2014. február / Böjtelő, jégbontó havában

Ivánci

1. szám

Jelen

Hírek, események, beszámolók
Iváncról Ivánciaknak!
Újév köszöntő

Ez újév köszöntése
Fájó szívek dobverése.
Életeknek mi értelme?
Csak a jövőnek félelme.
Téli hideg zizzenése,
Üres zsebek csörrenése.
Az arcok megmerevedése,
Jeget fakaszt a szívekre.
Mindenki, befelé fordul,
Az ég is sötétbe borul.
A földrengés is rossz ómen,
Nem mondhatjuk rá, hogy ámen.
Rosszul kezdődik az újév
Imádkozhatunk a jobbért.
De talán, ha összefognánk,
Nem maradna üres a szánk.
Csak már igen fogytán az erőnk,
Tőkéből maradt csak a rönk.
A harcokban megedződtünk.
Jobb jövőben reménykedünk.

2014.01.31.

Kerekes József

Tisztelettel köszöntöm az Ivánci Jelent kezében tartó kedves olvasót! Régi vágyunk teljesült a lap kiadásával. A 2005-ben megjelenő Ivánci Kapocs című helyi kiadvány folytatásaként
próbáljuk bemutatni a jelen idő történéseit településünkön. Ebben nagy segítségünkre van a
Nemzeti Művelődési Intézet, hiszen az intézmény által benyújtott pályázat a Belügyminisztérium
támogatását élvezi. A program sarkalatos eleme, hogy országosan több mint 3700 kulturális
közösségi munkás foglalkoztatható önkormányzatoknál, civil szervezeteknél. Lényeges szempont, hogy az állam teljes mértékben támogatja a közfoglalkoztatásban részt vevők bérköltségét.
A községben két fő, Horváth Bernadett és Herczeg Ákos végzi a tevékenységet, melynek eredményeként kerül kiadásra a helyi újság. A további feladatukról a bemutatkozásuknál bővebben olvashatnak.
A továbbiakban az Önkormányzat helyzetéről, tevékenységéről szeretnék pár sorban tájékoztatni. Sajnos az elmúlt évi közmeghallgatáson sem voltak sokan, ezért fontosnak tartom,
hogy az elmúlt év jelentős változásairól mindenki hiteles képet kapjon. 2013. január 1. napjával
létrejött az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal (Ivánc, Felsőmarác, Hegyhátszentmárton, Pankasz, Kisrákos, Szaknyér és Viszák Önkormányzatok általi fenntartásban). Tavaly 30 millió forintból működött a Közös Hivatal, 2014 évben a támogatás mértéke 36 millió forint, mely teljes
egészében állami finanszírozás, így a településeknek nem kell hozzájárulni a működéshez. Önkormányzatunk 2013-ban 32 milliós költségvetéséből gazdálkodott. A 2014 évi tervezet 26 millió forint. A különbözetet a központi támogatás minimális emelkedése ellenére az iparűzési adóból be nem folyt több mint 6 millió forint idézi elő. Ennek ellenére takarékos gazdálkodással
mindent megteszünk a hatékony feladatellátás, valamint a működőképesség megőrzésének érdekében. Segítségünkre van a közfoglalkoztatás intézményrendszere is, hogy fejlesztéseket hajtsunk végre. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem az elmúlt években a
közmunkában résztvevő személyeknek, akik bár viszonylag alacsony bért kapnak, de értelmes,
értékmegőrző feladatot végeznek. Példaként említhetném a falu intézményeinek halaszthatatlan
külső, belső felújításait, nyílászáróinak festését vagy a településen élők biztonságának megőrzése érdekében tett intézkedéseket. A közfoglalkoztatási program keretében lehetőség volt térítésmentesen jelentős értékű eszközpark beszerzésére is. Így lett traktorunk pótkocsival, szárzúzónk, ipari felhasználású elektromos szerszámok, motorfűrész, fűnyíró, motoros fűkasza, hegesztőtrafó valamint egyéb kézi szerszámok, eszközök. Az idei esztendőben január óta folyamatban van a mintaprogram tervezése, jóváhagyása.
A településünk életéhez közvetlenül kapcsolódó szervezetekről, társulásokról
2013. július 1. napjától új szervezett jött létre, Csaba József Általános Művelődési Központot
Fenntartó Társulás néven. A társult tagok Csákánydoroszló, Ivánc és Hegyhátszentmárton községek. Ivánc az óvodai feladatellátással kapcsolódik a szervezetbe. 2013-ban az önkormányzatnak 1.7 millió forinttal kellett hozzájárulni a működéshez, idén a támogatás mértéke 800 ezer
forint lesz. Hála az állam szerepvállalásának, amivel átvállalja a költségeket, az iskola fenntartásához nem kell hozzájárulni az önkormányzat költségvetéséből. A korábbi években ez a költség
5-6 millió forintot jelentett.
Vasaljai központtal védőnői szolgálat működik, melynek üzemeltetéséhez szintén
önkormányzati pénzforrásokat kell e célra felhasználni, melynek összege ebben az évben 330
ezer forint. 2013. július 1. napjától a feladatellátás nem társulási formában, hanem ellátási
szerződéssel valósul meg.
TÁMASZ Alapszolgáltatási Központ (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 2013. június 30. napjával megszűnt. 2013. I. félévében az
Önkormányzatnak az állami finanszírozáson felül nem kellett külön önkormányzati
hozzájárulást megfizetnie. 2013. július 1. napjától kezdődően az Őriszentpéteri Kistérséghez
tartozó települések többségének döntése alapján új szervezet került létrehozásra, zalalövői
székhellyel. Az új intézmény neve: Zala-menti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és
Gyermekjóléti Társulása. A feladatellátást helyi szinten nyújtó személyében változás nem
történt, Musits Józsefné Gizi segíti a szolgáltatást igénybe vevőket. 2014-ben 300,- Ft/fő/év
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hozzájárulást kell megfizetni az állami feladat-finanszírozáson túlmenően az Önkormányzat
által.
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként 2014-ben is 600,- Ft/fő
a hozzájárulás mértéke – ez működési és fejlesztési hozzájárulás. Nyertes pályázat keretében
lehet igényelni a Társulástól komposztáló edényt (ennek részleteit a továbbiakban
megismerhetik), továbbá ennek keretében kerül sor a szelektív hulladékgyűjtő szigetek
kialakítására, melynek megvalósítására várhatóan 2014-ben kerül sor.
A Müllex Körmend Kft.-vel az új jogszabályi előírások következtében 2013. december 31-i dátummal fel kellett mondani a 2014. március 31. napjával lejáró 1 éves szerződést. A hulladékgazdálkodási törvény és annak végrehajtási szabályai alapján pályázati felhívás kiírására került
sor. A beérkező ajánlatok közül a 2013. decemberi képviselő-testületi ülésen döntés született
arról, hogy az Önkormányzat által kiírt pályázati felhívás alapján a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el 2014. január 1. napjától kezdődően egy éves időtartamra a településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat. Kéthetente a kialakult rend szerint szállítják a
kommunális hulladékot. A szelektív hulladékot a korábban minden háztartásba eljuttatott menetrend szerint szállítják térítésmentesen. A gyűjtésére szolgáló sárga zsák szintén ellenszolgáltatás nélkül kérhető az önkormányzati hivatalban. Várhatóan április hónapban lomtalanítás lesz
a településen, a pontos időpont egyeztetés alatt. Nyomatékkal kell elmondanom, hogy a hulladékszállítás kiszervezése költségvetési szempontból történt meg 2013 tavaszán közel 4 millió
forintos megtakarítással. Többen rosszul érzékelik a kommunális adó, illetve a hulladékszállítás
közti kapcsolatot. A kommunális adóból befolyt összeg Iváncon 1.6 millió forint, ami hosszú évek
alatt csak egy kisebb részét tette ki a hulladékszállítás költségének. A törvényi változással 2014.
január hónaptól kezdődően kizárólag többségi önkormányzati tulajdonú, illetve nonprofit jellegű
szolgáltató végezheti a tevékenységet. Bármilyen kérdés merül fel a közszolgáltatással kapcsolatban, észrevételeiket megtehetik a mellékelt elérhetőségeken a szolgáltató felé.
Egyéb kifizetések, támogatások:
Az Őrségi Vízrendezési és Talajvízvédelmi Társulás
Körmendi Mentőszolgálat (56, -Ft/fő)
Fogászati ellátás Csákánydoroszló
A gyermeknevelés, valamint a nyugdíjasokat segítő támogatások idén is kifizetésre kerülnek.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozott az Önkormányzat.
Tagdíjak: TÖOSZ, Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület, Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás.
A civil szervezeteket is támogatja az idei esztendőben az Önkormányzat.
Az egyesületek működése jónak értékelhető, bár a működés nem mindenhol zökkenőmentes.
Pozitív példaként említeném, hogy a 2013 novemberében a Vidékfejlesztési Minisztérium
pályázatot írt ki több célterületen. Itt a Polgárőrség új terepjáró gépkocsira, a Sportkör új
közösségi buszra, a Tűzoltó egyesület épületfelújításra, bővítésre adott be pályázatot.
A településen mentesülnek a kommunális adó megfizetése alól a három vagy több gyermeket
nevelő családok. További intézkedés a község lakosságszám növelő részeként, hogy az Iváncon
születendő gyermeknek a magyar állam által adott 50 ezer forint értékű Babakötvényét
kiegészíti további 50 ezer forinttal önkormányzatunk.
Helyi adóemelés 2013. évben nem volt és 2014. évben sem tervezi a Képviselő-testület.
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Továbbra is figyeljük a pályázati lehetőségeket. Fő prioritást a közintézmények felújítása,
valamint a szennyvíztisztító és hálózat rekonstrukciója kap. Utóbbi ügyében folyamatos
tárgyalások, egyeztetések vannak a Vasi Víz Zrt., a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint
Önkormányzatunk között. Ezeknek eredményeiről a következő lapszámokban beszámolunk.
Terjedelem hiány miatt ennyi fért az első számba, de a további kiadásokban több más területet is
érintünk.
Remélem, hogy az újság forgatása közben hasznos információkat szereznek.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy észrevételeiket, építő jellegű ötletüket, amivel hasznára
válhatnak a település életének jobbá tételéhez juttassák el bármilyen csatornán, akár
személyesen az elérhetőségek rovatban található címekre vagy telefonon.

