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Ivánci

Jelen

Hírek, események, beszámolók
Iváncról Ivánciaknak!

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:
A jó élet

Én csüggedt lelkem, én csüggedt szivem,
daloljatok és mondjátok: igen.

Ó július, aranyos a ködöd,
torzult ajakkal tüzet gügyögök.

Hurrázzatok e nyári hajnalon,
ne hagyjatok ködökbe hajlanom.

A vörös nyár zúgása bátorít,
én, élet atlétája, állok itt.

Korán keltem. Fölhúzom a rolót.
A nyári nappal együtt lángolok.

Szaladni tudnék, nem tudom hová,
szeretnék élni, végtelen soká.

Most kikiáltom, élni, élni szép.
Boldog, ki él és boldog, aki lép.

Száz évig, míg a testem megtörik,
szeretnék élni, élni örökig.

Boldog a táncos és a sánta is,
az élet jó még őiránta is.

Az arcom mostan csupa-csupa fény,
az Isten karjaiba szálltam én,

Mert minden jó. Éhezni s enni jó,
áldott az éhség s áldott a cipó.

mint egykor anyám köténye alá,
és úgy tekintek félve-bízva rá.

Szomjazni is jó, s ha a fény zizeg,
meginni egy pohár jeges vizet.

Én jó vagyok, ezrek jósága tölt,
más vágyam nincs, tartson soká a föld.

Fürödni, úszni, míg erőnk kitart,
elszívni a dívánon egy szivart.

Jó emberek, ezt kéri társatok,
csak talpalatnyi földet adjatok.

A végtelenben egy kicsi helyet,
hol meghúzódhatom és élhetek.
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A mai fiatalság az „okos kütyük” jelen világában hogy tudná elképzelni, milyen érzés az, amikor 2 napos
útra indul a család férfitagja, de végül évekig nem tér vissza – s közben nem érkezik róla semmi hír?!?
A február 25-i Megemlékezés célzottan a fiatalokhoz szólt, hogy jobban tudják értékelni, azt, amijük van, s
odafigyeljenek idősebb hozzátartozóik szavaira, s hogy ellenálljanak a saját, önös érdekek miatt pusztító
gonosz eszményének.

Gulag emlékmű avatás
2017. február 25.

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján
szervezett nagyszabású megemlékezésen a Szovjetunióba elhurcolt ivánciak tiszteletére Gulagemlékmű került felavatásra községünkben, és
kiállítás nyílt a fennmaradt korabeli emlékekből
Elhallgatott történelem címmel. A rendezvényre
elfogadta Ivánc KözségÖnkormányzatának meghívását: V. Németh Zsolt – környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár -, Harangozó Bertalan- Vas Megye Kormánymegbízottja- és Békés Márton - történész, a Terror
Háza Múzeum kutatási igazgatója.

Egy kis idő múlva már ketten is segédkeztek a katonának, aki kétheti helyreállítási munkára kereste a férfiakat 16-tól 45
éves korig. A Zala megyében elpusztult
vasútvonalak újjáépítéséről volt szó.
Ugyanezt a parancsot hirdették ki Viszákon, Felsőmarácon, Őrimagyarósdon és Kisrákoson. Iváncon hamarosan ki is dobolta a
kisbíró, hogy minden férfi kétnapi élelemmel és két rend alsóruhával jelenjen meg
munkavégzésre az iskola előtti gyülekezőn…”

Néhányan meg tudtak szökni út közben. Miután
kiderült, hogy valójában szó sincs vasútépítési
munkáról, Benczik Ferenc ivánci községbíró és
Szentirmay Gyula körjegyző levélben kérte a Főispán közbenjárását, hogy kiszabadítsa az elhurcoltakat. - Az ehhez a kérvényhez csatolt névjegyzéken szereplő 116 ivánci lakos neve került fel az
emlékfalra. -Az oroszországi kényszermunkatáborokból többen csak évek múlva térhettek haza,
akik bírták s túlélték… De a történtekről hallgatniuk kellett! A rendszerváltásig eltelt időszakban
a kínzó emlékeiket magukba fojtva őrizték nagyapáink, dédapáink. Most viszont – ahogy a beszédekben is elhangzott – fel kell idézni az országunk, a településünk, a családunk fájó történelmét.

A megemlékező szentmisét Köbli Tamás és Orsos
Zoltán plébános urak celebrálták, ezt követően a
templom kertjében felállított emlékművek között
visszatekintést nyertünk településünk történelmébe.
Községünk polgármestere beszédében felhívta a
figyelmet ezen emlékművek jelentőségére,
„amely mindegyike a 20. századi Magyarország
legpusztítóbb és legsötétebb korszakait tárja
elénk. A mai fiatal nemzedék nem értheti, hogy
ezek a felejthetetlen szenvedést és gyötrelmet
érzékeltető emlékek mind Ivánci történéseket
tárnak elénk.”
A II. világháború utáni eseményeket Benczik Gyula Iváncról írt könyvéből idézte fel a jelenlévőknek két diák: László Dávid és Gyarmati Flóra.
Részlet a felolvasott szövegből:

Harangozó Bertalan, Kormánymegbízott Úr a beszédében a két zsarnok diktatúrát helyezte párhuzamba egymással: a német–fasiszta–barna diktatúra és a szovjet–kommunista–vörös diktatúra
nem különböznek - mondta.

„Az oroszok 1945. március 30-án, nagypénteken foglalták el Iváncot. A „felszabadult” faluba április 8-án orosz tiszt érkezett, és tolmácsot keresett.
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„Két gyilkos eszme, küzdeni kell ellenük… Ez a ma
felszentelendő emlékmű az emlékezés és az átörökítés fontos monumentuma. Felkérek minden
jelenlévőt: emlékezzen és – lehetőségei szerint –
emlékeztessen, beszéljen a múlt tanulságairól,
nem elég a lexikális tudás, érteni is kell mi történt!”

