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Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos kiadványa          I. évfolyam 2. szám 
 

Tisztelt Csobádi, Hernádszentandrási, Ináncsi Lakosok! 
 
Önök most az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal második alkalommal megjelent hivatalos 
kiadványát tartják a kezükben.  
Településeink mindennapjait érintő ügyekben szeretnénk a jövőben mindenkihez eljuttatni a 
részletes, pontos, és aktuális információkat. Tesszük ezt települési szóróanyagok és újságok, a 
közösségi média, a helyi televízió, és immár a Hivatali Hírmondó csatornáin keresztül. 
Kérjük, segítsék munkánkat azzal, hogy jelzik felénk észrevételeiket és javaslataikat, s 
együttműködnek velünk az év minden napján. 

Nagy Boglárka 
jegyző 

 
 
Tájékoztató a koronavírus elleni helyi védekezésről és annak színtereiről 
 
Az előző szám megjelenése óta az alábbi intézkedések történtek és újabb információkat állítottuk 
össze lakosaink számára:  
 
KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS!  
Mint arról Önök is tudnak, újabb szigorításokat vezetett be a kormányzat a koronavírus-veszély 
miatt. Egyelőre nincs kijárási tilalom, de mindenki csak alapos okkal hagyhatja el az otthonát.  
Azok, akiknek mindenképpen ki kell menniük az utcára, kötelesek egymástól másfél méter 
távolságot tartani, ez vonatkozik a tömegközlekedési eszközökön utazókra is.  
Tilos étterembe, kávézóba menni, kivéve az ilyen üzletek dolgozóit, és azokat a vásárlókat, akik 
elvitelre vesznek élelmiszert, de ők is csak addig tartózkodhatnak a vendéglátóipari egységekben, 
amíg az elvitelre vásárolt ételeket átveszik.  
A 65 évnél idősebbek csak reggel 9 és 12 óra között mehetnek boltba, gyógyszertárba vagy 
drogériába.  
Sportolni csak egyedül, vagy családtagokkal lehet, másoktól 1,5 méteres távolságot tartva.  
A rendelkezések betartását a rendőrök és a honvédség munkatársai ellenőrzik, aki a rendeletben 
foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el és ezért 5000-től 500 ezer forintig terjedő bírsággal 
sújtható. 
 
KÜLFÖLDRŐL HAZAÉRKEZŐK!  
A külföldről érkező magyar állampolgárok a határon orvosi vizsgálaton esnek át. Akik esetében a 
vizsgálat során nem merül fel a COVID-19 fertőzöttség gyanúja, azok járványügyi nyilvántartásba 
vételt követően, járványügyi hatósági megfigyelés keretében, házi karanténban kötelesek 
tartózkodni. A házi karanténra vonatkozó szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi. 
A házi karanténba helyezett személyek ellátásáról, amennyiben rokonaik, ismerőseik erre nem 
képesek, az önkormányzatok kötelesek gondoskodni, a járványügyi szabályok betartásával. A házi 
karantén alá vont ingatlanokra a csatolt piros tábla kerül kihelyezésre. 
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A hatósági házi karanténra kötelezett személy a járványügyi megfigyelés időtartama alatt 

 otthonában köteles tartózkodni, azt nem hagyhatja el. 
 Otthonában vendéget nem fogadhat. 
 Köteles saját használati tárgyait, háztartási eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz stb.), textíliát 

(ruhanemű, törülköző, ágynemű, konyharuha stb.) használni, azokat otthonában tisztítani és 
tárolni. 

 Légúti tünetek (pl. láz, köhögés, légszomj) megjelenése esetén köteles azonnal a háziorvost 
vagy ügyeletes orvost telefonon értesíteni és a tőle kapott utasításoknak megfelelően eljárni. 

 A háztartási szemetet dupla zsákban köteles a kukába tenni. 
 Postát, áruszállítót fogadhat, az ajtó előtt kontaktus elkerülésével átveheti a küldeményt. 
 Ugyanígy átveheti az ajtóban egy hozzátartozójától, ismerősétől, az önkormányzattól az ételt, 

gyógyszert, egyéb árut is, amit hoztak neki. 
 