Gyarmati Tibor
polgármester

Gyorshír:
A Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt „a vidéki alapszolgáltatások
fejlesztését szolgáló pályázatán”, amelynek keretében az ivánci egyesületek
is pályáztak:
a Polgárőr Egyesület új terepjárót,
a Sportegyesület új közösségi kisbuszt nyert.
Gratulálunk!!!
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Szeretettel köszöntjük a Kedves Olvasókat!
Néhány mondatban szeretnénk bemutatkozni és összefoglalni tevékenységünket.
Horváth Bernadett vagyok, mint tudják, apukám ivánci származású, én csak 3 éves voltam,
mikor Iváncra költöztünk “Zalából”. Gyermekéveim jelentős részét már e faluban töltöttem.
Az általános iskola után Kőszegen folytattam tanulmányaimat kereskedelem-marketing szakon. Az itt töltött 5 évben szereztem alapfokú számítógép-kezelői bizonyítványt, jogosítványt,
érettségit és két szakmai bizonyítványt.
Az élet úgy hozta, hogy főiskolára már nem mentem tovább tanulni, inkább munkát kerestem.
Közben rám talált a szerelem, s egy mosolygós gyermeknek adtam életet. Az ő érdekeit szem
előtt tartva vállaltam a helyi közmunkát. Így nagymamám gondozásában is részt tudok venni.
Közmunkásból pedig nemrég közösségi munkás lettem a képzettségemnek köszönhetően.
Herczeg Ákosnak hívnak, Ivánci lakos vagyok 7 éves korom óta. Szombathelyen jártam iskolába, itt érettségiztem továbbá megszereztem a földmérő és térinformatikai technikus bizonyítványt. Jelenleg egyetemista vagyok és gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöknek tanulok. 2013 decembere óta vagyok közfoglalkoztatottként jelen a faluban. Ez a munka is sok
érdekességet rejt magában, ilyen ez az újság is például.
Mi is a feladatunk közösségi munkásként?
A közösségi munkás közreműködik a Nemzeti Művelődési Intézet helyi és térségi feladatainak megvalósításában, azaz a helyi és térségi értéktárak elkészítésében, rendezvények szervezésében, tájékoztatásban, művészeti közösségek támogatásában, közművelődési statisztikák
gyűjtésében, ifjúsági közösségek fejlesztésében. Az adatgyűjtési feladatok az NMI-től küldött
kérdőívek kitöltésével valósulnak meg, melyekhez a falu lakóinak véleménye szükséges.
A településen elvégzendő feladataink közé tartozik a helyi közösségi terek működtetése (pl.
teleház), a fiatalok helyi szintű aktivizálása (pl. ifjúsági klub működtetése), települési értékek
összegyűjtése, dokumentálása, közösségi kapcsolatok fejlesztése, koordinációs, szervezési és
adminisztrációs feladatok ellátásának segítése, közreműködés a kulturális szervezetek feladatainak ellátásában.
Reméljük, eredményesnek látják majd a munkánkat és meg lesznek elégedve az újsággal.

