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Szeretettel köszöntjük 
az óvoda és iskola Ballagóit!

Ináncs Község
 Önkormányzata

Kiss Péter
Polgármester



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Ináncsi Lakosok!

Legutóbb húsvét elõtt jelent meg helyi újságunk, az eltelt idõszak önkormányzati eseményeirõl, aktuális 

információkról szeretnénk tájékoztatást adni Önöknek.

· Képviselõ-testület munkájáról:

A képviselõ-testület a nyári szünetet megelõzõen június végén tartott ülést, melyen az Arany János Általános 

Iskola, az Ináncsi Óvoda, valamint a Közmûvelõdési Központ és Könyvtár intézményi beszámolóit tárgyalta 

meg és fogadta el. A testület az intézmények mûködésével elégedett, azok magas tárgyi és szakmai 

színvonalon szolgálják a lakosságot. 

Valamennyiünk elõtt ismert, hogy szinte mindegyik intézményünk térségi szerepkört tölt be. Iskolánk már 

évtizedek óta körzeti iskola, mely az utóbbi évek pályázatainak köszönhetõen a mai kor elvárásainak 

megfelelõ, minden tekintetben magas színvonalú szolgáltatást nyújt az ide járó gyermekeknek. Óvodánk 

szintén megújult, úgy külsõleg, mint tárgyi eszköz állományában és nem utolsó sorban szakmailag magas 

színvonalon mûködik. Mára már elértük, hogy az Ináncsi Óvoda vonzó lett a szomszéd településeken 

mûködõ kisebb intézményegységeknek, elõször a csobádi, majd 2015. szeptember 1.-tõl a 

hernádszentandrási óvodai csoport is az intézményünkhöz csatlakozott. A három település (Ináncs, Csobád, 

Hernádszentandrás) együttmûködése folyamatosan újabb területekkel bõvül, mindhárom település 

lakossága és önkormányzata megelégedésére. Közmûvelõdési intézményünk a lakosság egyre szélesebb 

körét kiszolgálva hasznosan és jól mûködik, igyekszik kiszolgálni minden korosztály igényét, ehhez jól 

hasznosulnak az IKSZT mûködési körébe sorolt rendezvények és szolgáltatások.

A nyár folyamán a képviselõ-testület nem ülésezett, azonban az önkormányzati feladatok végzése 

folyamatosan történt.

Pályázati forrásból (közel 4 m Ft-ból) további 5 db térfigyelõ kamera felszerelése történt meg a nyár végére 

településünkön, így a kamerák száma 7-re nõtt. Az új rendszer próbaüzeme jelenleg folyik, a település 

közbiztonsága szempontjából jelentõs elõrelépés történt. 

Hazai pályázati forrásra nyújtottunk be igényt a nyár folyamán a közétkeztetést biztosító konyha és 2 db 

önkormányzati út felújítására. Mindét pályázatunk tartalék listára került, mivel a pályázati keret összeg az 

igényekhez képest nagyon alacsony volt. 

Az elmúlt években elindított Start és egyéb közfoglalkoztatási programok tovább folynak, jelentõs 

felújításokat és egyéb munkákat végeztük el, melyekrõl az alábbiakban számolunk be.

· Közfoglalkoztatás:

A 2015.évi Start közfoglalkoztatási programok március 1.-én és 16.-án elindultak, a harmadik ütem indulása 

április elsõ napjaiban történt.

Az elõzõ lapszámban részletesen ismertettük az egyes programelemeket, a foglalkoztatni tervezett 

létszámot és a kapott támogatási összegeket.
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Az év során  napjainkban is  jelentõs számú, 160 fõ foglalkoztatása történik. Legnagyobb létszám a 

mezõgazdasági programokban van foglalkoztatva. Ebben a körben növénytermesztés és állattenyésztés 

zajlik továbbra is. Jelentõs fejlesztést tudtunk megvalósítani egy új, korszerû, fûthetõ, polikarbonátból 

készült növényház megépítésével, mely idõtálló, több évre szól. Ez a beruházás 7 m Ft-ból valósult meg.

