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Hírek, események, beszámolók Iváncról
Ivánciaknak!

Ady Endre
Kis, karácsonyi ének
Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.
Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.
Isten-dicséretre
Mégiscsak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.
Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.
Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.
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Beszámoló az Önkormányzat elmúlt egy évi tevékenységéről-2018. december
Jövő évi változásokról, célkitűzésekről
Tisztelt Ivánciak!
Önkormányzatunk 2018 évi tevékenységéről, végzett munkájáról szóló beszámoló keretében szeretném tájékoztatni a falu lakóit az elért eredményektől és nagyreményű tervekről. A Képviselő-testület 2018. november 27-én tartott közmeghallgatásán a korábbi évektől eltérően jelentősebb érdeklődés mutatkozott, amit
szeretnék megköszönni azoknak, akik megtisztelték a fórumot.

Közös Önkormányzati Hivatal:
Ivánc Község Önkormányzata Község Önkormányzata feladatai, ügyei ellátását 2018. évben is az Ivánci
Közös Önkormányzati Hivatal végezte a közös hivatalt létrehozó további 6 település ügyeivel együtt.
A közös hivatal 2018. évben 36,164 millió forint előirányzaton belül gazdálkodott, a hivatal költségvetését
- részben a hivatal állomány bértömegének a 2017. évi szinten tartása érdekében - lakosságszám arányában
ki kellett egészítenie, mind a hét önkormányzatnak. Ivánc vonatkozásában 2.209.834,- Ft összeg plusz finanszírozást jelentett a közös hivatal működéséhez.
Óvodai nevelés:
2018. évben az óvodai nevelés terén nagy változások történtek az ivánci óvodát érintően. A TOP pályázat
keretében sikeresen befejeződött az óvoda és orvosi rendelő fizikai felújítása, átadására szeptember 1-én
került sor. Önkormányzatunk az év elején döntött arról, hogy önállóan szeretné fenntartani a megújuló óvodát, és működtetését teljes egészében átveszi Csákánydoroszló Község Önkormányzatától. Az átszervezés
az óvodai év végén megtörtént és 2018. szeptember 1. napjától megalapításra került az Ivánci Gróf Sigray
Klára Óvoda, a Csaba József Általános Művelődési Központ ivánci tagóvodája pedig megszűntetésre került. Új, önálló óvodánk vezetője Légrádyné Köbli Krisztina lett, aki egyedüliként adta be pályázatát az állás betöltésére. Önkormányzatunk az óvoda fenntartását az óvodába járó gyermekek után kapott állami normatívából, valamint 1.156.067,- Ft összegű önerőből biztosítja. Az intézményi gyermekétkeztetést Önkormányzatunk vásárolt szolgáltatással biztosítja Nádasd község intézményi konyhájáról szállítva.
A 2019. évtől az óvodai nevelésre járó állami normatíva megemelésre kerül.
Csákánydoroszló Község Önkormányzata felé az első nyolc hónapra vonatkozóan fizetési kötelezettségünk
783.838,- Ft, mely az év végéig kerül megfizetésre.
Egészségügyi alapellátások:
A fogorvosi alapellátási körzet tekintetében Csákánydoroszlóhoz tartozik a község, a működési költségekhez 116.346,- Ft összegben kell hozzájárulnia az Önkormányzatnak az idei évre lakosságarányosan. Somogyi Richárd fogorvos szerződést bontott az ellátási körzettel, működése augusztus 31-ével szűnt meg. Ezt
követően helyettesítés útján került ellátásra a körzet, illetőleg az alapellátási körzet településeinek új fogorvost kell keresnie. Dr. Megyesi Sára fogorvossal sikerült Csákánydoroszló Község Önkormányzatának
szerződést kötnie egyenlőre december 31-ig, talán sikerül biztosítania Csákánydoroszlónak az ellátás zavartalan működését.
A védőnői szolgálat Vasalja központtal - Vasalja Község Önkormányzatának fenntartásában - feladatellátási szerződés keretében került ellátásra. A feladatellátás finanszírozásához szintén gyermeklétszám arányosan (33 gyermek után) Önkormányzatunknak 175.348,- Ft-ot kell fizetnie Vasalja Község Önkormányzata részére.
A szociális alapszolgáltatási feladatokat - az étkeztetés, a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás feladatait - továbbra is a Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás intézménye a Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény látja el. Tekintettel arra,
hogy a 2017. év folyamán a megnövekedett tagdíj miatt magasabb hozzájárulást kellett a társulási tagoknak
fizetniük, illetőleg a Társulás a garantált bérminimum emelésének kompenzálására nagyobb összegű állami
támogatást kapott, a Társulás a 2018. évre nem kért tagdíj fizetést, így szociális alapszolgáltatási feladatokra az idei évben nem kellett hozzájárulást fizetni.
A háziorvosi ügyeleti alapellátást szintén feladat-ellátási szerződés keretében a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás látja el, melynek díja 68,- Ft/fő/hó volt június hónapig. Július hónaptól a díj 74,- Ft/
fő/hó összegre emelkedett. Az ellátásra az idei évben 572.544,- Ft-ot kell kifizetni
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Egyéb szolgáltatások
A belső ellenőrzési feladatok kötelező feladatait külső szervezet a Szántó és Társa Bt. látta el. 2019. évre
szolgáltató váltására kerül sor, a jobb szakmai segítségnyújtás érdekében. A belső ellenőrzés ellátásának
díját hét település vonatkozásában eddig a közös hivatal viselte.
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére 2018. év 600,- Ft/
fő/év összegű - működési és fejlesztési - hozzájárulást kellett megfizetni, összesen 418.800,- Ft összegben
A települési kommunális szilárd hulladék elszállítását STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató látja el Vas megye teljes területét. A közszolgáltatóval
kötött szerződés 2020. év folyamán jár majd le. Alvállalkozóként továbbra is a Müllex Kt viszi el a hulladékot településünkről.
A folyékony hulladék elszállítását szőcei VASI JA-SA Kft. végzi közszolgáltatóként, a vele kötött szerződés 2019. december végéig szól.
A rendőrségnek évente egy alkalommal be kell számolnia az Önkormányzat felé a közbiztonsági helyzetről, erre a 2018. decemberi testületi ülésen került sor. A közbiztonság jónak mondható, bár a településen
áthaladó személy és tehergépjárművek jelentős sebességtúllépése miatt elég nagy a veszélyhelyzet kialakulásának lehetősége. Lakossági bejelentések következményeként a jövőben folyamatos jelleggel, a község
két pontján a rendőrség sebességmérést végez. Felhívom az ivánci gépjármű tulajdonosok figyelmét a jogkövető magatartásra és a sebességhatárok betartására. Vigyázzunk egymásra!
Az Önkormányzat 2018. évben is részt vett a közfoglalkoztatásban összesen 5 fő közfoglalkoztatott bevonásával. Változás a rendszerben, hogy a munkabéren kívül nem kap az önkormányzat egyéb juttatást, mint
pl. munkaruha, üzemanyag, munkaeszköz vagy felhasznált anyag. Ezeket saját költségvetésünk terhére kell
ezen túl beszerezni.
A község közvilágításának energia megtakarítással járó teljes felújítása, bővítése az elkészült tervek és engedélyeztetés után várhatóan tavasszal készül el. A meglévő 113 lámpatest mellé további 17 db lesz elhelyezve, továbbá 2 db oszlop kerül elhelyezésre napelemes energia ellátással. A beruházás plusz anyagi ráfordítást nem igényel, a jelenlegi normatív támogatásból finanszírozható.
Pályázatok
Az Önkormányzat által benyújtott és nyertes pályázatok közül négy kiemelt jelentőségű pályázat van folyamatban:
a KEHOP -2.2.2 Ivánc község szennyvízelvezetése és tisztítása nyertes pályázat kapcsán a 2018. évben a
szakhatósági engedélyek beszerzése, a tervdokumentációk, érintett lakossági egyeztetések zajlottak le. A
program 2019 tavaszi fizikai megvalósításának kezdetén folyamatosan tájékoztatjuk a község lakóit a beruházás részleteiről, teendőkről. A konzorcium vezetője és a program irányítója a Nemzeti Fejlesztési Programiroda.
Az Önkormányzat nyertes TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázat megvalósításra került ebben az
évben. Az óvoda és az orvosi rendelő épülete megújult. Az elnyert 26.448.590,- Ft támogatás mellett az
Önkormányzatnak a megvalósításhoz 8.834.234,- Ft önerőt kellett biztosítania. Ezen kívül előre nem látható, nem elszámolható költségek keletkeztek 6.644 944 Ft. értékben a kötelezően megvalósítandó részletekből ( építési tételek, dokumentumok, engedélyek… ) az orvosi rendelő belső felújításából, valamint az
óvoda melléképületének tetőszerkezetének felújítása miatt. Utóbbi a nagyon gyenge ácsszerkezet és fedés
miatt volt indokolt. A villamos energia ellátását támogató napelemek nagy része ide lett elhelyezve.
TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázatra támogatási kérelmet nyújtott be az Önkormányzat az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal épületének korszerűsítése, felújítása céljából. A projekt nyertes lett, az elnyert támogatás bruttó 32.450.000,- Ft. A támogatási szerződés augusztus végén került aláírásra, jelenleg kiviteli tervek elkészítése van folyamatban, melynek határideje december 31-e, a felújítás fizikai megvalósításának
támogatási szerződés szerinti határideje 2019.09.30.
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Őriszentpéter Város gesztorálásával, konzorciumi partnerként vesz részt Önkormányzatunk a nyertes EFOP
– 3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek elnevezésű pályázati projektben. A projekből Ivánc község 13.936.774,- Ft összegű támogatást kapott. A pályázat legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex
megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében,
valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A pályázat keretében rendezvények,
oktatások (felnőttképzés), hátrányos helyzetű települési lakosok mentorálása kerül megvalósításra, továbbá
eszközök kerültek beszerzésre.
Az Önkormányzat további elnyert és az idei évben megvalósított, megvalósítás alatt álló pályázatok:
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázaton az Önkormányzat 1.250.000,- Ft összeget nyert el, melyen megújultak – aszfaltburkolatot kaptak - a temető közlekedési útjai.
Csákánydoroszló, Ivánc és Hegyhátszentmárton községek konzorciumban pályáztak a VP6-7.2.1-7.4.1.216 kódszámú - „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére” című projektre. A projekt gesztora Csákánydoroszló, a pályázat nyertes lett, Ivánc község vonatkozásában a projekt keretén belül egy padkakasza gép
került beszerzésre.