Horváth Bernadett

és
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Herczeg Ákos

Az Óvodáról
1990. december 1-én alakult meg az Óvoda Iváncon. Az eleinte önállóan működő intézmény
ötfős dolgozói létszámmal indult, ami később három főre csökkent. Vass Gyuláné vezetőként
és egyben óvónőként is a mai napig lelkiismeretesen ellátja feladatait. Somogyiné Török
Andrea szintén óvónőként dolgozott az oviban. Tuliné Baranyai Éva pedig a gyerekek dajkája
ma is. Vass Gyulánét az időközben történt változásokról kérdeztük.
2008. szeptember 1-től az Ivánci Óvoda a
Csákánydoroszló Csaba József ÁMK tagóvodája lett. Az ÁMK igazgatója akkor
Kozó József volt, majd 2012 szeptemberétől dr. Jójártné Molnár Szilvia került a helyére. 2013. szeptember 1-től az iskola
kivált az ÁMK-ból, és a Csaba József
ÁMK tagóvodájaként működik azóta. Az
ÁMK új, megbízott igazgatója dr. Sütőné
Joó Irén lett. Az óvónők személyében is
történt változás a tanév elején, Somogyiné
Török Andrea helyett Légrádyné Köbli
Krisztina töltötte be az álláshelyet. Az
óvoda 17 férőhelyes. Eddig átlagosan 1516 - vegyes életkorú - gyerek járt az intézménybe Iváncról és Hegyhátszentmártonból. Idén kimagasló a létszám, 21 óvodás
van. Az óvodában a logopédiai ellátás biztosítva van. Heti két alkalommal foglalkozik a logopédus, Szabó Judit a beszédhibás
gyerekekkel felmérés alapján. Pedagógiai

munkánk során figyelembe vesszük a helyi
adottságokat. A pedagógiai programunkat
2013. január 1-től átdolgoztuk a törvényi
előírásoknak megfelelően. A programban
leírtak alapján foglalkozunk a gyerekekkel.
Minden évben szervezünk kirándulásokat.
A településen szervezett ünnepségeken,
rendezvényeken rendszerint részt veszünk.
Kapcsolatban állunk a szülőkkel, a fenntartóval, a védőnővel, a zalalövői Gyermekjóléti Szolgálattal. Az óvoda alapelve a szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag óvodai élet megteremtése, ahol
a gyermekközpontúság úgy jelenik meg,
hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a
gyerekeknek. Pedagógiai munkánk során
az óvoda dolgozói arra törekszenek, hogy
az óvodások szeretetben, érzelmi biztonságban, szabad, nyugodt légkörben, és sok
szép élménnyel gazdagodva élvezzék az
óvodában eltöltött éveket.
Vass Gyuláné
tagóvoda vezető

Egy KIS iskola NAGY eredménye… 10 évesek lettünk
Köszöntjük Önöket a Népi Mesterségek Műhelye Egyesület által Iváncon működtetett Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevében.
Az ivánci egyike az országban lévő kisiskoláknak, mely működik és ahol kiegészítve az általános iskolai oktatást művészeti nevelésben is részesülnek a gyermekek 2004-óta. Ebben a
tanévben lesz tíz éves a településsel való közös pedagógiai együttműködésünk, mely a minőség központúságot és a tehetséggondozást állandóan szem előtt tartva tevékenységünk szolgáltató jellegét őrzi. A helyi iskola előnye, hogy nem kell kora hajnalban az autóbuszra sietniük, az óvodai nevelés után elsőtől a negyedik évfolyamig itt folytathatják a tanulást helyben a
gyermekeink.
A gyerekekkel jelenleg Sályné Peszlen Lívia tanárnő, Cservék László citera, Horváth Miklós
Zoltánné citera-népi ének, Farsang Adrianna kerámia művésztanárok foglalkoznak.
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Tíz év nem kis idő, sok változás történt az évek folyamán. Ez alatt az évek alatt sok-sok élményben volt részük a gyerekeknek, a családjaiknak, farsangi, év végi, ünnepi összejövetelek,
vagy a nyári kirándulások alkalmával. Az iskolák közötti bemutatók, versenyek is eredményesen végződtek, diákjaink a szaktárgyi versenyeken az első három helyezett között voltak.
A ránk bízott gyermekek emberi értékeit, lelki egészségét, értelmi és érzelmi intelligenciáját,
magatartási szokásait, alkotásvágyát szeretetteljes, mindenkire odafigyelő, segítő, esélyegyenlőségre lehetőséget adó légkör megteremtésével biztosítjuk. Rendkívül fontos, hogy a fiatalok
a legfogékonyabb korban találkozzanak a kultúrával, és sajátítsák el azokat az ismereteket,
amelyek megalapozzák későbbi személyiségüket.
Az iskolánkban felkínált művészeti ágak nem csak tartalmakat kínálnak, hanem eszközként is
szolgálnak. Annak eszközei, hogy tanulóink felismerhessék rejtett belső forrásaikat, megtanulják megélni örömeiket és bánatukat. Az alapfokú művészetoktatás, miközben szépséget és
harmóniát visz a gyermekek életébe, hozzásegíti őket, hogy művészetet értő és kedvelő, kulturált, sikeres felnőttekké váljanak. Hiszen Kodály is megmondta:”a fa koronája olyan magasra
nő, amilyen mélyen fúródik a gyökere a talajba.”
Ez idő alatt minden nehézség ellenére elmondható, hogy az iskolában végzett oktató-nevelő
munkánk eredményes. Minden rendezvényünk a nevelőtestület tagjainak elhivatottságáról,
felkészültségéről, lelkesedéséről, gyermekszeretetéről adott bizonyságot. Minden alkalommal
a szülők, érdeklődők megbizonyosodhattak arról, hogy gyermekeink tehetségesek, kreatívak,
világképükben az igaz, a jó, a szép a mérce.
Iskolánk tevékenysége elválaszthatatlan a falu mindennapjaitól, ünnepélyeitől a közösség
megtartó erejétől. Az iskola működése egy településen, együttműködve a település lakóival,
intézményeivel értékadó, elveszíteni most már nem lehet, továbbműködtetése mindannyiunk
felelőssége.
Az elmúlt tanévekben nálunk tanulók létszáma 8-17 fő között mozgott. Idén 8 diák jár az iskolába.
Most ismételten itt a lehetőség, hogy létszámunk gyarapodjon, hiszen az óvodából elköszönő
és az iskolába érkező kisgyermekekkel, megint 15 fő tanulhatna helyben, kis létszámban.
Az osztatlan képzés lehetőségét kell hangsúlyoznom, amikor a tanító együtt tanít elsős, másodikos, harmadikos diákokat. A pedagógiai módszer kiváló, a mai magyar szellemi élet élvonalában számos olyan ismert szakembert találunk, akik ilyen kis iskolákból indultak. A másik
előny az iskolánkban alkalmazott pedagógiai módszer, a gyermekek megtanulnak önállóan, és
csapatban is dolgozni.
Ha egy kis faluban megszűnik az elemi oktatás, az nem csak azt jelenti, hogy az utolsó kulturális bázis is elhagyja a települést, hanem az a vég kezdete. A mi célunk az, hogy mindig jobban vigyázzuk az” álmainkat” és további kis elsősöket tudjunk fogadni az iskolánkba, hogy
még sokáig hallhassuk a gyermekeink kacagását reggeltől estig, mert ha a falu apraja- nagyja
békésen és boldogan él, a gyermekek derűsek, a meséket, az álmokat nem befolyásolja semmi, ki tudna gondterhelt lenni?
Várunk minden kedves érdeklődőt, akinek fontos gyermeke sokoldalú fejlesztése, szeretetteljes, tehetséggondozó közösségben.
Erdélyiné Horváth Terézia
Népi Iparművész Iskolafenntartó
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120 éves lesz az Ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Iváncon négy - önkéntesekből álló - egyesület is működik. Megkértük a vezetőiket, hogy néhány
mondatban foglalják össze a tevékenységüket, és írjanak pár gondolatot a közelmúltban történt
változásokról. Elsőként az önkéntes tűzoltók beszámolóját közöljük Fritz József leírásában.

