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2 Az önkormányzat hírei
Tisztelt Ináncsi Lakosok!

Ebben az évben második alkalommal adunk tájékoztatást a 2013. év II. negyedévében, az önkormányzat 
település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatai, valamint a közös Hivatal területén végzett feladatainkról.

· Képviselõ-testület munkájáról:
A képviselõ-testület a második negyedévben a munkaterv szerint, ütemezetten ülésezett, így az eltelt 
idõszakban 3 ülést tartott.
A törvényi elõírásoknak megfelelõen a testület elfogadta az önkormányzat 2012.évrõl szóló zárszámadását, 
a Hernádvögyi Kft. 2012.évét értékelte, valamint beszámoltak az intézményvezetõk (óvoda, gyermekjóléti 
és családsegítõ szolgálat, védõnõi szolgálat) és az Ináncsi Közösségi Sportegyesület elnöke. A május 29.-i 
üléshez kapcsolódóan közmeghallgatást is tartott a képviselõ-testület.
A testület megállapította, hogy az intézmények és egyéb ellátások az elvárásoknak megfelelõen, 
törvényesen 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 egyensúlya, a mûködés feltételrendszere és helyzete. Jelentõs 
segítséget jelentett a kormányzati adósságrendezési eljárás, valamint az ÖNHIKI támogatás. Ennek 
eredményeként a 2012.évet - korábbi évek negatív egyenlege után  pozitív egyenleggel zártuk. Ez azt 
jelentette, hogy maradt valamennyi pénzeszközünk, melynek felhasználási kötelezettsége áthúzódott erre 
az évre.

Változások az intézményeknél:

?Óvoda
 Az ináncsi és a csobádi képviselõ-testület társulási megállapodásának eredményeképpen 2013. július 1.-tõl 
a két óvoda közös intézményben mûködik tovább. Az óvoda székhelye Ináncs, az intézmény neve: Ináncsi 
Óvoda. A tagintézmény 1 csoporttal Csobádon mûködik. Az intézmény vezetõje Rácz Zita, aki a képviselõ-
testület júniusi ülésén további 5 évre kapott vezetõi megbízást. 

Gratulálunk neki ezúton is!

?Gyermekjóléti és családsegítõ szolgálat:
Július 1.-tõl hatályba lépõ jogszabályi változások következményeként, a korábbi intézményrendszer  Encs 
és térsége társulás  felbomlott, ezért ezen idõponttól feladat-ellátási szerzõdés keretében, december 31.-ig 
továbbra is Encs Város intézménye látja el a feladatot, a korábbi alkalmazotti állománnyal, ez a személy 
Ináncson Újlacki Éva családgondozó. Év végéig a feladatellátás az eddigi, megszokott ügyfélfogadási 
rendben történik. A további feladatellátás mikéntjérõl változás esetén tájékoztatjuk Önöket.

?Sportegyesület:
Az Egyesület elnöke beszámolóját örömmel fogadta a testület, különösen azt, hogy a csapat felsõbb 
osztályba léphet. A képviselõ-testület lehetõségeihez mérten igyekszik anyagi és egyéb eszközökkel 
támogatni a csapat mûködését, részvételét az egyes mérkõzéseken. 

Ezúton is gratulálunk a csapat tagjainak és támogatóiknak!

?Hernádvölgyi Kft.:
Az önkormányzat  mint tulajdonos  által létrehozott és üzemeltetett Kft. az elmúlt évet eredményesen zárta. 
A vízmû üzemeltetés területén végrehajtott szervezeti változások nagyon sok feladatot róttak a dolgozókra, 
melyeknek maradéktalanul eleget tettek. A Kft. szakemberei jelentõs segítséget nyújtanak az önkormányzat 
Start közmunka programja mezõgazdasági projektjének a lebonyolításában. 
Az önkormányzati konyha átvétele rendben lezajlott, az üzemeltetés folyamatos és zökkenõmentes. A nyári 
idõszakban is 107 fõ ináncsi, 107 fõ csobádi gyermek nyári gyermekétkeztetését biztosítják, plusz ellátják a 
felnõtt szociális étkeztetést Ináncs, Forró, Fancsal, Csobád vonatkozásában is. 

Köszönjük a Kft dolgozóinak is a munkáját és pozitív hozzáállását.



4 Az iskola hírei

      Kedves Ballagók!