Önkormányzatunk támogatásban részesült a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt pályázaton. A pályázaton egy defibrillátort kapott az Önkormányzat és Ivánc Községi Sportkör, amely az ivánci Vas Megyei
Szakosított Otthonban került elhelyezésre.
Az Önkormányzat által benyújtott még el nem bírált pályázatok:
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására, ezen belül az óvodai feladatok ellátására, a szociális alapellátási feladatok ellátására, településüzemeltetési feladatok ellátására és egészségügyi alapellátásra összesen: 1.677.684,- Ft-ot pályázott az önkormányzat. A pályázat célja a működőképesség megőrzése, december végén várható a pályázat elbírálása.
Vis maior pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a 2018. június 6-án hirtelen lezúduló nagy mennyiségű
csapadékkal járó vihar, illetve ennek kapcsán lezúduló víz miatt az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon
károsodott utak és hozzá tartozó korlát, rácsos folyóka, járda helyreállítására. Az érintett utak, járdák: 329
hrsz-ú ingatlan - az út és korlát helyreállítása, 307/3 hrsz-ú ingatlan - járda helyreállítása, 206 hrsz-ú ingatlan - út és rácsos folyóka helyreállítása. A vis maior támogatási igényünk: 4.497.705,- Ft. A pályázat még
elbírálás alatt áll.
Az Önkormányzat által benyújtott, támogatást nem kapott pályázatok:
Az Önkormányzat a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyában nyújtott be pályázatot
1.800.000,- Ft támogatásra, a könyvtár épületének talajvíz elleni mechanikai védelmére és a homlokzati
felújítására. A pályázat sajnálatos módon nem részesült pozitív elbírálásban.
Az Önkormányzat a 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása is nyújtott be
pályázatot, amely keretében az Önkormányzat 15.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást igényelt a
85 hrsz-ú belterületi út felújítására. A pályázathoz az önkormányzat komoly összegű önerőt is vállalt bruttó
2.587.467,- Ft összegben, azonban sajnálatos módon nem kaptunk támogatást.
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Aktuális pénzügyi helyzet
Az Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, a 2018. évi költségvetésben hiány nem lesz, az Önkormányzat
lekötött pénzbetétjének összege 24.498.955,- Ft.
.
Helyi adók:
Kommunális adót 261 adótárgy után fizetett 2018. október 31-ig összesen 1.602.559,- Ft összegben. A gépjárműadót 195 fő adótárgy után fizetett, az abból származó bevétel (40%-a illeti meg az Önkormányzatot)
998.969,- Ft. Helyi iparűzési adót 67 adózó fizetett, 7.872.532,- Ft összegben. Önellenőrzési pótlékot
109.324,- Ft összegben, bírságot 2.214,- Ft összegben fizettek be az adózók. Az adóhátralékok behajtása
érdekében, október elején kiküldtük a felszólításokat, így a kintlévő 3.348.685,- Ft összegű tartozásból
nagyságrendileg 1.600.00,- Ft-1.700.000,- Ft befolyt.
Szociális ellátások - települési támogatások
Az Önkormányzat rendeletében meghatározott települési támogatások keretében:
Gyermeknevelést segítő települési támogatás összegét gyermekenként 15.000,- Ft-ban határozta meg a testület az idei év augusztus hónapjában az igényt benyújtó családok részére (71 gyermeknek) 1.065.000,- Ft
támogatás került kifizetésre.
A szociális rendeletünk értelmében december hónapban is lehetőség van támogatás nyújtására, amelyre sor
is került, a támogatás összege ugyancsak 15.000,- Ft gyermekenként összesen 1.110 000Ft, 74 gyermek
után.
Időskorúak támogatása szintén 15.000,- Ft összegben került meghatározásra, 77 időskorú ivánci lakos részére került kifizetésre a támogatás, 1.155.000,- Ft összegben.
Temetési támogatás: 9 fő kérelmező részére került megállapításra, kérelmezőnként 10.000,- Ft összegben.
(összesen: 90.000,- Ft)
Köztemetés: négy elhunyt köztemetéséről intézkedett az Önkormányzat, összesen 444.208,- Ft összeget
fizetett az Önkormányzat a köztemetésekért
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat: keretében a 2017/2018. II. félévére és 2018/2019. I. félévére 2 fő részére (10.000,- Ft/hó) összesen: 200.000,- Ft támogatás
Arany János ösztöndíjprogram: a program keretében 1 fő középiskolás diák kap támogatást az önkormányzattól 10.000,- Ft/hó összegben a 2018/2019-es tanévre (10 hónapra)
Babakötvény: két gyermek született Iváncon, 50.000,-50.000,- Ft értékű babakötvény lett a gyermek részére biztosítva Önkormányzatunk részéről, a magyar Állam támogatásán kívül.
Méltányossági segélyek: különböző szociális okokból az önkormányzat méltányossági segélyt összesen
619.876,- Ft összegben, ezen belül
4 fő részére természetbeni támogatás került megállapításra összesen: 146.376,- Ft összegben
7 fő részére pénzbeli támogatás került megállapításra összesen: 473.500,- Ft összegben
Mikulás napi támogatás: Önkormányzatunk több mint 70 ezer forinttal támogatta ajándékcsomag formájában a Mikulásünnepet.
Egyebek
A kötelező eboltásokra az idén is biztosított helyben lehetőséget az Önkormányzat.
Az elmúlt év végén Önkormányzatunk megalkotta Godavszky Beáta főépítész által készített Településarculati Kézikönyvet, a településképi rendelet megalkotása folyamatban van, a szakhatósági egyeztetések
folynak.
Lomtalanítást évi egyszer díjtalanul elvégzi a közszolgáltató, mely folyamatos szemléletváltozási folyamatot generál.
A lomhulladék és a vegyes hulladék fogalomkörébe nem tartozó, egyéb háztartási hulladék és természetesen a lomhulladék is a Pankaszon és Körmenden működő hulladékudvarban adható le. Elérhetőségek:Körmend, Müllex Kft. teleppel szemben (94/200-562) hétfő: 8 -16.30-ig; csütörtök: 8 -16.30-ig; minden hó 2. szombat: 8 -16.30-ig illetve Pankasz, Kossuth Lajos utca vége (94/200-564) szerda: 8 -16.30-ig
Több területen is volt a 2018. évben hatósági ellenőrzés, a Kormányhivatal részéről a falugondnoki szolgá-
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lat, az adóhatósági munka, valamint közszolgálati tisztviselők illetményének megállapítása tárgyában került sor ellenőrzésre. A Magyar Államkincstár átfogó, uniós előírásoknak megfelelő úgynevezett szabályszerűségi ellenőrzést folytatott, a feltárt hiányosságok a 2018. évben részben már javításra kerültek, illetőleg a 2019. év tavaszán várható utóellenőrzésre kell bepótolni azokat.
2018. évben várható változások, tervek
2019. évre nem tervez az Önkormányzat helyi adó emelést és új adónemet sem vezet be..
2019. évben továbbra is tervezi részvételi szándékát a közfoglalkoztatásban az Önkormányzat.
Nagyobb beruházásként KEHOP szennyvíz pályázat és az TOP hivatal felújítása pályázat kerül fizikai értelemben is megvalósításra.
A településarculati kézikönyv mellé a településkép védelméről szóló rendelet is meg kell alkotnia az Önkormányzatnak, amely jelenleg folyamatban van. Továbbá 2018. évben nem került a jelenleg hatályos rendezési tervünk, helyi építési szabályzat felülvizsgálva, rendelkezéseit a jelenlegi jogszabályok szerint 2019.
december 31-ig lehet alkalmazni, ezért a következő év egyik nagy - mind anyagilag, mind munka szempontjából - erőfeszítést jelentő feladat lesz az új rendezési terv és HÉSZ megalkotása.
2019. évben a közös hivatalt érintően két nagy feladatok kell még ellátnia a tisztviselőknek, tavasszal az EP
parlamenti választások, ősszel pedig önkormányzati választások lebonyolításában kell részt venniük.
A Magyar Falu Program 2019-ben 135 milliárd Ft-tal induló fejlesztési elképzeléseiről tartott fórumon vettem részt a Megyeháza Dísztermében, Gyopáros Alpár e célterület kormánybiztosának prezentációján.
Több fő pillért nevezett meg a támogatás alapjául, mely magában foglalja a községekben maradás, illetve
az oda költözés ösztönzését is. A támogatásban csak az 5 000 fő alatti kistelepülések vesznek részt, melynek az agglomerációkban, városok környezetben található községek nem részesei. Egyik fő vonal a családi
otthonteremtési támogatások mintájára megfogalmazott fejlesztési koncepció lényege, amely az elérhető
eddig soha nem látott állami otthonteremtési ösztönzésen felül jár, hogy az országos átlagot meghaladó,
jelentősebb mértékű népességelvándorlással és elöregedéssel sújtott kis falvak megtartására adjon kellő
ösztönzést. A kormánybiztos további programelemekről is beszélt: fejlesztési forrásokat nyújtanak az intézmény és épületfejlesztésektől kezdve a játszótéri-sportcélú vagy temetőfenntartáson át a belterületi utak,
járdák építésére. Vízelvezetés megoldatlan problémái is megoldódhatnak. Kiterjesztésre kerül az Iváncon
törvényi okokból nem támogatott Falugondnoki szolgálat, így személyi és tárgyi (gépkocsi beszerzés) feltételek biztosítását eredményezheti.
Év elején pályázati dömping várható. Képviselőtársaimmal a lehetőségek figyelembevételével mindent
megteszünk a település életminőségének javításáért. A valós igényektől nem elrugaszkodva, fenntartható
fejlődési léptékkel célozzuk meg a fejlesztési lehetőségekkel Ivánc és az Ivánciak életét szebbé, jobbá, élhetővé tenni.
Ivánc, 2018. december 17.
Gyarmati Tibor
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ A KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSI ELJÁRÁSÁRÓL
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére módosításra került az illegálisan kialakított kutak
bírságmentes engedélyeztetési kötelezettségének az illetékes vízügyi hatóságok felé történő bejelentési határideje.
A törvénymódosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a személy, aki az
engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített, vízkivételt biztosító vízilétesítmények – többek között
a mezőgazdasági célú, a zártkerti, illetve a házi vízigényt kiszolgáló kutak – vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2020. december 31-ig kérelmezi.
További kormányzati tájékoztatás szerint előkészítés alatt áll, és 2019-ben várhatóan módosításra is kerül a
kutak létesítésével, fennmaradásával, üzembe helyezésével kapcsolatos szabályokat tartalmazó 72/1996.
(V.22.) Korm. rendelet is. A módosítás következtében változni fognak az ásott és a fúrt kutakkal kapcsolatos üzemeltetési és fennmaradási engedély iránti kérelem eljárási szabályai azzal a céllal, hogy az engedélyeztetés minél egyszerűbben, olcsóbban és gyorsabban megtörténhessen.
Az eljárásrend jogszabályi módosításának hatályba lépéséig kérjük mindenki türelmét az engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban. A változásokat követően tájékoztatást fogunk közzé tenni a további teendőkkel
kapcsolatban.

