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Ivánci

Jelen

Hírek, események, beszámolók
Iváncról Ivánciaknak!

Moretti Gemma:

Elköszön a nyár
A felgyulladó, bíbor hajnalok,
százszínű, harmatos kertek, madárfütty,
villanó fecskék a víz felett;
még elhitetik velem a nyarat.
Ám az elhalkuló erdő,
a fák szélkócolt kontyában
az aranysárga levéltincsek,
alkonyatkor már az őszről vallanak.
Egy délután majd elköszön a nyár,
búcsúzva int a borzas dáliáknak.
Még idézzük a régi dallamot,
és illatát bolondos éjszakáknak,
de az emlékszirmok lassan hullanak.
Könnyszitáló ködök, lombot tépő szelek,
ott leselkednek már a kertünk alatt.
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Az Ivánci Egyházközség főbb eseményei
Május 28-án a Szombathelyi Egyházmegye nagy szülöttjének - Szent Márton püspök
nek - 1700. évfordulója alkalmából a Rád Találtam Dicsőítő Csoport ,,Együtt a család" címmel
vidám családi napot szervezett Orsos Zoltán Atya fővédnöksége alatt Hegyhátszentmártonban.
A rendezvényt az ivánci és a hegyhátszentmártoni önkormányzatok és az egyházközség tagjai
egyaránt szívvel-lélekkel támogatták, segítették. Zoltán Atya bevonta a leendő bérmálkozókat a
szervezési feladatokba a helyszínen. A jeles évforduló tiszteletére egy fából készült Szent Mártont ábrázoló szobor is felavatásra került a hegyhátszentmártoni templom mellett. A szobrot Pál
László polgármester leplezte le, Orsos Zoltán és Óra Krisztián atya megáldotta és felszentelte. A gyerekeknek
zenés műsorral kedveskedett a Rád Találtam Dicsőítő Csoport, majd különböző foglalkozásokon is részt vehettek és íjászkodhattak a gyerekek. A résztvevők érdeklődéssel hallgatták a tanúság tevők előadását.
A szabadtéri szentmisét Orsos Zoltán és
Óra Krisztián atya mutatta be a
szentmártoni és a környékbeli híveknek. A
mise után az ivánci önkéntes tűzoltó egyesület tagjai tűzoltási bemutatót tartottak,
majd a gyerekek nagy örömükre beülhettek a tűzoltóautóba. A nagyon jó hangulatú
program közös vacsorával, süteményezéssel és beszélgetésekkel zárult.
Május 29-e, Úrnapja a katolikus egyházban Krisztus szent testének és vérének ünnepe. E napon Iváncon a
szentmise összekapcsolódott az elsőáldozás szentségével. Két ivánci gyermek: Belső Viktória és Sütő Zsombor lettek elsőáldozók. Az elsőáldozók és szüleik aktívan részt vettek a szertartásokban. Az apukák olvasták
fel a szentleckét és az olvasmányt. Az egyetemes könyörgésnél a szülők és a gyerekek is elmondtak egy-egy
kérést. A gyerekek frissen sült jóság-kenyerüket nyújtották át az Atyának áldozatuk jelképeként. Minden jó
cselekedetük után egy kanál lisztet tettek egy edénybe, melyből végül kisütötték a jóság-kenyeret az elsőáldozásra. A szentmise Úrnapi körmenettel zárult, melyet az ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is kísértek
zászlóikkal. Két szabadtéri oltár volt a templom mellett és három oltárt a templomban díszítettek fel az egyházközségi tagok.
Június 5-én Végh József kerületi esperes – ivánci plébános pappá szentelésének évfordulójáról emlékeztünk
meg. A szentmise után az altemplomban a sírjánál folytatódott a megemlékezés gyertyagyújtással és közös
imátkozással.
Június 12-én a Szent Antal napi Búcsút tartottuk meg községünkben, ugyanis templomunkat 1914. június 13án, Páduai Szent Antal emléknapján szentelte fel gróf Mikes János szombathelyi megyéspüspök. A szentmise
keretein belül megemlékeztünk templomunk építtetőjéről és kegyuráról: alsó- és felsősurányi gróf Sigray Antalról. Ezen a szentmisén még egy gyermek részesült az elsőáldozás szentségében: Kovács Kitti, aki

az úrnapi misén nem tudott részt venni. A szentmisét követően pedig kettős keresztelőre is sor került
zárt családi körben.
Június 26-án a hívek Hegyhátszentmártonban vehettek részt a vasárnapi szentmisén.
Nyár végén két esküvő is megrendezésre került templomunkban. Kovács András és Nárai Kitti augusztus 20-án, Köbli Gábor és Lődör Nikoletta szeptember 3-án fogadtak egymásnak örök hűséget
az ivánci Szent Miklós római katolikus templomban.
LELKIPÁSZTOROK GYALOGOS ZARÁNDOKLATA
A Szent Márton jubileumi év keretében a Szombathelyi Egyházmegye néhány lelkipásztora, kispapja és fiatalokból álló csoportja
zarándoklatra indult augusztus 18-án. Kondorfa felől az erdőn
keresztül gyalogosan érkeztek Hegyhátszentmártonba. A kis falu
utcáján néhány helyi és ivánci hívő fogadta a megfáradt zarándokokat a nemrégiben felállított Szent Márton szobornál. Ipacs Bence, Déri Péter és dr. Martos Levente Balázs Atyák vezetésével a
templomban közösen énekeltek Szent Márton énekeket, és együtt
imátkozták a Szent Márton püspök tiszteletére írt litániát. Szendviccsel, üdítővel kínálták a résztvevőket a helyi
és az ivánci egyházközség képviselői. Orsos Zoltán Atya lelkipásztori feladatai miatt nem tudott eljönni, de az
Ivánci Egyházközség elnöke, Fritz Attila az ő jókívánságait is tolmácsolta a vendégek felé.
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A zarándokok nagyon örültek a fogadtatásnak és a vendéglátásnak. „Így még nem fogadtak bennünket” –
mondták hálás szívvel. Rövid beszélgetés és pihenés után már autóval folytatták tovább útjukat Csákánydoroszló felé.
2016. AUGUSZTUS 27. - NEMZETKÖZI ZARÁNDOKNAP A GYERMEKÁLDÁSÉRT
A Mária Út Egyesület minden év augusztusának végén egy közös, Közép-Európa nemzeteit összekötő zarándoklatot szervez, annak közösségeit fejlesztő célért. Ez a zarándoknap az 1Úton nevet viseli és több száz települést érint Ausztriában, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken, és Magyarországon egyaránt. A különféle nemzetiségű, világnézetű emberek egymáshoz, egymás mellett és egymásért zarándokolnak. A mai széthúzó világban átélik az egységet, mely hatalmas lelki jelentőséggel bír. Idén a gyermekáldásért tartották meg a zarándoknapot, hogy az emberek figyelmét felhívják a gyermekvállalás örömeire.
„Családunk a gazdagságunk,
a kis gyermek bennünk álmod,
minden imánk, legszebb vágyunk,
testet öltött élő lángod!”
Böjte Csaba imája gyermekáldásért
(részlet)

