
I n á n c s i  H í r n ö k
2 0 1 7 .  J ú l i u s  X I V .  É v f o l y a m  2 .  S z á m

Szeretettel köszöntjük 
az óvoda és iskola Ballagóit!

Ináncs Község
 Önkormányzata

Kiss Péter
Polgármester



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Ináncsi Lakosok!

A nyári szünidõ és a hosszabb szabadságolási idõszak megkezdése elõtt szeretnénk tájékoztatást 
adni településünk aktualitásairól.

Képviselõ-testület és az önkormányzat munkájáról:

Képviselõ-testületünk a II. negyedévben is munkaterv szerint ülésezett. Az elmúlt hónapokban 
beszámoltak az önkormányzat ellátási és támogatási körébe tartozó civil szervezetek – 
Sportegyesület, Kimûvelt Emberfõkért Közalapítvány -, szolgáltatók – védõnõ, háziorvos -, 
valamint a saját Kft-énk. A testület értékelte a 2016. évi gazdálkodást, valamint május hónapban 
közmeghallgatást tartott.
Valamennyi civil szervezet és a szolgáltatók a lakosság megelégedésére, korszerû körülmények 
között végzik tevékenységüket. A lakosság részérõl panasz, bejelentés nem érkezett. 
Önkormányzatunk 2016. évben takarékosan és kiegyensúlyozottan gazdálkodott, nagy örömünkre 
szolgált, hogy az évet pozitív egyenleggel zártuk.
A testület a nyári szünetet megelõzõen július elején tart ülést, melyen az Ináncsi Arany János 
Általános Iskola, az Ináncsi Óvoda, valamint a Közmûvelõdési Központ és Könyvtár intézményi 
beszámolóit tárgyalja meg a testület. Mindenki elõtt ismert, hogy szinte mindegyik intézményünk 
továbbra is 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. (2013. évtõl állami fenntartásban, a KLIK 
által mûködtetve). 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 intézmény egységeknek, 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. Szociális intézményünk 2009 óta 3, jelenleg 5 települést lát el. 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 ülésezik, azonban az önkormányzati feladatok végzése 
folyamatosan történik. Az elmúlt években elindított Start és egyéb közfoglalkoztatási programok 
tovább folynak, jelentõs felújításokat és egyéb munkákat végzünk el, melyekrõl külön az 
alábbiakban számolunk be.

Közfoglalkoztatás:

A 2017. évi Start közfoglalkoztatási programok március 1.-én elindultak.
Az elõzõ lapszámban részletesen ismertettük az egyes program elemeket, a foglalkoztatni tervezett 
létszámot és a kapott támogatási összegeket.
Az év során – napjainkban is – jelentõs számú, közel 120 fõ foglalkoztatása történik. Legnagyobb 
létszám a mezõgazdasági programokban van foglalkoztatva. Ebben a körben növénytermesztés és 
állattenyésztés zajlik továbbra is. A helyi sajátosságok programjai körében jelenleg is folyik a régi 
orvosi szolgálati lakás belsõ felújítása, melynek elkészülte után az épületet közösségi célokra 
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kívánjuk hasznosítani. Szintén a közfoglalkoztatási programok keretében folyik a volt óvoda, 
jelenlegi tészta üzem épületének megújítása. Megtörtént a nyílászárók cseréje, tetõ héjazat 
bitumenes lemezzel fedése, valamint a külsõ szigetelés. Ebben az évben még további átalakítási 
munkálatok történnek az épület belsõ terében, melyet követõen tervezzük nagyobb mennyiségû 
tészta készítését, melyet kereskedelmi forgalomba szánunk. Ehhez jelentõs gépesítés történik majd.

Egyéb munkálatok
A tanév végével elkezdõdött a közétkeztetést biztosító konyhánk felújítása, melyet a tanév kezdetére 
szeretnénk befejezni.

