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Hírek, események, beszámolók Iváncról
Ivánciaknak!

FARSANG EGY JÓ ÜGYÉRT
2018. február 10-én több helyi
civil szervezet és Ivánc Község
Önkormányzata összefogásával
valósult meg az idei ivánci farsangi mulatság.
A rendezvény teljes bevételét
Sipos Petra gyógykezelésének
segítésére ajánlották fel a szervezők.

Nagy örömet jelent mindenki számára, hogy a közös cél, a segítő
szándék így összekovácsolta kicsiny közösségünket, hiszen a
gyógykezelésre a támogatók
974.500 Ft-ot gyűjtöttek össze. Ezt
az összeget kerekítette ki az önkormányzat, így 1 millió Forintot adhattak át a szülőknek, Verának és

Zsoltinak a szervezők.
(folytatás a 7. oldalon)

ARANYOSI ERVIN: TAN[ CSOK SZÜLŐKNEK

Dicsérd meg gyermeked, legyél büszke rája,
mert mikor így teszel, az őt inspirálja!
Nagyon fontos neki, ha te hiszel benne,
nélküled elárvult és hitetlen lenne!
Bátorítsd, adj erőt, légy a hátterében,
tudja, számíthat rád, mikor megkér szépen!
Ne korhold, ne bántsd meg érzékeny szép lelkét,
bosszúsággal sose vond el a figyelmét.
Mutass neki példát, legyél példaképe,
s figyeld, hogy utána a nyomodba lép-e?
Pátyolgasd az álmát, hadd váltsa valóra,
s ne az álmaidról szóljon minden óra!
Ne teneked kelljen szépen megfelelni,
engedd őt a saját ösvényére lelni!
Nem arra született, hogy helyetted éljen,
hanem, hogy egy saját világot reméljen!
Tedd hát jó szülőként azt, ami a dolgod,
engedd, hogy hadd legyen felhőtlen és boldog!

Szeretetet adj hát, s engedd, hogy vezesse,
hagyd, hogy saját útját szabadon keresse!
Nem azért született, mert adósod neked,
s nem a tulajdonod a saját gyermeked!
Azért jött, hogy saját életét megélje,
boldogságát, jussát elvárja, remélje!
A te dolgod inkább, hogy megtanítsd a jóra:
emberiességre, támogató szóra!
Tudjon felelősen magáért kiállni,
mutasd meg, amit tudsz, hogyan kell csinálni!
Sose kösd rabláncra büszkén szálló lelkét,
légy a fényszórója, irányítsd figyelmét!
Tanulj te is vele, néha tanulj tőle,
s engedd hadd szaladjon időnként előre.
Vigyázz, ne add tovább szüleid hibáit,
ami neked is fájt, neki sem hiányzik.
Keress jobb megoldást, válasz könnyebb utat,
olyat, melyet szíved szeretettel mutat.
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Beszámoló az Önkormányzat elmúlt évi tevékenységéről
Önkormányzat:
2017 májusától a polgármesteri feladatokat – a képviselő-testület támogatásával - főállású tevékenységként viszem tovább. A folyamatban levő és további megnövekedett feladatterhek felelős
ellátása, sikeres pályázatok lebonyolítása miatt 21 év után mondtam fel korábbi munkahelyemen.
Polgármesteri munkámat a község és az itt élők iránti felelősségvállalás és elkötelezettségből fakadóan szeretném ellátni a közjó szolgálatát szem előtt tartva.
Közös Hivatal:
Ivánc Község Önkormányzata feladatai, ügyei ellátását 2017. évben is az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal végezte a közös hivatalt létrehozó további 6 település ügyeivel együtt.
A közös hivatal 2017. évben 36,182 millió forint előirányzaton belül gazdálkodott, a hivatal költségvetését a garantált bérminimum 2017. január 1-i emelkedésével a településeknek lakosságszám
arányában ki kellett egészítenie, amely Ivánc vonatkozásában 1.270.402,- Ft összegű plusz finanszírozást jelentett a közös hivatal működéséhez.
(Továbbá 1.240.189,- Ft kormányzati támogatást kapott az Önkormányzat a minimálbér fejlesztésére év közben, amely szintén át lett adva a Hivatali dolgozók bérfejlesztésére.)
Személyi változások a közös hivatal tekintetében egy fő ügyintéző vonatkozásában történt. A közös hivatal létszáma 1 fővel került módosításra, amelyre a megemelkedett hivatali munka, illetőleg
a gyed-gyes állományban lévő munkatársak (3 fő) okán volt szükség. A 2017. április hónaptól felvételre került középfokú képzettségű, közszolgálati tisztviselő már az előző évben is helyettesként
dolgozott a hivatalban, mind az igazgatási terület, mind pedig a pénzügyi terület vonatkozásában is
lát el feladatokat.
Óvodai nevelés
2017. évben is feladat-ellátási szerződés/megállapodás keretében került ellátásra az óvodai nevelés, a Csákánydoroszló Község Önkormányzata által fenntartott Csaba József Általános Művelődési Központ Ivánci tagóvodájának működtetésével. A tagóvoda fenntartása 2017. évben 6.707.302,Ft összegű hozzájárulás volt. A fenntartás 2017-ben jelentős többletköltséggel járt, a tagóvoda 2 fő
közalkalmazottjának nyugdíjba vonulása (felmentési időre járó bér, illetőleg a jubileumi jutalom
valamint az új óvónő bérének kifizetése az Önkormányzatot terhelte).
Személyi változás érintette az ivánci tagintézményt. A gyermekek és szülők által szeretett és kedvelt óvodapedagógus Fentős Eszter 2017. év végén búcsúzott az ivánci ovitól. Köszönjük Eszternek az itt töltött rövid szolgálati idejében végzett értékteremtő munkáját, nevelő gondoskodását.
2018 januárjától új óvónője van az ivánci tagintézménynek, Gergelyné Sebák Katalin személyében.
Egészségügyi alapellátások:
A fogorvosi alapellátási körzet tekintetében Csákánydoroszlóhoz tartozik a község, a működési
költségekhez 115.650,- Ft összegben kellett hozzájárulnunk
Csákánydoroszló Község Önkormányzata pályázatot hirdet Csákánydoroszló fogászati körzetében
területi ellátási kötelezettséggel működtetendő – jelenleg helyettesítéssel ellátott – vállalkozási formában történő ellátására. A helyettesítést 2018. március 01-től – augusztus 31-ig dr. Somogyi
Richárd fogszakorvos az alábbiak szerint látja el:
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A rendelési ideje:
Hétfő 7.30- 10.00
Kedd 14.30-19.00
Csütörtök 7.00-11.00
A rendelés helye: Csákánydoroszló, Vasút u.33.
A védőnői szolgálat Vasalja központtal - Vasalja Község Önkormányzatának fenntartásában - feladat ellátási szerződés keretében került ellátásra. A feladatellátás finanszírozásához szintén gyermeklétszám arányosan Önkormányzatunknak 174.410,- Ft-ot kell fizetnie Vasalja önkormányzata
részére.
A szociális alapszolgáltatási feladatokat - az étkeztetés, a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat,
házi segítségnyújtás feladatait - továbbra is a Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és
Gyermekjóléti Társulás intézménye a Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény
látja el. 2017. évben 2.000,- Ft/fő/év összesen 1.368.000,- Ft tagdíjat kell fizetni a feladatellátásért.
Az előző évhez képest 1.200,- Ft/fő összeggel emelkedett a tagdíj, melynek az oka szintén a garantált bérminimum megemelése, valamint a térítési díjak emelésének beépítése volt.
A háziorvosi ügyeleti alapellátást szintén feladat-ellátási szerződés keretében a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás látja el, melynek díja 68,- Ft/fő/év, 558.144,- Ft.
A belső ellenőrzési feladatok kötelező feladatait külső szervezet a Szántó és Társa Bt. látja el, illetőleg a lejáró szerződés velük került meghosszabbításra. A belső ellenőrzés ellátásának díja a hét
település vonatkozásában az közös hivatal költségvetését terheli. A tavalyi évben megrendelésre
került, törvényileg kötelezően előírt szabályzatok költségei terhelték az Önkormányzatot.
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére 2017. évben is 600,- Ft/fő/év összegű tagdíj hozzájárulást kellett megfizetni, összesen 418.800,- Ft összegben.
A települési kommunális szilárd hulladék elszállítását az év elejétől új közszolgáltató, STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el Vas megye teljes területén. A közszolgáltatóval 1 éves szerződés került megkötésre, amely december végén lejárt. A pályáztatás után 2018 évben is a kft látja el a közszolgáltatást.
A folyékony hulladék elszállítását a szőcei VASI JA-SA Kft. végzi közszolgáltatóként, a vele kötött
szerződés 2017 után 2018-ban is meg lett kötve.
Az Őrségi Vízrendezési és Talajvízvédelmi Társulás az idei esztendőre kért az Önkormányzattól
hozzájárulást, összege 108.226,- Ft volt, melyet az Önkormányzat kifizetett.
A település honlapja megújításra került, folyamatosan töltjük fel tartalommal. Ezen kívül Ivánc
közösségi oldalán is elérhetőek a községet érintő információk.
Az Önkormányzat 2017. évben is részt vett a közfoglalkoztatásban, összesen 10 fő közfoglalkoztatott bevonásával. Ezen felül községünket 1 fő kulturális közfoglalkoztatott segít a közművelődés
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területén.
Horváth Bernadett 2017 őszén több évi aktív tevékenység után váltott új munkahelyre. Helyére
Szilágyi Zoltán került rövid ideig. Jelenleg Scherlein Angéla segíti a feladatellátást.
Új munkahelyen folytatja pályafutását Jakabné Bozsik Ilona, aki 2016 nyarától látta el a településüzemeltetési feladatokat. Köszönjük a községben végzett munkáját. További eredményes pályafutást kívánunk.
A tavalyi évben is több civil szervezet kapott támogatást az Önkormányzattól. Az általuk benyújtott pályázat alapján: az Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 500.000,- Ft, az Ivánci Községi Sportkör:
1.090.000,- Ft, az Ivánci Polgárőr Egyesület: 100.000, és a Sigray Margit Egyesület: 100.000,- Ft
összegű támogatásban részesült.
Helyi adók:
Kommunális adót 264 adótárgy után fizetett a lakosság, 2017. évben összesen 1.437.740,- Ft öszszegben. A gépjárműadót 229 fő adótárgy után fizetett, az abból származó bevétel (40%-a illeti
meg az Önkormányzatot) 1.015.214,- Ft. Helyi iparűzési adót 51 adózó fizetett, 8.098.592,- Ft öszszegben. Önellenőrzési pótlékot 9.423,- Ft összegben, bírságot 24.054,- Ft összegben fizettek be az
adózók. Az adóhátralékok behajtása folyamatos.
Szociális ellátások - települési támogatások
Önkormányzati rendelet alapján megállapításra került települési támogatások:

Gyermeknevelést segítő települési támogatás összegét gyermekenként 15.000,- Ft-ban határozta meg a testület 2017 évben. Augusztus hónapban az igényt benyújtó családok részére (74
gyermeknek) 1.110.000,- Ft támogatás került kifizetésre.
Időskorúak támogatása 10.000,- Ft összegben került meghatározásra, 83 időskorú ivánci lakos részére került kifizetésre a támogatás, 830.000,- Ft összegben.


Temetési támogatás: 8 fő kérelmező részére került megállapításra, kérelmezőnként 10.000,Ft összegben. (összesen: 80.000,- Ft)


Köztemetés: két elhunyt köztemetéséről intézkedett az Önkormányzat, összesen 242.984,- Ft
összeget fizetett az Önkormányzat a köztemetésekért.


Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében a 2016/2017. II. félévére és 2017/2018. I. félévére 1 fő részére (6.000,- Ft/hó) összesen: 60.000,- Ft támogatás. A 2018/19 –es tanév során 2 fő
részére havi 10-10 ezer forint kerül utalásra a tanulmányok segítésére.


Arany János ösztöndíjprogram: a program keretében 1 fő középiskolás diák kapott támogatást az önkormányzattól 6.000,- Ft/hó összegben a 2017/2018-as tanévre (10 hónapra)


Babakötvény: egy baba született Iváncon, 50.000,- Ft értékű babakötvény lett megvásárolva
a gyermeknek

Méltányossági segélyek: 5 fő részére adott különböző szociális okokból az önkormányzat
méltányossági segélyt összesen 200.800,- Ft összegben.
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Felújítások, beruházások

Felújításra került az Egészségház,(gyermekorvosi rendelő) amely a védőnői szolgálatnak ad
otthont. A felújítás összköltsége 2.817.323,- Ft volt.
Orvosi rendelő és az óvoda új helyre, a posta melletti épületbe, valamint az iskolába került
átköltöztetésre a óvoda épületének korszerűsítése idejére. Az átköltöztetés előtt az ideiglenes funkciót ellátó épületekben szükséges volt a felújítás, nyílászáró cserék, festés, víz-villanyvezeték cseréje, kerítésépítés stb... Összesen közel 1.8 millió forint összeget kellett az épületekre fordítani.


A Németh Útépítő Kft.-vel kötött szerződés alapján a 9931 Ivánc 214/1, 214/4, 197/6 hrsz-ú
önkormányzati ingatlanok - járda - építési, felújítási munkái elvégzésre kerültek, összesen: 3,7
millió forint összegben.


Ivánc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási
Zrt. ajánlatát elfogadva a település hosszabb távú energiatakarékos üzemeltetése érdekében megvalósítja a közvilágítás korszerűsítését.


A közösségi együttélés szabályait rendeletben határozta meg az Önkormányzat az idei évben. A rendelet alkotásának célja az együttélésre vonatkozó íratlan szabályok lefektetése és megszegésük esetén szankcionálhatóságuk meghatározása volt.


TE SZEDD mozgalom keretében hulladékgyűjtő akcióban vett részt az Önkormányzat. Az
ivánci iskolás gyerekek és önkénesek is segítettek a szemétszedésben az idei évben is. Köszönjük!
Segítségükkel újabb lépést tettünk a környezetünket terhelő- általunk odahordott- illegális hulladékdepók felszámolására.


A kötelező eboltásokra is biztosított helyben lehetőséget az Önkormányzat, továbbá a 3
évenkénti eb összeírást is elvégezte a Közös Hivatal.




Temető-nyilvántartó programot vásárolt az Önkormányzat 343.000,- Ft összegben.

Lomtalanítás október hónapban megtörtént - új közszolgáltató által újonnan meghatározott
törvényi feltételekkel.


Magyar Államkincstár átfogó, uniós előírásoknak megfelelő úgynevezett szabályszerűségi
ellenőrzést folytatott a Közös Hivatalhoz tartozó mind a hét önkormányzat vonatkozásában. A
vizsgálat és utóellenőrzése a 2018. évet is érinti majd.


A 2018-as esztendő sok feladatot, kihívást tartogat számunkra. Épületek felújítása, szennyvíz rekonstrukció lebonyolítása, közösségépítés, hogy csak legfontosabbakat említsem. Képviselőtársaimmal valamint az önkormányzat és a közös hivatal munkatársaival azon dolgozunk, hogy élhető
és szerethető lakóhelyet és életkörülményeket biztosítsunk az itt élők számára. Továbbra is várjuk
észrevételeiket, építő javaslataikat a községet érintő valamennyi kérdésben.
Gyarmati Tibor polgármester
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2018 A CSALÁDOK ÉVE MAGYARORSZÁGON
A magyar családok iránti tisztelet jeleként 2018-ban
meghirdették a családok évét, mely a gondoskodó szülőkről, a testvérekről, az idősekről, a megfoganó és a
megszülető gyermekekről szól.
Családban élni jó, anyának lenni jó, apának lenni jó. De mit is jelent
„családbarátnak” lenni, milyen az az ország, amelyben a gerincoszlopot a családok
alkotják? A családbarát országban egyrészt megbecsülik, elismerik a felelős családokat, a közösségi köteléket. A családbarát ország erős, jövője stabil alapokon áll, valódi megoldást tud nyújtani a demográfiai és gazdasági kihívásokra. A családbarát
ország a mindennapok valamennyi területén biztosítja a családot támogató környezetet, legyen szó munkahelyről, hivatalról, szórakozóhelyről, fesztiválról, étteremről.

„Családban
élni jó,
anyának lenni
jó, apának
lenni jó.”

Fontos cél, hogy ismertté tegyék az elérhető segítséget, támogatási formákat a családalapítás, gyermekvállalás előtt
álló fiatalok, vagy az újabb gyermeket vállalni kívánó családok számára.
Ivánc Község Önkormányzata is a lehetőségekhez mérten
támogatni igyekszik a helyi családokat. Helyi rendelet szerint évente kétszer kapnak nagyobb összegű támogatást a
gyermeket nevelő szülők és a 65 év felettiek. A három vagy
több gyermeket nevelő családok helyi adó kedvezményre
jogosultak, részükről nem kell kommunális adót befizetni.
Gyermek születésekor az állam babakötvény- számlát nyit a
gyermek részére, melyhez Ivánc Község Önkormányzata
további 50.000-tal szintén hozzájárul.

Az idei évben az önkormányzat olyan programok szervezésével kíván a családok segítségére lenni, mely új információkat, iránymutatást ad a gyermeket nevelők számára.
Kérjük Önöket, hogy kísérjék figyelemmel tájékoztatásunkat a lehetőségekről, látogassanak el a helyi rendezvényekre, és fogjunk össze a családbarát Magyarországért!