Hiszem azt, hogy az együtt 

eltöltött évek szép emlékei 

egész életeteken keresztül 

végigkísérnek benneteket és jó 

szívvel gondoltok majd vissza 

egykori iskolátokra. Bárhová is 

vigyen Titeket a jószerencse, 

soha ne szégyelljétek, honnan 

indultatok. Legyetek büszkék 

arra, hogy Ináncsi diákok 

voltatok. 

Õ r i z z é t e k  m e g  f i a t a l o s  

bájaitokat. Magatokon viselitek 

az  i f júság  hármas  nagy  

ajándékát: az értelmet, a 

szépséget és a mosolyt. 

A siker minden kulcsa a kezetekben van. Tûzzetek hát magatok elé nemes célokat, és érjétek el azokat.

„Ne csüggedj, hisz ifjú vagy,

S minden elérhetõ,

Ha van benned bátorság,

Remény, s szeretni erõ.” /Goethe/ 

Kívánom, hogy kísérje nevelõitek áldása utatokat: legyetek sikeresek és boldogok! 

Hírek az iskola életébõl

Június 15-én elköszöntünk végzõs diákjainktól. 

Ballagóink:

Benke Kinga
Glonczi Nikoletta
Gulyás Milán
Horváth Alexandra
Katona Kitti 
Kocsis Klaudia
Kõházi Tamás
Lakatos András
Lakatos Szabrina
Matkó Bianka
Oláh Bernadett
Ónodi Gina
Radácsi Ádám
Szûcs Alexandra
Tarnóczi Gergõ
Tóth Ádám

Szedlák Imre
Osztályfõnök
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Az önkormányzat a Start programban megtermelt zöldség-gyümölcs, valamint a sertéshús alapanyag 
biztosítását vállalta. Ezáltal is igyekszünk több éve szinten tartani az árakat, a térítési díjakat.

?Közfoglalkoztatás, szociális ellátások:
Az elmúlt évek jelentõs eredményeit és gyakorlati tapasztalatait alapul véve, ez évben jelentõs 
késedelemmel  a késõi tavasz miatt  de folytatni tudtuk a megkezdett közmunka programjainkat. Korábbi 
számunkban beszámoltunk arról, hogy ez évben is 4 alprogram folyik, 115 fõ foglalkoztatásával. 
Legjelentõsebb a mezõgazdasági program, majd a betonelem-gyártás, a belvízelvezetés és a tészta 
készítése. 
A Start közmunka programok támogatottsága továbbra is 100 %-os, mely tartalmazza teljes körûen a 
foglalkoztatottak bérét és járulékait, valamint jelentõs eszköz és anyag vásárlására is lehetõséget nyújt. Ez 
évben is sikerült további nagyobb értékû gépet vásárolni (pótkocsi, eke, aszfaltvágó gép, betonelemgyártó 
sablonok) valamint biztosított a munkákhoz az egyéb szükséges anyagok fedezete.
Ebben az évben ezek a programok végig mûködnek, az év eleji csúszások miatt van, ami 2014.február 
végéig.

?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. Megvalósítás határideje 
2013.09.30.

?KEOP típusú pályázatok között folyamatban van az ivóvíz-javítását célzó pályázat 2.üteme. 
Ezt benyújtottuk.

?IKSZT pályázatunkat ez év májusában  3 év elteltével  végre sikerült befejezni, bár a tavasz nem volt 
kedvezõ a munkálatokra, melyek különösen a külsõ terek és a parkoló kialakítására és burkolására terjedtek 
ki. Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Ináncsiakat, hogy sikerült a Közösségi Ház környezetét esztétikussá és 
komfortosabbá tenni, melyhez jelentõs erõfeszítésekre volt szükség minden közremûködõ részérõl.
 
Szeretnénk minden közremûködõ szervnek, a kivitelezõ cégnek, és saját helyi dolgozóinknak megköszönni a 
munkáját, melyet ebben a projektben nyújtottak.

Az elmúlt év végén benyújtottuk pályázatunkat az egészségház felújítására, mely az eltelt idõszakban 
elbírálásra került. Nagy örömmel tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy nyertünk közel 57 millió 
forintot ezen feladat megvalósítására, mely a körzet összes települése lakójának kényelmét, akadálymentes 
közlekedését fogja szolgálni és kulturált körülményeket fog nyújtani a jövõben. Ezt a pályázatot még az 
idén szeretnénk megvalósítani. A felújítás idejére a háziorvosi szolgálat a Hivatal mellé, a régi ÖNO 
épületébe (Kossuth út 28. szám) költözik, mely a háziorvossal egyeztetve lett. Az átmeneti 
kényelmetlenséget bizonyára mindenki tudomásul veszi majd, hiszen egy megújult épületet kívánunk 
átadni mindezért. Az idõpontról tájékoztatni fogjuk Önöket, de mielõbb szeretnénk megkezdeni a munkát.