Sikeresnek bizonyult az anyakoca állomány beállítása, ahol napjainkban már megszülettek az elsõ utódok, 

jelenleg 3 anya, átlagban 10-11 fõs kismalac világra hozatalával.

A helyi sajátosságok programjai körében megtörtént a Polgármesteri Hivatal tetõ felújítása, külsõ 

szigetelése és színezése. A közintézmények sorában utolsóként ez az épület is korszerû és funkciójának 

megfelelõ külsõ formát kapott.

Ebben a programelemben terveztük a régi orvosi szolgálati lakás nyílászáró cseréjét, tetõ és külsõ 

szigetelését, mely munkálatok jelenleg is zajlanak. A településünk központjában lévõ, ezen épületnek új 

funkciót szán a képviselõ-testület, természetesen a lakosság minél magasabb szintû kiszolgálása a cél. 

Folyamatosan történik a tésztakészítés a konyha számára, valamint a betonelemek és térkõ gyártása a 

különbözõ helyszínekre a település karbantartása körében. Jelenleg az óvoda és iskola elõtti közterületen 

térburkoló elemekbõl parkoló kialakítása folyik. Elkezdõdött az Ady E. úti árok tisztítása.

Újabb buszváró készült a vasúti átjáró település felõli oldalán.

· Egyéb munkálatok

Az óvoda beázástól veszélyeztetett utcai frontján elvégeztettük a tetõ bitumenes lemezzel való átfedését, 

mely az éves költségvetés terhére történt. 

· BURSA pályázat

Önkormányzatunk 2015.évre is csatlakozik a BURSA felsõoktatási támogatáshoz.

A részletes pályázati kiírást a késõbbiekben hirdetményben, valamint a település honlapján közzétesszük: 

.

· Adó befizetés!

Felhívjuk a Tisztelt adózók figyelmét, hogy a II. féléves helyi adó kamatmentes befizetési határideje 

szeptember 15.-én lejárt. Köszönjük azoknak a lakosoknak a befizetéseit, akik kötelezettségeiknek a fenti 

határidõre eleget tettek. Kérjük, hogy aki nem rendezte tartozását, vagy elmaradása van az elõzõ évekrõl, 

keresse fel a Hivatal adóügyi ügyintézõjét, mivel a behajtásokat egyébként folyamatba tesszük. Kérjük 

megértésüket és együttmûködésüket.

Ináncs, 2015. szeptember 25.

              Kiss Péter                                                                                 Nagyné Halmai Katalin

            Polgármester                                                                                               jegyzõ

 

www.inancs.hu
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Hírek az iskola életébõl

2015. szeptember 1-én kezdetét 

vette az új tanév. 189 tanuló lépte át 

az iskola küszöbét. A tanévnyitó 

mûsort a legkisebbek adták. 

Lényeges újdonságai az idei évnek a 

m i n d e n n a p o s  t e s t n e v e l é s  

kiterjesztése valamennyi osztályra, 

és az új kerettanterv bevezetése.  

Augusztus 24-26 között a nevelõ-

testület a környezeti nevelés téma-

körében módszertani továbbképzésen 

vett részt Galyatetõn.

Szeptemberben a TÁMOP-3.1.4-C 

pályázat keretén belül erdei iskolai 

táborozást szerveztünk a 4. osztá-

lyosoknak Telkibányára. A gyere-

kek megismerték az erdõ növény és 

állatvilágát, sokat játszottak, és 

megtekintették a település neveze-

tességeit.
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Másik folyamatban lévõ pályázatunk 

(TÁMOP-3.1.4-B) kapcsán közös 

sportdélután tartottunk a szülõkkel. 

Használatba vettük az elnyert esz-

közöket és berendezéseket.

Október 6-én az iskolarádióban emlékeztünk 

az Aradi-vértanúkra. A mûsort Szedlák Imre 

tanár úr állította össze.