Bővebb információért keresse fel a csaladokeve.hu weboldalt.

Oldal 7

12. SZÁM

FARSANG EGY JÓ ÜGYÉRT
(folytatás az első oldalról)

Muzsika, tánc, tombola és vicces előadások tarkították
az estét. Az ivánci gyerekek műsorával kezdődött,
majd a jelmezes felvonulással folytatódott a program.
De itt az izgalom még nem ért véget a gyerekek számára sem, hiszen gyermektombola húzás várta a kisebbeket.
Az Ivánci Népdalkör vicces műsorral szórakoztatta a
közönséget. Az est későbbi részében a „szülők” előadása következett, mely a farsang szellemiségéhez igazodva a humorra helyezte a hangsúlyt. A zene, a tánc
és a tombola egész este jó hangulatot biztosított a közönség számára, hiszen aki megjelent biztosan jól érezte magát.
A szervezők ez úton is köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik jelenlétükkel vagy támogatásukkal hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához.

A Sipos család ezúton szeretné hálás köszönetét kifejezni, mindazoknak, akik adományukkal hozzájárultak
Petra gyógykezeléséhez! A civil szervezeteknek, cégeknek, önkormányzatnak és nem utolsó sorban a magánszemélyeknek ezen összefogása példa értékű.
Köszönjük!
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PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓK
PÁLYÁZATI PROJEKT AZONOSÍTÓ: EFOP-1.5.3-16-2017-00061 HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE AZ
ŐRSÉGBEN
Ivánc Község Önkormányzata, 9 őrségi település konzorciumában, pályázatot nyert EFOP -1.5.316-2017-00061 számon. A 9 tagból álló konzorciumunk vezetője Őriszentpéter, a további tagok
Ivánc, Bajánsenye, Hegyhátszentjakab, Kercaszomor, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Pankasz,
Szalafő. Így konzorciumunk összesen 4137 fős lakosságszámmal rendelkezik.
Támogatás összege 199.999.551 millió Ft
Ebből Ivánc 27 439 382 Ft támogatásban részesül.
A projekt célja:
A térségben tapasztalható területi, illetve társadalmi különbségek problémájára reagálva projektünk fő céljaként tűzte ki ezen széthúzások csökkentését, a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítását, a közszolgáltatáshoz való hozzáférés javítását, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítését, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a vidék
megtartó képességének erősítése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítését.
A projekt célcsoportja:
A hátrányos helyzetűek, a tartós munkanélküliek, a pályakezdő fiatalok, gyermekgondozást segítő
ellátásról, gyermekgondozási díjról munkába visszatérő személyek, a helyi közszolgáltatásokban
dolgozó humán erőforrás, az 50 év fölötti aktív korú lakosság.
A pályázat magába foglal továbbá mentori tevékenységet, közösségi-, sport-, egészségfejlesztési
tevékenységek szervezését, közösségi tér fejlesztését.
A pályázati keretösszeg lehetővé tette, hogy Ivánc Község Önkormányzata határozott időre 2020ig egy 4 órás mentori és egy 8 órás szakmai megvalósító munkaviszonyt létesíthessen.
Kiss Pintér Viktória szakmai megvalósító, programszervező,
Szabó Gáborné Ibolya szociális munkás, mentori tevékenységet lát el.
Mindkét személy kiváló emberi adottsága és
szakmai felkészültsége nagyban hozzájárulhat
Ivánc községnek a programban való sikeres részvételéhez.
A program keretein belül tárgyi eszköz beszerzésére is sor kerül, mely a következőkből áll. Egy
kültéri kemence építtetése, 2 db laptop, operációs
rendszerrel és irodai programmal, asztali hordozható projektor, vászon, 2 db kézilabda kapu, 2 db
party sátor, hangosításhoz szükséges keverő,
mikrofon és mikrofonállvány.
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Pályázati projekt azonosító: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-201600185 Ivánc Község Önkormányzata ASP Központhoz való
csatlakozása
A projekt keretében az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal megvalósítja az ASP központhoz való kapcsolódást a
jogszabályi előírásoknak megfelelően. A projekt keretében
megvalósításra kerülő tevékenységek:
Informatikai eszközök beszerzése, működésfejlesztés és
szabályozási keretek kialakítása, önkormányzatok elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja. Oktatásokon
történő részvételhez kapcsolódó utazás, tesztelés, élesítés, kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása.

Pályázati projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 A Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés 6.
A projekt előrehaladásával kapcsolatosan az alábbi információkat kívánom adni szíves tájékoztatásul.
Ivánc község szennyvízelvezetése és tisztítása nyertes pályázat kapcsán a 2017. évben megtörténtek a szerződéskötések, a rendszer megtervezése és közbeszerzés kiírása a tervek alapján a megvalósításra. Kiválasztásra került a kivitelező cég, akivel a szerződéskötés várhatóan március hónapban megtörténik. A kiviteli tervek elkészítése után előre láthatóan ez év nyarán megkezdődik az
építés folyamata.
A községet és ingatlantulajdonosokat érintő eseményekről folyamatosan tájékoztatást adunk.

Pályázati projekt azonosító: TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00027 Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program ( TOP) keretén belül TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívásra Önkormányzatunk a TOP-3.2.1-16VS1-2017-00027 azonosító számon regisztrált, 2017.08.29. napon támogatási kérelmet nyújtott be,
amelyet a Támogató 2017.12.20. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített. A
műszaki tartalom előkészítése és az Államkincstár általi jóváhagyás után kerül sor a támogatási
szerződés aláírására.
Kedvezményezett: IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
Támogatás összege: 36 368 495 Ft
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A projekt tartalmának bemutatása:
Homlokzat hőszigetelés: A határoló homlokzati falszerkezet és lábazat külső oldali utólagos
hőszigetelése az eredeti homlokzatnak megfelelő tagozatokkal és díszítésekkel, a jelenlegivel
harmonizáló színben. Homlokzati nyílászárók cseréje. Padlásfödém, pincefödém hőszigetelése. Megújuló energiatermelő berendezés: HMKE napelem rendszer telepítése áramtermelés
céljából. Központi fűtési és a HMV hálózat felújítása, a meglévő gazdaságtalan üzemű gázkazán cseréjével, új hálózat és hőleadók beépítésével. Világítási és erőátviteli hálózat felújítása,
új, földelt hálózati vezeték beépítésével, új szerelvényekkel és energiatakarékos világítótestekkel. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Akadálymentesítés: Kültéri rámpa szabványos kialakítása, korlát beépítése, akadálymentes mosdó-wc helyiség
kialakítása, ügyfél váró, taktilis burkolatsávok beépítése, tájékoztató információs táblák beépítése, ajtók akadálymentes kialakítása. Szilárd burkolatú akadálymentes parkoló kialakítása.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2019. 04. 30.

Tájékoztató az Óvoda felújításáról
A TOP-1.4.1-15- VS1-2016-00020 kódszámú óvodafejlesztésre irányuló nyertes pályázatunk összköltsége -a 2016-os májusi
beadást és az egy évvel későbbi döntést követően – közel másfélszeresére emelkedett
a kapott generálkivitelezői ajánlatok
alapján. Ezt követően költséghatékonyság
elérése érdekében munkanemenkénti bontásba kértünk ajánlatot a végzett tevékenységekre. Emiatt határidőket és mérföldköveket
kellett változtatnunk. Az Államkincstári
megfelelés és a beszerzési szabályzatunk

szerint lefolytatott eljárás során közel 4 millió
forintos megtakarítás realizálódott. A fizikai
megvalósítás 2018 januárjában elindult. A folytatásban teljes gépész és villamos felújítás, burkolások következnek. A munkálatok az orvosi rendelőt is érintik. Itt is teljes körű külső és belső
felújítás lesz. A fizikai befejezés nyár elején várható.
Köszönjük megértését és türelmét az ideiglenes
helyszínen működő orvosi rendelő és az óvoda
munkatársainak illetve a szolgáltatást igénybe
vevőknek.