Fritz Attila
Ivánci Egyházközség elnöke

Könyvtári programok
Az év első felében három kézműves foglalkozáson vehettek részt az érdeklődők. Készítettünk farsangi és húsvéti díszeket, a nyári foglalkozásról pedig színes szélforgókkal térhettek haza a gyerekek. Év végéig további
három kézműves foglalkozás megtartását tervezem.
Az olvasást- és könyvtárat népszerűsítő programok közül júliusban tartottuk a Berzsenyi Dániel Könyvtár
munkatársainak közreműködésével a Meseláda című foglalkozást. A résztvevők a kisegérről szóló interaktív
mese után, kézműves foglalkozás keretében egeres hűtő mágnest és dobozt készíthettek.
A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával kerül még megrendezésre az ivánci könyvtárban 2016. szeptember 27-én 17 órakor
Joó Mónika: A kamra kincsei című előadása. Szó lesz a különböző szörpök, lekvárok, medvehagymás ételek
készítéséről. A tájékoztató és kóstoló után lehetőség lesz az előadó által készített termékek megvásárlására is.
A másik támogatott programunkra a Mikulásváróra, előreláthatólag december 5-én kerül sor.
Szeretettel várok mindenkit a könyvtárba, és a programokra is!
Némethné Orbán Szilvia
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Ivánc Község Önkormányzata augusztus 6-án szervezte meg az idei Falunapot. 9 órakor elkezdődött a kispályás labdarúgó torna. Közben a pincepörkölt hozzávalóit készítették elő a főzéshez Vass József irányítása alatt az Ivánci Népdalkör
tagjai valamint az önkormányzat alkalmazottai.
A foci torna eredménye nem okozott meglepetést: idén 10. alkalommal nyert az Anita presszó mezét viselő csapat.
Ebédidőben megérkeztek a kísérőprogramokat biztosító személyek: Takács Mónika Eszter a légvárral, Simon István az
általa készített egyedi fajátékokkal, Linka Sándor a logikai-fejlesztő játékaival, az Őrállók Alapítvány íjakkal és fakardokkal
- valamint a Rodeó bika is felállításra került.
Az önkormányzat munkatársai összeszerelték a trambulint, kihelyezték a játszószőnyeget is. A gyerekek szívesen kipróbálták a kihelyezett játékokat, élvezték, hogy ezen a délutánon szabadon mozoghattak a futballpályán barátaikkal.
Az ismert házaspár: Pap Rita és Bodnár Attila nyitotta meg a színpadi produkciók sorát. A közönség soraiban is énekeltek
és énekeltették a nézőket. Pap Rita megtáncoltatott néhány gyerkőcöt a padok között és a színpadon is. A szerencsések
autogramkártyát és cd-t is kaptak.
Előre nem tervezett programként a hivatásos tűzoltók gyakorlatot mutattak be az ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület új
szivattyújával. Ezzel kifejezve hálájukat, hogy azt kölcsönkapták nemrégiben az egyesülettől.
A körmendi Béri Balogh Ádám Táncegyüttes kétféle néptáncbemutatóval – s emiatt kétféle népi öltözettel - készült a
falunapra. Így kétszer szerepeltek a színpadon, akárcsak az Ivánci Népdalkör, akik ez alkalomból vidám témájú népdalokat válogattak össze.
Keleti hangulatot varázsoltak a színen a hastáncosok: Bedics Erika és táncosai folyamatosan fejlesztik tudásukat, hogy
minél színvonalasabb legyen előadásuk.
Építőipari mulatóssal szórakoztatta a nézőket Sorry N’ Csabi. Két segítőt is fogadott maga mellé: Németh Róz és Vass
Ferenc személyében, akik vidáman imitálták a kőműves segédmunkásokat a színpadon.
Közben megérkezett az egykori Lord együttes alapító tagja, Vida Ferenc is új zenésztársaival. A mindenki által ismert
rock dalokat a nagyérdemű közösen énekelte a Vida Zenekarral.
Az esti táncmulatság hangulatáért a Galaxy Együttes volt felelős. Sopronból érkeztek Iváncra, s pillanatok alatt kivívták
maguknak a jelenlévők szeretetét.
Ezúton szeretnénk köszönetünket és hálánkat kifejezni támogatóinknak és segítőinknek, akik önzetlen módon hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!
Horváth Bernadett

A Falunap képekben

Bodnár Attila és Pap Rita
Anita Presszó csapata
Rodeó bika

Linka Sándor logikai játékai

Gyerekek a színpadon
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A Séf és segítői
Ivánci Népdalkör

Simon István fából készített játékai

Körmendi hivatásos tűzoltók

Béri Balogh Ádám Táncegyüttes

Erika és táncosai
Sorry N’ Csabi és a Maligán Bau Brigád

Galaxy Tánczenekar

Vida Zenekar
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1991-ben alakultak meg az első önkéntesekből szerveződő polgárőr egyesületek Magyarországon. A XXII.
Országos Polgárőr Napon ünnepelték meg az évfordulót a polgárőrök Sopronban, melyen részt vett dr. Pintér
Sándor belügyminiszter, dr. Túrós András az Országos
Polgárőr Szövetség elnöke, Papp Károly altábornagy,
országos főkapitány, Firtl Mátyás a parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnöke és nem
utolsó sorban Bedi Ákos a Vas Megyei Polgárőr Szövetség elnöke.
Dr. Fodor Tamás Sopron polgármestere köszöntötte és
méltatta a polgárőröket, akik szabad idejükben, térítésmentesen tevékenykednek a településeken.
A polgárőrök jelentős szerepet töltenek be az ország
közbiztonságának erősítésében – mondta a belügyminiszter, aki maga is polgárőr.
Bedi Ákos a vasi polgárőrökről adott tájékoztatást. A
megyénkben több, mint 70 egyesület működik és több,
mint 1800 fő az összesített taglétszám. Hangsúlyozta az
utánpótlás fontosságát, mindig szükség van fiatalításra.
A helyszínen 200 újonc tett polgárőri esküt. Az Országos Polgárőr Szövetség és az Országos Rendőrfőkapitányság új megállapodást írt alá, melyben az eltűnt személyek és járművek felkutatásában való polgárőri segítség szabályozása is megjelent.
A szórakoztató programok és bemutatók mellett véradást is szerveztek az ünneplés közben, melyen közel
150 fő résztvevő nyújtotta segítő szándékkal karját. A
neves évforduló kapcsán vándorkiállítást is összeállítottak a rendezők a polgárőrség munkájáról, melyet
hónapról hónapra továbbköltöztetnek minden megyébe, így bejárja majd az egész országot.
Július 14-én a Szombathelyi Országos Büntetésvégrehajtási Intézet és a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége együttműködési megállapodást írt alá,
melynek értelmében kölcsönösen segítik egymást a
jövőben. Közös sport és szabadidős tevékenységek
szervezését tervezik. A polgárőrök továbbképzéséhez a
börtön helyszínt biztosít az oktatótermeiben, a polgárőrök pedig a fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedésében tudnak segítséget nyújtani. Az együttműködés elsősorban a bűn és baleset megelőzés területét célozza meg a hétköznapokon.
Július 30-a háromszoros ünneplésre adott okot a Viszákiak számára: Falunapot tartottak, a polgárőr egyesületük fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte és a Megyei Polgárőrnap is ekkor került megrendezésre, melyen a megyei szervezetek mellett támogatóik is képviselték magukat. A rendezvényen a megye több vezetője
vállalta a részvételt, ezzel is támogatásukat kifejezve:
Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke,
Erhardt László rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, a

