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2 Az önkormányzat hírei
Tisztelt Ináncsi Lakosok!

Helyi újságunk ebben az évben elsõ alkalommal jelenik meg, így most az elsõ negyedévet érintõ aktualitásokról 
szeretnénk Önöket a következõkben tájékoztatni.

· Képviselõ-testület munkájáról:

A képviselõ-testületünk ebben az évben 3 alkalommal ülésezett, melybõl a február 20.-i idõpontban, együttes 
ülésen fogadta el a Közös Hivatal 2013.évi költségvetését Csobád és Hernádszentandrás képviselõ-testületével.
A januári ülésen a testület az elmúlt év folyamán elkezdõdött és ez évre is átnyúló szervezeti, pályázati és egyéb 
napi aktualitású témákat tárgyalt és hozott meg szükséges döntéseket.
- A 2012.december 31.-ével megszûnõ kistérségi rendszer keretében mûködõ ellátási formák további 
sorsáról kellett azonnali döntéseket hozni. Továbbra is az un. Encs  „kistérségi” rendszerben kívánjuk elláttatni az 
orvosi ügyeletet, a belsõ ellenõrzést, valamint az óvodák szakmai segítését.

-  Döntött a testület a települést érintõ vízminõség-javító pályázat 2. ütemének benyújtási szándékáról.
- A testület jóváhagyta a Közösségi Ház használati, valamint az IKSZT pályázat megvalósításához 

kapcsolódó megállapodásokat.
- 120 család tûzifa támogatásáról hozott döntést a testület, melyet BM támogatásból pályáztunk, közel 500 e 

Ft önrész kiegészítéssel. A tûzifát február hónapban kapták meg az érintettek, családonként fél köbmétert.  
A testület február 21.-én tartott ülésén megalkotta 2013.évi költségvetését.
A decemberben megjelent költségvetési törvény rendelkezései és egyéb törvényi elõírások alapján arra készültünk, 
hogy un. „0”-ás költségvetést tudunk majd készíteni. Tájékoztatásként el kell, hogy mondjuk, az év végi 
adósságrendezés és egyéb támogatások kiutalása után abban bíztunk, hogy kevesebb gondunk lesz ebben az évben. 
Valóban rendezték a tartozásállományunkat, tehát elõzõ évekrõl áthúzódó fejlesztési, mûködési, vagy egyéb 
hitelünk mára már nincs, azonban az ez évi költségvetést lehetetlen volt úgy megtervezni, hogy egyensúlyba 
kerüljön a bevételi-kiadási oldal. Képviselõ-testületünk nem volt hajlandó hamis képet felállítani a 
költségvetésében, hiszen nincs több bevételi lehetõségünk, mint az eddigiek, ebbõl is még elvesz az állam, s a 
kiadásokat sem lehet irreálisan lefaragni. Több olyan kötelezõ feladat van, aminek a finanszírozására nem kapunk 
semmit, vagy csak részben történik az meg. Mindezek figyelembe vételével megalkotta a testület a költségvetést, 
melyet reálisan csak kiegészítõ forrással lehet megvalósítani.
Településünkön minden eddigi szolgáltatás mûködik, az intézmények körébõl az iskola került át állami 
fenntartásba, a konyha pedig a Hernádvölgyi Kft. üzemeltetésébe január 1.-tõl. Dolgozói létszámunkat 
megtartottuk, sehol nem került sor létszámcsökkentésre, vagy átszervezésre, kivétel a Hivatal, melyrõl külön 
adunk tájékoztatást.
A szociális rendeletünk következõ módosítását is végrehajtotta a testület azáltal, hogy megállapította a 2013.évi 
étkeztetéshez kapcsolódó önköltséget, valamint a nyersanyagnormát, mely kötelezettségének jogszabályi elõírások 
figyelembevételével tett eleget. A felnõtt étkezéshez kapcsolódó kedvezményes térítési díjak körét módosította a 
testület, így március 1.-tõl két kategória van, 360.-Ft, valamint 506.-Ft. A gyermekétkeztetésben egyelõre nincs 
változás, azonban az év folyamán az is felülvizsgálatra kerül majd.

