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Hírek, események, beszámolók Iváncról
Ivánciaknak!
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HÍREK AZ IVÁNCI SPORTKÖR ÉLETÉBŐL
Lezárult egy fejezet az Ivánci Községi Sportkör életében. Remélem nem az utolsó!
Jogosan kérdezhetné bárki: „mi történt?”, hogyan jutott ide egy majdnem 50 éve működő
egyesület. Úgy gondolom, ez egy hosszú folyamat vége volt. Kezdődött azzal, mikor létszámproblémák miatt vissza kellett lépnünk a Megyei II. osztályból. Nem tudtunk elegendő
ifjúsági játékost kiállítani, de a felnőtt csapat létszáma is a határon mozgott.Miután visszaléptünk a Megyei III. osztályba már csak egy csapatot-- kellett kiállítani, de ez sem ment
mindig könnyedén. Szép lassan morzsolódtak le a játékosok. A 2018-19-es bajnokiszezont
20 játékossal kezdtük el. Az őszi szerepléssel nem is volt igazán problémánk. Jöttek a győzelmek, becsúsztak fájó vereségek is, de ilyen a sport. A téli pihenőkor az előkelő 4. helyen
állt a csapat,harcban a dobogóért. De valami megváltozott!
A keretünk egyre fogyott, mérkőzésről mérkőzésre problémát jelentett a 11 játékos kiállítása. Jöttek a vereségek és egyre lejjebb csúsztunk a lejtőn. Sajnos nem érezte mindenki teljesen magáénak a csapatot, így a létszám gondok állandósultak. Két játékosunkat a szövetség
tiltotta el hosszabb időre, de itt nem érvényesült az egyenlő bánásmód elve.
Tavasszal még kettő játékossal bővült a keretünk, Szabó György illetve jómagam is ismét
csukát húztunk. De ez sem volt elég ahhoz, hogy elkerüljük az elkerülhetetlent. Négyszer
létszámhiányosan álltunk ki, ezért kizártak bennünket a bajnokságból. Az utolsó mérkőzést
nem tudtuk lejátszani, így törölték az összes addigi eredményünket. Számomra érthetetlen
döntés született. Azért zártak ki bennünket, mert lejátszottunk egy mérkőzést, igaz 10 fővel!
Ha nem játszuk le az ominózus meccset, akkor nem jutottunk volna a kizárás sorsára. Amatőr fociról beszélünk, nem az lenne a cél, hogy játszunk???
Volt egy stabil magunk, ez 8-9 játékost jelentett, ők szinte mindig jöttek. A többiekről ez
már kevésbé mondható el. Volt, aki munkahelyi elfoglaltságra hivatkozott, de volt olya, aki
a telefont sem vette fel. Én mégis megköszönöm mindenkinek, aki bármilyen módon segítette a csapatunkat. De ezt a kudarcot is közösen hoztuk össze. Az elnöktől kezdve az edzőkön át a játékosokkal együtt. Mindenki felelőssége megállapítható. A bajnokság után egy
közgyűlést szerveztünk, de pont azok a játékosok nem jöttek el, akiknek ott kellett volna
lenniük. A cél az lett volna, hogy ne legyen vége az ivánci labdarúgásnak. Ezt a problémát
nem sikerült megoldani, így a2019-20-as bajnokságban nem lesz Iváncon vasárnaponként
mérkőzés.
A csapatunk fiataljai Szentgotthárdra igazoltak, ahol minden adott ahhoz, hogy még jobb
játékosokká váljanak. Ketten Viszákra távoztak. Mindenkinek sok sikert, sok győzelmet kívánok az új csapatában. De remélem valamikor még újra IVÁNCI KSK szerelésben futnak
ki a pályára. Nem lesz egyszerű feladat, de nem is lehetetlen!
Hajrá Ivánc!
Németh László
elnök
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KÖNVTÁRI PROGRAMOK
A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2019-ben is támogatja a könyvtárat és
az olvasásnépszerűsítő programok szervezését.
Két kézműves- és egy olvasást népszerűsítő foglalkozáson vagyunk túl. A kézműves foglalkozásokon húsvéti tojást díszítettünk, illetve anyák napjára készítettünk egy kis meglepetést. Az olvasást népszerűsítő programon egy cigány mesét ismerhettek meg a gyerekek,
majd hozzá kapcsolódó játékos feladatokat oldottak meg.
Május végén Wágner Dávid, a körmendi gyermekkönyvtár munkatársa tartott hangszeresinteraktív foglalkozást az óvodában, a kicsik nagy örömére.
A közeljövőben lesz a vendégünk Horváth Ferenc - boldogságkutató, aki Boldogság – humor – szeretet címmel tart előadást. Erre a rendezvényre elsősorban a felnőtt korosztályt
várjuk. Ősszel a Körmendi Kastélyszínház Társulat egyik előadását tekinthetjük meg Iváncon.
A pontos időpontokról később tájékoztatjuk a lakosságot.
