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2 Az önkormányzat hírei

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Ináncsi Lakosok!

Ebben az évben második alkalommal jelenik meg helyi újságunk. Ebben a számban is az 
önkormányzatot érintõ aktualitásokról, az április óta eltelt idõszak híreirõl, történéseirõl 
kívánunk számot adni.

· Képviselõ-testület munkájáról:
A képviselõ-testület a második negyedévben a munkaterv szerinti ülésein kívül is, szükség 
szerint ülésezett, így az eltelt idõszakban 4 ülést tartott.
A törvényi elõírásoknak megfelelõen a testület elfogadta a 2011.évrõl szóló zárszámadását, a 
Hernádvögyi Kft. 2011.évét értékelte, valamint beszámoltak az intézményvezetõk, és szinte 
valamennyi egyéb tevékenységet és szolgáltatást végzõ szervezet.
A képviselõ-testület megállapította, hogy az intézmények és egyéb ellátások az elvárásoknak 
megfelelõen, jól mûködtek valamennyi területen. Az intézmények között és a fenntartóval jó az 
együttmûködés. Az önkormányzat zárszámadása azt tükrözi, hogy minden érintett megtett 
mindent annak érdekében, hogy javuljon a gazdálkodás, a mûködés feltételrendszere és helyzete. 
Ezt tükrözi, hogy a 2011.évet pozitív egyenleggel zártuk, sikerült a tartozás állományt jelentõsen 
csökkenteni. Ez köszönhetõ az évvégén kapott központi támogatásoknak és valamennyi 
intézmény takarékos gazdálkodásának.
Ezúton is szeretnénk valamennyi önkormányzati és intézményi dolgozó munkáját és pozitív 
hozzáállását megköszönni.

· Közfoglalkoztatás, szociális ellátások:

A korábbi idõszakban megjelent újságokban részletes tájékoztatást adtunk a 
közfoglalkoztatásban történt változásokról.
Valamennyien látják és tapasztalják, hogy a téli idõszak átmeneti zökkenõi után, márciustól 
folyamatosan mûködnek a Start közmunka programjaink. Mivel a feltételek mind a 4 projekt 
beindulásához egyidejûleg nem voltak adottak, ezért folyamatosan bõvültek a tevékenységek.
Mára már teljes üzemben dolgoznak az emberek valamennyi területen. Az eredményeket a 
lakosság is láthatja és élvezheti az elõnyeit akkor, amikor a fóliában és a földeken megtermelt 
zöldségféléket és gyümölcsöket kedvezményesen meg tudja vásárolni. 
Konyhánkon is a magunk által megtermelt alapanyagokat használják fel, tehát érezhetõen javult 
az étel minõsége.
A Start közmunka programok támogatottsága 100 %-os, mely tartalmazza teljeskörûen a 
foglalkoztatottak  jelenleg 105 fõ  bérét és járulékait, valamint jelentõs eszköz és anyag 
vásárlásra is lehetõséget nyújt. Ezáltal sikerült nagyobb értékû gépeket vásárolni (traktor, 
kistraktor, bálázó, betonelemgyártó gép) valamint biztosított a munkákhoz az egyéb szükséges 
anyagok fedezete.
Ebben az évben ezek a programok végig mûködnek, jelenleg már elkezdõdött a jövõ évi 
feltételrendszer kidolgozása, de ilyen nagyságrendû támogatásra nem számíthatunk a 
költségvetés tervezete ismeretében.  
A szociális ellátások területén változás nem történt, azonban szeretnénk közzétenni a súlyos 
mozgáskorlátozottak gépjármûadó mentessége, kérdésében kiadott tájékoztatót, mely 
témakörben az érintettek számára az év hátralévõ idõszakában újabb orvosi vizsgálatot írnak elõ. 
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A gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alkalmazásában súlyos mozgáskorlátozott az a 
személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszerérõl szóló 
jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minõsül, és ezt a tényt az 
ott meghatározott szakvélemény igazolja.

