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Minden ináncsi lakosnak kellemes, 
békés, szeretetteljes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Újévet kíván

Kiss Péter
Polgármester

és

Ináncs Község képviselõtestülete 



2 Az önkormányzat hírei

Karácsony készül, emberek! 

Szépek és tiszták legyetek!

Súroljátok föl lelketek,

csillogtassátok kedvetek,

legyetek újra gyermekek, 

hogy emberek lehessetek!

Tisztelt Ináncsi lakosok!

   Beköszöntött Advent idõszaka. Várjuk az év legszebb, legszeretetteljesebb ünnepét. 

Gondoljunk a Karácsony igazi üzenetére: Van fény; Van öröm, Van remény! 

   Erre a gyönyörû üzenetre különösen nagy szüksége van a mai kor emberének, mert sajnos a 21. század 

embere számára a karácsony jelentése átalakult és kimerül abban, hogy fenyõfát vásárolunk, halat, bejglit 

készítünk és persze a pénztárcánk vastagságától függõen ajándékokat veszünk. Eszünk, iszunk, 

pihenünk, ajándékozunk és mindjárt itt lesz a szilveszter is, a „nagy bulik” idõszaka. Azután érkezik az 

újév, megyünk tovább a megszokott kerékvágásban. Valóban ennyire „mechanikus” lenne 

legbensõségesebb ünnepünk? Az a tény, hogy változik, fejlõdik a világ, /sajnos nem mindenben elõnyére/ 

nem jelentheti azt, hogy a ráhangolódni tudás és az empátia képességét elveszíthetjük! A karácsonyfa 

sem lehet egy egyszerû fenyõfa, amelyet kivágunk, feldíszítünk, majd kidobunk. A karácsonyfa ugyanis 

az ajándékozó szeretet szimbóluma. Meggyújtjuk a gyertyákat, emlékezünk azokra, akik már nincsenek 

velünk, gondolunk azokra, akiket szeretünk, egymásra mosolygunk, mert együtt lehetünk. 

    Minden rosszban van valami jó is  tartja a mondás. Talán ennek a pénzügyeinkben nehéz idõnek is lehet 

pozitív hozadéka. Talán végre rádöbbenünk: nem az esztelen vásárlás „segít hozzá”, hogy kimutassuk 

szeretteink iránti érzelmeinket, hanem az egymás iránt szívünkben megtermõ szeretetben. Mert a szeretettel 

megteremtõdik az egymás iránti türelem, tisztelet, a másik megértésének szándéka, segítésének készsége is, 

és mindez jótékonyan hat vissza ránk is. A szeretet az egyetlen kincs ugyanis, mely növekszik, ha pazaroljuk.   

   A karácsony alkalmat kínál számunkra, hogy megnyissuk szívünket az örömre, a mások iránti szeretetre. 

Ehhez nem fényes külsõségek kellenek. Elég, ha kedves szóval, mosollyal és a közelgõ újesztendõre szóló jó 

kívánságokkal közeledünk egymáshoz. Így élhetjük csak át az igazi csodát, amit az ünnep jelenthet 

számunkra. Településünk nehéz évet tud maga mögött. Önkormányzatunk az idén is az itt élõ emberek 

életkörülményeinek javításán munkálkodott. Sok ember számára sikerült munkalehetõséget biztosítani, ami 

a mindennapi kenyeret jelentette a családok asztalán. Közös küszködéseinken túl, ilyenkor az ünnep idején 

ez a sikerélmény újult erõt ad a további erõfeszítésekhez. Kívánom mindannyinknak, hogy a szeretet és a 

vele együtt járó békesség tegye széppé az ünnepüket. Minden Ináncsi lakosnak - acsarkodásban és 

irigységben szegény, erõben-, egészségben-, boldogságban-, megértésben-, anyagiakban gazdag 

Újesztendõt kívánok!

    Kiss Péter

Polgármester
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Tisztelt Ináncsi Lakosok!

A karácsonyi ünnepek és egyben a 2011. év vége közeledtével Ináncs Község Önkormányzata 

nevében szeretnénk röviden számot adni az eltelt esztendõ fõbb eseményeirõl, elért eredményeinkrõl, 

valamint a jövõ évet elõkészítendõen hozott képviselõ-testületi döntésekrõl.

A helyi újságunk elõzõ számaiban folyamatosan tájékoztattuk Önöket a település mûködésének 

folyamatáról, az intézményekben zajló lényeges eseményekrõl, végzett munkákról, elért eredményekrõl. 