TÁJÉKOZTATÓ A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSBEN KORÁBBAN NEM RÉSZESÜLT HÁZTARTÁSOK EGYSZERI
TÁMOGATÁSÁRÓL
A Kormány meghozta döntését a korábban kiterjesztett rezsicsökkentésben nem részesült ingatlantulajdonosok támogatása ügyében. Ennek érdekében megalkotta a 1602/2018.(XI.27.) Korm. határozatát.
A határozat 2. számú mellékletében szereplő táblázat szerint Ivánc községben 68 háztartás részesül az egyszeri természetbeni támogatásban, mindösszesen 816.000,- Ft összegben.
A támogatást a települési önkormányzat kapja meg támogató okirat alapján, amely tartalmazza majd a felhasználás és elszámolás részletes feltételeit, úgy, hogy a támogatás felhasználásának végső határideje 2019.
december 31. napja.
A költségvetési támogatás elosztásának módját és feltételeit a helyi viszonyok figyelembevételével a települési önkormányzatnak kell kialakítania az alábbi szempontok kötelező alkalmazásával:
- csak a 2018. október 15-éig igénybejelentést tett háztartások részesülhetnek a támogatásból;
- a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költségeinek fedezésére,
annak biztosítása a támogatásban részesülőt terheli;
- az érintett háztartások részére 2019. december 15-éig kell biztosítani a tüzelőanyag átvételének lehetőségét;
- a ténylegesen átvett tüzelőanyagok ellenértékét legkésőbb 2019. december 31-éig teljesíti az önkormányzat a vállalkozó részére.
A fentiekre tekintettel az Önkormányzat kidolgozza a támogatás elosztási módjának részletszabályait,
melynek kialakításáig kérjük a lakosság türelmét.
Továbbá tájékoztatjuk az érintett háztartásokat, hogy a Körmendi Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai 2018. december - 2019. január hónapokban szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik az igényt benyújtott
háztartásokat a jogosultsági feltételek fennállásának ellenőrzése érdekében.
Változásokról a lakosságot értesítjük!
Radicsné dr. Soós Ágnes
jegyző
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50 ÉV A BETEGEK SZOLGÁLATÁBAN