Vas Megyei Rendőrfőkapitányság vezetőhelyettese,
Seper András tűzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, Cseh István,
az OPSZ Etikai Bizottságának elnöke, Avas József, Viszák község polgármestere, dr. Koncz Gabriella rendőr
alezredes, a Körmendi Rendőrkapitányság vezetője, dr.
Babos Albert, a Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Vas Megyei elnöke,
Kőszegfalviné Pajor Klára, a Szombathelyi Civil Kerekasztal elnöke, valamint Nagy Gábor, a MÁV Zrt. Területi
Vasút Biztonsági Szolgálat vezetője. A délelőtti vidám,
de fárasztó sportversenyek után délután komolyabb
hangulatban követték egymást a köszöntő beszédek és
felszólalások a polgárőrök első félévi teljesítményéről.
Sikerült megszilárdítani a megyei szövetséget a kezdeti
nehézségek után az újonnan választott vezetőségnek és
az átvariált szabályozásnak köszönhetően. Ugyanakkor
a határ menti egyesületek feladatai is bővültek a migrációs helyzet kialakulása miatt. Az ideiglenesen átvezényelt rendőrök hiányát a polgárőrök aktívabb jelenlétével pótolták. A jó együttműködés eredménye, hogy a
bűncselekmények száma is csökkent megyénkben. Bedi
Ákos köszönetet mondott a résztvevők felé: „A Polgárőrség idén 25 éves. Ez egy sikertörténet, hisz Magyarországon a legjobban, a legnagyobb létszámmal működő civil szerveződés, amely a bűnmegelőzésről, a közbiztonság megóvásáról szól. Szeretném mindenkinek
megköszönni az egész éves munkáját a Vas megyében
dolgozó valamennyi polgárőrnek, egyesületi vezetőknek, elnököknek, a munkánkat segítő civil és hivatalos
szerveknek.” A polgárőrök eredményes és színvonalas
munkájának megbecsüléseként elismerések, tárgyjutalmak, emlékplakettek kerültek kiosztásra.
Augusztus 6-án az Ivánci Falunapon két ivánci önkéntes polgárőrnek adott át elismerést Bedi Ákos, aki az
Ivánci Polgárőr Egyesületnek is elnöke. A Vas Megyei
Polgárőr Szövetség tárgyjutalmát, azaz a „Kiváló polgárőr munkáért” emlékplakettet Németh László az
egyesületben végzett sporttevékenységével, szervezési
feladataival érdemelte ki. Köbli Attila az egyesület
pénzügyi, gazdasági tevékenységének koordinálásáért,
a pályázatírásban és az önkormányzattal való kapcsolattartásban vállalt feladatiért kapta meg az elismerést.
A hivatalos díjkiosztókon egyéb okok miatt nem tudtak
részt venni, ezért az elnök megragadta az alkalmat,
hogy a helyi rendezvényen az ismerősök, barátok, rokonok előtt vehessék át az emlékplakettet a polgárőrök.

Bedi Ákos
elnök
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ÖTE események
Június 12-én jó hír érkezett az ÖTE részéről: egy Mercedes 409 műszaki mentővel és FOX II. Rosenbauer
szivattyúval bővült az ivánci önkéntes tűzoltók szertára, melyekért Franz Vollmann Úrnak köszönetét fejezte ki az ÖTE elnöke, Fritz József. Az Egyesületnek ajándékozott értékes eszközök épségben történő hazaszállításában Császár Róbert és Köbli Gábor segédkezett.
2016. június 16-án a Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságok, az
Önkormányzati Létesítményi Tűzoltóságok, valamint
az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek vezetői tartottak
Tanácskozást Iváncon, a Turistaházban.
A meghívott vendégeket az ivánci Önkéntes Tűzoltó
Egyesület elnöke Fritz József és az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője Radicsné dr. Soós Ágnes
fogadta. A tanácskozásra Szombathelyről, Kőszegről,
Csepregről, Sárvárról, Celldömölkről, Répcelakról,
Vasvárról, Körmendről érkeztek a parancsnokok.
Erdélyi Krisztián tűzoltó ezredes a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója köszöntötte a résztvevőket,
megköszönte a helyszín biztosítását Fritz Józsefnek és
a támogatást az önkormányzatnak. Gratulált az ivánci
egyesület új eszközeihez, melyeket Franz Vollmann Úr
közreműködésével kaptak. A pályázati lehetőségek
kihasználására buzdított mindenkit továbbra is, büszkén hangsúlyozta ki, hogy ennyi sikeres pályázat még
nem volt Vas megyében.
A tanácskozáson felszólalt Pajor László tűzoltó alezredes a Vas Megyei Katasztrófavédelem megyei tűzoltósági főfelügyelője és Seper András tűzoltó ezredes a
Vas Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóságának
igazgatóhelyettese. A gyakorlatoknak fontos szerepe
van a beavatkozásra való felkészítésben. Ezek céljáról,
a tervezéssel és szervezéssel kapcsolatos tapasztalatokról is szó esett.