· Közfoglalkoztatás, szociális ellátások:

A 2011.évben indult és 2012. és 2013. évben folytatódó Start közmunka program során március 4.-én és 11.-én 113 
fõ felvételére került sor, akik 4 fõ területen dolgoznak majd, folytatva az elõzõ években elkezdett projekteket. A 
programok között kiemelkedõ a mezõgazdasági projektünk  mely országosan továbbra is minta értékû -, valamint a 
betonelem gyártás, belvíz elvezetés és a tésztakészítés. Ezekrõl a tevékenységekrõl folyamatosan tájékoztatást 
adtunk az elmúlt évben is. Önök is tapasztalták az elõnyeit, az olcsó áron megvásárolt zöldség-gyümölcs, tojás, 
tészta beszerzés lehetõségeivel élve. Jelentõs eredmény az is, hogy folyamatosan ellátjuk a konyhánkat saját 
alapanyagokkal, ezáltal javul az elõállított ebéd minõsége és igyekszünk megfizethetõ árakon szolgáltatni. Jó 
gyakorlatainknak szûkebb és tágabb környezetünkben is jó híre ment, más önkormányzatoknak mintahelyként 
ajánlanak bennünket. Úgy érezzük, az itt foglalkoztatott emberekkel együtt elért eredményeinkre büszkék 
lehetünk.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a szociális ellátások körében nyújtott lakásfenntartási támogatásból  a vízdíj 
számlázási rendszer változása miatt  elsõsorban a kommunális adót szedjük be. Kérjük, hogy mindenki fizesse be 
a kapott sárga vízdíj csekket.

· Talajterhelési díj:

Az elmúlt évben több alkalommal is felhívtuk az érintettek figyelmét a 2013. február 1.-tõl hatályba lépõ 
jogszabályi változásokra. Ezúton is szeretnénk felhívni az érintett és a csatornarendszerre rá nem csatlakozott 
lakosaink figyelmét, hogy 2013.02.01.-tõl a talajterhelési díj mértéke tízszeresére, azaz a 2012. Évben 
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fogyasztott ivóvíz köbmétere utáni  120.-Ft-ról, 1.200.-Ft-ra emelkedik. A fizetendõ talajterhelési díj 
megtízszerezõdik! Kérjük, saját érdekükben, mielõbb kössenek rá a csatornarendszerre! 

· Ebtartás!

Ismételten felhívjuk az eb tartók figyelmét az ebek kötelezõ chipeztetésére! Kötelezõ oltás elõtt ezt el kell 
végeztetni, mivel egyidejûleg a két dolog nem végezhetõ el. Kérem, keressék az állatorvost! 

· Pályázataink:

Ebben az évben megvalósításra kerül a KEOP típusú kiírásra, az iskola fûtés korszerûsítésére elnyert 
pályázatunk. Ez a projekt közel  47 M Ft költségû és jelentõs megtakarítást eredményez a fûtés és melegvíz 
ellátásában az oktatási intézményeinknek, megújuló energiákat alkalmazva.
A Jókai, Ady és Petõfi utcák felújítására benyújtott pályázatunk elsõ körben tartalék listára került, azaz még nem 
reménytelen az ügy.
Az IKSZT pályázatunkat ez év májusában be kell fejezni, a munkálatok folynak jelenleg is, bár az idõjárás nem 
kedvez a külsõ tevékenységnek.
Az elmúlt év végén benyújtottuk pályázatunkat az egészségház felújítására, mely jelenleg bírálat alatt áll.