Ez év októberében, az ötven éven át végzett értékes szakmai tevékenység elismeréseként, a Pécsi Tudományegyetem Arany
Díszoklevelet állított ki dr. Németh Sándor főorvos, körzetünk
méltán becsült háziorvosa részére. Az ünnepélyes keretek között
átadott díszoklevél alkalmából szeretettel gratulálunk, köszönjük
az eddigi áldozatos munkáját, további munkájához pedig jó
egészséget kívánunk!

Tisztelt Ivánciak!
2018.12.27-28-án körzetünkben helyettesít
Dr. Jójárt Tibor.

Rendelési idő: 2018.12.27-én 7.30-8.30
Iváncon.
Egyébként saját rendelési idejében felkereshető Csákánydoroszlóban.
Tel: 06/94 542-005
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MAGYAR VÖRÖSKERESZT IVÁNCI SZERVEZETE
November 5-én tartottuk az őszi véradást, melyen nyolc polgár ajánlotta fel önzetlen segítségét és adott vért. Köbli Attila 25. jubileumi véradóként kapott meghívást, ez úton is köszönjük segítő szándékát és további jó egészséget kívánunk számára! Attila a november 30-án, Szombathelyen a Véradók Napja alkalmából megrendezett ünnepségen vette

át kitüntetését. A jövő év eleji véradásokról a későbbiekben adunk tájékoztatást.
Kromcsák Zsuzsanna, elnök

SIGRAY MARGIT EGYESÜLET
Az elmúlt időszakban egyesületünk két fontosabb eseményt bonyolított le. Mindkettővel a

gyerekeket céloztuk meg. Szeptember elején a már hagyományos Nyárbúcsúztató programunk volt a sportpályán, melyen zenével, kézműves foglalkozással, ugrálóvárral, sültkrumplival vártuk a gyerekeket.
December 5-én a Mikulást vártuk a Művelődési Házban. A könyvtár közreműködésével
megtekintettük a Szamóca Színház Mikulásváró műsorát, majd közös énekléssel hívtuk közénk a Mikulást, aki meg is érkezett és minden gyermeket megajándékozott.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik segítettek ezen rendezvények megszervezésében és lebonyolításában. Rendezvényeink Ivánc Község Önkormányzatának és a
Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával valósulhattak meg.
Kromcsák Zsuzsanna, elnök

Oldal 10

IVÁNCI JELEN

AZ IVÁNCI EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Július 1:
A Hegyhátszentmártonnak búcsúnapján a hívőközösség mellé vendégek is érkeztek. A ,,Hit és fény " közösség Budapesti tagjai Őrségi nyaralásuk befejezését
szentmisével zárták a helyi templomba. A közösség
Szombathelyi csoportja nem ismeretlen az Ivánciaknak, mivel a Szociális Otthont is gyakran látogatják és
nyaralni viszik az ellátottakat.
Az értelmében akadályozott személyt - bármilyen
mértékű is legyen fogyatékossága - szereti az Isten.
Jézus él a fogyatékos emberben is, még ha ezt alig
vagy egyáltalán nem is képes kifejezni.
augusztus 3:
Templomunk fiataljaiból összeálló csapat is részt vett
a falunap előestéjén megrendezett
I. Bagolytúrán, melyen értékes helyezést értek el. Gratulálunk!
augusztus 4:
A Falunap alkalmából Köbli Tamás őriszentpéteri plébános mutatott be szentmisét.
augusztus 25:
1 Úton - az Édesanyákért
Iváncon ,a Mária Úti zarándoklat, Brenner János útvonalának
egyik állomása volt templomunk. A zarándokok közös imádsággal
és énekekkel köszöntötték a templomban a Boldogságos Szűzanyát, majd egy kis reggelivel vendégelték meg a zarándokcsoportot.
Székely János szombathelyi megyéspüspök imája az Édesanyákért:
Mennyei Atyánk!
A Biblia nem csak atyához, hanem édesanyához is hasonlít téged.
Te olyan Isten vagy, aki sohasem feledkezik meg gyermekeiről,
aki megrendülsz, ha a gyermekeid szenvedését látod, olyan Isten,
akinek anyai szíve van. Hálát adunk Neked az Édesanyákért! Hálát
adunk az Édesanyánk szeretetéért, minden áldozatáért, hitéért, édesapánk iránti hűségéért,
tiszteletéért, odaadásáért.
Áldd meg Édesanyánkat, jutalmazd őt bőségesen kegyelmeddel, békéddel, vigasztalásoddal. Urunk, könyörgünk hozzád minden Édesanyáért. Adj nekik nagy szívet, a Tiedéhez hasonlót. Adj nekik szeretetet, tiszteletet, hűséget a férjük iránt. Add, hogy családjuk erős oszlopai és szíve lehessenek, akik kedvességükkel, szeretetükkel teszik igazi otthonná a családi
fészket férjük és gyermekeik számára.
Adj nekik sziklaszilárd, Benned gyökerező hitet, adj nekik erőt a mindennapi sok-sok áldo-
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zathoz és szolgálathoz. Add, hogy örömüket leljék minden szolgálatban, amit a családjukért tesznek, és jutalmazd őket a kisgyermekek
szeméből sugárzó fénnyel, köszönettel.
Add, hogy hiteles és szép életükkel tudják továbbadni a hit kincsét
gyermekeiknek, tudják gyermekeiket odavezetni Hozzád, aki minden
gyermek legfőbb nevelője és tanítómestere vagy. Add, hogy az Édesanyák bátran mondjanak igent az életre, adják tovább az élet hatalmas kincsét éppoly bőkezűen, mint amilyen ingyenesen ők maguk is
kapták ezt a kincset. Istenünk, áldd meg az Édesanyákat! Ámen.