Program tehát lesz bőven, bízunk benne, hogy érdeklődő is!
Szeretettel várok mindenkit, a rendezvényekre és a könyvtárba is!
Némethné Orbán Szilvia
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IVÁNCI NÉPDALKÖR
Mozgalasan indult számunkra az új év,
hiszen „gőzerővel” készültünk a februári farsangra. Az eseményen a Sigray
Margit Egyesület tagjaival közösen szerepeltünk. Egy tréfás műsorral álltunk
színpadra. Jótékonysági süti vásárral
járultunk hozzá a bevételhez.
Lehetőségünk adódott egy népzenei továbbképzésen való részvételre, melynek célja a falvakban működő népdalkörök szakmai segítségnyújtása volt.
Ebben segítséget, tájékkoztatást Némethné Orbán Szilvia adott, amellyel
éltünk is. Bediné Erzsike néni vállalta a
szombathelyi programon való részvételt, melyet négy alkalommal rendeztek meg. Az ott tanult ismereteket megosztva, forrásanyagokat biztosítva (kották, zenei felvételek) kezdtünk el dolgozni.
A március 15-ei megemlékező ünnepen műsorunkban már két katonadal szerepelt a továbbképzés anyagából. Valamint a június eleji Tűzoltó napon is ezen dalokból válogattunk.
A zenei anyagokat Horváthné Erzsi – aki szintén részt vett az egyik továbbképzésen- biztosította számunkra, amely nagy segítséget jelentett az új dalcsokrok tanulásához.
A tavasz folyamán az Őrségi Népzenei Egyesület a felgyűjtött őrségi-vasi népzenei anyagból egy közös daltanulási délelőttöt szervezett. A daltanulást a szakemberek mellett a Boglya Népzenei Együttes is segítette, akik
élő zenei kíséretet biztosítottak. A népdalkör minden tagja részt vett az eseményen, mely igen nagy élményt jelentett számunkra.
A kapott forrásanyagokat birtokba vettük és az elkövetkező időszakban ezen
dalok megtanulására és hiteles tolmácsolására koncentrálunk. Célunk, hogy
közönségünk is az igényes népzenei
előadásaink részese lehessen.
Köszönjük a színvonalas munkához kapott segítséget!
Németh Zsuzsanna
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FEJA GYM—IVÁNCI SZAKOSZTÁLY
Jelenleg az ivánci klub 7 profi versenyzővel rendelkezik, azonban a profi kategórián túl
megadják a sportág kedvelői számára is a lehetőséget, hogy hetente több alkalommal mozoghassanak. Az edzések a hét minden napján felkereshetőek bárki számára, aki csatlakozna
a csapathoz. Jelenleg 10-15 sportember jár kedvtelésből az edzésekre. A klub facebook oldalán lehetőség van felvenni velük a kapcsolatot.
A profi kategória versenyzői közül kiemelkedő teljesítményt nyújt Cinjel Cintia, aki a kislégsúlyú profi magyar ranglista vezetője, az Európai ranglistán 5., a világranglistán 16. a
150-ből. Cintia májusban a Franciaországi Marseille-ben a kazah származású, de francia
színekben boxoló Natalia Arzailer – rel vívott légsúlyú felnőtt világbajnoki címmérkőzést,
amit sajnos három menet után elvesztett. Győzött a rutin.
Czimmer Zoltán szintén megérdemelten a könnyűsúlyú magyar ranglista 2. helyezettje.
Gratulálunk az elért eredményekhez.
Profivá válásuk óta a klub tagjai több kontinensen is megfordultak. Jártak Ausztráliában,
Kanadában, Svédországban, Németország és az Egyesült Királyságban is. Az idei év második felében is több külföldi és belföldi szereplésük lesz.
Szeptembertől a klubb arculatváltáson megy keresztül, ami annyit jelent, hogy megpróbálnak minőségi egykori amatőrben már bizonyított boxolókat leigazolni Szombathelyről. A
régi versenyzők közül többen abbahagyták vagy elhagyták a klubbot. Az Ő helyüket próbálják betölteni minőségi versenyzőkkel. Folyamatosan próbálnak fejlődni, szintet lépni, nem
szeretnének leragadni.
Szeptembertől gyerekszakosztály is indul, akik közül a legügyesebbek amatőr versenyeken
bizonyíthatnak az ősz folyamán. Így a profik mellett amatőr szakosztály is indul Iváncon.
Augusztus 11-én a Feja Boksz Promotion az ivánci szakosztály eredményességét elismerve
profi gálát tart Iváncon a sportpályán. A versenyen jelen lesz Erdei „Madár” Zsolt a Magyar
Ökölvívó Szövetség elnöke, egykori profi világbajnok és Csisztu Zsuzsa műsorvezető. A
rendezvény látogatása ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
Kezdés 17 óra.
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IVÁNCI GRÓF SIGRAY KLÁRA ÓVODA
Óvodánkban a második félév is mozgalmasan , sok programmal telt.