Október 22-én 13.00-kor tartjuk nemzeti ünnepünket az 1956-os Forradalomra és Szabadságharcra 

emlékezve. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Az õszi szünet október 26-tól október 30-ig tart. A szünetre tanítványaimnak és kollégáimnak kellemes 

pihenést kívánok.

                Nagy Endre
                   igazgató
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Az Ináncsi Arany János Általános Iskola tanulói a 

„Köznevelés az iskolában” TÁMOP pályázat 

Partnerség és hálózatosodás modul részeseként 

érdekes programokat valósítottak meg április és 

május hónapokban.

A projekt célja az volt, hogy diákok, szülõk, civil 

szervezetek bevonásával olyan rendezvényt 

valósítsunk meg közösen, amely napjaink egy-egy 

problémájának megoldására hívja fel a környezetünk 

figyelmét. Szervezõi csapatunk ápril isban 

Szenvedélyek prevenciójáról szervezett esemény- 

napot. A projekt keretében elõadás és közösségi beszélgetés során tájékoztatást nyertek a résztvevõk a 

káros szenvedélyek személyiség és környezetromboló hatásairól. Számos tévhitet sikerült eloszlatni. A 

program további részeként óriásplakátot festettek iskolánk tanulói, illetve a Baktakéki Általános Iskola 

tanulóival közös táncházat szerveztünk. 

Nagyon népszerû volt a sportdélután, amikor az 

ináncsi és baktakéki szülõk, diákok csapatai egymás 

ellen teremlabdarúgó mérkõzéseket játszottak.

Iskolánkban hagyomány a madarak és fák napjáról 

történõ megemlékezés. Május hónapban Madarak és 

Fák napja megemlékezésünk részeként villámakciót 

szerveztünk iskolánk tanulóink bevonásával, a 

környezettudatos magatartás, szemlélet formálására.  

A flashmob  / villámakció / lényege, hogy néhány perc 

alatt élõképet alkottak a tanulók egy zöld fát 

megjelenítve és közben mûanyag palackokat 

tapostak laposra.

Szeretnék köszönetet mondani a partnerségért a 

Baktakéki Általános Iskolának, a helyi civil 

szervezeteknek: Szülõi Munkaközösség, Kimûvelt 

Emberfõkért Közalapítvány, Ináncsi Roma 

Önkormányzat, Ináncsi Közösségi Sportegyesület, 

Iskolánk Diákönkormányzata.

Intézményünk a projektben való eredményes 

tevékenységéért közösségi tér kialakítására 

gyümölcsfákat, bútorokat, társasjátékokat és 

sportszereket nyert el.
       

           Nagy Endre                                                                                                                 Kovács Benjámin
             igazgató                                                                                                                          koordinátor
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Az óvoda hírei

Elindult a 2015/2016-os nevelési év. 

Bõvült az intézményfenntartó társulás, 

szeptember 1-tõl a Hernádszentandrási 

Óvoda is csatlakozott hozzánk, így 

három feladatellátási helyen mûködik 

már az Ináncsi Óvoda.

Ináncson három, Csobádon és Hernád-

szentandráson egy-egy csoportban folyik a 

nevelõmunka. 

A nyár folyamán sor megtörtént a fertõt-

lenítõ nagytakarítás, valamint két csoport-

szobát festettünk ki. Elkezdõdött a tetõ 

felújítása, amely két ütemben valósul meg. 

                                                         Rácz Zita 

                                                  Óvodavezetõ
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Idõ Egymásra 

Egyházközségünkben, mint ahogy az elõzõ esztendõben, így a mostaniban is Hála Istennek, sikerült 

számos olyan rendezvényt, lelkigyakorlatot és egyéb más, közösséget építõ programot 

megvalósítani, mely egyfajta útmutatást, színességet és jó tartalmat hozott a megszokott hétköznapi 