· A Hivatal mûködési rendjérõl:

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt év végén meghozott döntések eredményeként a törvényi 
elõírásoknak való megfelelés érdekében Csobád és Hernádszentandrás községek önkormányzataival közösen, 
2013.március 1. napjától megkezdett mûködéssel létrehoztuk az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatalt Ináncs 
központtal, csobádi és hernádszentandrási  kirendeltségekkel. A Közös Hivatal vezetõje Nagyné Halmai Katalin 
jegyzõ, helyettese és a kirendeltségek vezetõje Nevelõs Gábor aljegyzõ. Mindhárom településen megmaradtak a 
dolgozók, akik a Járási Hivatalok felállítása után helyben megmaradtak. Ináncson 4 fõ, a kirendeltségeken 3-3 fõ 
dolgozik. A megmaradt létszám nagyon szûkösen tudja ellátni a feladatokat, ezért kénytelenek voltunk az 
ügyfélfogadási idõt korlátozni, így Ináncson kedden és csütörtökön nincs félfogadás. Természetesen a 
halaszthatatlan ügyeket ellátjuk ezeken a napokon is. Kérjük megértésüket!
A Közös Hivatalban dolgozó köztisztviselõk átjárnak az egyes településekre, ahol nincs megfelelõ képesítésû 
ügyintézõ. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Ináncson nincs külön adóügyi ügyintézõ, a csobádi dolgozó látja el 
ezt a feladatot Ináncson is, szerdai napon történõ ügyfélfogadással.
Törekszünk arra, hogy minden tõlünk telhetõ segítséget megadjunk továbbra is a helyben történõ ügyintézéshez.

· Gyermekjóléti Szolgáltatás és Családsegítés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy e területen személyi változás történt. Március elejétõl Orosz Orsolya 
helyett Újlaczki Éva látja el a családgondozói feladatokat Ináncson. Elérhetõ és megtalálható a polgármesteri 
Hivatal épületében, a korábbi ügyfélfogadási idõpontokban.

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

Ináncs, 2013. március 22.

      Kiss Péter                                                                                                   Nagyné Halmai Katalin
   Polgármester                                                                                                               Jegyzõ
  

Tisztelt Ináncsi Lakosok!
A Kimûvelt Emberfõkért Közalapítvány tisztelettel várja adójuk 1 %-át 
 a  18426935-1-05 adószámra.
 Felajánlásaikkal az ináncsi gyerekeket, tanulókat, fiatalokat támogatják.
 Segítõkészségüket elõre is köszönöm az Alapítvány nevében

Montvajszki Ferenc
A Kimûvelt Emberfõkért Közalapítvány 

vezetõje
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Hírek az Iskola életébõl

2013. január 1-tõl az intézmény állami 
fenntartásba került. A mûködtetési 
feladatokat a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ látja el. A 
fenntartóváltás gördülékenyen zajlott le. 
A váltás nem zavarta meg a gyermekek és 
a nevelõk munkáját. 

Iskolai karneválunkat február 8-án 
tartottuk. Nyolcadikos tanulóink nagyon 
szép nyitótánca indította a rendezvényt. A 
táncot Montvajszki Ferenc tanár úr 
tanította be. 

„Sok szülõ, nagyszülõ tekintette meg a felvonulást.  
A gyerekek csodálatos jelmezeikben fergeteges 
karneváli hangulatot teremtettek. Az idén nagyon sok 
csoportos jelmez készült, aminek külön örült a 
nézõsereg. A hozzájuk szerkesztett zenés-táncos 
produkciók különösen szórakoztatóak voltak. 
Köszönetemet fejezem ki minden gyermek  nevelõ  
szülõ - nagyszülõ fáradtságos munkájáért. 

Március 14-én ünnepeltük az 1848-as 

forradalom és  szabadságharc 165. 

évfordulóját. A Gyerekekhez közel álló, 

„modern” formában idéztük fel a korabeli 

eseményeket. A színvonalas mûsort a hetedik 

osztályosok adták. 

Az ünnepséget Lengyelné Somogyi 

Magdolna tanárnõ és Kovács Benjámin 

tanár úr szervezte. 

Tavaszi szünetünk március 28-án kezdõdik és április 3-ig tart. 

