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2 Az önkormányzat hírei

Tisztelt  Ináncsi  Lakosok!

Településünk életében a közelmúltban több olyan jelentõs, közérdeklõdésre számot tartó 
esemény történt, melynek hátterérõl szeretnénk korrekt tájékoztatást adni Önöknek. 
Mindezek mellett, szeretnénk egyéb aktualitásokról is beszámolni a következõkben:

Közfoglalkoztatás
2011. január 1.-tõl jelentõs mértékben megváltoztatták a közfoglalkoztatásra vonatkozó 
jogszabályokat, melybõl adódóan településünkön is jelentõs mértékben lecsökkent a 
közfoglalkoztatásba bevonható munkanélküliek foglalkoztatási lehetõsége.
Tájékoztatásként szeretnénk ismertetni erre vonatkozó fõbb települési adatokat: 
településünkön 560 aktív keresõ korú lakos közül több mint 200 fõ regisztrált munkanélküli 
van, és az is ismert, hogy a munkanélküliek jelentõs része bármilyen munkát elvállalna, csak 
dolgozhasson, és ne segélybõl kelljen megélnie.
Megszigorították a bérpótló juttatásos (szociális ellátás) támogatási rendszert (28.500 Ft) egy 
családban, - függetlenül attól, hogy hányan élnek - , csak 1 fõ kaphat bérpótló juttatást. 
Tisztában vagyunk vele, hogy ez az összeg az éhenhaláshoz sok, viszont a megélhetéshez 
kevés. Éppen ezért, igyekszünk mindent megtenni azon munkanélküliekért, akik dolgozni 
akarnak, hogy valamilyen munkalehetõséget tudjunk részükre biztosítani. 
Többszöri személyes találkozást kezdeményeztünk az illetékesekkel, mely eredménytelen 
volt - a média nyilvánosságához is fordultunk, mivel már más eszköz nem volt a kezünkben.
Ennek eredményeként 2011. április 1.-én településünkre látogatott dr. Czomba Sándor 
foglalkoztatásért felelõs, illetve Balogh Zoltán esélyegyenlõségi államtitkár. A látogatások 
célja többek között „a jó gyakorlatok megismertetése a közfoglalkoztatásban”, melyet 
településünk már évek óta folytat, ill. megismerve a térség problémáit, foglalkoztatási 
nehézségeit. Az államtitkárok látogatása alkalmából fórumot tartottunk a Közösségi Házban, 
melyen 85 fõ térségbeli polgármester is részt vett, közösen kérve és fogalmazva meg a 
mindennapi megélhetési problémákat, a nehézségeket, és kértük õket, próbálják meg 
tolmácsolni a döntéshozók felé az egyik leghátrányosabb helyzetû kistérségben élõ 
munkanélküliek problémáját.
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Konkrét ígéretet kaptunk az illetékes államtitkártól, hogy ez év közepén át fogják 

dolgozni a foglalkoztatáspolitikai jogszabályokat, melynél igyekeznek figyelembe venni a 
valóban dolgozni akaró, jó gyakorlatot folytató munkanélküliek helyzetét.

Ezúton is szeretnénk felhívni az érintettek figyelmét arra, hogy 2012. évben bérpótló juttatást 
csak  az  a személy kaphat majd, aki ebben az évben 30 munkanapot dolgozott, bárhol, 
bármilyen formában.  

Erre mindenkinek oda kell figyelnie, keresnie a lehetõséget, mert ez nem kizárólagosan az 
önkormányzat kötelessége,  hanem elsõsorban az érintett  munkanélkülieké.

Március 15.-i események, jótékonysági média kampányban való részvétel

Bizonyára valamennyiükhöz eljutottak azok az információk, melyek megosztották 
településünk lakosságának véleményét, a fenti témákhoz kapcsolódóan. Képviselõ-
testületünkhöz, a római és görög katolikus egyházak képviselõi, valamint a Pro Ecclesia et 
Populo Alapítvány kuratóriuma elnöke és egy ináncsi lakos fenti eseményekhez 
kapcsolódó elmarasztaló levelei kapcsán az alábbiakat kívánjuk közzétenni:
Ináncs község önkormányzata képviselõ-testülete - beleértve a polgármestert is -, felelõsen 
gondolkodó, az általuk képviselt emberek problémáit átérzõ, értük tenni akaró és képes, 
tetteikért felelõsséget vállaló, a választópolgárok bizalmából megválasztott emberek.