Az egyesületünk idén ünnepli fennállásának 120. évét. 1894-ben alakult egyesületünk mind a mai napig aktív tevékenységet
folytat. A csapat parancsnoka Babos József, helyettese Dolgos Róbert. Én vagyok
az elnök, s a helyettesem Kiss Zsófia. Az
elmúlt esztendőben olyan jellegű tevékenységet végeztünk, mely a gyakorlatozással volt összefüggésben. 2012 októberétől hivatalos tagjai vagyunk az ŐrségGoricko-Raab Mentőcsoportnak. A csapatunk többször részt vett a munkálatokban a
Rába áradásánál és a dunai árvíznél. Településünkön a belvízzel fenyegetett lakóházak pincéjét, illetve az árkok szivattyúzását
végezzük szükség esetén. A tél folyamán
segédkezünk a hó eltakarításában, illetve a
domborzati viszonyok miatt kialakult járhatatlan utakon a gépjárművek vontatásában. Az egyesület tagjainak feladatai közé
tartozik az idősebb lakosság segítése, a
településen élők figyelmének felhívása a
tűzveszélyes helyzetekre és tanácsokkal
látjuk el az érdeklődőket a tűzoltással kap-

csolatban. Falunkban tartottuk meg a körzeti tűzoltóversenyt 2013 júniusában, amelyen tizenkét Önkéntes Tűzoltó csapat vett
részt. Az Ivánc ÖTE V. helyezést ért el.
2013. június 8-án I. kategóriás Tűzoltó
Egyesületnek minősítettek minket, amely
azzal jár, hogy önállóan végezhetünk beavatkozást katasztrófahelyzetben. Folyamatosan gyakorlatozunk, és a településünkön található Szakosított Otthonban közös
gyakorlatokat végzünk a Hivatásos Tűzoltó
Parancsnoksággal illetve az otthon személyzetével együtt. Három helyre is adtunk be pályázatot, melyek közül kettő a
működésünk támogatására hivatottak. A
harmadikban pedig a régi szertár helyére
szeretnénk egy új háromállású garázst,
melynek tetőterében irodákat, tárgyalótermet alakítanánk ki. Itt kapna helyet a
Sportkör, a Faluszépítő Egyesület és a Polgárőrség. Novemberben adtunk be 25 milliós pályázatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalba, ami jelenleg elbírálás
alatt van.
Fritz József
elnök
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Az Ivánci Községi Sportkör 40 éves
1974 óta működik Iváncon a Sportkör. Az egyesület elnöke, Németh László tájékoztatott minket a tevékenységükről.
A csapat létszáma átlagosan 15-20 fő között mozog, gerincét ivánci kötődésű emberek adják,
de vannak csákánydoroszlói és körmendi tagjai is.
A technikai vezetőnk Köbli Attila, az edző Pál Attila, aki a futballpályán a fűnyírást is elvégzi.
A csapat a Megyei III. osztály körmendi csoportjában jelenleg Gasztony mögött a 2. helyen
áll – csupán a rosszabb gólkülönbség miatt. A cél minden évben ugyanaz: dobogós helyezést
elérni. De az első hely elérésére is reális esélyünk van idén, mert ősszel veretlen volt a csapat.
Jó formában vannak a fiúk. Az ősz folyamán Szabó György súlyos sérülést szenvedett. Állapota sokat javult, de a visszatérésére még várni kell. Visszavárjuk!
Fő támogatónk Ivánc Község Önkormányzata – ezúton is köszönjük a támogatást!
Folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat, és pályázunk is, amire csak tudunk. 2013-ban
nyertünk is a TAO /Társasági Adó/ pályázattal 1,8 millió forintot. Ebből a pénzből cseréltük
ki az öltözőben a szekrényeket, felújítottuk a vizes blokkot, minden játékos kapott egy garnitúra új melegítőt, vásároltunk egy új fűnyíró kistraktort is. A pálya körüli korlátot és a csapatok kispadjait is ennek a pályázatnak köszönhetően tudtuk kicserélni.
Idén működési költségre adtunk be pályázatot, amelyet az öltöző épületének külső és belső
tatarozására fordítanánk. Márciusban tudjuk meg az eredményt.
A csapat játékosainak utánpótlása egyre nehezebb, ahogy csökken a gyerekek létszáma a faluban.
De 14 éves kortól már lehet jelentkezni a Sportkörbe.
A meccsek vasárnaponként vannak, egyik héten itthon, másik héten idegenben. A tavaszi szezon március 15-16-án indul. Várjuk a szurkolókat! Hajrá Ivánc!
Németh László
elnök