Hivatalosan is átadásra került a játszótér, mely a kivitelezõ részérõl fennállt akadályok miatt idõbelileg 
jelentõsen csúszott. A nyár folyamán már a gyermekek birtokba vehették.

Önkormányzatunk nevében valamennyi ináncsi lakosnak a nyár hátralévõ idejére kellemes nyarat 
kívánunk.

Ináncs. 2013. július 30.

   Kiss Péter                                                                                                            Nagyné Halmai Katalin
polgármester                                                                                                                        jegyzõ
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Befejezõdött a 2012/2013-as tanév

Van egy mondás, miszerint: „Az vagy, ami a munkád! Ezt vési arcod redõibe a véghetetlen idõ…” Hát 
nézzük, hogy a mi tanítványaink bizonyítványába mit vésett az elmúlt esztendõ. 

194 tanuló fejezte be tanulmányait.   

Az 1. osztályban kiválóan teljesített 4 tanuló.

A további évfolyamokon: Kitûnõ lett: 31 fõ, jeles: 17 fõ.

Nyolc évi kitûnõ tanulmányi eredményéért 
Katona Kitti és Szûcs Alexandra a hagyományos 
jutalom kerékpárokat kapták ajándékul, melyeket 
Kiss Péter polgármester úr adott át. 

A többi szorgalmas tanuló osztályfõnökeitõl oklevelet 
és könyvjutalmat vehetett át. 

Gratulálunk eredményükhöz!

Az értékeléshez az is hozzátartozik, hogy nem csak a sikerekrõl kell szót ejtenünk, hanem a 
sikertelenségekrõl is.  Évismétlésre köteleztünk 7,  javítóvizsgára 5 tanulót.

Tanítványaink ebben az évben is sikeresen szerepeltek a tanulmányi és sport versenyeken. 

Közülük néhány eredményt emelnék ki: 

A Hernádszentandrási tehetségkutató versenyen ének kategóriában 1. helyezett lett Tyukodi Zóra 1. o. 
tanuló, Az állatok Világnapja alkalmából rendezett körzeti rajzversenyen különdíjban részesült Tyukodi 
Hanna 1. o. tanuló. Felkészítõ tanáruk Nagy Endréné. A „Fogarasi Napok” mesemondó versenyén 2. 
helyezést ért el Molnár Gergõ 2. osztályos tanuló. Felkészítõ tanítója Szarka Ferencné. Suli-guru   levelezõs 
versenyen 1. helyezett lett Juhász Petra 3.a osztályos tanuló. Felkészítõ tanára Szexerné Tóth Rita. Országos 
levelezõs környezetvédelmi versenyen 3. helyezést értek el: Árvai Csenge, Kavecsánszki Viktória, Somogyi 
Kamilla 6. o. tanulók. Felkészítõ tanáruk Gyermánné Mikola Irén. Papp Kinga 7. O. tanuló atlétikából 
körzeti versenyen 1. helyezést ért el, és a megyei döntõbe jutott. Felkészítõ tanára Kovács Benjámin.

Minden gyereknek és felkészítõ tanárnak gratulálok! 

A tanév jelentõs eseménye, hogy az iskola állami fenntartásba került. Sikeresen munkálkodtunk azon, hogy 
az átvétel ne okozzon fennakadást. Ennek köszönhetõen az iskola egész évben zavartalanul mûködött. 
Tavasszal egy hónapon keresztül tanfelügyelõk ellenõrizték az iskolát. Összegezõ véleményükben kiválóra 
értékelték a pedagógiai munkát.

Örömünkre szolgált, hogy pályázati segítséggel 40 gyerek kirándulhatott Budapesten. A nyáron 10-en a 
Siófokra, 25-en Telkibányára mehetnek pihenni. A Kirándulásokkal a szorgalmas tanulmányi munkát 
kívánjuk jutalmazni.   

Az elkövetkezendõ nyári napokra minden tanítványomnak jó pihenést, kellemes idõtöltést kívánok !