Erdélyi Krisztián tűzoltó ezredes a nyári időszak veszélyeinek elhárítására hívta fel a figyelmet, vízből mentési gyakorlatokat is végrehajtanak ilyenkor. Ősszel az
M86-os gyorsforgalmi út új szakaszán kerül végrehajtásra komplex katasztrófavédelmi gyakorlat. Az ifjúság
nevelése fontos feladat a számukra, ezért az ifjúsági
táborok szakmai programjaihoz is szívesen segítséget
nyújtanak.
Az ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület is nyújtott be
sikeres pályázatot, melyen védőeszközöket, tűzoltó
technikai eszközöket, kézi szerszámokat és egyéb felszerelést nyert, pl: 2 db mászóövet, 4 db tűzoltó védőkámzsát, 1 db benzinmotoros láncfűrészt, 2 db porral oltót, 2 db habbal oltót, szívó és nyomóoldali szakfelszerelést, biztonságiöv-vágót, mentőkötelet, terelőkúpokat.
A hivatásos tűzoltók Megyei versenyére a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság kölcsönkérte az ivánci
önkéntesek Rosenbauer szivattyúját, hiszen az Országos versenyen is ugyanilyen típusú motorral kell teljesíteni a feladatot. Köszönetképpen az ivánci Falunapra
eljött a körmendi versenycsapat, hogy itt is megmutassák a szivattyú teljesítményét a kismotorfecskendő
szerelési gyakorlattal.
Szeptember 3-án örömteli eseményen vett részt az
egyesület 12 tagja. Köbli Gábor rajbeosztott és Lődör
Nikoletta esküvőjén az ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai meglepetésként tömlőből spirált formázva
„boldogságkaput” tartottak a templomból kilépő ifjú
pár fölé. Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk
nekik ezúton is!
Fritz József
elnök
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Sigray Margit Egyesület beszámolója
A szombathelyi törvényszék elfogadta az egyesületi változásokat és az alapszabály módosítását 2016. augusztus
12-én. Ettől kezdve az egyesület új, rövidített neve: Sigray Margit Egyesület lett és új székhely - 9931 Ivánc
Kossuth Lajos utca 80. - került bejegyzésre. Az új képviselő: Kromcsák Zsuzsanna.
A nyár történései:
Nyárköszöntő gyereknapunkat a búcsú hétfővel egybekötve tartottuk, melyen
körülbelül 130-an, gyerekek-felnőttek vettek részt. A
gyerekek ügyességi vetélkedőkön mérhették össze tudásukat.
Néhány a feladatok közül: mocsárjárás, vízhordás kanállal,
kötélhúzás, lufi durrantás. A kicsik a játszószőnyeget vették
birtokba. A délután folyamán volt még lehetőség arcfestésre,
vízi lufizásra. A Vas Megyei Szakosított Otthon dolgozóinak
jóvoltából a gyerekek kötélveréssel készült karkötőt is csinálhattak és felülhettek a csacsifogatra.
A TESCO által kiírt „Ön választ, mi segítünk” című pályázaton 2 zalai egyesületet megelőzve nyertük el a
400.000 Ft-os támogatást. Projektünk neve: „Mosolygó Közösség”.
Programjaink az egészséges életmód témakörén belül zajlanak. A Vadása-tóhoz tervezett kerékpáros kirándulás
az időjárás bizonytalansága miatt elmaradt. A „Titkos Naplónkban” szerepel még Vizipók túra a Himfai
parkerdőbe, előadások az egészséges életmódról, okos főzőcske, korcsolyázás, Mikulás várás, óévbúcsúztatás.
A programunk második eleme a nyárbúcsúztató volt, melyet 2016. 08. 26-án tartottunk a sportpályán.
Délután 16 órától vártuk a falu apraja-nagyját,
érkeztek is szép számban gyerekek-szülőknagyszülők
is.
Fiúk-lányok
fociztak.
Gipszfigurákat festettek, rajzoltak, légvárakon
ugrálhattak. A csacsifogat ezen a napon is
rendelkezésre állt. Az új sporteszközöket is
kipróbálták a gyerekek, felnőttek is: röplabdaháló,
focilabdák, tollas ütők, hullahopp karikák, ugrókötelek kerültek beszerzésre.
A sok játék után megéhezve rengeteg finomság közül csemegézhettek, melyeket szörppel, gyümölcslével
öblítettek le. Az este tábortűzzel ért véget. Ezúton is köszönjük mindenkinek, hogy hozzájárult ehhez a vidám
délutánhoz!
A "Mosolygó Közösség"című projektünk keretében kerékpárral
ellátogattunk a Himfai parkerdőbe. A ki- és lepakolás után körbenéztünk,
majd csapatokat alkottunk és kezdődhetett a számháború. Mi felnőttek is
örömmel elevenítettük fel gyerekkori kedvenc csapatjátékunkat. Az érkező
sötét felhők sem zavartak meg bennünket, míg esett az eső, elfogyasztottuk
az egészséges és finom szendvicseket. Kis pihenés után a gyerekek ismét
bevetették magukat az erdőbe. Jólesően elfáradva indultunk haza. Minden
résztvevő egészségére!
Október 8-án szüreti felvonulást és bált szervezünk. Ezen eseményekre is várunk mindenkit!
Kromcsák Zsuzsanna
elnök
Előzetes programajánló a Szüreti felvonulásról:
-16.00: felvonulás a Szakosított Otthontól indulva,
Megállók: Kossuth utca és Thököly utca kereszteződésében, presszónál, művelődési háznál
-17.00: színpadi műsorok: Jakabházi Parasztzenekar és a Csákánydoroszlói Nyugdíjas Bábcsoport előadásai
- este: bál Németh László közreműködésével
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Vöröskeresztes beszámoló
Július 19-én véradás volt az iskola épületében, 12-en jöttek el, hogy segíthessenek másokon is.
Ezen a napon búcsúztunk el egy csokor virággal és bonbonnal Bújdosóné Papp Ildikótól, a Vöröskereszt
Körmend Területi szervezetének vezetőjétől, mivel lemondott erről a tisztségéről.
Július 20-án ruhagyűjtést szerveztünk, melyre elhozhatták a még jó állapotú, más számára használható, odahaza
feleslegessé vált ruháikat a falubeliek. Akik pedig személyesen nem tudták elhozni, Köbliné Sipos Zsuzsanna és
Petrov László autóval ment el a zsákokért. Körülbelül 70 zsáknyi ruha gyűlt össze, melyek a körmendi
Vöröskeresztbe lettek elszállítva a falubusszal.
A következő VÉRADÁS időpontja október 19-én, szerdán lesz,szintén az iskola épületében,melyre szeretettel
várunk minden segíteni szándékozót, hiszen „Az adott VÉR ÉLETET ment!„
Kromcsák Zsuzsanna
titkár
Csaba József ÁMK Ivánci Tagóvodája
A 2016-17-es nevelési évre április hónapban megtörtént a beíratás, ekkor 3 új gyermeket írattak be intézményünkbe. A
nyár folyamán egy család elköltözött körzetünkből, így 3 gyermekkel csökkent a létszám, majd egy család ideköltözött, s 2
óvodáskorú gyermeket írattak be augusztusban az óvodába. Így az óvoda létszáma 18 lett, ebből szeptember 1-jén a nevelési évet 16 gyermek kezdte meg, 2 gyermek év közben fog csatlakozni a többiekhez.
Az előző nevelési év végén a 6-ból 5 nagycsoportost ballagtattunk el, ők megkezdték szeptemberben az iskolai tanulmányaikat. A 6. nagycsoportos gyermeket még itt tartottuk a Pedagógiai Szakszolgálat javaslatára. Így idén 7 nagycsoportos,
4 középsős és 7 kiscsoportos gyermek jár óvodánkba.
Az óvodai dolgozók személyében nem történt változás. A tagóvoda vezető továbbra is Vass Gyuláné, az óvópedagógus:
Légrádyné Köbli Krisztina, a dajka: Tuliné Baranyai Éva.
Csákánydoroszlóban volt a Tanévnyitó értekezlet, melyen szakmai dolgokról, a tanév rendjéről kaptunk tájékoztatást.
A körmendi Pedagógiai Szakszolgálattól szeptemberben érkezik a nagycsoportosok fejlettségi szintjének felmérésére egy
szakember, az eddigi évekhez hasonlóan. A logopédiai szűrés már megtörtént.
Várjuk a májusban beadott Ivánc óvoda felújítás-fejlesztésre vonatkozó pályázat eredményét, ezért idén nyáron nem történt felújítás az óvoda épületében, sem az udvarán. Bízunk a pályázat sikerében.
Vass Gyuláné
Tagóvoda vezető

Védőnői tájékoztatás a fejtetvességről
A gyermekközösségekben - elsősorban az általános iskolákban, de esetenként az óvodákban és bölcsődékben is - a fejtetvesség előfordulása évről-évre visszatérő jelenség. Terjedésük fő lehetősége a közvetlen érintkezés! A gyermekek a
fejüket összedugják, sugdolóznak, a játszótéren birkóznak, a hajuk összeér, - azaz lehetőség nyílik a fejtetvek átvándorlására. Otthon a tetves gyermek kistestvérét öleli át, aki másnap az óvodában pajtásaival dugja össze a fejét. Így a legtisztább családba is könnyen bekerülhetnek a fejtetvek. Igen gyakran az erősen tetves gyermek lehet kiinduló forrása egy
egész közösség (pl. osztály) eltetvesedésének. Ártalmuk elsősorban a viszketés és vakarózás, amely felsebzi a bőrt és
ennek következtében másodlagos bőrgyulladás alakulhat ki.

A fejtetű élősködő, szabad szemmel alig látható 3-4 mm nagyságú rovar. Petéit (a serkéket) erős, cementszerű anyaggal
ragasztja a hajszálak tövéhez. A serkékből 7-8 nap alatt lárva, majd további 8-10 nap alatt kifejlett rovar lesz.
A fejtetű közvetlen érintkezés útján terjed, leggyakrabban úgy, hogy játék közben a gyerekek feje egymáshoz ér. Közös
használati tárgyakkal - pl. sapkacserével, fésűvel - is átvihető egyik személyről a másikra.
Gyanú esetén a hajat lazán szét kell választani, elsősorban a halánték- és tarkótájékon. Mivel a tetvek kerülik a fényt, célszerűbb serkéket keresni. A serke a barna, fekete hajban könnyen észrevehető, világosabb hajszín esetén fokozottabb
figyelem szükséges. A vizsgálatot nagyító használata megkönnyítheti. A serkék aprók, tojás alakúak, szürkésfehér színűek,
és a korpával ellentétben nem húzhatók le könnyen a hajszálról.
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Irtásuk viszonylag egyszerű, a gyógyszertárakban recept nélkül beszerezhető tetűirtó szerek (Pedex, Paranit, Hedrin,
Novosped) a tetveket, serkéket rövid időn belül elpusztítják. A tetűirtó szerektől elpusztult serkéket el kell távolítani, legegyszerűbben sűrű fogazatú, ecetbe mártott fésűvel, illetve csipesszel, vagy körömmel is lehúzhatóak a hajszálakról.
Fejtetűvel bárki fertőződhet, gyermekek esetében a kezelés elsődlegesen a szülő feladata.
Óvodákban, iskolákban évente három alkalommal van szervezett szűrés: szeptember, január és április hónapokban.
Védőnői tanácsadás (iskolás korosztálynak is) Iváncon: Minden szerdán 8-10 óra között a Tanácsadóban.