Pályázatok
Az elmúlt évben benyújtott bölcsõde pályázatunk pozitív bírálati döntését várjuk. Idén is 
benyújtottuk igényünket az Ady út felújítására, ez még bírálat alatt van. A szabadtéri edzõpark 
pályázatról még nincs értesítés. Továbbra is pályázunk a konyhai eszközök további cseréjére és 
modernizálására.
Újabb ingatlant vásárolt önkormányzatunk, a Kossuth út 65. szám alattit, mely ingatlan 
hasznosítására (tájház, rendezvényporta, stb.) vannak elképzelések. 
Adó befizetés!
Felhívjuk a Tisztelt adózók figyelmét, hogy az I. féléves helyi adó kamatmentes befizetési határideje 
március 16.-án lejárt. A féléves befizetést határidõre teljesítõ adózóknak köszönjük a befizetéseket. 
Kérjük, hogy aki nem rendezte tartozását, vagy elmaradása van az elõzõ évekrõl, keresse fel a 
Hivatal adóügyi ügyintézõjét, az adó tartozások ütemezése, részletfizetés, fizetési halasztással 
kapcsolatos kérelmek benyújtása ügyében, mivel a behajtásokat egyébként folyamatba tesszük. 
Kérjük megértésüket és szíves együttmûködésüket.

Szemétszállításról:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szelektív szemétszállítás idõpontja a szolgáltató 
tájékoztatása szerint akként értelmezendõ, hogy az un. elsõ péntek a hónap elsõ teljes hetének a 
péntekje, a második péntek pedig értelemszerûen a következõ. Eszerint júliusban az elsõ péntek, 7.-
e lesz. Kérjük, ennek megfelelõen helyezzék ki a szelektív zsákokat.
Megértésüket köszönjük.
 Kérjük, hogy az ingatlanok tulajdonában, használatában történõ változásokat – esetlegesen a 
szolgáltatás szüneteltetését távollét, költözés, stb. miatt - továbbra is a Hivatal adóügyi 
ügyintézõjénél jelentsék be.

Nyári gyermekétkeztetés, diákmunka
Önkormányzatunk 2017.évben is igényelte a hátrányos helyzetû gyermekek nyári étkeztetési 
támogatását, mely ebben az évben már kötelezõ is, az összes tanszünetben. Településünkön 43 
napon keresztül, 55 gyermek részesül ingyenes, egyszeri meleg ebédben.
A konyha felújítás miatt, ebben az évben külsõ szolgáltatótól vásároljuk meg az ebédet, valamint a 
szociális étkeztetést is ebben a formában oldottuk meg a nyár végéig.

Minden kedves ináncsi lakosnak kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk.

Ináncs, 2017. június 27.

            Kiss Péter                                                                                 Nagyné Halmai Katalin
          polgármester                                                                                            jegyzõ
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Hírek az iskola életébõl
Április 12-én ünnepeltük a „Költészet Napját". Iskolai szavalóversenyt rendeztünk a Közösségi Házban. 
Tanulóink gyönyörû versekkel örvendeztették meg a hallgatóságot.

Május 8-án köszöntötték az alsó tagozatos 
gyerekek az édesanyákat. Anyák Napi 
ünnepségünket sok édesanya és nagymama 
tisztelte meg. Meghatódva hallgatták a verseket 
és dalokat.

Május 26-án tartottuk az iskolai Gyereknapot. A 
lebonyolításban nagy segítségünkre volt a 
Máltai Szeretetszolgálat. Ugráló várat hoztak, 
ügyességi versenyt szerveztek, és kézmûves 
foglalkozást tartottak. Az édességek sem 
maradtak el. A gyerekek jóízûen nyalták el a 
finom jégkrémet, s ették meg a csokoládét. 
Minden gyerek remekül szórakozott. 