Ivánci Polgárőr Egyesület
Az Ivánci Polgárőr Egyesület 1995-ben alakult, tehát 19 éve működik polgárőr egyesület
Ivánc község közigazgatási területén. A jelenlegi taglétszám 33 fő. Ők azok, akik szabadidejükben polgárőrként dolgoznak a községért és az itt élőkért. Feladataikat nagy odaadással és lelkiismeretesen végzik. Az egyesület fő feladata a bűnmegelőzés, a közrend, a
közbiztonság, a vagyonvédelem, az ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása, a lakossági biztonságérzet növelése és ezen keresztül
a lakóközösségi kapcsolatok erősítése, a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat, illet-
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ve figyelőszolgálat szervezése. Az egyesület az alapfeladatait a Vas Megyei Rendőrfőkapitánysággal kötött érvényes együttműködési megállapodás alapján, valamint az
Országos Polgárőr Szövetség teljes jogú tagjaként végzi. Az Ivánci Polgárőr Egyesület
politikai pártoktól és csoportosulásoktól független szervezet, politikai tevékenységet
nem folytat, szervezete és működése pártoktól független, politikai pártok támogatását
nem fogadja el, azoknak anyagi és egyéb támogatást nem nyújt. Fontos feladataink közé
tartozik a községi programok és rendezvények (különböző egyházi rendezvények, bálok,
búcsú, falunap, szüreti felvonulás, stb.) helyszíni biztosítása, az esetlegesen bekövetkező
közúti balesetek helyszínének biztosítása, valamint a forgalom elterelése, irányítása.
Több alkalommal kérték már a polgárőrség segítségét eltűnt személyek keresésére, felkutatására. Az egyesület tagjai rendszeresen részt vettek az árvíz elleni védekezésben,
valamint az árvíz miatti forgalomelterelésben, forgalomirányításban. Több alkalommal
adománygyűjtésben vállaltunk szerepet, amivel az árvízkárosultakat, a vörös iszap katasztrófa károsultjait, valamint a rákkutatást támogattuk. Minden évben Halottak napján
a temető környékén járőrözünk, ügyelünk a közbiztonságra. Részt vettünk életmentéssel
és elsősegélynyújtással kapcsolatos oktatáson, több egyesülettel közösen szervezett véradáson, valamint szituációs mentési, katasztrófavédelmi gyakorlat szervezésében is. A
településen rendszeres polgárőr szolgálat működik. Minden alkalommal részt vállaltunk
a „TeSzedd” akcióban, melynek célja, hogy összefogja azokat a lakosokat, akik tenni szeretnének azért, hogy tisztább környezetben éljünk, ezért egy napot arra szánnak, hogy
megtisztítják lakóhelyüket és környékét a gazdátlan szemétkupacoktól.

Egyesületünk működéséhez szükséges anyagi fedezetet, kisebb részt önkormányzati
támogatásból, nagyobb részt pedig pályázatok útján biztosítjuk.
Bedi Ákos
elnök

Sigray Margit Faluvédő- Faluszépítő Kulturális Egyesület
A Sigray Margit Faluvédő- Faluszépítő
Kulturális Egyesület, mint a neve is mutatja egy többcélú egyesület. 1996-ban 35
községi tag részvételével alakultunk meg.
Feladatunk a szülőföld iránti ragaszkodás
erősítése, a község szülötteinek összefogása, bárhol élnek és laknak. Az egészséges
életkörülmények kialakításának támogatása, a környezet esztétikussá tétele, a falu
kulturális hagyományainak megőrzése. A
községből elszármazottak és az itthon mar-

adottak, az idősebbek és a fiatalok közötti
közeledés és kapcsolattartás elősegítése,
ápolása. Az egyesület megőrizni kívánja
falunk szülöttének, gróf Sigray Antalnak
az emlékét a Sigray Emlékpark gondozásával. Anyagi körülményeink eléggé korlátozottak. Forrásaink tagdíjakból, adók 1%ából, pályázati nyereményekből tevődnek
össze. Támogatóink virággal, anyagi dolgokkal, önkéntes munkával segítenek.
Ilyen támogatásoknak köszönhetően virá-
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gokat vásároltunk a közterületek virágosításához. Környezetszépítő munkánkban
szüleikkel együtt a gyerekek is részt vettek,
így megismerhették a közös tevékenység
nyújtotta örömöket és felnőttként is vigyáznak környezetükre, igyekeznek majd
szebbé tenni. Jó lenne ezt minden évben
legalább egyszer megismételni. Településünk 2002- ben elnyerte a „Legvirágosabb
magyar falu” kitüntető címet. Sikeresek
voltak kulturális programjaink is, amelybe
bevontuk a többi civil szervezetet is. Az
iskolával és a könyvtárral is jó a kapcsolatunk. Rendezvényeinket költségkímélő
módon szerveztük, támogatók bevonásával
és a reprezentációra igényelt pénzből egészítettük ki. Hagyományőrző és egyben
közösségfejlesztő rendezvényeink a következők voltak: Tavaszi ébresztő, Gyereknap, Nyárköszöntő, Zenés nyárbúcsúztató.
Ezeken kézműves foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek szüleikkel együtt. Felelevenítettük a hozzájuk kapcsolódó népi
hagyományokat. Régi gyermekjátékokkal
ismerkedhettek meg. Közös főzéssel, szalonnasütéssel, tábortűzzel zárultak. Évente
megrendezzük a Szüreti felvonulást is,
ahol vidám jelmezekbe öltözve felvonul a

