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Hírek, események, beszámolók Iváncról
Ivánciaknak!

Wass Albert: Őszi hangulat
Mikor a hervadás varázsa
megreszket minden őszi fán,
gyere velem a hervadásba
egy ilyen őszi délután.

Hirdessük, hogy még kék az égbolt,
ne lásson senki felleget,
hazudjuk azt, hogy ami rég volt,
valamikor még itt lehet.

Ahol az erdők holt avarján
kegyetlen őszi szél nevet,
egy itt felejtett nyár-mosollyal
szárítsuk fel a könnyeket.

Ha mi már nem tudunk remélni,
hadd tudjon hinni benne más:
hogy ezután is lehet élni,
hogy tréfa csak az elmúlás.

Hirdessük, hogy a nyári álom
varázs-intésre visszatér,
s a vére-vesztett őszi tájon
csak délibáb-varázs a vér.

A nyári álmok szemfedője
övezze át a lelkedet,
amíg a tölgyek temetője
hulló levéllel eltemet.
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019.
2019. október 13-án tartották az Önkormányzati választásokat.
Az Ivánci Helyi Választási Bizottság a 2019. október 13-án megtartott polgármester és helyi
önkormányzati képviselők választásánál készült eredményjegyzőkönyv alapján a 20/2019
(X.13.) és 21/2019 (X.13.) számú határozatokat hozta.
A határozatok tartalma a következő:
Polgármester:
Gyarmati Tibor Szilárd, független jelölt
Képviselők:
Köbli Attila, független jelölt
Molnár Csaba, független jelölt
Tubolyné Balázs Nóra, független jelölt
Fritz József, független jelölt
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 409 fő, szavazóként megjelent választópolgárok száma: 283 fő. Az urnákban lévő szavazólapok közül 6 db-ot érvénytelennek nyilvánítottak.
Az új képviselő-testület alakuló ülését 2019. október 22-én tartotta, ahol a Helyi Választási Bizottság elnöke, Szabó Ella az eskütételek és törvényi kötelezettségek mellett átadta a polgármester és a képviselők megbízólevelét. Ezek után megkezdhette munkáját a régi-új tagokkal
felálló testület az elkövetkező öt év tekintetében.
Az alpolgármesteri tisztséget a polgármester ajánlása és a testület jóváhagyó döntése nyomán a
jövőben Tubolyné Balázs Nóra töltheti be.
Az alakuló ülésen minden képviselő az együttműködést és a közös munka szükségességét
hangsúlyozta. Ivánc fejlődése és az Ivánciak szolgálata a bizalmat kapott öt fős képviselőtestület kifejezésre juttatott akarata.
Az alakuló ülésen sok mindenről szó esett. A folyamatban levő beruházásokról, a benyújtott
pályázatokról, valamint a jövőbeli elképzelésekről. Ehhez kapcsolódva - a civil szervezetek és
közszereplők bevonásával - a közösség építés hatékonyságának növeléséről is egyeztetések
lesznek a közeljövőben.
A megválasztott képviselők köszönetet mondanak, hogy az elkövetkező öt esztendőre bizalmat
kaptak községünk lakóitól. Szeretnének ennek a bizalomnak megfelelni, felelősségteljes és lelkiismeretes munkát végezni a 2019 és 2024 közötti időszakban.
Ezúton mondunk köszönetet Németh Lászlónak az Ivánci KSK elnökének, hogy 9 évi Önkormányzati képviselői munkájával nagymértékben hozzájárult a település fejlődéséhez és közösségi életének gazdagabbá tételéhez.
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Ivánc Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2019.
Fritz József képviselő, Köbli Attila képviselő, Tubolyné Balázs Nóra alpolgármester, Gyarmati Tibor polgármester , Molnár Csaba képviselő

AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTÜNK
A Szombathelyi Erdészeti Zrt., a TIT
Szombathelyi
Asztaltársasága és Ivánc
Község Önkormányzata
koszorúzással egybekötött megemlékezéssel tisztelgett az
1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
megtorlásának 170. évfordulóján.
Az Aradi Vértanúk Emlékerdejében levő kopjafánál
beszédet mondott Gyarmati Tibor polgármester.
A megemlékezést az Ivánci
Népdalkör és Fölnagy Csaba gitáros énekmondó
tette még emelkedettebbé és
emlékezetesebbé.
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TISZTELT IVÁNCI VÁLLALKOZÓK!
Felhívom figyelmüket, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.)
35. § (1) bekezdése értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó
vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
Az adó alanya a vállalkozó [Htv. 35. § (2) bekezdés]. A Htv. 52. § 26. pontja szerint vállalkozó
a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen
végző
a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot
meghaladja,
 a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.