Ezt követően a felavatott emlékműnél koszorút
helyeztek el:V. Németh Zsolt államtitkár és
Gyarmati Tibor polgármester; Harangozó Bertalan kormánymegbízott és Békés Márton igazgató;
Bedi Ákos a Polgárőr Egyesület megyei és helyi
elnöke, és Németh László Ivánc község alpolgármestere és az Ivánci Sportkör elnöke; Kromcsák
Zsuzsanna a Sigray Margit Egyesület elnöke és
Némethné Orbán Szilvia a helyi Könyvtár vezetője; Fritz József az Ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, önkormányzati képviselő és Magyar
Róbert ÖTE tag; Köbli Tamás Lenti plébánosa,
Orsos Zoltán Csákánydoroszló plébánosa és Fritz
Attila az Ivánci Egyházközség világi elnöke.

A megrendítő gondolatok után meghívott díszvendégeink és településünk vezetője együtt leplezték le a Gulag Emlékbizottság támogatásával
létrehozott emlékfalat, miközben Szőke István
Attila: Földed illata című költeménye hangzott fel.

„…mert a vér nem válik vízzé,
csak cselekedjél, bízzál, s higgyél,
mert vannak még nagyapák,
kiknek nem roppanthatták derekát,
kik a múltat őrzik ott legbelül
csak hallgasd őket csendben, emberül,
s mikor a lelked a beszédben elmerül,
s a múlt szava halkan rád terül,
akkor vidd tovább a hírt, a tudást,
s ne csak nézzed, de lásd,
érezd, és tedd, és akard…”

Az ünnepi megemlékezés az iskolában folytatódott. A kiállítás megnyitása előtt Békés Márton
történész kalauzolt vissza minket az időben az
1945-ös ivánci eseményekhez. Beszámolójával
részletes képet festett a jelenlévőknek arról, hogy
zajlottak az elhurcolások, a kitelepítések, hogy
szakadtak szét családok, közösségek.
E történések hangulatát, fájdalmát az Ivánci Népdalkör és szólistája, Vass József korabeli katonadalokkal érzékeltette.

A leleplezést követően Köbli Tamás és Orsos Zoltán plébános urak felszentelték az emlékművet.
Tamás Atya az Úr áldását kérte, hogy „nyerjenek
megváltást és üdvösséget a lelkek”.
V. Németh Zsolt József Attila idézettel kezdett - „A
bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed”,
– majd így folytatta: „Az emlékezés az nem teszi
könnyebbé az ellenünk illetve a nemzettársaink
ellen elkövetett bűnöket. Mégis kötelességünk,
hogy felidézzük… hogy ez a gyalázat soha, de soha ne ismétlődhessen meg!” Kiemelte jelentőségét 1991. június 19-nek, mikor Silov altábornagy
utolsó szovjet katonaként elhagyta Magyarországot, s ezzel visszaszerezte hazánk a teljes szuverenitását. „...A kommunizmus rémálom, amiből
lassú és nehéz az ébredés. Résen kell lennünk,
nem nőhet fölénk a Rossz…”- figyelmeztetett az
Államtitkár Úr.

A kiállított dokumentumokat a településünk lakói
bocsátották rendelkezésre. Kevesen ajánlották fel
önként értékeiket, de a személyes megkereséseknek köszönhetően sok kiállítási anyag gyűlt
össze: levelek, katonai imakönyvecske, fényképek, hazatérő katona értesítője, képeslapok.
Nagyon hálás szívvel köszönjük a ránk bízott emlékeket, amiket természetesen - digitalizálás után
- mindenkinek visszaadtunk!
Reméljük, hogy munkánk elérte célját, s községünkben tovább öröklődik, de meg nem ismétlődik a gyalázatos múlt!
Horváth Bernadett
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Az Ivánci Egyházközség tudósítása

Templomunkban május 28-án, az Úr mennybemenetelének napján volt az Elsőáldozás. 4 ivánci és egy
hegyhátszentmártoni gyermek részesült az első szent
áldozás szentségében: Gyarmati Adél, Czéder Boglárka, Sipos Réka, Kakas Kristóf és Sahin-Tóth Alex Péter.
Imádkozzunk az elsőáldozókért, hogy életükkel, és
gyermeki hitükkel méltón szolgálják az Úr Jézust, aki
majd minden szentáldozásnál táplálja az ő lelküket!

A római katolikus egyházban az idei év ,,Brenner
János Emlékév", melyet a Szombathelyi Egyházmegye és annak Kormányzója 2016. december 17- 2017.
december 15. közötti időre hirdetett meg.
Az ivánci templomban április 15-én este zajlott a kereszténység és a katolikus egyház legnagyobb ünnepe:
a húsvét vigíliája és örömünnepe a hozzá kapcsolódó szertartásokkal. A feltámadási körmenet a szokásos útvonalon /boltig és templomba vissza/ vonult
végig. A körmenet után a húsvéti eledeleket is megáldotta
Orsos
Zoltán
Atya.

Pünkösdvasárnap a Szentlélek eljövetelének ünnepe,
de nemcsak ezért fontos ünnep az egyházban. Pünkösd ünnepén három fontos esemény történt: a Szentlélek eljövetele, mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője; az Egyház alapítása, és az
egész világra kiterjedő missziós munka kezdete. Ezek
az események Urunk, Jézus Krisztus ígérete alapján
történtek.
Pünkösd utáni első vasárnap: Szentháromság Vasárnapja. A Szentháromság titkát a kinyilatkoztatásból ismertük meg. Jézus megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, a mennyből az Atya szózata hallatszott és a
Szentlélek galamb képében szállt alá. Szentháromság
vasárnapján volt a templomunk felszentelésének 103.
évfordulója - egyben Bucsu-napja. Ezen a napon volt
Csákánydoroszlóban a Bérmálás, ahol 22 gyermek
bérmálkozott meg. A bérmálás szentsége különös
gazdagsággal árasztja szívünkbe a Szentlélek ajándékát. Adja a jó Isten, hogy a megbérmált lányokat és
fiúkat segítse a keresztény élet felnőtt módon való
megélésében.
A Szombathelyi Egyházmegye
közel 1 évig püspök nélkül működött, de június 18-án - Krisztus
szent Testének és Vérének ünnepén Ferenc pápa kinevezte
Székely Jánost, az EsztergomBudapesti Főegyházmegye segédpüspökét a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspökévé. A
fővárosban szentelték pappá,
1991. március 2-án. 2007. november 4-én nevezte ki
XVI. Benedek pápa febianai címzetes püspökké és az
Esztergom - Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé.