Június 17-én elköszöntünk végzõs 
diákjainktól. 
Kedves Ballagó Tanítványaink!
„ Egy bölcs ember nem visz magával 
sok dolgot az élet útjára.
Térképe a bölcsesség, lelkesedését a 
csodákból meríti,
És ajándékként a szép emlékeit 
adja."
Ezekkel a gondolatokkal indítottuk 
útjukra növendékeinket.
Lezárult egy korszak, megszûnt egy 
meghatározó közösség. A pillanat 
azonban mégsem az elmúlásról 
szólt, hanem az új kezdetrõl. Arról a 
k e z d e t r õ l ,  a m e l y r e  e d d i g  
k é s z ü l t ü n k ,  a m e l y n e k  
eredményességét mostanáig készítettük elõ. Pedagógusként arra törekedtünk, hogy a nyolc év alatt ne csak 
tudás, hanem emberség, egymás megértése és tisztelete is kerüljön a tarisznyákba. Kértük, hogy a jövõben 
hozzák ki magukból a legtöbbet! Nem baj, ha nem mindenki váltja meg a világot. Ady Endrét idézve:

„Bár zord a harc, megéri a világ, 
Ha az ember az marad, ami volt: 
Nemes, küzdõ, szabadlelkû diák."

Mindenkinek tanulóbarát középiskolát, megértõ tanárokat és jó osztályközösséget kívántunk!

Befejezõdött a 2015/2016-os tanév

Egy mondás szerint: „Aki tanul az halad, aki lusta, az marad…"  

Az idén 186 tanuló fejezte be tanulmányit.   1.o - ban kiválóan teljesített 6 tanuló. A további évfolyamokon: 
Kitûnõ lett: 20 fõ, jeles:8 fõ. Gratulálunk eredményükhöz!

Az értékeléshez az is hozzátartozik, hogy nemcsak a sikerekrõl ejtünk szót, hanem a sikertelenségekrõl is. 
Hiányzása miatt osztályozó vizsgára utasítottunk: 1 fõt. Évismétlésre köteleztünk: 9, javítóvizsgára: 7 
tanulót.
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Tanítványaink ebben az évben is eredményesen szerepeltek tanulmányi versenyeken. Közülük néhány 
eredményt szeretnék kiemelni: 

Minden tanulónak és felkészítõ tanárnak gratulálok! 

Eredményes tanévet tudhatunk magunk mögött. A sikerekhez hozzájárult a szülõk segítsége. Köszönöm, 
hogy törõdtek a gyerekeikkel. 

Az elmúlt tanév fontos eseménye volt a negyedik osztályos gyerekek ingyenes úszásoktatása. A program a 
Szerencsi Tankerült támogatással valósultak meg. 

Év közben sokat dolgoztunk azon, hogy diákjainknak a nyáron is legyenek programjaik. Június utolsó 
hetében zajlott az egy hetes Erzsébet-napközis tábor kilencven tanuló részvételével. A program része volt 
egy egész napos kirándulás Debrecenbe. 

Az elkövetkezendõ nyári napokra minden tanítványomnak jó pihenést, és kellemes kikapcsolódást 
kívánok!                                                                                                                                 Nagy Endre

                                      Igazgató

Hernád-völgyi tehetségkutató verseny
1. helyezés: Juhász Petra 7.A. o.

Anyanyelvi vetélkedõ  Baktakék 
1. helyezés:  Ivádi Zsombor 6. O.
3. helyezés : Szender Alexandra

Szövegértés alapfokon  Baktakék
1.  helyezés : Szender Alexandra
4.    helyezés: Ivádi Zsombor

Körzeti megyei futóverseny, Körzeti döntõ
2. hely: Fülöp Tifani  IV. Kcs. egyéni lány
2. hely: Váradi Kálmán IV. Kcs. egyéni fiú
3. hely: Hudopkó Frida IV. Kcs. egyéni lány
3.    hely: Váradi Márió III: Kcs. egyéni fiú

Alsó tagozat Suliguru országos levelezési eredmények
Szender Róbert  4.o.  5. helyezés matematika 
Lengyel Simon  2.o.  5. helyezés magyar
Medve Szilárd   2.o   8. helyezés matematika
Csengõ Dávid    3.o.  5. helyezés matematika
Vasas Tímea      3.o.  6.  helyezés magyar

Az „ összefogás ereje 

avagy mi módon segíthetünk önzetlenül egy jó ügy érdekében?”

Az Ináncsi Arany János Általános Iskola 2016/2017-es tanévében, az elsõ és 

harmadik osztályban a mindennapos testnevelés keretében néptánc oktatás zajlott. 

