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TISZTELT IVÁNCI POLGÁROK!
Felhívom figyelmüket, hogy a helyi adók első féléves fizetési határideje 2018. március 15-én lejárt!

Az Önkormányzat fenntartásának és működésének alapvető feltétele és az egyik fő bevételi forrása a
helyi adó bevételek. Kérem a tisztelt lakosságot, hogy aki nem fizette be az ingatlan és ingóságai után
befizetendő kirótt adót, az pótolja. Ellenkező esetben az Önkormányzat fizetési meghagyás kibocsájtásával, végrehajtással, továbbá ingatlanára történő jelzálog-jog bejegyzéssel is élhet, vagy 1 évet
meghaladó gépjárműadó tartozás esetén kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalomból való kivoná-

sát. Ezen esetekben a tartozást felhalmozó tulajdonosnak a tőke, és annak kamatain kívül minden a
jogi eljárással kapcsolatos költséget, eljárási díjat is meg kell fizetnie.
Radicsné dr. Soós Ágnes, jegyző

DÖNTÉS TAGÓVODA FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK FELMONDÁSÁRÓL ÉS ÚJ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
- ÓVODA - ALAPÍTÁSÁRÓL
Már régóta tervezi az Önkormányzat és Képviselő-testülete az ivánci óvoda önálló költségvetési intézményként való működtetését. Az óvoda TOP-os pályázat keretében történő felújításával még inkább elérhetővé vált ezen szándék megvalósítása. Az előzetes vélemények szerint a
működtetés átvétele most lenne a legidőszerűbb. Az óvodai gyermeklétszám az elkövetkező
években stabilnak mutatkozik, az épület korszerűsítésével pedig várhatóan jelentősen csökkeni fognak a működési kiadások. Az előzetesen végzett kalkulációk alapján az Önkormányzat
vállalni tudja azt a normatíván felüli plusz ráfordítást, költséget, amely az önálló intézmény
működtetéséhez szükséges.

Ivánc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 35/2018. (IV.23.) képviselő-testületi
határozatával elvi döntést hozott arról, hogy felmondja Csákánydoroszló Község Önkormányzatával fennálló óvodai nevelésre kötött feladat-ellátási szerződését és 2018. szeptember 1-től
önállóan kívánja működtetni az Ivánci Tagóvodát, önálló költségvetési szervként, intézményként. A köznevelési törvény értelmében az Önkormányzatnak 2018. május 31-ig döntést kel-

lett hoznia az új költségvetési szerv, intézmény megalapításáról.
Az óvoda alapításával kapcsolatban hat döntést kellett hoznia a testületnek. Elsőként az óvoda
megalapításáról kellett határozni és az óvoda alapító okiratát elfogadni. Dönteni kellett a jelenlegi Csákánydoroszló Község Önkormányzatával fennálló feladat-ellátási szerződés megszűntetéséről, valamint új szerződés megkötéséről Hegyhátszentmárton Község Önkormány-

zatával, tekintettel arra, hogy az óvoda illetékességi területe - előzetes egyeztetés alapján -
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Hegyhátszentmárton községre is kiterjed az alapító okirat értelmében. A Tagóvoda megszűnésével a Tagóvoda közalkalmazottjait Ivánc Község Önkormányzata az új intézményben to-

vább kívánja foglalkoztatni, amelyre vonatkozóan egy megállapodás került megkötésre Csákánydoroszló Község Önkormányzatával, melyet a Képviselő-testület jóváhagyott.
Az új intézmény megalapításával egyidejűleg a Képviselő-testületnek intézményvezetőt is
meg kellett bíznia. A megbízás ideiglenes jellegű, határozott időre szóló, tekintettel arra, hogy
a köznevelési törvény értelmében kötelezően pályázatot kellett kiírnia a fenntartónak a maga-

sabb vezetői beosztás betöltésére vonatkozóan. Óvodavezető pályáztatással nevezhető ki az
intézmény élére, öt évre szóló megbízással. Az intézményvezetői feladatok ellátásával- ideiglenesen - a jelenlegi tagóvoda vezető Légrádyné Köbli Krisztina került megbízásra.
Az új alapítandó intézmény elnevezésével kapcsolatban azt kezdeményeztem, hogy az elnevezés összhangban legyen az önállóvá válás fajsúlyával, felelősségével és komolyságával. Javaslatom szerint Ivánc község történelméhez elválaszthatatlanul köthető Sigray család tiszteletére és emlékezetük fenntartásának zálogául, valamely családtag legyen a névadó. Elképzeléseimet egyeztettem az óvoda munkatársaival és a képviselőtársaimmal is, akik helyesnek és
támogathatónak nevezték a kezdeményezést. Gróf Sigray Antal ivánci kegyúr testvére, Sigray

Klára grófnő lett a kiválasztott személy. A grófi család a grófnő ágán él tovább. A névhasználathoz való hozzájárulás miatt felvettem a kapcsolatot Sigray Klára még élő unokáival, akik
nagy örömmel fogadták a kezdeményezést és hozzájárulásukat adták az újonnan szervezett
intézmény elnevezéséhez.
Ivánc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2018. (V.30.) Képviselő-testületi

határozatában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott, óvodai nevelés ellátására vonatkozót kötelező
feladatának ellátása érdekében Ivánci Gróf Sigray Klára Óvoda elnevezéssel új, önállóan működő költségvetési intézményt alapított.
Szeptemberig még sok tennivalónk lesz a minden tekintetben új intézmény körül.

Szeptember első napján ünnepélyes keretek között lesz a hivatalos átadása nemcsak az óvodának, hanem a teljesen megújult orvosi rendelőnek is. Augusztus második hetére a tervek szerint az építési munkák befejeződnek.
A felújítás nem kevés plusz költséget jelent önkormányzatunknak. Ennek összesített mértékéről, a pontos ismeretek birtokában adok tájékoztatást a közeljövőben.
Gyarmati Tibor, polgármester
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PÁLYÁZATI PROJEEKT AZONOSÍTÓ: EFOP-1.5.3.-16-2017-00061
Humán szolgáltatások fejlesztése az Őrségben
A fenti azonosítószámú projekt keretein belül az elmúlt időszakban a következő eszközök beszerzése
megtörtént. Irodatechnikai eszközök (2 db laptop, 2 db laptoptáska, 1 db projektor és vetítővászon, 1
db nyomtató), 2 db kézilabda kapu, hangtechnikai eszközök (2-2 db mikrofon, mikrofonállvány, mikrofonkábel, 1 db erősítő, 1 db hordozható hangfal erősítővel és mikrofonnal), 2 db party sátor.