Tudomásunk szerint Ináncson jelenleg négy személy van hatósági karanténban, akik közül mindenki 
tünetmentes. 
Csobádon és Hernádszentandráson nincs hatósági karanténban egyetlen személy sem.  
Önkéntes karanténban tudomásunk szerint jelenleg nem tartózkodnak családok – az 
ő házukon egyébként nem látható piros tábla – őket a hatóság nem ellenőrizni, mert önkéntes alapon 
vállalták otthonmaradásukat. Önkormányzatunk az önkéntes karanténba vonult személyekről 
nem kap tájékoztatást, de nekik is segítséget nyújt, amennyiben jelzik igényeiket.  
Községünkben az elkövetkező időszakban minden bizonnyal lesznek majd további lakók is, akik az 
előírások pontos betartásával házi karanténba kénytelenek vonulni. Az ilyen házakban/lakásokban a 
csatolt táblát helyezik ki a járványügyi szakemberek, annak eltávolítását is csak ők végezhetik el.  
Nyugalomra és szolidaritásra szólítunk fel minden lakost! A hatóságok teszik a dolgukat, naponta 
kétszer, eltérő időpontokban ellenőrzik a karantén betartását.  
Önkormányzataink minden segítséget megadnak a karanténban lévő személyek részére. 
Arra kérjük a továbbiakban az érintett személyekkel egy háztartásban élőket, hogy ők is maradjanak 
önkéntes karanténban erre az időszakra. 
Kérjük az érintettek családtagjait, ismerőseit, hogy ne látogassák meg őket, illetve ha mégis 
meglátogatták, akkor ők is maradjanak otthonukban két hétig! 
 
Együtt érzünk a karanténba került személyekkel, gondoskodunk biztonságukról és ellátásukról. 

Józan, felelős magatartásra kérünk mindenkit, a házi karantén 
mindannyiunk egészségét szolgálja. 
Vigyázzunk egymásra!  
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Településeinken a SPORTPÁLYA és a JÁTSZÓTÉR használata, valamint a szabadtéri közösségi 
programok  
2020. március 18. napjától visszavonásig megtiltásra kerültek. 
 
 
 
Külön figyelmet fordítunk településeink közterületeinek, középületeink fertőtlenítésére.  
 
 
Tájékoztató az illegális szemétlerakás jogkövetkezményeiről 
Ináncs község külterületén-vasútállomás mellett-ismeretlen személy, személyek illegális módon 
hulladékot helyezett/helyeztek el. Tekintettel arra, hogy az illető(k) nem jelentkeztek felhívásunk 
ellenére sem, így megtettük a rendőrségi feljelentést.  
Az illegális módon lerakott hulladék szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi veszélyeket 
is rejt magában. Például rovarok és rágcsálók elszaporodásához vezet, amelyek szerepe az egyes 
fertőző betegségek terjesztésében közismert. A hulladékokban lévő baktériumok, bomlástermékek a 
helytelen hulladék elhelyezés esetén a csapadékvízzel beszivárogva a talajvízbe juthatnak, 
szennyezve azt. Az illegálisan lerakott szeméthalmaz pedig gyorsan növekszik, mert sokan úgy 
gondolják, adott helyre bármit le lehet rakni, hiszen már valaki ezt előttük is megtette.  
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, 
begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények 
között elhelyezni, kezelni. A Hivatalhoz tartozó mindhárom településen, így Ináncson, Csobádon és 
Hernádszentandráson is - közszolgáltatás keretében - a kommunális hulladékok gyűjtése, 
szállítása és végleges elhelyezése, a zöldhulladék és a műanyag hulladék kezelése megoldott.  
A környezetvédelmi hatóság a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és 
kezelésére kötelezi azt a személyt, aki e kötelezettségének önként nem tesz eleget. Ha a kötelezés 
nem vezet eredményre, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és 
megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján a jegyző a 
hulladékgazdálkodási bírság összegét 1 500 – 50 000 forint között állapítja meg, amely az elkövetőt 
nem menti fel a szabálysértési, vagy büntető felelősségre vonása alól. 
Szabálysértés megállapítása esetén 150.000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírság, valamint az illegális 
hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, amely esetben a cselekmény akár 
szabadságvesztéssel is büntethető.  
A szemét elszállítása az önkormányzatunknak – végső soron az adófizető lakosságnak – jelentős 
többletköltséget okoz. 
Kérünk mindenkit, hogy ingatlanuk vonatkozásában a megfelelő hulladékkezelésről, a hulladék 
elszállíttatásáról - különös tekintettel a jelenlegi járvány miatti veszélyhelyzetre - gondoskodjon, 
ellenkező esetben a jogszabályi lehetőségekkel fogunk élni! Valamint kérünk minden jóérzésű lakost, 
aki a községért felelősséget érez, tartsák megfigyelés alatt közterületeinket, külterületeinket és 
bejelentéseikkel segítsék munkánkat! 
 