Alig múlt el karácsony ,már készültünk is a farsangi mulatságunkra. Ez mindig nagy izgalommal tölti el a gyerekeket. Sok ötletes, jelmez volt idén is. A farsangi délelőttünk vicces
játékokkal,zenével,tánccal és eszem-iszommal telt.
Idén előszőr csatlakozott óvodánk a Magyar Parasport Olimpiai Bizottság által meghirdetett ,a parasport világnapja alkalmából / február 22./ megrendezett Lélekmozgató óvodai és
iskolai programhoz.
A program célja,hogy a gyerekek minél korábban megismerkedjenek a fogyatékossággal, a
fogyatékkal élő emberek nehézségeivel, lehetőségeivel.
Az egész hetünk ennek keretében telt. Bartos Erika meséin keresztül megismerkedhettek a
gyerekek a fogyatékkal élő emberek hétköznapjaival.
A program keretében kaptunk színezőket és kisfilmeket.
A parasport világnapján február 22-én pedig az egész délelőttünk a megismerés és az elfogadás jegyében telt. Játékos feladatokon keresztül próbálhatták ki a gyerekek,hogy milyen
is lehet egy fogyatékkal élő ember élete,milyen nehézségekkel kell megküzdeniük nap,mint
nap. Mozogtunk a lábunk használata nélkül,ettünk és festettünk a kezünk használata nélkül.
Közlekedtünk bekötött szemmel. Kipróbálhatták a kerekeszszék használatát is. Óvodánk a
felújítás óta rendelkezik mozgáskorlátozott mosdóval is, így gyakorlatban is kipróbálhatták
ennek mi a célja és hogyan kell használni. A mozgássérült parkolóban megismerték a különböző táblák ,képek jelentését.
A gyerekek a feladatokon keresztül mélyen átérezték a fogyatékkal élők helyzetét,rengeteg
kérdésük volt,érdeklődően és elfogadóan álltak a témához.
A programról készült beszámolót el kellett juttatnunk az olimpiai bizottsághoz képekkel dokumentálva a történteket.
Nagy örömünkre a bizottság olyan sikeresnek ítélte munkánkat,hogy 50 000ft-os Decathlon
utalvánnyal jutalmazta programunkat. A nyereményből sporteszközöket fogunk vásárolni.
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Március elején Tóth Réka részvételével kenyeret
sütöttünk. Megismerkedhettek a gyerekek a különböző magokkal ,amiket meg is kóstolhattak ,majd a
házimalmon lisztet őröltek, dagasztottak, díszitettek
és megsütötték a kis cipóikat.
Nőnap alkalmából a kis fiuk felköszöntötték a lányokat.
A víz világnapja alkalmából tartott témahetünkön
saját tavat készítettünk a tó élővilágával .
Áprilisban a sok jó gyerekhez a nyuszi is ellátogatott.
A néptáncoktatás továbbra is heti egy alkalommal
történik az óvodában, amit nagyon élveznek a gyerekek.
Áprilisban az anyáknapi műsorra való készülés tette
ki mindennapjainkat.
A versek,dalok,táncok tanulása ,az ajándékok készítése heteken keresztül a mindennapjaink része volt.
Az év lezárásaként június 7-én elbúcsúztattuk az
iskolába készülő nagyokat.
Június 11-én a már sok sok éve hagyományként
működő szülő-gyermek kirándulásra került sor.
Ezután a nyári élet vette kezdetét az óvodában.
Légrádyné Köbli Krisztina
óvodavezető
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AZ IVÁNCI EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Március 17-én Szentségimádás volt templomunkban, melyet a kereszténységért tartott Orsos Zoltán
atya.
Március 22-én Megemlékeztünk Dr. Nemes (Pál)
Vazul, volt Ivánci plébános halálának 40. évfordulójáról.
Április 14-én Virágvasárnap a szokásos barka szenteléssel indult az ünnepi mise, majd Belső Roland
elénekelte, Jézus szenvedéstörténetét, a Passiót.
Április 20-án Nagyszombaton húsvét vigíliáját és
Jézus feltámadását ünnepeltük templomunkban,
majd feltámadási körmenet volt a település főutcáján.
Április 21: Húsvétvasárnap „Az angyal azonban
felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom,
hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek.
Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta.
Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott!
Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme, tudtotokra adtam.” (Mt 28,5-7)
Május 12-én megemlékeztünk Gróf Sigray Antal templomunk építtetője és kegyura - születésének
140. évfordulójáról.
Június 13-án volt templomunk felszentelésének
105. évfordulója, 1914. június 13-án /Páduai Szent
Antal ünnepén/ szentelte fel gróf Mikes János
szombathelyi megyéspüspök.
Június 16-án: Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök 56 fiatalnak szolgálta ki a bérmálás
szentségét templomunkban. ,,Erőt kaptok, amikor
eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek…”
/Apostolok Cselekedetei 1.8/
Dr. Székely János megyéspüspök 2019. augusztus
1-jétől az alábbi területi és személyi változásokat
rendelte el a Szombathelyi Egyházmegyében. Orsos
Zoltán atyát a Csákánydoroszlói Plébániáról a Celldömölk-Alsósági Plébániára helyezte, Kiss György
atyát a Novai Plébániáról Csákánydoroszlóra helyezte.