Belügyminisztériumi pályázat
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására nyújtott be az Önkormányzat pályázatot. A pályázat célja a 2016. január 1-jén fennálló lakosságszám szerint 2000
fő alatti és a 12 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósítása. Az igényelhető támogatás mértéke lakosságszám
szerinti meghatározott mértéke Ivánc Község Önkormányzatának 1.250.000 Ft. Ezen összeget az
Önkormányzat el is nyerte, melyet temetőközlekedési utak építésére, felújítására fogja fordítani.
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Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban
Az önkormányzati adóhatóság a helyi adók - magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó,
gépjármű adó - tekintetében biztosítja az adóztatás feltételeit. Feladatkörében nyilvántartja az adózókat, vezeti azok adószámláit, megállapítja és beszedi az adót, ellenőrzi az adókötelezettségek
teljesítését. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozik még az adók módjára behajtandó
köztartozások kezelése (idegen helyről kimutatott tartozások, bírságok behajtása) hatósági bizonyítvány (adóigazolás) kiadása, adó- és érték bizonyítvány kiállítása is.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § 23. pontja szerint tárgyánál fogva mentes az
adó és járulék ügyben az adóhatóságnál kezdeményezett elsőfokú eljárás - kivéve az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárást.
A korábbi évekhez hasonlóan március hónap 10-ig minden Iváncon helyi adó, illetve gépjárműadó
fizetésre kötelezett természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, értesítést kap az adószámlájának egyenlegéről.
Az egyenlegértesítő tartalmazza az adó, pótlék és bírság hátralékokat, valamint a 2018. március 15
-ig esedékes I. félévi és 2018. szeptember 15-ig esedékes II. félévi adófizetési kötelezettségeket.
Az adó megfizetésére az értesítéshez mellékelt postai befizetési csekk felhasználásával, illetve folyószámláról történő átutalással van lehetőség.
Az adózók a 2018. I. félévére vonatkozó adófizetési kötelezettségüknek március 15-ig tehetnek eleget pótlékmentesen.
Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszámításra, amelynek összege minden mulasztott naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének
365-öd része.
Változásbejelentés:
Felhívjuk a T. Adózók figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 44. §-a
értelmében az adózónak az adókötelezettségét érintő olyan változást - a megváltozott természetes személyazonosító adatok, lakcím kivételével - annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az állami adó- és vámhatóságnak, illetve az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie.
Az adózással kapcsolatban további információ kérhető:
Szőke András adóügyi ügyintézőtől
telefonon a 94/542-027-es számon
személyesen ügyfélfogadási időben
Hétfő:
ügyfélfogadási szünet
Kedd:
8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00
Szerda: ügyfélfogadási szünet
Csütörtök: 8.00 – 12.00
Péntek: 8.00 – 12.00
e-mail-ben ado@ivanc.hu
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HELYI SZERVEZETEKNÉL, CIVIL KÖZÖSSÉGEKBEN TÖRTÉNT
IVÁNCI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
Könyvtárunknak tavaly 43 beiratkozott olvasója volt. Ez sajnos némi csökkenést mutat az előző
évhez képest. Az olvasók mindegy fele általános iskolás diák. Ők közösségi színtérként is előszeretettel használják a helyiséget. Szívesen és gyakran jönnek társasjátékozni, csocsózni, vagy egyszerűen csak együtt lenni. Örülnék, ha a felnőtt és az idősebb korosztály is ellátogatna a könyvtárba, folyóiratokkal, új könyvekkel várom őket.
A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer az elmúlt évben és 2018-ban is kiemelkedő
feladatának tekinti az olvasást és a könyvtárat népszerűsítő, a helyi közösségek együttlétét elősegítő programok szervezését. Az ivánci könyvtár minden évben igénybe vette az ingyenesen felkínált
programokat. A Szolgáltató rendszer támogatásával
részt vehettünk 2017. júliusában a hegyhátsáli csillagvizsgáló programján, amit egy jó
hangulatú szalonnasütéssel kötöttünk egybe




szerepelt a Falunapon a Capito Gitárklub



tartott foglalkozást Sütheő László a régi táblás játékokról



vált színesebbé a Mikulásnapi műsorunk

Ezúton is köszönjük a szervező munkájukat, támogatásukat.
Nem csak programokkal, de folyóiratokkal, új könyvek vásárlásával, eszközökkel is gyarapítják könyvtárunkat. Legutóbb egy új laptoppal gazdagodtunk általuk.
Az idei évben is számtalan program közül választhattunk,
bár még nem fogadták el a tervezetet, ízelítőül néhányat
felsorolnék:

A könyvtár nyitva tartása:
kedd: 1600 - 1800
péntek: 1600 - 1800
szombat: készenléti ügyelet
Tel.: +3630 58 93 729

Májusban Németh Dániel mentőtiszt segítségével felfrissíthetjük elsősegély-nyújtási ismereteinket. Júliusban a gyerekeket várják a Berzsenyi Dániel Könyv-tár munkatársai, a Meseláda című,
kézműveskedéssel egybekötött foglalkozá-sukra. Falunapra szeretnénk meghívni a Boglya zenekart, reméljük idén sikerül. A Triola Együttes játékos, zenés program keretében kalauzolja az óvodásokat a mesék elvarázsolt világába. A programot szeptemberre tervezzük. Hagyományos Mikulás-váró programunkra a Szamóca Színház műsorát választottuk.
Szeretettel várok mindenkit, program lesz bőven, remélem minél több résztvevő is.
Némethné Orbán Szilvia
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SIGRAY MARGIT EGYESÜLET
Egyesületünk 2017. október 7- én délután
szüreti felvonulásra hívta a falu lakóit. A
Szakosított Otthon parkolójából indult útra a
díszes menet, 17 órakor. A kisbíró több megállóban is kihirdette az elmúlt év jelentősebb
eseményeit, humorral fűszerezve. A művelődési házban folytatódott a mulatozás. Pogácsasütő verseny felhívására szép számban
érkeztek a megméretni szánt finomságok.
Független zsűri többszöri kóstolás után hozta

meg döntését, nem volt könnyű kiválasztani a 3
legízletesebbet. Az este bállal zárult melyen a
Chubby Band szolgáltatta a talpalávalót.
December 5-én a Mikulás látogatott el hozzánk
krampuszaival, hogy átadja ajándékait a gyerekeknek akik a művelődési házban gyűltek össze
szüleik, nagyszüleik társaságában. Az ajándékosztást megelőzte a közös ének- és daltanulás a
Lufi Együttessel. Ez a program a Vas Megyei

Könyvtárellátási és Szolgáltató Rendszer támogatásával valósult meg.
Segítői kíséretében megérkezett a Mikulás, aki köszöntötte és megajándékozta a gyerekeket. A
bátrabbak dallal vagy versikével köszönték meg a csomagot. Ezután újra útra kelt hiszen még sok
gyermek várta őt.
Egy kis megvendégeléssel zártuk az estét, kakaót, teát, kalácsot, felnőtteknek forralt bort kínáltunk.
Kromcsák Zsuzsanna, elnök

VÉRADÁS
A 2018-as év első véradására február 5-én hétfőn került sor. A megjelent 10 véradóból mindenki
alkalmasnak bizonyult, hogy "vérét adja" mások megsegítésére. Ezúton is köszönöm Nekik a részvételt és továbbra is számítunk önzetlenségükre.
Következő véradás tervezett időpontja: 2018. május 28. /hétfő/
Február 9-én Körmenden vezetőségi értekezleten vettem részt, melyen a 2017-es év beszámolóját
hallgattuk meg, valamint a tagdíj változásokról is értesültünk. 2018 év tagdíjai:

ifjúsági 500 ft
Petrov László jubileumi, 50. vér
nyugdíjas 600 ft
adása alkalmából emléklapot és

felnőtt 1000 ft

pártolói 5000 ft/év
érmet vehetett át. További jó

egészséget kívánunk!
Terveink között szerepel a tavaszi ruhagyűjtés, valamint szeretnénk növelni véradóink számát.
Szeretettel várunk minden segíteni szándékozót!
Kromcsák Zsuzsanna
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IVÁNCI SPORTKÖR
Mi újság a sportkör háza táján?
Az Ivánci KSK csapata a 2017/2018.
évi bajnokságot a megyei III. osztályban kezdte meg. Nem volt egyszerű
döntés, de úgy gondolom, hogy ez a
megfelelő csoport a számunkra. Megfiatalított kerettel indultunk neki a bajnoki küzdelmeknek. Célkitűzésünk a dobogó elérése volt. Jól kezdtük a bajnokságot Nagyrákoson sikerült nyernünk.
De az örömünk nem tartott sokáig, vereség itthon Pankasztól, majd
Máriaújfalun is vesztesként hagytuk el
a gyepet. A Szalafő legyőzése nem okozott gondot. Rönökön egy gól nélküli
döntetlenre futotta, a helyzetek sokaságát nem tudtuk gólokra váltani. A szezon talán legjobb meccsén 3-2 arányban vertük Csörötnek csapatát. Gasztonyból sem sikerült győztesen távoznunk, pedig háromszor is sikerült gólt
szereznünk, de a végén be kellett érnünk 1 ponttal. Ismét hazai vereség következett, Vasalja csapata jobbnak bizonyult nálunk. Alsószölnökön verejtékes
győzelem, majd Iváncon a Telekes csapatát is sikerült legyőznünk. Gersekaráton nem volt esélyünk a pontszerzésre,
4 góllal terhelték meg a hálónkat. A 13.
fordulóban a Körmend VSE csapata látogatott Iváncra, s egy szoros mérkőzésen veszítettünk. Az ellenfél csapatánál

a versenykiírás engedélyével játszottak
a megyei másod osztály játékosai is,
mely nem épp a fair play szellemisége.
Rábagyarmaton egy 2-2-es döntetlen,
egy vitatható bírói ítélet miatt. Majd jött
a derbi, Csákánydoroszló csapatát fogadtuk, akik szintén kihasználták a lehetőségét annak, hogy a versenykiírás
engedi az átjátszást. De ezen a mérkőzésen helyén volt a szívünk és 3-1 arányban nyertünk. Magyarlakon egy újabb
döntetlen, majd a záró fordulóban egy
méretes zakó Őrimagyarósd csapatától.
16 mérkőzésből 6 győzelem, 4 döntetlen és 6 vereség, 22 pont a 11. helyre
volt elég. Ennél azért jobb eredményt
várok a csapattól. Sokkal több van bennetek!
A keretben annyi változás történt, hogy
Porcsin Bálint is csatlakozott hozzánk.
A körmendi műfüves pályán kezdtük
meg a tavaszi felkészülést és várjuk az
időjárás mikor engedi a bajnokság folytatását.