Ináncs, 2020.04.02. 

Nagy Boglárka  
      jegyző 

 
 
 
 

Tisztelt ebtulajdonosok! 
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A kialakult koronavírusos járvány kapcsán meghozott (kijárás korlátozás) intézkedések miatt az 
összevezetett eboltások időpontjait, sajnos szükségessé vált módosítani. A már kihirdetett áprilisi 
időpontok nem lesznek érvényesek, az új időpontokról értesíteni fogjuk a lakosságot!  
Az országos főállatorvos, dr. Bognár Lajos az alábbi tájékoztatást nyújtotta:"... a koronavírus kapcsán 
kialakult helyzetre tekintettel további intézkedésig hatóságunk nem fog szankcióval élni azon 
rendszeresen oltott ebek tartóival szemben, akik az évente esedékes veszettség elleni ismétlő oltást 
határidőben nem adatják be."  
A kormányrendelet nem érinti az állatorvosi munkát, így beteg állatokhoz való kiszállások 
zavartalanul folytatódnak és a rendelőkben (betartva a járványtani helyzetben ajánlott 
intézkedéseket) ugyancsak fogadják a pácienseket. 
 
GYERMEKÉTKEZTETÉS:  
Településeink gyermekeit a tanévrendje szerinti étkeztetésben részesítjük. A kezdeti nehézségek után 
immár lassan az étkeztető és az étkeztetést igénylők is elfogadják az „új”, veszélyhelyzetben 
biztosított étkeztetést. Az első két hétben a nyersanyag beszerzése, szállítása, valamint az 
egyszerhasználatos műanyag ételesen beszerzése nagy fejtörést okozott, valamint a jogalkotó 
állásfoglalását is vártuk, hogy mi és mely szerint járunk el szabályosan az étkeztetés biztosítása 
során. Ekként egészült ki az étkeztetés biztosítása a nevelt gyermekek és más település iskolájába 
eljáró gyermekek étkeztetésével, valamint a tízórai és uzsonnával kiegészítve (melyet heti csomag 
összeállításával oldunk meg) minden étkező számára.  
 
TÁJÉKOZTATÓ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 7/2020 (III.25) sz Határozata alapján 
Kedves Szülők! 
Az Ináncsi Óvodában és intézményegységeiben – Ináncsi Óvoda Csobádi Tagóvodája, 
Hernádszentandrási Óvoda – az óvodai beiratkozás 2020. április2. és április 21. között valósul meg, 
a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel. 
Az intézmény a fenntartótól megkapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe 
tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy 
másik óvoda felvette volna őket. Azaz valamennyi, az adott településen élő, ott lakcímmel 
rendelkező óvodaköteles gyermeket!  
A szülőnek tehát nem kell bejönni az intézménybe, a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 
gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor, azaz a beiratkozáshoz szükséges okiratokat 
az óvodák újbóli nyitásakor szükséges bemutatni.  
Abban az esetben, ha intézményeink szabad férőhely alapján további felvételi kérelmeket is 
teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben – azaz más településen - élő 
gyermekek felvételére is sor kerülhet, ehhez a szülő szándéknyilatkozata szükséges.  
A felvételről az óvodavezető április 30-ig hoz döntést, ezt követően írásban értesíti a szülőt, 
törvényes képviselőt. 
Nevelésbe vett, ideiglenes elhelyezésben lévő gyermek esetében, a gyám jogosult a beíratásra, kérjük 
ezt elektronikus úton jelezni az ovodainancs@gmail.com elérhetőségre! 
2020. szeptember 1-től kötelező óvodai nevelésben részt venni minden olyan gyermeknek, aki 
2019. szeptember 1 és 2020. augusztus 31. között tölti be a 3. életévét. (2011. évi CXC törvény a 
nemzeti köznevelésről 8. § (2) bekezdés) 
Továbbra is kérheti az óvodai felvételt az a szülő, akinek a gyermeke betölti a 2,5 évet. 
Az erre vonatkozó igényt szintén az ovodainancs@gmail.com elérhetőségre kérjük jelezni!  
 