Oldal 9

1 5 . S Z ÁM

Július 7.: Szeretettel tudatjuk minden kedves olvasóval, hogy hosszú évek tervezgetése, fohászkodása után, a Magyar Falu Program pályázati lehetőségének köszönhetően, hamarosan
elkezdődhet a több, mint 20 éve üresen álló plébánia épület megmentése és keresztény közösségi térré való átalakítása.
Régi álmunk volt az épület megmentése, kötelességünknek érezzük méltó állapotba kerülését, hiszen azt elődeink szorgos munkával felépítették, gondozták.
Még rengeteg erőforrás szükséges terveink megvalósításához, melyhez előre is kérjük közösségünk segítségét.
Köszönjük a pályázat elkészítésében Gyarmati Tibor, Ivánc község polgármesterének áldozatos munkáját és mindenkinek, aki segítette és támogatta!
Július 22.-én volt Orsos Zoltán atya búcsú szentmiséje templomunkba. Augusztus 1.i hatállyal, Dr Székely János szombathelyi megyéspüspök Celldömölk-Alsóságra helyezte.
Zoltán atya 8 évig szolgált templomunkba.
Hálás szívvel mondunk köszönetet MINDENKINEK, aki bármilyen módon segítette az ünnepi szentmisék és egyházi rendezvények előkészületét és a szentmisék alatti és utáni szolgálatokat!
Augusztus 1-jétől az új plébános Kiss György atya, aki a falunapi misén mutatkozik be.
Szeretettel várunk mindenkit!

Tisztelt Ivánciak!
2019.07.26-tól 08.02-ig körzetünkben
helyettesít
Dr. Jójárt Tibor.
Rendelési idő:
Iváncon kedden és csütörtökön
7.00-7.30 óráig
Felsőmarácon kedden és csütörtökön
7.30-8.00óráig
Tel: 06/94 542-005
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SOK ÚJ ÉS ÉRDEKES PROGRAM VÁRTA A TAVASZ FOLYAMÁN AZ IVÁNCIAKAT
Ez év februárjától Iváncon az EFOP 1.5.3-16-201700061-es számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben” című pályázati projekt program
megvalósítása kezdődött el.
Különböző programelemek más-más érdeklődőket
vonzottak.
A 10 alkalmas szülőklub olyan tevékenységeket mutatott be az Iváncon élő szülőknek, melyek a térségben elérhetőek. A résztvevő anyukák és gyermekeik
kéthetente jöttek össze, hogy új információkkal, új
gyakorlati tudással gazdagodjanak. Gerbert Judit Ringató foglalkozásával kezdtek, melyet GrebenárCsászár Anett reflexológus előadása követett. Az elkövetkező alkalommal borogatós, gyógyteás előadást
tartott Fentős Eszter. A csecsemő-és gyermek elsősegélynyújtás alkalmával Könye Attila, az Őriszentpéter
Mentőállomás vezetője tartott igen érdekes és hasznos
ismeretátadást. A Hozborné Pintér Krisztina által
megvalósított színes és mozgalmas Csicsergő foglalkozás igen nagy sikert aratott a picik körében, így őt
még egy alkalommal vissza is hívtuk. Dr. Krekó Kata
klinikai szakpszichológus a dackorszak kezelésében
próbált hasznos tanácsokkal szolgálni, míg Gabulya
Beatrix életviteli tanácsadó a hatékony stressz kezelésről beszélgetett a jelenlévőkkel. Zsohár Melinda a
baba jelbeszéd rejtelmes világával ismertetett meg
bennünket. Tőle azt is megtudtuk, hogy mielőtt a babák megtanulják a verbális kommunikációt nonverbális jelekkel értésünkre tudják adni igényeiket, érzéseiket. Dériné Tóth Andrea a babamasszázs kellemes és
jótékony hatásairól beszélt és a rövid ismertetőt gyakorlatban is megmutatta az érdeklődőknek.
A rendezvénysorozat igen jól sikerült. A résztvevőknek köszönöm, hogy eljöttek és remélem, hogy hasznos és maradandó ismereteket szereztek.
Szintén a pályázat keretein belül valósult meg Dr.
Krekó Kata előadás sorozata, aki a gyermekkori viselkedésproblémák kezeléséről, a gyereknevelés humánusabb eszközeiről beszélt. Katát szeptemberben
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visszavárjuk.
Vámos Robi Minden sikerül! című előadása igen nagy érdeklődésnek örvendett. Robi nézőpontváltást javasolt, egy másik szemszögből próbálta láttatni a világot.
A tavasz folyamán továbbá, ezen pályázati támogatással valósult meg egy szűrővizsgálat, az
Őriszentpéter Mentőállomás csapatával, valamint a júniusi Tűzoltóverseny az Ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezésében.