A 2011. év lényegét tekintve arról szólt, hogy - sok települési önkormányzattal ellentétben  mi meg 

tudtuk õrizni mûködõképességünket anélkül, hogy bármelyik intézményben is létszámleépítést kellett 

volna végrehajtani. Igaz, hogy ennek érdekében meg kellett ragadni olyan foglalkoztatási lehetõségeket, 

melyekkel álláshelyeket váltottunk ki az intézményeinkben. Ilyenek pl. a Munkaügyi Központ által 

támogatott foglalkoztatási lehetõségek, vagy a közfoglalkoztatott személyekkel való ellátása bizonyos 

feladatoknak, illetve minden intézménybe tudtunk kisegítõket adni több tevékenység elvégzéséhez (pl.: 

konyha, iskola, óvoda, hivatal, szociális intézmény). 

Az intézmények mûködõképességének biztosításán túl, másik kiemelten fontos feladatunknak 

tekintettük a közfoglalkoztatást, hiszen arra is figyeltünk, hogy  - a 30 napos munkaviszony megszerzése 

elõírása miatt  senki ne maradjon 2012.-ben ellátatlan. Az elõzõ évek korlátlan foglalkoztatási 

lehetõségeibõl visszalépve, nagyon nehezen indult az év, hiszen meghatározott óraszámban és létszám 

keretben lehetett csak néhány embert foglalkoztatni, ami nagyon nagy problémát okozott a településen. 

Egyre több család került megélhetési problémák miatt nehéz helyzetbe. Ezeket a problémákat 

jeleztük a BM és az egyéb illetékesek felé, akik meghallgatva szavunkat  és ehhez egyre többen csatlakoztak  

elkezdtek komolyabban ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ennek eredményeképpen településünkre látogatott 

Czomba Sándor államtitkár úr, aki elindította a jelenleg is folyó Start közmunka programot, melyrõl az 

elõzõ számban részletesen beszámoltunk. Ebben az évben csak ebben a programban 2,5 hónap idõtartamban 

63 fõ foglalkoztatására nyílt lehetõség. Ehhez számolható az a jelentõs fejlesztési lehetõség, amit szintén 

ehhez a programhoz kapcsolódóan sikerült a településnek megkapnia (traktor vásárlása, fólia és kazánház 

építés, stb.)

Ez a program lezárul december 31.-én, s már bírálat alatt van a 2012.évi 3 projektünk, mely 12 

hónapra szól, és 100 ember foglalkoztatását tervezi. Reményeink szerint ezeket támogatják majd, melynek 

eredményeként közel 120 milliós keretbõl gazdálkodhatunk majd jövõre.

Törekvéseink eredményeképpen Ináncson nem lesz olyan ember, aki a 30 nap munkaviszony nem teljesítése 

miatt nem kap majd ellátást.

2011.évben pénzügyileg lezártuk az elõzõ évi nagy projekteket (iskola-óvoda felújítás, hivatal 

felújítás, TIOP eszközbeszerzés), melyek még jelentõs feladatokat róttak ránk.

Korábban leírt akadályok miatt nem tudtuk megvalósítani az IKSZT pályázatunkat, melybõl 

csupán az eszközbeszerzés valósult meg 2010.évben. Sajnos a legalább olyan nagy fontosságú beruházási 

részt (lift, parkoló, belsõ udvar) egyáltalán nem tudtuk elkezdeni. E területen is lépni kell valamerre 

hamarosan, mert ha nem fejezzük be az elkezdett pályázatot, az eddigi ráfordítást is vissza fogják fizettetni.
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Jelenleg folyamatban van az elnyert játszótér felújítási pályázatunk, melyet a jövõ év elsõ felében 

be kívánunk fejezni is. Ennek értéke több mint 6 M Ft.

A napokban kaptunk értesítést arról, hogy sikeresen pályáztunk a KEOP típusú kiírásra, az iskola 

fûtésének korszerûsítésére. Ez a projekt 40 M Ft költségû és jelentõs megtakarítást eredményez a jövõre 

nézve.

Napjainkban dolgozunk egy új projekten, mely 3 út (Jókai vége, Ady, Petõfi) felújítását célozza. 

Bízunk benne, hogy ezt is támogatják majd, költsége több mint 30 M Ft lesz.