A tanulók az év során sok táncot, népdalt tanultak. Felléptek az Idõsek napi 

rendezvényen, majd az anyák napján. Fellépõ ruha hiányában a produkció 

felemásnak tûnt.  Majd láss csudát!

Répásiné Madácsi Zsuzsanna szülõ felajánlásából megvásároltuk a ruha anyagát, 

a varróklub tagjai: Almássy Ferencné, Galambos Andrásné, Sztrik Istvánné, Varga 

Istvánné megvarrták azokat. A Német Nemzetiségi Önkormányzat vállalta a 

kötények elkészítését. A tanév végére a tanulók örömmel próbálgatták a ruhákat. 

Valóban összefogás volt, ami példaértékû, bizonyítva a jó szándékot, a 

segítõkészséget! Remélve azt, hogy a tanulók sok szép mûsorral kedveskednek 

majd kis közösségünknek.                        (Montvajszki Ferenc  néptáncoktató)
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Az Ináncsi Óvoda hírei
Április 11-én Nyílt napot tartottunk óvodánkban. Örömmel vettük, hogy mindhárom csoportban szép 

számmal voltak szülõk, akik kíváncsiak voltak arra, hogyan telnek a gyerekek napjai, mennyi minden 

történik az óvodában! 
Április végén az édesanyákat, nagymamákat köszöntötték a gyerekek, mindegyik csoportban kedves, 

hangulatos, meghitt esemény volt.
Ináncson június 2-

án, Csobádon 

június 8-án, 

Hernádszentandrás

on június 9-én 

megrendezésre 

került a ballagó 

ünnepség. 

Intézményünkbõl 

összesen 22 

gyermek kezdi el 

szeptemberben az 

iskolát (Ináncs 14 

fõ, Csobád 4 fõ, 

Hernádszentandrás 

4 fõ). 

Valamennyiüknek sok sikert, örömökben gazdag hétköznapokat kívánunk az iskolában! 
Természetesen a gyermeknapról sem feledkeztünk meg, mindhárom óvodában hangulatos, jókedvû 

gyermeknapot tartottunk, tele meglepetéssel! 
Ezúton szeretném megköszönni minden partnerünknek a nevelési év során nyújtott támogatást:
Ináncs, Csobád Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulása; Ináncs Község Önkormányzata; 

Csobád Község Önkormányzata; Hernádszentandrás Község Önkormányzata; Ináncsi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat; Ináncsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat; Csobádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat; a 

segítõkész szülõk.   

Tájékoztatom a Kedves Szülõket, hogy intézményünk a nyár folyamán 
augusztus 4-ig NYITVA tart!

Minden nap biztosított a játék, zene, hasznos tevékenységek. A konyha felújítása elkezdõdött, azonban a 

gyermekek ellátása, étkeztetése biztosított. 

Augusztus 7.  szeptember 1. között az óvodák zárva tartanak, ekkor történik a 
fertõtlenítõ takarítás, karbantartási munkák zajlanak, valamint elõkészítjük a 

következõ nevelési évet (dokumentumok, eszközök, jelek, stb).

Nyitás: szeptember 4. hétfõ.
Akik nem veszik igénybe a nyár folyamán az óvodát, azoknak is sok élményt, kellemes idõtöltést 

kívánunk a családdal! 
Mindenki vigyázzon magára a szeptemberi viszontlátásig! 

Rácz Zita 
óvodavezetõ
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A bolond szerzetes

Valamelyik távoli  

monostorban élt egy 

bizonyos „bolond” 

szerzetes. Valójában 

nem volt bolond, de 

mások annak tartották 

úgy tetteiben, mint 

szavaiban. Egy este a 

monostor elöljárója 

(az apát) magához 

hívta és megkérdezte, 

mivel telt a napja, 

mivel töltötte az idejét. 

A szerzetes így válaszolt:

 - Sok munkám volt, szentéletû atyám, úgy, mint a többi napon is, és ha a mindenható Isten nem segít, 

kicsiny erõmmel képtelen lennék megbirkózni ezekkel a munkákkal.

 - De mit csináltál, mivel foglaltad el magad? -  kérdezte zavartan az apát a szerzetest.