Nagy Endre
   Igazgató
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AZ ÓVODA HÍREI

 

                                                                            

Az óvoda hírei

Április 12-én a Láthatatlan Kötelék 
Alapítvány képviseletében Kristóf 
Adrienn játékos kutyás bemutatót és 
oktatást tartott óvodánkban. A gyerekek 
megismerkedhettek az ember legjobb 
barátjával, Adrienn szívesen válaszolt a 
gyerekek kérdéseire is. 

Április 16-17-én Vargáné Szabó Györgyi 
szakértõ vezetésével a szülõk Szülõi 
kompetenciafejlesztõ tréningen vehettek 
részt. A tréning jó hangulatban zajlott, 
nagyon hasznosnak ítélték meg a 
résztvevõk. 

Május 7-én Herczeg Mária bábanimátor, népi 
játszóház vezetõ volt a vendégünk, aki egy 
kedves mesejátékkal lepte meg a gyerekeket, 
majd kézmûves foglalkozást  tar tot t  
óvodásainknak.

Megtartottuk hagyományos ünnepeinket, rendezvényeinket: 
Anyák napja, Gyermeknap, Ballagás, évzáró.
Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás pályázata jóvoltából 
sporteszközöket kapott óvodánk, melyeket nagy örömmel 
vettek birtokba a gyerekek.
Gyermeknapi rendezvényünkre meghívtuk leendõ 
óvodásainkat is. Két ugrálóvár is rendelkezésére állt a 
gyerekeknek. 

2013. július 1-tõl óvodánk neve megváltozott: „Ináncsi Óvoda” elnevezésre. Szintén július 1-i hatállyal 
tagintézményünk lett a csobádi óvoda „Ináncsi Óvoda Csobádi Tagóvodája” elnevezéssel. 

A nyár hátralévõ részében mindenkinek kellemes idõtöltést, gyermekeinknek sok-sok, játékkal töltött 
szép napot kívánok!

Rácz Zita
          Óvodavezetõ
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Isten terve a család 

Hosszú évezredeken keresztül, amikor valaki családról beszélt, mindenki számára egyértelmû volt, 

amit mondott, hittõl, vallástól függetlenül. Napjainkban a szavak és a 

szavak által jelentett értékek válságát éljük  minden jelenthet mást, minden 

megkérdõjelezhetõ, a régi elavult és konzervatív, maradi. Az emberek nagy 

része, fásultságában és Istentõl való eltávolodásában - hogy kitörjön a 

mindennapok szürkeségébõl - igényt tart az újra (NEW, NEU) mindenben, 

mert a tegnapi már unalmas, divatjamúlt, elavult számára. A fejlõdést 

sokszor rosszul értelmezzük, s azt gondoljuk, hogy az tulajdonképpen nem 

más, mint a régi tagadása, s ebbéli tévedésünkben, sokszor életünk és 

boldogságunk alapvetõ értékeit tagadjuk meg, vagy próbáljuk saját 

elképzeléseink és a világ diktálta iránymutatások szerint átformálni azokat. 

Mondanom sem kell, hogy ez mindig rossz irányba visz, és az ideig-óráig 

tartó hamis boldogság, sok lelki és testi szenvedést és nyomort szül hosszú 

távon, az egyes ember és a közösség életében egyaránt.

Konkrétabban: Gondoljuk csak végig, hány és hány férfi és nõ él együtt házasság nélkül, mondván: 

„Ma ez már nem szokás”, „nincs szükség papírra”, stb., miközben szenvednek a bizonytalanságtól és 

kiszolgáltatottságtól.

Hány és hány gyermek szenved attól, hogy szüleik meg sem próbálják megmenteni válságba került 

kapcsolatukat, hanem az egyszerûbbnek tûnõ válást választják menekülve minden ígéret és kötelezettség, 

esetleg kompromisszum elõl, mit sem törõdve azzal, hogy milyen sebeket okoznak egymásnak és 

gyermekeiknek.

Hány és hány testvér, szülõ hidegül el egymástól, mert engedik, hogy a politika, a pénz, a különbözõ 

elvek és érdekek felülírják a szeretetnek a családokat összetartó erejét.

És folytathatnánk tovább a sort, hogy mennyi minden áll szemben és próbálja lerombolni azt, amit 

õseink a család fogalmán értettek.

Éppen ezért nagy szükség van arra, hogy az egyszerû szavak  

mint pl. „család”  által megjelenített értékeket, eredeti épségükben és 

szépségükben õrizzük meg, mutassuk meg a világnak, minden külsõ 

nyomás és elvárás, vagy éppen a báránybõrbe bújtatott hamis 

ideológiákkal szemben.