Örömmel számolunk be arról is, hogy ebben az évben az önkormányzat 2 alkalommal kért ÖNHIKI  

támogatást a BM-tõl, melynek eredményeként 14.7 M Ft támogatást kaptunk. A második forduló döntését 

éppen most kaptuk meg, ami 7 M Ft. Ez nagy segítséget jelent az elmaradt rezsi számlák kifizetéséhez.

Önkormányzatunk a következõ tanévre vonatkozóan is csatlakozott a BURSA HUNGARICA ösztöndíj 

pályázati rendszerhez, s az errõl szóló döntésünk alapján 25 ináncsi fiatal fog részesülni februártól 10 

hónapon keresztül ebben a támogatásban melynek önkormányzati része 3000.-Ft/fõ/hó.

Képviselõ-testületünk 2011.december 20.-án tartotta soron következõ ülését, melyen a jövõ évi adó 

és szolgáltatási díjtételek kerültek meghatározásra.

A testület döntései 2012.évre vonatkozóan:

�Építményadó mértéke:                   800.-Ft/m2/év   (emelés mértéke: + 100.-Ft),

�Kommunális adó mértéke:        17.000.-Ft/év         (emelés mértéke:  + 2.000.-Ft),

�Kéményseprés díja:                                                  emelés mértéke:      3,2 %/év

�Ivóvíz díja, lakosság által fizetendõ,  115.-Ft+ÁFA/m3 kedvezmény levonásával  bruttó 311.-Ft + 

ÁFA/m3, (nem emelkedik 3 éve),

�Csatorna szolgáltatás díja, lakosság által fizetendõ 490.-Ft/m3+ÁFA ,  (nem emelkedik)levonásra 

kerül 10 % helyett, 12 %-os locsolási kedvezmény, mely a számlában kerül jóváírásra.

Képviselõ-testületünk tovább kívánja folytatni a megkezdett fejlesztéseket, kiemelt figyelmet kíván 

fordítani azokra a területekre, melyek eddig elmaradtak, pl.: az egészségügy, utak, közterületek. A Start 

közmunka programban való részvétellel szeretnénk segíteni a munkanélküli lakosokat, hogy családjuk 

megélhetését biztosítani tudják.

Továbbra is törekszünk az ésszerû és takarékos gazdálkodásra, mellyel mûködõképességünk 

megõrzését próbáljuk biztosítani.

Ezúton is szeretnénk megköszönni településünk valamennyi lakójának az együttmûködését, 

hogy ebben az évben is jelentõs eredményeket tudtunk elérni a nehézségeink ellenére is.

Kívánjuk valamennyiüknek, hogy a karácsonyi ünnepeket békességben, nyugalomban, megérdemelt 

pihenéssel töltsék, szeretteik körében. 

Békés, Boldog Karácsonyt, sikeres Új Évet Kívánunk minden Ináncsi Lakosnak!

Ináncs Község Önkormányzata Képviselõ-Testülete nevében is:
   

        Kiss Péter                                                                          Nagyné Halmai Katalin

                 Polgármester                                                                                       jegyzõ
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K Ö Z L E M É N Y

A Kimûvelt Emberfõkért Közalapítvány támogatást kíván nyújtani az ináncsi közép- és felsõfokú 

tanulmányait végzõ fiatalok részére. 

A támogatás az elsõ középfokú „C” típusú nyelvvizsga megszerzésére irányul.

A támogatás mértéke 15.000 Ft tanulónként.

A Pályázat ideje a 2011. január 1 és 2012. december 31 közötti idõszak.

Pályázni ináncsi tanulóknak lehet, bemutatva a 2011. január 1.  2011. december 31 között 

kiállított középfokú, „C” típusú nyelvvizsgát igazoló bizonyítványt, a lakcímkártyát, valamint személyi 

igazolványt.

A 2011 évi támogatás kifizetése 2012. január 9. és 28.-a közötti idõszak.

A 2012 évi támogatás kifizetése 2013. január 10. és 26.-a közötti idõszak.

(2012. január 1.  2012. december 31 között kiállított középfokú, „C” típusú nyelvvizsgát igazoló 

bizonyítvány).

A Kimûvelt Emberfõkért Közalapítvány ezúton is szeretné megköszönni a 2011-es évi 

támogatóinak adójuk 1 %-nak felajánlását, melybõl 43.400 Ft bevételhez jutott a Közalapítvány.