 - Mindenekelõtt -  folytatta a szerzetes -  két sólymot kellett õriznem, aztán két õzet kellett lefognom, 

és fegyelmeznem kellett két vadászebet. Emellett le kellett gyõznöm egy kígyót és meg kellett 

szelídítenem egy medvét. S ha még ez nem lett volna elég, gondoskodnom kellett egy beteg emberrõl.

 - Mit hordasz itt összevissza?  - kérdezte ingerülten az apát  - Ebben a monostorban nincsenek ilyen 

munkák. Most már tudom, miért mondanak egyesek bolondnak.

 - Nagyszerû, szentéletû atya, hagy tartsanak csak bolondnak.-  válaszolta alázatosan a szerzetes. 

- Ám ezek mindennapi munkák ebben a monostorban, és a te áldásoddal végzem azokat.

- Boldog ember, tisztára megõrjítesz! -  fakadt ki dühösen az apát, aki nem értette, mirõl beszél a 

szerzetes. -  Miféle munkák ezek, s ki mondta neked, hogy így csináld?

 - Isten mondta nekem, szentéletû atya, és engedelmeskedem a parancsának. A munkák, amelyekrõl 

kérdezel a következõk: a két sólyom, atyám, a két szemem, s állandóan vigyáznom kell rájuk, nehogy 

olyat nézzenek, ami sérti õket. A két õz a két lábam, s tartanom kellett õket, nehogy valamilyen gonosz 

dologba vigyenek. A két vadászeb a két kezem, amellyel csak a jót szabad tennem. A kígyó, amelyet 

legyõzök, és mindig le kell gyõznöm, a nyelvem, hogy ne beszéljen szükségtelenül és ne mérgezzen 

meg másokat. Végül a megszelídítendõ medve a szívem, amelyben nem szabad, hogy megjelenjék a 

gõg és az elbizakodottság. A beteg ember pedig, akirõl gondoskodnom kell, a testem, s törõdnöm kell 

vele, nehogy az érzékiség súlyos betegségébe essék. Szentéletû atya, érted,  mit tettem?

 - Gyermekem, te bölcs vagy, s nem bolond, mint mondják, a legbölcsebb közöttünk. Isten áldása 

legyen mindig veled, segítsen ebben a jó munkában!

Nicolae Voinescu
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Kedves Olvasó!
Intézményünk életében a Húsvét utáni idõszak elsõ 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. A programot az Ináncsi Arany János Iskola tanulói és az idõsek klubja mûsora tette 
felejthetetlenné.
A nyár további részében számos program megvalósítását tervezzük az intézmény tagjai számára. A 
rendszeres éneklésen és próbákon kívül szövést, fonást, varrást, lekvárfõzést, tornát szervezünk az ellátottak 
számára. Mindezeken túl az Ináncsi Német Nemzetiség Önkormányzatot intézményünk Rozmaring Dalköre 
képviseli a Károlyfalván megrendezésre kerülõ Regionális Német Nemzetiségi Fesztiválon- újabb 
programlehetõséget biztosítva az aktív kikapcsolódásra. Az õsz folyamán pedig szeretnénk bepótolni a 
tavasszal elmaradt hajókirándulást Tokajban.
Az Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ ellátási típusai között szerepel az 
Étkeztetés, Házi Segítségnyújtás, Idõsek Nappali Ellátása valamint a Családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatás.

Szívesen állunk rendelkezésükre!

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

Web: www.inancs.hu elérhetõségeken lehet.

Ignácz Melinda
Intézményvezetõ

Tisztelt Olvasó!

A Közmûvelõdési Központ és Könyvtár - IKSZT a szociális intézmény együttmûködésével lehetõségeihez 

mérten igyekszik minél több szabadidõs, szórakozási lehetõséget biztosítani a helyi lakosok számára.

A Könyvtár és Teleház 8.00-20.00 óráig áll a látogatók rendelkezésére minden hétköznap.

Mûvészi élmények nyújtása érdekében az év folyamán népi meseszínházat, bábszínházat szerveztünk az 
ináncsi Közösségi Házba.