Minden józan gondolkodású keresztény embereknek, 

családonként külön-külön és együtt is, - mint egy nagy család  - 

életével és példájával nyilvánvalóvá kell tennie, hogy az, amit az 

Egyház a családról tanít, nem egy zárt kör elképzelése az emberi 

kapcsolatokról, hanem a teremtõ Isten terve, vagy ha úgy tetszik: az 

ember alapvetõ kódoltsága az örömre, kiteljesedésre, a férfi és nõ, 

szülõ és gyermek, testvér és testvér közötti kapcsolatokra vonatkozóan.

                                                                Tyukodi atya

Görög egyházi hírek



Kedves Olvasó!
Intézményünk életében a tavasz az elõzõ évekhez képest csöndesebb korszakot nyitott 
rendezvények szempontjából. A rendhagyó havazás gátját képezte a március 15-ei 
rendezvény lebonyolításának és a húsvéti készülõdéseknek. 

Ugyanakkor az édesanyákat már a nap is 
melegséggel  köszöntöt te  május  e lsõ  
vasárnapján. Az anyák napi ünnepségeket 
meghitt körülmények között rendeztük meg itt 
Ináncson, külön Forró és Fancsal településeken. 

Idõseink versekkel, dalokkal emlékeztek 
meg az anyaság csodájáról, 
a helyi rendezvényünket 
Paulin Ferenc és az Arany 
Acoustic zenés produkciója 
is ékesítette.
 Rendhagyóan ezen alkalommal a szociális gondozónõk saját készítésû 
ajándékkal lepték meg a szépkorúakat és a vendégváró asztalon az általuk 
készített házi sütemények fogadták a vendégeket.

A Közmûvelõdési Központ és Könyvtár mindennapjait a dolgos hétköznapok jellemezték az 
elmúlt idõszakban. Ináncs Község Önkormányzata, -mint az intézmény fenntartója- az Új 
Magyar Vidékfejlesztési Program keretében 18.908.729 Ft pályázati támogatást nyert 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására.
A beruházás eredményeként az intézmény környezete térköves burkolatot kapott, 
akadálymentes rámpa és mosdó, babakocsi- és kerékpártároló épült, lift létesítésére került 
sor, valamint teljes technikai megújulás valósult meg. A színpadon korszerû fény és 
hangtechnika került beszerelésre, számítógépek, nyomtatók és egyéb fontos eszközök 
beszerzésére került sor. Ennek eredményeként a mûvelõdési ház színvonalas és esztétikus 
helyszínt tud biztosítani a kultúrális eseményekhez, elõadásokhoz, oktatásokhoz és egyéb 
rendezvényekhez.

Az éven több alkalommal szerveztünk árusítást a nagyteremben, kiszolgáljuk a község többi 
intézményét (óvodás farsang, ballagás), tanfolyamok színtere (német nyelvi képzés), 
klubfoglalkozások otthona (kreatív kézmûves klub, varróklub), valamint legnagyobb 
örömünkre ebben az évben három esküvõ helyszíne volt a Közösségi Ház.

Ebbõl az alaklomból intézményünk minden dolgozója Sok Boldogságot Kíván Ákos Anett, 
Papp Anett, Sztrik Eszter, valamint választottjaik részére!

Ignácz Melinda
Intézményvezetõ

 8 Szociális és közmûvelõdési intézményünk hírei
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                                                  Az ifjú párok és meghívói idézeteik:
       

Szociális és közmûvelõdési intézményünk hírei

Sztrik Eszter 
(Póti-Sztrik Eszter) 
és 
Póti Attila 

2013. Július 13.

"Szerelem, 
ha egyik a másikát 
repülni hagyja, 
de ha zuhan, fél 
szárnyát kölcsönadja"

Papp Anett (Makrancziné Papp Anett) és 
Makranczi Szabolcs 

2013. Július 06.

Szerelem: 
     meghódítani, bírni és megtartani egy lelket,
amely annyira erõs, hogy fölemel bennünket,
s annyira gyönge, hogy éppolyan szüksége van 
reánk,
     mint nekünk õreá.