Reméljük, jövõre is megmaradnak támogatóink, s mellettük még többen gondolják úgy, hogy 

adójuk 1 %-a jó helyre kerül, hiszen ebbõl a támogatásból saját, ináncsi gyermekeink részesülnek 

többféle juttatásban.

Az Alapítvány nevében ezúton szeretnék áldott, békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog 

Újévet kívánni minden ináncsi lakosnak.

                                                                                                              Montvajszki Ferenc
    

                                                                                                             Kimûvelt Emberfõkért
           Közalapítvány
      Kuratóriumának Elnöke
                               

JUHáSZ GYULA:

               Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet, 
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedõ beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben. 

Ezzel a gyönyörû verssel szeretnék  
boldog, békés, karácsonyi ünnepeket 
és Boldog Új évet kívánni minden 
ináncsi lakosnak.

Sztrik István
       az Ináncsi Hírnök

                              és a Hernád Tv
          Szerkesztõje
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Hírek az iskola életébõl

Õsszel több versenyen vettek részt tanulóink.

   · Hernád-völgyi tehetségek versenyén:

 Mesemondásban-különdíjban részesült Nagy Regina 4. o. tanuló

Felkészítette: Nagy Endréné

   · Szikszón az „Állatok Világnapján” rendezett versenyen iskolánk csapata 3. helyezést ért el.Ta g j a i :  

Tyukodi Sámuel, Krajczár Kornél, Matkó Balázs

Felkészítette: Montvajszki Ferenc, Sztrik Istvánné, Nagy Endréné

   · Megyei tûzoltóversenyen 5. helyezést ért el csapatunk.

Felkészítette: Kovács Benjámin

Gratulálunk tanítványainknak, és felkészítõ tanáraiknak!

Nemzeti ünnepünket, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc hõseinek állított emléket, október 

21-én tartottuk. A mûsort a nyolcadik osztályosok adták. Felkészítésükrõl osztályfõnökük, Kavalecz 

Katalin és Léport Lászlóné, magyar szakos nevelõ gondoskodott. Irodalmi összeállításuk méltó módon 

fejezte ki tiszteletünket a forradalom résztvevõi iránt. 

November 9-én a végzõs tanulóink Miskolcon a Városi Sportcsarnokban megtekintették a Megyei 

Munkaügyi Központ által szervezett pályaválasztási kiállítást. A látottak sok segítséget nyújtottak annak 

a fontos kérdésnek az eldöntésében: Mi legyek? Hol tanuljak tovább?

Nyílt tanítási napon fogadtuk a szülõket november 16-17-én. Bepillantást nyertek az iskola életébe. 

Leginkább az alsó tagozatos gyermekek szülei keresték fel az intézményt. 
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Tantestületünk õszi nevelési 

értekezletét november 24-én 
tartotta.

 Továbbképzésünk a 

komplex tantermi fejlesz-

tõjátékok alkalmazásának 

lehetõségeirõl szólt. 

Munkánkat Fodor Alice 

szaktanácsadó segítette.

December 3-án sajnálatos dolog történt. Éjszaka betörtek az iskolába. A rendõrség nyomozást folytat az 

ügyben.

December 6-án az alsósok szüleikkel és tanítóikkal ünnepi mûsorral köszöntötték a Mikulást. A felsõsök a 

tornateremben zenés, táncos, vetélkedõt tartottak az ünnep jegyében.

Végzõs tanulóink szüleinek pályaválasztási értekezletet szerveztünk december 13-án. Encsrõl a Nevelési 

tanácsadó, a Gimnázium és a Szakképzõ iskola képviselõi adtak hasznos tanácsokat.

Az utolsó tanítási napunkon, 

december 16-én ünnepeltük a 

Karácsonyt, majd kezdetét vette a 
téli 

szünet, amely január 3-a reggel 8 

óráig tart.

M i n d e n  k e d v e s  
tanítványunknak és 
c s a l á d t a g j a i k n a k  
B é k é s  B o l d o g  
K a r á c s o n y t  é s  
Sikerekben gazdag 
Újesztendõt Kívánok !

                          Nagy Endre
                            igazgató
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AZ ÓVODA HÍREI

Az aradi vértanúk emléknapján az óvodában is megemlékeztünk arról a 13 honvédtisztrõl, akiket 1849. 
október 6-án végeztek ki. 
Megünnepeltük az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulóját. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
az óvodás gyermekek az életkoruknak megfelelõen megismerjék a magyar történelem eseményeit: versek, 
dalok, történetek, beszélgetés segítségével igyekszünk közel hozni a kisgyermekekhez mindezt. 