Szerencsiné Kántor Judit
védőnő
Sporthírek
Befejeződött a 2015-16-os labdarúgó bajnokság, a Megyei II. osztályban Ivánc csapata a 13. helyet szerezte meg. Az U-19
csapat - a várakozások felett - az 5. helyen végzett a bajnokságban. Németh Bence 26 gólt rámolt be az ellenfelek kapujába, ezzel a Megyei góllövő lista 6. helyén végzett. Örömteli dolog számomra, hogy minden mérkőzésre teljes létszámmal
ki tudtunk állni.
A nyár folyamán komoly változtatások történtek a bajnoksággal kapcsolatban. Egyik legfontosabb: az U-19 csapatnál 23
évvel maximalizálták a felső életkort. Ez elég nagy terhet ró minden egyesületre. Nem biztos, hogy átgondolt döntést hoztak a szövetségben. Vas megyében jellemzően sok kis település található, ahol nem biztosított a megfelelő gyermek létszám. A másik intézkedés: az utánpótlás korú játékosokért pénzt kérhetnek a nevelő egyesületek. Évenként százezer forintban határozták meg egy játékos árát. Tehát pl.: ha egy ifjúsági játékos 5 évet játszott, úgy 500.000 forint a nevelési
költség, amit minimum 10 %-ban minimalizáltak. Itt értem a koncepciót, de az összeghatárok nagyon túlzottak.
A nyáron összeült az Ivánci KSK elnöksége, az volt a feladat: eldönteni megyei II. vagy III. osztályban szerepeljen a csapat.
Több órán át tanakodtunk, majd úgy döntöttünk megyei II. - Csak remélni tudom, hogy jól döntöttünk, bár vannak kétségeim.
Sajnos erősíteni nem sikerült, és 4 játékosunk visszatért Csákánydoroszlóba. Az itt maradottakkal egyeztettünk, mindenki
vállalta a Megyei II. osztályt. – Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó!
Kettő forduló telt el az őszi szezonból az első mérkőzésen 3-0 arányú vereséget szenvedtünk Magyarszecsődön. A másodikban 5-2-re vesztettünk a Körmend VSE ellen. Mindkét mérkőzésen voltak létszám gondjaink, de akik ott voltak, mindent megtettek. Volt tartása a csapatnak. A fiatalok 6-2-es győzelemmel, egy 1-1 döntetlennel kezdték a szezont.
Mindkét csapatnak sok győzelmet kívánok!
Hajrá Ivánc!
Németh László
Vas megyei II. osztály, Körmendi csoport
elnök

1. forduló
2. forduló
3. forduló
4. forduló
5. forduló
6. forduló
7. forduló
8. forduló
9. forduló
10. forduló
11. forduló
12. forduló
13. forduló
14. forduló
15. forduló
16. forduló

Dátum, kezdési idő

Hazai csapat

Vendég csapat

Eredmény

08. 21. Vasárnap, 17:30
08. 28. Vasárnap, 17:30
09. 04. Vasárnap, 17:00
09. 11. Vasárnap, 17:00
09. 17. Szombat, 17:00
09. 25. Vasárnap, 16:30
10. 02. Vasárnap, 16:30
10. 09. Vasárnap, 16:00
10. 16. Vasárnap, 16:00
10. 23. Vasárnap, 16:00
10. 30. Vasárnap, 15:00
11. 06. Vasárnap, 14:00
11. 12. Szombat, 14:00
11. 20. Vasárnap, 13:30
11. 27. Vasárnap, 13:30
12. 04. Vasárnap, 13:00

Magyarszecsőd SE
Ivánci KSK
Rábatótfalui SE
Ivánci KSK
Bajánsenye SE
Ivánci KSK
Szarvaskend SE
Ivánci KSK
Csákánydoroszlói KSE
Őriszentpéter SE
Ivánci KSK
Ivánci KSK
Körmend VSE
Ivánci KSK
Viszák KSE
Ivánci KSK

Ivánci KSK
Körmend VSE
Ivánci KSK
Viszák KSE
Ivánci KSK
Rábahídvég KSK
Ivánci KSK
Futball Klub Szakonyfalu
Ivánci KSK
Ivánci KSK
Körmendi Téglagyári SE
Magyarszecsőd SE
Ivánci KSK
Rábatótfalui SE
Ivánci KSK
Bajánsenye SE

3-0
2-5
6-1
0-4
10 - 1
1-5
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Felhívás!
Tisztelt Ivánciak, vagy Ivánchoz bármilyen kötelékkel kapcsolódó elszármazottak!

A kormány a 2015-2017-es évet a 70 évvel ezelőtt a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévévé nyilvánította. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévének alkalmából pályázati
kiírást jelentetett meg a Gulág Emlékbizottság, melynek eredményeképpen Ivánc Község Önkormányzata 680 ezer 176
forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A második világháború lezárásának 70 évfordulóján kiírt pályázat az emlékezést, az emlékeztetést tűzte ki céljául.
Ivánc - 1945. március 30, Nagypénteken történt orosz bevonulás utáni - történelmét sajátos, egyedi, megmagyarázhatatlan tényeken alapuló események írták.
Már csak kevesen emlékeznek arra a napra, amikor április 8-án – tehát a „felszabadulást” követően – orosz tiszt érkezett a
faluba és elrendeltette a 16-45 év közötti férfiak összedoboltatását az iskola elé, háromnapi élelemmel és ruházattal, főbelövés terhe mellett! Cél: a Zalában, harcokban megrongálódott vasútvonal helyreállítása volt.
Az ivánciak jóhiszemű segítőkészsége és önzetlensége eredményeképpen 116 fiatal férfi gyűlt össze majd indult útnak.
Hamar kiderült, hogy nem a zalai dombok alá tartott a menet.
A végső úti cél a Szovjetunióba található számos munka és fogolytábor, a GULAG volt.
Hosszú évtizedekig tabuként kezelték a tényt. Senki sem mert beszélni róla.
Önkormányzatunk úgy döntött, hogy ennyi év hallgatás után emlékművet, mementót állít a több mint 70 éve történt
megmagyarázhatatlan események és a 116 ivánci férfi kálváriájának emlékére.
Tiszteletteljes kérésem az lenne e sorok olvasójához, hogy legjobb tudásához mérten tájékoztassa az Iváncról elszármazott, idősebb korosztályhoz tartozó rokonait, ismerőseit jelen felhívásról, kezdeményezésről.
Várunk minden információt a 116 elhurcolt férfiról. Hozzátartozók jelentkezését, fényképeket, levelezést, naplót, ruházatot, tárgyi emléket, stb.
Szívesen fogadjuk az esetleg fennmaradó, nevezett időszakhoz - 1945-52 – kapcsolódó történeteket, elbeszéléseket. Ha
valakinek nehézkes a mozgás, helyhez kötött, igény szerint a helyszínre utazunk, és digitális hangfelvételt készítünk.
Az összegyűjtött beérkező anyagból kiállítást szervezünk. Fontos, hogy az eredeti dolgokat nem őrizzük meg, digitalizálás
után visszaszolgáltatjuk.
Remélem, átérzik Önök is, hogy elégtételt kívánnak a múlt eseményei.
Ahogy kezdtem: emlékezni és emlékeztetni.
Fontos, hogy szembenézzünk a történelem útvesztőivel nyíltan és őszintén, felemelt fejjel. Nem a gyűlölet és hangulatkeltés a cél, hanem a tisztánlátás, hogy soha ne ismétlődhessen meg ilyen és hasonló élethelyzet.
Az Irgalmasság szent évében emlékezzünk együtt a Gulagra kitelepített Ivánciakra.
Segítő együttműködésüket-gondolkodásukat, az információáramoltatást megköszönve
Tisztelettel:
Gyarmati Tibor polgármester
Kapcsolat:
+36 70 25566 93
polgarmester@ivanc.hu
Ivánc Község Önkormányzata
9931 Ivánc
Kossuth Lajos utca 119.
( a borítékon kérjük feltüntetni: Ivánciak a Gulagon)
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Új dolgozók az Önkormányzatnál
Az Ivánc Község Önkormányzata által meghirdetett település üzemeltetői munkakört Jakabné Bozsik Ilona
hegyhátszentmártoni lakos tölti be június elejétől. Feladatait igyekszik hatékonyan végrehajtani. Segít a közmunkaprogramban résztvevők munkájának irányításában, felügyeletében, de velük együtt tevékenykedik is . Közreműködik az étkeztetésben: az ellátásban részt vevő ivánci és a hegyhátszentmártoni lakosoknak valamint az óvodásainknak munkanapokon
az ételt házhoz szállítja. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás elősegítése érdekében az erre rászorulók számára
kiváltja és kijuttatja az előzetesen részére átadott receptek alapján a gyógyszert. A kulturális közfoglalkoztatottakkal is
együttműködik a rendezvények szervezési, technikai, kivitelezési feladataiban. Munkavállalóként köteles félteni, óvni és
növelni Ivánc Község Önkormányzata és az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal jó hírnevét, pozitív megítélését.
További szervezeti változás az önkormányzatnál, hogy a takarítási feladatok elvégzését nyár kezdete óta Szabó Ella végzi
napi 4 órás munkarendben. Ella pontos, igényes munkájával a virágosítás és a turistaház üzemeltetés területén is nagy
segítséget nyújt a jövőben.
Közfoglalkoztatás eddig megvalósult eredményei:
A művelődési házban és a turistaházban a parketta csiszolása és lakkozása újjá varázsolta a belső teret A turistaházban
festési munkálatok is szükségesek voltak. A Közös Hivatal ügyféltereinek fa parketta burkolata is több évtized után újult
meg. A sötétbarna, kopott színek ismét eredeti világos fa színben pompáznak. Így teszik komfortosabbá mind a munkavégzést és az ügyfelek fogadását.
Idén nyáron az Önkormányzat lehetőséget biztosított két fő diákmunkásnak egy kis zsebpénz kiegészítésre. Gyurgyó Anett
és Jakab Ilona jelentkeztek diákmunkára. Augusztus elején a Falunap előkészületeiben és a helyszínen segédkeztek az
önkormányzat dolgozóinak. Részt vettek a Települési Értéktár bővítésében, az információs tábla felújításában és egyéb
kisebb feladatokat is teljesítettek (pl.: levelek, értesítések kiosztása).
Felhívás önkéntes közösségi szolgálat teljesítésére
Ezúton értesítjük az érettségi előtt álló ivánci diákokat, hogy aki szeretne az önkormányzatnál önkéntes munkát végezni - közösségi szolgálatot teljesíteni -, jelentkezhet Gyarmati Tibornál az alábbi telefonszámon: 06/70/255-6693.

