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Ivánci

Jelen

Hírek, események, beszámolók
Iváncról Ivánciaknak!

Juhász Gyula:
Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
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„Akit a nép ajkára vesz, vállára veszi azt,
akit a nép vállára vesz, szívébe zárja azt,
akit a nép a szívébe zár, az nem hal meg soha.”
/Váczi Mihály/
Az aradi vértanúk emléknapja

Az október 6-i megemlékezés a hagyományok szerint az Aradi vértanúk emlékerdejében zajlott.
A Szombathelyi Erdészeti Zrt. és az Ivánci Önkormányzat közösen készült erre a napra.
9. 00 órára megérkezett a helyszínre minden résztvevő és szereplő: az Erdészet vezetői, nyugdíjasai, a TIT
Asztaltársaság és Iváncról a Polgármester Úr, a Jegyző Asszony, az Ivánci Népdalkör, a kisiskolások és szüleik.
Kutas Lajos erdészeti igazgató köszöntötte a megjelenteket. A Himnusz közös éneklése után Hován Iván főerdőfelügyelő ünnepi beszédében Kelemen Hunortól idézett. „Az emlékezés a múltról szól. Történelmünk egy fájó
eseményét idézzük fel ma, lerójuk tiszteletünket az aradi vértanúk előtt. És a jelenről is szól, mert bennünk tovább
élnek azok az értékek, eszmék, amelyeket a magyar szabadságharcosok képviseltek. És szól a jövőről is, mert olyan
célokat követünk, amelyek a mi közösségünk, a magyarság jövőjére irányulnak, és amelyekért ma is meg kell harcolni.”
Az Ivánci Népdalkör elénekelte Garibaldi csárdás kiskalapja című népdalt, mely után az iskolások műsora következett.
Rövid történelmi összefoglalóval idézték fel a gyerekek a világosi fegyverletételhez és az azt követő megtorláshoz
vezető eseményeket, majd Petőfi, Ady és Wass Albert verseiből adtak elő részleteket. A Kossuth Lajos azt üzente
kezdetű dal közös éneklésével zárult a diákok műsora. Ezt követően az Ivánci Népdalkör az Árpád apánk című indulót
adta elő.
Bedi Józsefné mély átéléssel szavalta el Váczi Mihály: Legenda című versét, mely után az Igazgató Úr felkérte a
résztvevőket koszorúik elhelyezésére. Ivánc Község Önkormányzata nevében Gyarmati Tibor polgármester úr és
Radicsné dr. Soós Ágnes jegyző asszony helyezték el a koszorújukat a kopjafánál, utánuk pedig a gyerekek tettek le
egy-egy szál vörös és fehér szegfűt az emlékmű elé. Az Asztaltársaság kiválasztott képviselői után az Erdészet nevében
Kutas Lajos igazgató úr és Hován Iván fő-erdőfelügyelő úr is elhelyezett egy koszorút a kopjafánál. A Szózat és az
Erdélyi himnusz közös éneklésével zárult a megemlékezés ott a helyszínen. A gyerekek – bánatukra – az iskolában
folytatták a napot. Az erdészeti vezetők és a TIT Asztaltársaság tagjai Rátóton további rendezvényeken is
megemlékeztek hőseinkről.
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„Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak!”
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
Az 1956. október 23-án, Budapesten zajlott események híre Iváncra is eljutott pár napon belül.
„A forradalom fásult, közönyös állapotból rázta fel a falut. 1956.
október 26-án pénteken még minden a megszokott képet mutatta: az
emberek búzát vetettek, szekéren behordták a kukoricaszárat a
mezőről. Kora délután hatalmas csörömpölés hallatszott a kocsma
környékéről. Négy maráci fiatal póznákkal leverte a földműves
szövetkezet épületének tűzfaláról a vörös csillagot. Iváncon talán csak
ekkor ébredtek rá, hogy kitört a forradalom. Csődület támadt az épület
körül.
Időközben megérkezett Budapestről a faluból elszármazott Subosits
Gyula MÁV-dolgozó, aki a későbbiekben a forradalom helyi
elindítója, szervezője lett. Első kézből tájékoztatott a pesti
eseményekről, azoknak aktív részese volt.” /Benczik Gyula/
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját méltó módon ünnepelhettük településünkön 2016.október
23-án, vasárnap. A hat évtizeddel ezelőtti események főszereplői sajnos már nem lehettek részesei az ivánci
Büszkeségpont felállításának. Egy történelmi arcképcsarnokot hoztunk létre, így - igaz csak - képekben voltak velünk az
ünnepi pillanatokban.
Ünnepi szentmisével kezdődött a megemlékezés, ahol három különös -1956-hoz köthető - időrendi hasonlóság kapott
hangsúlyt.
Szigeti József plébános az ivánci forradalmi események egyik fő alakja, szervezője 110 éve, 1906. október 22-én
született. Közel két évtizedig volt ivánci plébános. 1956 novemberében kellett menekülnie a megtorlás elől külföldre.
Szívgárda szervezetet alapított, közbenjárásával iskola épült.
Dr. Nemes Vazul plébános ugyancsak 1906-ban született, október 30-án. 1957-től ő is közel 20 évig volt szeretett
plébánosa a falunak.
Gróf Sigray Margit 1986. október 23-án halt meg.
A főoltár előtt helyeztük el képeiket egy virágkoszorú közepére.
A szentmise elején zászlószentelés tanúi lehettek a résztvevők. Az emlékév tiszteletének adózva készült zászló,
valamint a főoltár szentélyének jobb illetve bal oldalán került kihelyezésre egy-egy nagyobb méretű, függőleges
kialakítású selyemlobogó.
Mindkét zászló szimbolikus értéket közvetít felénk. A templomunk bal oldalhajójában elhelyezkedő festmény adta az
ihletet. A műalkotás hűen ábrázolja Szent István királyunkat, amint felajánlja a Szent Koronát, országunkat a Szűzanya
pártfogásába. Ezt megerősítve ajánlottuk fel a két díszzászlót hazánk és településünk védelmére, megóvására a rá
leselkedő veszélyektől. Egy nemzeti színű, közepén a történelmi Magyarország címere, melyet két angyal tart, valamint
egy fehér színű, közepén a község címerét tartó két angyalt ábrázoló zászló készült.
Az ünnepi szentmise után a templomkertbe vonultak az emlékezők, ahol kialakításra került Büszkeségpontunk. Ünnepi
köszöntő beszéd, vers hangzott el. Ezután helyi fiatalok olvasták fel a 60 évvel ezelőtti eseményeket időrendbe téve.
Hat évtizeddel ezelőtt Tompa Mihály A madár fiaihoz című költeményét a templom lépcsőjén szavalták el. A vers
megzenésített változata tette emelkedetté az ünnep perceit az emlékmű leleplezésekor.
Koszorút az önkormányzaton kívül a helyi Egyházközség valamint a településen aktívan működő civil szervezetek - a
Sigray Margit Egyesület, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Polgárőrség és a Sportegyesület - vezetői helyeztek el.
Az emlékmű köré az egykori résztvevők unokái, leszármazottai álltak, kezükben a kopjafán felsoroltak fényképével.
Lélekemelő pillanat volt, ahogy a Büszkeségpont köré elhelyezték a résztvevők fényképeit majd mécseseket és
gyertyákat gyújtottak.
Az egykori események hozzátartozóinak és a műsorban szereplőknek a rendezvény végén átadásra kerültek az emlékév
hivatalos logojával emblémázott ajándéktárgyak és emléklapok.
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Idősek Napja Iváncon
Iváncon már évek óta általában november hónapban kerül megrendezésre az Idősek Napi ünnepség.
Ivánc polgármestere, Gyarmati Tibor idén a neves Tóth Éva és Leblanc Győző operaénekesek személyében
gondoskodott sztárfellépőkről az Idősek szórakoztatására, ezért a rendezvény időpontjával hozzájuk alkalmazkodtunk.
Az ünnepséget Gyarmati Flóra indította el Csider Sándor versével. Gyarmati Tibor polgármester úr köszöntötte az
időseket, majd az óvodások műsora következett. Utánuk az iskolások verseket és két jelenetet is előadtak a generációs
különbségekről.
A színpadi szereplést követően a gyerekek egy-egy szál szegfűt ajándékoztak az időseknek,
majd felálltak a színpad elé, hogy előadják az Ivánci Népdalkörrel közösen begyakorolt „Régi
mesékre emlékszel-e még” című éneket. Az Ivánci Népdalkör önállóan is énekelt a
meghívottaknak, a magyarra fordított „Álmod, ha nincs” című dal az Abba egykori slágere volt.
Ezután Csider Sándor költő, tanár tartott egy kis bemutatót Álomút című verseskötetéből.
A jelenlévők ezúttal nem a szokásos debrecenit és virslit, hanem Vass József által készített
egytálételt kaptak, majd süteményt, melyet a falubeli asszonyok sütöttek és ajánlottak fel.
A polgármester úr ilyenkor mindig felköszönti a település 3 legidősebb lakóját, de most egyikük sem tudott részt venni
a rendezvényen. Ezért amíg az egytálételt fogyasztották a jelenlévők, addig a polgármester úr személyesen felkereste a
3 legidősebb ivánci lakost, s otthonukban köszöntötte fel őket.
A sztárvendégek időben megérkeztek: Tóth Éva és Leblanc Győző szép opera-, operett
dalokat és ismert nótákat adtak elő. Sokan énekeltek velük együtt a résztvevők közül
is. Tartottak egy kis kívánság-műsort is, amikor a jelenlévők által kért dalokat
énekelték el. Ez nagyon tetszett mindenkinek, érkeztek is sorban a kérések. Végül a
polgármester úr kérte a Székely Himnuszt a neves művészpártól zárásként, s mindenki
felállt és együtt énekelte ezt a szép dalt. Nagyon megható pillanatok voltak. A délután
beszélgetéssel zárult, majd az önkormányzat kisbusza gondoskodott a résztvevők
hazaszállításáról is.