életünknek. Úgy gondolom, akik ezt kihasználták, azok sokat gazdagodtak szellemileg és lelkileg is 

egyaránt. Sokszor megmagyarázzuk magunknak, hogy az ilyenekre nincs idõnk, mert el vagyunk 

foglalva otthoni ügyes-bajos dolgainkkal, ezért minden idõmet szinte valamilyen elfoglaltságnak 

szentelem, aminek igazából csak én és az enyéim örülnek. Ez az öröm sajnos sokszor önzõ öröm, 

mert másokkal nem osztom meg, ha pedig mégis, akkor szinte csak dicsekvéssel. Jó lenne, ha 

önzetlenül tudnánk másokkal is örülni és idõt szentelni egymásnak, mert egyszer nekünk is 

szükségünk lesz rá. Egymást építeni és gazdagítani kell. Örömöm sohasem lesz teljes, ha csak 

magamra gondolok, de még a bánatom is nehezebb, ha nem tudom kivel megosztani. Idõsebbeknél, 

akiknek a házastársuk már nem él, gyakran lehet tapasztalni az egyedüllét keserû voltát. Ezen pedig 

csak akkor tudunk enyhíteni, ha idõt szakítunk egymásra, és nem hagyjuk, hogy innen kezdve már 

csak a napokat számolják, mikor jön a vég. Olaszországban nagyon kevés idõsek otthona van. Ez, 

annak köszönhetõ, hogy a családok jobban odafigyelnek a tagjaikra, legyen az fiatal vagy öreg. 

Tudnak egymásnak örömet okozni és nagyokat ünnepelni, amiben ott van a szívük is. Ez már 

Németországra nem annyira jellemzõ, ott például rengeteg a szociális otthon, mert a fizikailag 

meggyengült és nem teljesítõ családtag már nem áldás, hanem teher, akitõl meg kell szabadulni. 

Sokkal hidegebb a családtagok kapcsolata, mint mondjuk nálunk. Lehet, hogy ez a jólét hibája, mert 

ha megvan mindenem, nem vagyok a másikra rászorulva.  Csak annyi legyen, amennyi a 

boldogulásomhoz szükséges, az ezen felüli sokszor már káros. Legyen a mi erõségünk továbbra is 

az egymás segítése és tisztelete, és ne váljunk szeretetünkben önzõkké. Többek között erre is tanít az 

Egyház, nemcsak szóban, hanem gyakorlatban is.

É r d e k e s s é g k é p p e n  

szeretném megemlíteni 

nagy vonalakban azokat a 

fontosabb eseményeket, 

amelyeket ebben az 

esztendõben meg tudtunk 

valósítani a kötelezõ 

egyházi ünnepeken kívül.

F e b r u á r b a n  m e n t ü n k  

z a r á n d o k l a t r a  

Máriabesnyõre és Vácra. 

Á p r i l i s b a n  

e l z a r á n d o k o l t u n k  

L o u r d e s b e ,  a  M á r i a  

jelenésének barlangjához. 
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Ugyancsak áprilisban a képviselõtestület 

Egerbe ment a nekik szánt találkozóra. 

Májusban volt az elsõáldozás.

Júniusban az Ináncsi templomban volt 

megrendezve az évfolyamom pappá-

szentelésének 11. évfordulója.

Júliusban Háromhutára mentünk a hittanos 
gyerekekkel táborozni. 

Augusztusban egyházközségi napot 

tartottunk. Az ünnepség a hívekért mondott 

szentmisével kezdõdött, és a plébánián tartott 

koncerttel és finom babgulyás 

megvendégeléssel folytatódott. 

Egyházközségünk annak örvendhet, hogy a 

templomunk Avilai Nagy Szent Teréz tiszteletére van 

felszentelve, és aki figyeli az eseményeket, az tudja, 

hogy ebben az évben Szt. Teréz ünnepli a születésének 

500 ik évfordulóját. Ennek kapcsán augusztusban a 

missziós napra a kármelita Rafael atyát hívtunk meg, 

aki igehirdetésével nagyon tartalmas és mély 

gondolatokkal gazdagított bennünket. Szeptemberben 

a három egyházközség ministránsaival, 35 tanulóval 

e l za rándoko l tunk  Egerbe  a  nek ik  szán t  

Ministránstalálkozóra. Októberben lengyel családok jönnek, akik családkatekézist fognak tartani és a 

templomban tanúságot tenni hitükrõl, majd ezt követõen október 18-án 11 órakor az egyházközség búcsúja 

lesz. Az ünnepélyes szentmisét egy Pannonhalmi bencés szerzetes, Henrik atya fogja celebrálni. Sok 

szeretettel várjuk a kedves híveket.