Képviselõ-testületünk ebben az évben úgy döntött, hogy a március 15.-i nemzeti ünnepünk 
községi szintû megünneplését  tekintettel a négy napos ünnepre és a bejáró gyermekek 
nagy számára és ezáltali nehezebb bevonhatóságára az ünnepnapon  összekapcsolja az 
Arany János Általános Iskola által szervezett és megrendezett ünnepséggel. Az iskolában 
tartott ünnepséget településünk lakói számára nyilvánosan meghirdettük, errõl a 
lakosságot megfelelõen tájékoztattuk. Ezen az ünnepségen minden érdeklõdõ lakos részt 
vett és méltóan ünnepeltünk együtt.

Az elmúlt évek folyamán és jelenleg is azon munkálkodunk, hogy településünk fejlõdjön, 
más környékbeli kis falvakhoz hasonlóan ne üresedjen ki. Meg kívántuk és kívánjuk 
tartani az intézmény hálózatunkat, melyet sikerült is majdnem teljeskörûen, pályázati 
támogatásokkal felújítani, korszerûsíteni. 
Saját intézmény hálózatunk üzemeltetésén felül, jelentõs támogatást nyújtottunk és 
nyújtunk az egyházainknak, civil szervezeteknek. Nem anyagiakról van szó elsõsorban, 
hanem a segítés más módjáról, pl.: a temetõ rendben tartása, szemét elszállítása, 
közmunkások biztosítása, kiemelve a görög katolikus kápolna megvalósulását. 

Örömünkre szolgál, hogy segíthetünk, s jó együttmûködés alakult ki a településen mûködõ 
egyházakkal, civil szervezetekkel.

Mindezeken túl, folyamatosan segítjük községünk rászoruló családjait és gyermekeit 
azáltal is, hogy ahová lehet, pályázunk, hiszen jelentõs számú, nagyon alacsony 
jövedelemmel rendelkezõ család él közöttünk, akik ha bajban vannak, akkor elsõsorban az 
önkormányzathoz fordulnak.

Az önkormányzat hírei
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Ezen gondolatok és szellemiség jegyében fogadtuk március 15.-én az Ináncsra érkezett 
televíziós szereplõket, akik a „Minden Gyerek Lakjon Jól” Alapítvány által 
kezdeményezett jótékonysági akcióhoz csatlakozva, „kampányoltak” a gyûjtés mellett. 
Jelentõs eredménnyel zárult az akció, 177 M .-Ft gyûlt össze.
Ezen kampány jegyében 100 iskolás gyermekünk budapesti kirándulását és 
megvendégelését is vállalta és lebonyolította az érintett TV csatorna, melyhez a szülõk 
elõzetesen írásban hozzájárultak.
 
Tájékoztatásként ismertetni kívánjuk, hogy az érintett alapítvány 2010.02.25.-
2010.06.09.között, 96 fõ ináncsi gyermek részére, heti 1 alkalommal rendszeresen 
élelmiszer csomagot adományozott, mely a gyermekek egészséges fejlõdéséhez 
szükséges tápanyag összetételû élelmet tartalmazott. Az alapítvány 40 ináncsi gyermek 1 
hetes balatoni üdültetését is ingyenesen biztosította az elmúlt év nyarán. Az érintettek 
szívesen és nagy örömmel fogadták ezeket a támogatásokat. Ezekre tekintettel sem lett 
volna ildomos visszautasítani a jelen kampányban való részvételt, mely semmiféle 
erkölcstelen és közfelháborodást keltõ tevékenységet és megjelenítést nem tartalmazott.