Október 28-án tartottuk meg a IX. Õszi vásárt és Játszóházat. A nagycsoportosok vidám szüreti vígasságot 
felidézõ mûsora után a hagyományoknak megfelelõen különbözõ kézmûves tevékenységbe 
kapcsolódhattak be a résztvevõk, ezután az óvoda dolgozói által készített ajándékok közül választhatott 
mindenki. Nem maradt el a hagyományos kínálás sem: finom, házi készítésû süteményekkel és teával 
kedveskedtünk gyerekeknek és felnõtteknek. 
Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik a rendezvény megvalósításában, szervezésében 
anyagi támogatással, vagy munkájukkal segítettek: Német Kisebbségi Önkormányzat, Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat, Montvajszki Bertalan, Szemánné Süveges Szilvia, szülõk, az óvoda dolgozói. 

                                                                            

Az idõ gyorsan röpül, beköszöntött az advent ideje. December 6-án minden óvodás izgatottan várta a 
Mikulás érkezését, aki idén is jószívû volt: a gyerekeknek sok-sok finomságot hozott, és otthon hagyta a 
virgácsot….
A Mikulás érkezését megelõzõen az óvodapedagógusok ebben az évben is meglepetést készítettek a 
gyerekeknek: egy bábelõadással készültek, melynek címe: Jön a Mikulás!

Külön köszönöm a Hernádvölgyi Kft. vezetõjének és dolgozóinak, hogy idén két mikulás-csomagot is 
hazavihetett minden óvodás gyermek a támogatásukkal!

Közeleg a Karácsony, a szeretet ünnepe. Az óvodában is készülünk: feldíszítjük a csoportokat, elénekeljük a 
karácsonyi énekeket és sokat beszélgetünk a karácsonyi szokásokról, a karácsony üzenetérõl.

Márai Sándor szavaival kívánok mindenkinek áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket!

„Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a 
csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az 
emberiség, amint mondják, hiszen éppen ezért van az ünnep, 
mert nem lehet csoda nélkül élni.”

                                                                                                                                                              
Rácz Zita

         Óvodavezetõ
                               

Az óvoda hírei
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Sol invictus vagy Krisztus születése?

A Sol invictus (legyõzhetetlen Nap) ünnepét Aurelianus római császár vezette be a harmadik 
században. Idõpontját December 25.-ére tették, mivel az antik idõszámítás szerint e nap volt a téli 
napforduló, amikor a Napot látszólag legyõzte a sötétség, de a nappalok hamarosan hosszabbodni kezdtek. 
Az ünnep a IV. Századra igen népszerû lett, sok pogány és erkölcstelen kicsapongással volt tele.

A Karácsonyt, Jézus Krisztus születésének a megünneplését, 330 körül vezették be a Római 

Birodalomban, a Sol invictus ünnepének leváltására, így lett az ünnep napja december 25.

Jelképiségében kifejezõ, hiszen a kereszténység számára Jézus Krisztus az Igazság Napja, aki 

legyõzi a bûnbõl fakadó kilátástalanság és halál sötétségét:

„Nektek pedig, akik félitek nevemet, felragyog az igazság napja, sugarai üdvösséget fognak árasztani.” 

(Mal 3,20); Õ a „világ világossága”, aki Õt követi, az „nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet 

világossága.” (Jn 8,12)

Így ezt a pogány ünnepet felváltotta az egyik legszebb és legnagyobb ünnepünk, õrizzük ennek 

nagyszerûségét, ne engedjük, hogy elpogányosodjon, leegyszerûsödjön az ajándékozás, az együttlét 

szintjére.

Sokszor nevezik a Karácsonyt a szeretet ünnepének, de ez így önmagában téves, mert nem az 

emberek egymás közötti szeretettét ünnepeljük, hanem minden jóság forrását, Istent, aki maga a Szeretet. 

Aki Fiában, Jézus Krisztusban megmutatta nekünk, mennyire szeret minket, aki a világnak a betlehemi 

Kisdedben a legszebb és legnagyobb ajándékot adta, a megváltást.

Ha ebben az értelemben nevezzük a Karácsonyt a szeretet ünnepének, akkor jól tesszük, ha Isten 

példáján felbuzdulva ajándékozzuk meg egymást, akkor helyesen cselekszünk, ha Karácsonykor úgy gyûlik 

össze a család ünnepelni, ahogyan a pásztorok összegyûltek a betlehemi barlangnál, akkor igazi az 

ünnepünk.