Ne felejtkezzünk el a májusban megrendezett Egészségnapról sem. Ezen alkalommal helyi
termelők és kézművesek vásárát szerveztük, lehetőség nyílt masszázsra és egyéni konzultációra jelentkezni. Mentális egészségmegőrzés témákban beszélgetések voltak. A testi egészség megőrzésről a zumbások és az ugrókötelesek gondoskodtak, de volt mesemondás és
koncert is. A kreatívkodni vágyókat kézműves foglalkozások várták.
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JÓTÉKONYSÁGI SZÍNHÁZI EST A NAPSZÍNTÁRSULAT ELŐADÁSÁBAN
Június 29-én a csákánydoroszlói amatőr
NapSzínTársulat tartott fergeteges előadást az ivánci
Művelődési Ház színpadán. A jótékonysági est teljes
bevételét Sipos Petra további sikeres gyógykezelésére
ajánlották fel. A becsületkasszába nyolcvanezer forint
gyűlt össze, melyet az előadás után át is adtak a családnak.
A lelkes csapat négy színdarabbal készült: Vadnai
László Idegenvezető és Rejtő Jenő Apósom a vezér című bohózatát, Török Rezső Szaporodás című népi komédiáját, valamint az Arany László
meséje alapján készített A kisködmön című darabot állították színpadra.
Az est nagy sikert aratott, aki eljött nem bánta meg. A közönség az adományok mellett nagy
tapssal és jókedvvel köszönte meg a színészek játékát.

SIGRAY MARGIT EGYESÜLET HÍREI
Május utolsó, végre esőmentes napjának délutánján megtartottuk Gyereknapukat. Kicsik,nagyobbak és legnagyobbak örömére. Számos lehetőség közül választhattak a sportpályára látogató gyerkőcök: Trambulin,légvár,arcfestés,papírsárkány készítés,foci,kerékpáros
ügyességi verseny,rókavadászat.
A sok program utáni szomjúság és éhség csillapításáról is gondoskodtunk: paprikás krumpli,hasábburgonya,sajtos rúd, nutellás kifli, popcorn, jégkrém és nápolyi kínálatból csemegézhetett mindenki.
Vidám délutánt töltöttünk ismét együtt!
Köszönet MINDENKINEK, aki bármely formában hozzájárult a rendezvényhez!
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ÖNKÉNTESSÉGBŐL JELES
Ivánc templomkertjét és a plébánia
előtti virágoskertet két dolgos kéz folyamatosan rendben tartja. Rózsi és
Éva példamutató önzetlenséggel hónapok óta ápolja, gondozza a falu központjában lévő virágágyásokat. Köszönjük Nekik, hogy ezzel nagyban
hozzájárulnak az épített környezet
szebbé tételéhez.

HASZONGÉPJÁRMŰ BESZERZÉS IVÁNCON
Örömmel tudatom a Tisztelt Ivánci közösséggel, hogy július hónapban a község feladatellátásainak segítésére és a
közjó szolgálatába állt a képen látható
Fiat Ducato billenő platós kisteherautó.
Már régóta kerestünk ilyen jellegű gépjárművet, amit most sikerült megvásárolni.
Remélem a jövőben remek kiegészítője
lesz az emberi erőforrások támogatásának, valamint bárminemű szállítási feladat ellátásában.
A falu címerével ellátott matricák elhelyezésével lelket már leheltünk a járműbe.
Köszönet Szőke Andrásnak a beszerzésben nyújtott segítségéért és a fotóért!
Gyarmati Tibor polgármester

TISZTELT IVÁNCIAK!
A LOMTALANÍTÁS VÁRHATÓAN
MEG A SZOLGÁLTATÓ TÁJÉKOZTATÁSA SZERINT SZEPTEMBER
HÓNAPBAN TÖRTÉNIK!
A RÉSZLETEKRŐL TÁJÉKOZTATNI
FOGJUK A LAKOSSÁGOT!

Oldal 14

IVÁNCI JELEN

FELHÍVÁS AZ EBTARTÁS SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁRA
A településen az utóbbi időben jelentős gondot okoz a közterületen gazdátlanul kóborló ebek számának
megnövekedése. Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent, hanem sajnos legtöbbször felelőtlen emberi
magatartást.
Sajnálatos módon a kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állataik csak a saját lekerített ingatlanjaikon maradjanak és gondatlanságból, nemtörődömségből az ebeket közterületen, mások ingatlanán hagyják
kóborolni.
Nem elfogadható magatartás az sem, hogy a kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat az utcán, boltba stb.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási endszerről szóló 2012.
évi II. törvény 193. § (1) bekezdése szerint:
Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya
kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat
segítő kutya kivételével - szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, illetőleg bevisz,
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre
utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.
Ivánc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelete
aközösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről
A rendelet 14. §-a rendelkezik az állattartás szabályairól.