Hajrá Ivánc!
Németh László, elnök
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2017/2018. évi Vas megyei bajnokságok tavaszi sorsolásai
Forduló

Dátum

Hazai csapat

18. forduló 2018.03.30. péntek 16.30

IVÁNC

Vendég csapat
NAGYRÁKOS

19. forduló 2018.03.04 vasárnap 14:30 PANKASZ

IVÁNC

20. forduló 2018.03.11 vasárnap 14:30 IVÁNC

MÁRIAÚJFALU

21. forduló 2018.03.17 szombat 15:00

IVÁNC

SZALAFŐ

Eredmény

22. forduló 2018.03.25 vasárnap 16:00 IVÁNC

RÖNÖK

23. forduló 2018.04.01 vasárnap 16:15 CSÖRÖTNEK

IVÁNC

24. forduló Szabadnap
25. forduló 2018.04.15 vasárnap 13:30 IVÁNC

GASZTONY

26. forduló 2018.04.22 vasárnap 13:30 VASALJA

IVÁNC

27. forduló 2018.04.29 vasárnap 13:30 IVÁNC

ALSÓSZÖLNÖK

28. forduló 2018.05.01 kedd 17:00

IVÁNC

TELEKES

29. forduló 2018.05.06 vasárnap 14:00 IVÁNC

GERSEKARÁT

30. forduló 2018.05.12 szombat 17:00

IVÁNC

KÖRMEND
VSE

31. forduló 2018.05.20 vasárnap 15:30 IVÁNC

RÁBAGYARMAT

32. forduló 2018.05.26 szombat 17:30

CSÁKÁNYD.HALOGY

IVÁNC

33. forduló 2018.05.30 szerda 17:30

IVÁNC

MAGYARLAK

34. forduló 2018.06.03 vasárnap 17:30 ŐRIMAGYARÓSD

IVÁNC

Tisztelt Ügyfelünk !
Értesítjük, hogy 2018. március 23-án 08:00 órától várhatóan
13:00 óráig Ivánc Kossuth utca páros 14-24, 28-64, páratlan 3337, Thököly utca páros 2-46. páratlan 1-3. számok alatt
ÁRAMSZÜNET lesz.
A közvilágítás hibáit továbbra is INGYENESEN bejelenthetik a következő
számon: 06-80-533-533
E-ON HIBABEJELENTÉS, mely bármely telefonszámról 0-24 óra között
ingyenesen hívható.
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IVÁNCI NÉPDALKÖR ESEMÉNYEI
Az Ivánci Népdalkör idén töltötte be a nagykorúságát. 18 éve alakultunk és azóta a falu kulturális
életének egyik fő motorjai vagyunk.
Rendszeresen részt veszünk a helyi kezdeményezéseken, rendezvényeken.
2017. augusztus 4-én, a falunap előtti estén a Népdalkör „Félnótások” néven vett részt a
„Bagolytúrán”, ahol 9. helyezést ért el. Felléptünk a falunapon is, ahol magyar népdalokkal színesítettük a műsort. A zenei kíséretet ifjú citerásaink biztosították.
2017. október 6-án a szombathelyi Erdészeti Zrt. meghívására részt vettünk az aradi vértanuk
megemlékezésén. A műsor után koszorút helyeztünk el a kopjafánál.
2017. október 7-én, az immáron több évi hagyományokkal rendelkező szüreti felvonuláson maskarába öltözve vonultunk fel.
2017. november 11-én az idősek napján műsorral köszöntöttük a falu időseit.
A 2018-as évben az első „fellépésünk” a farsangi rendezvényen volt, ahol rendhagyóan adtuk elő
műsorunkat (megtekinthető youtube-on 2018.02.10 népdalkör előadása a farsangi rendezvényen).
A zenei kíséretet „Sutyi” biztosította.
Dalcsokrok összeállításával és próbákkal készülünk az idei évre. Következő rendezvény, melyen
számítanak ránk a március 15-ei megemlékezés.
2018. március 21-én kirándulás keretében fogunk ellátogatunk a szlovéniai Dobronakba, ahol a
csodálatos orchideafarmot fogunk meglátogatni.
Sőre Zsuzsanna révén csapatunk a tavalyi évben 1 fővel bővült, így már 11-en vagyunk.
A próbáinkat a könyvtárban tartjuk minden csütörtökön. Várjuk szeretettel az új érdeklődőket, tagokat!
Németh Zsuzsanna
Népdalkör tagja, krónikása
(összeállította: Scherlein Angéla)