De ha elfeledkezünk a karácsony lényegérõl, Krisztus születésérõl, ha minden más szokás elõbbre 

való, akkor a Karácsony számunkra is csak egy pogány ünnep lesz, mint volt egykor a Római Birodalomban, 

s nem a világosság gyõz a sötétség felett, hanem a bennünk lévõ sötétség növekszik, mert nem látjuk a 

lényeget, Krisztust  a Világosságot.

Szép karácsonyi köszöntésünk: 

„Krisztus születik! Dicsõítsétek!”

Dicsõítsük hát Krisztust a 

templomainkban, a házainkban, az 

imádságainkban, a helyes ünnepi 

szokásainkban, hogy a Karácsony 

valóban keresztény ünnep legyen, s 

tudjunk úgy örülni a született Kisdednek, 

ahogyan örültek az egyszerû pásztorok  

és a napkeleti bölcsek.

Tyukodi atya

Egyházi oldal



  10 Szociális és közmûvelõdési intézményünk hírei

Tisztelt Olvasó!

Az év utolsó negyedében intézményünk életében két jelentõsebb esemény történt. Az Arany 
János Általános Iskolával együttmûködve rendeztük meg az 1956-os forradalom és 
szabadságharc történései elõtt tisztelgõ ünnepséget, ahol Ináncs szülöttje, Homa János 
újságíró mondott ünnepi beszédet.

2011. november 15-én pedig egy teadélután keretében találkozhattak Ináncs, Forró és 
Fancsal települések intézményünkkel kapcsolatban álló szépkorúi. Minden találkozónak 
igyekszünk más témát és hangulatot adni. Az elmúlt években ellátottjaink színdarabbal, 
tánccal, versekkel lepték meg egymást, de szerveztünk már vetélkedõket és a fiatalok 
körében közkedvelt karaokét is. Ez a nap a zene jegyében telt.

Ahogy Bárdos Lajos mondta: a zene gazdagítja a kedélyt, nemesíti az ízlést, fogékonyabbá 
tesz minden szépség iránt. A célunk az volt, hogy a dal, a zene, hozzon örömöt és önfeledt 
boldogságot mindenki szívébe, lelkébe. Ezen a délutánon feledkezzen meg mindenki 
bújáról-bajáról, fájdalmáról, hiszen hatalmas áldás az, hogy csodálatos muzsika hangjain 
szárnyalva együtt lehetünk terített asztal mellett békében, szeretetben.

Az ünnepség mûsorát az Arany Acoustic nyitotta. Az együttes vezetõje és gitárosa: Paulin 
Ferenc. Gitáron játszott még Gazsi Renáta, furulyázott Németh Bence és énekelt Szûcs 
Alexandra.
Ezt követõen a Rozmaring Dalkör ajándékozott meg minket Koncz Zsuzsa és Bródy János 
slágereivel.
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Ezúton szeretném megköszönni Paulin 
Ferenc - a kultúra ápolásáért végzett -  
lelkiismeretes munkáját, a diákok 
színvonalas produkcióját és a Rozmaring 
Dalkör fiatalokat meghazudtoló aktivitását. 
Név szerint köszönöm a kórusvezetõ 
Montvajszki Barnáné munkáját, valamint a 
tagok Kurovics Istvánné, Budai Andrásné, 
Luhály Andrásné, Budai Józsefné, 
Montvajszki Barnáné, Montvajszki 
Lászlóné, Lechner Lajosné, Galambos 
Andrásné, Mikola józsefné és Szender 
Györgyné szereplését.

Az év hátra lévõ részében a Mindenki 
Karácsonya jelent még alkalmat a találkozásra, 
a közös ünneplésre, melyet 2011. december 23-
án  rendezünk meg a Közmûvelõdési  
Központban. Ináncs község lakosai olyan 
fergeteges látványos produkciót láthatnak, mely 
komolyabb színpadokon is megállná a helyét. Az 
Ináncsi Ifjúsági Klub Charles Dickens: 
Karácsonyi ének címû mûvét dolgozta fel zenés 
színdarab formájában, Tóth Roland aktív 
munkája által. Az este további részében a 
Rozmaring Dalkör közös éneklésre invitálja a 
vendégeket a kint felállított Betlehemnél, majd 
szeretetvendégséggel kedveskedünk a lakosoknak.