Ináncs, 2020. március 27. 

Rácz Zita  
óvodavezető  
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TÁJÉKOZTATÁS AZ INÁNCSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ELSŐ OSZTÁLYBA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSRÓL 

 
2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők 
végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket: 

 a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti Ináncsi Arany János 
Általános Iskolába kívánják beíratni.  
(Iskolánk körzetéhez tartozó települések: Ináncs, Hernádszentandrás, Hernádbűd.) 

 nem a körzethez tartozó településekről (Pere, Csobád) korlátozott létszámban a szabad 
férőhely függvényében fogadunk tanulókat.  
A járvány miatt nem szükséges az iskolában a személyes megjelenés. Elég, ha e-mailben, 
telefonon, vagy a KRÉTA rendszer segítségével jeleznek az intézménynek. 
 Elérhetőségeink:  
arany.inancs@gmail.com 
Tel.: 46/456-104 
KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-
kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.  Az online felületen a gyermekek körzetes 
iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek 
azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. 
A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek 
bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján 
történik meg. 

 A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány  
 A gyermek nevére kiállított TAJ kártya  
 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány  
 Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról 
 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan 

 
Felhívom a szülők figyelmét, hogy a beiratkozás során csak egyetlen általános iskolába kérheti 
gyermeke felvételét!  
 
Ináncs, 2020. 04. 08.    Tisztelettel: 
         Nagy Endre 
         igazgató 
 
 
TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT MASZKOKRÓL 
Minden településen, ingatlanonként juttatunk el a postaládákba egy maszkot.  Kérünk mindenkit, 
hogy a használati útmutató szerint végezzék el a fertőtlenítést!  
Az anyagot önkormányzataink biztosították, a maszkokat a Bioszentandrás Kft, az Ináncsi Varróklub 
és önkéntes csobádi lakosok készítették el! 
Köszönjük mindenki önkéntes munkáját és odaadását!  
Tájékoztatásul közöljük, hogy az intézményi dolgozók részére folyamatosan biztosítjuk a maszkokat, 
gumikesztyűt és fertőtlenítő szereket.  
Nagyon fontos számunkra az Ő biztonságuk is, hiszen ebben a nehéz időszakban munkájuk 
nélkülözhetetlen. Odaadásukért, felelősségteljes munkájukért hálás köszönetünket fejezzük ki!  
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70 ÉVEN FELÜLIEK ELLÁTÁSA:  
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az Önkormányzatok fokozott figyelmet fordítanak 
a 70 éven felüliekre. 
A 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. §-a alapján kérjük a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy 
lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el!  
Azonnali hatállyal intézkedtünk a telefonos elérhetőségek felállításáról a 70. életévüket már betöltött, 
és az otthonmaradást vállaló lakosaink részére.  
A hét minden napján 07.30 és 16.00 óra között Sándor Tünde családsegítőnél 
06 (46) 556 214-es vagy a 06 70 774 7222 
telefonszámokon vagy a gyermekjoletsz.inancs@gmail.com címen várjuk mindazon  
70 éven felüli idős emberek jelentkezését, akik hozzátartozó híján rászorulnak a segítségre, de 
jelenleg nem részesei az eddig is nyújtott szociális ellátásnak és szeretnék kérni az Önkormányzat 
közreműködését az ellátásukról való gondoskodásban (étel házhoz szállításában, bevásárlásban, 
gyógyszerek kiváltásában). 
Szükség esetén ellátásukról – az Ináncsi Szociális Alapszolgáltatási Központon keresztül – 
gondoskodunk. 
 