Október 7:
Október első vasárnapján A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
rendelkezése alapján hálát adunk Istennek a terményekért, amelyeket
az emberek javára érlelt a föld, s amelyeket az Egyház meg is áld és
templomunkban is megtörtént.
November 1:
Mindenszentek ünnepen közös megemlékezés volt az altemplomba
az elhunytakról.
December 2.-tól megkezdődött az adventi ünnepkör. Az adventi készület hagyománya a 4. századból ered, ekkor a vízkeresztkor tartott
keresztelések előtt háromhetes előkészületi időt tartottak. A következő században ez a várakozás átalakult: lelkileg a keresztények már a
karácsonyra, Krisztus megszületésének ünnepére készültek, az ünnepet megelőző hat héten keresztül. Ebből rövidült le a négy vasárnapot
átívelő adventi időszak.
A hagyományos adventi koszorú – melyet három lila és egy rózsaszín
gyertya díszít -, a közös karácsonyvárást segíti, melyet nemcsak a
templomban, hanem a családokban és más közösségekben is elkészítenek. A gyertyák színe szimbolikus jelentőséggel bír: a lila a bűnbánatra, a rózsaszín az örömre utal.
A legjellegzetesebb adventi liturgia a napfelkelte előtt tartott hajnali
„angyali mise”, a roráté – ez a Szűzanyával való várakozás népi megnyilvánulása.
Az adventi időszakban a templomi oltárokat nem díszítik virággal, az
orgona csak az énekek kíséretére szorítkozik, a miséző pap violaszínű miseruhát ölt.
Az advent egyik kedvelt szokása még a keresztény családok közös Szent Család-járása. Ennek során egy kisebb közösség tagjai vagy több család gyűlnek össze hétről hétre más otthonban a Szűz Máriát, Szent Józsefet és a gyermek Jézust ábrázoló kép előtt, hogy együtt
imádkozzanak.
Az adventi előkészület során a böjtölés és bűnbánat mellett tettekben megnyilvánuló jó cselekedetekkel is készülünk az ünnepre. Ebben az időszakban még inkább figyelünk a körülöttünk élő elesettekre. A hétköznapi jótettek mellett a Karitász szervezetek akcióihoz csatlakozva is segíthetünk a rászorulókon.

December 09:
Advent második vasárnapján, az ünnepi szentmisén a hagyomány szerint a Mikulás gyújtot-
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ta meg templomunkban az adventi koszorún a második gyertyát. A
gyerekeknek és felnőtteknek pedig szaloncukrot osztott.
December 12:
Reggel 6 órakor hajnali mise volt templomunkban. A roráté vagy
hajnali mise a római katolikus egyházban advent első vasárnapjától
karácsony első napjáig minden nap hajnalban tartott szentmise. A
hajnali misék különleges hangulatot kölcsönöznek a decemberi virradatnak. A roráté elnevezést az ünnepkör egyik – ószövetségi szentírási szövegen alapuló – énekének kezdő soráról kapta, melyet adventben énekeltek: Rorate caeli de super. Harmatozzatok
egek onnan felülről. Régebben aranyos vagy angyali misének is hívták. Ez utóbbi arra utal, hogy a Szűz Mária tiszteletére mondott hajnali miséket mindig az
Úrangyala elimádkozásával fejezték be. A roráté-szentmiséknek a katolikus egyházban kifejezetten csak az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén vannak hagyományai. Jelenleg is élő szokás hazánkon kívül, Ausztriában, Horvátországban, Csehországban és Lengyelországban van. Ezért a Szentszék 1892-ben Pannonhalmának, 1958-ban pedig az Esztergom
-Budapesti főegyházmegyének ősi szokására hivatkozva külön kiváltságként engedélyezte a
hajnali misét.(Wikipédia) Ez jellegzetesen közép-európai, sőt magyar hagyománynak is tekinthető. A hajnali mise, angyalmise, aranyos mise, roráté adventben pirkadat előtt, hagyományosan 6 órakor bemutatott szentmise, a Megváltó várásának és a Mária-tiszteletnek a
nép által megszeretett megnyilvánulása. Advent első vasárnapjától Karácsony első napjáig,
minden reggel. A roráté mise elimádkozása a Jézus utáni vágyat fejezi ki. A zsoltár szavai
szerint: Krisztus a felkelő Napunk. Ez
az érzés megtapasztalható, amikor sötétben megyünk a templomba, majd kijőve a mise végén már világos van.A
Messiást váró hangulat alapja a hajnali
mise, a roráté. Várakozásban élünk. És
az Úr eljön.
December 22-én Karácsonyi pásztorjáték lesz templomunkba.
December 24-én lesz este 10 órakor az
éjféli mise.
December 25-én Urunk születésének
ünnepe az ünnepi szentmise fél 12-kor
kezdődik.

Fritz Attila, az Ivánci egyházközség elnöke
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AZ IVÁNCI KÖNYVTÁR HÍREI
Az elmúlt időszak könyvtári programjait szeretném összefoglalni az alábbiakban. Mindegyik a Vas Megyei Könyvtárellátási és Szolgáltató Rendszer Támogatásával valósult meg.
Az augusztusi Falunapon a gyerekeket a Triola együttes, Galambos Berni és Bujtás Ervin
zenés, interaktív műsora szórakoztatta.
Október 6-án Németh Dániel mentőtiszt tartott előadást és bemutatót a szakszerű elsősegélynyújtásról.
Szó volt a defibrillátor használatáról is. Az érdeklődők
választ kaphattak kérdéseikre is.
Nagy sikert aratott a könyvtárba látogató gyerekek körében az októberi olvasásnépszerűsítő programunk.
Többször volt már diavetítés, melynek során mindenki
olvashat egy-egy részt. Most azonban kibővítettük a
vetítést egy kis színjátszással. Megnéztük a Mátyás
király és a varga című diafilmet, majd más-más szereposztásban, némi jelmezzel többször is el kellett játszani.
Október 23-án az 56-os Büszkeségpontnál tartott megemlékezés és koszorúzás után, a Szent Miklós r.k. plébániatemplomban tartott akusztikus koncertet a
Hangraforgó zenekar, Nekünk nem szabad feledNI
címmel, melyet igen nagyérdeklődés kísért.
Decemberben a kézműves foglalkozáson hópihét lehetett készíteni filcből. Egy kicsit varrni is kellett, de ezt
is ügyesen megoldották a gyerekek.
December 5-én a Szivárvány Színház Csipi és Csupi
Mikulásváró című interaktív műsorával vártuk a Mikulást. Kicsik és nagyok egyaránt jól szórakozhattak.
Reméljük, hogy az elmúlt évekéhez hasonlóan jövőre is
sokféle program közül választhatunk.
Mindenkit szeretettel várunk nem csak a programokra,
de a könyvtárba is. Be lehet ülni újságot olvasni,
(többféle heti és havi folyóirat jár hozzánk), társasozni,
internetezni, és nem utolsó sorban kikölcsönözni egyegy jó könyvet.
Némethné Orbán Szilvia, könyvtáros
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ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET IVÁNC
Augusztus első szobatján a környékbeli tűzoltó egyesületek csapatépítő tréninget szerveztek, melyet egy jó hangulatú főzőversennyel kötöttek egybe. A Vadása-tó környékén keletkezett természeti károk helyreállítási munkálataiban részt vevő egyesületek voltak a meghívottak.
Így nyolc csapat, Alsószölnök, Szakonyfalu, Egyházasrádóc, Rátót, Rábagyarmat, Őriszentpéter, Ivánc tűzoltóegyesületeinek tagsága valamint a Őrség-Goricko-Raab
Mentőcsoport egészségügyi részlege mérhette össze főzőtudományát. A rendezvény igen jó hangulatban telt, a
különböző ízek főszerepe mellett a beszélgetések és a jó
hangulat jellemezte a délelőttöt. Az eseményt megtisztelte látogatásával Dr. Bognár Balázs tűzoltó ezredes megyei katasztrófa védelmi igazgató és Horváth Tibor tűzoltó ezredes, polgári védelmi felügyelő, Kovács Balázs
Zsolt tűzoltó alezredes, Körmed hivatásos tűzoltó parancsnoka.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság önkéntes tűzoltó egyesületeknek írt ki
pályázatot. Az idén ötszázhetvenhat egyesület élt a lehetőséggel. Pozitív elbírálás esetén különféle tűzoltóeszközökhöz és felszerelésekhez juthatnak a szervezetek. Az országos katasztrófavédelmi főigazgató jóváhagyta a bírálóbizottság támogatásra vonatkozó javaslatait, így a központi költségvetés 2018-ban a tavalyinál huszonhárommal több egyesület munkáját segíti ilyen módon.
Az Ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület közel 900 e Ft-ot nyert. A fenti összegből dugólétrát (melynek értéke 420 e ft), osztót (tömlők használatához), 2 db kombinált sugárcsövet, 2 db puttonyfecskendőt, és egyéb
apróságokat vásárolt.
Az Őrség-Goricko-Raab Mentőcsoport egészségügyi részlege az ősz folyamán részt vett egy Alsószölnökön megrendezett gyakorlaton. Ezen alkalommal további 3 ország mentőcsoportjai gyakorolták a közös
munkát. Csapatunk nagyszerűen helytállt, ezúton is köszönjük munkájukat!
Fritz József, elnök