Kedves Olvasó!
Radicsné dr. Soós Ágnes vagyok. 2016. február 15. napjától látom el a jegyzői feladatokat az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalban, illetőleg a közös hivatalhoz tartozó
hét községben.
1977-ben születtem Nagykanizsán. Letenyei lány révén általános iskolai tanulmányaimat ott végeztem, majd a nagykanizsai dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem. Felsőfokú tanulmányaimat először a Berzsenyi
Dániel Tanárképző Főiskola tanító szakán végeztem, majd a Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karán szereztem jogász diplomát, 2007-ben avattak jogi doktorrá. Családommal - férjemmel és kislányommal - 2007 óta élek Zalalövőn.
Az államigazgatás területén 2010-ben kezdtem dolgozni. A közigazgatásban történő pályafutásomat megelőzően már rendelkeztem egy szép szakmával, gyermekekkel foglalkozhattam, azonban mindig is vonzott a jog útvesztője, jogász szerettem volna lenni. A pályaváltást nem bántam meg. 2010-ben a Zala Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának jogásza lettem, majd két évig a kormányhivatal rehabilitációs hatóságnál
láttam el jogi, peresügyi feladatokat. Az államigazgatási rendszerben megszerzett szakmai tapasztalatokat egy
ember közelibb területen is kamatoztatni szerettem volna, ezért váltottam és választottam a jegyzői hivatást.
Egy jegyzőnek véleményem szerint olyan széleskörű feladatokkal, olyan kihívásokkal kell szembenéznie, amelyek minden szakember számára komoly erőpróbát jelentenek a mai közigazgatási környezetben. Vallom, hogy
a közigazgatás egy szolgáltatás is, és fontos, hogy az ügyfél elégedett legyen, esetleges problémái rövid idő
alatt és ügyfélbarát módon megoldásra találjanak.
Munkám során arra törekszem, hogy szakmailag felkészült, lelkiismeretes munkát végezzünk a hivatal dolgozóival közösen Ivánc és a hivatalunkhoz tartozó további községek lakosainak érdekében és megelégedésére.
Ehhez kérem az Ön jóindulatú, segítő támogatását.
Tisztelettel: Radicsné dr. Soós Ágnes jegyző
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Lakossági felhívás
rendkívüli települési támogatásról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2015. évi
módosításával a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere jelentős mértékben átalakult. A törvény értelmében az önkormányzatoknak rendeletben kellett meghatározniuk, hogy - települési támogatás formájában - milyen típusú szociális ellátást biztosítanak a lakosság részére.
A pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerét helyi szinten Ivánc Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 7/2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete szabályozza. A rendelet megalkotásával az Önkormányzatnak továbbra is fontos célja maradt, hogy a szociálisan rászoruló, nehéz helyzetbe kerülő ivánci
lakosok, családok részére rendszeres (vagy eseti) jelleggel támogatást tudjon adni, nyújtani.
Az Önkormányzat törvényi kötelezettsége alapján, a helyi rendeletben szabályozott módon rendkívüli települési támogatást nyújt azon ivánci lakos részére, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
kerül, illetőleg időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd.
A támogatás olyan pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátás, amely alkalmanként vagy havi rendszerességgel adható, megállapítása jövedelemkorláthoz kötött, azonban rendkívüli élethelyzet vagy vis major esetén a
támogatást jövedelmi viszonyoktól függetlenül bírálja el a Képviselő-testület. Rendkívüli élethelyzetnek minősül
a baleset vagy betegség miatt tartósan munkaképtelen állapot, haláleset. Vis major a természeti csapás, valamint olyan váratlan, előre nem tervezhető kiadás, amely a kérelmező és családja létfenntartását veszélyezteti.
A szociális törvénnyel összhangban a rendkívüli települési támogatást nemcsak kérelemre, hanem hivatalból
nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére is megállapítja a Képviselő-testület.
A fentieket figyelembe véve amennyiben Ön, illetőleg családja létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy esetlegesen tudomása van
fenti élethelyzetbe került személyről, családról, kérem, jelezze településünk jegyzőjénél, hogy az Önkormányzat megfelelő módon tudjon segítséget nyújtani az arra szociálisan rászoruló személyek, családok
részére!
Gyarmati Tibor
polgármester

Felhívás!
Tájékoztatjuk a tisztelt gépkocsivezetőket, hogy községünk területén a törvényben előírt módon

a lakosság biztonsága érdekében
a rendőrség
a közúti forgalomban résztvevők sebességének ellenőrzését végzi
rendszertelen időpontokban!
AZ INTÉZKEDÉS NEM AZ IVÁNCIAK ELLEN, HANEM AZ IVÁNCIAK VÉDELMÉRE SZOLGÁL!
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A MÜLLEX KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft.
Ivánc községben a (kukás) vegyes hulladékszállítást május 1–től kétheti rendszerességgel végzi
PÁROS NAPTÁRI HÉTEN, SZERDÁN.