Településünkön jelenleg 92 hátrányos helyzetû család él, mely 203 gyermeket érint. Ezekben 
a családokban az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a 35.625.-Ft-ot. Az elmúlt 
években 200 fõ fölötti létszámú gyermek részére biztosítottunk nyári gyermekétkeztetést.
Lakásfenntartási támogatást 75 család részére folyósítunk, melynek jövedelem határa 
42.750.-Ft. 

Jelenleg 65 fõ részesül bérpótló juttatásban, melynek összege 28.500.-Ft/fõ/hó. 49 fõ 
részesül álláskeresési juttatásban, akiknek ez hamarosan letelik és mindössze 28.500.-Ft-ot 
fognak kapni. 

A fenti számadatok sok mindent elmondanak, de tapasztalataink szerint is egyre több a 
rászoruló család, a munkalehetõségek beszûkülésével, a jövedelmek csökkenése miatt sok 
helyen kikapcsolták a gázt vagy a villanyt, de lehet hogy mindkettõt.

A képviselõ-testület továbbra is részt kíván vállalni a rászoruló családok, emberek 
megsegítésében.  

Kérjük az egyházakat, civil szervezeteket, alapítványokat, mûködjenek együtt a rászoruló 
emberek megsegítésében. 

Önkormányzatunk nevében valamennyi lakosunknak Kellemes, Békességben és 
Szeretetben eltöltött Húsvéti Ünnepeket Kívánunk.

Ináncs, 2011. április 15.

                    Kiss Péter                                                      Nagyné Halmai Katalin
                  Polgármester                                                                 jegyzõ
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Óvodánkban 2011. januárjában nõtt a gyermeklétszám. Ez azt is jelenti, hogy a szülõk 
fontosnak tartják a gyermekek részvételét az óvodai nevelésben, fejlesztésben már három éves 
kortól. Az iskolai életre való felkészülést is nagyban megkönnyíti, ha a gyermekek rendszeresen 
járnak óvodába. 

 
Események:

2011. január 31-én az Encsi kistérség 
óvodavezetõi munkaközösségének 
soron következõ értekezletét 
tartottuk óvodánkban. Az aktuális 
feladatok megbeszélésén és az eddigi 
munka értékelésén túl bemutattuk az 
intézményünket, az óvodavezetõk 
megismerhették az i t t  folyó 
n e v e l õ m u n k á t ,  a  h e l y i  
sajátosságokat.

 
2011. február 18-án a Közösségi Házban tartottuk meg hagyományos farsangi 
mulatságunkat. Nagyon sokan eljöttek, a szülõk ötletes és szép jelmezeket készítettek. Az 
idén farsangi muffinokat kínáltunk, a tombolába pedig ismét szép számmal érkeztek 
felajánlások. Köszönet mindenkinek, aki munkájával, felajánlásával hozzájárult ahhoz, hogy 
egy hangulatos délutánt töltsünk el: Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Ukrán Kisebbségi 
Önkormányzat, Tóth János alpolgármester, szülõk, óvodai  dolgozók. 
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2011. március 11-én óvodánkban megemlékeztünk az 1848. március 15-én kezdõdött 
forradalomról és szabadságharcról. A gyerekek ünneplõben érkeztek, mindenkinek a ruháját 
kokárda díszítette. Fontosnak tartjuk nemzeti ünnepeinket, és azt, hogy már óvodás korban 
megismerjék a gyerekek a Himnuszt. Az életkoruknak megfelelõen meséken, verseken, 
történeteken keresztül mutatjuk be, mi történt azon a napon. A nagycsoportosokkal részt vettünk 
az iskolában megtartott ünnepségen. 

Áprilisban a közelgõ húsvétra készülünk a gyerekekkel, feldíszítjük az ablakokat, a csoportokat, 
elkezdjük a hímes tojások  készítését, valamint húsvéti verseket, mondókákat tanulunk.

Mindenkinek áldott Húsvétot kívánok az óvoda valamennyi dolgozója nevében!

„Kivirrad a tavasz ma húsvét napjára, 
Új életet öltött ismét föl magára.
Én is e szent napon örömet hirdetek, 
Mert Jézus feltámadt! Ezen örvendjetek!”