Az irodai eszközöket birtokba vettük, munkatársaink mindennapi tevékenységeik közben használják.
Az egyéb eszközök egy részét a nyárindító gyereknap alkalmával felavattuk.
A programba bevont mentoráltak száma 13 fő. Ebből 3 ember munkahelyhez jutott. Az elmúlt időszakban két állásbörzén, Vasváron és Körmenden is lehetőség volt felmérni a környék nyújtotta munkalehetőségeket.

Sajnos az elhúzódó közbeszerzési eljárás miatt a képzések és a programok is az év második felére tolódnak át.

FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK
Az idei közfoglalkoztatási program keretében nyár elején Ivánc Község Önkormányzata hozzákezdett

a köztemetőben található Sigray sírkert felújításához, rendbetételéhez. Ennek keretein belül sor kerül
a kerítés festésére, felújítására, a sírkert megtisztítására.
Szintén a temetőhöz kapcsolódóan nyertes pályázatból valósulhat meg a nyár folyamán a járda felújítása, aszfaltozása, valamint a temető kerítésének és a ravatalozó előtér fából készült szerkezetének
festése is tervezve van.

MUKAERŐPIACI PROGRAM
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló TOP-5.1.1.-15-VS1-2016
-00001 „Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020” elnevezésű munkaerőpiaci program segítségével lehetővé vált 1 főt határozott munkaidőben foglalkoztatni Önkormányzatunknál. A bértámogatással megvalósuló program keretében Czéderné Váradi Zsuzsannát tudjuk 6+3 hónapig ( 6 hónapot
az állam fizet- 3 hónapot az önkormányzat) foglalkoztatni.
Zsuzsa közfoglalkoztatottként már korábban is az önkormányzatnál dolgozott. Ebéd, gyógyszer kihordás, levélküldemények kijuttatásán túl precízen kezeli a fűnyírótraktort is. Nyilvántartások vezetésével, dokumentálásával is segíti a feladatellátást. Szorgalmas, becsületes munkavégzése segítette hozzá
a pályázatban való részvételhez. A + 36 30 79 78 164-es telefonon érhető el.
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DÖNTÉS VIS MAIOR PÁLÁYZAT BENYÚJTÁSÁRÓL
Ivánc község vízgyűjtő területére 2018. június 6-án nagy intenzitású, az átlagos mennyiséget jóval
meghaladó csapadék hullott, viszonylag rövid idő alatt.
A lehulló csapadék a 206 hrsz. lakóúton,( temető utca alsó szakasza valamint a főúthoz kapcsolódó
rácsszűrő) a 307/3 hrsz. gyalogos úton (iskolai gyaloghíd és járda), és a 329 hrsz. úton ( Thököly utca
déli bevezetőjénél a hídfő kimosódása) okozott károsodásokat.
Önkormányzatunk, az önkormányzati ingatlanokban keletkezett jelentős mértékű károkról és az ingatlanok helyreállítása érdekében vis maior támogatási igény nyújtott be a Belügyminisztérium felé.
A pályázatot a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 5. melléklet szerinti adatlapon kellett rögzíteni és a
lezárt támogatási kérelmet a bejelentést követő 40 napon belül papír alapon kell a Magyar Államkincstárnak, továbbá a megyei kormányhivatalnak megküldeni. A pályázatról a belügyminiszter a pályázat beérkezésétől számított 90 napon belül dönt, a fővárosi és megyei kormányhivatal véleményének figyelembevételével.
A károk helyreállításának tervezett összköltsége 4.997.450,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat
részben tudja biztosítani. Az összköltség 10%-át, azaz 499.745,- Ft-ot tudja az Önkormányzat saját
forrásból biztosítani, a költségek 90%-át a pályázatból szeretnénk finanszírozni.
A döntésig kérjük szíves megértésüket és kérjük a balesetveszély elkerülése érdekében fokozott figyelemmel használják a fent nevezett utakat, járdaszakaszokat.

PÁLYÁZAT ÚTFELÚJÍTÁSRA
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mely belterületi, önkormányzati tulajdonú utak, járdák, hidak felújításához, korszerűsítéséhez
kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat. Elsődlegesen szilárd burkolatú közutak, szilárd burkolatú
járda javítására, felújítására igényelhető a támogatás.
Önkormányzatunk az Ivánc 85 hrsz. alatti ( a Művelődési ház mögött nyíló, a falu északnyugati belterületet határoló) önkormányzati út felújítására nyújtotta be pályázatát. Az előzetesen megkért árajánlat alapján a beruházás teljes költségvetése 17.249.775,- Ft lenne. A pályázati kiírás szerint 15%, azaz
2.587.467,- Ft önerőt kell biztosítania az Önkormányzatnak. A támogatás maximális mértéke a megvalósítandó alcéltól, illetve a pályázó Önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességétől függ.
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VIRÁGOS MAGYARORSZÁG 25 ÉVES JUBILEUMA
A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny Szervező Bizottsága immár 25. alkalommal indítja útjára hazánk egyik legnépszerűbb mozgalmát,
melyhez településünk is csatlakozott.
A Virágos Magyarország verseny 1994 óta az ország egyik legjelentősebb és legtöbb lakosát

megmozgató kezdeményezése, amelyhez évente mintegy 300 hazai település csatlakozik.
Közel hárommillióan dolgoznak azért, hogy a lakókörnyezetük szebb és élhetőbb legyen.
A Virágos Magyarország mozgalom azért is különleges, mert képes megmutatni a közösségek
valódi erejét: a versenyen induló falvak és városok nagyban támaszkodnak a helyi közösségekre, akik saját forrásból szépítik és gondozzák környezetüket. A verseny fővédnöke idén is a
műsorvezető-riporter, Borbás Marcsi, aki elkötelezett a fenntartható és környezettudatos szemléletmód mellett.
Az MTÜ a 25. jubileum alkalmából minden pályázó településnek egy-egy facsemetét ajándékoz. Az Ügynökség emellett egy „Jubileumi díjjal” is készül, amelyet a legjobban teljesítő, illetve az Arany Rózsa díjas települések közül választ ki a szakmai zsűri. Az MTÜ az idei évben
is díjazza a „Legvirágosabb úti célt”. Az elismerést annak a településnek ítélik oda, amelyik a
legtöbb közönségszavazatot kapja a verseny Facebook oldalán.