A KORÁBBI TÁJÉKOZTATÁSSAL ELLENTÉTBEN OKTÓBER 1-TŐL

NEM FOG VÁLTOZNI EZ AZ IDŐPONT!
TOVÁBBRA IS SZERDAI NAPON LESZ A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS!
Köszönjük megértésüket.
További információ:

MÜLLEX KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft.
Tel: 94/594–307, 94/594–308, 94/726–000

Ivánc Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy
a település közigazgatási területén
az éves lomtalanítás időpontja: 2016. október 3. (hétfő)
Kérjük, hogy a fenti időpontban reggel 730 óráig a lakásban keletkezett,
felhalmozott és feleslegessé vált tárgyakat
szállítójárművel megközelíthető közterületre helyezzék ki!

Lomtalanítás során a méretüknél fogva gyűjtőedényekben nem elhelyezhető hulladékok gyűjtését végezzük:
 Lom, bútor, berendezési tárgy, eszköz (max: 3,5 – 4 m3 ingatlanonként)
 Gumiabroncs, 90 cm átmérőig (háztartásonként legfeljebb 8 db)
 Üveget tartalmazó nyílászárók (ablakok, ajtók).
A figyelmüket felhívjuk, hogy a következő típusú hulladékok nem kerülnek elszállításra:
- építési anyagféleség, törmelék, „lapátos áru” (homok, mészhidrát, cement, egyéb)
- nagyméretű gumiabroncs (pl. traktorgumi)
- megbontatlan elektromos berendezések
- faágak, fanyesedék
- veszélyes hulladék
- autóbontási és egyéb bontási hulladékok
- szelektív sárgazsákos gyűjtés során gyűjthető anyagok
- szabványos edényzetben is elhelyezhető hulladék.

A háztartásokban keletkező, nem megbontott elektronikai hulladékok átvételére is lehetőség
nyílik. Az iskola belső udvarában 8.00 - 12.00 óra között adhatják le feleslegessé vált
elektronikai berendezéseiket.
Bővebb információval a 94/726–000-as telefonszámon állunk rendelkezésükre.
MÜLLEX KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
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Minden köztisztasági szolgáltatást igénybe vevő ivánci lakos
részére
Tisztelt Lakosság!
Ivánc község közigazgatási területén ez év tavaszán a „TeSZedd - Önkéntesen a tiszta Magyarországért” hulladékgyűjtő akció keretében a Thököly utca végében, illetőleg a község külterületein illegális hulladéklerakó
helyek kerültek felderítésre.

A lakosság körében többen gondolják úgy, hogy a község bel-és külterületen bármit, bárhová ki lehet
dobni, melynek következtében az illegálisan lerakott szeméthalmaz gyorsan növekszik. Az ily módon
lerakott hulladék szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában.
Például rovarok és rágcsálók elszaporodásához vezethet, vagy a hulladékban lévő baktériumok, bomlástermékek a csapadékvízzel beszivárogva a talajvízbe juthatnak, szennyezve azt.
Településünk külterületei védett természeti területnek, illetőleg Natura 2000 területnek minősülnek. A
lakosság által bel- illetve külterületén utak mellé, erdőkbe, erdő szélekre, elhagyatott területekre
lerakott lakossági kommunális hulladék és nem természetes alapú törmelék nagymértékben veszélyezteti ezen védett természeti területek élővilágát, szennyezi a környezetet, és nem utolsósorban
rontja községünk településképét, megítélését.
A szemétszedési akció keretében iskolás gyermekek, a nemzeti park munkatársai és önkéntes segítők
részben felszámolták az illegális hulladéklerakókat. A területek tisztítása folyamatos.
A fentiekre tekintettel, illetőleg a további illegális szemétlerakók létrehozásának megelőzése,
megakadályozása érdekében az alábbiakra hívom fel a Tisztelt Lakosság figyelmét.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) alábbi rendelkezései, valamint Ivánc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről szóló 4/2013. (IV.4.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Rendelet) határozzák meg az ingatlantulajdonosok, illetve ingatlanhasználók
hulladékgazdálkodás körébe tartozó kötelezettségeit.
A Htv. 31. §-a értelmében a hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről. A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről a hulladék közszolgáltatónak történő átadása - ideértve a hulladék hulladékgyűjtő ponton vagy hulladékgyűjtő udvarban történő átadásának esetét is - útján gondoskodik. A törvény 61. § (1) bekezdése szerint a hulladéktól a 31. §-ban meghatározottakra figyelemmel, csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon
lehet megválni. Nem mentesül a hulladék birtokosára, illetve tulajdonosára vonatkozó szabályok alól
az, aki a birtokában, illetve tulajdonában lévő hulladéktól nem az e törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésével válik meg.
A helyi Rendelet hatálya Ivánc község közigazgatási területén fekvő ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, birtokosára, illetve használójára, valamint a települési hulladék birtokosára, a települési
hulladéktermelőre (a továbbiakban együtt: tulajdonos) terjed ki. A Rendelet értelmében a tulajdonosnak kötelessége - többek között - az Önkormányzat által a Müllex Közszolgáltató Kft., mint Szolgáltató útján biztosított és nyújtott közszolgáltatást igénybe venni és ehhez megfelelő gyűjtőtartályt (kukát) köteles használni. A csomagolóanyag (papír, karton, műanyag palackok, fólia, italos
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karton, fém csomagolási hulladék) a vegyes hulladéktól elkülönülten, a Szolgáltató által e célra rendszeresített, sárga színű zsákban gyűjthető.
A fentiekből következik, hogy a keletkező hulladékot át kell adni az arra feljogosított kezelőnek
- Szolgáltatónak - és annak költségeit meg kell fizetni. Az Önkormányzat a Szolgáltató nyilvántartása és adatszolgáltatása alapján folyamatosan ellenőrzi a tulajdonosok közszolgáltatás
igénybevételi kötelezettségének teljesítését, illetőleg a megfelelő mennyiségű gyűjtőedény (kuka) használatát.
A tulajdonos kötelessége, hogy a települési hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi
épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét az elkerülhetetlen mértéken felül ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa,
a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.
A fentiek be nem tartása esetén - illetőleg annak kikényszerítése érdekében - a hulladékról szóló
törvényben foglaltak szerint, aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül
alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, azt a környezetvédelmi
hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
A bírság mértéke 50.000,- Ft-ig terjedhet melyet, elsőfokú környezetvédelmi hatóságként a közös önkormányzati hivatal jegyzője szab ki.
Továbbá tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen
hulladékot elhelyez, engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve hulladékkezelési tevékenységet, illetve hulladékkal más jogellenes tevékenységet végez, az a Büntető Törvénykönyvről szóló
2012. évi C. törvény 248. §-ba ütköző hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekményét
valósítja meg, amely 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ha a bűncselekményt a hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra követik el, a büntetés bűntett miatt 5 évig terjedő
szabadságvesztés.
Felhívom a lakosság figyelmét, amennyiben a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetésének gyanúja merülne fel az Önkormányzat az illetékes Rendőrhatóság felé büntetőfeljelentéssel fog élni.
Élhető környezetünk fenntartása érdekében mindannyiunk közös érdeke, hogy visszaszorítsuk
az illegális szemétlerakást, megszüntessük a kialakult szemétlerakó helyeket és a helytelen
szemétgyűjtési szokásainkon változtassunk.
Kérem a Tisztelt Lakosságot ismerje fel, hogy a felelőtlen, környezetpusztító magatartás nemcsak jelen életünket, hanem gyermekeink, unokáink élhető környezetét teszi tönkre, sodorja veszélybe!
Ivánc, 2016. szeptember 30.
Gyarmati Tibor
polgármester
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ELBIR