Puskárik Zoltán atya
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Indictio  az új év kezdete

Az indictio, a császári Rómában a provinciák 
adózásának megállapítása és kihirdetése, 15 évenként 
történt ünnepélyes keretek között. A provinciák 
helytartóinak ekkor beszámolót is kellett készíteniük a 
császári udvar felé. A rómaiak, az új esztendõ kezdetét is 
indictionak nevezték el, amit késõbb a kereszténység is 
átvett.

A történelem háromféle indictio számítást ismer:
- A császári vagy Konstantin félét, melynek kezdete 
szept. 24. vagy 28. volt.

- A konstantinápolyit, melynek kezdete szept. 1. 
Ez az, amit a keleti keresztény egyházak szokásba vettek.

- A római vagy más néven pápai indictiót, melynek kezdete jan. 1.
Az új évet egyházunk három ok miatt kezdi szeptember 1-én:
- Mert az Ószövetségben is õsszel kezdték az új évet.
- Mert a természet új éve is õsszel kezdõdik, a jövõ évi termés magjának elvetésével.
- Mert a hagyomány szerint, Krisztus Urunk e napon kezdte meg nyilvános mûködését, mikor 

a názáreti zsinagógában Izaiás próféta e szavait: „Az Úr Lelke rajtam, Õ kent föl engem.”  
értelmezve, nyilvánosan kijelentette, hogy e jövendölés Benne teljesedett be.

Mára a világi új év a római indictió szerint számítódik, de szép hagyományként megmaradt, hogy az egyházi 
év és az iskolakezdés továbbra is szeptember 1-én kezdõdik.

Végezetül egy indictio, jelentés az egyházközségünkrõl:

Az elmúlt években a Mindenható Isten kegyelmébõl, és a jó szándékú emberek imáinak,  
adományainak és segítségének köszönhetõen egyházközségünkben több elõrelépés is történt:

Birtokba vehettük a kápolnát, amibe padok, ikonok, szõnyegek, liturgikus eszközök kerültek és 
újultak meg.

Az egyházmegye segítségével parókia (plébánia) épületet vásároltunk Ináncson, ahol a mindenkori 
parókus lakhat, a görög katolikus hívek jobb ellátása érdekében. A parókiát belülrõl beköltözhetõvé tettük, 
garázst építettünk, s apránként a külsõ részt is befejezzük. Mivel az elmúlt négy évben sok rosszindulatú és 
buta pletyka kelt szárnyra a parókiával kapcsolatban, azok számára, akiknek ez nem egyértelmû, fontos 
megjegyeznem, hogy az épület nem a papé, hanem a görög katolikus egyházközségé!

Köszönöm mindenkinek az imáját, segítségét, pénzbeli adományát. Hála Istennek sokan voltak, akik 
szívesen áldoztak az egyházunkra.

Az egyházközség bevétele a perselypénzbõl, az egyházfenntartásból és a hívek adományaiból, 
célgyûjtésekbõl tevõdik össze. Ebbõl fizetjük a kápolna fûtését, világítását, ebbõl finanszírozzuk a 
fejlesztéseket és ebbõl kap a parókus fizetést, melynek jelenlegi összege: 50000 Ft/hó Ináncson és 25000 
Ft/hó Perén.