A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja [Htv. 37. § (1) bekezdés].
A törvényi szabályozás ugyanakkor nem mentesíti a vállalkozást cégalapítás esetén – sem
állandó, sem ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység vonatkozásában – a telephely szerinti
önkormányzati adóhatóságához teljesítendő bejelentkezési kötelezettség teljesítése alól,
az továbbra is fennáll, ebben nem történt változás.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bejelentkezés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, ezért kérjük, szíveskedjenek kötelezettségeiknek határidőben eleget tenni.
Az Art. az adózók számára a változás-bejelentési kötelezettséget továbbra is előírja. Az Art.
44. §-a értelmében tehát az adózónak az adókötelezettségét érintő olyan változást - a megváltozott természetes személyazonosító adatok, lakcím kivételével -, amelyről a cégbíróság, az
egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság, a kincstár, bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében a bíróság jogszabály alapján az adóhatóságot nem
köteles értesíteni, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az előírt nyomtatványon közvetlenül az állami adó- és vámhatóságnak, illetve az önkormányzati adóhatóságnak
kell bejelentenie.
Radicsné Dr. Soós Ágnes
Jegyző
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IVÁNCI NÉPDALKÖR
Énekkarunknak sikerült az év második felére a tavaszi népzenei továbbképzésen megtanult új
dalokat közönség elé vinni. A nyár végi – őszi fellépéseken ezeket aztán már bemutathattuk,
köszönjük az elismeréseket.
Augusztus 3-án a Falunapi rendezvényen szerepeltünk, igaz kissé hiányos létszámmal. Az ezt
megelőző Bagolytúrán is részt vettünk. Derekasan teljesített a csapat, hisz 67 ponttal az előkelő II. helyezést értük el.
Augusztus 10-én a Hegyhátszentmártoni falunap közönségének énekelhettük, ahova mindig
szeretettel hívnak, mi pedig köszönjük a meghívást.
Szeptember 29-én az Idősek Napi rendezvény sikeréhez járulhattunk hozzá dalcsokrunkkal.
Külön öröm volt, hogy szakmai dicséretet kaptunk a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes vezetőjétől.
Október 5-én szerveződött szüreti felvonuláson is részt vettünk,ahol jelmezekbe öltözve a dalokat is együtt énekeltük. Kedvünket nem szegte még a néha eleredő eső sem, belülről fűtött a
pálinka.
Október 6-án az Aradi Vértanúk Emlékerdejében rendezett évfordulón énekeltünk, koszorúztunk és Bediné Erzsike néni mondott verset. Maga a műsor az előző évekhez viszonyítva eltérő volt, méltán tisztelegve a vértanúk emléke előtt.
Közben néha vannak kis lazítások a próbákon, hiszen mindig felköszöntjük az aktuálisan névnapját ünneplő dalostársunkat. Ebben az időszakban Ilona, Krisztina, Edit napokat tartottunk,de már készülünk az Erzsébet napra is.
A jövőre nézve komoly évforduló előtt állunk, hiszen 2020 januárjában lesz 20 éves a Népdalkör!
Németh Zsuzsanna, a Népdalkör „hírmondója”
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AZ IVÁNCI EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Augusztus 03 -tól Kiss György atya átvette új szolgálati helyét Egyházközségünkben. A Mennyei Atya adjon
neki testi-lelki erőt és egészséget szolgálatához és életéhez.
Kérni fogjuk Mennyei Édesanyánk, a Boldogságos Szűzanya és Szent Miklós püspök közbenjárását Főtisztelendő Plébános Urunkért, hogy jó lelkiatyaként vezesse a híveket. Szívből kívánjuk, hogy az községünkben, a
templomunkban– segítőkész, együttműködő emberekre találjon.
,,Boldog az ember, akinek ereje,s szíve zarándokútra készül."
/Zsoltárok könyve/
A Mária Út teljes útvonalán, minden szakaszon egy közös célért, - ez évben - az édesapákért szervezett zarándoklatot a Mária Út Egyesület önkéntesei segítségével augusztus 24-én. A Mária Úti zarándoklat, Brenner János útvonalának egyik állomása templomunk volt. A zarándokok közös imádsággal és énekekkel köszöntötték a templomban a Boldogságos Szűzanyát, majd egy kis reggelivel vendégeltük meg a zarándokcsoportot.