Változások az Ivánci Postán
Egy korábbi számunkban (Ivánci Jelen 6. szám) már bemutattuk az ivánci posta dolgozóit és szolgáltatásait, de azóta
történtek és még lesznek változások.
Zsohár Tiborné, Kató az év elején nyugdíjba ment, helyére Magyar Mónika került felvételre kézbesítőnek. Mónika
szépen megismerte már településünk lakóit, s a munka gyakorlati részét is sikerült elsajátítania az eltelt időszakban.
Ám újabb változás következik: februártól ugyanis Pungor Szilvia, jelenlegi postavezető más pályán szeretné folytatni
munkásságát.
Szilvia 1994 óta, 22 éve az ivánci posta vezetője. Csupán a gyermeke születésekor hiányzott hosszabb ideig. A postára
betérőket nem csak ügyfeleknek tekinti, őszinte kedvességével sok baráti kapcsolatot kialakított a helyiekkel. Ezért
sokan szomorúan vették tudomásul, hogy távozik az ivánci posta vezetői székéből, de mindenki a legjobbakat kívánja
neki az új kihívásokhoz. „Gyermekkori álmomat szeretném valóra váltani, gyerekekkel szeretnék foglalkozni” – árulta el
Szilvia, aki már el is kezdte képezni magát, hogy célját megvalósíthassa.
Távozása után a postavezetői feladatokat Magyar Mónika látja majd el, de ezt már sokan tudják, hiszen néhány hete
meg is kezdte a betanulási időszakot. A másik kézbesítő személyében és munkájában nem lesz módosítás, Gérnyi
Ferenc továbbra is ugyanazokra a címekre hordja a postai küldeményeket, mint eddig. Állandó kézbesítő helyettesként
Szabó Ellát is ismeri már mindenki, de hogy az új kézbesítő ki lesz Mónika helyett, az egyelőre maradjon titok, de
biztosan sokan örülni fognak neki is.
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Beszámoló az Önkormányzat elmúlt egy évi tevékenységéről
Jövő évi változásokról, célkitűzésekről
Tisztelt Ivánciak!
Fogadják e tájékoztató jellegű beszámolót Ivánc Község Önkormányzatának 2016 évi munkájáról. A Képviselő-testület
2016. december 8-án tartott közmeghallgatásán csak kevesen voltak jelen. Ugyanakkor nagyon sok dezinformáció
terjed a faluban különböző fórumokon az önkormányzati munka megítélése terén. Az évi közmeghallgatáson kívül
képviselőtársaimmal együtt szívesen rendelkezésre állunk minden Iváncot érintő kérdésben.
Közös Hivatal
Ivánc Község Önkormányzata feladatai, ügyei ellátását 2016. évben is az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal végezte
a közös hivatalt létrehozó további 6 település ügyeivel együtt.
A közös hivatal 2016. évben 36,182 millió forint előirányzaton belül gazdálkodott, a hivatal költségvetését nem kellett
kiegészítenie az önkormányzatoknak. A közös hivatal 2017. évi költségvetésének tervezése folyamatban van,
várhatóan december hónapban elfogadásra kerül. Személyi változások közös hivatalnál egy fő, a jegyző
vonatkozásában történt, a közös hivatalt vezető új jegyző Radicsné Dr. Soós Ágnes, 2016. február hónapban állt
munkába.
Óvodai nevelés
2016. évben is feladatellátási szerződés/megállapodás keretében kerül ellátásra az óvodai nevelés, a Csákánydoroszló
Község Önkormányzata által fenntartott Csaba József Általános Művelődési Központ ivánci tagóvodájának
működésével. A tagóvoda fenntartásának finanszírozása a 2016. évben 2.223.370,- Ft összegű járulás, melyből
926.404, Ft került kifizetésre, a fennmaradó összeget a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás
pályázat keretében igényeltük meg, s így kívánjuk kifizetni. A tagóvoda fenntartása a 2017-ben jelentős
többletköltséggel fog járni (tagóvoda 2 fő közalkalmazottjának nyugdíjba vonulása: felmentési idő illetőleg a jubileumi
jutalom kifizetése az Önkormányzatot terheli).
Egészségügyi alapellátások:
A fogorvosi alapellátási körzet tekintetében Csákánydoroszlóhoz tartozik a község, a működési költségekhez 146.850,Ft összegben kell hozzájárulnia az Önkormányzatnak az idei évre lakosságarányosan.
A védőnői szolgálat idén is, Vasalja központtal - Vasalja Község Önkormányzatának fenntartásában - feladatellátási
szerződés keretében került ellátásra. A feladatellátás finanszírozásához szintén gyermeklétszám arányosan
Önkormányzatunknak 279 ezer forintot kell fizetnie Vasalja Község 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. 2016. évben 800,- Ft/fő/év összesen 542.400,- Ft
tagdíjat kellett fizetni a feladatellátásért. Az összeg felét szintén a rendkívüli önkormányzati pályázaton fizeti meg az
önkormányzat.
A Társulás már jelezte, illetőleg elfogadásra is került a társulási tagok részéről, hogy a 2017. évre az állami feladatfinanszírozás csökkenése miatt emelkedni fog a tagdíj, melyet az Önkormányzat fizet. A tagdíj összege 1.200, Ft/fő/évre módosul. Továbbá előreláthatóan a térítési díjak is emelkedni fognak a 2017-ben, melyet az amúgy is szociálisan
hátrányos helyzetben lévő ellátottaktól a társulási tervek szerint az önkormányzatok átvállalják, ez plusz költséget jelent
az Önkormányzatnak, erre vonatkozó döntés jövő év elején várható.
A háziorvosi ügyeleti alapellátást 2016. március 31-ig az Országos Mentőszolgálat látta el. A szerződés a
mentőszolgálattal felmondásra került, mert a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás által működtetett
háziorvosi ügyeleti szolgáltatásért jóval kevesebbet kell fizetnie az Önkormányzatnak. A feladatellátási szerződés
alapján a díja 68,- Ft/fő/év, eddig 139.536,- Ft-ot kellett kifizetni, amely szintén a rendkívüli pályázatból kerül
finanszírozásra.
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Szolgáltatók
A belső ellenőrzési feladatok kötelező feladatait külső szervezet a Szántó és Társa Bt. látja el, illetőleg a lejáró
szerződés velük kerül meghosszabbításra. A belső ellenőrzés költségei mind a hét település vonatkozásában a közös
hivatal költségvetését terheli.
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére 2015. évben is 600,- Ft/fő/év
összegű - működési és fejlesztési - hozzájárulást kellett megfizetni, összesen 418.800,- Ft összegben. A Társulás
tájékoztatása szerint a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére vonatkozó koncepciót sajnálatos módon nem
tudja a Társulás megvalósítani a jogszabályi környezet változása miatt. Ígéretük szerint mindent megtesznek azért,
hogy a megvalósult beruházás működése megkezdődhessen. (Hulladékudvar, szelektív gyűjtőszigetek)
A települési kommunális szilárd hulladék elszállítása céljából a Müllex Körmend Közszolgáltató Kft. közszolgáltatóval a
2016. évre kötött szerződés december végén lejár. A 2017. évi közszolgáltatásra vonatkozó ajánlattételi felhívást
(pályázatot) tett közzé az Önkormányzat a térségben működő közszolgáltatók felé.
A kommunális szilárd hulladékok összegyűjtésére és elszállítására remélhetőleg sor kerül 2017. január 1. napjától
közszolgáltatási szerződés megkötésére, valószínűsíthetően soproni illetőségű közszolgáltatóval. Év végéig
természetesen tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat a változások bevezetéséről.
Év közben szerződésmódosításra került sor a 2016. április 1-étől bekövetkezett jogszabályi változások miatt. A
díjbeszedéssel, a kintlévőségek kezelésével és a szolgáltatási díj megfizetésével kapcsolatos jogköröket a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. látja el. A lakosság tőlük kapja a befizetendő csekkeket, illetőleg
részükre kell megfizetni a szolgáltatás díját.
A folyékony hulladék elszállítását szőcei VASI JA-SA Kft. végzi közszolgáltatóként, a vele kötött szerződés 2017.
decemberéig szól.
Az Őrségi Vízrendezési és Talajvízvédelmi Társulás az idei esztendőre kért Önkormányzattól hozzájárulást összege
108 ezer forint volt, melyet az Önkormányzat kifizetett. Ennek ellenértéke, gépi földmunkába a településen befektetésre
kerül.
Közfoglalkoztatás
Az Önkormányzat 2016. évben is részt vett a közfoglalkoztatásban 6 fő közfoglalkoztatottal, továbbá 2 fő kulturális
közfoglalkoztatott segít a közművelődés területén.
A közfoglalkoztatás keretében a zöldfelületek karbantartása mellett intézményekben történtek állagmegóvást segítő
munkák. A Művelődési ház, Iskola, parketta felülete újult meg. Az Önkormányzati hivatal ügyterei hosszú évtizedek után
szépültek meg. Teljes csiszolás, lakkozás, festés, járólapozás és a nagy tárgyalóban laminált padlóburkolat került
elhelyezésre. Turistaház szalagparkettája is újra lett lakkozva, ezért a községben tartott időszakos vásárok helyszíne a
Művelődési ház északi verandáján lesz. Ugyanitt az épület hátsó bejárata kapott szilárd burkolatot, valamint parkoló
került kialakításra.
Pályázatok a 2016. évben
Az Önkormányzat 2016. évben több EU-s pályázatot is benyújtott, illetőleg konzorciumi partnerként vesz részt több
pályázatban:
- A legnagyobb beruházású pályázat a KEHOP -2.2.2 Ivánc község szennyvízelvezetése és tisztítása” című
pályázat, amely támogatásban részesült, a szerződéskötés folyamatban van. A következő évben a tervezés és
háttérmunkálatok után tényleges munkafolyamatok indulnak a szennyvízhálózat rekonstrukcióját és az új
-