Ákos Anett (Kiss Anett) és Kiss Norbert

2013. Május 13.
"Fogadom: segítek, hogy szeress élni, hogy mindig 
gyöngéd leszek hozzád, és lesz elegendõ türelmem. 
Hogy beszélek, amikor azt kell, és hallgatok veled, 
amikor nem. Hogy a szíved melegében élek, és az lesz 
az otthonom."                                    (Fogadom c. film)

Ezúton gratulálunk még Szemán Líviának is, aki szintén ebben az évben kötötte életét szíve 
Választottjához.
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INÁNCS A  BAJNOK!!!

A felnõtt csapatok helyezési listája                                              góllövõ listája

                                                                                            Az utánpótlás csapatok helyezési listája                     góllövõ listája

         

Sporthírek

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

Gugolnak balról jobbra: Péter János, Pásztor Róbert, 
Poczkodi Gábor, Staviarszki Csaba, Balassa Norbert, 
Lengyel Zoltán
Álló sor balról jobbra: Csizmár József (vez. tag),Burkus 
László (vez. tag), Füleki Csaba, Papp József, Váradi Attila, 
Szalánczi István, Ónodi Máté Csaba, Glonczi Árpád, 
Nemesházi Norbert, Nagy Ádám, Sárkány Attila, Zeher 
Ferenc, Gál Máté, Montvajszki Bertalan(SE elnök)
A képrõl lemaradt: Trinácz Gábor(kapus), Csizmár Attila, 
Kádas Péter,Csizmár Roland, Csizmár Szabolcs(vez. tag), 
Német László(vez.tag), Hajdú József(vez.tag)

  

                                                             Tisztelettel

Hajrá Ináncs!!!               Montvajszki Bertalan
SE elnök

Tisztelt Ináncsi Lakosok!
Tájékoztatómat számomra 

örömteli eseménnyel kezdem: véget 
ért a 2012-2013 évi labdarúgó 
bajnokság, amelyet Ináncs felnõtt 
csapata nyert meg, végig a tabella elsõ 
helyén állva, 51 ponttal, több lõtt 
góllal. Az örömöm akkor lett volna a 
fellegekig érõ, ha az utánpótlás 
csapatunk is megnyerte volna a 
bajnokságot, de õk is a tabella élén 
voltak végig, csak az utolsó 
fordulóban csúsztak le a 2. Helyre, 

megelõzte õket a mindkét csapatunk nagy riválisa: Hidasnémeti.
A bajnokság gólkirálya is csapatunk tagja: Ónodi Máté Csaba.

Maximálisan gratulálok mindkét csapat játékosainak az odaadó, rendületlen játékukért. Nagy szívvel és annál 
nagyobb akarattal küzdötték végig ezt a húsz mérkõzést, esõben, sárban, hidegben és a még néha elõforduló hóban is, 
amiért külön dicséret illeti a csapatokat. A sok munka meghozta a gyümölcsét, 2008 után ismét a megyei II. osztályban 
fog szerepelni a csapatunk. 

Ezek az eredmények nem jöhettek volna létre, ha fõ támogatónk, az Ináncsi Önkormányzat nem ilyen 
odaadóan, minden nehézség ellenére is felvállalta az anyagi háttér megteremtését. Ezért maximális köszönetemet 
fejezem ki magam, játékosaim és szurkolóim nevében az Önkormányzat minden vezetõjének és a képviselõtestület 
minden tagjának. Az Önkormányzat mellett köszönöm mindenkinek a munkáját, aki valamilyen szinten támogatta és 
segítette a csapatot és a munkámat, hogy ezt a szép sikert közösen elérjük a csapattagokkal, vezetõkkel, 
támogatóinkkal, és nem utolsó sorban a futballszeretõ szurkolókkal. Köszönet illeti az öltözõ helyiség takarítóit, a 
pályakarbantartóit (Fûnyírók, pályafestõk), a szállító busz vezetõjét, valamint a hazai mérkõzések felvételeit elkészítõ 
videóst. 

Mindenkinek megköszönöm az éves munkáját!
Az elkövetkezõ idõszakra is várnám mindenki 
odaadó támogatását, segítségét.
Szeretném közölni a lakossággal, hogy 
Pártoló tagsági igazolványt szeretnénk kiadni az 
ináncsi csapat javára, ami 2.000 Ft-os értékben 
jelenne meg, s szeretném, ha minél többen 
megvásárolnák, ezzel segítenék a csapat 
munkáját, fennmaradását.

