának is, hiszen a régmúlt időkben, 

amikor a szegény emberek többsége nem tudott 

írni-olvasni, az ikonok segítségével értették meg a 

Szentírás tanítását. 

Krisztus születésének ikonja is több mint az 

esemény puszta ábrázolása, mély teológiai 

mondanivalót hordoz magában, ennek rövid 

vázlatát ismerhetjük most meg. 

Az ikon középpontjában sötét barlang 

látható, mely nem csak a születés helyét jelenti, 

hanem utalás a sírra, ahová a kereszten meghalt 

Jézus testét helyezik majd. Maga a jászol is 

tulajdonképpen egy kőkoporsó, s a benne fekvő  

 

 

Jézus sem pólyákba van takarva, hanem gyolcsba göngyölve, emlékeztetve minket arra, hogy a 

Megváltó születésének célja: a mi megváltásunk a szenvedés, a kereszthalál, a síri nyugalom és a 

feltámadás által. 



    A Közművelődési Központ és Könyvtár hírei 
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A Könyvtár és Teleház 8.00-20.00 óráig áll a látogatók rendelkezésére minden hétköznap. 

 

Az év folyamán a gyermekek számára szervezett egyik kiemelkedő programunk a Közösségi Ház 

nagytermében megvalósuló Bábszínház volt.  

Művészi élmények nyújtása érdekében színházlátogatást szerveztünk a felnőttek számára is, a Miskolci 

Nemzeti Színházba, ahonnan mindenki kellemes élményekkel gazdagabban térhetett haza. 

 

Helyszíni feltételeket biztosítunk a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont 

működtetéséhez. Lenkei István Falugazdász intézményünkben tart fogadóórát minden csütörtökön 

13.00-15.00 óráig. 

 

Civil kezdeményezéseknek is igyekszünk helyet biztosítani, mint például a heti rendszerességgel 

megvalósuló ZUMBA sportprogramnak, mely az ináncsi hölgyek aktivitásának köszönhetően 

öntevékeny módon szerveződött. 

 

 

 

 

 

 

Kedves Olvasó! 

  

A Közművelődési Központ és Könyvtár az IKSZT együttműkö-

désével lehetőségeihez mérten igyekezett minél több szabadidős, 

szórakozási lehetőséget biztosítani a helyi lakosok számára 

 

2015. október 23-án került sor a 1956-os forradalom és 

szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésre. 

Az ünnepi műsor rendhagyóan nem az iskolások, hanem 

az idősek klubja tagjai adták. Különösen megható volt 

szavalataikat hallgatni, hiszen nagyon hitelesen tudták 

közvetíteni az ünnep üzenetét, gyászát, hiszen közülük 

sokan fiatalon megélték ezt a történelmi eseményt. 

 

Kedves ináncsi Lakosok! Sok szertettel várjuk Önöket 

programjainkra 2016-ban is! 

                                                   Ignácz Melinda 

                                                               intézményvezető 
 

Az Ináncsi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 

október 10-én 

hagyományőrző Sváb 

délutánt rendezett 

intézményünkkel 

közreműködve, ahol finom 

falatokkal és zenés 

mulattsággal várták a 

vendégeket. Az ünnepi 

műsorban fellépett az 

ináncsi Rozmaring Dalkör, a 

Károlyfalvai Asszonykórus 

valamint a miskolci Baross 

Örömdalkör. 

 



 
 

A Közművelődési Központ és Könyvtár hírei  
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Ezen az éven sikerült a községi könyvtárba 125000 Ft-ért új könyveket vásárolnunk. Igyekeztünk úgy 

fejleszteni a könyvtár állományát, hogy minden korosztály találjon magának olvasni valót. A 

középiskolai kötelező és ajánlott olvasmányok feltöltése, felújítása volt a fő cél, de ezen kívül 

gondoltunk a kisgyerekre, felnőtt olvasókra is.  

A könyvtárba újonnan beszerzett könyvek listája: 

 

 

Misi mókus kalandjai 

Múmiavdászok I.-II. 