-

befogadó tisztító műtárgy elkészültét illetően.
Óvoda pályázat: TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázat, célja az ivánci tagóvoda épületének energetikai
korszerűsítése, teljes fejlesztése. A projekthez önerő szükséges (orvosi rendelő), melynek mértéke kb.
8.300.000,-Ft. A kiírás szerint csak az óvoda épület, udvar fejlesztése lehet, de mivel egy épületegységről
beszélünk, a rendelő felújítása sem maradhat el. Ezt a pénzeszközt elkülönítettük, kifejezetten a vállalt önrész
megléte miatt.
Templom felújítási pályázat: „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés" című, VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati
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felhívásra a csákánydoroszlói egyházközség nyújthatta be támogatási kérelmét, az Önkormányzat konzorciumi
partnerként vesz részt benne maximum 3.000.000,- Ft önerő mértékéig, a pályázat célja az ivánci Szent Miklós
rk. templom külső homlokzati felújítása
-

-

-

-

-

ASP csatlakozási pályázat - elnyert támogatás 6.000.000,- az Önkormányzatok az ASP rendszerhez való
kötelező csatlakozásának elősegítésére került a pályázat kiírásra, a rendszerhez való csatlakozáshoz
szükséges eszközökre és informatikai rendszer átállítására, az önkormányzati dolgozók oktatására kell
felhasználni a támogatást
„Büszkeségpont” kialakítása. Az 1956-os forradalom 60. évfordulójának tiszteletére, az 56-os Emlékbizottság
felhívására hirdetett pályázaton 998 400 Ft támogatásra nyújtott be támogatási igényt az önkormányzat. A
méltó megemlékezésen újabb történelmi emlékhely létesült a településen.
Gulág pályázat: Emlékmű felállítása a Szovjetunióba elhurcolt Ivánci lakosok emlékére - elnyert támogatás:
680.176,- Ft A témakörhöz kapcsolódó pályázat célja emléktáblák elhelyezése minden olyan érintett
településen, ahonnan áldozatokat hurcoltak el politikai fogolyként, vagy kényszermunkára. Az átadó ünnepség
2017. február 25-én lesz.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b), és c)
pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szolgáló pályázati felhívásra
benyújtott kérelem, melynek célja belterületi utak, járdák felújítása volt, sajnos nem lett nyertes a pályázat.
Települési rendkívüli támogatást december hónapban 2.2 millió Ft összegben nyert Önkormányzatunk a
Belügyminisztériumtól, melyet szociális feladatellátásra használunk fel.