Várnám a vállalkozók támogatását is, olyanokat, akik társadalmi 
adójuk egy részét az Egyesület számára tudják felajánlani. A 
továbbiakban is várom az adó 1 %-át, ha azt az inácsi csapat 
megsegítésére ajánlják fel, megköszönöm minden adózó 
állampolgárnak és ináncsi lakosnak. 
A jövõre nézve kérem a segítségüket. Köszönöm!
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Mentovics Éva: Ki csente el a színeket?

Kora reggel volt. A nyári Nap ébredezõ sugarai még csak éppen hogy kibújtak horizont peremén nyújtózkodó dombok mögül. 
- Azt hiszem, ma ismét csodálatos napunk lesz - mosolygott csillogó tekintettel a Napocska.  Körbepillantott a hegyes-dombos 
vidéken, majd arrébb terelt néhány - már kora reggel rakoncátlanul ficánkoló - felhõgyereket. 
- Sem esõ, sem pedig zivatarfelhõt nem látok közeledni  azzal kibújt a bárányfelhõ-paplan alól és szép komótosan elindult, hogy ismét 
mosolyt varázsoljon az emberek arcára.
Amikor felkelt a Nap, Harmat Tündér már javában serénykedett. 
Lenge kis ruhácskájában olyan légiesen reppent egyik kertbõl a másikba, kecses ívû kis kancsójából parányi harmatcseppeket hint 
mindenfelé. Nyomában már ébredeztek a növények, a virágok kelyhében összegyûlt harmatcseppekben pedig a korán kelõ kis 
bogárkák mosták ki szemeikbõl az álmot.
- Nem telik el úgy nap, hogy ne csodálkoznék rá valami újdonságra lelkendezett, amint megpillantotta barátnõjét, a kis Hajnal Tündért.
- Legjobban azt élvezem, amikor odaérkezem ahhoz, az erdõ közelében lévõ házhoz. A kertjében kora tavasztól késõ õszig pompáznak 
a szebbnél szebb virágok. Némelyiknek olyan kellemes, bódító illata van, hogy még Szellõ Tündér is örömét leli benne. Gyere velem! 
Megmutatom neked is azt a pompás kertet.
- Szívesen megnézem, hiszen én is nagy rajongója vagyok a virágoknak  mondta örömmel Tavasz Tündér, miközben barátnõje után 
reppent.
- Igazán jó emberek élhetnek ott, hiszen szeretettel, és odaadással gondozzák a növényeiket. A két kisgyermek pedig boldogan segít a 
szüleinek minden kerti munkában. Az is elõfordul, hogy teljesen egyedül serénykednek a virágok körül. 
Miközben az erdõ felé repültek, Harmat tündér egyfolytában szórta, szórta a körülöttük lévõ növényekre az üdítõ, hûs 
harmatcseppeket.
- Már ide is érkeztünk  mutatott egy ház felé a kis tündér.
- Jaj, mi ez a szörnyûség? - kapott rémülten a fejéhez és ijedtében még a harmatvizes korsót is majdnem kiejtette a kezébõl.
- Hol vannak a pompás virágok, fák, bokrok? És hol van a szép, zöld, süppedõs pázsit? Ez borzasztó! Eltûntek a színek… csupa fekete 
minden.
Éppen akkor ért oda Szellõ Tündér.
- Nahát! Miféle gonosz manó mûvelhetett ilyen csúfságot?  ámuldozott, hiszen õ is örömmel látogatta meg a szép, gondozott kertet 
naponta többször is.
- Gonosz manó? Mintha te tudnál valamit… - vonta össze gyanakvón a szemöldökét Hajnal Tündér.
- Tudni ugyan nem tudom, de sejtem. Tegnap délután néhány huncut kis koboldgyerek arról beszélgetett, hogy vezetõt választanának 
maguk közül. Természetesen mindenki saját magát szerette volna megszavaztatni vezérnek, így hát nem tudtak dönteni. Annyiban 
maradtak, hogy azt fogják megválasztani e fontos posztra, aki ma estig a legnagyobb huncutságot követi el.
- Jó, jó. De ebbõl hogyan következtetsz arra, hogy ezt a gonoszságot közülük követte el valaki?  faggatta izgatottan Tavasz Tündér.
- Egyszerû. Tegnap este láttam az egyik kis koboldot, amint az erdõ mélyén csordogáló pataknál ücsörgött. Nagyon izgatottan és 
elmélyülten tanulmányozott egy õsrégi könyvet, melynek a címe az volt, hogy: Varázskeverékek átváltoztató varázslatokhoz. Akkor 
még nem is tulajdonítottam neki komolyabb jelentõséget. De reggel ismét találkoztam a kis kobolddal, amint ebbõl az irányból szaladt, 
kezében egy sötét, festékes doboznak tûnõ valamivel. Néhány perc múlva pedig, amikor megpillantottalak benneteket, már ez a 
rettenetes látvány tárult a szemem elé.
Elreppentek a szomszédos erdõ felé. Meglepetten tapasztalták, hogy a vén tölgy alatt már javában tanácskoztak a kópé kis koboldok.
Kacarászva mesélték egymásnak, hogy ki milyen csínyt követett el. A haszontalan kis lurkóknak még a hang is a torkukon akadt, 
amint megpillantották a feléjük közeledõ idõs koboldokat.
- Ugye nem szeretnétek, ha a gonosz varázslataitok miatt el kellene hagynunk az otthonunkat? Több száz éve élünk már itt 
békességben, az emberek szomszédságában. Gormon, a fõkobold éppen most indult útra, hogy visszaváltoztassa az erdõ mellett lévõ 
virágoskertet. Valljátok be õszintén, ki volt az, aki elcsente a könyvtárból az Átváltoztató varázslatok könyvét?
A kis koboldok lehajtott fejjel, megszeppenve álltak, de senki nem vállalta magára a gonosz varázslatot. 
- Úgy, szóval nem jelentkezik önszántából a bûnös. Akkor kénytelen vagyok valami fondorlattal rájönni. Ne izguljatok, nem történik 
semmi furcsaság. Legalábbis annak biztos nem lesz meglepõ, aki elkövette azt a gonosz csínyt  figyelmeztette õket és már emelte is a 
magasba apró kezeit, majd a kis koboldok felé mutatva rákezdte:

 - Piros, fehér, lila sárga -
potyogjon le mind a sárba!
Cipõd kékje, ruhád zöldje -
hulljon alá mind a földre!
Ne higgyétek, hogy ez átok…
fekete színt küldök rátok

Amikor az utolsó szó is elhagyta az ajkát, az összes kis koboldról eltûntek a színek. Legnagyobb rémületükre még az arcukon 
végigcsordogáló könnycseppjeik is koromfekete színûek voltak.
- Ugye, nem is olyan mókás dolog feketének lenni? - szólalt meg Darmin, a rangidõs kobold.
- Egy kis idõ múltán visszatérnek rátok a színek. Na persze nem mindenkire - egy valaki sajnos továbbra is fekete marad. Az, aki 
elkövette ezt a rosszaságot  pillantott rájuk komor tekintettel.
- No, most már látom, hogy ki volt a bûnös. Éjfélkor összeül a Kobold Tanács. Ott fogjuk eldönteni, hogy milyen büntetést szabjunk ki 
rád. Addig is ilyen fekete maradsz. Utána pedig csak akkor térnek vissza rád a színek, amikor letöltötted a büntetésed és õszintén 
megbánod, amit tettél.
A kis tündérek megkönnyebbülten egymásra mosolyogtak, majd visszareppentek az elcsúfított virágoskert felé. Mire odaértek, a kert - 
Gormonnak, a fõkoboldnak köszönhetõen - már ismét a régi színeiben pompázott. 
Hajnal Tündér boldogan hintette szét felette a napfényben megcsillanó harmatcseppeket. Még éppen idõben, hiszen a két kisgyermek 
vidám kacagással szaladt ki, hogy ezen a verõfényes reggelen ismét köszöntsék kedvenc növényeiket.
     Arion pedig valóban megbánta az általa csak apró huncutságnak gondolt koboldcsínyt. Ezután soha többé nem kísérletezett olyan 
csínytevéssel, amivel másnak szomorúságot okozott volna.



Lepkeröptetõ
Színezd ki a pillangókat! Vágd ki õket! Kettõt - kettõt ragassz szembe egymással úgy, hogy egy 

kb. 50 - 60 cm-es erõs cérnát is ragassz közzéjük.A cérnát kb középtájon kösd hozzá egy 
hurkapálcához vagy egy 30 - 40 cm-es botocskához. 

Ha szaladsz vele, szépen fognak röpködni a pillangók!

Kellemes nyári szórakozást kívánok mindenkinek a játékhoz!

Kis pillangó, picike,
Ne légy mohó, szállj ide!
Tarka-barka szárnyadon
Gyönyörködöm én nagyon.
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