Rácz Zita
óvodavezetõ

Az óvoda hírei

2 0 11 .  m á r c i u s  2 6 - á n  
szombaton kedves vendégek 
érkeztek hozzánk Jászberénybõl.
 A magyar Foltvarró Céh 
tagjai tanították a foltvarrás 
alapjait. Az érdeklõdõk között 
pedagógusok, szülõk, nagymamák 
voltak, akik lelkesen lesték el a 
foltvarrás technikáját. 

A nyárra meghívást is 
kaptunk az országos foltvarró 
találkozóra. 

 2011. március 29-én tartottuk 
óvodánkban a nyílt napot. 
Örömünkre szolgál, hogy szép 
számmal voltak jelen az 
é rdek lõdõ  csa lád tagok .  
Fontosnak tartjuk, hogy 
idõrõl-idõre bepillantást 
nyerjenek óvodánk életébe, az  
itt  folyó nevelõmunkába. 



 Egyházi oldal

Gondolatok Húsvét táján
„Életünk folyamán váltig halálra szánnak minket Jézusért, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkön. 

Bennünk tehát a halál mûködik, bennetek pedig az élet.” (2Kor 4,11-12)

Plutarkhosz, a Kr. u. 2. században élt görög író így számol be a Taigetosz-hegyhez kötõdõ 

szokásokról: Az újszülött csecsemõvel apja nem rendelkezett, hanem karjába vette, és elvitte a 

Leszkhé nevû helyre, ahol a törzsek vénei összegyülekeztek és megvizsgálták a kisdedet. Ha 

egészséges alkatú és erõteljes csecsemõ volt, utasították az apát, hogy nevelje fel. (...) De ha 

idétlen vagy nyomorék volt, bedobták a Taügetosz Apothetai nevû szakadékába - azzal a 

meggyõzõdéssel, hogy nem elõnyös sem a gyermeknek, sem az államnak, ha egy születésétõl 

kezdve gyenge és életképtelen ember életben marad." (Lükorgosz életrajza, 16. Muraközy Gyula 

fordítása)

„Anya ne vigyél a folyóhoz!” Sok kínai kislány szájából hangozhatott el ez a kérés, amikor 

fiútestvére született. Talán sejtették, hogy mi történik a folyónál, egyet biztosan felfogtak a 

maguk gyermeki eszével: Ha egy kislányt a folyóhoz vittek miután öccse született, soha többé 

nem tért onnan vissza. Történt mindez azért, mert a kínai törvények egy gyermeket engedélyeztek 

családonként és a fiút sokszor hasznosabbnak gondolták, mint a lányt.

Barbárnak és embertelennek érezzük ezeket a történeteket, s talán sokszor azt hisszük: 

Régen történt, az ember azóta sokat fejlõdött.

De elég csak a mögöttünk lévõ évszázadra gondolni, melyben a náci ideológia faji és 

egészségi alapon emberek százezreit tartotta jogszerûnek elpusztítani.

A jelenben pedig vannak fejlett demokratikus országok, ahol törvényes az eutanázia és az 

abortusz.

A Magyar Katolikus Lexikon így ír az élet értékérõl:

„Az emberi élet értéke a személy természetfölötti hivatása fényében mutatkozik meg, s 

ebben a fényben az Egyház kezdettõl fogva az élet oldalán áll. A II. Vatikáni Zsinat az emberölés 

bármely formáját, a népirtást, az abortuszt, az eutanáziát és a szándékos öngyilkosságot - a többi, 

az emberi élet és szabadság elleni bûncselekménnyel együtt - „szégyenletes gaztettek” -nek 

minõsíti, melyek „miközben tönkreteszik az emberi civilizációt, inkább az elkövetõiket 

szennyezik be, mint azokat, akik elszenvedik a jogtalanságot, és a legnagyobb mértékben 

ellenkeznek a Teremtõ dicsõségével.” (GS 27)”

A keresztény világ legnagyobb ünnepére készülünk. Isten Fiának, Jézus Krisztusnak 

feltámadásában mutatja meg nekünk az élet örök és szentségi voltát és földi létünk, küzdelmeink 

értelmét.