Aktuális pénzügyi helyzet
Az Önkormányzat pénzügyi helyzete jelenleg stabil, a 2016. évi költségvetésben hiány nem lesz, az Önkormányzat
lekötött pénzbetétjének összege 14.311.523,- Ft.
Azonban a 2017. évben rendkívüli kiadásai lesznek az Önkormányzatnak (nyugdíjaztatások okán), a kiadások várható
összege közel 7.000.000,- Ft lesz. Ezért az Önkormányzatnak a 2017-es évben költségvetési kiadásait a lehető
legkisebb mértékre kell visszaszorítania a fizetésképtelenség elkerülése érdekében.
Ingatlanok bérbeadásából, bérleti díjakból közel 4.000.000,- Ft bevétele volt az Önkormányzatnak 2016-os évben.
Az idei évben is több civil szervezet kapott támogatást az Önkormányzattól közel 1.2 millió forintos keretből
Helyi adók:
Kommunális adót 246 fő adózó fizetett 2016. évben összesen 1.731.449,- Ft összegben. A gépjárműadót 163 fő adózó
fizette be, az abból származó bevétel (40%-a illeti meg az Önkormányzatot) 1.009.049,- Ft. Helyi iparűzési adót 51
adózó fizetett, 4.826.818,- Ft összegben. Önellenőrzési pótlékot 35.066,- Ft összegben, bírságot 5.220,- Ft összegben
fizettek be az adózók. Az adóhátralékok behajtása folyamatos.
Szociális ellátások - települési támogatások
A 2015. évben történt jogszabályi változások következtében önkormányzati rendelet megalkotásával bevezetésre került
települési támogatások keretében:
- Gyermeknevelést segítő települési támogatás összegét gyermekenként 10.000,- Ft-ban határozta meg a
testület az idei évben. Augusztus hónapban az igényt benyújtó családok részére (71 gyermeknek) 710.000,- Ft
támogatás került kifizetésre
A szociális rendelet módosításával a gyermeknevelési támogatás igénybevételére ezentúl évente kétszer lesz
lehetőség. Az augusztusi támogatáson kívül december közepéig is lehet benyújtani támogatási kérelmet

-

gyermeknevelést segítő támogatásra, az Önkormányzat a mindenkori költségvetés függvényében nyújt
támogatást.
Időskorúak támogatása szintén 10.000,- Ft összegben került meghatározásra, 86 időskorú ivánci lakos részére
került kifizetésre a támogatás, 860.000,- Ft összegben.
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Rendkívüli települési támogatást: 4 család részére állapított meg rendkívüli települési támogatást az
Önkormányzat, melynek formái az alábbiak:
 természetbeni támogatás

-




élelmiszercsomagot 10.000,- Ft értékben,
elmaradt közüzemi számlák rendezéseként 43.935,- Ft értékben,




1 adag szociális étkeztetés díjának megfizetése 6 hónapon keresztül havonta 10.295,- Ft értékben,
pénzbeli támogatásként: 2 család részére 40.000,- illetve 50.000 Ft

A fenti négy családból egy család részére megítélt rendkívüli települési támogatás 100.000,- Ft összegben,
természetbeni juttatásként elmaradt közüzemi számlák befizetésével történt.
Temetési támogatás: 6 fő kérelmező részére került megállapításra, kérelmezőnként 10.000,- Ft összegben.
(összesen: 60.000,- Ft)
Köztemetés: két elhunyt köztemetéséről intézkedett az Önkormányzat, összesen 215.000,- Ft összeget fizetett
az Önkormányzat a köztemetésekért
Mikulás napi támogatás: ajándékcsomag formájában 35.370,- Ft összegben
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat: keretében a 2015/2016. II. félévére és 2016/2017. I. félévére 2 fő részére
(6.000,- és 4.000,- Ft/hó) összesen: 100.000,- Ft támogatás
Arany János ösztöndíjprogram: a szociális rendeletünk kiegészítésre került az Arany János
ösztöndíjprogrammal is, amely a középiskolába menő tehetséges gyerekeket kívánja támogatni az
Önkormányzat a mindenkori költségvetés függvényében.

Visszavásárlásra került a Ivánc 307/4 hrsz-ú ingatlan (iskolakert patak feletti, keleti oldala) 603.500,- Ft összegben.
Egyebek
 év elején a Képviselő-testület










Kresznerics Ferenc Díjat alapított és a község nagyrabecsülése jeléül

elismerésben részesítette László Gézánét, Homolka Ottónét és Gyarmati Tibornét
a 2016-os évben az Önkormányzattól távozott 1 fő munkavállaló, és 2 fő új munkavállalóval bővült az állományi
létszám: takarítói munkakörben dolgozik 4 órában Szabó Ella, valamint településüzemeltető-karbantartó
munkakört tölt be Jakabné Bozsik Ilona nyár eleje óta.
Az Önkormányzat igény szerint elszállította mammográfiai vizsgálatra az érintett asszonyokat.
TE SZEDD mozgalom keretében hulladékgyűjtő akcióban vett részt az Önkormányzat, az iskolás gyerekek is
segítettek a szemétszedésben, sajnos több illegális szemétlerakó hely is felderítésre került a szemétszedés
során.
A kötelező eboltásokra az idén is biztosított helyben lehetőséget az Önkormányzat, tekintettel arra, hogy a
községben gondot okoznak a kóborolni hagyott kutyák, fényképes adatbázis készült a kutyaoltás alkalmával,
mely alapján beazonosíthatóak a kóborolni hagyott ebek.
Lomtalanítás október hónapban megtörtént.
Magyar Államkincstár ellenőrzést folytatott le működési támogatásra vonatkozóan, valamint a kulturális és
könyvtári szolgáltatások normatívájának ellenőrzése kapcsán. Az ellenőrzések a normatívák elköltésével
kapcsolatban hibát nem tártak fel.