Jegyzői felhívás a fogyatékos személyek részére: 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2020.03.25-i intézkedési terve alapján az alábbi felhívással 
fordultam a tisztelt  

ináncsi, csobádi, hernádszentandrási lakossághoz 
 

1.Kérem azon fogyatékos személyeket, akik a veszélyhelyzet időszakában támogatásra szorulnak és 
nincs gondozására képes személy, családtagjuk, szíveskedjenek értesíteni az Ináncsi Közös 
Önkormányzati Hivatalt (telefonon:06/46/556-010, vagy email útján (inancshiv@t-online.hu) a 
nevük és lakcímük megadásával, szíveskedjenek továbbá jelezni azt is, ha nincs infokommunikációs 
eszközük (pl:számítógép, okostelefon, tablet) 
2.Felhívom egyúttal a helyi lakosok figyelmét, hogy a fenti módon jelezzék, amennyiben a 
környezetükben egyedül maradt fogyatékos személyről van tudomásuk. 
3.A fogyatékos személyek érdekében működő civil szervezetek honlapjainak elérhetőségei: 
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.(fszk.hu) 
Miskolc Információs és Koordinációs Pont (Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézmény) 
Elérhetőség: ikop.miskolc@fszk.hu 
Fogyatékosságügyi tanácsadók 
Strébl Attila +36 20 268-0984 
Tasi Zsuzsanna +36 20 268-1015 
Fogyatékos személynek minősül az 1998.évi XXVI törvény alapján: 
„az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, 
pszichoszociális károsodással - illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, 
társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő 
társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja” 
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Tisztelt Lakosaink, Leendő Támogatóink! 
Az elmúlt hetek történései hatalmas feladat elé állítottak minket embereket nemcsak településeinken, 
országunkban, hanem világszerte.  
Örömmel látjuk, mekkora közösségünk ereje, sok a segítő kéz, akik részt vesznek a védekezésben. 
A fizikai és lelki erőn túl szükség van azonban anyagi forrásokra is. 
Önkormányzatunk erőforrásai végesek, a krízishelyzetben bevételeink folyamatosan csökkennek, 
miközben váratlan kiadások sora jelentkezik. A védekezés magas szinten történő ellátásához ezért 
szükség van külső erőforrásokra, segítségkérésre is. 
 
Ahhoz, hogy a krízishelyzetben feladatainkat el tudjuk látni, továbbá a szociális és egészségügyi 
ellátórendszereket településeinken az egyre növekvő terhelés figyelembevételével, a szükséges 
színvonalon fenn tudjuk tartani, szükségünk van, és egyre inkább szükségünk lesz cégek és 
magánszemélyek támogató hozzájárulására, az Önök segítségére is. 
Településeink Önkormányzatainak nevében kérem Önöket, a vállalkozásokat, amennyiben 
lehetőségük engedi, segítsék településeinket a koronavírus-járvány elleni védekezésben és a 
rászorulók támogatásában! 
Amennyiben úgy dönt, hogy Ön is tud segíteni, az alábbi számlára várjuk a szíves felajánlásukat: 
Ináncs Község Önkormányzata esetében a 50463464-10000355 Huf  
Csobád Község Önkormányzata esetében 54600119-10010880 Huf  
Hernádszentandrás Község Önkormányzata esetében 50463464-10006492 Huf  
számlaszámra történő befizetéssel.  
Közleménybe kérjük feltüntetni: „COVID-19 támogatás” 
Ezekre a számlaszámokra lehet befizetéseket teljesíteni mindazoknak, akik segíteni szeretnék az arra 
rászorulókat a veszélyhelyzet ideje alatt. 
Ezúton tájékoztatjuk Ináncs Község Lakosságát, hogy  

- a települési önkormányzat képviselő testülete a veszélyalap számlát 800.000. Ft felajánlásával 
nyitotta meg. Az összeget a képviselő testület tagjai és bizottságának külsős tagjai ajánlották 
fel a védekezés költségére.  