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

Nagy Endre
igazgató
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Az óvoda hírei

Az óvoda hírei
Farsang
2013. február 1-én jó hangulatú farsangi mulatságot tartottunk a Közösségi Házban. 
Hagyományainkhoz híven mindhárom csoport bemutatkozott egy-egy farsangi verssel, valamint 
tánccal. Idén is ötletes, szép jelmezekbe öltöztek a gyerekek. Nagy sikere volt az ezt követõ 
vetélkedõnek, és a farsangi fánknak. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ez utóbbi nagyon 
hamar el is fogyott. A tombolán idén is sok-sok értékes nyeremény talált gazdára.
Köszönetemet szeretném kifejezni a farsang megrendezéséhez nyújtott segítségért:

      - a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak,

- a Roma Nemzetiségi önkormányzatnak,

- az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatnak;

- a Hernádvölgyi Nonprofit Kft-nek

- valamint minden Kedves Szülõnek, aki 
munkájával, felajánlásával támogatta 
rendezvényünket. 

 Húsvéti készülõdés

  Hamarosan itt a Húsvét, a legrégibb keresztény ünnep. Az óvodában megismertetjük a gyerekekkel az 
ünnep eredetét, a húsvéti népszokásokat, húsvéti jelképeket. Készülnek a hímes tojások, tavaszi díszek!

Minden kedves óvodásunknak, családjuknak, kollégáimnak és valamennyi olvasónak Kellemes Húsvéti 
Ünnepet kívánok!
                                                                                                                                                   Rácz Zita
                                                                                                                                                 óvodavezetõ

ÉRTESÍTÉS
 Értesítem a Kedves Szülõket, hogy az óvodában a nyári karbantartási munkákat 2013. augusztus 5-tõl 
augusztus 16-ig végezzük, ekkor az óvoda zárva tart. Ettõl eltekintve az óvoda a törvényben meghatározott 
módon, valamint a korábbi évek gyakorlatát követve az egész év folyamán nyitva tart.
                                                                                                                                                  Rácz Zita
                                                                                                                                                óvodavezetõ

Ünneplés és emlékezés - 
                                március 15. az óvodában

A kisgyermekek szempontjából is fontos, hogy 
életkori sajátosságainak megfelelõen részesei 
legyenek nemzeti ünnepünknek, érezzék, hogy ez 
egy különleges nap, tisztelgünk a régi kor hõsei 
elõtt, megalapozva ezzel a szülõföld és a haza 
iránti szeretet érzését. Nagyon fontos az érzelmi 
elõkészítés, a beszélgetés, képek nézegetése, 
zászló festése, kokárda, csákó készítése. A héten 
minden nap elhangzott egy-egy ünnephez 
kapcsolódó vers, dal. A leendõ iskolásokkal részt 
vettünk az Arany János Általános Iskola 
ünnepségén. 
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„Várom a holtak feltámadását 

és a jövendõ örök életet.”

( S z e m e l v é n y e k  a  K a t o l i k u s  E g y h á z  
Katekizmusából)

991 Hinni a halottak föltámadását a keresztény 
hitnek kezdeteitõl fogva lényeges eleme volt. „A 
keresztények meggyõzõdése a halottak föltámadása. 
A belé vetett hitben élünk” (Tertullianus)

„Ha tehát azt hirdetjük, hogy Krisztus föltámadt a 
halálból, hogyan állíthatják néhányan közületek, 
hogy nincs föltámadás? Ha nincs föltámadás, akkor 
Krisztus sem támadt föl. Ha pedig Krisztus nem 
támadt föl, hiábavaló a mi igehirdetésünk és 
hiábavaló a ti hitetek (...). Ám Krisztus föltámadt a 
halálból, mint a holtak zsengéje.”(1Kor 15,12--
14.20)

996 A föltámadás keresztény hite kezdettõl fogva 
értetlenségekkel és ellenkezésekkel találkozott. 
„Egyetlen dologban sem mondanak ellent a 
keresztény hitnek oly hevesen, konokul, minden 
erõvel, perlekedve, mint a test föltámadásának.” 