November lánya 

Növényvédelem-lépésről lépésre-kemény 

Nyomorultak-Klasszikusok újramesélve 

Ordításmentes gyereknevelés 

Öreg halász és a tenger-kemény 

Pál utcai fiúk  

Párválasztó történetek-A herceg, A 

palotaőr 

Rajz-és festőiskola gyerekeknek 

Robinson Crusoe 

Rómeó és Júlia 

Rózsakert 

Rumini 

Smaragd nyakék hatalma-Megan 

Sokszor csókol India 

Szamurájszív-puha 

Száz éjjel vártam 

Sziklakertek-lépésről lépésre 

Táltos kecske-Benedek Elek  meséi 4. 

Többet ésszel, mint erővel!-Benedek Elek 

meséi 8. 

Trisztán és Izolda 

Túl a Maszat-hegyen 

Tülökvár-Benedek Elek meséi 13. 

Tüskevár 15. kiadás 

Úri muri 

Úton hozzád 

Vadlevendula 

Voltaire-Candide 

Vuk  

Zafír égbolt 

Zahir- 

 

Alkimista 

Anyegin 

Arany virágcserép-A homokember-Scuderi 

kisasszony 

Bambi 

Beszélő köntös 

Bogyó és Babóca 

Csongor és Tünde 

Dekameron 

Démonvilág 4.-Áldozat 

Fanni hagyományai 

Faust 

Firtos és Tartod-Benedek Elek meséi 14. 

Helység Kalapácsa-Apostol 

Hétvégi gyilkosság 

Idők végezetéig 

Ivan Iljics halála 

Jégbe fagyott sárkány kolostora I-II. 

Kerti tavak-lépésről lépésre-kemény 

Két Lotti- 

Kincskereső kisködmön 

Kinizsi PálKis gömböc-Benedek Elek meséi 

11. 

Kis herceg  

Köpönyeg-Az orr-A revizor 

Korszerű padlóburkolatok Csináld magad 

Legördül a függöny 

Légy jó mindhalálig 

Magyar Helyesírás szabályai 

Megtévesztés foka 

Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról 

Micimackó  

Minikötések 30 perc alatt 

 
A könyvtár sok szeretettel várja régi és új olvasóit, mindenkit, aki egy jó könyv mellett szeretné eltöl-

teni a szabadidejét.    Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván 
                                                                                                                                            Sztrik István 

                                                                                                                                         könyvtáros 



 

  A Szociális Alapszolgáltatási Központ hírei 
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Kedves Olvasó! 
 

Az Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ 2015-ös éve 

tartalmasan és eredményesen zárult. 2015. január 01-től intézményünk ellátási területe 

kibővült, Csobád és Hernádszentandrás is csatlakozott a társuláshoz, valamint átvettük a 

gyermekjóléti szolgáltatás működését is. 

Intézményünk dolgozói mind az öt településen lelkiismeretesen igyekeztek megoldani a vállalt 

feladatokat. A napi életritmus segítése és a fizikai gondozás mellett a lelki gondozásnak 

kiemelkedő jelentőséget tulajdonítunk, hiszen a figyelmességnek, a mosolynak, az önzetlen jó 

szónak minden orvosságnál gyógyítóbb ereje van. Éppen emiatt igyekszünk minél több 

közösségi élményt nyújtó programot szervezni településenként külön-külön, és együtt is. 
 

Intézményünk őszi időszakának nyitó rendezvénye a Szépkorúak Teadélutánja volt, ahol 

Újvári Marika nótaénekes, az ináncsi Rozmaring Dalkör és a hernádszentandrási Szivárvány 

Társulat adott vidám, szórakoztató műsort. A gondozónők gulyáslevest készítettek és tálaltak 

az ünnepi asztalra, majd nótázással, tánccal zárult a rendezvény. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jövő éven is szórakoztató programokkal várjuk a kedves ináncsi nyugdíjasokat és mindazokat, 

akinek szolgáltatásainkkal segíteni tudunk. 

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

214, Web: www.inancs.hu elérhetőségeken lehet. 
 