 A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 2011. július 2-tõl 
hatályba lépett  102/2011. (VI.29.) Kormányrendelet az egyes kormányrendeleteknek a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek közlekedõképességének vizsgálatával összefüggõ módosításáról 
szóló 61/2012. (III.30.) kormányrendelet 2012. március 31-i hatálybalépéssel módosította.

 A kormányrendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozott személy 2012. 
március 30-át követõen  beálló vagy beállt egészségromlás következtében vagy korábbi idõponttól 
fennálló egészségromlás szakhatóság általi megállapításának hivatkozott idõpontot követõ 
kezdeményezése esetén  az, aki

a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
Törvény /Fot./ 23. §. (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minõsül, 
vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minõsül és halmozott fogyatékosságai 
közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,

b) a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és 
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) EszCsM rendelet /Mr./ 1. számú mellékletének L) 
pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedõ személy, vagy aki a P) 
pontban meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved, amennyiben 
többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi eredetû 
fogyatékosság

c) a Korm. rendelet 8/A. § szerinti minõsítési rendszer szerint a közlekedõképességében 
súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan 3 éven át fennáll.

 A súlyos mozgáskorlátozottság ténye  a gépjármûadó-mentesség megállapításához kapcsolódóan  
2012. március 30-át követõen indult szakhatósági eljárás során kiállított

a) elsõdlegesen a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal /szakértõi szerv/ által a 

közlekedõképesség minõsítésérõl kiadott szakvélemény-másolattal, míg

b) másodlagosan a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás (MÁK általi) 

megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló 

hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolattal vagy

c) az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott igazolás-másolattal igazolható.

 Az elõzõekben nevesített okiratok egyikével sem rendelkezõ ügyfél a közlekedõképesség 
minõsítését elõsegítõ, rendelkezésére álló orvosi dokumentációval és egyéb iratokkal a lakóhelye 
szerinti  körzetközponti jegyzõnél (okmányirodánál) kérelmezheti  a súlyos 
mozgáskorlátozottságának megállapítását. E kérelemmel az okmányiroda megkeresi a szakértõi 
szervet a közlekedõképesség minõsítése érdekében. Ekkor a szakértõi szerv által kiadott 
szakvélemény-másolat - feltéve, hogy az a közlekedõképesség súlyos akadályozottságának 
fennállását legalább 3 éves idõtartamra megállapítja  szolgál alapul a gépjármûadó alóli mentesség 
megállapításához.

 A Kormányrendelet átmeneti rendelkezései alapján
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- a mód. Kormányrendelet hatálybalépését megelõzõ napon a (2012. március 30-án 

hatályos) 7. §. ac) alpontja szerinti  szakértõi szerv által az egészségkárosodás 

minõsítése során kiadott  szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás a hatályossági

idején belül, de legkésõbb 2012. szeptember 15-ig használható fel.

- a 164/1995.(XII.27.) Kormányrendelet alapján 2011. július 1-ig kiadott orvosi szakvélemény 
(7. pontos igazolás) annak hatályossági idején belül, legfeljebb 2012. december 31-ig 
használható fel

 az adómentesség érvényesítéséhez. Ez azt is jelenti, hogy a szakértõi szerv hivatkozott véleménye 
alapján 2012. szeptember 15-ig, míg az ún. „7. pontos igazolás” alapján 2012. december 31-ig 
jár a gépjármûadó-mentesség.

 A kormányrendelet szabályaiból következõen a 2013. évtõl az ún. „7. pontos igazolással”, illetõleg 
a kormányrendelet 2012. március 30-án hatályos 7. § ac) alpontja szerint szakértõi szerv által kiadott 
szakvéleménnyel rendelkezõ személyek nem tekinthetõk súlyos mozgáskorlátozottnak, így 
gépjármûadó-mentességre sem jogosultak. Ahhoz, hogy ezen személyek  függetlenül attól, hogy 
egészségügyi állapotuk évek, esetleg évtizedek óta véglegesnek tekintendõ  továbbra is jogosultak 
legyenek az adómentességre a szakértõi szervnél (2012. év végéig) a közlekedõképességük 
minõsítése céljából vizsgálaton kell részt venniük és annak eredményeként súlyos 
mozgáskorlátozottságukat megállapító új igazolással kell rendelkezniük. Ha a „régi igazolással” 
rendelkezõ személy felülvizsgálaton csak 2012. december 31-ét követõen vesz részt, akkor az 
adómentesség értelemszerûen az új igazolás kiállítását követõ hónap 1. napjától jár.