Hálásan köszönjük a nagyszombati szertartásokon és
feltámadási körmenetben résztvevők jelenlétét,valamint Zoltán atyának, a ministránsoknak, a kántorunknak, az ivánci tűzoltó egyesület tagjainak, az
ivánci polgárőr egyesület tagjainak és az egyházközség tagjainak munkáját, hogy emelték az ünnep fényét.
Külön köszönet az előkészületekben, takarításban,
díszítésben résztvevő lányok-asszonyok munkájáért!
Április 30-án a hagyományokhoz híven Búzaszentelés-en vehettek részt a
hívő ivánciak.
A búzaszentelés a határ, a
búza- és gabonaföldek
megáldása,
amely a római katolikusoknál Szent Márk napjához
kapcsolódó népszokás. A római katolikusok búzaszentelő körmenetet tartanak a vetés megáldásáért, a jó
termésért és a természeti csapások elhárításáért. Bár
a körmenet neve búzaszentelő, a vetés minden fajtáját, a fákat és szőlőket is megáldották. A körmenet a
plébániatemplomtól indult a mezőkre. A menet a
mindenszentek litániáját énekli máig. A szertartás
helyére érve a határban a pap megáldotta a mezőket,
majd a körmenet visszatért a templomba. A kellemes
időjárásnak köszönhetően idén nem volt akadálya e
hagyománynak.
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Püspökké szentelésére 2008. január 5-én került sor az
esztergomi bazilikában.
„Egyházmegyénk 16. megyéspüspökének beiktatására 2017. július 8-án, szombaton 10.30 órai
kezdettel kerül sor a szombathelyi Székesegyházban. Egyházmegyénk életének e kiemelkedő eseményére szeretettel hívom és várom a papságot és a híveket. Mutassuk meg főpásztorunk iránti szeretetünket azzal, hogy lehetőségeink szerint minél többen
részt veszünk a beiktatási szentmisén, és közösen
adunk hálát Krisztusnak, egyházunk Fejének az új
megyéspüspökért.” – írta díszkörlevelében Császár
István
egyházmegyei
kormányzó.
Székely János, a kinevezett szombathelyi megyéspüs-

pök rövid üdvözlő üzenetében így szólt a vas megyei
hívekhez:
„A Szombathelyi Egyházmegye Magyarországnak az a
vidéke, ahol igen sokan megőrizték és élik hitüket,
gyökereikhez ragaszkodnak, és azokat ápolják. Sok
nagyszerű papot, hitoktatót és világi hívőt volt alkalmam megismerni az elmúlt évek során az egyházmegyében. Ezért is nagy örömmel vállalom a rám bízott
küldetést… Isten kegyelmével törekedni fogok arra,
hogy magam is Krisztushoz, az Örök Főpaphoz egyre
jobban kapcsolódva az Ő igéjét bátran hirdessem, és
az Ő szeretetét közvetítsem mindenki felé.”
Fritz Attila
Ivánci Egyházközség elnöke

Könyvtári programok
A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer több éves tapasztalattal a háta mögött idén is olyan
rendezvényeket kínált, amelyek a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt megszólítják, szórakoztatják, és
bővítik a már meglévő ismereteiket.
A felkínált számos programlehetőségből nehéz volt választani.
A Meseláda című kézműveskedéssel kiegészített foglalkozást májusban tartották a megyei könyvtár dolgozói. A kaméleonról szóló mesévelpapírszínházas előadás keretében ismerkedhetett meg a szép számban
megjelent nézőközönség. A mese utáni beszélgetés során kiderült, hogy néhány gyermek nagyon tájékozott
a kaméleonokat illetően is. Ezt követőenpapírból színváltós kaméleont készíthettek a résztvevők.
Júliusban kerülne sor egy természettudományos kalandozásra.
Tuboly Vince amatőr csillagász várja az érdeklődő felnőtteket és gyerekeket a hegyhátsáli csillagvizsgálóba.
Hobbink a csillagos ég címmel tart távcsöves bemutatóval egybekötött
előadást, majd szalonnasütésre is lehetőség nyílik.
Pontos időpont még nincs, egy felhőtlennek ígérkező estén mennénk. Az oda és a
vissza utat kisbuszokkal oldanánk meg.
Kérem, aki szeretne részt venni a programon, időben jelezze szándékát a könyvtárban, vagy a következő telefonszámon: 06 30 5893729.
A támogatott műsoros rendezvények közül a Capito Gitárklub műsora az augusztusi falunapi programokat
fogja színesíteni.
Némethné Orbán Szilvia
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Gyereknap a sportpályán
Május utolsó hétvégéjén szép időben került sor az idei Gyereknapi rendezvényünk megtartására. Jó hangulatban telt
a közös délutánunk, melyhez köszönjük mindenkinek a hozzájárulását, bármely formában tette is ezt: az előkészületekben, lebonyolításban, a finomságokkal: sok-sok palacsintával, lángossal, gofrival, rágcsálnivalóval,
csokiszökőkúttal. És nem csak a finomságok, hanem a játékok közül is "csemegézhettek" kicsik és nagyok egyaránt:
rókavadászat, foci, számháború, kézműves asztal, játszószőnyeg, trambulin, tollaslabda várta a gyerkőcöket.
Kromcsák Zsuzsanna
Sigray Margit Egyesület
elnöke

TRIANONI ÉVFORDULÓ
1920. JÚNIUS 4. - 2017. JÚNIUS 4.