- Szarka Tamás a 70. évet betöltött időseink részére (repce)mézet ajánlott fel, így 110 szépkorú 
lakosunk részült támogatásban.  

- Az Ináncsi Óvoda székhelyintézményében, Ináncson dolgozó alkalmazottak összesen 50.000.- 
Ft-ot ajánlottak fel az önkormányzat veszélyalap számlájába, melynek utalását meg is tették.  

 
Önkormányzati Hivatal 
Az Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel, arra kérjük az ügyfeleket, hogy az 
elektronikus ügyintézést részesítsék előnyben az ügyfélszolgálat személyes felkeresése helyett, 
valamint a hivatalnál elhelyezett gyűjtőládában elhelyezhetik kérelmeiket, és ott a kitett 
formanyomtatványokat is megtalálhatják. 
Változás: 
- A veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító 
határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet hatályvesztésének hónapját 
követő második hónap végéig. 
- Azon személyek, akik gépjármű-adó megállapításáról szóló határozatot kaptak 2020-ban azok az 
abban szereplő összeget kell befizessék, azon személyek, akik nem kaptak 2020-ban határozatot a 
gépjármű-adójukról (ami azt jelenti, hogy esetükben nem történt változás az adó mértékében 
ebben az évben) azok a 2019-ben érvényes adó mértéke szerint kell teljesítsék a befizetést 2020-
ban is. Kérjük az adózókat, hogy az adóval kapcsolatos kérdéseiket a 46/556-010-es telefonszámon 
tegyék fel Nagy Boglárka jegyző felé.  
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Hivatal elérhetőségei:  
 Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal 

Székhely: 3851 Ináncs, Kossuth u. 26., Tel: 06 46 556 101, e-mail: inancshiv@t-online.hu  
 Csobád Kirendeltség: 3848 Csobád, Petőfi Sándor utca 35., Tel: 06 46 456 218,  

e-mail: csobad.onkormanyzat@gmail.com  
 Hernádszentandrás Kirendeltség: 3852 Hernádszentandrás, Fő u. 41.,  

Tel.: 06 46 456 201, e-mail: hernadszentandras@gmail.com  
 
Egészségügy 
Ináncs és Hernádszentandrás községek háziorvosa: 
Dr. Pető Tamás  
Cím: 3852 Ináncs, Rákóczi út 2.,Tel: 06 46 456 105 
Csobád település háziorvosa:  
Dr. Varga Lóránd 
Tel.: 06 46 574 226 /3-as mellék/1-es mellék; közvetlenül: 06 46 474 123,  
e-mail: halmajhaziorvos@gmail.com 
 
Orvosi ügyelet:  
Cím: 3860 Encs, Gagarin út 3., Tel: 06 46 587 395 
Fogorvos:  
Dr. Gácsi Róbert  
Cím: 3860 Ináncs, Rákóczi u. 2., Tel: 06 30 409 8310 
 
Védőnők:  
Ináncs és Hernádszentandrás községben: Varkolyné Németh Judit: (Tel.: 06 70 376 7574) 
Csobád községben: Deli Alexandra (Tel.:06 46 474 123, e-mail: alexandradeli142@gmail.com)  
 
A járási ügysegéd helyszíni ügyfélfogadása szünetel, a 06 46 795 665 telefonszámon érhető el. A 
Kormányablakok ügyfélfogadásáról a honlapon külön tájékoztató található. 
 