Ivánci Népdalkör
Mozgalmas időszakot tudhatunk magunk mögött, hisz számos fellépése, szereplése volt a
népdalkörnek. Mindezeket egy rövid esemény naptárban szeretném ismertetni.
Augusztus 3-4.
A Bagolytúrán 5 fős csapattal vágtunk neki a kihívásoknak, ahol a 16 fős
csapatversenyben a 8. helyet szereztük meg. A falunapi rendezvényen már délelőtt aktívan
kuktáskodtunk az ebéd és vacsora készítése körül. Délutáni szereplésünkön Rábamenti és
boros-mulatós dalcsokrokkal szórakoztattuk a falunapi közönséget.
Augusztus 11.
A hegyhátszentmártoni meghívást a falunapra örömmel fogadtuk. Kórusunk három dalcsokorral nyitotta meg a kultúrműsort, megalapozva ezzel a jó hangulatot.
Köszönjük, hogy ott lehettünk!
Szeptember 1.
Neves esemény volt a falu felújított óvodájának átadása, melyen citerazenei kísérettel szerepelhettünk. Köszönet ezért a minket kísérő lányoknak és Cservék Laci-
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nak is.
Szeptember 22.
Civil kezdeményezésre szüreti felvonulás volt a faluban, ahol a nédalkör
valamennyi tagja aktívan részt vett.
Október 6. Az aradi vértanúk emlékére szervezett megemlékező ünnepélyen a kopjafánál
közös szereplésünk volt az iskolásokkal. A hallgatóság egy irodalmi összeállítást hallgathatott meg, melyet katonadalokkal fűszereztünk.
November 10.
Az idősek napi köszöntőn két vidám dalcsokorral kedveskedtünk az ünnepelteknek, ahol a lányok ismét vállalták a citerazenei kíséretet.
November 24.
Rendhagyó programon vettünk részt a Művelődési Házban. Kultúrkavalkád címen kulturális műsort szerveztett az önkormányzat, ahol ismét énekelhettünk
citerakísérettel. A közös dal- és táncházi programból is aktívan kivettük a részünket.
November 30.
A Veszprém megyei Noszlop községbe kaptunk meghívást az ott működő hagyományőrző csoport András napi rendezvényére, amelyen két vasi dalcsokrot adtunk
elő nagy sikerrel. Utazásunkhoz nyújtott támogatását köszönjük az Ivánci Sportkörnek és
Ivánc Község Önkormányzatának.
Próbáinkat továbbra is heti rendszerességgel, csütörtöki napokon tartjuk a könyvtár épületében, amely alkalmakra továbbra is nagy szeretettel várunk minden dalos kedvű érdeklődőt.
Sajnos szakmai vezetőnk nincs, de Bediné, Erzsi néni erőfeszítésének köszönhetően lelkes a
csapatunk, nem adjuk fel. A közösségi munka, a népdal szeretete, az együttlét mind erősítik
kis közösségünket. Januárban ünnepeljük megalakulásunk 19. évfordulóját, az alapítók közül hatan még mindig aktív tagjai csapatunknak. Büszkék vagyunk minden egyes fellépésre,
eredményre, dalokra, amit megtanulhattunk. A működésünkhöz kapott segítségekért köszönet, megháláljuk és ígérjük kitartunk.

Németh Zsuzsanna

FEJA GYM IVÁNC
Augusztus óta tíz versenyen vettünk részt Magyarországon, valamint három meccs volt külföldön. Kanadában, Svédországban
és Ausztráliában is jártunk, így elmondhatjuk, hogy három kontinensen is képviseltettük magunkat, a Feja Gym Iváncot! Nagy
öröm és büszkeség ez számunkra, valamint óriási teljesítmény
ahhoz képest, hogy még nincs egy éves a klub ivánci szervezete.
Horváth Dominiknak október 13- án volt egy világbajnoki címmérkőzésse, amit nagy csatában sajnos elvesztettünk! A végkimenetel ellenére nagyon büszkék vagyunk Dominikra és a felmutatott teljesítményére.
December 1-től Feja Gym Ivánc Pècs néven működünk tovább,
mivel egyesültünk egy pécsi amatőr klubbal, akik igen szép eredményeket mutattak az amatőr boxban.
A jövő évben is körülbelül 30 verseny vár ránk belföldön és külföldön egyaránt, mely megmérettetéseket
igen nagy felkészüléssel és immáron egy év tapasztalattal várunk!
Ezúton szeretném megköszönni a csapatnak a kitartó munkát és az elért eredményeket! Nagyon büszke vagyok Rátok! Csak így tovább!
Edzéseinkre mindenkit szívesen látunk, aki szeretne csatlakozni bármilyen szinten csapatunkhoz!
Keressetek bizalommal!
Lőrincz Lajos
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HÍREK AZ IVÁNCI SPORTKÖR ÉLETÉBŐL
Teljes kerettel vágtunk neki a 2018-19 -es bajnokságnak. Egy új játékos érkezett Papp Máté
személyében, Csákánydoroszlóból. Egy régi ismerős csatlakozott újra hozzánk, Markó Gergő lett Szabó Gyuri edző párja, ők ketten próbálták egyengetni a csapatot.
Az első mérkőzésen Alsószölnökön sikerült nyerni 4-2 -re. A második fordulóban hazai pályán szenvedtünk 3-2 -es vereséget Őrimagyarósdtól. Majd a Magyarlak ellen egy 3-2-es
sikert könyvelhettünk el. A negyedik fordulóban Magyarszecsődön már 2-0 arányban vezettünk, de a vége 2-2 lett. Ez a döntetlen egy ilyen jó csapat ellen felért egy győzelemmel!
Nem bírtunk a Szakonyfalu csapatával, 5-0 lett a vége. A hatodik fordulóban Vasaljára mentünk, ahol 3-0 -ra sikerült nyerünk. A következő hazai mérkőzésen Máriaújfalu ellen egy
góllal jobbnak bizonyultunk. Nem jelentett akadályt Gasztony legyőzése sem, 4-1 -es sikernek örülhettek a szurkolók. A kilencedik fordulóban a tartalékos Nagyrákost egy hatossal
küldtük haza. Majd jött egy rangadó az addig veretlen Rábagyarmat otthonában. Az őszi
szezon legjobb játékával 2-0-ra nyerünk. Ezen a mérkőzésen is kiemelkedően őrizte a kapunkat Kapui Roland. A Pankasz csapata volt a következő ellenfél. Nem bírt egymással a
két csapat 2-2 lett a vége. Egy fájó vereség következett. Szalafőn szinte semmit sem mutattunk, így 2-1-es vereséggel távoztunk. Rönökön egy sima 6-1-el léptünk át. Az utolsó előtti
fordulóban Csörötnekre látogattunk ahol 3-1-es vezetés után 4-3-ra kikaptunk. De ez a vereség nem csak a játékosokon múlt, megítélésem szerint játékvezetői hibák tömkelege döntően befolyásolta a mérkőzés alakulását! Az őszi szezon utolsó meccsén egy „nyögvenyelős”
2-1 -es hazai siker a Körmend VSE ellen. Így az ősszel 15 mérkőzésből 9 győzelmet 2 döntetlent és 4 vereséget számlált a Csapat. Ezzel a 29 ponttal a tabella 4. helyén várjuk a tavaszt.
A cél nem elérhetetlen, a dobogó mindössze három pontra van! Az őszi szezon szerintem
elfogadható, bár az edzéslátogatottságon még lehetne javítani. Kiemelném még Németh
Bencét, aki 22 találattal a góllövőlista második helyén várhatja a tavaszt. Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, aki bármilyen módon részt vett a munkánkban.
Hajrá Ivánc!