(Szent Ágoston) Általában elfogadják az emberek, hogy az emberi személy élete a halál után szellemi módon 
folytatódik. De hogyan lehet azt elhinni, hogy ez az oly nyilvánvalóan halandó test képes lesz föltámadni az 
örök életre?

997 Mit jelent „föltámadni”? A halálban a lélek és a test szétválásával az ember teste romlásnak indul, míg a 
lelke megy találkozni Istennel, és várja, hogy újra egyesüljön megdicsõült testével. Isten a maga 
mindenhatóságával végleg vissza fogja adni testünknek a romolhatatlan életet azáltal, hogy Jézus 
föltámadásának erejével újra egyesíti testünket a lelkünkkel. 

998 Ki fog föltámadni? Minden ember, aki meghalt: „Akkor elõjönnek, akik jót cselekedtek, az élet 
föltámadására, akik pedig gonoszat cselekedtek, az ítélet föltámadására” (Jn 5,29). 

999 Hogyan? Krisztus saját testében támadt föl: „Nézzétek kezemet és lábamat: én magam vagyok az” 
(Lk 24,39); de nem ebbe a földi életbe jött vissza. Hasonlóképpen, Õbenne „valamennyien a saját testükkel 
fognak föltámadni, amit most birtokolnak”, (IV. Lateráni Zsinat) de ez a test át fog alakulni a „dicsõség 
testévé” (Fil 3,21), „szellemi testté” (1Kor 15,44): 

„De azt kérdezhetné valaki, hogyan támadnak föl a halottak? Milyen testtel jönnek majd elõ? Oktalan! Amit 
elvetsz, nem kel életre, hacsak meg nem hal. Amit vetsz, nem a növény, mely csak azután fejlõdik, hanem a 
puszta mag (...). Romlásra vetik el, romlatlannak támad föl; (...) a holtak romolhatatlanságra támadnak föl 
(...). Ennek a romlandó testnek föl kell öltenie a romolhatatlanságot, ennek a halandónak a 
halhatatlanságot.” (1Kor 15,35--37.42.52--53). 

1001 Mikor? Véglegesen az „utolsó napon” (Jn 6,39--40.44.54; 11,24); „a világ végén”. A halottak 
föltámadása ugyanis szorosan összefügg Krisztus második eljövetelével: 

„A parancsszóra, a fõangyal kiáltására, Isten harsonazengésére az Úr maga száll le a mennybõl, s elõször a 
Krisztusban elhunytak támadnak föl” (1Tesz 4,16). 

 
 

 

Görög egyházi hírek



Kedves Olvasó!
Intézményünk életében két kiemelkedõ esemény történt az év elsõ negyedében.

2013. február 12-én rendeztük 
meg a Szépkorúak Farsangját. Az 
esemény nagyon jó hangulatban telt 
és örömünkre a vártnál jóval 
nagyobb számban jelentek meg az 
ellátottjaink, így a Mûvelõdési Ház 
nagytermében minden szék gazdára 
lelt. 

Ilyenkor hagyomány, hogy 
intézményünk ellátottjai és dolgozói 
jelmezt öltenek és vidám mûsorral 
lepik meg társaikat. Ez idén is így 
történt.

 Elsõként Budai Józsefné és 
Kurovics Istvánné saját írású 

bohózatát láthattuk, amelynek témája mi más is lehetett volna, ha nem a szerelem. A történetbõl 
megtudhattuk, hogy egyes férfiak gyakran 
tartanak több vasat a tûzben. Az ilyen emberek 
miatt sírni azonban nem érdemes…

Ezt követõen megismerkedhettünk a 
traccsoló asszonynéppel, akik fiatalokat 
meghazudtoló módon tudtak táncolni. A 
bohózatot elõadta: Mikola Ferencné, Budai 
Józsefné, Galambos Andrásné, Montvajszki 
Józsefné, Montvajszki Barnáné, Szender 
Györgyné, Kurovics Istvánné, és Budai 
Andrásné.