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer
2016. október

Népszámlálás 2016. október 1. – november 8.
Ivánc
Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus időszakára
A mikrocenzus egy népesség-összeírás, amely két népszámlálás között követi nyomon a társadalmi folyamatokat mintavételes felméréssel. Az idei mikrocenzusra 2016. október 1. – november 8. között kerül sor.
Az összeírást az ország 2148 településén, - köztük Iváncon - mintegy 440 ezer címen végzik el, ez a magyar háztartások
10%-át jelenti. A mikrocenzust törvény rendeli el, a mintába került lakásokban lakóknak kötelező válaszolni az alapkérdőívekre, amelyek a lakás és a személyi kérdőív. A mikrocenzus alapkérdőíveihez kiegészítő felvételek kapcsolódnak a következő témákban: a társadalom rétegződése, a foglalkozások presztízse, véleményünk saját jóllétünkről, az egészségproblémából fakadó akadályozottság, valamint a nemzetközi vándorlás.
A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik, az időszak elején interneten keresztül önállóan lehet kitölteni a kérdőíveket, ezt követően pedig számlálóbiztosok végzik az összeírást laptopok és tabletek segítségével.
Internetes önkitöltési időszak: 2016. október 1–9.
Összeírási időszak: 2016. október 10. – november 8.
Miről ismerhető fel a számlálóbiztos?
Magyarország területén 2016. október 10. és november 8. közötti időben a mintába került címeket számlálóbiztos keresi
fel. A számlálóbiztos magát számlálóbiztosi igazolvánnyal igazolja, amelyen szerepel a neve és az azonosítószáma.
A számlálóbiztosi igazolvány kizárólag a számlálóbiztos személyazonosságát igazoló fényképes igazolvánnyal (személyi
igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes.
Az számlálóbiztosok személyét a Központi Statisztikai Hivatal 06-80-200-014 ingyenesen hívható, zöld számán ellenőrizhetik le! További információ található a mikrocenzusról az alábbi oldalon: http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/
Kérjük, minden esetben győződjön meg a számlálóbiztos személyazonosságáról!
Óvakodjunk a trükkös csalóktól!
A bűnözők ebben az időszakban sem pihennek, kihasználhatják ezt a lehetőséget arra, hogy törvénytelen úton pénzhez,
értékekhez jussanak. Módszerük lehet például, hogy számlálóbiztosnak kiadva magukat kihasználják az emberek jóhiszeműségét, gyanakvásának hiányát, és figyelmüket elterelve, otthonaikba könnyű szerrel bejutva tőlük különböző értékeket
(pl.: ékszereket, készpénzt) tulajdoníthatnak el.
Rendőrségi tapasztalat, hogy a lopás tényét legtöbbször csak később észlelik a sértettek. Előfordulhat viszont, hogy a kiszemelt áldozat már azonnal észleli a lopást, de
FELHÍVJUK A FIGYELMET,
hogy ellenállni csak az adott helyzet mérlegelésével szabad, mert az addig „csak” megtévesztésre, figyelemelterelésre
koncentráló elkövető a zsákmány megszerzése érdekében, akár a testi épséget veszélyeztető magatartást is tanúsíthat,
erőszakot alkalmazhat. Célszerű mások (szomszédok, járókelők) segítségét kérni.
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Mi jellemző a trükkösen elkövetett lopásra, illetve csalásra?
Az elkövetőkre jellemző, hogy küllemük ápolt, rendezett, modoruk megnyerő, határozott fellépésükkel beférkőzhetnek az
emberek bizalmába. Sokféle hihető, életszerű történetbe, legendákba szövik bele a valójában megtévesztő és mindig haszonszerzésre irányuló mondandójukat.
A népesség-összeírás során „hivatalos személy”-nek kiadva magukat járhatnak házról házra, majd miután bebocsátást
nyernek a lakásba vagy házba, az alkalmas pillanatban elemelhetik az értékeket.
Bárhol felbukkanhatnak az ország területén!
A bűnelkövetők feladatmegosztása kifinomult, modern hírközlési eszközökkel kommunikálnak, és sorozatban követhetnek
el hasonló bűncselekményeket.
Kérjük, hogy bűncselekmény esetén a későbbi felderítés érdekében a lehető legtöbb adatot adják számunkra az elkövetőkről, az általuk használt gépjárműről.
Az internet veszélyei
Az internetes önkitöltésre 2016. október 1-9. között kerül sor. Felhívjuk a figyelmet, hogy a mikrocenzus kérdőívek online
kitöltése csak a www.mikrocenzus.hu oldalon, kizárólag a háztartás címére levélben kézbesített egyedi „azonosító” és
„jelszó” segítségével történhet.
A kérdőívek nem kérdeznek nevet, készpénz vagy banki megtakarításra vonatkozó adatokat.
Hogyan előzhetjük meg a bajt?
Annak érdekében, hogy ne váljanak trükkös lopás, vagy csalás áldozatává, készüljenek fel a számlálóbiztosok fogadására,
akiknek érkezéséről a címen hagyott értesítőn megadott elérhetőségen is tájékozódhatnak.
A mikrocenzus során a személyes okirataikat a számlálóbiztosok nem kérhetik el, ők viszont hitelt érdemlően, okmányaikkal tudják magukat igazolni.
Ha idegent engednek be otthonukba, soha ne hagyják felügyelet nélkül!
A számlálóbiztosok érkezése kiszámítható, de mint arra felhívtuk a figyelmet, ebben az időszakban megjelenhetnek a
trükkös csalók is.
Az áldozattá válás elkerülése érdekében értékeit (ékszerek, készpénz, takarékbetétkönyv, bankkártya, stb.) kezelje a személyes okmányaitól (személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, jogosítvány, TAJ kártya, adó kártya, stb.) külön.
Mi a teendő a bajban?
Azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es, vagy a 112-es segélyhívó számokon, vagy korábbi bűncselekményre utaló adat esetén névtelenül hívhatja a rendőrség által működtetett Telefontanú ingyenes számát is: 06-80555-111.

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
Bűnmegelőzési Alosztálya
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/C.
Telefon: 06/94/ 521-065 Fax: 06/94/521-160
E-mail: bunmeg.vasmrfk@vas.police.hu
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Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet
a Készenléti Rendőrség határvadász bevetési osztályainak állományába,
járőrtárs
beosztás betöltésére.
A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampo lgárok jelentkezését várjuk.
A felvételt nyert pályázók hat hónap időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres
vizsga esetén – őr-járőrtárs részszakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a
Készenléti Rendőrség hivatásos állományába, tizenkét hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.
A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr-járőrtárs részszakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a határvadász bevetési osztályok
feladatainak ellátásában vesznek részt.
Illetmény: a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 150 000 Ft/hó munkabér; a vizsga sikeres
letétele után a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 220 300 Ft/hó alapilletmény + pótlékok +
teljesítményjuttatás.
A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsga követelményei a rendőrség
www.police.hu honlapján, a Határvadászképzés menüpontban érhetők el.
Érdeklődni a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Toborzó Csoportjának vezetőjétől, Varga Dóra r. főhadnagytól
a 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/C. szám alatt személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeken lehet:
 06/94/521-011, 15-21-es mellék, 06/20/449-42-65;
 humszolg.vasmrfk@vas.police.hu, vargad@vas.police.hu.
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Községünkben egy hónapon belül
3 ivánci pár is hivatalossá tette kapcsolatát az anyakönyvvezető és isten színe előtt.
Szívből gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk az ifjú házasoknak!!!

Tuli Krisztián – Zrím Lívia
Kovács András – Nárai Kitti
Köbli Gábor – Lődör Nikoletta

„Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, légy hű mindhalálig!”
Madách Imre

Továbbra is várjuk Kedves Olvasóink hozzászólásait, írásait, javaslatait!
Keressenek meg minket személyesen a Teleházban,
Ivánc Község facebook oldalán vagy e-mail-ben!
Gyarmati Tibor: polgarmester@ivanc.hu
Horváth Bernadett: ivanckult2@gmail.com
Szilágyi Zoltán: ivanckult03@gmail.com

Kiadja: Ivánc Község Önkormányzata
A kiadásért felelős: Gyarmati Tibor
Készült: Az ivánci Teleházban
Szerkesztő: Horváth Bernadett
Az újság az NMI támogatásával valósult meg.
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