Az idei évben Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök írta le gondolatait az édesapákról.
Mennyei Atyánk!
Te vagy minden ember irgalmas, szerető Atyja.
Örömödet leled gyermekeidben.
Nem elítélni, hanem fölemelni akarsz minket.
Hálát adunk az édesapákért, akik azt a küldetést kapták, hogy a Te atyai jóságod, bölcsességed, gondviselésed
követei és megvalósítói legyenek gyermekeik felé.
Hálát adunk minden fáradozásukért, szeretetükért. Segítsd Urunk az édesapákat!
Adj nekik erős és mély hitet, hogy a Te Forrásodból merítve tudjanak mindig fényt, örömet vinni a feleségük,
a családjuk életébe!
Adj nekik nagy szívet, hogy hűségesen egy életen át szeretni és tisztelni tudják feleségüket, és igyekezzenek őt
boldoggá tenni.
Add meg nekik a kegyelmet, hogy viszonzásul ők is megkapják feleségük és gyermekeik tiszteletét és szeretetét.
Adj nekik bölcsességet, türelmet, hogy gyermekeikre kellő időt szenteljenek, tudásukkal, hitükkel, hazaszeretetükkel, becsületességükkel
életre szóló példa lehessenek a számukra.
Adj nekik kitartást a munkában, nagylelkűséget a közösségért végzett
szolgálatokban, bátorságot a hiteles értékekért való kiállásban és küzdelemben. Szent József, a szent család hűséges őre, légy oltalmazója
az édesapáknak!
Boldogságos Szűz Mária, Magyarország Nagyasszonya, a Te pártfogásodba ajánljuk az édesapákat, segítsd őket, hogy családjaink sziklái,
erőforrásai lehessenek, Ámen.
Szeptember 01 : „Vannak leckék az életben, amiket nem tanítanak sehol, mégis meg kell tanulni. Aki fiatal korában elhanyagolja a tanulást,
elveszíti a múltat, és halott számára a jövő.”
Veni Sancte - tanévnyitó szentmise volt templomunkban.
Október első vasárnapján, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
rendelkezése alapján hálát adtunk Istennek a terményekért, amelyeket
az emberek javára érlelt a föld, s amelyeket az Egyház meg is áld, ami
templomunkban is megtörtént.
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,,Mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk hazánkul, legyünk hálásak, s tisztelettel szolgáljunk Istennek neki
tetsző módon.”
/Zsidóknak írt levél/
Szívből gratulálunk az önkormányzati választáson megválasztott Ivánc község elöljáróinak.
A Jóisten bőséges áldása kísérje áldozatos munkájukat, amelyet szeretett közösségünk érdekében végeznek.
Október 23-án : az 1956-s forradalom és szabadságharc 63.évfodulója alkalmából ünnepi megemlékezés volt a
templomkertben és a templomban, ahol koncertet adott Gerbert Judit és Kovács Ervin, majd szentmisével emlékeztünk meg a forradalom áldozatairól.
Legyetek szentek! Erre biztatta a híveket szentbeszédében
Varga László kaposvári megyéspüspök Szombathelyen
2019. november 9-én. E jeles napon egyházközségünk is
képviseltette magát. Szent Mártont, a Szombathelyi Egyházmegye védőszentjét ünnepelték a Székesegyházban.
A Szombathelyi Egyházmegye hívei és papjai minden évben összegyűlnek, hogy közösen adjanak hálát az egyházmegye szülöttéért, megemlékezzenek életéről. Ez a nap lehetőséget ad arra, hogy mindenki újra felidézze Szent Márton életpéldáját, amelyből bátorítást, erőt meríthetnek az
emberek hitvalló keresztény életük megerősítésére. Az egyházi ünnepség kiemelkedő eseménye a Székesegyházban
bemutatott szentmise, amelynek főcelebránsa és szónoka
idén dr. Varga László, kaposvári megyéspüspök volt. Az idei évben még felemelőbbé tette a szertartást, hogy
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje éppen Szombathelyen, a Székesegyházban
látható.
Hálás szívvel mondunk köszönetet MINDENKINEK, aki bármilyen módon segítette az ünnepi szentmisék és
egyházi rendezvények előkészületét és a szentmisék alatti és utáni szolgálatokat!
Fritz Attila