A mûsort az intézmény dolgozói egészítették 
ki, akik fergeteges hangulatot teremtettek egy 
amerikai rock banda bõrébe bújva. 

A másik rendezvényünk apropóját a Nõnap 
adta, 2013. március 8-án. Az eseményre Fancsalban került sor, ahol a mûsort a helyi óvodások adták. 
A virág és a finom sütemény mellé járó dalcsokrot pedig Paulin Ferenc szolgáltatta.

2013. március 10-én került sor a Római Katolikus Egyház szervezésében a zenés áhítat 
megrendezésére, mely eseménynek kiállítással járó részét intézményünkben sikerült lebonyolítani. 
Tisztelettel vettük, hogy részesei lehettünk e nemes kezdeményezésnek. 

Az intézmény aulájában egy kis kiállítás látható különbözõ gyermekmunkákból, melyeket a 
Kreatív Kézmûves csoport tagjai készítettek Béres Gáborné vezetésével. Minden érdeklõdõt 
szeretettel várunk azok megtekintésére!

Ezúton szeretnék minden olvasónak mihamarabbi jó idõt, szép tavaszt és Áldott Húsvéti 
Ünnepeket Kívánni!

                Ignácz Melinda
               Intézményvezetõ

 Szociális és közmûvelõdési intézményünk hírei 7
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Sporthírek

Az elõzõ beszámolóban már jeleztem, hogy a 2012/2013-as bajnoki év õszi fordulójában mindkét csapatunk 
az elsõ helyen állva tért a megérdemelt téli pihenõre. 
Decemberben megrendeztük a hagyományos Karácsonyi Kupát, amelyet a Régi csibészek néven induló 
ináncsi csapat nyert meg a 11 induló csapat közül. Ezek a sikerek szép emléket hagyva zárták le a 2012-es 
évet. 
2013 januárjában részt vettünk az Encsen megrendezett Bársonyos Kupán, 2 csapattal. Szép siker született 
itt is, mert az elsõ és a második hely is a mi fiainké lett. Ezzel kivívtuk a részvételt a Borossi Kupára, ahol egy 
megyei I. osztályú, négy megyei II. osztályú és Ináncs megyei III. o. csapata mérte össze játékát. Örömömre 
szolgál, hogy itt is helyt álltak a fiúk: a magasabb osztályú csapatok közül csak a rosszabb gólkülönbség 
miatt lettek harmadikok, de ez is nagyon szép eredmény. 
Februárban részt vettünk a Szikszón megrendezett Szepesi László Emléktornán, ahol nyolc csapat közül a 
miénk a II. helyen végzett.
Ezek a sikerek nagyon szépek a mi kis falunkra nézve, amiért köszönet jár a fiúknak, vezetõiknek és 
támogatóiknak. Köszönöm mindenkinek!
A tél után jön a tavasz: csapatunk már játszott elõkészületi mérkõzéseket:
Encs I. megyei I. osztályú csapat   1. vereség;
Aszaló megyei I. osztályú ifi csapat    1. vereség,
Abaújkér megyei III. osztályú csapat  1. gyõzelem eredményekkel.
Elkezdõdtek a Magyar Kupa selejtezõ mérkõzései is. Az elsõ meccset a mádi OFC ellen játszottunk Rátkán, 
ahol 4  2  es siker született, így tovább jutottunk a következõ fordulóba, amely április 3-án lesz.
Még egyszer szeretném megköszönni Támogatóinknak, segítõimnek és nem utolsó sorban játékosaimnak a 
nagyszerû hozzáállást.
E beszámoló örömmel tölt el, mert már nagyon régen tudtam beszámolni ilyen sok szép eredményrõl a falu 
lakosságának. Köszönöm és várom további támogatásukat a továbbiakban is a falu csapata számára.

Kérem, aki adója 1%-val támogatni kívánja Sportegyesületünket, az alábbi címet és adószámot adja meg:

Ináncsi Közösségi Sportegyesület
Adószám: 18431915  1 - 05

A magam és segítõtársaim, valamint a kis kollektíva nevében kívánok
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET  a falu minden lakójának.