Folyamatos információk:  

- Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapja: www.nnk.gov.hu,  
- az Operatív Törzs honlapja: www.koronavirus.gov.hu,  
- Ináncs Község Önkormányzatának honlapja: www.inancs.hu  
- Csobád Község Önkormányzatának honlapja: www.csobad.hu  
- Hernádszentandrás Község Önkormányzatának honlapja: www.hernadszentandras.hu  
- Kábeltelevízió  

 
 
Köszönjük intézményeink valamennyi dolgozójának a lelkiismeretes 
munkavégzést és kitartást, az ellátás folyamatos biztosításában való aktív 
közreműködést!  
Hálásak vagyunk önzetlenségükért!  
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Ferenc pápa videóüzenetében foglaltakat megismételve, azzal egyetértve húsvét előtt fontos, hogy ne 
veszítsük el a hitünket és otthon, magunkban ünnepeljük meg Jézus feltámadását. A járvány teret 
nyit a kreativitásra. A pápa arra kérte a híveket, hogy legyenek nagylelkűek, segítsenek a 
rászorulókon, a magányosaknak pedig telefonon vagy a közösségi médián keresztül nyújtsanak 
vigaszt. Valamint imádkozzanak a hétköznapi hősökért, a szolgáltatásokat nyújtó valamennyi 
dolgozóért. 
Bár a tavaszi szünet sok országban a legfőbb turistaszezon, a hatóságok világszerte arra kérik az 
embereket, hogy maradjanak otthon és idén a családjukat se látogassák meg húsvétkor. 
Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk településeink valamennyi lakosának és köszönjük, hogy 
fegyelmezetten az előírásokat és ajánlásokat betartva vigyáznak egymásra, önmagukra. 
 
Ináncs, 2020. április 9. 
 
 
                     Kiss Péter               Hudopkó József                      Üveges Gábor 

      Ináncs polgármestere       Csobád polgármestere   Hernádszentandrás polgármestere 
 
 

Nagy Boglárka  
jegyző  

 
 
 
 

„Messziről több asszony figyelte a történteket.” (Mk 15,40) 
 
 Amikor az Úr Jézust elfogták, kevesen maradtak, maradhattak vele és mellette, Volt, aki attól 
félt, hogy baja eshet, ha Jézus közelébe megy, volt, akit a katonák nem engedtek a közelébe. Ők 
mindannyian „messziről figyelték a történteket”. 
 Amikor Arimateai József Nikodémussal és János apostollal sírba helyezte Jézus testét, akkor is 
voltak ott asszonyok, akik távolabbról figyelték hová teszik a testét. 
 Amikor ezekre az eseményekre gondolok, - az első nagyhétre, húsvétra - akaratlanul is a jelen 
helyzet jut eszembe. Sokan vannak ma a világban, akik szeretnének Jézus közelében lenni a 
szertartásokon, de a kialakult helyzet miatt ez sajnos nem lehetséges. Sokan csak „messziről”, 
lehetnek együtt a keresztre feszített, szenvedő Urunkkal, csak otthonaikban, csendes imában 
kísérhetik őt a Golgotára, majd testét a sírhoz, csak otthonaikba bezárkózva értesülhetnek a 
feltámadás örömhíréről, mint ahogyan az apostolok is értesültek az asszonyoktól. Talán szomorúak 
vagyunk, de lássuk meg a jót is e nehéz körülmények között: Isten megajándékoz minket az Első 
Húsvét körülményeivel. És ahogyan a Feltámadt Krisztus zárt ajtókon át apostolai közé lépett, úgy 
lép majd be minden benne hívő otthonába és mondja: 

„Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek.” (Lk 24,36) 
 

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!  Áldott Húsvétot! Tyukodi atya 
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Húsvét 
Urunk szenvedéséről szóló prefációjában, amit nagyhéten a szentmisében mondunk így szól: Már 
közeledik Üdvözítőnk szenvedésének és dicsőséges feltámadásának ünnepe, amikor örvendünk, hogy megtörte az 
ősi ellenség gőgjét, és újra átéljük megváltásunk szent titkát. 