2017. június 4-én, a vasárnapi szentmise után Ivánc Község Önkormányzata egy rövid megemlékezésre invitálta az ivánci lakosokat. Az I. világháborút lezáró Trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára a 2014ben felállított ivánci Trianoni keresztnél gyertyagyújtással emlékezett meg településünk vezetője és a civil
szervezetek képviselői.
Az Önkormányzat részéről Gyarmati Tibor polgármester és Tóth Zoltán aljegyző, az Ivánci Egyházközség
részéről Fritz Attila elnök és Óra Krisztián körmendi káplán gyújtott mécsest. A Sigray Margit Egyesület elnöke Kromcsák Zsuzsanna, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka Dolgos Róbert és az Ivánci Polgárőr
Egyesület elnöke Bedi Ákos helyezte el a megemlékezés gyertyáit a kereszt előtt. Az Ivánci Községi Sportkör
képviseletében két ifjú tag a magyar nemzeti színű zászlóval, illetve az önkéntes tűzoltók tagjai a saját
egyesületük zászlajával tisztelegtek a múltidéző eseményen. Tóth Zoltán előadásában Szőke István Attila –
Mindig s örökké című versét is hallhatták az egybegyűltek.
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Ivánc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása,
megszegése jogkövetkezményeiről
Ivánc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely Ivánc település közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.
(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás az a tevékenység,
vagy mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti
és e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít.

3. Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság
3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével, mulasztójával szemben természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió
forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
(2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő, mulasztó a jogsértést
teljes mértékben elismeri, vele szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az intézkedésből kellő visszatartó hatás
várható.
4. Eljáró hatóság és eljárási szabályok
4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés
vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.
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(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt indult eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni, az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság, helyszíni bírság kiszabására, figyelmeztetés alkalmazására a Képviselő-testület által jelen rendeletben átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.
(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, az elkövető személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző
erre vonatkozó felhívására igazolja.

5. A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság megfizetése
5. § (1) Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni. Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot
csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy vagyona van.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot –
az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül - a határozathoz mellékelt készpénz átutalási
megbízáson vagy banki átutalással Ivánc Község Önkormányzata 11747020-15423902-03610000 számú pénzforgalmi - bírság - számlájára kell befizetni.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak, elmulasztása, megszegése miatt kiszabott helyszíni bírságot a
bírság kiszabását követő 15 napon belül kell készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Ivánc Község
Önkormányzata 11747020-15423902-03610000 számú pénzforgalmi - bírság - számlájára kell befizetni.

II. Fejezet
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁSOK

6. Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele
6. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közszolgáltatások igénybevétele körében
aki:
a) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, illetve a települési
hulladékot nem a közszolgáltatónak adja át,
b) a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeveri, és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére
szolgáló rendszeresített gyűjtőedényben elhelyez,
c) a gyűjtőedényt úgy helyezi ki, hogy azzal akadályozza a jármű és gyalogos forgalmat,
d) a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, robbanásveszélyes, tűzveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan
anyagot helyez el, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét,
egészségét,
e) a temetőkben elhelyezett hulladékgyűjtőkbe nem a temetőből származó hulladékot helyez el,
f) saját tulajdonú ingatlanon települési szilárd hulladékot halmoz fel,
g) nem gondoskodik a tevékenysége révén keletkezett építési, bontási törmelék hulladékgyűjtő, vagy kezelő telepre,
vagy külön építési törmelék lerakó helyre történő elszállításáról, vagy elszállíttatásáról,
g) az ingatlantulajdonos nagy darabos hulladékát (lom) közszolgáltatóval történő elszállíttatás céljából nem a közszolgáltató által, hirdetményben megjelölt helyre és időpontban helyezi ki.
7. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, használó, aki a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és ártalommentes elhelyezésével nem az önkormányzat által kijelölt közszolgáltatót bízza meg.
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7. A köztisztaság fenntartása
8. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében az
ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) aki
a) nem gondoskodik a tulajdonában, használatában álló ingatlannak - lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségnek - és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovarmentesítéséről és rágcsálómentesítéséről, továbbá az ingatlan aktív zöldterületét nem műveli, nem végez gyom- és gazmentesítést, továbbá ingatlanán háztartási hulladékot, háztartási hulladékhoz hasonló
hulladékot vagy egyéb (pl.: veszélyes) hulladékot halmoz fel,
b) nem gondoskodik a tulajdonában, használatában álló ingatlan előtti közterület (zöld sáv, járda, stb.) úttestig terjedő
teljes területének, illetőleg járdaszakasz, járda hiányában, vagy ha a járda mellett zöld sáv is van az úttestig terjedő
teljes terület gondozásáról, tisztán tartásáról, a fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról,
c) nem gondoskodik az ingatlanokról, az ingatlan előtti járdaszakaszra, vagy fölé - járda hiányában, illetőleg ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé - kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, valamint
ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról oly módon, hogy az érintett járdaszakasz, területsáv biztonságos közlekedésre alkalmas legyen,
d) nem gondoskodik a tulajdonában, használatában álló ingatlan előtti járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról,
e) nem gondoskodik a tulajdonában, használatában álló ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló
járdák, járdaszakaszok, járda hiányában megfelelő szélességű területsáv, lépcsők folyamatos síkosság mentesítéséről,
f) a járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy helyezi el, hogy az akadályozza a gyalogos, illetve
gépjármű forgalmat,
g) az összerakott havat gyalogos közlekedési útvonalon, útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, annak
szélességében, tömegközlekedésre szolgáló jármú megállóhelyénél a jármű megállóhelyen és a járda között helyezi
el,
h) a csapadék-vízelvezető árokba eldugulás, rongálódás okozására alkalmas anyagot szór, önt, beleseper, vagy bevezet,
i) csapadék-vízelvezető árokba szennyezett vizet vezet.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében az ingatlan tulajdonosa, aki nem gondoskodik
a) építési terület és közvetlen környékének tisztán tartásáról és az úttestre, járdára való sárfelhordás, egyéb szennyezés folyamatos megszüntetéséről,
b) az építési, bontási, tatarozási munkák, valamint minden közműépítéssel kapcsolatos burkolatfelbontási, illetve talajfeltárási tevékenység végzése során arról, hogy a keletkezett hulladék, illetve a kitermelt anyag a környezetet ne
szennyezze, a csapadékvíz elvezetését ne akadályozza, a környező növényzetet ne károsítsa.