· Nyári gyermekétkeztetés:

A korábbi évek jól bevált gyakorlatának megfelelõen, idén is igényeltük a támogatást a nyári 
étkeztetésre. Jelenleg 171 fõ június 18.-augusztus 16.-ig, 44 munkanapon keresztül részesül az 
ingyenes meleg étkeztetésben településünkön.

Önkormányzatunk nevében valamennyi ináncsi lakosnak kellemes nyarat kívánunk.

Ináncs, 2012. július 12.

   Kiss Péter                                                                       Nagyné Halmai Katalin
polgármester                                                           jegyzõ

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondok köszönetet Tóth Tibor úrnak, aki önzetlenül, teljesen ingyen több évfolyamnyi 
Nimród vadászújságot ajánlott fel a Könyvtár részére. Ezek a folyóiratok a könyvtárban 
megtekinthetõk, de kölcsönözni nem lehet õket. 
Köszönjük a felajánlást, amely gazdagítja az állományt, hiszen nagyon kevés forrás áll a 
könyvtár részére.

Sztrik István
könyvtáros

Az önkormányzat hírei4
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Hírek az iskola életébõl 

Május 21- 26 között a negyedik osztály tanulói TÁMOP  3.2.11/10-1-2010-0154 pályázati támogatásból 

erdei iskolai programban vettek részt Telkibányán az ifjúsági táborban. A „Tavasz témahét” keretén belül a 

gyerekek egy hétig ismerkedtek a terület növény és állatvilágával, illetve természeti látnivalóival. Az erdei 

túrázás, madarászás, ásványgyûjtés, kincskeresés és számháború felejthetetlen élményekkel gazdagította a 

gyerekeket. 

     Térképkészítés

Kincskeresés 

Ásványgyûjtés

Számháború az erdõben
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Ugyanezen pályázat keretén belül június 19 - 22 között nyári napközis kézilabda sporttábort szerveztünk 

Encsen a sportcsarnokban a hatodik osztályos tanulók számára. A gyerekek a sportolás mellett az egészséges 

életmód kérdésével is foglalkoztak.

Június 16-án a tanév végére értünk, és elköszöntünk 

végzõs diákjainktól. Búcsúzóul tarisznyájukba tettük 

jó tanácsainkat és féltõ tekintettel kísértük távolodó 

lépteiket. 
"Töröld le könnyedet, kisírt szemedben 
mosoly legyen és derû, 
minden nap kezdõdik valami
valami nagyszerû, valami gyönyörû.”

A kellemes nyári idõben nagyon sokan jöttek el 
a ballagási-tanévzáró ünnepségre. A ballagók 
meghatódva hallgatták az iskola elköszönõ szavait, a 

szülõk, a nagyszülõk, testvérek, rokonok jókívánságait. 
       Bízunk benne, hogy egykori tanítványaink szép emlékekkel gondolnak majd vissza egykori iskolájukra. 
A 2011/2012-es tanévet 202 tanuló fejezte be. 
Kitûnõ és jeles eredményt ért el 47 tanuló, 17-en eredménytelenül fejezték be a tanévet.
    Nyáron sem lesz csendes az iskola. Az önkormányzat sikeresen pályázott az ingyenes nyári étkezés 
biztosítására. Ennek megfelelõen 171 gyermek étkezését biztosítja az iskolai konyha.
      A tantermek néma falain belül sem áll meg az élet. Folynak a karbantartás munkái. Mire az új tanév indul, 
újra megszépül az iskola.
    Az elkövetkezendõ nyári napokra minden tanítványomnak, a tisztelt szülõknek, a fenntartó önkormányzat 
dolgozóinak jó pihenést, kellemes idõtöltést kívánok !