Farsang az óvodában
Hagyományos óvodai farsangi délelőttünket február 2-án tartottuk. Szerencsére az elmúlt évekhez
képest teljes létszámmal vettek részt a gyerekek. Farsangi délelőttünk a megszokottak szerint zajlott. Először minden gyermekről jelmezes fénykép készült. Idén is nagyon sok ötletes jelmezzel
találkoztunk, többek között voltak szuperhősök, királylányok, tűzoltó, katica, favágó, törpe, bohóc,
Micimackó, Jedi lovag, kalóz. A programunkat farsangi játékokkal folytattuk, elénekeltük a tanult
dalokat, elmondtuk a verseket. Közben terített asztal várta gyerekeket süteménnyel, üdítővel. A
délelőtt fennmaradó idejében tánccal, zenével folytattuk a mulatságunkat, az ebéd megérkezéséig,
melyet kellően elfáradva fogyasztottak el.
Légrádiné Köbli Krisztina, óvodavezető
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BEMUTATKOZIK AZ IVÁNCI BOKSZ CLUB
Hat évvel ezelőtt, 2012. januárjában, 4-5 emberrel baráti összejövetelként kezdődött, mára hivatalos szakosztállyá avanzsálódott az ivánci boksz klub. Lőrincz Lajossal beszélgettem a helyi boksz
múltjáról és jelenéről.
A történet kezdetén pár barát összejött, hogy néhányszor egy héten eddzenek egy kicsit. Kaptak helyet az önkormányzattól, vettek egy boksz zsákot és egyre gyakrabban találkoztak. Aztán új
emberek csatlakoztak a csapathoz és minden szépen kialakult.
Lajos lett a csapat vezetője, edzője. Az évek alatt egyre több
sporteszköz állt a rendelkezésükre, a közelmúltban hozzájutottak
egy ringhez. A kitartó munkának és Lajos sport kapcsolatainak
köszönhetően 2018. február 1-jén az ivánci boksz klub hivatalosan is szakosztállyá alakult. Csatlakozott a fővárosi Feya Gym
Budapesthez. Ez csak úgy történhetett meg, hogy az edzések
színvonala és a versenyzők teljesítménye megfelel a követelményeknek. Így az ivánci fiók szakosztály mostantól részt vehet hivatásos profi versenyeken. Április 15-én Budapesten lesz az első
profi megmérettetésük, ahonnan élő facebook bejelentkezésekkel és posztokkal követhetjük nyomon az eseményeket. Aki kíváncsi az rögtön lájkolhatja is a Feya Gym Ivánc oldalt. 4 boxolónak
biztosan szurkolhatunk, aki „ivánci színekben” indul a versenyen.
A csapat régebb óta jár úgy nevezett sparring meccsekre, ahol edző
küzdelmeket tartanak a meghívott klubok sportolói. Ez azt jelenti,
hogy maximális sebességgel, de csökkentett ütőerővel támadnak.
A klub jó kapcsolatokat ápol többek között a soproni, kőszegi és
szombathelyi boxklubokkal.
Az edzések minden hétköznap fél nyolctól vannak az ivánci sportöltözőben, ahová bárkit, bármikor szívesen látnak. A csatlakozás
lehetősége nyitott, 10 éves kortól a senior korosztályig bárki csatlakozhat, akinek kedve támad egy kis mozgásra. Lajos és edző társai, Ozsoár Erika és Horváth Lóránt, várják a családosokat is. Épp a hetekben alakítják ki a gyerek
-sarkot. Így a kisgyermekes szülőknek lehetőségük nyílik, hogy gyermekestül járjanak az edzésekre.
Azoknak, akik nem akarnak küzdeni, lehetőségük van a fitboxra, mely nagyszerűen formában tudja tartani a testet akár heti egy-két alkalommal is.
Lajossal beszélgetve a töretlen kitartását, a lelkesedését látva kicsit elgondolkodtam, hogy a testmozgás, legyen az bármi nemű, az egyik legfontosabb momentuma az életnek, hisz nem véletlen a
mondás sem: Épp testben, épp lélek.
Külön öröm önkormányzatunk számára, hogy egy olyan
sportszervezet működik Iváncon, melynek a település egykori kegyura, gr. Sigray Antal volt első zászlóvivője. A
sportokat szerető főnemes támogatta többek között a lovassport mellet az ökölvívást is, hiszen 1925-ben megalakult a
Magyar Ökölvívó Szövetség szervezete, élén gróf Sigray
Antal elnökkel.
Kiss-Pintér Viktória
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Az Ivánci Egyházközség hírei
A 2017-es esztendőben sok esemény gazdagította az ivánci egyházközséget. 2017. július 8-án a
szombathelyi székesegyházban ivánciak is képviseltették magukat Dr. Székely János megyéspüspöki beiktatásán.
Augusztus 6-án nagy megtiszteltetés ért bennünket, mert Dr.
Gyürki László pápai prelátus, a teológia doktora, körmendi plébános hálaadó gyémántmiséjét a Szt. Miklós templomban celebrálta.
Szent István királyunk ünnepén, augusztus 20-án Kaszás Csaba
újmisés atya (Lenti város káplánja) templomunkban ünnepi
szentmisét mutatott be. A szentmisén megáldotta az új kenyeret,
amit a hívek a mise végén örömmel fogadtak.
Meg kell említenem, hogy augusztus 10-én a templom északi oldali tetőszerkezetét a vihar is
megtépázta. A hívek adományából helyre lett állítva, melyet utólag
is szeretnénk megköszönni.
Minden évben, így tavaly is mindenszentek ünnepén a szentmise
után elhunytjainkról is megemlékeztünk templomunk altemplomába
és mécseseket gyújtottunk Végh József atya kriptájánál.
2017. december 8-án, A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának ünnepén, a „Fogyatékosok Világnapja” alkalmából Dr. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke újra településünkre látogatott. Szentmisét mutatott be az Ivánci Szakosított Otthonban, ahol ezután az otthon lakói és munkatársai műsorral köszöntötték a vendégeket.
A püspök atya meglátogatta az osztályokon a mozgásukban akadályozott ellátottakat és a szolgálatba lévő nővéreket, munkatársakat.
December 10-én a Katolikus Karitász felhívására adventi tartós élelmiszer-gyűjtést tartottunk,
melynek kapcsán az ivánci hívőknek is köszönjük a segítségnyújtást.
A tavalyi évben az egyházmegye két kiválósága is elhunyt: november 20-án Dr. Konkoly István
nyugalmazott szombathelyi megyéspüspök és december 13-án Varga Ottó, az őrségi esperesi kerület esperese, az ivánci egyházközség volt esperese. Varga Ottó halálával az őriszentpéteri plébániára 2018 januárjában falunk szülötte Köbli Tamás atya került, kinek ez úton - az ivánci hívők nevében is-jókívánságainkat tolmácsoljuk.
2018. február 7-én Dr. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke Brenner János boldoggá avatásáról szóló körlevet adott ki. Ferenc pápa engedélyezte Egyházmegyénk vértanúsorsú
papjának, Brenner Jánosnak a boldoggá avatását. A boldoggá avatási szertartás 2018. május 1-én
Szombathelyen lesz. 9 órától lelki ráhangolódás, 11 órakor kezdődik a boldoggá avatási szertartás. A szentmise főcelebránsa Angelo Amato bíboros, a Szentek Ügyei Kongregációjának prefektusa lesz. 14 órától tanúságtételekkel és litániával zárul a nap. Szentbeszédet mond: Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
2018. március 14-én szerdán 16.30-17.00 húsvéti nagy gyóntatás lesz a templomunkban. Utána
lelkigyakorlatos szentmise lesz. A szentmisét Rátkai Imre egyházasrádóci plébános fogja tartani.
Fogadjuk minél többen nagy szeretetettel!
Fritz Attila
Ivánci Egyházközség elnöke
(összeállította: Scherlein Angéla)
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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról
Az ivánci Önkéntes Tűzoltóegyesület a tavalyi évben sem volt tétlen. A falu minden rendezvényén
résztvettünk, képviseltettük magukat és aktívan tevékenykedtünk. Jelenlétünk hol láthatatlanul, hol
pedig igen látványosan mutatkozott meg.
A feladatok között minden évben a balesetekben a műszaki mentések és az elemi károkban való mentesítések állnak a fő helyen. (Szeptember 16. december 15. - balesetek, augusztus 10. viharkárok stb.) A viharkárokra tavaly augusztusban mindenki emlékszik, mert Iváncot is érintette
az áramkiesés és megrongálódott háztetők miatt. Segédkeztünk a falunapon, a karácsonyfaállításban és más feladatokban is.
Szombathelyen a 3. Vas Megyei Tűzoltó Találkozón is ott voltunk,
ahol a megye hivatásos és önkéntes állományának seregszemléje volt.
Talán a gyerekeknek lehetett a leglátványosabb a rendezvény. Játékosan közel kerülhettek a lánglovagokhoz.
2017. szeptemberében a rendkívüli időjárás okozta károk felszámolásában végzett áldozatos és
eredményes tevékenységünk elismeréséül Harangozó Bertalan, Vas Megyei Kormánybiztos, aki egyben a megye Védelmi Bizottságának elnöke emléklap formájában köszönte
meg munkánkat.
Az eszközeink folyamatos használatban vannak, ezért is jött
jól, hogy a tavalyi évben a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatósága pályázatán 800 ezer Ft-os támogatást nyertünk. Ebből
autófelújításra 536 ezer Ft, 2-2 db "B" és "C" tömlő, mászóöv, mentőkötél és bontóbalta beszerzésre futotta.

Őrség-Goričko-Raab Mentőcsoport
Az Őrség-Goričko-Raab Mentőcsoport tavaly ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját. Vas megyében 2012-ben elsőként alakult meg önkéntes szervezetekből - Ivánc, Magyarlak, Egyházasrádóc, Szentgotthárd E.Ü, Zamárdi Rádiósok, valamint a
bajánsenyei, magyarszobatfai, szentgothárdi polgárőrök, és a megyei igazgatóság hivatásos állományából - álló védelmi szervezet. Mentora Fritz József, a megyei mentőcsoport vezetője. A minősítés lejárt, azt 2018-ban újra
minősíttetni szükséges a további működéshez. Idén április 13-14-én Iváncon lesz a nemzetközi minősítés, amelynek keretében a faluban számos
tűzoltó és polgárőr fogja a települést felkeresni. A gyakorlat délután 15 órától következő nap 15 óráig fog tartani, mely során különféle feladatok lesznek.
A mentőcsoport tavaly szeptember 23-án Körmenden szakmai versenyen vett részt, ahol 2. helyezést értünk el. Ugyancsak a tavalyi esztendő eredménye, hogy pályázaton 2 db teherautó akkumulátort, illetve védőfelszerelést vehettünk át.
Fritz József, elnök (összeállította: Scherlein Angéla)
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TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉD
A Körmendi Járási Hivatalhoz tartozó települési
ügysegéd az ügyfelek lakóhelyén – a helyi önkormányzat épületében tartott ügyfélfogadás
keretében – segít a járási hivatal hatáskörébe
tartozó ügyek intézésében, közreműködik az eljárás megindításában, és szükség esetén az eljárásban is.
A települési ügysegéd a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben tájékoztatást ad az ügyfeleknek, a szükséges nyomtatványokat biztosítja,
és segítséget nyújt a kitöltésükben, valamint továbbítja a hatáskörrel rendelkező szervhez.

szükséges nyomtatvány átvétele
d) Szabálysértési ügyek: szabálysértési feljelentés átvétele és továbbítása
e) Családtámogatási és Társadalombiztosítási
ügyek: anyasági támogatás, családi pótlék
(nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás), gyermekgondozást segítő ellátás – GYES, gyermeknevelési támogatás – GYET, kérelem a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokra vonatkozóan, nyugdíjbiztosítási egyszeri segély, egészségbiztosítási egyszeri segély, nyugellátás méltányosságból történő emelése iránti kérelem