A Virágos Magyarország margójára…
Az idei 25 éves jubileum miatt gondolkodás nélkül adtam le regisztrációmat a versenyfelhívásnak megfelelően. Egyrészt Iváncnak kistelepülésként komoly múltja és tekintélye, valamint
elismertsége van a verseny történetében.
A 2002 es hazai első és európai harmadik hely méltán tölti el minden ivánci szívét büszkeséggel. Tapasztaltuk, hogy a közösségi együttműködés jó hatással lehet a lakókörnyezetünk, saját
életterünk szebbé-jobbá tételéhez. Nagybetűs KÖSZÖNET jár ezért minden jóérzésű, települését szerető, azért tenni képes embernek, aki következetesen minden figyelemfelhívás nélkül
lelkiismeretesen, felelősséggel szépíti, gondozza, virágosítja közvetlen környezetét. Ez a felelős gondolkodás és hozzáállás teszi oly kedvessé, szerethetővé Iváncot az itt élőknek és az át-

utazóknak, kirándulóknak.
Mindezen dicsérő és köszönő szavak mellé engedtessék meg pár szó ennek ellentétjéről is.
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Az idei évben sajnos rekordszámú felszólítást küldtünk ki az ingatlantulajdonosoknak arra vo-

natkozóan, hogy ki-ki a saját ingatlanán és annak közvetlen környezetében tartsa szem előtt a
település kialakult arculatához tartozó pozitív összképet. Számos ingatlan üresen áll, de a tulajdonosnak jó fenntartási kötelezettsége van. Érthetetlenebb, ha a gazda életvitelszerűen itt él és
nem teszi meg alapvető kötelezettségét, miszerint területének jó gazdája legyen. Így nemcsak a
településképre van romboló hatása, de a közvetlen szomszédnak is sok bosszúságot, kárt okoz-

hat.
Az idei nagy mennyiségű csapadékkal járó esős időszakok miatt jelentősen megnőtt a zöldterületek rendezettségére fordított idő valamint költség. Vélhetően ezért érkezik sok panasz a vasárnapi fűnyírások okozta kellemetlen, zavaró hanghatások miatt.
Ivánc Község Önkormányzatának 7/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelete,- mely a kö-

zösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése esetén
jogkövetkezményeiről rendelkezik - kimondja például a következőket:
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) aki
a) nem gondoskodik a tulajdonában, használatában álló ingatlannak - és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, …továbbá az ingatlan aktív zöldterületét nem műveli,
nem végez gyom- és gazmentesítést
b) nem gondoskodik a tulajdonában, használatában álló ingatlan előtti közterület (zöld
sáv, járda, stb.) úttestig terjedő teljes területének, illetőleg járdaszakasz, járda hiányában, vagy ha a járda mellett zöld sáv is van az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról,
tisztán tartásáról, a fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról,
c) nem gondoskodik az ingatlanokról, az ingatlan előtti járdaszakaszra, vagy fölé - járda
hiányában, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé

- kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, valamint ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról oly módon, hogy az érintett járdaszakasz, területsáv biztonságos közlekedésre alkalmas legyen,
d) nem gondoskodik a tulajdonában, használatában álló ingatlan előtti járdaszakasz mel-

letti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, ….
i) csapadék-vízelvezető árokba szennyezett vizet vezet…..
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§ A közösségi együttélés szabályait megszegi, aki zajt keltő munkát vagy tevékenységet
(pl.: fűnyírás, fűrészelés, építőipari munkák, hangosító berendezés túlzó hangerővel történő használata, stb.) végez hétfőtől-szombatig este 21 óra és reggel 7 óra között, vasárnap 11 óra után, valamint ünnepnapokon, ide nem értve az azonnali hibaelhárítási munkákat.
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével, mulasztójával szemben természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
(2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő, mulasztó a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben ötvenezer forintig
terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.

Ennyi jogszabályi kitérő után természetesen nem a bírság kiszabása a fő szempont, hanem településünk élhető minőségét fenntartani. Ez senkitől nem vár el teljesíthetetlen feladatot.
A közterületek állapotáról sokan kritikusan és rosszallóan nyilatkoznak meg különböző fórumokon.
Ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a közterületeken is sok gondot okoz a nagy mennyi-

ségű csapadék hatására burjánzó fű. A közfoglalkoztatásban dolgozók ( jelenleg 4 fő) a két önkormányzati alkalmazottal kiegészülve nem mindig kellő hatékonysággal tudja ellátni a feladatot.
A napi feladatok elvégzése, valamint a nagy kiterjedésű területek mellett sorolhatnám a sok
géphibákból adódó kiesést, táppénz állományban eltöltött időt is. Az óvoda felújítás munkái
miatt sok esetben kell átcsoportosítani létszámot és feladatellátást. Jelentős költségeket takarítunk meg az amúgy is sok pénzt felemésztő beruházás mellett.
Ezúton köszönöm fáradozását mindazoknak, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy
oltalmazó, biztonságos és élhető környezetet teremtsenek áldozatos munkájukkal!
Gyarmati Tibor, polgármester
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AZ IVÁNCI ÓVODA SZERVEZETT SZABADIDŐS PROGRAMJAI
Nevelési évünk második fele nagyon mozgalmasan telt.
A farsangi időszak lezárása után a kislányokat ünnepeltük a nemzetközi nőnap alkalmából. A kisfiúk saját kezűleg készített tulipánnal
kedveskedtek a lányoknak.
Kora tavasszal, amikor az időjárás engedte, meglátogattuk falunk