A Húsvét ünnepe az ÉLET gyõzelme a halál felett, az ÉLET KULTÚRÁJÁNAK gyõzelme 

a halál kultúrája felett. Felkiáltó jel a Világ számára: Tiszteld az életet, ne dobd el, ne vidd a 

Taügetoszra, vagy a folyóhoz!

A Forráshoz vidd, aki maga a „feltámadás megközelíthetetlen fényében tündöklõ 

Krisztus”!

Tyukodi atya
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Az Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ 
életében a tavaszig tartó idõszak egyik kiemelkedõ jelentõségû eseménye a farsangi 
mulatság volt.

2011. február 23-án megrendezett eseményre az intézmény ellátottjai kaptak 
meghívást (azon személyek, akik a három falu valamelyikében nappali ellátásban, házi 
gondozásban vagy étkeztetésben részesülnek).

Az uzsonnát, vagyis a farsangi fánkot intézményünk dolgozói készítették. Az 
esemény igazi táncos, nótás hangulatban zárult, maradandó élményt nyújtva mindenki 
számára.

Még ugyanezen a héten a produkciót elõadtuk Rásonysápberencsen is, az ottani 
nyugdíjasklub meghívására. A hangulat ott is kimagasló volt.

Terveink között szerepel, hogy a tavaszi és nyári hétköznapokat is megszínesítjük 
programokkal. Az elsõ esemény az anyák napja megünneplése lesz, majd teadélutánt, 
strandolást, kirándulást, színházlátogatást és szépkorúak találkozóját kívánunk szervezni.

Az Ináncs község központjában elhelyezkedõ szociális és közmûvelõdési intézmény 
szertettel várja a település lakosait. Személyes segítségnyújtással gondoskodunk a koruk 
és egészségi állapotuk miatt rászorult személyekrõl, illetve közösségi eseményekkel 
készülünk a fiatalok és idõsek számára egyaránt.
Szívesen veszünk ötleteket, kéréseket, kezdeményezéseket, hiszen rendezvényeinkkel 
az együvé tartozás érzését kívánjuk erõsíteni, maradandó élményt nyújtva mindenkinek. 

A feltételek, a lehetõségek adottak, de a közösségi élet felvirágozásához, és az egyéni 
életünk színesebbé tételéhez nyitottságra, aktivitásra, összefogásra van szükség. Arra, 
hogy szeretetben és békességben segítsük, támogassuk egymást, hogy a mindennapi 
problémákon túl meglássuk az élet apró csodáit.

 
A vál la lkozó kedvû 
szépkorúak jelmezes 
produkcióval készültek. 
Az ináncsi idõsek klubja 
t a g j a i  é s  d o l g o z ó i  
cigánytáncot táncoltak, 
míg fancsalból Amriskó 
G á b o r  é s  A m r i s k ó  
A n d r á s n é  v i d á m  
versekkel szórakoztatta a 
vendégeket. 



Szociális és közmûvelõdési intézményünk hírei

Mindezek reményében ajánlom az olvasóknak Reményik Sándor versét.

Reményik Sándor

Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon

És tûz nyelje el Sodomát.

A mindennap kicsiny csodái

Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre

Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,

Ez a finom kis kalapálás

Nem a legcsodásabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,

Nézd a kis ezüstpontokat:

Nem csoda-e, hogy árva lelked

Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod hogy fut elõled,

Hogy nõ, hogy törpül el veled.

Nem csoda ez?  s hogy tükrözõdni

Látod a vízben az eget?

Ne várj nagy dolgot életedbe,

Kis hópelyhek az örömök,

Szitáló, halk szirom-csodák.

Rajtuk át Isten szól: jövök.

Ezúton kívánok Kellemes Húsvéti Ünnepeket és egészségben, békességben eltöltött tartalmas 

mindennapokat mindnyájuk számára intézményünk dolgozói nevében!

Ignácz Melinda
Intézményvezetõ

Tisztelt Ináncsi Lakosok, Adózó Állampolgárok!