A települési ügysegéd feladatai közé tartozik
különösen:

f) Foglalkoztatási ügyek: habizonyítvány iránti kéIvánc Község járási tósági
relem
átvétele,
munkaszerzőa) Kormányablak hatáskörök:
ügysegédje:
Lászlóné
dés, közfoglalkoztatási szerlakcímváltozással kapcsolatos
ződés és az azzal kapcsolatos
kérelem átvétele és továbbítáBenczik Anikó
bejelentés átvétele, egyéb, a
sa, lakcímnyilvántartásból
Hivatal hatáskörébe taradatszolgáltatásra irányuló
Ügyfélfogadási ideje: Járási
tozó
kérelmek,
illetve mellékkérelem átvétele és továbbítása, mozgáskorlátozottak par- minden szerdán 9.15 – letei átvétele és továbbítása,
az eljárás lefolytatásához
kolási igazolványával kapcso11.15 között
szükséges nyilatkozatok meglatos ügyei
tételéről tájékoztatás (pl. érteb) Szociális ügyek: egészségügyi szolgáltatásra sítés az eljárás megindításáról, jogorvoslati jogvaló jogosultság, ápolási díj megállapítása iránti ról való lemondás lehetősége, jogerőre emelkekérelem, közgyógyellátás iránti kérelem, idősko- désről értesítés kérése, stb.), helyszíni szemlék
rúak járadéka iránti kérelem, aktív korúak ellátá- előkészítése – pl. időpont egyeztetés az érintetsa: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egész- tekkel, a helyszíni szemlét elrendelő hatóság
ségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás útmutatása szerint, esetenként helyszíni szemlén
való részvétel, egyéb hatósági ügyekben közreiránti kérelem
működés, a hatóság erre irányuló kérelme esec) Gyermekvédelmi és gyámügyi hatáskörök: tén.
jelzés a gyermekvédelembe vételére
(gyermekjóléti szolgáltatások), szülői ház elha- A cél, hogy a településeken tartott ügyfélfogagyása iránti kérelem, otthonteremtési támogatás dás során a települési ügysegéd segítségével
iránti kérelem, gyermektartásdíj megelőlegezése
iránti kérelem, gondnok és gyám számadásához valamennyi állampolgár számára biztosított legyen a gyors és hatékony ügyintézés.

FALUGAZDÁSZ

K

özségünkben a falugazdászi szolgálatot Schulcz Imre látja el, aki minden szerdán 8-10
óra között fogadja ügyfeleit.
Ezen időszakon kívül a +3630/437 96 33-as telefonszámon kereshetik.
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BEMUTATKOZNAK ÖNKORMÁNYZATUNK ÚJ MUNKATÁRSAI
Tisztelt Ivánciak!

volt különböző tevékenységi körökben.

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. A nevem
Kiss-Pintér Viktória. Békéscsabai származású
vagyok, a férjem és a gyermekeim is ott születtek. Békéscsaba Magyarország dél-keleti csücskében, a Viharsarokban helyezkedik el.

Ezek után alkalmaztak az induló Phaedra Közéleti Központban, mint kulturális programszervezőt. Feladataim többek között kitértek különböző kulturális programok szervezésére,
konferenciák, találkozók, céges-és családi rendezvények, esküvők, bálak szervezésére, közönségszervezésre, a központ népszerűsítésére.

Gimnáziumi tanulmányaimat a Békéscsabai
Evangélikus Gimnáziumban végeztem. Magyarművelődésszervező diplomámat 2004-ben a
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán szereztem.
Tanulmányaim befejezése után a szülővárosomban helyezkedtem el, az Életfa Kulturális Alapítványnál dolgoztam, mint programszervező, ennek köszönhetően széles körűen megismerkedhettem a civil szervezetek működésével, valamint tevékenységeik, feladatköreik, szerepvállalásuk fontosságával. Itt szerveztem első ízben
önálló programokat, valamint lebonyolítottam
egy nemzetközi ifjúsági találkozót.
Ezt követően kerültem a Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért nevű civil szervezethez,
ahol a legfőbb feladatom a népi kultúra ápolása

2009-ben megszületett első gyermekem Virág,
majd Őt két fiú követte Soma és Zsombor.
Komoly döntést hoztunk, amikor az ország
egyik feléből a másikba költöztünk, de nem
bántuk meg, hogy átszeltük kis hazánkat. Másfél éve költöztünk Hegyhátszentmártonba,
ahol nagy örömmel fogadtak bennünket.
Jelenleg az Önkormányzatnál az EFOP pályázat keretein belül vagyok alkalmazásban, mint
közösségszervező, programszervező, szakmai
megvalósító. A következő két évben a lehetőségekhez mérten igyekszem minél több programot szervezni az ivánci lakosság számára.
Ha bármi igényük, ötletük merül fel egy-egy
programmal kapcsolatban, kérem keressenek
bizalommal!

Elérhetőségeim a következők:
e-mail cím: programszervezes@ivanc.hu,
Telefon: +36302959760

Scherlein Angéla vagyok, 2014 óta lakom Iváncon családommal. Kötödésünk Ivánchoz már korábbról gyökerezik. Férjem az 1980-as években gyakran látogatott el Iváncra, ahol már akkor is
nagyon kedvesek, segítőkészek voltak az emberek. Néhai Mihályi József és felesége Mariska néni
közvetlensége és kedvessége okán szinte hazajárt Iváncra. Mígnem a 2000-es esztendőkben lehetőségünk nyílt házat vásárolni Iváncon. Ugyanebben az évben a Helytörténeti Múzeum létrehozásában vettünk részt, annak szakmai anyagát férjemmel közösen állítottuk össze. Történészként és
régészként kutatásokat végeztem a község múltjával kapcsolatban. A budapesti Eötvös Loránd Tu-
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dományegyetem történelem és régész szakán diplomáztam, kulturális menedzser képzettséget is szereztem. Felsőfokon beszélek németül. Szakdolgozatomat gróf Sigray Antalról írtam.
Úgy érzem, hogy tapasztalataimmal hozzá tudok
járulni a falu életéhez.

Telefonos elérhetőségem:
+3630 295 9776
e-mail címem:
kulturalis74@gmail.com

Kérdéseikkel, kéréseikkel kérem forduljanak hozzám bizalommal, a Teleházban a délelőtti és a délutáni órákban megtalálnak.

HAMVAZÓSZERDÁTÓL HÚSVÉTIG
Farsang utolsó napja húshagyó kedd, mellyel lezárul a tél. Következik hamvazószerda, amikor – elsősorban a katolikus egyházban - az előző évi virágvasárnap barkáinak megszentelt hamvaiból keresztet rajzolnak a hívek homlokára, e mondat kíséretében: „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel”.
Ezt nevezik hamvazásnak. A hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert. Így veszi kezdetét a nagyböjt. A római
katolikus egyházban ez a húsvéti előkészület ideje, bűnbánati
időszak böjtöléssel, egyházi és népi ájtatosságok végzésével. A
bűnbánat, a megtisztulás, az áldozatvállalás és a könyörgés áll a
középpontban, hogy felkészülhessünk Jézus Krisztus feltámadására. A böjt idején tilos volt lakodalmat, bált tartani, zenés, hangos mulatságon részt venni. A régi időkben hamvazószerdától
húsvétvasárnapig nem ettek húst és zsíros ételeket.

Virágvasárnap: március 25.
Nagycsütörtök: március 29.
Nagypéntek: március 30.
Nagyszombat: március 31.
Húsvét vasárnap: április 1.

A hamvazószerda utáni csütörtök kivételével, mert aznap a maradékokat még el lehetett fogyasztani. Ezért nevezik torkos- vagy kövércsütörtöknek is. Pontosan 40 napig tart a nagyböjt időtartama. A Szentírásban jelentős szerepet kap ez
a szám: Jézus 40 napig böjtölt a pusztában, 40 napig tartott a vízözön,
40 évig vándorolt a zsidó nép, Mózes 40 napig böjtölt a Sínai-hegyen.
Ezen időszak liturgikus színe a lila, ami a bűnbánatot jelképezi. A katolikus egyház sajátos szertartása a keresztúti ájtatosság, amivel Jézus
szenvedését elevenítik meg.
Virágvasárnappal kezdődik a nagyböjt utolsó hete, amelyet nagyhétnek neveznek. A tavaszra, a természet újjászületésére terelődik a
hangsúly, amely egyben a test és a lélek megújulását is magában hordozza. Különös gonddal készültek ilyenkor az emberek az évi gyónásra, a szentáldozásra.
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Virágos Magyarországért
2017. novemberében tartották Veszprémbe, a Hangvilla Közösségi Tér épületében,
az idei év Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny eredményhirdetését.
Ivánc község a változatos, virágos utcaképért, a környezetvédelmi szempontok következetes érvényesítéséért oklevelet vehetett át. A nap meglepetéssel zárult, hiszen
a verseny életében minden valaha nyert település, az új arculati elemekkel díszített
emléktáblát kapott emlékül. Ezen tábla a turistaházban kap otthont valamennyi a Virágos Magyarország versenyen szerzett elismerő oklevél társaságában.