Az év végi beszámoló a teljesség igénye nélkül készült. Várjuk képviselőtársaimmal az Önök észrevételeit, minden a
falu élhetőségét elősegítő megkeresést, építő kritikát. Nyitottak vagyunk mindenfajta pozitív kezdeményezésre.
Tisztelettel köszönöm meg ez évi munkájukat azoknak az Ivánciaknak, akik tisztességesen, szorgalmasan élik
mindennapjaikat. Szinte észrevétlenül teszik a dolgukat: gondozzák a házukat, ápolják környezetüket, a kerítésen kívül
is lekaszálnak, nem viszik a szemetet az erdőszélre, szelektíven gyűjtik a hulladékot, nem égetnek műanyagot sem a
kazánban sem az udvaron, gondos kutyatartók és még folytathatnám. Egyszóval KÖSZÖNÖM, hogy jó példával,
valóban ÉLHETŐ települést varázsolnak. Büszkén mondhatom, hogy nagyon sok őszinte, pozitív dicséretet kap a falu
kirándulóktól, átutazóktól, idegenektől. Bízom benne és remélem, hogy a kitartó tisztességes munka és szorgalom
2017-ben tovább erősíti a faluközösséget.
Gyarmati Tibor
polgármester
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Az Ivánci Egyházközség hírei
2016. október 14-én a Szombathelyi Székesegyházban végső búcsút vettünk Tibola Imre atyától a VasvárSzombathelyi Székeskáptalan nagyprépostjától. Az Ivánci egyházközség hívei is lerótták kegyeletüket Imre atya
ravatalánál, aki több szállal is kötődött Ivánchoz. Mindig szívesen gondolt a községünkben töltött gyermekéveire,
egyházi eseményeken való részvételére, de legfőképpen 2014 Pünkösdjén templomunkban tartott pappá
szentelésének 60. évfordulójára, vagyis a Gyémántmiséjére. Papi jelmondata tökéletesen jellemezte egész életét:
,,Szentélyedben neked szolgáltam, hogy erődet és dicsőségedet megláthassam. Mellém álltál Uram és erőt
öntöttél belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését." /Zsoltárok könyve/ Nyugodjon békében!
Az évközi 29. vasárnapi szentmisét Óra Krisztián atya - körmendi káplán- mutatta be templomunkban október
16-án.
Október 23-án az önkormányzattal közösen szerveződött az 1956-os megemlékezés. A szentmise keretében
megemlékeztünk Szigeti József volt ivánci plébános
születésének 110. év fordulójáról és az 1956-os forradalom
ivánci eseményeiben betöltött kiemelkedő szerepéről. Sigray
Margit halálának 32. évfordulója és Dr. Nemes Pál Vazul atya
születésének 110. évfordulója is a napokban volt. Az ő
tiszteletükre az oltár előtt elhelyeztük fényképeiket egy
virágkoszorú közepén. Orsos Zoltán Atya felszentelte a két új
zászlót a templomban, majd a szentmise után a
templomkertben felállított 1956-os emlékművet is megáldotta és felszentelte.
November 1-je, a Mindenszentek Főünnepe a legrangosabb ünnepeink közé tartozik. Ám az az igazság, hogy
ennek az ünnepnek a tartalma körül teljes a félreértés az ünnep körül kialakult rossz szokások miatt. Tízből
kilenc ember biztosan azt mondaná, hogy ekkor megyünk a temetőbe, a halottakra ekkor emlékezünk. Azonban
ennek az ünnepnek semmi köze nincs a temetőhöz és a halottakhoz, még kevésbé a halálhoz.
Az apostolok korától kezdve, oly nagy számban vallották meg vérükkel az Urat, hogy a sok névtelen szenteknek
nem tudtak külön-külön napot szentelni. Ezért a IV. századtól kezdve egy napot szentel Egyházunk, amikor
minden szentjéről megemlékezik. A IX. században IX. Gergely pápa november 1-jére tette az ünnepet. A
mindenszentek, tehát egy örömünnep. Azokat a szenteket - minden szentet ünnepeljük, akik eljutottak életük, és
minden emberi élet végső céljára, az örök boldogságra Isten örök Országába. Mert ezek a szentek is az Egyház
tagjai.
A holtakra, a halálra november 2-án emlékezünk, halottak napján. Mivel ezen a napon nem volt szentmise
templomunkban, ezért a november 1-i szentmise után emlékeztünk meg elhunytjainkról az altemplomban
gyertyagyújtással és közös imádsággal.
November 11-e Szent Márton ünnepe. Ő a Szombathelyi Egyházmegye fővédőszentje. Tiszteletére az évközi 33.
vasárnapi szentmisét Hegyhátszentmártonban tartottuk. A feljegyzések megemlítik segítőkészségét, jóindulatát.
Egy téli este éppen kilépett Amiens kapuján, amikor nélkülöző koldussal találkozott, akit rablók fosztottak ki és
vertek meg. Saját köpenyét kardjával kettévágta, egyik felét a koldus vállára borította. Álmában Jézus jelent meg a
koldusnak adott köpenydarabban. 361-ben Ligugében megalapította az első európai szerzetes kolostort. 371-ben
Tours püspökévé választották meg, ő azonban tiltakozott megválasztása ellen. Fontos hittérítő munkát végzett, a
pogány falvak nagy részét megtérítette. Életét csodák és gyógyulások kísérték. Hivatását haláláig kitartóan
gyakorolta.
November 27-én volt Advent első vasárnapja. Az adventi készület hagyománya szerint lelkileg a keresztények
már a karácsonyra, Krisztus megszületésének ünnepére készültek az ünnepet megelőző hat héten keresztül.
Ebből rövidült le a négy vasárnapot átívelő adventi időszak.
A hagyományos adventi koszorú – melyet három lila és egy rózsaszín gyertya díszít -, a közös karácsonyvárást
segíti, melyet nemcsak a templomban, hanem a családokban és más közösségekben is elkészítenek. A gyertyák
színe szimbolikus jelentőséggel bír: a lila a bűnbánatra, a rózsaszín az örömre utal. Az adventi időszakban a
templomi oltárokat nem díszítik virággal, az orgona csak az énekek kíséretére szorítkozik, a miséző pap
violaszínű miseruhát ölt. Az advent egyik kedvelt szokása még a keresztény családok közös Szent Család-járása.
Ennek során egy kisebb közösség tagjai vagy több család gyűlnek össze hétről hétre más otthonban a Szűz Máriát,
Szent Józsefet és a gyermek Jézust ábrázoló kép előtt, hogy együtt imádkozzanak.
Az adventi előkészület során a böjtölés és bűnbánat mellett tettekben megnyilvánuló jó cselekedetekkel is
készülünk az ünnepre. Ebben az időszakban még inkább figyelünk a körülöttünk élő elesettekre. A hétköznapi
jótettek mellett a Karitász szervezetek akcióihoz csatlakozva is segíthetünk a rászorulókon. Templomunkban is
gyűjtöttünk tartós élelmiszereket a rászorulók részére.
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Advent 3. vasárnapján az ünnepi szentmise bevezető részében megemlékeztünk Brenner János volt rábakethelyi
káplán vértanú haláláról, az adventi koszorún és emlékhelyén meggyújtottuk a
vértanúságot jelképező piros gyertyát, ezzel ünnepélyesen megnyitottuk a
,,Brenner János Emlékévet", melyet a Szombathelyi Egyházmegye és annak
Kormányzója 2016. december 17- 2017. december 15. közötti időre hirdetett
meg.
Brenner János 1931. december 27-én született Szombathelyen, mélyen vallásos
családban, ahol mindhárom fiúból pap lett. Jánost 1955. június 19-én
szentelték pappá. Az újmisés papot püspöke Rábakethelyre küldte káplánnak,
ahol buzgó lelkipásztori tevékenységet fejtett ki, sokat foglalkozott a
fiatalokkal. Mindez kiváltotta az egyházüldöző hatalom rosszallását, ami az 1956-os forradalmat követő
megtorlások közepette csak fokozódott.
Brenner Jánost 1957. december 15-én, szombat éjjel sürgős betegellátás ürügyén kicsalták plébániai lakásából,
ahol másnapi prédikációjára készült. Kísérőjével a gyalogúton indult el Zsida község felé. A két falu között
megtámadták és kegyetlen brutalitással 32 késszúrást ejtettek rajta. A fiatal káplán meghalt. Sírján újmisés
jelmondata olvasható: „Az Isten-szeretőknek minden javukra válik!”
A halálát követő nyomozás során megpróbálták megfélemlíteni a környék lakosságát, mint ahogy valószínűleg a
gyilkosságnak is ez lehetett a valódi célja. A fiatal pap emlékét azonban nem lehetett kitörölni, tisztelete egyre
erősödött. A „magyar Tarzíciusz” vértanúságának helyén, Rábakethely és Zsida határában 1989-ben felépült az
életáldozatának emléket állító Jó Pásztor-kápolna.
Fritz Attila
Ivánci Egyházközség elnöke