nevezetességeit. Fritz Attila vezetésével kívül-belül megnéztük az
ivánci templomot. Sok érdekességet láttunk, hallottunk. Az orgonát
is kipróbálhatták a gyerekek, megszólaltatták a kereplőt, amit a húsvéti ünnepkörben használnak a harangok helyett.
Egy másik, kellemes tavaszi napon átsétáltunk Hegyhátszentmártonba, ahol Szent Márton templomával is megismerkedtünk. A templomot Tóth Emilné, Mariska néni mutatta be a gyerekeknek.
Az ivánci Falumúzeumban a régi falusi élettel ismerkedhettünk meg,
Somhegyiné Scherlein Angéla vezetésével. A gyerekek érdeklődve

figyelték a régi, falusi élet kellékeit, használati tárgyait bemutató kis
előadást.
A víz világnapja témahetünkön az ivánci vízházba látogattunk, ahol
megismerhettük azt a folyamatot, hogyan lesz a nyers vízből szűrt
víz. Megnézhették, megszagolhatták a nyers vizet, majd összehason-

líthatták a tiszta vízzel. Megfoghatták azt a kavicsot, amit a víz tisztításához használnak.
Fritz József az ivánci ÖTE elnöke óvodánk udvarán mutatta be a
tűzoltó autó működését és a tűzoltásnál használatos eszközöket, fel-
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szereléseket. A védőruházatot a gyerekek magukra ölthették, majd kipróbálhatták a gépjármű

fecskendőt. A bemutató után papír tűzoltó autót
készíthettek.
Húsvétkor a nyuszi is járt nálunk. Sajnos a rossz
idő miatt a kintre tervezett tojáskeresés elmaradt, de így is nagyon örültek a kis meglepetés-

nek a gyerekek.
Óvodánkban május első péntekén köszöntöttük
az édesanyákat. Hosszú hetekig tanultuk a verseket, énekeket és a táncos bemutatót.
Egész héten készültek az ajándékok, melyeket
nagy szeretettel adtak át a gyerekek az édesanyáknak, nagymamáknak.
Május tizedikén került sor az immár évtizedek

óta hagyományos óvodás kirándulásra, melyre
már nem csak a családok, de barátok, ismerősök
is szívesen eljönnek. Idén első úti célunk Kisbér
volt, ahol „mini Magyarországra” látogattunk.
Itt az ország híres épületeivel ismerkedhettünk

meg. A következő állomásunk Császárban volt,
Henrix Cityben. Ez egy western falu, sok érdekes látnivalóval. Ezután a veszprémi állatkertben
és Veszprémben jártunk, majd a kirándulás záró
állomásaként Badacsonyban töltöttük az estét.
Nagyon fontos szerepe van ezeknek a kirándulásoknak mind a családok összekovácsolásában,
mind a gyerekek látókörének, ismereteiknek, tapasztalataiknak bővítésében.
Május utolsó péntekén a gyereknap alkalmából
jégkrémezni voltunk.
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Június elején a nyári élet megkezdéseként túrázni voltunk.
Minden kisgyerek hozta hátizsákjában az italt és ropogtatni valót. Reggeli után felkerekedtünk

és elindultunk Bathó Imre „farmjára”,hol a gyerekek
lovagolhattak,megnézhették a csirkéket,birkákat. A nagy területen sokat szaladgáltak,gyümölcsöt ettek. Sok élménnyel gazdagodva tértünk vissza az óvodába.
Júniusban elbúcsúztunk az iskolába készülő nagyoktól. A következő tanévtől két nagycsoportosunk kezdi meg iskolai tanulmányait.
Népi hagyományok mesterségeivel is ismerkedünk. Sahin Tóth Péter a kosárfonás rejtelmeibe
vezetett be minket. A gyerekek maguk is kipróbálhatták a fonás technikáját.Közösen készített
kis kosárkájuk óvodánkat díszíti.
Tervezünk még a nyár folyamán további kisebb túrákat. Emellett sokat sétálunk a faluban,ismerkedünk a közlekedési szabályokkal ,szokásokkal.
Nagy izgalommal várjuk ,hogy birtokba vehessük felújított óvodánkat.
Légrádyné Köbli Krisztina, óvodavezető

AZ IVÁNCI EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
2018.március

17.-én

Szentségimádás

volt

templomunkban, melyet Brenner János boldoggá avatásáért tartott Orsos Zoltán atya.

Kiss László körmendi plébánost, az Őrségi Esperesi Kerület új esperesévé nevezte ki Dr.
Székely János szombathelyi megyéspüspök.
Március 25.én Virágvasárnap a szokásos barka
szenteléssel indult az ünnepi mise ,majd Belső

Roland vezetésével Passiót adtak elő a ministránsokkal.
Március 30.-án Nagypéntekeken csonkamise és
kereszthódolat

szertartása

volt,nagypénteki

Passióval.

Az Úr szenvedésének ünneplésén, mise nincs. Az oltár teljesen puszta: kereszt, terítők és gyertyatar-

tók

nélkül.

A

liturgikus

szín

a

piros:

Jézus

vértanúhalálára

Nagyszombaton húsvét vigíliáját és Jézus feltámadását ünnepeltük templomunkban.

emlékezünk.
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Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának
ünnepe.
Május elsején az ivánciak is szép számmal

elzarándokoltak

Szombathelyre

Brenner János boldoggá avatására.
,,Nem hallotta senki sem, hogy a pap Jézust kiált, csak az erdei út, s a gyilkosok
kik gyáván törtek reá. Nem hallotta senki
sem, mert a Párt rendelt el csendet hogy
volt egy pap e földön ki élt és halt, hívekért s Krisztusért. Míg élt, nem hallott
róla senki sem, hisz nem volt híres, nem
írt nagy könyveket de ha kellett ott volt, hol szenvedőt talált, bénult lelket, hol a baj jajt kiált. Csendes

szentségben élt, csak mosolygott, nem volt glóriája. Taposták, rugdosták, hóban, vérben, sárban. Gyalázták emlékét, meghurcolták nevét… Nem mondták ki nevét a gyilkosoknak, feljegyezték nevük a
Feledés Könyvébe. A pap vérét a föld itta be szomjasan hogy vérszíntiszta virágot teremjen. Tiszta
volt, vére nem kiáltott égre, mégis feljegyezték, mint királyét s prófétáit szokás az Igazak Könyvébe." (Rozványi Dávid)