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS
Az Egyházi Törvénykönyv 222. kánon, 1.§ alapján „a krisztushívők kötelesek hozzájárulni az
egyház szükségleteinek kielégítéséhez”. Az egyházközségi hozzájárulás (egyházi adó) teremti
meg az egyházközségünk működésének feltételeit.
A hívek állandó befizetései teszik lehetővé a templom fenntartását, a szükséges karbantartásokat és felújításokat, a hitoktatás és a közösségek működésének fenntartását, a közösségi programok megszervezését.
Az egyház támogatása lelkiismereti kérdés.
A hozzájárulás összege: 3500 Ft/Fő/év. Befizethető készpénzben az adószedőnél szentmisék
elött vagy után a sekrestyében illetve befizetési szándékukat telefonon /+36 30 603 19 72 / is
jelezhetik és akkor házhoz megyünk! Jó szívvel adott hozzájárulásukat előre is köszönjük!
Isten áldása kísérje mindazokat, akik életükkel, adományaikkal és munkájukkal segítik Isten
dicsőségének és embertársaink üdvösségének szolgálatát.
Fritz Attila
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IVÁNCI KÖZSÉGI SPORTKÖR
Második alkalommal került megrendezésre a
nyári sporttábor a 6 és 18 év közötti fiatalok
részére Iváncon. A 4 napos napközis programokat az Ivánci Községi Sportkör és Ivánc
Község Önkormányzata szervezte.
A sporttábor programjai közt szerepelt a lovaglás, melyet Keresztes Lajos ivánci lovas
oktató biztosított a gyerekek számára.
A nagy népszerűségnek örvendő kenuzást és
motorcsónakázást a csákánydoroszlói Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület segítségével
ismerhették meg a gyerekek.
A rendőrkutyás bemutatót Sebők Győző és
munkatársa Biczó Péter tartotta. A kutyák
akadálypályán mentek végig és robbanószert
is kerestek. A bemutató végén még egy kis
kutyasimogatás is belefért.
A hét közepén egy egész napos strandolás volt
a program. A csákánydoroszlói állomásra a
szülők segítségével jutottunk ki, ahonnan vonattal mentünk tovább. A strandon a csúszdázás volt a legnépszerűbb, de az úszás és az önfeledt játék is jellemezte a napunkat.
Az utolsó napon a Holdfény Liget Kalandpark
egy mobil kalandparkot hozott el Iváncra. A
rossz idő ellenére a gyerekek és fiatalok nagyon élvezték a programot. A park munkatársai egy csúszópályát, egy gumifalat és egy ládaépítő pályát biztosítottak a több órás szórakozáshoz.
A szabadidőt is hasznosan töltöttük. Némethné Orbán Szilvinek köszönhetően
zumbaórával ismerkedtek, számháborúztak,
társasjátékoztak és fociztak is. A tábor hangulata nagyon jó volt, reméljük a résztvevők is
hasonlóan jól érezték magukat, mint a rendezők.
Köszönjük a sok önkéntes segítőnknek a támogatást és, hogy jelenlétükkel, önzetlen
munkájukkal megkönnyítették a lebonyolítást!
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ŐRSÉG-GORICKO-RAAB MENTŐCSOPORT EGYESÜLET
Örömmel tudatjuk, hogy csapatunk hivatalos
formát öltött és ez év májusában egyesületté
avanzsálódott. Munkánkat változatlan és töretlen lelkesedéssel folytatjuk tovább. Ezt
bizonyítják azóta elért eredményeink.
Lendva volt a helyszíne 2019. június 1-jén az
elsősegélynyújtó csapatok tudásfelmérését
szolgáló 25. régiós versenynek. A szervező a
Polgári védelem, Lendva Község és a Vöröskereszt Lendvai Területi Szervezete. A 8
órakor kezdődő rendezvényen az elsősegélynyújtás tudásának felmérése mellett a mentésnél közreműködők bemutatkozására is sor
kerül. A 12 benevezett csapat közül 9 hazai és 3 külföldi csapat versenyzett. A megmérettetésen az egészségügyi és a búvárcsapatunk is elindult. Egészségügyi csapatunk az előkelő második helyen végzett!
Szeptember 7-én negyedik alkalommal rendezték meg a Vas megyében megalakított önkéntes mentőcsoportok
szakmai versenyét, ahol hét csapat százöt fővel mérte össze tudását. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében hét járási és a megyei önkéntes mentőcsoport vett részt a versenyen, ahol hét feladatot
kellett a csapatoknak időre megoldaniuk, ezzel teljesítve a rendszerben tartó gyakorlat követelményeit is. A
hét versenyállomáson sérült mentésére alpintechnikával, katasztrófavédelemhez kapcsolódó elméleti teszt
kitöltésére, elsősegélynyújtásra, csapadékvíz hatására romosodott épület megtámasztására, ideiglenes védmű,
nyúlgát építésére, védekezési anyag vízen történő szállítására, a lehullott extrém mennyiségű csapadékvíz
szivattyúval történő átemelésére, továbbá az akadályokkal nehezített, romosodott terület elhagyásának
gyakorlására került sor. Az esős, valós helyzethez közelítő körülmények között szakmai versenybírók figyelték a feladatok végrehajtását. Csapatunk az első helyen végzett, így eljutottunk az Önkéntes Mentőszerveztek
Országos Szakmai Vetélkedőjére.
Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Nógrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az önkéntes mentőszervezetek első országos szakmai vetélkedőjét,
amelynek október 5-én Salgótarján adott otthont. A versenyen Vas megyét a megyei megmérettetésen első
helyezést megszerző Őrség - Goričko-Raab Mentőcsoport Egyesület képviselte. A versenyen az ország valamennyi megyéjéből és a fővárosból érkezett önkéntes mentőszervezetek versenycsapatai – negyvenöt szervezet
képviseletében összesen kétszázharminc ember – mérték össze tudásukat, felkészültségüket. A versenyszámok
a hazánkban előforduló katasztrófatípusokra épültek, az egyes feladatok témáját a viharkárok, az árvízi védekezés, az életmentés és a katasztrófák következményeinek felszámolása adta. A mentőcsapatoknak a Tó-strand
körül kialakított akadálypályán kellett időre végigmenniük és teljesíteniük a tíz állomásból álló feladatsort.