falu apraja-nagyja. Feldíszített lovas kocsi,
mézga szállítja a gyerekeket. A Művelődési Házban szőlőt préseltünk, mustot készítettünk és kínáltunk a részt vevőknek, majd
ezek után báli mulatsággal folytatódott a
nap. Mikulás napjára mindig meghívjuk a
Mikulást, hogy a község összes gyereke
láthassa és személyesen vehesse át ajándékát. A gyerekek pedig versekkel, énekekkel köszöntik a Mikulást. Az ajándékosztás
végén a gyerekeket kakaó és fonott kalács
várja, a felnőtteket pedig forralt borral kínáljuk. Programjainkon idősebbek, fiatalok
és gyerekek, egész családok egyaránt részt
vettek, elősegítve a jó kapcsolat alakulását.
A faluból elszármazottak is sokan hazalátogattak. Rendezvényeinket szívesen látogatták a Szakosított Otthon fogyatékkal élő
lakói is. A Sigray Emlékparkot is segítettek
rendben tartani. Az otthon dolgozóinak is
köszönettel tartozunk, hogy kézműves foglalkozásainkban önzetlenül segítenek, szabadnapjukon a falu rendelkezésére állnak,
hogy megtaníthassák az érdeklődőknek a
hagyományos kézműves díszek, virágok,
karkötők készítését papírból, csuhéból,
fonással, hajtogatással vagy akár nemezeléssel…

Ezek a rendezvények igazolják, hogy jó cél érdekében új és új emberi kapcsolatok alakulnak
ki. A szűkös, korlátozott erőforrások ösztönzik a résztvevőket, a segíteni akarókat olyan ötletes módszerek kidolgozására, amik segítik zökkenőmentesen lebonyolítani a rendezvényeket.

Reméljük, hogy ezek a családi hangulatú rendezvények az idén is sikeresek és jó hangulatúak
lesznek!
Sigray Margit Faluvédő- Faluszépítő Kulturális Egyesület
vezetősége
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Vöröskereszt alapszervezet

A községben működő alapszervezetnek 20 fő támogató tagja van. Az eladott tagdíjakból
képződött bevételünket véradásra, községi rendezvények támogatására fordítjuk. Ez az
összeg szinte csak jelképes, hisz éves szinten 6000 forintról van szó. Több alkalommal
volt a korábbi években ruhaosztó akció, de gyűjtöttünk tartós élelmiszert árvízkárosultaknak is.
Megragadom az alkalmat, és a hivatalos plakátok kihelyezésén kívül e fórúmon is minden segítő szándékú embert a véradásra szeretnék ösztönözni, ennek fontosságát mindenki ismeri, hisz műtétek- balesetek alkalmával a gyógyulása egyik elengedhetetlen
feltétele a transzfúzió, melyhez a donorok véradása szükséges. A faluban 10-12 fő, aki
évente rendszeresen 4 alkalommal megteszi önzetlenül, de tudom, hogy ez a duplája is
lehetne. Sajnos 50 év feletti véradók többen már betegségük miatt, ezt nem tudják megtenni, a fiatalabb korosztályt.
Falunapok, véradó ünnepek alkalmával a többszörös véradókat rendszeresen felköszöntöttük, nyilvánosan elismertük önzetlen segítségüket. A humánum szellemében dicséretes, hogy a megyei rendezvényen Szabó Ella 100x-os, Köbli János 75x-ös véradó kitüntetést vehettek át december 3-án. Legközelebb 2014. február 20-án délután 13:30-tól
szervezünk véradást az iskolában, ahova várjuk a donorokat az önzetlen segítségnyújtáshoz.
„Segíts, hogy segíthessünk!”
Németh Zsuzsanna
vöröskereszt alapszervezeti titkár

Vas Megyei Szakosított Otthon
A Vas Megyei Szakosított Otthon 1951 óta működik Iváncon, gróf Sigray Antal egykori családi birtokán. A kastélypark területén egyedülálló fafajok vannak, például a több mint 200
éves tulipánfa, amely Magyarországon a legidősebb és a legnagyobb. A kastély és a hozzá
tartozó épületegyüttes műemlék-védelem alatt áll.
Intézményünk 1980-tól működik szakosított otthonként. Felnőtt korú, értelmileg akadályozott,
illetve időskorú Vas megyei illetékességű személyek fogadására van lehetőségünk. Három
lakóotthont is működtetünk, melyekben az integráció, normalizáció, autonómia lehetőségét
biztosítjuk 30 fő értelmileg akadályozott személy számára.
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Az intézményben konyha, mosoda és kisegítő gazdaság működik. Emellett bio-gazdálkodást
is folytatunk, amely 2005. év óta tanúsított bio-minősítéssel rendelkezik. Fő profilunk az ápolás-gondozás. Az ápolói munka a fizikai és pszichés ellátáson túlmutató tevékenység. Intézményünk szakmai, fejlesztési programjaiban alapvető jognak tekintjük, hogy az otthonainkban lakók egyéni képességeik szerint méltóságteljes emberi életet élhessenek.
Támogatjuk az értelmileg akadályozott emberek foglalkoztatásának növelését, a munka jellegű foglalkoztatás elősegítését. Tevékenységi területeink: kézműves műhely, biokertészet,
parkfenntartás, állatgondozás, takarítás, árusítás, mosodai tevékenység, portaszolgálat.
A lakók szabadidős tevékenységére többféle programot kínálunk pl. szocioterápiás foglalkoztatás, citera, énekkar. Rendszeresen szervezünk kirándulásokat, színházlátogatásokat, társintézményekkel találkozókat. Sportolásra is biztosítunk lehetőséget.
A biogazdálkodás során termesztett zöldségeket, gyümölcsöket, palántákat és a kézműves
műhelyben előállított termékeinket megvásárolhatják az intézményünk előtt működő Tulipánfa Biozöldség- és Kézművesboltban.
Szabó Mihály
gondnok