Jó lenne újból és újból tudatosítani magunkban, hogy a mi keresztény mivoltunk, húsvét hitére épül. 
A hívő ember számára a mostani járvány helyzet, nemcsak az életünk eddig megszokott ritmusára 
kihat és átformálódik, de az ünnepeinkre való felkészülés is nem rendhagyó módon történik. Mivel 
nyilvános szertartásokon nem tudunk részt venni, az ünneplés lekorlátozódik a legkisebb emberi 
közösségre, a családra. A családfő veszi át a papnak a szerepét,  mint a választott nép számára szokás 
volt húsvétkor együtt az asztalhoz telepedni és elfogyasztani az ünnepélyes eledelt úgy, hogy 
közben a családfő elbeszélte a szabadulásuk történetét. Ezt mi is odahaza megtehetjük és 
elmondhatjuk szeretteinknek megváltásunk történetét.  Készületünkben a gyónás, mint a bűnöktől 
való szabadulás, a tényleges áldozás, amelyben Krisztus átalakítja gyarló természetünket, a 
szentmisén való részvétel, mely egy közösségé formál bennünket, a lelkigyakorlatok, melyek Istenre 
hangolják lelkünket, most ennek a hiányát éljük meg. Előző években, amikor mindezekre 
lehetőségünk nyílott, nyugodtabb volt a szív és megelégedettséggel tudtuk ünnepelni a húsvétot, 
abban a hitben élve, hogy mindent jól csináltunk.  A szív valóban telítettség érzését kapta az ünnepek 
során, amit az ember közösségben meg tudott egymással osztani és az örömét kifejezni.  A mostani 
nagyböjt, húsvétra is kitolódik. Komor visszafogott idő, de nem elpazarolt, hanem átértékelt a 
megváltásunk fényével.  Mindezek megtapasztalása érzékelteti velünk kicsinységünket, 
törékenységünket és kiszolgáltatottságunkat. Minden elveszíthető, még az üdvösségünk is.  Krisztus 
keresztáldozata, nemcsak szenvedés, hanem megváltás, mellyel az Isten fia minket minden 
nyomasztó tehertől megszabadított.  Szabadulás a bűnök terhe alól, mely időnként sajnos ránk 
nehezedik.  Húsvét fénye a lélek fellélegzése és a tiszta öröm megélése, mert adóságainkat, amire mi 
képtelenek voltunk, az Magasságbeli Fia rendezte. 

Most az üres templomban nagy a csend, misézés közben előjön Isten csendes mélysége. Elhalkul 
minden szó, nincsenek válaszok, elnémul a hang, mint a bárány elnémul a nyírója előtt! Hiány van! 
Híján vagyunk az Istennek! az Isten elhalkult, mert az embert már a Teremtője nem érdekli. A 
földből önző módon mindent akar, de a köszönetnyilvánítás és a hálaadás érte elmarad. Még 
nyilvánvalóbbá válik a felülről jött áldás és annak a hiánya közötti különbség.  Az áldást szinte 
természetesnek vesszük, hogy az nekünk jár, csak amikor nincs, akkor érezzük át, hogy ez mit jelent.  
Az áldás nemcsak azt jelenti, hogy mindenem megvan, a megélhetésem be van biztosítva, hanem 
hogy az Életem Isten kezében van, mert még egy arasznyival sem tudom meghosszabbítani, ha a 
Magasságos ezt nem akarja. Az áldás megegyezik Isten jelenlétével az életünkben, ami bennünket 
érint, az az, hogy mindent ennek tudatában teszünk, gondolkodunk, tervezünk…. 

Most amikor a nyilvános ünnepélyes szertartásoknak a resztvételében híján vagyunk, eszembe jutott 
az a történet, amikor egy szamariai asszony találkozik Jézussal Jákob kútjánál és szomjazik az élő víz 
után. Beszélgetésükben Jézus elmondja, hogy Isten milyen imádókat vár. Hidd el nekem asszony, hogy 
eljön az óra, amikor az Atyát nem itt és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni. de eljön az az óra, sőt már itt is 
van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat vár.  Meg 
kell tanulnunk újra Isten jelenlétében élni, ami a templomon kívülre is vonatkozik. Isten szava 
újjáteremtő erő, amely üdvösséget és áldást hoz! Ha Őt kihagyjuk, nem fordul jobbra az életünk. A 
Húsvéti prefációval zárom elmélkedésemet:  Jézus Krisztus, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával 
megtörte és feltámadásával új életet szerzet nékünk. Kívánom, hogy a húsvéti öröm kiáradjon minden 
jóakaratú emberre. 

Puskárik Zoltán atya 

 