8. A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata
9. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közterületek rendjének, tisztaságának
fenntartása és rendeltetésszerű használata körében, aki
a) közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüktől eltérően a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 6/2010.(VI.28.) önkormányzati rendeletben foglalt közterületi engedély nélkül, vagy
az engedélytől eltérő módon használ,
b) közterület-használati engedély birtokában a közterületet úgy használja, hogy az zavarja a közterület más részeinek,
a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű használatát,
c) a közterületen elhelyezett tárgyakat árusítási időn túl a közterületről nem távolítja el, valamint az általa használt
közterületet nem tartja tisztán,
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d) közterületen 24 órát meghaladó időtartamban üzemképtelen járművet közterület-használati engedély nélkül tárol,
üzemképtelen járművet az üzembentartó, tulajdonos a közterületről saját költségén a felszólítást követő 48 órán belül
nem távolítja el,
e) hibaelhárítás kivételével közterületen gépjárművet javít, tisztít, vagy bont,
f) építési munkával kapcsolatos létesítmény(eke)t, építmény(eke)t és törmelék(ek)et 24 órát meghaladó időtartamban
közterület-használati engedély nélkül vagy attól eltérő módon elhelyez, tárol,
g) a közterület bontásával járó közműépítési, javítási munkálatokra a munka megkezdése előtt a terület kezelőjétől
kezelői hozzájárulást nem kér,
h) a közút területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének nem
közlekedési célú elfoglalásához, illetve az út forgalmi rendjének ideiglenes megváltoztatásához a közút kezelőjétől
kezelői hozzájárulást nem kér,
i) a közutat a közterület kezelőjének hozzájárulása nélkül nem közlekedési célra igénybe veszi,
j) közterületen szennyező anyagot (szemét, rongy, egyéb hulladék) oly módon szállít, hogy a közterület szennyeződik,
s a szennyeződés előidézője a szennyezett közterületet nem tisztítja meg,
k) a közterületen elhelyezett emlékművet, egyéb közterületi elemeket megrongál, beszennyez,
l) engedély nélkül zöldterületre gépjárművel behajt, parkol,
m) közterületi névtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát beszennyez, eltakar, jogosulatlanul kihelyez, vagy
leszerel.
9. Önkormányzati utak használata
10. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az önkormányzati utak használatával
kapcsolatban az az ingatlan tulajdonos, földhasználó aki:
a) az ingatlan művelése, használata során az ingatlan-nyilvántartástól eltérően az út területét is igénybe) veszi, művelésbe, használatba vonja,
b) az ingatlan művelése során az út mellett a gépi műveléshez szükséges fordulási területet nem az ingatlanján belül
hagyja és a mezőgazdasági géppel az út terültén fordul meg,
c) nem gondoskodik az úttal szomszédos ingatlan határától számított 1 m széles útsáv karbantartásáról,
d) az önkormányzati földúton való közlekedése során járművével nyomvályút képez, illetve a jármű tartozéka (eke,
borona stb.) vontatmánya mélyedést képez és az úthasználatot követően az út eredeti állapotán nem állítja helyre 24
órán belül.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el továbbá az, aki az önkormányzati utakat
rendeltetésétől eltérően használ, azokban szemetet, nyesedéket vagy bármely más hulladékot, környezet- és tájidegen anyagot helyez el.
10. A köztemetők és a temetkezés rendje
11. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) síremlék fenntartási, gondozási kötelességének nem tesz eleget,
b) temetőben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,
c) temetőbe gépjárművel - kivéve a temetkezési szolgáltatás ellátásához szükséges közlekedést, illetve a mozgásában korlátozott személyek szállítását biztosító gépjárműveket - behajt,
d) sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolja, azt nem a szeméttárolóban helyezi el,
e) a temetési helyen történő építés, felújítás bontás során feleslegessé váló anyagokat a munkát végző vagy a temetési hely tulajdonosa 24 órán belül nem szállítja el,
f) a temetőben engedély nélkül végez bármilyen építési munkálatot, építési törmeléket hoz ki, illetve visz be,
g) sorok közötti átjárást növényzet telepítésével akadályozza.
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11. Környezetvédelem
12. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki avart és kerti hulladékot éget
a) az avar és kerti hulladékok nyílt-téri égetéséről szóló 5/2000. (V.3.) önkormányzati rendeletben meghatározottaktól
eltérő időpontban, továbbá az országos vagy megyei hatóság által elrendelt tűzgyújtási tilalmi időszakban,
b) szeles időben,
c) nedves, füstölő hulladékkal,
d) a szomszédos telken lévő épületektől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül,
e) a keletkező hő és füst által a környékben levő zöld növényeket, fát, bokrot károsítva,
f) az arra kijelölt helyeken kívül közterületen,
g) kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) tartalmazó hulladékkal vegyesen.
(2) Közösségi együttélést sértő magatartást tanúsít az, aki a tüzelőberendezésében nem az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot, ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festékmaradékot, egyéb veszélyes hulladékot, vegyileg kezelt tűzifát éget, vagy az égetést egyébként jelentős füsthatással végzi, és ezzel szennyezni a környezetet.
13. § A közösségi együttélés szabályait megszegi, aki zajt keltő munkát vagy tevékenységet (pl.: fűnyírás, fűrészelés,
építőipari munkák, hangosító berendezés túlzó hangerővel történő használata, stb.) végez hétfőtől-szombatig este 21
óra és reggel 7 óra között, vasárnap 11 óra után, valamint ünnepnapokon, ide nem értve az azonnali hibaelhárítási
munkákat.
12. Az állatok tartása
14. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az állattartás körében aki:
a) a közterület tulajdonosának engedélye nélkül közterületen haszonállatot tart, legeltet, az ingatlanról felügyelet nélkül kienged, vagy más tulajdonában lévő magánterületre való átjutását nem akadályozza meg,
b) a felügyelete alatt álló kedvtelésből tartott állatot úgy visz, vagy bocsát közterületre vagy nyilvános helyre, hogy
nem tart magánál az állat ürülékének feltakarítására szolgáló megfelelő eszközt, az állat ürülékét nem takarítja fel,
c) a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló kedvtelésből tartott állat más tulajdonában lévő magánterületre való
átjutását nem akadályozza meg,
d) aki nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség rendszeres takarításáról és fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok és rágcsáló rendszeres irtásáról,
e) aki zárt rendszerű állattartás esetén nem gondoskodik a trágyalé zárt szivárgásmentes gyűjtéséről,
f) aki az almostrágyát az ingatlan udvarán nem kiépített, elfolyás- és szivárgásmentes átmenetei gyűjtőben tárolja,
g) aki nem gondoskodik az elhullott állat tetemének elszállításáról, ártalmatlanná tételéről.

13. Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység
15. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a kereskedelmi és vendéglátási tevékenység körében, aki:
a) közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon alkalmi és mozgóárusítást, jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet végez;
b) az üzletek nyitvatartási idejére vonatkozó szabályokat nem tartja be.

14. Plakátok, hirdetmények elhelyezésének rendje
16. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a plakátok hirdetmények elhelyezésének rendje körében, aki
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a) hirdetményt, plakátot nem az e célra rendszeresített helyen helyez el,
b) az idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetményt az azon feltüntetett rendezvény, műsor, program megvalósulását
követő 5 napon belül nem távolítja el,
c) hatóság, önkormányzat hirdetményét olvashatatlanná teszi, vagy leszakítja,
(2) Az (1) bekezdésben írt magatartások esetén felelős a hirdetés kihelyezője és akinek az érdekében a hirdetményt
kihelyezték.
15. Házszámtábla elhelyezése
17. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan használója, kezelője, ennek
hiányában tulajdonosa, aki a házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség
szerint cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.
16. Fás szárú növények védelmével kapcsolatos magatartások
18. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a fás szárú növények védelméről
szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt jogellenesen kivág, megcsonkít, vagy a fás szárú növények telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti.
17. A községi címer és zászló használata
19. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el aki Ivánc község címerét és zászlaját a
község címeréről és zászlajáról szóló 3/1993. (VII.15.) önkormányzati rendeletben írtakat be nem tartva, engedély
nélkül használja, vagy az engedélytől eltérő módon használja.

III. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. § (1) Ez a rendelet a 2017. június 25. napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a hatálybalépést követően elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályait sértő cselekmények, mulasztások esetén kell alkalmazni.

Ivánc, 2017. június 15.

Radicsné dr. Soós Ágnes
jegyző

Gyarmati Tibor
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2017. június 16. napján, az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Ivánc, 2017. június 16.
Radicsné dr. Soós Ágnes
jegyző
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KÖZLEMÉNYEK
A LAKOSSÁGOT ÉRINTŐ ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEKRŐL
Településképi Arculati Kéziköny 2017
„A Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeinek ápolása és megóvása fontos feladatunk. Az építészet ezért közérdek, azaz minden ember közös ügye, valamint
minőség, kötelesség és felelősség is egyben.” /Nemzeti Építészpolitika/
A településkép védelméről szóló törvény értelmében minden településnek 2017. október 1-ig el kell készítenie a településképi rendeletét és annak előkészítéseként a Településképi Arculati Kézikönyvét.
Mi a településképi szabályozás gyakorlati haszna?
A településképi szabályozás lehetővé teszi, hogy a települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti kultúrájukat, és fejlesszék azt.
A Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítése kötelező.
A törvény célja és szándéka, hogy a települési közösségek maguk döntsék el, hogy milyen települési környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg építészeti és természeti kultúrájukat, és hogyan fejleszszék azt. Ezért a Kézikönyv széles körű társadalmi bevonás mellett készül, aminek megszervezése a polgármester és az önkormányzat feladata. Annak érdekében, hogy az elkészülő Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet a lehető legmagasabb minőségben készülhessen el, az önkormányzatnak
legalább ezek elkészítésének idejére főépítészt kell alkalmaznia.
A kormány kifejezetten a településképi rendelet alapjául szolgáló Településképi Arculati Kézikönyvek elkészítése kapcsán felmerülő kiadások teljesítésére 1 millió forint forrást biztosít községünknek.
A közeljövőben lakossági egyeztető fórumot tartunk a témával kapcsolatban, ahol nagyon számítunk az Ivánciak megjelenésére! A helyszínről és az időpontról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.