Üzembe kellett helyezniük például egy zagyszivattyút és egy tartályt vízszivattyúzással időre meg kellett tölteniük. Egy másik állomásnál a buzgárok (gát mögött feltörő fakadóvizek) elleni védekezést gyakorolták. Különösen látványos feladat volt az, amelyben egy épületben rekedt bajtársukat jelképező bábut kellett kötéltechnikai eszközökkel kimenteniük a versenyzőknek. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a megmérettetésen az Őrség - Goričko-Raab Mentőcsoport Egyesület képviselte, akik a feladatokat a legjobb tudásuk szerint, precízem hajtották végre, ezzel az ötödik helyezést szerezték meg. A mentőcsoport tagjai voltak: Ivánc:
Fritz Dzsenifer, Porcsinné Deák Erzsébet, Hegedűs Judit, Pungor Attila, Szoldatits László és Fritz József, Bajánsenye: Szabó Béla, Kecsmár Dezső, Kecsmár Kristóf, Magyarlak: Tóth Béla, Vadász András, Egyházasrádóc: Gigler Tibor, Gigler Gábor, Horváth Kálmán, Lakosi Szilvia, Szentgotthárd: Kissné Molnár Zsófia és
Csejtei Balázs. A csapat parancsnoka Fritz József, a versenyen Horváth Tibor ezredes pv felügyelő
mentorálásával indultunk el.
Fritz József, elnök
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IVÁNCI FALUNAP
Az idei falunap augusztus 3-ára esett. A falu ünnepének előestéjén Németh László szervezésében 3. alkalommal került megrendezésre a nagy sikerű Bagolytúra. Az idén 16 csapat indult el
a megmérettetésen akiknek 6 állomásponton kellett helyt állniuk.
Laci segítségére több önkéntes jelentkezett, akik késő estig az utolsó pontokon hajnalig várták
az érkező csapatokat. Az állomásokon különböző típusú feladatokkal várták a csapatokat. Hol
az ügyességet, hol a gyorsaságot kellett megmutatni, de mint mindig most is volt olyan pont,
ahol az agyat kellett tornáztatni. Az este igen jó hangulatban, sok nevetéssel és sétával telt és a
visszajelzések alapján sokan várják a folytatást.
A versenyt a „Csapatunk” nevű formáció nyerte.
Másnap már a reggeli órákban élettel telt meg a sportpálya, hiszen szintén Németh László
szervezésében kezdetét vette a III. Baranyai Gyula Labdarúgó Emléktorna. Az idei évben 7
csapat rúgta a bőrt, akik közül az ivánci fiatalok, az „Úgy is a pályára fogjuk” hangzatos nevű
csapat került ki győztesen. A torna legjobb kapusa Kapui Roland lett, a legtöbb gólt a szintén
ivánci Németh Bence szerezte. Ez úton is köszönjük Lacinak a sok befektetett munkát és a
szervezést.
A meccsekkel párhuzamosan a délelőtti órákban tartották a falu új plébánosának, Kiss Györgynek a bemutatkozó szentmiséjét, majd az Ivánczy – Ajakos család helyezett el emléktáblát a
Szent Miklós templomban.
A labdarúgás után a színpadon is megkezdődtek a műsorok melynek sorát A Két Zsivány kezdte, akik páratlan egyéniségükkel szinte elvarázsolták a közönséget, akiknek még az özönvíz
szerű eső sem szegte kedvét.
Később, amint kisütött a nap, Albert Szabolcs erdélyi fafaragó kezdte meg láncfűrészes bemutatóját. Egy fatörzs felületére faragta bele Ivánc község címerét.
Közben a színpadon folytatódott a műsor, az Aranykapu zenekar kezdte meg gyerekeknek szóló előadását, majd őket követte a KISZÖV Szenior Néptáncegyüttes folklór műsora. A továbbiakban az Ivánci Népdalkör, majd Tóth Dániel állhatott a színpadra. A vacsora elfogyasztása
alatt a Don Pedro’z zenekar adta a kíséretet, majd egy fergeteges operett műsor következett
Jurinyi Bea és Szilinyi Arnold tolmácsolásában.
Az est fő attrakciója a Mokka Tribute Band élő koncertje volt, ami szinte minden korosztályt
megmozgatott, igazán ütős rockzenéjükkel fergeteges hangulatot teremtve.
A színpadi szereplők listáját a West Regio zenekar műsora zárta.
A falunapot igazán színessé a kísérő rendezvények tették. Volt légvár, lufi. Idén is eljött Linka
Sándor logikai fajátékokkal és Simon István is az ügyességi népi gyermekjátékaival, valamint
a kosárhintával. Kézműves foglalkozások is színesítették a napot hiszen itt volt Novák Ágota
népi játszóházával, Horváth Csaba korongján fazekaskodásra vállalkozhatott, aki felkereste.
Eljöttek a Bábika játszóház tagjai is, akik szintén kézműves foglalkozást tartottak. Keresztes
Lajos is hozzájárult a rendezvény színesebbé tételéhez, hiszen ismét lovaglási lehetőséget
ajánlott fel. A Család-és gyermekjóléti szolgálat munkatársai csillámtetoválással kedveskedtek
a gyerekeknek. De itt volt az Őrállók Alapítvány is hagyományőrző programjával, valamint az
Őriszentpéter Mentőállomás munkatársai egészségügyi szűrővizsgálatot végeztek.
Összességében elmondható, hogy a rendezvény színes és mozgalmas volt. Ez úton köszönjük
minden segítőnek, előkészítőnek, kézművesnek, szolgáltatónak és munkatársnak a munkáját,
akik valamilyen módon hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
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IDŐSEK NAPJA 2019
Az idősek iránti tisztelet kifejezéseként szeptember 28-án a Művelődési Házba vártuk a 65 év
felettieket. A jeles napon ünnepi műsorral és kedves vendéglátással vártuk a szépkorúakat.
Idén a Sigray Klára Óvoda táncos műsora után helyi középiskolás fiatalok versekkel köszöntötte az egybegyűlteket. Gyarmati Tibor polgármester köszöntője után a körmendi Béri Balogh
Ádám Táncegyüttes műsorát tekinthették meg. A néptánc műsort egy kiváló operett előadás
követett az Operett Voice Társulat közreműködésével. Közben a vacsora is megérkezett.
A színpadi produkciók folytatásaként Tóth Dániel és Farkas
Alexandra színvonalas énekes műsorát élvezhettük, melyet
végül a kicsiny maradék csapat nótázással zárt. A jó hangulathoz Schüttönhelm Tibor harmonikajátéka nagyban hozzájárult. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Marton Ferenc a
Vas Megyei Közgyűlés alelnöke és Kevy Albert az Őrség megyei képviselője, akik pár szóban köszöntötték az időseket!