Június 6.-án Úrnapja, Krisztus szent Testének és Vérének ünnepén körmenet, volt templomunkban és
a templom kertjében.
Június 13.-án volt templomunk felszentelésének 104.évfordulója.
A képen: Úrnapi sátor a posta felöli oldalon

Fritz Attila, az Ivánci Egyházközség
elnöke
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MOZDUL A NYÁR!
A Tesco Global Zrt. a Magyar Adományozói Fórum és az Ökotárs Alapítvány közreműködésé-

vel negyedik alkalommal hirdette meg az „Ön választ, mi segítünk” című pályázatát, melynek
célja a helyi közösségek támogatása. Az Ivánci Községi Sportkör, Ivánc Község Önkormányzatával közreműködve beadta pályázatát, melynek címe Sporttábor az ivánci és környékbeli
gyerekeknek. A pályázat az elbírálás után bejutott a második szakaszba, ahol 16354 szavazattal
100.000 Ft támogatásban részesült. Ez úton köszönünk minden támogatást!
A táborba 6 és 18 év közötti fiatalokat várunk. A középiskolás korosztály számára biztosítjuk a közösségi munka lehetőségét.
A programok közt lesz lovaglás, túrázás, íjászat, boxolás, labdajátékok
és tekézés is. Valamint meglepetés programokkal is készülünk.
A jelentkezéseket lezártuk. Előre láthatólag 30 gyerek jelezte részvételi
szándékát.
A tábor időpontja: 2018. július 30. - augusztus 3. reggel 7.30-16.30-ig
A részvételt díjmentesen tudjuk biztosítani.

KPV

KEDVES GYEREKEK!
Itt a nyári szünet és a sok szabadidő! Ez az időszak a barátokkal szervezett programok, a nyaralás, a szórakozás és a
strandolás időszaka. A tanév befejezésével a nyakatokba
szakadt rengeteg szabadidő, amit fontos, hogy hasznosan és biztonságban töltsetek
el. Arra szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy a szabadság valóban a pihenésnek, a regenerálódásnak és ne a kárarendezésnek vagy az orvosi rendelők, kórházak látogatásának az ideje legyen. Ügyeljetek környezetetekre, biztonságotokra, a
testi épségetekre! Az Őrség ebben az időszakban is vonzza a turistákat, így településünk főutcáján igen erős a forgalom. Közlekedjetek óvatosan!
A nyári szünetben is vár Benneteket Némethné Orbán Szilvia a Könyvtárban, ahol
nem csak könyvet tudtok kölcsönözni, hanem különböző társasjátékokat is kipróbálhattok.
Kérünk Benneteket, ha van kedvetek látogassatok el a nyár folyamán rendezett
falusi eseményekre is.
Jó nyarat, kellemes feltöltődést kívánunk!

KPV
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ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
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 juthattak 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.
2018-ban hétszázmillió forint összértékű támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek között a
központi költségvetés fejezeti kezelésű előirányzata terhére. Ez az összeg százmillióval maga-

sabb a tavalyinál.
Egyesületünk 800.471 Ft összegű támogatást nyert el, melyet szúró-és nyomóoldali szakfelszerelések valamint kéziszerszámok beszerzésére fordíthat.

A Körmend környéki önkéntes tűzoltók is összemérték tudásukat
Alsószölnöki Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata bizonyult a legjobbnak a Körmend környéki
önkéntes tűzoltók területi versenyén, amelyet június 16-án, Egyházasrádócon tartottak.

A Sárvár és Szombathely környéki tűzoltókat követően a Körmend környéki önkéntesek is megmérettették magukat az önkéntes tűzoltók területi
versenyén, a hétvégén. Az első feladat a stafétafutás volt, amelyet kismotorfecskendő-szerelési

feladat követett. Hat önkéntes tűzoltó egyesülettől érkeztek indulók, akik között hölgy csapat
is elindult a gyorsaságot, ügyességet és csapatmunkát követelő versenyen.
Összetettben Alsószölnök ÖTE csapata bizonyult a legjobbnak, második Egyházasrádóc ÖTE,
míg harmadik Pankasz ÖTE csapata lett. Női indulók között Egyházasrádóc ÖTE versenyzői
szerezték meg az első helyet. Gépjárműmotor fecskendő szerelési versenyszámban Alsószölnök ÖTE végzett az első helyen, míg második Ivánc ÖTE csapata lett.
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Árvíz elhárítás a Vadása tónál
Két napig tartó megfeszített munkával kétszázkilencvenkét önkéntes, hivatásos tűzoltó, polgár-

őr, mentőcsoport tag, vízügyi szakember és helyi, környékbeli önkéntes lakos dolgozott a bordás megtámasztás kiépítésén a Vadása tónál, június 9-10-én.
Pénteken késő este Vas megyét érintő vihar jelentett gondot az Őrségben. A viharkárok felszámolása mellett nagy feladatként jelentkezett a Vadása tó két gátjának bordás megtámasztása, a
hegyhátszentjakabi lakosok védelme érdekében. Az önkéntesség ennél az eseménynél is meg-

mutatkozott, ugyanis a vihart követően több embert is mozgósítani kellett, minden szabad kézre szükség volt. Június 9-én, szombaton a reggeli órákban kezdődtek meg a munkálatok a tónál, amely június 10-én délután két órakor ért véget. Ez idő alatt mintegy tizenhatezer homokzsákot helyezett el összesen kétszázkilencvenkét önkéntes, hivatásos tűzoltó, polgárőr, mentőcsoport tag, helyi és környező települések lakosa, akik fáradtságot, időt nem sajnálva segítették
a munkát. Az összefogást siker övezte, ugyanis a megfeszített munkának köszönhetően sikerült
a bordás megtámasztást kiépíteni, ezzel a környező lakóházakat megvédeni.
Ezúton is köszönetét fejezi ki az egyesület vezetősége nevében Fritz József, hogy az ivánciak
is részt vettek az elhárítási munkákban és a cél érdekében összefogtak, helytálltak!