Közvilágítás LED-es korszerűsítése
Önkormányzatunk úgy döntött a közvilágítás korszerűsítése érdekében és az energia megtakarítás jegyében, hogy a tárgykörben nevezett munkák elvégzésére szerződést köt egy külső vállalkozóval.
Az Önkormányzatnak nem kell hitelt felvennie. Az ESCO típusú finanszírozáson belül arra kell törekedni,
hogy a jelenleg elavult közvilágításra fizetett összeg ne emelkedjen, tehát a jelenlegi díj megtartása mellett
az energia megtakarításból keletkezett haszon fedezze a beruházás költségét.
Az önkormányzat önerő nélkül, az összes közvilágítási lámpatestet, korszerű LED-es lámpatestre tudja
cserélni. A futamidő végéig teljes körű garanciát kap üzemeltetéssel együtt a lámpatestekre vonatkozóan.
A fejlesztéssel az energia megtakarítás mellett a lakosság komfort érzetét is növelhetjük.
- A telepítés a tervezési időszak után, várhatóan ősszel realizálódik.
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Digitális temető nyilvántartási rendszer
Önkormányzatunk megrendelte a kezelésében levő temető részletes feltérképezését, a síremlékek adatainak, fotójának és helyének rögzítését - vállalkozó által - a készített Temető Nyilvántartás programba.
A térképészeti munkákat a következő jellemzőkkel végzik el:
- A temetőt részletesen felmérik és annak eredményeként elkészített térképet a Szoftverben rögzítik.
- A térképeknek tartalmaznia kell a síremlékeket, a temetőt határoló kerítéseket vagy sövényeket, a ravatalozót, a temető útjait, kútjait, továbbá a nagyobb fákat, sövényeket, padokat hozzávetőleges megjelenítésben.
- A térképen levő síremlékeket társítják a Szoftverben az adott síremlék adatlapjával.
A szoftver segítségével átfogó képet kapunk a síremlékek állapotáról, adatváltozásokról valamint adminisztrációs tevékenységekről.
A nyáron történő feltérképezés és beüzemelést követően kérjük a tisztelt lakosokat, hogy alapadatok
változását illetve a temetőben végzett mindennemű tevékenységet az Önkormányzati Hivatalban
jelezzék!

VIRÁGOS MAGYARORSZÁG 2017
A két évtizedes múltra visszatekintő Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny Szervező Bizottsága
2017-ben is meghirdette a Virágos Magyarország versenyt, amelynek célja a kulturált és vonzó ország-kép
kialakítása, a fenntartható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazása, a településen élők összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, a
természeti és az építészeti örökség megőrzése és gyarapítása.
A hazai zsűri a bírálat során az alábbi szempontokra figyel:
-

a település gondozottságára, tisztaságára, egységes képére,
a település zöldfelületi programjára, fejlődésére,
a közösségi részvételre, a lakosság és a civil szervezetek bevonására,
a település turisztikai jelentőségére és felkészültségére, látogató- és vendégbarát szemléletére,
az önkormányzat erőfeszítésére, fenntartói szerepére és stratégiai gondolkodására,
a nevelési-oktatási intézmények környezettudatos programjára és eredményeire.

Településünk 15 évvel ezelőtt hívta fel magára a figyelmet, amikor megnyerte a 2000 fő alatti települések
versenyét valamint egy európai harmadik helyet is szerzett.
Az idei megmérettetés a kisebb jubileumnak is szólhatna, de úgy gondoltuk, hogy van annyi erőforrás a
témát illetően községünkben, hogy vállaljuk a nevezést.
A portáján illetve környékén nagyon sokan – külön kérés nélkül is – rendet tartanak, virágosítanak. Külön
köszönet azoknak az Ivánciaknak, akik a közterületeken is szépítik, ápolják környezetüket.
A verseny hivatalos fővédnöke a neves televíziós személyiség: Borbás Marcsi. A zsűrizés augusztus végéig történik, ezért kérünk tisztelettel minden jóérzésű, faluját szerető, óvó Iváncit, hogy a következő hetekben fordítson még több figyelmet, törődést környezetének rendben tartására, a sikeres szereplés érdekében.
Bízunk benne, hogy kis figyelmességgel szép eredményeket lehet elérni.
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Járdafelújítás
A napokban történik az Ivánc belterületén található 214/4 helyrajzi számmal rendelkező járdaszakasz felújítása. A Petőfi Sándor utcától a falu végéig terjedő erősen megrongálódott, balesetveszélyes szakaszon
padkanyesés után aljzatkiegyenlítés, majd felületi zárásként aszfaltréteg lett elhelyezve.
A felújítás részét képezte az Önkormányzati Hivatal feljárójának biztonságossá tétele is.
A beruházás önerőből történt, melynek összege 3.5 millió forintot tett ki.
A következő évben tervezi önkormányzatunk a falu további járdafelületeinek felújítását.

Megújul az Óvoda és az Orvosi rendelő
A TOP-1.4.1-15A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra beadott pályázatunk sikeres elbírálásban részesült.
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás26 448 590 Ft. Önkormányzatunk hozzájárulása
8 382 896 Ft Azösszberuházás így 34 831 186 forintot tesz ki.
A beruházás eredményeképpen teljesen megújul az óvodánk valamint az orvosi rendelőnk.
Akadálymentesítés, nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, tetőhéjazat csere új gépészet, megújuló
energiát magába foglaló napelem rendszer kerül kialakításra valamint nagy értékben eszközbeszerzés lesz
elérhető.
A munkálatok július 15-e után kezdődnek és december 15-re fejeződnek be.
A háziorvosi ellátás a posta mellett elhelyezkedő önkormányzati ingatlanban lesz elérhető.
Az átköltözés pontos időpontjáról hirdetmény útján tájékoztatjuk a község lakóit.
Az óvoda szeptembertől fél évig a megüresedett iskola falai közt lel ideiglenes otthonra.
Mindkét hely optimális kialakítása folyik a következő hetekben.
Reméljük, az átállással nem okozunk senkinek komolyabb nehézséget.
Gyarmati Tibor
polgármester
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H I R D E T M É NY
TISZTELT IVÁNCIAK!
A STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonporfit Kft.
hulladékkezelési közszolgáltató - továbbá a hulladék elszállításával megbízott alvállalkozó
a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. - értesíti a lakosságot, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően
a szelektív hulladék (sárga zsák) elszállítására négyhetente – KEDDI napokon – kerül sor.