A Kimûvelt Emberfõkért Közalapítvány évek óta támogatja az ináncsi gyermekeket különbözõ 
formában. Amennyiben tehetik, kérem, adójuk 1 %-t küldjék el nekünk, hogy még több gyermek 
részesülhessen valamilyen támogatási formában a jövõben, hiszen õk a mi gyerekeink.

Kimûvelt Emberfõkért Közalapítvány
18426935-1-05

Támogatásukat elõre is köszönöm
Montvajszki Ferenc

Kuratóriumi elnök
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10 A z I s k o l a h í r e i

A megemlékezést követõen telefonon keresett meg az RTL munkatársa azzal a felajánlással, hogy iskolánk 

bekapcsolódhat abba a jótékonysági programba, amelyet a televízió és a „Minden gyerek lakjon jól” alapítvány 

szervez a hátrányos helyzetû gyerekek megsegítésére. Mivel a tanulóink 65%-a ebbe a körbe tartozik (216 

tanulónkból 140-en), ezért pozitívnak értékeltem a kezdeményezést. 

Ezen túlmenõen az alapítvány nem ismeretlen elõttem, hisz az elmúlt tanévben élelmiszercsomagokkal és 

ingyenes nyári táborozással segítette a rászorulókat. Ezek alapján elfogadtam a felajánlott együttmûködést.

 
Március 11-én pénteken 11 órakor az iskolában tartottuk az 1848-as 
forradalom és szabadságharc iskolai és falusi ünnepségét. 
Örömömre szolgált, hogy nagyszámú meghívott vendég tisztelte meg az 
ünnepi mûsort. 

 
 Ennek megfelelõen:  Március 15-én délután fél 

három és fél öt között 20-40 fõ néptáncos 

gyerekeknek modern-tánc tanulást szerveztünk 

a Közösségi Ház nagytermébe. Ez alatt az idõ 

alatt nem volt semmilyen egyházi szertartás. A 

foglalkozást a jótékonysági felhíváshoz 

csatlakozott két „Való Világ” résztvevõ vezette. 

A táncóra, vidám hangulatban, kulturált 

keretek között, rendbontás nélkül telt el. A 

vendégek kedvesek és udvariasak voltak. Az 

esemény a szülõk és nevelõk felügyeletével 

zajlott. Semmilyen közerkölcsbe ütközõ vagy 

jó ízlést sértõ megnyilvánulás nem történt.

Március 17-én 40 tanulót vendégül 
látott az RTL Budapesten. Az 
utaztatást, étkezést és belépõket a 
vendéglátók biztosították. A szülõket 
nem terhelte semmilyen költség. A 
kirándulás elõtt valamennyi szülõt 
személyesen felkerestek az 
osztályfõnökök. Minden szülõ 
örömmel engedte el gyermekét a 
budapesti útra. A gyerekek 
megtekintették a Tropicarium 
kiállítását, amely a tengerek élõvilágát 
mutatta be. Ezután tíz gyerek (szülõi 
engedéllyel) résztvevõje volt a 
„NekedValó” délutáni mûsornak, 
majd találkoztak olyan fiatalokkal, 
akik az X-faktor tehetségkutató mûsor 
résztvevõi voltak. Tanulóink rengeteg 
autogrammal és élményekkel 
gazdagodtak. 



11Az iskola hírei

A mûsort megtisztelték az adományozók, és az Oktatási Minisztérium képviselõi is.  Mindent 
nyomon lehetett követni az élõ adáson keresztül. A mûsor végére 174 millió forint gyûlt 
össze, amelyet a rászoruló családok megsegítésére fordítanak. Az élõ adásban a szülõk írásos 
beleegyezõ nyilatkozatai alapján vettek részt a gyerekek.  A felsorolt események 
mindegyikének szervezõje és résztvevõje voltam. Ebbõl következõen minden felelõsség 
engem terhel. Ezért méltatlannak tartok bárki mást megszólítani és elmarasztalni a 
programokkal kapcsolatban. Jelen tényeket szükségesnek tartottam megosztani a történtek 
hiteles megítélése érdekében.