„Itt a farsang!”
Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör zárónapja, s egyben a farsangi, báli szezon kezdete is.
A farsangi időszak a gazdag néphagyományokra épül. Vidám lakomák, bálok, mulatságok
jellemzik. A párválasztás időszaka is volt és egyben „esküvői szezon”. Falvakban a legények
bálokat szerveztek. A lányok bokrétát küldtek a kiszemelt legényeknek, akik azt a kalapjukra
tűzték színvallásként farsang végén. Vízkereszt utáni első vasárnapot első menyegzős vasárnapnak is hívták. Vővasárnap, azaz farsangvasárnap az ifjú férj az apósa kontójára fogyaszthatott.
A báli időszak csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén a „farsang farka”. Ez a
farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három nap, ami valójában télbúcsúztató is.
Farsangvasárnap utáni hétfőn gyakran asszonyfarsangot tartottak. Ekkor a nők korlátlanul
ihattak, férfi módra mulathattak zene- és nótaszó mellett. Ezután húsvétig már tilos volt a tánc
és a vigadalom. Farsang farkának utolsó napja a húshagyó kedd. Általában szalmabábut vagy
koporsót égettek e napon, hogy jelképesen lezárják a farsangot és a telet.
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Községünk közelgő eseményei
Február 15. 15.00 órától veszi kezdetét az iskolások Farsangi karneválja a Művelődési
Házban. A műsor és a jelmezek bemutatása 18 órakor kezdődik!
Az iskolában és a teleházban várjuk a felajánlott tombolatárgyakat!
Február 20. 13.30-kor véradás az iskolában! „Minden csepp számít!”
„Segíts, hogy segíthessünk!”
Március 1.

Jótékonysági bál a Művelődési Házban

2014-ben ismét megrendezésre kerül az Önkormányzat valamint a civil szervezetek közös
szervezésében tartandó Jótékonysági bál. Idei rendezvényünket az ifjúság szellemében tartjuk.
Szeretnénk, ha a faluban élő fiatalok újra össze tudnának jönni, beszélgetni és szórakozni a
Művelődési Házban. Az ifjúsági klub elindításához szükséges eszközök beszerzésére szánjuk
a bál bevételét.
A bál megnyitását követően az Ivánci Citera Együttes fellépésével veszi kezdetét a műsor,
Köbli Hanna, Gyarmati Julianna és Flóra, Jakab Ilona, Herczeg Emese előadásában. Ezután
Czikora István László tenor énekművész előadását hallgathatják meg a résztvevők. Nem utolsó sorban Vass József nótacsokrot ad elő. Az este további zenei szórakoztatásáért Percsák
Sándor és fia, Szabolcs a felelős.
Tombolatárgyak leadására és belépőjegyek (támogatói jegyek) vásárlására a teleházban
van lehetőség!
A jegyvásárlás elővételben történik előzetes regisztrációval, minden kedves lakost személyesen felkeresünk ezügyben. A belépőjegy összege 3000 forint, amely vacsorát is tartalmaz.

Egyházi híreink
Az egyházközségi adót az egyházközségi képviselőtestület tagjainál lehet befizetni,
melynek összege 3500Ft/fő/év. Évközben személyesen is felkeresik a képviselők az
ivánci családokat. Fogadják őket szeretettel.

Február 16. A betegek világnapja (február 11.) alkalmából az idősek és a betegek részesülhetnek a betegek kenetében a február 16-ai szentmise során.
/Előzetes feliratkozás szükséges, Fritz Attilánál!/
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Elérhetőségek
Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal
Elérhetőségek:

Ügyfélfogadás:

9931 Ivánc, Kossuth 119.

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Telefonszám:
Fax:

06/94/542-027
06/94/542-052

ügyfélfogadási szünet
8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00
ügyfélfogadási szünet
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

Hivatali ügyintézők elérhetőségei:
Hollósiné Botka Ildikó

jegyző

jegyzo@ivanc.hu
Telefon: 06/94/542-053
Fax: 06/94/542-052

Németh Zsuzsanna

igazgatási ügyintéző

igazgatas@ivanc.hu

Kónya Károlyné

pénzügyi ügyintéző

penzugy@ivanc.hu

Keresztes Lajosné

adóügyi ügyintéző

ado@ivanc.hu

Községi Önkormányzat Ivánc
Elérhetőségek:
9931 Ivánc, Kossuth 119.
Telefonszám:

06/94/542-027

Fax:

06/94/542-052

Email: ivanc@ivanc.hu
Polgármester:

Önkormányzati képviselők:

Gyarmati Tibor

Fritz József

fritz.jozsef@ivanc.hu

06/94/442-417

Köbli Attila

kobliattila@pwnet.hu

06/70/255-6693

Molnár Csaba

molnar.csaba@ivanc.hu

Németh László

nemeth.laszlo@ivanc.hu

polgarmester@ivanc.hu

Schulcz Imre

Bogát József

falugazdász

műszaki tanácsadás

06/30/437-9633

Kedd: 11.00-14.00

06/70/372-6909

(az önkormányzati hivatalban elérhető)
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Kulturális Közfoglalkoztatottak:
Horváth Bernadett
Tel:06/70/942-6077
Email: ivanckult2@gmail.com

Herczeg Ákos Tel: 06/30/226-5243
Email: ivanckult1@gmail.com

Teleház

Könyvtár

Hétfő, Csütörtök:

08.00-12.00
12.30-18.00

Kedd, Szerda, Péntek:

08.00-12.00
12.30-16.00

Kedd:

15.00-18.00

Péntek:

16.00-19.00

(február elsejétől indul)
Ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
Fritz József
elnök

Telefon: 06/20/249-1049
Email: oteivanc@gmail.com

Plébánia
9919 Csákánydoroszló, Vasút u. 5.

Telefon: 06/94/310-912

Orsos Zoltán (oz1978@freemail.hu)
plébános

Telefon: 06/30/403-3667

Fritz Attila

Telefon: 06/20/590-8998

Ivánci Egyházközség elnöke

Email: fritzattila@t-online.hu

Szentmisék időpontjai:
Szerda:

17.00 (télen)

Vasárnap:

11.30

Rendelési időpontok:
Háziorvos
Dr. Németh Sándor

06/30/979-9495

Ivánc, Petőfi u. 6.

06/94/442-057

Bediné Tóth Mónika
asszisztens

06/30/317-7171

Hétfő – Szerda – Péntek: 8.00-11.00
Csütörtök: 16.00-17.00

Gyerekorvos
Dr. Szabó Gabriella

06/30/989-5388

Minden hónap 3. szerdáján az egészségházban
13.00-kor.