Kedves Ináncsi Emberek! Ünnepeljünk együtt és kívánjunk közösen áldott ünnepeket 
egymásnak! Bízom benne, hogy mindenkinek békében és boldogan telik majd az ünnepe. Ez 
rajtunk is múlik! Tegyünk önzetlenül többet egymásért!

Intézményünk jövõre is várja 
Önöket színes programokkal és 
segítõ szándékkal!
Gondolataim zárásaként pedig 
szeretnék köszönetet mondani 
munkatársaimnak, a szociális 
gondozóknak és a mûvelõdési 
házban dolgozóknak egész éves 
lelkiismeretes munkájukért!

K e l l e m e s  K a r á c s o n y i  
Ünnepeket és Boldog Új Évet 
Kívánok Mindenkinek!

Ignácz Melinda
Intézményvezetõ
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Az ináncsi Községi Sportegyesület 2011. évi 
eredményei és csapata: 

Nagy Ádám, Pockodi Gábor, Lengyel Zoltán, 
Zeher Ferenc, Gál Máté,
Csizmár Roland, Pásztor Róbert, Mészáros 
Tibor, Papp József, Péter János, Kádas Péter, 
Sárkány Attila, Szalánczi István, Csizmár 
Attila, Balázs Kornél, Balassa Norbert, Burkus 
László.

A 2011 / 2012 Bajnoki év összfordulóját 
eredményesen zárta a fiatalokkal teletûzdelt 
csapatunk. Tisztességesen helytálltak és 
bizonyították, hogy érdemes áldozni a 
labdarúgásra. A fiúk szeretetbõl, anyagiak 
nélkül, szórakozásból, egymásért, a csapatért 
futballoztak, amiért köszönetemet fejezem ki a 
magam és az Egyesület vezetõségi tagjai, valamint a futballt szeretõ szurkolók nevében. Köszönöm 
mindenkinek a segítséget, hogy az Egyesület eredményesen, a 12 csapatból a 6. helyen tudott végezni.

 
Karácsonyi Kupa Ináncson!
Sportegyesületünk idén is megrendezi a 
már hagyományossá vált 
KARÁCSONYI KUPA teremtorna nevû 
rendezvényünket, melyre szeretettel 
várunk mindenkit.

A Karácsonyi Kupa idõpontja: 
      2011. december 27.  28.

Helyszíne: Arany János Általános Iskola
    tornaterme, Ináncs.

Nevezési díj: 5.000 Ft / csapat.

Nevezni lehet: 
Montvajszki Bertalan: 
Tel.: 06 / 70 371-6732;
Kemény Ferenc:   
Tel.: 06 / 20 426 1354;

Nyeremények: I. helyezett - Vándorserleg;
 I. - III. helyezett - értékes ajándékok;

 Gólkirály cím elnyerése;
 Legjobb játékos cím elnyerése;

Minden csapat jelentkezését szeretettel várjuk.

Az ináncs Községi Sportegyesület vezetõségének 
nevében mindenkinek nagyon kellemes, boldog 

karácsonyt és sikerekben gazdag Boldog újévet kíván

Montvajszki Bertalan
        KSE. Elnök
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Erdei Karácsony
Ezen a télen is hamar leesett az elsõ hó. Nagy, hízott pelyhekben esett, puhán és fehéren. Pici, a kétarasznyi kisfenyõ még 
aludt. Mire felébredt, ruhácskáján észrevette azt a fehér micsodát, mirõl nem tudta, hogy mi az. Hideg volt kicsit, de szép és 
csillogó! 

Pici lucfenyõ volt, fenn állt a Várison, a Deák-kút alatt. Körülötte állt az egész nagy fenyõcsalád, lucfenyõk, a rokonok: az 
erdei fenyõk, a páváskodó ezüstfenyõk, a tiszafák. Távolabb álldogáltak a többiek: a tölgyeke, bükkök a gyertyán és a cser.

Tõle alig fél fahossznyira egy nagyobb, idõsebb fenyõ figyelte a szürke eget. Szép volt és karcsú az idegen, ám a saját 
törzsébõl való. A többiek Sudárnak szólították! Távolabb, a tisztás szélén laktak a vörös fenyõk, erdei fenyõóriások. Sudár 
észrevette, hogy Pici felébredt.

Megszólította:

- Hogy aludtál kisöreg?

- Jól - jól köszönöm, - udvariaskodott Pici.