Az egyházfenntartás minimális összege 4000 Ft/év, amit minden önálló jövedelemmel rendelkezõ 
hívõnek fizetnie kellene. Sajnos többen vannak, akik egyáltalán nem fizetik. Kellemetlen meglepetésként 
értheti a híveket, ha  pl.: egy temetésnél derül ki, hogy több ezer forint elmaradása van valakinek. (2008-tól 
2015-ig számítva, ez 32000 Ft/fõ elmaradást jelent azoknak, akik nem fizetnek.) Akiknek elmaradásaik 
vannak, kérem, törekedjenek arra, hogy - akár több részletben  rendezzék azokat, hogy a késõbbiekben ne 
okozzon ez problémát! Ha egy közösség tagjai vagyunk, nem csak jogaink, hanem kötelezettségeink is 
vannak a közösségre vonatkozóan.

                                          Tyukodi Attila
                                           Parókus
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                                                                                                                                                                                                                               Kedves Olvasó!

Intézményünk tavaszi-nyári idõszakának nyitó 
rendezvénye az Anyák napja megünneplése volt. 
Az idõsek klubja tagjai hagyományosan megható 
versekkel emlékeztek meg a gyermeki létrõl és a 
szülõi szerep misztériumáról. A gondozónõk pedig 
saját készítésû ajándékkal és virággal köszöntötték 
vendégeinket.

Május közepén az intézmény aktív idõskorúi- 
beleértve a társtelepüléseket is- szép számmal 
vettek részt a hernádszentandrási Kihívás 
Napján, mely egy neves országos sportesemény, 
ahol Magyarország települései versengenek 
egymással a „legsportosabb település” címének 
elnyeréséért. Ebben a versenyben ellátottaink 
nagyon aktívan részt vettek és derekasan helyt 

álltak a szervezett Senior tornán való aktivitásukkal.

Júniusban egy emlékezetes kiránduláson 
vehettek részt a szépkorúink. Autóbusszal 
elutaztunk Kõkapura, ahol a gyönyörû 
környezet megcsodálása után erdei kisvasúttal 
utaztunk Pálházáig. Egy kellemes ebéd 
elfogyasztása után megtekintet tük a 
Sárospataki Rákóczi várat és múzeumot, majd a 
híres pataki kerámiákat is. A nap élményekben 
gazdag volt, így a buszon a fáradság ellenére 
szinte mindenkinek volt kedve énekelni, így a 
hazaút is jókedvben telt el.

Intézményünk igyekszik minél izgalmasabb és szórakoztatóbb szabadidõs programokat szervezni ellátottjai 
és érdeklõdõ vendégei részére, hiszen a közösségben töltött minõségi idõ olyan fontos éltetõ eleme az 
emberi szervezetnek és léleknek, mint a táplálék vagy a levegõ.
Mindezek ismeretében arra biztatok mindenkit, hogy pihenjenek aktívan, társaságban, intézményünk 
kötelékében. Programjainkkal, segítségnyújtásunkkal állunk szíves rendelkezésükre.

Tájékozódni személyesen intézményünkben (3851 Ináncs, Rákóczi út 7.) vagy Tel: 46/556-214, Web: 
 elérhetõségeken lehet.

                                                                                                                                        Ignácz Melinda
                                                                                                                                       intézményvezetõ

A nyár még két emlékezetes programot 
tartogatott. Az egyik egy strandlátogatás volt a 
Tiszaújvárosi Strand és Termálfürdõbe, ahol a 
résztvevõk kipihenhették magukat és 
feltöltõdhettek, a másik pedig az Ináncsi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából egy kulturális kirándulás volt Károlyfalvára, ahol a Rozmaring 
Dalkör népdalcsokorral köszöntötte az ottani vendégeket. A kirándulás lehetõségét ezúton is köszönjük 
Galambos Andrásnénak az INNÖ elnökének, illetve minden kedves dalkör tagnak, akik méltón képviselték 
településünket.

Az Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ immáron öt településen látja el 
tevékenységét, Ináncson, Forrón, Fancsalban, Hernádszentandráson és Csobádon, az idõsek nappali 
ellátásának, étkeztetésnek, házi segítségnyújtásnak és a gyermekjóléti szolgáltatásnak feladatellátásával.

www.inancs.hu

A Szociális Alapszolgáltatási Központ hírei
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Kedves Olvasó!