BOXHÍREK
Augusztus 11-ei Ivánci Boxgála után Európa több országában is
megfordultak a Feja Gym Ivánc boxolói. Jártak Franciaországban,
Szlovákiában, Belgiumban is. Idő közben egy olyan versenyzővel
gazdagodtak, mint Szabó Ádám, aki 3 fantasztikus KO győzelmével
máris 9. a váltósúlyú magyar ranglistán. Cinjel Cintia az Európai
ranglista 5 helyezettje és vezeti a magyar listát a súlycsoportjába.

MEGHÍVÓ — II. IVÁNCI PROFIBOX GÁLA
November 23-án 17 órakor az Ivánci Művelődési Házban
megrendezésre kerül a

II. IVÁNCI PROFIBOX GÁLA.
A verseny fővédnöke Erdei „Madár” Zsolt!
Rendezője a FEJA BOX PROMOTION.
A rendezvényen 14 pár profi mérkőzés kap helyet, ezen kívül
kick box és katonai önvédelmi bemutató is lesz.
Iváncra látogat többek között Béres Zoltán olimpiai bronzérmes többszörös magyar bajnok.
Petrányi Zoltán és Feja Tibor menedzserek és várhatóan több ismert boxoló is!
A szponzorok révén a fény- és hangtechnika a nyugati profi gálákat fogja idézni!
Műsorvezető Molnár Róbert az MTV munkatársa.
Ivánc színeiben együtt szurkolhatunk Cinjel Cintiának, Szabó Ádámnak,
Horváth Dominiknak és Cimber Zoltánnak!
Hajrá Ivánc! Hajrá Feja Gym!
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KÖNVTÁRI PROGRAMOK
Röviden szeretném tájékoztatni az olvasókat a közelmúlt és a közeljövő programjairól.
A könyvtárunkban a nyár folyamán volt egy kézműves
foglalkozás, amelyen képkereteket készítettünk különböző technikákkal. Természetesen a képkeretek nem
maradtak üresen.
Október 1-jén, csatlakozva az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz, egy olvasásnépszerűsítő
foglalkozásra került sor. A Zsák-álom című mesét interaktív módon dolgoztuk fel a lelkes gyerekekkel. Sokat
beszélgettünk a rémálmainkról, de remélem mindenki
nyugodtan aludt aznap éjjel.
Október 23-án Gerbert Judit zenés, irodalmi előadása
tette színesebbé a megemlékezést.
Október 27-én vasárnap a Körmendi Kastélyszínház
Társulat mutatta be a helyi Művelődési Házban A
Grönholm-módszer című egyfelvonásosát. A belépés
ingyenes volt, az előadás a Vas Megyei Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer támogatásával valósult meg.
November végén lesz még egy kézműves foglalkozás,
amelyen már a karácsonyra készülünk.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik részt vettek a programokon, vagy eljöttek a könyvtárba, és a továbbiakban is szeretettel várok minden érdeklődőt.
Némethné Orbán Szilvia