Kikandikált Sudár válla fölött a tisztás felé, s azonnal feltûnt neki, hogy ma mindenki olyan furcsán ünnepélyes.

-Milyen nap van ma ? - kérdezte kíváncsian Sudártól. 

- Ma van karácsony ünnepe - volt a válasz! 

- Az meg micsoda ? - érdeklõdött tovább. 

- Én sem tudom - felelte Sudár.

A tisztás szélén az egyik erdei fenyõóriás elnevette magát. Hangja mély búgással gurult át az erdõn. 

- Elmesélem nektek! Én már sok dolgot láttam; és tudom, hogy mi az a karácsony.

A többi fa elhallgatott. Némán figyeltek az erdei fenyõre, aki halkabbra fogta a hangját és mesélni kezdett.

- Lent a völgyben, nagy, kocka alakú kõtömbök állnak. Azok a házak. Ahol sok ház áll egymás mellett: az a város.

Nagy, magas oszlopokon szentjánosbogarak ülnek a házak között, õk világítanak. A városban, a házak belsejében élnek és 
laknak az emberek. Két lábon járnak, s a fejük alatt a vállukból két ág nõtt ki, az a kezük. Tavasszal elszórják a szemetet a fák 
között, nyáron letörik az ágakat, õsszel gyantát csapolnak kis cserepekbe.

Ilyenkor mikor a hó esik, az emberek vastag bundákat húznak, meleg csizmákat, mert fáznak. Ha karácsony ideje közeleg, 
vállukra emelik a csillogó fejû baltát, hónuk alá szorítják a boszorkányfogas, harapós fûrészt, s kijönnek ide közénk.

A nyúlánk, szép és karcsú fiatalját kivágják, elviszik magukkal a házaikba, ott feldíszítik õket, cukrot és aranyozott diót 
aggatnak a fára. Énekelnek és örülnek, színes szalagokkal átkötött ajándékot adnak egymásnak. Hát ez a karácsony! A 
szeretet és az ajándékozás ünnepe. 

- Ez csudaszép lehet - súgta Pici Sudárnak.

Az öreg fenyõ nem szól többet - halkan szuszogott. A többiek semmit sem kérdeztek, álltak némán, meglepetten 
gondolkodtak. Valahol - nem messze - megzörrent egy-egy bokor, s ezzel együtt furcsa, ismeretlen hangok szálltak fel a 
tisztásra, belopództak a fenyõk közé! Az öreg fenyõ felriadt a szundikálásból, s rémülten súgta a 'többi fának: 

- Most figyeljetek - ezek az emberek!

És az emberek kiválasztottak pár fenyõt - köztük Sudárt is - ezeket kivágták és elvitték magukkal. Pici megfigyelte azokat a 
furcsa nagy valamiket, amiben az emberek jártak. Vastagon és sárosan tapadt rá a hó.furcsa valamik folytatását is látta, de 
attól feljebb már nem tudta meglesni õket. Ahhoz pici volt és csenevész, azok meg túlságosan is hatalmasak.

Elmentek az emberek - egyedül maradtak végre a fenyõk. Némelyikük a párját gyászolta, Pici azonban nem siratott senkit. 
Sudárt sem. Megérezte, hogy ennek így kellett lennie. 

Az ember hatalmas és felséges - így mondta az öreg fenyõ. A tölgyek, bükkök és a cser halkan dúdolni kezdtek egy számára 

ismeretlen dalt. "Oh, gyönyörû, szép, csodálatos éj..." 

Lassan a többiek is átvették a dallamot, együtt énekelt az erdõ 

minden fája. 

A szürke ég erszénye újra kinyílt, s a hó csak hullt, hullt Pici vállára. 

Csillogó fehér ruhát borított rá! Arra lett figyelmes, hogy a többi 

körülötte táncol és örül. Éneklik azt a furcsán szép éneket: 

- Óh, gyönyörû, szép, csodálatos éj ...

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
E-mail: kultura@inancs.hu
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Ragaszd rá egy rajzlapra, színezd ki az ábrákat és a hátteret. Vágd ki a dobozt a körvonal mentén. 

Hajlíts meg a szaggatott vonalaknál, a fülecskéknél ragaszd össze! Ha a tetejét leragasztod és 
cérnát fûzöl bele, felakaszthatod a fenyõfára. Ha nem ragasztod le, kis tárgyakat tehetsz bele!

 
  

 

 

Gyermekoldal
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