A mûsort a felvidéki Kovács Marcell népzenész és Écsi 
Gyöngyi teológus, népdalénekes és népi mesemondó 
szolgáltatta. A televízióból is jól ismert kétszemélyes 
meseszínházukban a mesének, a szónak, a mozgásnak 
egyformán nagy szerepük van. Népi bábjátékaik, 
meseszínházaik a kicsiket és nagyokat egyaránt 
elbûvölik, mondandójuk a felnõtt társadalom felé is 
komoly üzenetet hordoznak. Nagy megtiszteltetésnek 
érzem, hogy településünkre is ellátogattak.

Nemzeti ünnepeinket igyekszünk méltó módon 
megünnepelni, elsõsorban a helyi gyermekek és felnõttek 
szerepvállalására építve, a közösségi összetartás növelése 
érdekében. 

A következõ ilyen jeles esemény az augusztus 20-ai ünnepség lesz, melyet ha az idõjárás engedi- a 
templomkertben kívánunk megrendezni a kenyérszentelõ szertartással együtt.

Várjuk Önöket szeretettel, ünnepeljünk együtt!
Ignácz Melinda
Intézményvezetõ

A Szociális Alapszolgáltatási Központ hírei
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  Kedves Ináncsi Lakosok!

Az utolsó tájékoztatásom óta  röviden szeretném ismertetni a labdarúgó csapat életében történteket. 
Lezárult a 2016-2017 bajnokság. 

Sajnos, a felnõtt csapatunk 
k i e s õ  h e l y e n  z á r t a  a  
küzdelmeket, ennek oka, hogy a 
tavaszi szezonra alapvetõ 
játékosaink estek ki, ami 
nagyon meghatározó egy 
együttes életében. Sérülések és 
magasabb osztályba igazolva 
gyengült meg csapatunk. 
Remélem és bízom benne, hogy 
t o v á b b i  k ü z d e l m e i n k e t  
ugyanúgy  a  Megye i  I I .  
osztályban tudjuk jõvõre is 
folytatni, amire a felsõbb 
vezetéstõl biztató reményeket 
jeleztek  felénk.  Köszönöm 

támogatónknak, az Önkormányzat vezetésének és képviselõ testületének megértõ, önzetlen 
támogatását. Köszönöm segítõimnek és családtagjainak odaadó és segítõkész munkájukat. 
Köszönetemet fejezem ki minden hazai mérkõzésünk megjelent szurkolóimnak és szeretném kérni 
mindazokat, akik kritikákkal élnek felém és játékosaim, segítõim felé, hogy  próbáljanak meg 
javaslatokat adni és segíteni a nem 
is olyan könnyû feladatok 
megvalósításában, mert kívülálló 
szemmel ez csak labdarúgás, nem  
tudják, hogy mennyi munkával, 
odaadással jár, hogy a csapat 
felszerelése orvosi igazolása, 
j á t ékengedé lye ,  u taz ta tása  
megvalósítható legyen. Nem 
utolsó sorban köszönetemet 
fejezem ki mindkét csapat  
játékosainak a 2016-2017-es 
szezonban való részvételért. A 
2017-2018-as bajnokságra 2017. 
július 8-ig kell nevezni, amit meg 
is fogok tenni, hogy azért ez az 
egyetlen lehetõség megmaradjon 
kis falunkban, ami fiatalokat és 
érdeklõdõket emel ki a monoton 
mindennapokból és hétvégi szórakozásra ad lehetõséget. 
Összességében köszönöm mindazoknak, akik próbálták 
segíteni munkámat.
Jó pihenést mindenkinek a jó meleg nyárra!

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
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Kedves Gyerekek!
Itt a nyár, a szórakozások ideje. Összegyûjtöttem néhány pillangóformát, amelyet ha 
kiszinezel, kellemesen eltölthetsz vele néhány órát. Ha veszed a fáradtságot, és átmásolod 
egyesével rajzlapra õket, kifested, kivágod õket, akár a szobád falát is kidíszítheted velük, 
amely amíg fent van, felidézi a nyarat számodra.
Kellemes idõtöltést kívánok hozzá!
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