Nagy Endre
   igazgató
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Az elmúlt idõszak eseményei:
   -   2012. április 27-én két óvodásunk (Jaskó Kata és Tyukodi Zóra) részt vett a forrói óvoda által     

szervezett kistérségi vers- és mesemondó találkozón. 
- Ugyanezen a napon köszöntötték a gyerekek az édesanyákat, nagymamákat Anyák napja 

alkalmából. Minden csoport kedves, megható mûsorral készült erre a napra. 
- Óvodánk is bekapcsolódott az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP 3.3.7 projektjébe, 

melynek keretében minden óvodapedagógus szakmai továbbképzésen, mûhelyfoglalkozáson és 
tanulmányúton vett részt. Nagycsoportosaink szintén e projekt keretében interaktív színielõadáson 
voltak. 

- Június 2-án tartottuk évzáró és ballagási 
ünnepségünket. 

 17 nagycsoportos gyermek ballagott az óvodából. Vidám 
kis társaság, tele kíváncsisággal, izgalommal, örömmel, 
némi szorongással. Mindegyikük külön egyéniség, 
mindenki más és más. Van, aki gyors és erõs, van, aki 
szépen énekel, van, aki kevésbé szépen, viszont tud 
minden verset, van köztük álmodozó, vicces, érzékeny, 
akad köztük gyönyörûen rajzoló, olyan, aki maga költ 
meséket, és olyan is, aki mindezeket már le is tudja írni…. 
Mind különlegesek és szeretnivalók. 
            

Weöres Sándor szavaival bocsátottuk útjukra a leendõ elsõ osztályosokat: 
„…mindegy, hogy képességeid mekkorák, fõ, 
hogy a tõled telhetõ legjobbat formáld belõlük 
és általuk!”

Egy nyugodt, kiegyensúlyozott, jó nevelési 
évet zártunk. Köszönet illeti kollégáimat, 
akik sok év tanulás, és tapasztalatok 
birtokában elhivatottsággal teszik a dolgukat, 
hálás vagyok a szülõi munkaközösség 
munkájáért, különösen azoknak a szülõknek a 
támogatásáért, akik egész évben önként és 
önzetlenül segítették munkánkat, legyen szó 
süteménykészítésrõl, játékok javításáról, az 
ó v o d a  u d v a r á n a k  é s  j á t é k a i n a k  
karbantartásáról. 

Ezúton mondok köszönetet a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, melynek tagjai egész évben 
rendszeresen támogatták az óvodai programokat, és az évzáró rendezvényhez is segítséget nyújtottak. 

Tájékoztatom a Kedves Szülõket, hogy óvodánk a nyár folyamán nyitva tart. 
Ez alól kivétel a nyári nagytakarítás ideje: 2012. augusztus 17-31 között.

Mindenkinek kellemes, élményekben gazdag  nyarat kívánok!

   Rácz Zita
óvodavezetõ

Az óvoda hírei
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Zsolozsmás könyvünkben a szentáldozás elõtti imádságok között találjuk az alábbi oktató verseket:

„Ember, ha az Úr testét akarod enni, félelemmel közelíts, ne lángolj: elérhet a tûz! És ha az isteni vért 

akarod inni, mely minden gyönyörûséget felülmúl, békülj ki elõbb haragosaiddal, aztán vedd magadhoz 

bizalommal a titokzatos eledelt!”

„Mielõtt az Uralkodó életadó testének félelmetes áldozatában részesülnél, borulj le remegve annak 

színe elõtt!

A Szent Eucharisztiában (Oltáriszentségben) a szentáldozás során, magát az élõ Krisztust kapjuk 

ételként és italként. Mindig hittel és alázattal kell közelednünk felé, nem feledve, hogy milyen hatalmas 

ajándékot (önmagát) adta nekünk az Úr Jézus ebben a szentségben.

Sajnos a keresztények egy része gyakran megfeledkezik errõl. Egyrészt elhanyagolják a 

szentáldozást, csak valamiféle megszokásként tartják számon, amit idõnként illik gyakorolni, másrészt 

sokszor nem mérik fel lelki terheik, bûneik nagyságát és külsõségek, külsõ hatások (illik, Mit szólnak, ha 

nem áldozom?, stb) ösztönzésére szentgyónás nélkül, méltatlanul veszik magukhoz az Úr testét és vérét.