SIGRAY MARGIT EGYESÜLET HÍREI
Nyár végén a szokásos módon a gyerekeknek tartottunk egy szünidő végét
jelző délutánt. A nyárbúcsúztató gyereknapon a kicsiket rókavadászattal, a
nagyobbakat számháborúval vártuk. Mindkettő játék igen sok izgalommal,
nevetéssel és jó hangulattal zárult. A játékok mellett, aki kézműveskedni
akart, az megtehette, hiszen kavicsfestéssel igazán kreatív dolgokat készítettek a gyerekek és a felnőttek egyaránt. Arcfestéssel tettük színesebbé a rendezvényt. A jól bevált módon a szülők, nagyszülők otthonról hozott finomságokkal és helyben készített eledelekkel kínálták a gyerekeket. Reméljük kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat! Köszönjük az Önkormányzat
segítségét valamint a felajánlásokat és a sok önkéntes munkáját!
Megtartottuk szüreti felvonulásunkat is. Bár az időjárás sokszínű volt,ahogy a menetünk is,az eső sem szegte
kedvünket. Köszönjük a szervezőknek,résztvevőknek,kicsiknek-nagyoknak,a finomságok készítőinek,mindenkinek aki megtisztelte figyelmével lelkes kis tánccsoportunk műsorát.
Kromcsák Zsuzsanna, elnök
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KÖRMENDI KASTÉLYSZÍNHÁZ TÁRSULAT
Október 27-én, vasárnap délután a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer jóvoltából a Körmendi Kastélyszínház Társulat előadását tekinthették meg az ivánciak . Az eseményre 50 néző látogatott el, de aki nem jött az bánhatja, mert egy nagyszerű előadásban
volt részünk. Mind a színészi játék, mind a rendezés színvonalas volt. A megformált karakterek hitelesek voltak, a cselekmény pörgött. Reméljük a modern színház é s a
pszichodráma elnyerte a közönség tetszését is és lesz még alkalmunk Iváncon üdvözölni a
társulatot. Köszönjük Némethné Orbán Szilviának a szervezést és a közönségnek, hogy velünk tartottak. Szereplők: Vörös Attila, Orbán Cintia, Szép Dániel, Köbli Csaba, Gáspár Emese