06/70/342-5658

Szerdánként az egészségházban 8.00-10.00.

Védőnő
Szerencsi Judit
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Körzeti fogorvos
Dr. Borsos Márta

06/30/994-8600

Csákánydoroszló, Vasút u. 33.

06/94/442-001

Kedd: 8.00-14.00
Csütörtök: 10.00-16.00

Orvosi ügyelet Körmend: Körmend, Rákóczi u. 92. Mentőállomás! 06/94/410-136

Oktatási Intézmények:
Iskola: Ivánc, Kossuth L. u. 80.

Sályné Peszlen Lívia tanítónő Telefon: 06/70/387-6324

Óvoda: Ivánc, Petőfi S. u. 6.

Vass Gyuláné tagóvoda vezető Telefon: 06/94/442-679

Fodrász:
Horváth Mária

06/30/273-6867

Csütörtökönként: 8.00-17.00

Közművek
E-ON Ügyfélszolgálat

Vasivíz Zrt

9900 Körmend, Rákóczi Ferenc u. 8.

9700 Szombathely Vépi u. 8.

(06-80)-533-533

9900 Körmend Hunyadi János u. 92.

araminfo@eon-hungaria.com

06/94/410-350
kormend@vasiviz.hu

GDF-Suez

MÜLLEX Közszolgáltató Nonprofit Kft

6701 Szeged Pf. 2320

9900 Körmend Rákóczi u. 5.

06/80/440-141

06/94/726-000

ugyfel@gdfsuez.hu
Körmendi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
9900 Körmend, Szabadság tér 5.
Telefon: 94/411-413
Ügyfélfogadás:
Hétfő:
8.00-12.00 és 13.00-15.00
Kedd:
8.00-12.00 és 13.00-15.00
Szerda:
nincs ügyfélfogadás
Csütörtök:
8.00-12.00 és 13.00-15.00
Péntek:
8.00-12.00
Földhivatal
Ügyfélfogadás:

9900 Körmend, Szabadság tér 4.
06/94/410-402
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Hétfő:

10.00-11.30/13.00-15.00

Szerda:

08.00-11.30/13.00-15.00

Okmányiroda
9941 Őriszentpéter, Városszer 106.

Ügyfélfogadás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08.00-12-00
13.00-16.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00

13.00-17.00
13.00-16.00

Körzeti rendőreink:
Sebők Győző
Németh Zoltán

Telefon: 06/20/404-6797
Telefon: 06/20/964-0716

Segélyhívó telefonszámok!
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107
Általános segélyhívó: 112

Kosárkötő tanfolyam
Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné elsajátítani a kosárkészítés helyi mesterek által továbbadott, lassan feledésbe
merülő fortélyait.
A tanfolyam helyszíne az iskola épülete.
Ami szükséges: kés (bicska), nyíróolló, erős kéz.
Első alkalom: 2014. február 21. (péntek) 16 óra
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A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás felhívása
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 27.500 komposztáló ládát oszt ki
ingyenesen Vas megye 127 társult tagtelepülése között, beleértve az Önök települését is. Ezért, a ládák kiosztásában az Önök feladatára szeretném felhívni a figyelmet.
A ládákért való regisztráció elkezdődött és két úton zajlik: elektronikusan vagy személyesen. Azok az igénylők,
akik elektronikusan jelentkeznek, a www.westhull.hu weboldal Komposztáló láda igénylés menüpontjában
regisztrálhatnak, ahol egy használati útmutatót is találnak, mely megkönnyítheti házi komposztálásukat. Azoknak, akiknek nem áll módjukban interneten regisztrálni, személyesen, papír alapon is megtehetik az érintett
települési önkormányzatoknál. Ebben számítunk az Önök segítségére, a papír alapú regisztráció az érintett
önkormányzatoknál valósul meg. Az ehhez szükséges Nyilatkozat komposztáló edény igényléséhez nevű dokumentum a www.westhull.hu Komposztáló láda igénylés menüpontjának Letölthető dokumentumok menüpontjából tölthető le. Kérjük, legyenek a lakosság segítségére abban, hogy nyomtatott formában biztosítják a
dokumentumot az igénylők számára. Így, az igénylő a dokumentumot az érintett önkormányzatnál tölti ki, majd
az önkormányzat rögzíti az adatokat elektronikusan is a www.westhull.hu weboldal Komposztáló láda igénylés
menüpontjában.
Az igénylők által kitöltött és aláírt dokumentumokat, kérem, őrizzék meg a ládák végleges kiosztásáig. A ládák
kiosztására várhatóan 2014 tavaszán kerül sor, erről minden település részletes információt kap a jövőben.
Köszönjük együttműködését!
Örömünkre szolgál, hogy az Ön segítségével népszerűsíthetjük a jótékony komposztálást.
Iváncon a Teleházban van lehetőség az igénylésre, ahol a közösségi munkások segítenek az ügyintézésben.

Adója 1%-val az alábbi ivánci egyesületeket támogathatja!
Ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület

18285965-1-18

Ivánci Községi Sportkör

19893352-1-18

Sigray Margit Faluvédő –
Faluszépítő Kulturális Egyesület

18886188-1-18

Jószívvel Segítünk Alapítvány

18896125-1-18

Megjelenik: kéthavonta
Kiadja: Ivánc Község Önkormányzata
A kiadásért felelős: Gyarmati Tibor
Készült: Az ivánci teleházban.
Szerkesztők: Horváth Bernadett, Herczeg Ákos
Az újság az NMI támogatásával valósult meg.
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Téli kívánság
Jöjjön már a tavasz!
Most tél van, hideg tél.
A hó folyton befúj,
Fagy van, kell a fedél.
Elment a napsugár.
Délebbre süt fölöttünk.
A szívem azért fáj,
Mert nincs mindig köztünk.
Megfagynak madarak,
Kin, az erdő alján.
Befagynak a tavak,
Medrükben áll a víz.
Jöjjön a meleg nyár!
Nem bírom a telet.
A télben az a kár,
Napozni nem lehet!
Fürödni nem lehet
Kéklő medencékben.
Az ember nem mehet
Strandolni kedvére.
Jöjjön már a napsütés!
Melegítsen mindent!
Barnítsa testünket,
Hintsen melegséget!

2014.01.31.

Kerekes József