Mindkét véglet veszélyes, mert aki méltatlanul eszi az Úr testét és issza az Õ vérét, saját ítéletét eszi 

és issza. (1Kor 11,29)

Mi emberek sokszor vágyódunk valami különlegesre, nagyszerûre, csodára, s a nyilvánvaló csoda 

mellett sokszor közömbösen megyünk el, mert olyan megszokottnak tûnik, hogy fel sem fogjuk a 

nagyszerûségét és csoda voltát. Minden Szentliturgiában csoda történik: a kenyérbõl Krisztus teste, a borból 

Krisztus vére lesz a Szentlélek ereje által. Nem külsõleg, ízében változik át a kenyér és a bor, hanem 

lényegében. Az empirikus (érzéki tapasztalatokban bízó) ember számára mindez oktalanság, a hívõ ember 

számára azonban valóság, amit megtapasztal, átél a szentáldozás során és kegyelmi hatásaiként azt követõen 

is. Titok, amit csak az tud befogadni, aki hittel és alázattal közeledik felé.

Ebben a Titokban Pünkösd 

h é t f õ n  e l õ s z ö r  r é s z e s ü l t  

egyházközségünk hét tagja, hét 

gyermek, (Majoros Kristóf, Matkó 

Balázs, Szender Alexandra, Szabó 

Julianna, Hudopkó Frida, Répási 

Marcell, Tyukodi Sámuel) akik 

korukat meghazudtoló érettséggel 

készültek fel elsõ szentáldo-

zásukra a szentgyónás által.

Az Úr Jézus szavaira gondolva: 

„Az én testem valóban étel és az én 

vérem valóban ital. Aki eszi az én 

testemet és issza az én véremet, 

bennem marad és én õbenne.” (Jn 

6,55-56)  kívánjuk mindnyájuknak, hogy a Szent Eucharisztia által Krisztussal egyesülve, nyerjék el az örök 

életet!

Tyukodi atya

Egyházi hírek



Az Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ nyár eleji 

mûködését a szakmai ellenõrzések jellemezték.

Jelentõsebb esemény az ináncsi idõsek vonatkozásában történt, mivel a Rozmaring 

Dalkör 2012. július 07-én Károlyfalván lépett fel, ahol népdalcsokorral köszöntötték 

a német nemzetiségi találkozó vendégeit.

A nyár második felében Színkör találkozót, kirándulást és strandlátogatást 

kívánunk szervezni a kedves ellátottjaink számára.

A Közmûvelõdési Központ és Könyvtár ezen idõszakban számos árusítás, 

konferencia,  és magán esemény helyszíne volt.

Az épület aulájában folyamatosan megtekinthetõ az a helytörténeti kiállítás, amely 

az ináncsi emberek múltját eleveníti fel régen használt eszközökkel. Ezt szerettük 

volna kiegészíteni gyermekmunkákkal, ezért meghirdetésre került egy 

rajzpályázat „Az én falum” címmel. Kíváncsiak voltunk, hogyan él a gyermekek 

szívében az a település, ahol cseperednek. A munkák az intézmény nagytermében 

kerültek kiállításra, melyet ajánlok mindenki figyelmébe, hiszen nagyon szépek és 

„beszédesek”. 
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A kulturális programokon és az idõskorúaknak szervezett rendezvényeken kívül 

intézményünk ajtaja minden kedves látogató elõtt nyitva áll. Szívesen veszünk 

minden megvalósítható ötletet, kérést, önszervezõdõ megmozdulást.

Az aktuális programokról, a hirdetõtábláról, plakátokról, szórólapokról, internetes 

oldalról és a Hernád-televízióból értesülhetnek.

Egy gyönyörû verssel kívánok mindenkinek kellemes nyarat a nyárból még 

hátralévõ idõszakra:

Ignácz Melinda
         Intézményvezetõ

József Attila: Nyár

Aranyos lapály, gólyahír,
áramló könnyûségû rét.
Ezüst derûvel ráz a nyír
egy szellõcskét és leng az ég.

Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol -
vörös, de karcsú még a nyár.

Ám egyre több lágy buggyanás.
Vérbõ eper a homokon,
bóbiskol, zizzen a kalász.
Vihar gubbaszt a lombokon.

Ily gyorsan betelik nyaram.
Ördögszekéren hord a szél -
csattan a menny és megvillan
kék, tünde fénnyel fönn a tél.
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INÁNCSI HÍRNÖK
Az ináncsi lakosok ingyenes lapja. 

Megjelenik negyedévente.
Kiadó: Ináncs Község Önkormányzata
Felelõs szerkesztõ: Sztrik István

3851 Ináncs Kossuth út 26.
Telefon: 46 /556 214

E-mail: hernadtelevizio@gmail.com

Kedves Ináncsi Lakosok!
Az ináncsi KSE labdarúgó csapatának elnökeként ismertetném pár mondatban az eddig eltelt idõszak 

eseményeit.
A 2011 / 2012-es bajnoki évet az 5. 
helyen zárta a csapat a 12 nevezett közül.
Péter János a góllövõ versenyben a 2. 
helyet szerezte meg. Ez az eredmény 
megfelelõ, gratulálunk neki. Csapatunk 
fiatal garnitúrája többre lenne képes, ami 
remélem, a 2012 / 2013-as bajnoki 
szezonban meg fog mutatkozni. Ezt a 
bajnokságot ifjúsági csapattal is kell 
nevezni, ezért kérem minden 14. életévét 
betöltött ináncsi fiatal jelentkezését, aki a 
labdarúgást szereti és minimális érzékkel 
rendelkezik a foci iránt, hogy a következõ évi bajnokságra nevezni tudjunk.

Szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik ezt a bajnoki évet 
odaadó hozzáállásukkal és részvételükkel végig szerepelték. 

Köszönetet mondok a fõ támogatónknak, a helyi Önkormányzatnak, 
vezetésének és a képviselõ testület minden tagjának.

Köszönetemet fejezem ki a további támogatóknak, az Egyesület vezetésének 
és a sokat segítõ külsõs egyéneknek, akik nem sajnálták az idejüket és önzetlen 
munkájukat.

Külön köszönet illeti meg a szállító jármû sofõrjét, aki vasárnap délutánjait 
feladva fuvarozza a csapatot a mérkõzések helyére. Nem szeretném kihagyni a 
sorból a kábeltv videósát sem, aki igyekszik minden hazai mérkõzést 
megörökíteni s leadni, hogy akik nem voltak a meccsen, ha élõben nem is látták, a 
tv-n keresztül meg tudják tekinteni a mérkõzéseket.

Pár szót a jövõrõl:
Ez éven már 4. alkalommal rendezzük meg a Gergely Sándor emlékkupát, melyre szeretettel várunk 

mindenkit.
Remélem, sikerül mind az ifjúsági, mind a felnõtt csapatot zökkenõmentesen elindítani a 

bajnokságon. 
Azt szeretném kérni az ináncsi lakosoktól, aki valamilyen szinten szereti a focit és lehetõsége van, 

támogassa ezt a kis társaságot, mert megérdemli, hiszen talán a faluban ez az egyetlen szórakozási lehetõség, 
amit át lehet élni élõben a pálya szélén. Várjuk az újabb segítõkész támogatókat, akik munkájukkal tudják 
segíteni az Egyesületet.

Mindenkinek köszönöm a munkáját, támogatását, aki valamilyen szinten tett és tesz valamit az 
Egyesület fennmaradásáért. H A J R Á  I N Á N C S !                                 

                            Tisztelettel
Montvajszki Bertalan

SE Elnök
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Ragaszd rá egy rajzlapra, színezd ki a babát és a ruhákat. Vágd ki a körvonal mentén. Hajlíts 

meg a füleket, így tudod ráadni a ruhákat! Jó szórakozást kívánok!

Gyermekoldal
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