Március 18-án 60 iskolás utazhatott 

a fõvárosba a fent említett 

kereskedelmi csatorna jóvoltából.  

S z i n t é n  m e g t e k i n t e t t é k  a  

Tropicarium kiállítását, majd 

vendégei voltak a jótékonysági 

hetet záró gálamûsornak. Ismert 

mûvészek szórakozta t ták  a  

gyerekeket.  
Április 11-én megemlékeztünk a „Költészet 

Napjáról”. Szavalóversenyünkön sok 

kisiskolás csodálatos produkciókkal 

örvendeztette meg a hallgatóságot.  A 

következõ gyerekek értek el helyezést: 

1.a.   1. Borza Gergõ

          2. Fülöp Luca Fruzsina

          3. Juhász Petra

1.b     1. Tyukodi Sámuel

           2. Szabó Julianna

           3. Kiss Amanda Rebeka

A zsûri most sem volt könnyû 

helyzetben, nehéz volt a döntés.

2.o. 1. Mikola Barbara Angéla

2. Montvajszki Márk

3. Kanalas László



 Az Iskola hírei

A kisiskolások ámulva 
hallgatták  tanulótársaik 
szavalatait, az eredmény-
hirdetéskor az elismert 
tanulókat tapssal 
jutalmazták.

3.o. 1. Nagy Regina

2. Kisari Napsugár

3. Madarász Viktória

4.o. 1.Kavecsánszki Viktória

2. Somogyi Kamilla

3. Kiss Annamária

Április 11  15 között iskolánk névadójára emlékezünk. Az „Arany Napok” 15-én zárult játékos sorversenyek és ügyességi 

próbák rendezésével. Több vendégiskola is részt vett a programokon.

 Arany János 

Toldi estéje - részlet -

Szeresd a magyart, de ne faragd le” - szóla,

„Erejét, formáját, durva kérgét róla:

Mert mi haszna símább, ha jól megfaragják?

Nehezebb eltörni a faragatlan fát.”

„Hajt az idõ, nem vár: elhalunk mi, vének,

Csak híre marad fenn karunk erejének:

Más öltõbeli nép, más ivadék nõ fel,

Aki ésszel hódít, nem testi erõvel.”

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

Tisztelettel: 

Nagy Endre 

igazgató

Amíg a zsûri értékelte a tanulók 
szavalatait és meghozta döntését, 
addig Nagy Endréné tanítónõ és 
Paulin Ferenc gitároktató közös 
éneklésre buzdították a gyerekeket - 
felnõtteket egyaránt, így nagyon jó  
hangulatban zárult a 
szavalóverseny. 
Azoknak sem kellett csüggedniük, 
akik nem értek el helyezést, mert 
egy szép verssel és egy 
csokoládéval lettek gazdagabbak 
ezen a napon.
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Sporthírek
Tisztelt Ináncsi Lakosok, Futballszeretõ Barátok!

Egy pár mondatban szeretném leírni, hogy m történt a Sportegyesület életében 2010 decemberétõl.
Megtörtént az új vezetõség megválasztása, mert az elõzõ vezetés mandátuma lejárt. A voksolás 

során az alábbi eredmény született:
Elnök: Montvajszki Bertalan
Vezetõségi tagok: Csizmár József, Hajdú József, Német László, Csizmár Szabolcs, Burkus László.
Karácsony és Újév között megrendeztük a hagyományos Karácsonyi Kupát, amely az ináncsi 

vegyes csapat gyõzelmével ért véget.

A tavaszi szezonban javuló tendenciát mutatnak a fiúk. Az ifjúsági csapat jelenleg az 1. helyen, a 
felnõtt csapat az 5. helyen várja a további mérkõzéseket. 

Külön öröm számomra, hogy a Magyar kupáért folyó versenyben már a 2. fordulón jutottunk túl. A 
következõ mérkõzés 2011.04.27-én (szerdán), 17. órakor lesz, melyre minden futballszeretõt szívesen 
várunk. Az ellenfelünk a megyei II. osztályban játszó Homrogd csapata lesz. 