A viharkárok helyreállításában, a fakidőlések helyreállítási munkálatainál nyújtott segítségekért is köszönet jár mindazoknak, akik részt vettek benne.

ŐRSÉG-GORICKO-RAAB MENTŐCSOPORT
1-3Idén kilencvennyolc önkéntes mentőszervezet jut pályázati támogatáshoz központi forrásból. Az erre vonatkozó döntést június elején hagyta jóvá a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság főigazgatója.

Az Őrség-Goricko-Raab mentőcsoport 664.551 Ft támogatásban részesült, melyet technikai
eszközökre, védőeszközökre, védőruhára, gépjármű és alkatrész tartozékokra fordíthat.
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Iváncon és Csákánydoroszlón tartották az Őrség-Goricko-Raab Mentőcsoport nemzeti
minősítő gyakorlatát április 13-14-én.
A gyakorlat szerint a térségben lehulló nagy mennyiségű csapadék és a Rába völgyében kialakult rendkívüli árvíz levonulása miatt mozgósítani kellett a területi rendeltetésű Őrség-Goricko
-Raab Mentőcsoportot, és a védekezési munkálatok sokasága, az abban részt vevő szervek leterheltsége miatt a Csákánydoroszlói Települési Mentőcsoportot.
Április 12-én, csütörtökön hajnalban értesítették az Őrség-Goricko-Raab Mentőcsoportot,
hogy péntek délután 3 órakor jelenjen meg a megalakítási helyen, Iváncon a Turistaszállón. A
Csákánydoroszlói Települési Mentőcsoport pénteken a koraesti riasztás után a Csákánydoroszló Község Polgármesteri Hivatalában a megalakítási helyén állt készen, hogy az eligazítás után
a megkezdhessék a feladatok végrehajtását.

Több helyszínen és több időpontban, folyamatosan dolgoztak a csapatok. Az Őrség-GorickoRaab Mentőcsoport Fritz József mentőcsoport parancsnok vezetésével, a Csákánydoroszlói Települési Mentőcsoport pedig Horváth István polgármester vezetésével közösen, összehangoltan
hajtotta végre a feladatokat. Az első kárhelyen tűzoltási és műszaki mentési feladattal találták
szemben magukat: önállóan eloltottak egy lángoló gépjárművet, és az egészségügyi alegység

bevonásával ellátták a „közúti baleset” során a járműbe beszorult sérülteket, valamint a baleset
következtében veszélyesen megdőlt fát távolították el.
Ezt követően az extrém nagy mennyiségű csapadék hatására megcsúszott vízelvezető rézsűjének megtámasztását végezték. Ezzel védve a környezetében található lakóingatlanokat és az
önkormányzati utat. Ezen kívül különféle árvízvédelmi feladatok ellátása során bizonyítottak a
csapatok. A vízkárelhárítási komponens nyúlgátat épített, buzgárt fogott el, lakóházat védett a
víztől, valamint árvíz sújtotta területről telepített ki embereket. A műszaki és kárfelszámoló
egység romosodott épület falát támasztotta meg. Az árvízi védekezésben szakértőként közreműködött a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakembere, az ő szakmai útmutatása mellett épült ki a nyúlgát, hajtották végre a csapatok a buzgár megfogást és lakóház bevédési feladatot.
Az önkéntes csapatok erőt és fáradságot nem kímélve, fegyelmezetten, közös erővel igyekeztek megfelelni az árvízi és kárfelszámolási helyzetekre kidolgozott alapvető szakmai követelményeknek, amelyeket a Nemzeti Minősítési Rendszer rögzít. A két nap folyamán öt kárhely-

színen folyamatosan 110 ember dolgozott, összesen 36 órán keresztül.
A kétnapos gyakorlaton részt vett Dr. Bognár Balázs tű. ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavé-
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delmi Igazgatóság igazgatója, és gyakorlatirányítóként Seper András tű. ezredes, igazgatóhelyettes, valamint Dr. Endrődi István tű. ezredes a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnö-

ke.
A gyakorlat végrehajtását a Vas Megyei Védelmi Bizottság, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Vas megyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség, Csákánydoroszló és
Ivánc önkormányzatai, valamint a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatta.
A minősítő bizottság vezetője, Jackovics Péter tű. ezredes, BM Országos Katasztrófavédelmi

Főigazgatóság veszélyhelyzet-kezelési főosztály, főosztályvezetője megfeleltre értékelte az
Őrség és a Csákánydoroszlói Települési Mentőcsoportok nemzeti minősítő gyakorlatát. A minősítő bizottság tagjaként jelen volt Sárossy Gábor tű. alezredes, Beke Zoltán tű. alezredes, valamint Vízi Ottó tű. alezredes megyei polgári védelmi főfelügyelők.
A minősítésről

A Nemzeti Minősítő Rendszer egy szakmai minimum követelményrendszer. Teljesítése jogosítja fel a mentőcsapatokat arra, hogy lezárt kárterületen beavatkozást végezhessenek.
Megszerzéséhez szigorú egészségügyi, szakmai és technikai feltételeknek kellett megfelelni a
csapatoknak, hogy a kutatási, mentési és kárfelszámolási szakfeladatok területi szinten történő
ellátásában részt vehessenek, illetve az elsődleges beavatkozó erők munkáját szakszerűen segíthessék.
Az Őrség-Goricko-Raab Mentőcsoport, valamint a Csákánydoroszlói Települési Mentőcsoport
a minősítési rendszer követelményeinek teljesítésével bebizonyította, hogy a kemény munka
meghozza gyümölcsét. Szakszerűen, önállóan, szervezetten dolgozott, hogy ezentúl az ország

bármely területén segítséget nyújthasson a bajbajutottaknak.
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Előkelő helyezés a nemzetközi elsősegély nyújtó versenyen
Június 2-án, Muraszombaton tartották a Szlovén Köztársaság Védelmi és Mentési Igazgatóság

Muraszombati Védelmi és Mentési Kirendeltsége és a Szlovén Vöröskereszt Muravidéki Bizottsága a XXIV. régiós Polgári Védelmi és Vöröskereszt versenyt. A megmérettetésen a külföldi csapatok között az Őrség-Goričko-Raab Mentőcsoport második helyezést érte el.
A versenyfeladatok között mezőgazdasági, ipari, közlekedési, szabadidős balesetek során megsérült személyek ellátását kellett végrehajtaniuk a versenyzőknek, mellette elméleti teszt kitöltésével is felmérték tudásukat. A verseny hasznosnak bizonyult, ugyanis nem csak eredményekkel, de rengeteg tapasztalattal térhetett haza a csapat a megmérettetésről, amelyet a beavatkozások alkalmával is tudnak kamatoztatni.