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
„c) a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló kedvtelésből tartott állat más tulajdonában lévő magánterületre való átjutását nem akadályozza meg”
A rendelet 3. § (1) bekezdése alapján kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható
az a természetes személy, aki e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályai
bármelyikét megszegi vagy megsérti.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az
állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról.
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet értelmében, aki az állatok védelmére
és kíméletére vonatkozó jogszabály rendelkezését megsérti, állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi bírság alapösszege 15 ezer Ft, ez az összeg jogszabályban meghatározott szorzók szerint növel-
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hető, felső összeghatár nincs. A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó
köztartozás.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17.
§ (1) és (2) bekezdése szerint belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet
csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
Ezúton is szeretném felhívni a kutyatartók figyelmét a felelős kutyatartás általános szabályaira.
Az állatvédelmi törvény és a kutyák tartására vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása a tulajdonosok, gazdák kötelessége, egyben felelőssége is.
Szintén a tulajdonos kötelessége olyan körülményeket teremteni, hogy kutyája, kutyái a tartási helyükről, udvarból ne tudjanak el- vagy kiszökni, függetlenül attól, hogy milyen vérmérsékletű kutyáról van szó.
Utcán, közterületen kutyát kizárólag pórázon, olyan módon lehet sétáltatni, hogy az még időlegesen
se maradhasson felügyelet nélkül. Az olyan eb, amelynek akár csak mérete miatt is szükséges a szájkosár, használata indokolt és ajánlott.
A jogkövetkezmények terhe mellett – elsősorban a balesetek, kutyatámadások elkerülése érdekében
– kérjük a Kutyatartókat a fentiekben ismertetett alapvető tartási, gondozási szabályok betartására,
főként a kutyák felügyeletéről történő gondoskodásra!
A köz- és magánterületen felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védőoltással sem rendelkező – ebek,
potenciális veszélyt jelentenek mind az emberi-, mind az állati egészségre, illetve a közlekedés biztonságára, a vagyontárgyakra.
Ezért felhívom valamennyi ebtartó figyelmét, hogy a tulajdonában lévő kutya saját ingatlan határain
belüli tartásáról, kötelező védőoltással való ellátásáról gondoskodjon.
Mindazon személyekkel szemben, akik ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, szabálysértési
eljárás, továbbá a közösségi együttélés szabályainak be nem tartása miatt közigazgatási hatósági eljárás kerül megindításra közigazgatási bírság, valamint állatvédelmi hatósági bírság kiszabása mellett!
Kérem a Tisztelt Ivánci Lakosokat, ha kóborló ebbel kapcsolatos panasza van forduljon az Ivánci
Közös Önkormányzati Hivatalhoz, illetőleg jelentse be az esetet (lehetőség szerint fényképfelvétellel),
hogy a kutya tulajdonosával szemben a Hivatal el tudjon járni.
Kérem a fentiek tudomásul vételét, és a település nyugalma érdekében a Tisztelt Ivánciak segítő
együttműködését.
Ivánc, 2019. július 25.
Radicsné dr. Soós Ágnes s.k.
jegyző
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
Tisztelt Ivánciak!
Beszámolómban szeretnék rávilágítania a jelen és a közelmúlt fontosabb történéseire, amelyek a helyi közéletre jelentősebb mértékben hatnak.
Képviselőtársaimmal tudtuk, hogy az idei esztendő nem lesz sétagalopp. Számos megvalósítási időszakba érkezett projektünk mellett figyelemmel kísértük az új lehetőségeket tartalmazó induló Magyar Falu Program pályázati kiírásait is, melyek az előterjesztéskor bizakodásra adtak okot a község további fejlődését illetően.
Fogadják szíves tájékoztatásomat a részletekről.
A Településfejlesztési Operatív Program TOP keretében megvalósuló, az Ivánci Önkormányzati Hivatal energetikai felújítása című, 3.2.1-16-VS1-2017-00027 azonosító számú
pályázat a Magyar Államkincstár aktív közreműködése és felügyeleti rendszere mellett fizikai megvalósítás időszakában érkezett. A homlokzati nyílászárók cseréje és a belső munkálatok nagy erőkkel elkezdődtek. A teljes energetikai megvalósulás, fejlesztés keretében a
belső tér átépítése mellett új villamos hálózat, új gépész rendszer kiépítés és teljes körű külső homlokzati felújítás is készül,a padlás és pince hőszigetelésével egyetemben. Az épület
egésze akadálymentes jelleget ölt.
A melléképületen több mint 10 KW teljesítményű komplett napelem rendszer szolgáltatja a
villamos rendszerű kazán ellátását. Az épületben kiváltásra kerül a gázkazán, így a fosszilis
energia fogyasztás minimálisra csökken, ami igazodik a világméretű környezetvédelmi
megfelelőséghez. Az üzembiztonság fenntartásához azonban tartalék gázkazán is elhelyezésre kerül.
A beruházás mérföldkőhöz igazított befejezése 2019. szeptember 30.