A 2015. év végéhez közeledve szeretném megköszönni az Ináncsi és a Német Nemzetiségi 

Önkormányzatok támogatását, kollégáim lelkiismeretes munkáját és az Ináncsi Idősek Klubja 

minden tagjának aktív szerepvállalását, mellyel emlékezetessé tették ünnepeinket, erősítették 

közösségünket! 
 

Áldott Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánok mindenkinek! 

Ignácz Melinda 

intézményvezető 
 

 

 

Novemberben emlékezetes program volt a 

Márton napi kocsonyafőzés. A klubtagok 

közösen készítették el a kocsonyát, amit 

közösen el is fogyasztottunk. 
 

Advent beköszöntével minden klubban 

kezdetét vette a készülődés, a decemberi 

ünnep-körhöz tartozó népszokások 

megbeszélése, a Mikulás ünnepségek 

megrendezése, a mézes-kalácssütés, és 

ajándék-készítés. December 8-án az 

ináncsi klubba is ellátogatott a Mikulás, aki 

jelképes ajándékkal, jókívánságokkal és 

egy Adventi dallal lepte meg vendégeinket. 
 

 

http://www.inancs.hu/


Sporthírek 
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Kedves Ináncsi lakosok! 
 

Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy véget ért a 2015-2016 évi bajnokság őszi fordulója. Csapataink 

várakozásnak megfelelő helyezéseket értek el. A felnőtt a 16 csoportos versenyből a 10. helyen, az 

ifjúsági a 11. helyen zárta az őszi fordulót. 

 

INÁNCSI HÍRNÖK 

Az ináncsi lakosok ingyenes lapja. 

Megjelenik negyedévente. 

Kiadó: Ináncs Község Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Sztrik István 

3851 Ináncs, Kossuth út 26. 

Telefon:46/ 556 – 214 

E-mail: hernadtelevizio@gmail.com 

  

Szerintem nem nagy kívánság a részemről, ha játékosaim lelkiismeretes odaadással, nagyobb 

tudásuknak megfelelően végeznék a munkájukat, ami az eredmények alakulását is nagymértékben 

befolyásolná, így jobb helyen végeznénk a tabellán a bajnokság zárásakor! Mindezek ellenére 

köszönöm minden játékosnak az őszi szezonban végzett munkáját. Köszönöm támogatóinknak, fő 

támogatónknak, az Önkormányzatnak és minden segítőmnek, aki akármilyen segítséggel 

megkönnyítette a munkánkat. 

  

Az előzőekben említett Pályafelújítási pályázat kb. 80 %-os befejezettségi állapotban van, az öltöző 

külső festése, az eredményjelző felszerelése maradt hátra. Mindezek mellett még a korlát festését, 

valamint a feljáró tető alá helyezését és az öltöző külső teraszának lezárását is terveztük a pályázaton 

kívül, amire ígéretet kaptunk polgármester úrtól ezen feladatok megvalósításának segítésére, amint előre 

is köszönök!!! Tervezzük a hagyományőrző Karácsonyi kupa megvalósítását. De még pontos időpontot 

nem tudok mondani kisebb technikai okok felmerülése miatt. Ennyi történt az egyesület háza táján. 

Mindig várnám a cégek, vállalkozók támogatását a társasági adójuk egy minimális utalásával 

Egyesületünk felé. Aki segíteni szeretne, kérem, hogy jelezze felém! 

 Ez a társasági adós támogatás az utánpótlás nevelését, 

felszerelését, a felnőtt csapat felszerelés öltözet támogatására 

szolgálna. Várom és köszönöm ilyen támogatóink segítségét! 

Végül minden játékosomnak és Ináncsi lakosnak Békés 

Boldog Karácsonyt és Erőben, egészségben, örömökben 

gazdag Új Esztendőt kívánok!                          Hajrá Ináncs!  

Tisztelettel: 

Montvajszki Bertalan 
SE elnök 

 



Gyermekoldal  
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Kedves Gyerekek! 

Közeledik a karácsony, Jézus születésének a napja. Ilyenkor a gyerekek felkerekednek, felkeresik a 

rokonokat, ismerősöket, hogy kántáljanak, karácsonyi énekeket énekeljenek a háziaknak. 

 

Az alábbi Betlehemet színezd ki a neked tetsző módon. 

 

 
 