Hajrá Ináncs!!!
                                                                 Tisztelettel

Montvajszki Bertalan
SE elnök

         A 2012 / 2013 évi Bajnokság tavaszi kiírása

Sporthírek

A mérkõzések mindig vasárnapra esnek, 
a megadott idõpontban kezdõdnek. 

Elõtte két órával az ifjúsági találkozók 
meccsei indulnak. Remélem, a falu 
lakosai közül minél többen kilátogatnak a 
hazai mérkõzésekre, így buzdítva az 
ináncsi csapatot a gyõzelemre.
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          Húsvéti mese
Hol volt, hol nem, a Zsámbék melletti zsombékos réten élt három festõnyúl: Sára, Karcsi és Piroska. Sára sárga 

festõköpenyben sárga tojásokat festett, Karcsi kék köpenyben kékeket, Piroska piros köpenyben pirosakat.
Szorgalmasan dolgoztak, mert közeledett a húsvét. A zsámbéki tyúkok, nehogy odalegyen a becsület, kosárszám 

hordták nekik a tojást. A tyúkok mögött naposcsibék masíroztak. Apró csõrükkel õk is tojásokat görgettek.
A festõnyulak meg festettek, festettek és festettek. 
Lassan az egész rét megtelt száradó színes tojásokkal. Minden állat gyönyörködve nézte. A zsombékok alól 

békák bámulták boldogan, a füvek hegyérõl csigák lesték lelkesen, az ég tetejérõl röpködõ madarak számlálták 
önfeledten.

 Hess  innen!  kergette Sára a kíváncsiskodókat.  Meg ne lássam, hogy valamelyiktek hozzáér a tojásokhoz!
Nem is esett baja egyetlen tojásnak sem. Rendben ment minden  egészen addig, amíg Piroska csuklani nem 

kezdett.
Úgy kezdõdött, hogy Piroska elmerülten dolgozott. Egyszer csak megállt a kezében az ecset, annyit mondott, 

hogy:  Hukk!  és egy nagyot ugrott. Aztán visszahuppant, és akkor azt lehetett hallani, hogy: RECCS!
 Jaj, oda egy tojás! Egy szép piros tojás!  jajveszékelt Sára. Karcsi döbbenten hallgatott.
Piroska mondani akart valamit, de csak annyit tudott szólni, hogy:  Hukk!  és ugrott egy újabbat. Megint 

visszahuppant, és megint csak azt lehetett hallani, hogy: RECCS!
Aztán megint:  Hukk!  és megint: RECCS! És:  Hukk!  és: RECCS!
 Állítsd meg, Karcsikám!  könyörgött Sára.  Csinálj már valamit!
Karcsi rohant, és hozta Nyúl doktort.
A doktor máris vizsgálta volna Piroskát: 
 Semmi baj, mondd szépen, hogy:  Á!  ám Piroska egyre ugrált. Szegény doktor kénytelen volt együtt 

szökdécselni vele. Mikor Piroska azt mondta, hogy:  Hukk!  arra mind a ketten felugrottak. A levegõben a doktor 
megnézte Piroska torkát:  Semmi baj, mondd szépen, hogy:  Á!  Aztán mind a ketten visszahuppantak: RECCS-
RECCS! RECCS-RECCS!

 Semmi baj  lihegte a doktor.  Csak egy kis csuklás!  és elszelelt.
Piroska meg folytatta:  Hukk!  RECCS!...  Hukk!  RECCS!...
 Jaj nekünk, nem marad tojás!  siránkozott Sára.  Ilyen szégyent! Csinálj valamit, Karcsikám!
Karcsi a homlokára csapott:  Sót ide!  mert a nagymamájától hallotta egyszer, hogy a só jó a csuklás ellen. 
 És citromot ide!  kapott észbe Sára is, mert a dédmamájától hallotta, hogy a citrom jó a csuklás ellen.
Karcsi elfutott a zsámbéki öregtemplomhoz. A harangozótól kapott egy kis sót. Fordult, és nyargalt vissza máris 

a zsombékos rétre.
Sára elrobogott a zsámbéki Lámpamúzeumba. A gondnoknénitõl kapott egy fél citromot. Rohant vissza õ is 