OKTÓBER 23. — A SZABADSÁG NAPJA
Az 1956-os forradalom kitörésére emlékeztünk október 23-án a templomkertben. A Himnusz
és a polgármesteri köszöntő után Ivánc Község Önkormányzata és a civil szervezetek képviselői megkoszorúzták a szabadságharcosok emlékművét. Az ünnepség végén Bedi Ákos a Vas
Megyei Polgárőr Szövetség elnöke kért szót. Elismerését fejezte ki Molnár Csaba részére, aki
az idei évben igen rangos kitüntetésben részesült, az „Év Polgárőr Pedagógusa” lett. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke Dr. Túrós András adta át a címet Csaba részére. Ez úton is gratulálunk Neki!
A kinti rendezvény után a templomban folytatódott az ünnepi műsor. A könyvtári programok
keretében Gerbert Judit Európa közepén címmel énekes-verses műsorával közösen emlékeztünk bátor hőseinkre. Gitáron kísért Kovács Ervin.
Az ünnepség zárásaként Kiss György ünnepi szentmisét tartott, mely méltó zárása volt a napnak.
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RÁBAGYARMATI SZÍNJÁTSZÓK IVÁNCON
A 99. születésnapját ünneplő Rábagyarmati
Színjátszók társulata Egy csók és más semmi
címmel tartott előadást Iváncon.
A 9 fős társulat 12 szerepet formált meg, melylyel igen jó hangulatot teremtettek szeptember
15-én vasárnap este a kultúrházban. Az előadás
délután 5 órakor kezdődött és igen sokan, közel százan jöttek el megtekinteni a darabot.
Ács Miklós, az előadás rendezője, szövegkönyvírója, mindenese megjelent a színpadon,
és személyesen köszöntötte a publikumot. Aztán felgördült a függöny, és megkezdődött a
játék. Teljesen hitelesnek látszott a húszas
évekbeli ügyvédi iroda, autentikusak voltak az
öltözékek és a tárgyak, és meggyőzően alakították szerepüket a játszók is.
A történet izgalmas és pörgős volt sok poénnal
és helyzetkomikummal. A közönség sokat nevetett, mely a jó darabválasztást és a szórakoztató színészi játékot bizonyítja.
Újra egy humoros és színvonalas előadást láthattunk. A három felvonásos darabban a
rábagyarmatiak megmutatták, hogy amatőr
szinten is lehet színvonalasan szórakoztatni a
közönséget.
Jövőre a 100 éves évfordulón visszavárjuk
a társulatot.
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INFORMATIKAI FELZÁRKÓZTATÓ KÉPZÉS
A GINOP-6.2.-15-2015-00001 kódszámú Informatikai képzés „Digitális szakadék csökkentése” címmel szeptember végén indult Iváncon a Modern Learning Kft. jóvoltából. Az első alkalom sikeresen lezárult, majd egy második turnus oktatása is megtörtént.
Igazodva a hely szelleméhez, az iskolában gyűltek össze a résztvevők, akik a leggyorsabban
jelentkeztek a lehetőségre. A csoportos oktatásba egyszerre 15 fő jelentkezését tudták fogadni.
A képzésre azok jelentkezését várták, akik 16 és 64 év közöttiek, nem rendelkeznek hallgatói
jogviszonnyal, és nem vettek még részt hasonló képzésben. A délutáni alkalmakon az érdeklődők bővítették ismereteiket, megismerték az internet használatát, a szövegszerkesztést, e-mailek fogadását, küldését és még sok mást, illetőleg, ami az alapszintű digitális eszközök kezeléséhez, használatához tartozik. Volt olyan jelentkező is, aki még egyáltalán nem használt hasonló okos eszközt.
A képzés ingyenes volt, a végén a résztvevők tanúsítványt és egy ajándék tabletet kaptak.
Köszönet a résztvevőknek a jelenlétért és a szervezőknek a lebonyolításért és az ajándék
tabletért.
A képző cég jóvoltából egy harmadik tanfolyam lebonyolításához is lehetőséget kapnak
az érdeklődő Ivánciak. A képzés december hónap első két hetében várható. Jelentkezni a
lenti elérhetőségeken lehet, ahol bővebb információval is szolgálunk!

Kedves középiskolás Fiatalok!
Továbbra is várjuk jelentkezéseteket a kötelező 50 órás közösségi szolgálat letöltéséhez.
Biztosan találunk olyan feladatot a számodra, melyet szívesen elvégzel.
Várjuk jelentkezéseteket a lentebb látható elérhetőségek egyikén.
Gyarmati Tibor: polgarmester@ivanc.hu, tel.: +3630/797 8173
Kiss-Pintér Viktória: programszervezes@ivanc.hu, tel.: +3630/295 9760
Továbbra is várjuk kedves olvasóink hozzászólásait, írásait, javaslatait!
Keressenek bennünket személyesen vagy e-mail-ben:
Gyarmati Tibor: polgarmester@ivanc.hu, tel.: +3630/797 8173
Kiss-Pintér Viktória: programszervezes@ivanc.hu, tel.: +3630/295 9760

Kiadja: Ivánc Község Önkormányzata
A kiadásért felelős: Gyarmati Tibor
Szerkesztő: Kiss-Pintér Viktória