Az ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója
Szeptember 27-én a Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság megyei ellenőrző gyakorlatot tartott
Csákánydoroszlóban, a Fővárosi Önkormányzat Értelmi
Fogyatékosok Otthonában.
A szimulációs gyakorlaton villámcsapás által okozott tűz
keletkezett és az elektromos vezetékrendszer is károsodott,
amelynek következtében az egyik betegszoba bútorzata
lángra kapott. A riasztás után az ivánci önkéntes és
szentgotthárdi hivatásos tűzoltók értek a helyszínre
elsőként, majd a körmendi, szombathelyi és zalaegerszegi
hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti
szolgálat, illetve a katasztrófavédelmi mobil labor is
megérkezett. A valóságban is előfordulhat ilyen tűzeset,
melyre ez a gyakorlat felkészíti a tűzoltókat. Miközben a
tüzet oltják, az épületben rekedt emberek mentését is
biztonságosan végre kell hajtani. A tűzoltásvezető hangolja
össze és irányítja a helyszínen ezeket a feladatokat, melyek
egy valódi tűzeset kapcsán segítséget jelenthetnek a
megszerzett tapasztalatokkal. Pajor László tűzoltó alezredes
„Megfelelt” minősítéssel értékelte a gyakorlatot.
2016. október 8-án Szombathely Fő terén tartották meg a II.
Vas megyei tűzoltó találkozót a hivatásos, önkormányzati és
önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai. Jelképesen elültettek
közösen egy facsemetét, melynek tövébe minden résztvevő
hozott a saját településéről egy-egy befőttes üvegnyi földet
az összetartozást és az összefogást szimbolizálva. Hiszen
mindannyiukat egy cél vezérel: a Vas megyében élők
biztonságának szavatolása. A köszöntő beszédek után
látványos bemutatókat tartottak a lánglovagok a
jelenlévőknek, akik az új vasi tűzoltóautót is
megtekinthették. A magyar gyártású gépjármű Győrben

készült, 6 ember szállítására alkalmas, 4 ezer liter vizet lehet
vele vinni és összkerék meghajtású. De szinte minden
szervezet felvonultatta
saját
járművét,
ennyiféle
tűzoltóautót ritkán látni egy helyen, és a szirénák ezúttal
nem bajt jeleztek.
Az ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai október 13-án
mély fájdalommal kísérték utolsó útjára Babos József
parancsnokot, aki súlyos betegség után életének 59. évében
elhunyt. Temetésén tiszteletüket tették a Vas Megyei
Katasztrófavédelem és a Vas Megyei Szent Flórián Szövetség
vezetői, valamint a Körmendhez tartozó Öte vezetők és
önkéntes tűzoltó bajtársak. Nyugodjon békében!
Október 23-án részt vettünk a Forradalom 60-dik
évfordulójának ünnepén.
November 11-én fakidőlésekhez vonultunk.
November 18-án köztemetést végeztünk.
December 19-én Az Országos Katasztrófavédelmi
Igazgatóság és a Tűzoltó Szövetség által kiírt pályázaton az
alábbi tűzoltó védő- és technikai eszközöket nyertük:
- 1db benzinmotoros láncfűrészt
- 2db mászó-övet, hozzá mentő köteleket
- 4 db tűzoltó védőkámzsát
- 2-2 db hordozható habbal és ABC porral oltó készüléket
- 6 db terelő kúpot
- szívó és nyomóoldali szakfelszereléseket;
továbbá beszereztünk 14 garnitúra társasági ruhát.

Fritz József
elnök
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Őrség-Goričkó-Raab Mentőcsoport
Szeptember 23-án az Őrség-Goričkó-Raab Mentőcsoport állománya éves riasztási gyakorlaton vett részt Magyarlakon. A riasztási
gyakorlat célja, hogy ellenőrizzék a mentőcsoport tagjai az előírt normaidő alatt képesek-e elérni a készenlétet. Vagyis ha
szükséges, meghatározott létszámmal és felszereltséggel meg tudnak jelenni az erre kijelölt helyen, és segítséget tudnak nyújtani.
A gyakorlat sikeresen zárult Fritz József mentőcsoport parancsnok vezetésével. Majd azt követően a híradó eszközök használatáról
és a hírforgalmazás szabályairól szóló képzésen vettek részt a tagok, melyet Poór Balázs Alezredes VasKatVed Polgári védelmi
Főfelügyelő, Horváth Tibor tűzoltó ezredes, a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelője és Kovács
Balázs tűzoltó őrnagy, a Körmendi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnoka tartott. A megye további 6 önkéntes
mentőcsoportja is részt vesz a riasztási gyakorlaton, hogy felkészültségüket és elhivatottságukat tanusítsák.
A mentőcsoport is nyert az OKF-es pályázatán közel 2,5millió forint értében eszközöket és ruházatot.
Fritz József
parancsnok
Ez úton kívánok mindenkinek Áldott Békés Karácsonyt és
Eredményekben Gazdag Boldog Új esztendőt!!!
„Istennek dicsőség, embernek segítség!!!”
Tisztelettel: Fritz József

A LAKÁSTÜZEK MEGELŐZÉSE KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS IDEJÉN
Az adventi időszakban ugrásszerűen megnő a lakástüzek száma, ezért a katasztrófavédelem és a Vas Megyei Tűzmegelőzési
Bizottság felhívja az emberek figyelmét a magukra hagyott égő gyertyák, adventi koszorúk, csillagszórók és a konyhában kialakuló
tüzek veszélyeire!
Az otthon keletkező tüzek jelentős százaléka a konyhában alakul ki, ezért elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk néhány
alapvető szabállyal, így például azzal, hogy az égő olajat tilos vízzel oltani. Ilyenkor az égő lábosra, olajsütőre fedőt tegyünk – így
az égés azonnal megszűnik –, majd elzárjuk a tűzhelyet. Egy másik hasznos módszer, ha a kereskedelmi forgalomban kapható
lángmentesített takaróval fedjük le az égő edényt. Az ideális persze az lenne, ha a konyhában készenlétben tartanánk olyan
tűzoltó készüléket, amellyel a konyhában keletkező kisebb tűz biztonsággal eloltható.
A lakás más helyiségeiben kialakuló tűz a textíliákon és a karácsonyfán keresztül nagyon rövid idő alatt jelentős méretűvé nőhet.
Itt is megpróbálhatjuk a kisebb tüzeket eloltani, amennyiben az meghaladja a képességeinket, haladéktalanul értesítsük a
tűzoltókat a 105-ös vagy a 112-es telefonszámon, majd a tűz által érintett helyiséget elhagyva az ajtót tegyük be magunk után!
Mindig tartsuk szem előtt, hogy az adventi koszorú, a karácsonyfa, a hangulatvilágítás,
a nem biztonságos égősor és a tűzhelyen felejtett étel a legkisebb óvatlanság esetén is könnyedén tüzet okozhat!