Magyar résztvevőként Vas megyét az Őrség-Goričko-Raab
Mentőcsoport képviselte, akik előkelő, második helyezést érték el a versenyben.
Gratulálunk az elért helyezéshez!

HÍREK A SPORTKÖRRŐL!
Véget ért a 2017-18 -as bajnokság. Az Ivánci Ksk a 9.helyen végzett. Számomra ez egy kicsit

messze van attól a helyezéstől, amit szerintem el kellett volna érni. A csapat tudása alapján az
első ötben kellett volna végezni. Az okokat fel kell tárni, a hibákat ki kell javítani. Voltak jó
meccseink, de voltak rosszak is. Edzés nélkül nem lesz egyszerű elérni a céljainkat. Az utolsó
három fordulóban mutatott játék lehet az etalon. Így kell játszani!
Nagyon pozitív volt Porcsin Bálint játéka, csak így tovább! Ki lehet még emelni Németh Ben-

cét, aki 28 találattal a Megyei III. góllövő lista harmadik helyén végzett. Tuboly László az
egyik hazai mérkőzésen achilles szakadást szenvedett. Már lábadozik. Várjuk vissza.
Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét aki bármilyen módon részt vett a
munkánkban.

Németh László
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DEFIBRILLÁTOR KÉSZÜLÉKET NYERT IVÁNC
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által kiírt defibrillátor életmentő eszköz beszerzésére irányuló pályázaton Ivánc Község Önkormányzata támogatásban részesült. A támogatás megítélésében
döntő szerepet játszott, hogy a településen aktív sportszervezet működik. Az MLSZ a defibrillátorokat központosítottan szerezte be, majd az önkormányzattal megkötendő támogatási okirat útján az
eszköz átadásra került. Az eszközbeszerzéshez önkormányzatunk kötelező önrész befizetéssel járult
hozzá, melynek mértéke 50 000 Ft volt.
Az MLSZ Vas Megyei Igazgatósága által kiírt következő 2018/2019. évi megyei I.o. és megyei II.o.
bajnokságok alap versenykiírása már kötelező elemként írja elő a sportszervezetek részére a defibrillátor készülék meglétét.
Az eszköz átvételének, azaz a támogatási okirat aláírásának feltétele az volt, hogy minimum egy fő
rendelkezzen basic life support (BLS) tanfolyami képesítéssel. A tanfolyamot Németh László és Lőrincz Lajos végezte el.
A defibrillátor készülék a Vas Megyei Szakosított Otthon ivánci intézményének portáján került elhelyezésre (9931 Ivánc, Kossuth Lajos u. 1.), ahol a nap minden órájában elérhető.
A készülék beszerzésére a település lakosainak érdekében került sor, hogy egy esetleges életmentés
esetén az érintett személy nagyobb esélyekkel maradjon életben.
Az életmentő készüléket szükség esetén bárki használhatja, de használatát minden alkalommal
(utólag) dokumentálni kell a készülék dobozában elhelyezett Üzemeltetési Naplóba.
A képen: A készüléket átadta az Ivánci Sportkör nevében Németh László elnök, Ivánc Község Önkormányzata nevében Gyarmati Tibor polgármester. A Szakosított otthon nevében a készüléket tárolásra átvette Varga Annamária intézményvezető és Berta Mónika főnővér.
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FEJA GYM IVÁNC
A Feja Gym Ivánc az előző szám megjelenése óta sok új sikerrel büszkélkedhet. Lőrincz Lajos a boksz klub vezetője, edzője
számolt be nekünk az elért eredményekről.
Április 15-én Budapesten a Morisons Club

2 – ben debütáltak az ivánciak az első profi
boxmeccsükön. Az ivánci szekció három
versenyzőt nevezett a gálára. Horváth Dominik, Czimber Zoltán és Barati József is KO győzelmet aratott ellenfelével szemben. Barati
József a torna leggyorsabb győzelmét aratta, 1 percen belül ütötte ki szerb ellenfelét.

Május 5-én és 11-én további három versenyző állt ringbe Horváth Dominik, Czimber Zoltán és
Barati József mellett. A női nem képviseletében Cinjel Cintia, a férfiaknál Urbán Adrián és
Varga Ádám. Mind a hat versenyző fölényes KO győzelmet aratott ellenfele felett.
A Feja Gym szervezésében június 2-án rendezték meg Szentgotthárdon a Profibox és Küzdő-

Boksz kisokos– Mi a profi és amatőr
boksz közötti különbség

sport Gálát. A megmérettetésen mind a hat ivánci versenyző ringbe szállt. Öt győzelemmel és egy vereséggel zárt a csapat, ami igen kiemelkedő teljesítmény.

Profi: Nincs fejvédő, kis kesztyű, végsőkig Július 8-án ismét Budapestre tért vissza az ivánci szekharcolnak

Amatőr: fejvédőt használnak, nagy a
kesztyű, 3 leütéses szabály

ció három versenyzője. Cinjel Cintia, Cimber Zoltán

és Urbán Adrián ismét hozta a tőle megszokottat.
Mindhárman KO-val búcsúztatták ellenfeleiket, így
zsinórban a profi pályafutásuk 4. mérkőzését is meg-

Egy meccs kimenetele lehet:

nyerték.