Az IKSZT helyszíni feltételeket biztosít a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
tájékoztatási pont mûködtetéséhez: Ennek kapcsán értesítjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Lenkei István Falugazdász intézményünkben tart fogadóórát minden 
csütörtökön 13.00-15.00 óra között. 
Akadályoztatása esetén kérem,  keressék a következõ telefonon: 20 / 567-4422.

A gyermekek számára szervezett 
egyik kiemelkedõ programunk a 
Közösségi Ház nagytermében 
megvalósuló Bábszínház volt, 
melyet szép számmal látogattak az 
óvodások és a kisiskolások.

Színházlátogatást szerveztünk a 
felnõttek számára a Miskolci 
Nemzeti Színházba, az Illatszertár 
címû elõadásra. A színdarab nagyon 
szórakoztató volt, így azt hiszem, 
mindenki kellemes élményekkel 
gazdagabban térhetett haza.

Az ifjúság aktivitásának köszön-
hetõen olyan öntevékeny módon 
megvalósult programokra is sor 
került, mint a balett-oktatás, a 
számítógépes játékok klubja (Xbox- 
party), táncház).

A z  a u g u s z t u s  2 0 - a i  
ünnepség megtartására ez 
alkalommal a templom-
kertben került sor, ahol 
Puskárik Zoltán Plébános 
Úr és Tyukodi Att i la  
Parochus Úr megszentelték 
az új kenyeret, majd ezt 
követõen ünnepi beszédet 
mondott Montvajszki Fe-
renc alpolgármester úr, 
verset mondott Szender 
Alexandra.

A kulturális és szabadidõs 
programokon túl az egész-
ség megõrzésére is gon-
dolva, egészségügyi szûré-
seket is szerveztünk az év 
folyamán. 

Kedves ináncsi Lakosok! 
Sok szertettel várjuk Önöket eseményeinkre, töltsék velünk szabadidejüket!