Németh László
elnök

AZ IVÁNCI SPORTKÖR SZERVEZÉSÉBEN: MOZDUL A NYÁR – EGY HÉT A GYEREKEKNEK
A projekt során egy egy hetes nyári sporttábort valósítottunk meg a Tesco Global Zrt. és
Ivánc Község Önkormányzatának támogatásával a 6-18 éves korosztálynak. Elsősorban a
helyi családokat céloztuk meg, de lehetőséget adtunk a környékben élőknek is, hogy részt
vehessenek a táborban. A célunk az volt, hogy elindítsunk
és hagyományt teremtsünk, valamint felmérjük az erre
való igényt. A rendezvény során bebizonyosodott, hogy
igen nagy az érdeklődés, összesen 30 gyermek jelentkezett a táborba. Célunk volt továbbá, hogy a mozgást, mint
az élet nélkülözhetetlen és fontos momentumát népszerűsítsük, hangsúlyozva az egészséges táplálkozást és a sok
gyümölcs fogyasztást. A tábor ideje alatt a gyerekek nem
nassolhattak és nem hozhattak otthonról elektronikus kütyüket sem. Szinte egész nap mozogtak és a visszajelzé-
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sek szerint nagyon jól érezték magukat!
A délelőtti tevékenységek alkalmával más-más sportolási lehetőséget biztosítottunk számukra. Így hétfőn az Őrállók Alapítvánnyal kezdődött a program. Ők íjászkodást, csatakereszt hajítást, ostorcsattogtatást tanítottak a gyerekeknek. Kedden és csütörtökön Keresztes Lajos jóvoltából a lovaglás élménye várta a résztvevőket. A keddi napon továbbá
Lőrincz Lajos és nagyszerű csapata tartott boxedzést a fiataloknak, mely itt Iváncon is egyre
népszerűbb és egyre sikeresebb. A szerdai napot a felhőtlen strandolásnak szenteltük, ellátogattunk Szentgotthárdra az élményfürdőbe. Pénteken a tekézésé volt a főszerep, mely igen
jó hangulatban telt. Minden nap délutánján a labdajátékokra , így a futballra, a kosárlabdára,
tollas labdára helyeztük a hangsúlyt. A felsoroltakon kívül folyamatosan volt trambulinozási
lehetőség. Váltóversenyekkel színesítettük a programot, valamint vizibomba csatát is rendeztünk, mely igen nagy népszerűségnek örvendett.
Ezúton is köszönjük minden segítőnknek, a fiataloknak, az edzőknek, a szülőknek az önzetlen segítségüket, mellyel lehetővé tették ennek a 30 gyereknek, hogy egy élménnyel gazdagodjanak a nyár folyamán.
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FALUNAP 2018
Az idei évben is augusztus első hétvégéjén került sor a falunapi rendezvénysorozat lebonyolítására. 3-án, pénteken kezdődött a program az esti Bagolytúrával. A résztvevő csapatok
feladata volt, hogy egy vaktérkép segítségével különböző pontokra eljutva, ott érdekes, vicces vagy éppen ügyességi feladatokat megoldva a célba érkezzenek. A játék idén is nagy
népszerűségnek örvendett, hiszen 16 csapat nevezett. A győztes Vad Göbék csapatát a falunapon serleggel és oklevéllel jutalmazták a szervezők.
Másnap délelőtt a II. Baranyai Gyula Labdarúgó
emléktornával folytatódott a program. 8 csapat
nevezett a megmérettetésre, akik közül az idei
évben az Esztergom csapata került ki győztesen.
Az ivánci fiatalok az 5. helyet szerezték meg.
A Szent Miklós templomban a falunap alkalmából Ivánc szülötte, Köbli Tamás őriszentpéteri
plébános celebrálta a szentmisét, melynek szándéka Iváncért, a helyi közösségért lett felajánlva.
Délután az eredményhirdetés után logikai játékokkal, ugrálóvárral, népi fajátékokkal, babaházzal, vitézi próbatételekkel és lovaglással várták a
gyerekeket.
A színpadon is a legkisebbek szórakoztatásával
nyitott a program. A Vas Megyei Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer jóvoltából a Triola zenekar
műsorát tekinthettük meg. Őket egy élő történelemóra követte az Őrállók Alapítvány közreműködésével, majd a Senior Néptáncegyüttes Körmend folklór műsora következett. Sláger Tibó, a
slágergyáros énekhangjával és bájos modorával
szinte elvarázsolta a rajongóit. Őt követte az Orfeum Vándorszínpad operett- és musical műsora.
Egyetlen ivánci rendezvényről sem hiányozhat
az Ivánci népdalkör, akik egy jó hangulatú bordalokkal tarkított műsort hoztak erre a napra.
Ami szintén elmaradhatatlan az elismerések átadása. Az idei évben négy oklevelet adott át
Ivánc Község Önkormányzata. Bokor Rudolfné
Horváth Júlia, Babi néni 60 éves pedagógusi
oktató-nevelő munkájáért, Gyémánt Diplomájának megszerzéséért kapott oklevelet, melyhez ez úton is gratulálunk. Pedagógus pályája kezdetén több évet tanított Iváncon, férjével,
Bokor Rudolffal egyetemben. Rudi bácsit kerek születésnapján gratuláltuk meg ugyanekkor.
Bediné Tóth Mónika a falu érdekében végzett felelősségteljes, lelkiismeretes tevékenységéért vehette át az elismerést. Ezúton is gratulálunk az idei esztendőben a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által Semmelweis-napon átadott elismeréséhez.
Az Önkormányzat elismeréssel jutalmazta az idei éveben megalakult Feja Gym Ivánc profi
boksz klubbot kiemelkedő, eredményes, kitartó sporttevékenységükért és köszönetét fejezte
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ki az ökölvívás, mint küzdősport megismertetéséért és népszerűsítéséért.
A klub ivánci tagozata a profi boksz kategóriában áprilisban debütált. Azóta folyamatosan
győzelmekkel térnek haza. A jövőbe tekintve szép kilátással néznek szembe.
Köszönet, hogy a Sigray Antal által patronált és támogatott ökölvívás sportját felelevenítették Iváncon, és kis falunk hírnevét nemcsak Európában, hanem a tengeren túlra is elviszik.
A vacsora elfogyasztása után a méltán népszerű Örökség zenekar adott fergeteges élő koncertet, majd a Fortuna Duo zenekar szórakoztatta hajnalig a közönséget.