I. Országos Polgárőr Környezetvédelmi Konferencia
December 9-én, Szombathelyen került megrendezésre az I. Országos Polgárőr Környezetvédelmi Konferencia. A
konferencia témája a környezet- és természetvédelmi feladatok ellátása, a polgárőrség társszervezetekkel és szakmai
szervezetekkel történő együttműködési területeinek bemutatása volt. A polgárőrök által a parlagfű visszaszorítása
érdekében végzett tevékenységük és a kutyás szolgálat ellátás országos elterjesztése is napirenden volt.
A konferencián jelen volt dr. Barnucz Szilvia, az Országos Polgárőr Szövetség főigazgatója, Majthényi László, a Vas megyei
közgyűlés elnöke, Harangozó Bertalan, a Vas Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja. Első előadóként V. Németh
Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár szólt a résztvevőkhöz. Kiemelte a
Földművelésügyi Minisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség stratégiai partneri együttműködését. Méltatta a
polgárőrök környezet- és természetvédelem területén végzett tevékenységét: az illegális hulladék lerakó helyek felderítését,
az orvhalászat és az illegális fakitermelés visszaszorítását, valamint a természetvédelmi őrszolgálatot és a
szemléletformálásért végzett tevékenységüket is megemlítve. A két szervezet együttműködésének jövőbeni tervei között
szerepel a légszennyezés visszaszorítása és a magyar kutyafajták népszerűsítése is, mondta el az Államtitkár úr.
Az Országos Polgárőr Szövetség környezetvédelmi alelnöke, Erdős Viktória összefoglalta a „Polgárőrök a Parlagfűmentes
Településekért” program keretében elvégzett tevékenységeket. Kiemelten beszélt a Földművelésügyi Minisztérium nyertes
pályázati támogatásából megvásárolt eszközök jelentőségéről. Szintén a pályázati támogatásnak köszönhető a
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szemléletformáló kampány, amelynek népszerűsítésében ifjú élsportolók segítettek. A parlagfű visszaszorítására indított
program együttműködő szervezetei a Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Magyar
Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara és a Nemzeti Közegészségügyi Központ. Az Országos Rendőrfőkapitánysággal már egyeztetések folynak a polgárőrök kutyával történő szolgálatellátásának országos beindításáról.
Jelenleg kilenc megyében, 16 egyesületnél, 27 kutyával már folyik bűnmegelőzési célú kutyás szolgálatellátás, de az előzetes
igényfelmérések alapján további egyesületek csatlakoznának a programhoz.
Dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke a prevenció jelentőségét hangsúlyozta a környezetvédelem
vonatkozásában. Felajánlotta a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács szakmai és technikai segítségét.
A rendőrség támogatja a polgárőrök kutyával történő figyelő szolgálatának országos szintű bevezetését – mondta el Lakatos
Tibor rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Főosztályának vezetője. Szintén támogatott
elképzelés, hogy a polgárőrök nyomkövető kutyákkal is láthassanak el szolgálatot, ezek a kutyák ugyanis az eltűnt személyek
keresésében tudnak hatékonyan segíteni.
Bedi Ákos, a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke bemutatta a Vas megyében elindított mintaprogramot,
melynek keretében, már végeznek bűnmegelőzési célú figyelőszolgálatot erre a célra kiképzett kutyával. Előadásának
részeként a terembe érkezett Biczó Péter a Körmendi Polgárőr Egyesület alelnöke, és németjuhász fajtájú kutyája, Bugsy,
akik bemutatták, hogy egy jól képzett eb remek társa lehet a polgárőrnek.
Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vám- és pénzügyőri szakmai szakfőigazgatója
és Bogotyán Róbert büntetés-végrehajtási ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Fogvatartási
Ügyek szolgálatvezetője a környezetvédelem területén a polgárőrséggel történő együttműködés lehetőségeiről tartott
előadást.
Gábriel Géza, a Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc Felügyeletért felelős Államtitkárság Főosztályának helyettesvezetője előadásában a parlagfű gyomnövényként történő elterjedéséről, visszaszorítása érdekében tett hatósági
intézkedésekről, és a polgárőröknek ebben vállalt szerepéről tartott előadást a résztvevőknek.
Woynárovich András, a XII. kerületi Természet-, és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület elnöke bemutatta, hogy
egyesületüknél az elmúlt két évben közösségi szolgálatot ellátó 177 tanulót miként vonták be az általuk végzett környezetés természetvédelmi feladatokba: madárodúkat telepítettek, békákat mentettek és természetvédelmi figyelőszolgálatot is
elláttak.
A konferencián Kujáni Lászlóné, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara alelnöke, a polgárőrök és a
növényorvosok mindennapokban történő együttműködéséről tartott előadást.
A konferencián felszólalt még Szegedi Döme karate világbajnok is, aki szintén parlagfű allergiában szenved, ezért is
csatlakozott az Országos Polgárőr Szövetség által indított szemléletformáló kampányhoz. Hozzászólt a tanácskozáshoz dr.
Bilisics Péter, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Kocsis Zsolt, Csörötnek község polgármestere és Korponai László,
a Polgárőr Egyesület Kapolcs elnöke. A tanácskozást Koczka Tibor, Szombathely alpolgármesterének felszólalása zárta, aki
megköszönte a polgárőrök környezetvédelem és bűnmegelőzés érdekében végzett tevékenységét.
Évtizedes hagyomány a polgárőröknél, hogy év végén tekeversenyt szerveznek a vándorkupa elnyeréséért. Az előző év
nyertes csapata rendezte a versenyt Csákánydoroszlóban. Bedi Ákos a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének
elnöke köszöntötte Horváth Istvánt, Csákánydoroszló polgármesterét és Boldizsár Lászlót a Csákánydoroszlói polgárőr
egyesület elnökét, valamint a megjelent tagokat. Kihasználva az alkalmat, hogy ilyenkor több tag is jelen van, a szövetség
elnöke teret biztosított Varga Dóra r. főhadnagy kiképzési főelőadónak, a határvadász bevetési osztályának bemutatására,
illetve az ehhez kapcsolódó toborzó pályázat ismertetésére.
Rövid elnökségi ülést is rendeztek, melyhez bárki csatlakozhatott. „A szövetség elnöksége fontosnak
tartja azt, hogy a tagság lássa és részese legyen az elvégzett és elvégzendő munkának” – mondta el
Bedi Ákos elnök úr.
„Az idei verseny nyertes csapata fogja képviselni a megye polgárőreit a 2017-ben megrendezésre
kerülő Uniformis kupán” – mondta el Németh Árpád, Ifjúság -, Sport és környezetvédelmi
munkabizottság vezetője. A versenyre 14 csapat nevezett, 20 teli és 20 tarolás döntötte el a rangsort.
Az első két helyezést Csákánydoroszló I. és II. csapata nyerte el, a harmadik helyezett Felsőmarác
csapata lett.
Az Ivánci Polgárőr Egyesület Horváth János, Kapui Péter, Herczeg Csaba, Péter László, Tóth István
összeállítású csapata a 6. helyen végzett.
Legjobb teliző: Sütő Zsolt (Csákánydoroszló I. csapata)
Legjobb taroló: Szabó György (Csákánydoroszló I. csapata)
Az egyéni helyezések az alábbiak szerint alakultak:
1. Helyezett Sütő Zsolt, Csákánydoroszló
2. Helyezett: Szabó György, Csákánydoroszló
3. Helyezett: Jakab Zoltán, Felsőmarác