Ahhoz, hogy továbbra is megmaradhasson a faluban az egyetlen élõ szórakozási lehetõség, 
szeretném kérni Önöket, most az adóbevallás idején, hogy adójuk 1%-val támogassák az Ináncsi 
Sportegyesületet. 

Ináncsi Közösségi Sportegyesület
Adószám: 18431915-1-05.
Az 1%-ok mellett megköszönjük az eddigi és a jövõbeli szponzori segítséget is, mellyel a sportot 

támogatják. A vezetõség nevében maximálisan megköszönöm mindenkinek az adományokat, mellyel 
segítik az Egyesület fennmaradását.

A nevek felsorolása nélkül köszönöm minden Segítõmnek és a Támogatónknak az eddigi odaadó 
munkát, amelyre a jövõben is szükségem van. Segítséget és tanácsokat a továbbiakban is örömmel 
fogadunk.

HAJRÁ INÁNCS!!!

Montvajszki Bertalan
 SE Elnök

INÁNCSI HÍRNÖK
Az ináncsi lakosok ingyenes lapja. 

Megjelenik negyedévente.
Kiadó: Ináncs Község Önkormányzata
Felelõs kiadó: Kiss Péter polgármester

Felelõs szerkesztõ: Sztrik István
3851 Ináncs Kossuth út 26.

Telefon: 46 556 214
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 A szokásokhoz híven elmaradtak a Szövetség 
által rendezett tornák, mivel magasak voltak a 
nevezési díjak, és kevesebb csapattal írták ki 
õket. Azért nem maradtak mozgás nélkül a 
labdarúgóink, hiszen heti 1 alkalommal 
rúghatták a labdát az iskola tornatermében.

Büszke vagyok mindkét csapatomra, 
mivel az ifjúsági a 2. helyen, a felnõtt csapat az 
1. helyen végzett az elõzõ bajnokságban kiírt 
sportszerûségi versenyben. A 2010 / 2011-es 
bajnokság Õszi fordulóját szépen zárták a 
csapatok.

Otthoni csapat Vendég csapat Dátum Kezdés
00Kiskinizs Ináncs Március 20. 15.
00Encs II. Ináncs Március 27. 15.
30Ináncs Vizsoly Április 03. 15.
30Novajidrány Ináncs Április10. 15.
00Ináncs Méra Április 17. 16.
00Korlát Ináncs Április24. 16.
30Ináncs Hidasnémeti Május 1. 16.
30Tornyosnémeti Ináncs Május 08. 16.
30Ináncs Telkibánya Május 15. 16.
00Fáj Ináncs Május 22. 17.
00Ináncs Abaújdevecser Május 29. 17.
00Hernádvécse Ináncs Június 05. 17.

INÁNCS SZABADNAPOS JÚNIUS 12. -



14 Gyermekoldal

Vágd ki a nyuszit, hajtsd össze és ragaszd meg. Húsvétkor tégy 
bele egy hímestojást.

Ha még nincs locsolkodó versed, ezek közül megtanulhatsz egyet. 
A hímeseket saját kedved szerint színezd ki.

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

Rózsa, rózsa szép virágszál, 
Szálló szélben hajladozzál. 

Napsütésben nyiladozzál, 
Meglocsollak, illatozzál. 

Ákom-bákom, berkenye; 
Szagos húsvét reggele. 
Leöntjük a virágot, 
Visszük már a kalácsot. 

E szép házba nyitottam, 
Nefelejcset találtam, 

Nem hagyhatom hervadni, 
Meg szabad-e locsolni?

Szép lányokat kergetek, 
Az én kölnim permetez. 
Jó dolog a locsolás! 
Ide a piros tojást!

Itt vagyok, 
Friss vagyok, 
Máris sorba állok! 
Csak egy kicsit meglocsollak, 

Patak mellett mentem, azt súgta egy harcsa: 
Van e háznál kislány, hogy az Isten tartsa. 
Meglocsolnám rózsavízzel, hogyha elõjönne, 
Akkor az a kicsi lány jaj de nagyot nõne !

Rózsavíz a kezembe, 
Hadd öntsem a fejedre!
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