OKTÓBER 6.
2018. október 6-án Iváncon az Aradi
Vértanúk Emlékerdejében a Szombathelyi Erdészeti Zrt. támogatásával, a
szentgotthárdi igazgatóság szervezésében a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület Asztaltársasága
és Önkormányzatunk közreműködésével az 1848-49-es szabadságharc és
forradalom megtorlásának 169. évfordulójára emlékeztünk.
Farkas Rolf erdész köszöntötte a megjelenteket. Ezen alkalomból mélyreható beszédet mondott Dr. Lakner János
Úr, majd az eseményeket felidézve
szerepeltek, énekeltek az ivánciak. Az
Ivánci Népdalkör és az ivánci fiatalok
készültek színvonalas műsorral. A megemlékezést koszorúzás zárta. Délután Rátót községben, Szentmisével majd az Aradi Emlékparkban tartott emlékműsorral zárult a nap.
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A GRÓF SIGRAY KLÁRA ÓVODA IVÁNC ÉS AZ ORVOSI RENDELŐ ÁTADÁSA
2018. szeptember 1-jén Iváncon felavatásra került a Gróf Sigray Klára Óvoda és az új orvosi rendelő. Az avató ünnepségen Gyarmati Tibor polgármester, V. Németh Zsolt, országgyűlési képviselő, dr. Kondora Bálint a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke és báró Schell József, a
grófi család képviseletében mondott beszédet. Névadónak a Sigray család tiszteletére gróf
Sigray Antal ivánci kegyúr leánytestvérét választották, gróf Sigray Klárát, aki mindig élen
járt a jótékonykodásban és a rászoruló gyermekek patronálásában.
Az ünnepségre az óvodások kedves kis műsorral készültek, valamint az Ivánci Népdalkör
énekelt, majd Orsós Zoltán atya felszentelte az épületet.
Ivánc Község Önkormányzata ezen alkalommal Díszpolgári címeket adományozott a grófnő unokáinak. Az avató ünnepségre mély tisztelettel hívtuk meg Sigray Klára leszármazottait: Báró Schell Józsefet, Gabriellát, Johannát és Antóniát. Az elismerés Ivánc község történelmi múltjához elválaszthatatlanul kötődő Sigray család örököseit illeti meg. A település
közössége hálával és tisztelettel adózva köszöni meg a múlt és jelen által újjászülető jövő
tovább élését.
A Schell család különös megtiszteltetésként élte meg az avató és névadó ünnepséget, valamint a Díszpolgárrá avatásukat. A négy unoka kifejezte köszönetét az Ivánciaknak, hogy
ilyen nagy megbecsülés és tisztelet övezi az egykori kegyúri családot.
Az ünnepség után a képviselő testület a Művelődési Házban állófogadáson látta vendégül a
meghívott vendégeket.
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IDŐSEK NAPJA 2018
November 10-én kora délután összegyűlt a falu "szépkorú" lakossága,
hogy együtt töltsék a délutánt. A meghívottak közül több mint a fele részt
tudott venni az ünnepségen.
Gyarmati Tibor Polgármester Úr a
képviselőtestület nevében köszöntötte
az időseket, majd a Gróf Sigray Klára
Óvoda gyermekeinek színes műsora
következett. Ezt követően az Ivánci
Népdalkör citerajátékkal kísért előadását hallgathatták meg a kedves vendégek. Ivánc iskolás korú diákjai is készültek az időskorúak köszöntésére,
verseket szavaltak és a falu legidősebb
tagjainak születési évéhez kötődve érdekességeket "tudósítottak" 1927-ből.
A gyerekek műsora után egy vetítést
tekinthettek meg a jelenlévők a közelmúlt Idősek Napján készült képeiből.
Ezek után Csider Sándor költő, tanár
mutatta be most megjelent könyvét,
melyet felolvasásokkal és személyes
emlékek felidézésével tett érdekessé.
A Tanár Úr után ismét a Népdalkör
volt porondon, majd Bognár Gyula
magyarnóta- és dalénekes, Artisjus díjas előadó szórakoztatta a vendégeket.
A rendezvény egy kellemes és jóízű
vacsorával és kötetlen beszélgetéssel,
dalolással zárult.
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GRÓF SIGRAY KLÁRA ÓVODA IVÁNC
Az idei nevelési évet már a pályázat által felújított óvodánkban kezdtük.
A költözési és takarítási teendőket 2018.08.21-én kezdtük.
Ekkor még az épületben a villanyszerelési és burkolási
munkák befejezése zajlott.
Az óvoda dolgozói első körbe a munkások utáni nagytakarítást végezték el
( törmelékek, munka eszközök összeszedése, festék, malter vakarás ).
Ezt követően egy alaposabb takarítást követően az épület
beköltözhetővé vált.
Mivel a megnyitóig már szorított az idő, ezért a szülők
segítségét kértük, akik egy emberként álltak mellénk és
szabadidejükben végezték az éppen aktuálisan szükséges
munkálatokat.
Bútorokat szereltünk össze ,festettünk, udvari játékokat
állítottunk fel, virágos előkertet alakítottunk ki. Megtörtént a bokrok ,fák, visszametszése.
A munkálatok során több szülői felajánlás is érkezett.
A virágoskertet /díszbokrok, díszkavicsok, díszforgács/ a
Sigray Margit Kulturális és Faluszépítő Egyesület, a
Kraller család, a Bathó család és a Grossmann család felajánlásából alakítottuk ki.
Az udvari játékokhoz Kraller Péterné felajánlásából tudtunk gumiszőnyegeket venni.
Szeptember 1-én megtörtént az óvoda hivatalos átadása
egy barátságos kis ünnepség keretében. A gyerekek
szeptember 3-án örömmel vették birtokba új óvodájukat.
Már az ősz folyamán is rentgeteg programunk volt.
Szeptemberben természetjárásaink során terméseket
gyűjtöttünk.
Októberben a népi hagyományok hetének keretében ellátogattunk a szalafői” Égig érő paszuly meseparkba.”Itt
kézműves foglakozáson vettek részt a gyermekek, a kiállításon megtekinthették a népmesék szereplőit, kellékeit.
A játszóparkban örömmel vették birtokba a szabadtéri
játékokat.
Ugyanezen a délelőttön Szalafőn megnéztük népi örökségünket a Pityer szert.
Itt a hagyományos paraszti építészettel, élettel ismerkedhettek meg a gyerekek. Majd itt is kipróbálhatták a szabadtéri játékokat.
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Szintén ennek a témahétnek a keretében a Vas Megyei Szakosított Otthonba látogattunk,ahol a népi mesterségekkel-szövés,kötélverés-ismerkedtünk.

Az óvodában is akadt tennivaló. Kukoricát morzsoltunk és töklámpást készítettünk.
Novemberben egy vidám kis műsorral köszöntöttük az időseket a kultúrhábzan.
Novembertől óvodánkban heti rendszerességgel népitánc oktatás folyik.
Mivel mindenki jól viselkedett ,óvodánkba is ellátogatott a Mikulás. Énekkel,versekkel köszöntük meg a sok ajándékot. Az ajándékba kapott játékokat Radicsné Dr.Soós Ágnes ajánlotta fel óvodánknak.
Ezen a napon még egy meglepetés érte óvodánkat.
Franz Vollmann Úr a Hosszú major tulajdonosa mikuláscsomagokkal kedveskedett a gyerekeknek és egy nagyobb összegű adományt adott át képviselője ,Beáte Vollmann óvodánk
részére.
Jelenleg az adventi készülődés időszakában tartunk.
A gyerekekkel közösen megsütöttük a karácsonyi mézes süteményünket.

Műsorral készülünk a karácsonyváró adventi délutánunkra ,melyet december 20-án tartunk
szülők és nagyszülők körében.
Légrádyné Köbli Krisztina
óvodavezető
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Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az
Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal
az alábbi napokon az ügyfélfogadást szünetelteti:
2018. december 27.
2018. december 28.
2018. január 2.
Megértésüket köszönjük!

KEDVES OLVASÓINK!

IVÁNC KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
ÁLDOTT, BÉKÉS
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN!

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 Önkor mányzata
A kiadásért felelős: Gyar mati Tibor
Szerkesztő: Kiss-Pintér Viktória