Ignácz Melinda
intézményvezetõ

A Közmûvelõdési Központ és Könyvtár hírei



13Sporthírek
Kedves Ináncsi Lakosok!
Röviden szeretném tájékoztatni Önöket az Ináncsi Labdarúgó Egyesület elmúlt idõszakáról. Szerencsésen 
befejeztük a 2014-2015-ös bajnoki évet a Megyei II. osztály Északi csoportjában. Egy kicsit csalódott vagyok 
ugyan, mert minimálisan elmaradtunk a kitûzött céltól, de sikerült a csoportban maradás, aminek nagyon örülök. 
Sajnos, azt láttam, hogy nagyon sok mérkõzésünket könnyelmûen vették a fiúk, és ezek az elhullajtott pontok a 
végelszámolásnál nagyon hiányoztak. Mindezek ellenére köszönöm a bajnokságban részt vevõ játékosaimnak a 
hozzáállást, támogatóinknak és segítõimnek az odaadó munkájukat.
Valószínûleg az eredményeink másképp alakultak volna, ha kevesebb a szombati mérkõzés, ugyanis a szezon 
több mint fele nem vasárnapra esett, ami nagyban befolyásolta a csapat összetételét. 
Mindezek ellenére beneveztünk a 2015-2016.os bajnoki évre, amelyhez az Önkormányzat támogatási 
hozzájárulása kellett, amiért köszönetemet fejezem ki. Ismét az Északi csoportban folytatjuk a küzdelmet, amely 
már augusztusban elkezdõdött. Csapataink összetétele nem változott, a régi játékosokkal indult a bajnokságnak. 
A felnõtt csapat játékosai: NAGY ÁDÁM, LENGYEL ZOLTÁN, GALAJDA ISTVÁN, ZEHER FERENC, 
GLONCZI RÓBERT, PAPP JÓZSEF, TÓTH DOMINIK, CSIZMÁR ATTILA, ÁRVAI MIHÁLY ERIK, 
SZOLNOKI GÁBOR, HORVÁTH ERIK, HORVÁTH RICHÁRD, ÓNODI MÁTÉ CSABA, BALASSA 
NORBERT, POCKODI GÁBOR, GECSE TAMÁS, SZLOBODNIK MÁRK. 
Az utánpótlás csapat tagjai: STEFÁN VENCEL, MAGYAR MÁTÉ, CSESZNIK LÓRÁNT, BIRTALAN 
GÁBOR, MOLNÁR LÁSZLÓ, MOLNÁR LÁSZLÓ II., ÓNODI ÁDÁM JÓZSEF, KISS JÁNOS, PÉTER 
EDWÁRD, PÉTER KRISZTOFER, MÁK KRISTÓF, TAKÁCS PÉTER, TAKÁCS BENCE, ALFÖLDI 
ALEX, MATTA KÁLMÁN, ÓNODI ROLAND, TRESZKÁN VIKTOR.
                     A felnõtt csapat eredményei a 8. forduló után:
Sajnos, jelenleg elég sok sérült játékosunk van, ami nagyban 
befolyásolja az eredményeink alakulását. 
8 fordulón vagyunk túl, ebbõl 6-szor voltunk idegenben, és 
ebben a bajnokságban is sokszor játszunk majd szombaton.  A 
felnõtt csapat jelenleg a 14., az Utánpótlás csapat pedig a 11. 
helyen áll.
            Az Utánpótlás csapat eredményei a 8. forduló után:
Kissé ugyan megcsúszva, de megkezdtük a megnyert 
pályázat megvalósítását. Eddig az öltözõ víz- és villany teljes 
újjászerelésén vagyunk túl, a helyiségek burkolása és a vizes 
helyiségek csempézése van folyamatban. Az elõtér 
járólappal való fedése is megtörténik még az idén. Belsõ 
festés, ablakcserék következnek majd, a zárás pedig a külsõ 
homlokzat festése, rendbetétele lesz. A pályán folyik a 
kispad csere, labdafogó háló kiépítése megtörtént, a mérete 30 x 5 m. A pályázatban szereplõ elektromos 
eredményjelzõ tábla is megvásárlásra került, csak a beszerelésére kell várakozni. A pályázat része még 2 db 2 x 3 
m-es mobil kapu hálóval, 4 db szögletzászló, valamint az internetes jegyzõkönyvek készítéséhez1 db laptop. 
Köszönöm mindenkinek, aki valamilyen módon segítette a munkámat. Köszönöm az Önkormányzat 
támogatását, valamint a fiúk hozzáállását a mérkõzésekhez. Megköszönöm az adók 1%-át, mellyel segítették az 
Egyesület munkáját. Nagyon fájó pont nekem, hogy olyan emberek kritizálják a munkánkat, akik nem tudnak 
semmiben segíteni, csak bántanak minket és játékosainkat. Azt kérem tõlük, engedjék, hogy végezzük 
segítõimmel ezt az egyáltalán nem hálás feladatot a 
lakóhelyünkért. 
Mindenkinek a segítségét, javaslatát elfogadjuk. 
Olyan vállalkozók segítségét szeretnék kérni, akik Társasági 
adójuk egy részét  Egyesületünknek 
át tudnák utalni, ez leírható az 
Adójukból. 
Elõre is köszönöm a segítségüket!
                                                 

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

     Hajrá Ináncs!
             Tisztelettel:
                Montvajszki Bertalan
                           SE  elnök



„Itt van az õsz, itt van ujra,

S szép, mint mindig, énnekem.

Tudja isten, hogy mi okból

Szeretem? de szeretem.”
                                  Petõfi Sándor

Megérkezett az õsz, ezért az alábbi faleveleket színezd ki az õsz szineire:
(Sárga, barna, vörös, piros, zöld)

Gyermekoldal14


	Oldal1
	Oldal2
	Oldal3
	Oldal4
	Oldal5
	Oldal6
	Oldal7
	Oldal8
	Oldal9
	Oldal10
	Oldal11
	Oldal12
	Oldal13
	Oldal14