A felújítás ideje alatt az Önkormányzati Hivatal a volt iskola épületébe költözött. Itt az ideiglenes helyszínen is várjuk kedves ügyfeleinket.
A támogatás összege 32 millió 450 ezer forint. Köszönjük a Magyar Állam támogatását!
Ugyancsak a fizikai megvalósítás folyamata indul a A NYUGAT- ÉS DÉL-DUNÁNTÚLI
SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS –KEZELÉSI FEJLESZTÉS 6. című,
KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 azonosítószámú projekt. Az elmúlt években a bevont települések száma emelkedett, így kiterjesztésre került térségen kívüli megvalósulási helyszínekre
is.
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A szennyvízhálózat építése várhatóan augusztus végén, szeptember elején indul. A szennyvíztisztító telep bontása már elkezdődött, az irányítástechnika a gépházból ideiglenes konténerbe került elhelyezésre.
A korábban közzétett meghívó alapján augusztus elsején várjuk az érdeklődőket arra a fórumra, amelyen a beruházással kapcsolatos lakossági kérdésekre kaphatnak válaszokat a
résztvevők. Az egyeztetésen az önkormányzaton kívül részt vesznek a tervezők, a kivitelezők,a VasiVíz Zrt munkatársai, mint üzemeltetők. Számítunk a lakosok megjelenésére a később esetlegesen felmerülő problémás helyzetek tisztázásának, megelőzésének érdekében.
Tisztelettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket, különös tekintettel számítunk a beruházással érintett ingatlantulajdonosok részvételére.
A beruházás költségvetési főösszege 5 milliárd 528 millió 789 ezer 619 forint, ebből Ivánc
hálózati rekonstrukciója és Ivánc –Csákánydoroszló közös szennyvíztisztítója több mint 600
millió forintot tesz ki.
A közvilágítás energetikai korszerűsítése során elhelyezésre kerülő ledes lámpatestek, várhatóan szeptember elején lesznek beüzemelve, miután teljes körűen lezárulnak az engedélyeztetési eljárások.
Döntésre vár az a Belügyminisztérium által kiírt pályázat, amely önkormányzati ingatlanok
fejlesztését tűzte ki célul maga elé. A belügyminisztériumi alapból támogatott pályázat keretében helyi járda és útfelújítást támogatnak. A települést kettészelő főútvonal mentén elhelyezkedő járda, amely az áfész Mini Coop szaküzletétől egészen az Szakosított Otthonig tart
Magyar Állam tulajdonában és vagyonkezelésében volt ezidáig, ezért az Önkormányzat
nem tudott rá pályázatot beadni. 2018. év végén kezdődött el az átvételi folyamat, ami ez év
májusában zárult le. Így jogosultságot szereztünk a járda felújítására irányuló pályázatunkhoz. Az összesen 6 különböző helyrajzi számmal ellátott új Földhivatali kialakítású járdák
ügyintézése és bejegyzése több mint 600000 Ft -ba került, amelyet az Önkormányzat és a
Magyar Közút Vagyongazdálkodási Osztálya viselt közösen.
Ha a döntésfolyamat sikeres lesz, várhatóan 2020 tavaszán lehet megkezdeni a járdafelújítást.
Magyar Falu Program
Ahogy a bevezetőben írtam az 5000 fő alatti kistelepülések és a vidék megtartó erejének javítása és élhetőségének pozitív irányba terelésének segítésére a Kormány fejlesztések sorát
teszi folyamatosan elérhetővé.
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A helyi Művelődési Ház, mint közösségi színtér fejlesztése került elsőnek benyújtásra Iváncon. A tervezett felújítás során akadálymentesítés, energetikai fejlesztés, az épületen belüli
új helyiség kialakítása, valamint új függöny, világítás és hangtechnika lett betervezve.
A kiírás keretében lehetőség nyílt közművelődési, helyi identitást növelő programok szervezésére összesen 2 és félmillió forint értékben. Ezen kívül a programok szervezéséért felelős személy részmunkaidős alkalmazására is lehetőség nyílik egy éves időtartamban.
Az elbírálás során nem részesült a projekt pozitív elbírálásban, így a tartalék listára került.
A másik hasonló pilléreken nyugvó pályázat keretében egyházi tulajdonban levő intézmények pályázhattak. Ivánc esetében a helyi plébánia épülete jöhetett szóba.
A patinás épület külső felújítása a több mint két évtizedes lakatlan állapot után nem tűrhetett
halasztást. Az állagromlások miatt szinte a 24. órában jött ez a lehetőség.
Egyházközségi képviselőként szorgalmaztam az Egyházközségi képviselő testület összehívását. Az épület megmentésére tett javaslatomat a testület egyhangúlag támogatta.
Számos többoldalú egyeztetés után sikerült benyújtani a pályázatot az Egyházmegye Projektiroda közreműködésével, amelyet támogatásra érdemesnek tartottak a döntőbizottság
tagjai.