Piroskához.
Piroska megnyalta a sót, és csak annyit mondott, hogy:  Hukk!  majd ugrott egyet: RECCS!
Aztán megkóstolta a citromot, és megint csak annyit mondott, hogy:  Hukk!  és megint ugrott egyet: RECCS!
 Ó, egek!  keseredett el Sára.
 Végünk van!  jelentette ki Karcsi.
Arra sompolygott a róka. Megérezte a nyúlszagot. Elrejtõzött a bokrok között, és bajszát nyalogatva figyelt.
 Melyik nyulat szeressem a három közül?... A kéket?... Az túl izmos! A pirosat?... Az túl ugrálós! A sárgát?... Az az 

ijedtségtõl egészen elgyöngült... Az jó lesz!  és kúszni kezdett Sára felé.
 Sára éppen könyörgõre fogta a dolgot:  Állj meg, állj meg, Piroskám!  Állj meg, mert megesz a szégyen!
 Miért a szégyen? Inkább majd én!  vigyorodott el a róka. Abban a pillanatban Piroska minden addiginál 

magasabbra ugrott és meglátta a rejtõzködõ ravaszdit.
 Róka! Róka!  kiáltotta, és az ijedségtõl menten elállt a csuklása.
 Menekülni!  kiáltotta Karcsi, mire mindhárman futni kezdtek. Zsámbék felé vették az irányt.
A róka nem merte a városig követni õket, mert félt, hogy a zsámbéki polgárok kiporolják a bundáját.
 Illa berek, nádak erek, legjobb, hogyha hazamegyek!  

gondolta, és sebtében eltakarodott.
Sára, Karcsi, a zsámbéki tyúkok meg a naposcsibék 

akkor vállukra ültették Piroskát, és úgy vitték vissza a 
zsombékos rétre, mint a nap hõsét. Piroska már nem csuklott, 
csak örömében szipogott egy kicsit.

Ha a Zsámbék melletti zsombékos réten jártok, 
különösen húsvét táján, nézzetek jól körül: talán meglátjátok a 
három festõnyulat. De óvatosan keresgéljetek, nehogy egy 
száradó színes tojásra lépjetek!

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

Gyermekoldal
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Ragaszd rá egy rajzlapra, színezd ki az ábrákat és a hátteret. 
Vágd ki a körvonal mentén, a fülecskéknél ragaszd össze! 

Nyuszilabirintus
A nyuszitól indulva keresd meg a kosárig vezetõ utat!

Húsvéti versek
(Ha még nem találtál volna)

 Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
 Tündérország kiskertjébõl rózsavizet hoztam.
 Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,
 Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
 Az illatos rózsavíztõl megnõnek a lányok,
 Zsebemben is elférnek a piros tojások.

              Van e háznak rózsabokra,
              nyúljék élte sok napokra,
              hogy virítson, mint rózsaszál,
              megöntözném: ennyibôl áll
              e kis kertész fáradsága,
              piros tojás a váltsága.

                                Ináncson is jártam
                                Mert pihenésre vágytam.
                                Nyuszikat láttam szaladni,
                                Szabad e a széplányt locsolni?

Itt a húsvét, eljött végre,
A szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájok.
Kit húsvétkor nem locsolnak,
Hervadt virág lesz már holnap.
Ne fuss el hát, szép virágom,
Locsolásért puszid várom!

Húsvét másodnapján 
az jutott eszembe, 
Locsolóvizet vegyek a 
kezembe. 
Megöntözzek vele 
egy árva ibolyát, 
És cserébe kapjak érte 
egy himestojást. 

Húsvét van,
Odakinn mosolyog az ég is.
Adjanak egy ezrest,
Mosolygok majd én is!

Gyermekoldal
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