A szelektív hulladékszállítás (sárga zsák) következő időpontja :
2018. március 27. KEDD
Sárga zsák továbbra is térítésmentesen átvehető az Önkormányzati
Hivatalban!
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Választás 2018
Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök Úr a 2/2018. (I.11.) határozatával az országgyűlési képviselők 2018. évi választását 2018. április 8. napjára tűzte ki.
Az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos általános tudnivalókról az alábbiak szerint
tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat:
Az a választópolgárt, aki 2018. február 9. napját követően kerül a települési választóköri névjegyzékbe a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) értesítő átadásával a megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről. A választópolgár - ha nem kapja meg az értesítőt, vagy az megsemmisül vagy elvész - a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet.
Az a választópolgár, aki nem a lakóhelyén kíván szavazni, átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat
be, amelynek legkésőbb 2018. április 6. napján 16.00 óráig meg kell érkeznie a HVI-hez.
Mozgóurna iránti kérelmet szintén 2018. április 6. napján 16.00 óráig lehet a HVI-nél, vagy pedig
a szavazás napján 15.00 óráig a szavazóköri szavazatszámláló bizottságnál benyújtani.
Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós.
A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár
a) egy egyéni választókerületi jelöltre és
b) egy pártlistásra szavazhat.
A magyarországi lakóhellyel rendelkező, névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő
választópolgár
a) egy egyéni választókerületi jelöltre és
b) nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat.
A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára szavazhat.
Szavazni a választás napján reggel 6.00 és este 19.00 óra között lehet az alábbi szavazókörökben:
Hegyhátszentmárton községben a Fő u. 5. alatt (Könyvtár)
Ivánc községben a Kossuth L. u. 119. alatt (Közös Önkormányzati Hivatal)
A választási kampányidőszak 2018. február 17-től április 8-án 19.00. óráig tart.
A Választási Iroda vezetője:
Radicsné dr. Soós Ágnes jegyző
A Választási Iroda címe, elérhetőségei:
Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal
9931 Ivánc, Kossuth L. u. 119.
Tel.: 94/542-027, 94/442-417
e-mail: jegyzo@ivanc.hu; igazgatas@ivanc.hu
Kapcsolattartó: Németh Zsuzsanna - HVI tag
Névjegyzéki kérelmek benyújtása online: www.valasztas.hu/valasztopolgaroknak,
vagy személyesen: Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal - 9931 Ivánc, Kossuth L. u. 119.
Radicsné dr. Soós Ágnes
HVI vezető
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Lakossági felhívás rendkívüli települési támogatásról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 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 Képviselő-testületének 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 Képviselőtestület. 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 vagy nálam, hogy az Önkormányzat megfelelő módon tudjon segítséget nyújtani az arra szociálisan rászoruló személyek, családok részére!

Gyarmati Tibor
polgármester
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Kihelyezett kosárkötő tanfolyam Zalaháshágyon
Ez év elején a hagyományosan Iváncon működő
kosárkötő tanfolyam felkérést kapott a
zalaháshágyi Nyugdíjas Baráti Körtől, hogy a
szakma alapjaiba vezessék be a zalai település
lakóit is. A civil szervezet vezetője, Horváth
Gyula igen szép számú érdeklődőt invitált meg a
foglalkozásokra. Minden korosztály képviseltette
magát, nem csak a nyugdíjas korúak, hanem az
aktív fiatalok is szívesen megtanultak egy- egy
fogást.
Ez úton fejezem ki köszönetemet az ivánci kosárkötőknek, hogy első megszólításra igent
mondtak és több héten keresztül vállalták ezt a
megtisztelő feladatot a Zalaháshágyi Művelődési
A képen: Gyarmati Tibor, Tóth B. Sándor, Sahin-Tóth
Házban.
Péter, Németh Ernő, Kromcsák János

Támogassa a helyi szervezeteket adója 1%-ával!
Ivánci Községi Sportkör: 19893352-1-18
Ivánci Polgárőr Egyesület: 18884100-1-18
Ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
18285965-1-18
Sigray Margit Egyesület:
18886188-1-18
MOCORGÓ
Közhasznú Kult., Szabadidő és
Sportegyesület
18285329-1-18
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Ivánci Polgárőr beszámoló
2018.március 2-án tartotta idei első hivatalos közgyűlését az Ivánci Polgárőr Egyesület.
Bedi Ákos a Vas Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, valamint az Ivánci Polgárőrség elnöke köszöntötte a megjelenteket. Kifejezte örömét, hogy a 32 taglétszámú egyesületből 22 fő jelen van,
sőt további 3 személy is jelezte, hogy tagja kíván lenni az ivánci szervezetnek.
2017 évi értékelésében kitért arra a tényre, mely a polgárőr szervezeteket érintő jelentős változásokról tanúskodnak. A polgárőr szervezetek több mint 60 ezer fős országos taglétszámmal rendelkeznek, így érthető, hogy mint civil szervezet költségvetési, közbiztonsági és bűnmegelőző szempontból is fontos tényezővé nőtte ki magát.
Sokrétű tevékenység jellemzi a szervezetet. Az klasszikus alapfeladatok, mint a közrend, közbiztonság és jelzőőri tevékenység mellett több vállalt elem is jelen van.
Iváncon is több alkalommal találkozhatunk polgárőr mellényes helyi alapszervezeti taggal.
Önkormányzati, egyházi, civil szervezetek által megrendezett események biztosítása, forgalomirányítás, baleseti események biztosítása a rendőri szervek kiérkezéséig. Árvízi védekezésnél segítségnyújtás. Közös közúti ellenőrzés a rendőrséggel a településen.
TE SZEDD önkéntes hulladékgyűjtő akcióban való aktív részvéttel. A megyei és országos polgárőr teke sportversenyen is részt vettek ivánci polgárőrök, ahol nagyon szép, dicséretes eredményeket értek el.
Az egyesület technikai feltételrendszere folyamatosan bővül. A polgárőr gépkocsi magas szintű
felszereltsége és a hozzá rendelt eszközök minden igényt kielégítenek. Tárgyi eszköz ellátottság
igazodik a megfelelő színvonalú feladatellátáshoz. Egyebek mellett beszerzésre került
multifunkciós nyomtató, digitális fényképezőgép és lap top is.
Az Ivánci Polgárőr Egyesület évi közel egymillió forintból működik, mely az országos és a megyei szövetség, valamint a helyi önkormányzat támogatásából és a tagdíjakból áll. Tervszerű, takarékos gazdálkodás jellemzi az egyesületet, melyhez Köbli Attila segítő közreműködése is nagyban
hozzájárul.
Bedi Ákos elnök ismertette a tervezett 2018-as kiemelt megyei, országos polgárőr rendezvényeket,
valamint megemlítette, hogy az ivánci egyesület a sikeres 2015-ös 20 éves ünnepség után a 2020ban a 25 éves jubileumra készül.
Elnök Úr megköszönte a tagság egész éves önkéntes munkáját, majd hozzátette:
Legyetek büszkék arra, hogy polgárőrök vagytok. Arra kért mindenkit, hogy a szolgálati időn kívül a magánéletben is becsületes hozzáállást tanúsítson.
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Isten éltesse Fáni néni!
Benczik Ferencné 2017. decemberében töltötte be 90. születésnapját, ez alkalomból köszöntötte községünk nevében Gyarmati Tibor
polgármester és Radicsné dr. Soós Ágnes jegyző asszony. Virágcsokor és egy kis ajándék kíséretében adták át Orbán Viktor miniszterelnök úr díszoklevelét, melyben a szépkorú Fáni nénit köszönti. Ez úton is kívánunk Neki jó egészséget! Kívánjuk, hogy a
Jó Isten tartsa meg közöttünk nagyon sokáig!

SZ
Í
N

H
Á
Z

Továbbra is várjuk kedves olvasóink hozzászólásait, írásait, javaslatait! Keressenek
bennünket személyesen a Teleházban, vagy e-mail-ben:
Gyarmati Tibor: polgarmester@ivanc.hu, tel.: +3630/797 8173
Scherlein Angéla: kulturalis74@gmail.com, +3630/295 9776
Kiss-Pintér Viktória: programszervezes@ivanc.hu, tel.: +3630/295 9760
Kiadja: Ivánc Község Önkormányzata
A kiadásért felelős: Gyarmati Tibor
Szerkesztők: Scherlein Angéla, Kiss-Pintér Viktória
Az újság az NMI támogatásával valósult meg.