forrás: www.opsz.hu
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Ivánc községben, házi segítségnyújtás területén keresünk
szociálisan érzékeny, megbízható munkatársat:
A Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet
Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény
házi segítségnyújtás
szociális gondozó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9931 Ivánc, .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Ivánc község területén a házi segítségnyújtás feladatainak ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
8 Általános, szociális gondozó és ápoló képzettség,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Az elbírálás során a helyi lakos előnyt élvez.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
végzettséget igazoló okirat
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. január 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Peténé Szanati Rita nyújt, a 30/235-97-75 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény címére történő
megküldésével (Zalalövő 8999, Kossuth út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: M/21-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.
•
Elektronikus úton Peténé Szanati Rita részére a zalamentiszoc@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 10.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 12.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató
által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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A Sigray Margit Egyesület rendezvényei
2016. október 08-án - néhány év szünet után - egyesületünk szervezésében
szüreti felvonulást és bált rendeztünk. Gyerekek és felnőttek jelmezt
öltöttek. A díszes menet, melyben volt: traktor, csacsifogat, mézga, emberi
erővel húzott szekér és lovasok, 15 órakor kelt útra a Szociális Otthon előtti
parkolóból.
Énekszóval,
vidáman
haladtunk, a kisbíró többször megállva
kiáltotta
ki
a
faluban
történt
eseményeket. A kultúrházba érkezve
megnézhettük
a
Jakabházi
Parasztzenekar műsorát, majd a Csákánydoroszlói Nyugdíjas Bábcsoport
előadását, végül Németh Veronika népdalcsokrával szórakoztatta a
közönséget. A nap bállal zárult Németh László jóvoltából.
December 5-én délután 16 órától nagy izgalommal vártuk a Mikulás érkezését a kultúrházba. A nagy termet
megtöltötték a gyerekek szülőkkel és a nagyszülőkkel közösen. Először Fredy Bácsi Bábszínháza: A Mikulás
csizmája című bábelőadását mutatta be, amelyet érdeklődve hallgatott a közönség. Aztán megérkezett messzi
földről a Nagyszakállú, hűséges krampuszai társaságában, kiosztották az ajándékokat, a gyerekek pedig
verssel, énekkel köszönték meg a csomagot. Befejezésként kalácsot, kakaót, puncsot és a felnőtteknek forralt
bort kínáltunk.

December 10-én, szombaton 13 órakor busszal indultunk Grazba az adventi vásárba. A hideg ellenére szép
napsütéses időnk volt. Három órakor érkeztünk meg. A főtér fele vettük utunkat, ahol az esti gyülekezés
időpontjának egyeztetése után szabadprogram következett, látnivaló bőven volt. A város adventkor
csodálatos fényárban úszik, ami még különlegesebbé teszi a dolgot, hogy minden utca más módon van
feldíszítve, kivilágítva. Ha akarunk, sem tudunk választani, melyik legyen a kedvenc, hisz ott van a főtérhez
vezető egyik sétálóutca, ami felett hullócsillagok és megannyi apró fény képez csillagfüggönyt, de egy
merőleges utca például piros és zöld világító csomagokkal hívogatja a vásározókat. A főtér részét képző utca
felett kis fenyőfák lógnak fejjel lefelé. Nappal eléggé bizarr látvány kivilágítatlanul, hisz egy komplett
fenyőerdő lóg felettünk. Este viszont kétségtelenül gyönyörű képet alkotnak. No és persze a korona a vásáron
a hatalmas karácsonyfa a városháza előtt, amin egyébként minden este más és más fényjátékot láthatunk.
Rengeteg helyszín közül választhatunk, mindenfelől karácsonyi dalok hangja száll. Ha szerencsénk van,
elcsíphetünk egyet-kettőt a megannyi hihetetlenül tehetséges utcazenész és olykor komplett zenekar közül,
akik rögtönzött koncertjükkel vonzzák a tömeget. A legkülönfélébb kulináris finomságok csábító illata lengi
be a főtéren található karácsonyi vásárt, amely feledhetetlen élményt ígér minden látogatónak.
Érdekesség a karácsonyi dalok hivatala és a tartományi székház udvarán található jászol, mely 50 tonna jégből
készül. A gyerekek legnagyobb örömére a körhinta sem hiányozhat a városháza előtti térről. A vásár kis
vonatával bárki körbevonatozhatta a főteret és a karácsonyi forgatagot. A különféle ízesítésű puncsok, forralt
borok felmelegítettek bennünket.
Sok-sok élménnyel, feltöltődve 8 órakor indultunk haza.
Kromcsák Zsuzsanna
elnök
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Elmúlik, mint száz más pillanat.
S tudjuk mégis múlhatatlan,
Mert szívek, őrzik nem szavak.
(Végh György)

Meglepetés az óvodában
December 19-én az óvodában az évi hagyományos karácsonyi ünnepre készültek az óvó nénik, a dadus és a gyerekek,
ám Légrádyné Köbli Krisztina, Kriszti óvó néni titokban egészen mást szervezett. Vass Gyuláné, Manyi néni- óvónő és
tagóvodavezető - és Tuliné Baranyai Éva, Éva néni - a dadus - pályafutásuk végéhez közeledvén januártól megkezdik jól
megérdemelt pihenésüket, mielőtt nyugdíjba vonulnának. 40 évvel ezelőtt is együtt kezdték meg a munkás
hétköznapokat, akkor még a csákánydoroszlói óvodában. Aztán együtt jöttek át az ivánci oviba, s itt folytatták a közös
élmények megszerzését a faluban élő több generációval. Hiszen sok ma már felnőtt gyerekről elmondhatják, hogy
nemcsak nekik, de később a gyerekeiknek is részt vettek az életében az óvodás éveik alatt.
Kriszti néni a kollégái tudta nélkül készült erre a napra a gyerekekkel, verseket, dalokat tanultak. Sikerült meglepetést
szerezni Manyi néninek és Éva néninek. A gyerekek illetődötten mondták el verseiket, majd egy-egy szál virággal
köszöntötték a meghatódott óvó nénit és a dadust. A szülők tortával és a jelenlegi óvodások arcképeiből összeállított
csokorral köszönték meg sok éves munkájukat, emlékül egy-egy egyedi kézzel készített dísztárgyat is ajándékoztak.
Gyarmati Tibor polgármester szülőként és a település vezetőjeként is kinyilvánította háláját az ünnepeltek felé egy-egy
virágcsokorral megköszönve a falu legkisebbjeiből álló közösségben végzett tevékenységüket, melyre sokszor az óvoda
kapuin kívül is szükség volt.
Vass Gyuláné reméli, hogy a helyükre érkező új óvodai dolgozóknak is sikerül a szülőkkel kialakított együttműködést
fenntartani. Tuliné Baranyai Éva visszagondolva az első munkanapjaira, el sem hiszi, hogy már közeleg a munkásévek
vége. Egyelőre még mindketten csak barátkoznak a gondolattal, hogy januártól megváltozik a napirendjük, ki is kérték
maguknak, ők még nem nyugdíjasok. Ezúton kívánunk jó egészséget és hasznos időtöltést a számukra az úgynevezett
„sétáló időszakra”, majd boldog, békés nyugdíjas éveket a későbbiekre!
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
2016. december 24-én, a 17. 00 órakor kezdődő szentmise után, kb. 17. 30-kor
az ivánci iskolások előadásában bemutatásra kerülő
KARÁCSONYI BETLEHEMES MŰSORUNKRA
az ivánci Szent Miklós római katolikus templomba!
Közreműködik: az Ivánci Népdalkör
Koreográfia: Horváth Bernadett

Mindenkit szeretettel várunk!

Ivánc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nevében
ÁLDOTT, BÉKÉS, SZERETETTELJES,
MEGHITT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS
EGÉSZSÉGBEN, BOLDOGSÁGBAN GAZDAG ÚJ ÉVET
kívánunk minden Kedves Olvasónknak!

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

Kiadja: Ivánc Község Önkormányzata
A kiadásért felelős: Gyarmati Tibor
Készült: Az ivánci Teleházban
Szerkesztő: Horváth Bernadett
Az újság az NMI támogatásával valósult meg.
16