A fejlesztés során teljes homlokzati megújulás, a tetőszerkezet cseréje, bádogos munkák kivitelezése történik meg. A belső tér tekintetében a délnyugati fedett terasz rész is a felújítás
része.
Falfelületek, nyílászárók festése és az épület funkciókkal való megtöltése a közösség önkéntes feladatvállalásában valósulhat meg.
Az előzőekben említett önkormányzati közösségi tér fejlesztéséhez hasonlóan itt is lehetőség nyílik egyéves időintervallumban, havi egy egyházi vonatkozású program szervezésére.
Ezen programok nagy része már egyeztetve lett neves előadókkal, művészekkel, zenei
együttesekkel. Ezek mellet még kézműves foglalkozások teszik lehetővé, hogy gazdagodjon
az egyházi és közösségi élet. Természetesen a teljes nyilvánosság, a faluközösség számára
is elérhetőek a programok, melyeknek összértéke összesen ötmillió forint. A programok
szervezésében közösségszervező munkatárs alkalmazására is lehetőség nyílik.
A projekt további részleteiről augusztus hónapban az új plébánosunk Kiss György atya érkezése és bevonása után adunk további tájékoztatást a közösség felé.
A támogatás mértéke 21 millió 937 ezer 637 forint.
A napokban lesznek kihirdetve további pályázati elemek a Magyar Falu Program keretében.
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A temető-infrastruktúra fejlesztése (vizesblokk kialakítás), közterület-karbantartási eszközök beszerzése a cél.
Óvoda és orvosi rendelő további fejlesztése nem releváns, azaz nem indokolt jelen pályázati konstrukcióban Iváncon. A 2018- ban felújított intézmények esetében a döntéshozók figyelembe veszik a utolsó fejlesztés időpontját. A pályázatokban érintett 5000 fő alatti települések aránya Magyarországon több mint 90 %. Az egyes felhívások keretét leosztva a települések számával csak nagyon kis mértékű támogatások lennének igényelhetőek. A döntéshozó oldal egyértelműen közölte, hogy minden település csak a ténylegesen indokolt pályázatokat nevesítse. Magyarul egy kistelepülés maximum 2-3 támogatásban részesülhet,
amely függhet a támogatás intenzitásától is.
A továbbiakban a tervezet szerint lehetőség lesz majd Iváncon is falugondnoki szolgálat
működtetésére is, amely gépkocsi beszerzéssel is párosulhat.
Székhelyként működő Önkormányzati Hivatalok felújítása, mint az Ivánci Önkormányzat
épülete is elérhető lesz. A most zajló hivatal felújítás esetében a tetőszerkezet nem támogatott tevékenység, mivel nem az energetika része. Állapota a korabeli építés miatt nagyon
rossz. A Magyar Falu Program keretében csak a tetőszerkezet cseréjére pályáznánk, így a
fejlesztés mértéke nem a maximum értéket képviselné, ezáltal reális keretek teremtődhetnek
forrásszerzéshez.
Sokan panaszkodtak az elmúlt időszakban az iskolai átjáró átkelési szakaszának rossz állapotáról. Talán emlékeznek rá, hogy a teljes hídszerkezet át lett építve 8 éve. A hídfő új, biztos alapokon nyugszik, de a mögötte két irányba elhelyezkedő háttöltés folyamatosan sülylyed. A felületét borító beton és aszfalt együtt mozog a süllyedő földréteggel. Ezt folyamatosan elősegíti a nagy mennyiségű, villámárvizet fakasztó extra mértékű csapadék hullása. A
kivitelező augusztus első hetében érkezik és a megfelelő rétegrend elhelyezésével, megerősítésével újra biztonságossá teszik az átjárót. Köszönjük megértő türelmüket és elnézést kérünk az esetleg okozott kellemetlenségekért.
Rövid, de velős beszámolóm zárásaként szeretném megköszönni azoknak a Tisztelt Ivánciaknak, akik megtisztelnek őszinte véleményükkel vagy megosztják problémájukat. A fennálló gondokat, problémákat a Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten próbálja kezelni.
Van, ahol gyorsabban megy, van ahol több szálon kell egyeztetni a megoldás érdekében. A
segítő szándék vezérel minden irányban a faluközösség egészséges életterének további
megteremtéséért.
Tisztelettel: Gyarmati Tibor
polgármester
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Köszöntjük új munkatársainkat!
Új munkatársnő erősíti az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal csapatát
Neumann Noémi személyében. Noémi feladatköre a pénzügyi területre terjed ki.
Noémi pontosan, precízen végzi munkáját, melyhez sok sikert kívánunk!
Új emberrel bővült az Ivánci Önkormányzati Hivatal is, Németh Zsuzsanna
személyében, aki a takarítási munkálatokat végzi. Zsuzsa fiatalos lendülettel,
precízen kezdte meg munkáját. Sok szeretettel köszöntjük és jó munkát
kívánunk Neki!

Kedves középiskolás Fiatalok!
Itt a nyár! 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.

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