KO-10 mp-en túli harcképtelenség

A közeljövőben további két mérkőzésen mutathatják

TKO – Bár a kiütött fel tud állni, de a bíró meg az ivánciak, hogy mit tudnak. Horváth Dominik
úgy ítéli meg, hogy nem folytathatja a

és Urbán Adrián számára az elkövetkező meccsek

mérkőzést

meghatározóak lehetnek a jövőjüket tekintve. Ameny-

Pontozásos győzelem

Sérülés miatt valamely fél kénytelen feladni a mérkőzést

nyiben győzelmet aratnak az ukrán és szlovák ellenfeleik ellen, úgy esélyük van kijutni a Boksz Világunió
(WBU) szervezésében megrendezésre kerülő junior
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világbajnokság címmérkőzésére. Szigorú szabályoknak és feltételeknek kell teljesülni, ahhoz,
hogy ez megvalósulhasson, de edzőjük és pártfogójuk bízik a sikerben.

Az ősz folyamán újabb nagy változások várhatóak. A Feja Gym Egyesület több külföldi Promócióval van szerződésben, így várható, hogy a hat profi boxoló Ausztriában, Németországban és Angliában is képviselheti klubbját és egyben Iváncot is!
Beszélgetésünk során Lajos elmondta, hogy egy edző számára igen nagy büszkeség tanítványai győzelme, de mégis legfontosabb testi és szellemi egészségük! Ebben a szellemiségében
kívánunk további sok sikert és köszönjük, hogy országszerte képviselik kicsiny falunkat!
KPV

NYÁRINDÍTÓ GYEREKNAP
Június 8-án délután a sportpályán a gyerekeké és
a jó hangulaté volt a főszerep. A nyári szünet
előtt közösségépítés céljából a Sigray Margit
Egyesület az Önkormányzat támogatásával való-

sította meg a nyárindító gyereknapot. A kilátogatók ugrálhattak a légvárban, kosárlabdázhattak,
focizhattak, a kisebbeket arcfestéssel várták. A
gyerekek hasára gondolva a szervezők palacsintával, sültkrumplival és egyéb finomságokkal

kedveskedtek. A gyerekek izgalmát fokozva rókavadászatra hívták Őket.
Még a vihar előtt sikerült összepakolni és hazaindulni mindenkinek. A szervezők nevében reméljük, minden kedves résztvevő jól érezte magát.
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VÉRADÁS
A következő véradás időpontja 2018.
augusztus 13.
Az iskola épületébe várják a segíteni
szándékozókat délután 15.00 órától
16.30—ig.
AZ IVÁNCI NÉPDALKÖR HÍREI

A Népdalkör tagjai változatlanul összetartozó kis közösséget alkotnak kicsiny falunkban. Öszszejárnak, próbálnak az elkövetkező fellépéseikre.
Szerepeltek a Sigray Parkban megrendezett március 15-ei ünnepségen. A tavasz folyamán ellátogattak a szlovéniai trópusi kert- és orchideafarmra, ahonnan nagyszerű élményekkel tértek
haza. Megünnepelték a Gizella, Margit és József névnapokat. Jelenleg az ivánci és hegyhát-

szentmártoni falunapi fellépésekre készülnek.
A Népdalkör jelenleg szakmai vezetőt keres és várja azon fiatalok, idősek, férfiak és nők jelentkezését is, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy együtt énekeljenek ebben a jókedélyű, fiatalos
lendülettel bíró csapatban. Próbáikat csütörtökönként tartják a könyvtárban.
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A közvilágítás hibáit az E-ON áramszolgáltatónál kell bejelenteni!

Ezt INGYENESEN megtehetik a következő számokon bármely telefonszámról
0-24 óra között:

06-80-533-533 vagy 06-80-200-636

Fontos, hogy mindenki, aki észleli a lakóingatlanához kapcsolódó lokális problémát, közvetlenül hívja a fenti telefonszámot. Így rövidebb idő elteltével orvosolható a közvilágítási lámpatest hibája és az
általa okozott kellemetlenség.

Az eon.hu honlapon lehetőség van online ügyfélszolgálaton bejelenteni a hibát.
Milyen információkat szükséges megadnia a sikeres hibaelhárításhoz?


Pontosan hány lámpát érint a meghibásodás?



Amennyiben több lámpa hibásodott meg, hogyan helyezkednek el egymáshoz képest? Például
egymás mellet 2 db lámpa, vagy minden második lámpa?



Milyen utcaszakaszon áll fenn a probléma? Például több lámpa meghibásodása estén Település
név, Utca név házszám tól-ig. Pl.: Kossuth utca 78-tól 102-ig.



Mikor észlelte a hibát?



Elérhetőségei, melyen az e-on kollégái kereshetik esetleges hibapontosítás céljából: név, telefonszám, emailcím.

SZELEKTÍV ZSÁKOS HULLADÉKGYŰJTÉSI NAPOK
A STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonporfit Kft. hulladékkezelési közszolgáltató - továbbá a hulladék elszállításával megbízott alvállalkozó a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. - értesíti a lakosságot, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően a szelektív hulladék (sárga zsák) elszállítására továbbra is négyhetente - KEDDI napokon - kerül sor.
A szelektív hulladékszállítás 2018. III. negyedévi rendje:
ˇ2018. augusztus 14. (kedd)
ˇ2018. szeptember 11. (kedd)
Sárga zsák továbbra is térítésmentesen átvehető az Önkormányzati Hivatalban.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az elszállítás előtti nap estéjén helyezzék ki az elszállítandó zsákokat a házuk elé.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a sárga zsákokat rendeltetésszerűen használják! Abba
csak az előírt hulladékfajtákat helyezzék!
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Isten éltesse Laci bácsi!
Németh László 2018. júniusában töltötte
be 90. születésnapját, ez alkalomból köszöntötte községünk nevében Radicsné
dr. Soós Ágnes jegyző asszony és Gyarmati Tibor polgármester úr, valamint az
egyházközség nevében Fritz Attila és
Tóth B. Sándor.
Egy szerény ajándék kíséretében adták át
Orbán Viktor miniszterelnök úr díszoklevelét, melyben a szépkorú Laci bácsit köszönti. Ez úton is kívánunk Neki jó
egészséget! Kívánjuk, hogy a Jó Isten
tartsa meg közöttünk nagyon sokáig!

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