A szelektív hulladékszállítás 2017. III. negyedévi rendje:

 július 18. (kedd)
 augusztus 15. (kedd)
 szeptember 12. (kedd)
Ivánc, 2017. július 01.

Ivánc Község Önkormányzata

Foci hírek
Hatalmas veszteség érte az Ivánci KSK csapatát. 57. életévében elhunyt Baranyai Gyula. Senkinek nem kell
bemutatnom őt, hiszen mindenki ismerte, tisztelte. A neve egybeforrt az Ivánci KSK csapatával, amelynek
évtizedeken keresztül játékosa, majd éveken keresztül elnöke volt. Nagyon fog hiányozni.
Véget értek a Megyei II. osztály 2016-17-es bajnoki küzdelmei. Az Ivánci KSK csapata 33 mérkőzésből 1 győzelemmel, 0 döntetlen mellett 32-szer hagyta el vesztesen a pályát. Ezzel a Körmendi csoport 12. helyén
zárta a bajnokságot. Ezt az eredményt nem lehet másként értékelni, mint egyértelmű kudarcnak. Ez egy
rossz döntés következménye volt. Hibáztam én is a vezetéssel együtt, de a csapatot sem tudom teljesen
felmenteni. Még egy ilyen szezont nem kívánok senkinek. De KÖSZÖNET illeti azokat az embereket, akik
kitartottak a végsőkig. Nem sok csapat fejezte volna be így a bajnokságot.
Az U—19-es csapat 33 mérkőzésből 15 győzelem, 4 döntetlen, 14 vereséggel a 6. helyen végzett. Azt hiszem, ők minden dicséretet megérdemelnek. Külön gratulálok Németh Bencének, aki 57 gólt szerzett a
csapat 101 találatából. Ezzel a Megyei gól-lövő lista 4. helyén végzett.
Mindkét csapatnál voltak létszám problémák, ezért az U-19 csapattól 1 pontot elvett a verseny-bizottság. A
felnőtt csapattól 3 pontot vettek el egy – szerintem – teljesen igazságtalan döntéssel.
Hogyan tovább?? Nem egyszerű kérdés. Azt a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy milyen erőt képviselnek a
Megyei II. osztályú csapatok. Komoly erősítéseket kell eszközölni ahhoz, hogy nyugodt szívvel tudjunk elindulni a II. osztályban. Amennyiben ezek nem sikerülnek, úgy marad a III. osztály.
Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen módon segítette a csapataink munkáját!

Hajrá Ivánc!
Németh László
elnök
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BARANYAI GYULA
(1960 - 2017)

Egy ivánci család egyetlen gyermekeként gyermekéveit kis falunkban töltötte.
Az általános iskola első négy osztályát helyben, majd a felső tagozatot Csákánydoroszlóban végezte.
Középiskolai tanulmányait Szombathelyen folytatta, ahol karosszérialakatosnak tanult. 1977-ben végzett, majd a Zafit Kft-nél dolgozott. Évekkel később a körmendi Fatelepen vállalt munkát, ahol a cég
megszűnéséig foglalkoztatták. Ekkor került a Szentgotthárdi Erdészethez, ami egyben az utolsó munkahelye is volt. Megnősült, Körmendre költözött, s két gyermeke született. Becsülettel felnevelte
gyermekeit.
Példaértékű sportpályafutást mondhatott magáénak. Szombathelyen kezdett játszani, majd 1980-ban
hazatért Iváncra. Gólerős játékának is köszönhetően megnyerték a járási bajnokságot, s feljutottak a
Megyei II. osztályba. Ahol meg sem állt a gólkirályi címig!!!
1995-től 2010-ig az egyesület elnöke volt, s Pál Lacival együtt intézték a mindennapi teendőket. 2010ben lemondott az elnöki posztjáról, de azután sem szakadt el a focitól, elnökségi tagként továbbra is a
csapat mellett állt. Önzetlensége, segítőkészsége nem ismert határokat.
Aktívan kivette részét a falu mozgalmi életéből. Nem volt olyan rendezvény Iváncon – legyen az gyereknap, falunap, bucsu-hétfő -, ahol ő nem vett részt. A hasáb-krumplijára mindig gyerekek hada várt.
Órákon keresztül képes volt ott állni a sütő mellett, s mosolyogva tette mindezt. Ő volt az az ember,
akivel nem lehetett összeveszni. Mindenkiben a jót látta, s mérhetetlen nyugalom sugárzott belőle.
Halálával egy nagyon jó embert, barátot veszítettünk el. De szívünkben tovább él az emléke.

Németh László
Ivánci KSK

17

Július / Szent Jakab Hava / Nyárhó / Áldás Hava

11. szám

Polgárőri tájékoztatás
Március elején a vas megyei polgárőrök az összetartozásuk jeleként megemlékezést szerveztek elhunyt bajtársukért Szombathelyen. A Pátyi Polgárőr Egyesület 38 éves tagja, Juhász József szolgálatteljesítés közben autóbalesetben vesztette életét. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége és tagjai mély megrendüléssel értesültek
a történtekről. Bedi Ákos, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség elnöke tájékoztatásul elmondta, hogy a temetésen
való nagy létszámú képviselet a polgárőrök részéről technikai okok miatt nehezen megvalósítható, ezért kezdeményezték a megemlékezést a vas megyei polgárőrök számára Szombathelyen. Őszinte részvétét fejezte ki a
tagok nevében a gyászoló családnak, s mielőbbi felépülést kívánt a baleset sérültjeinek. Felkérte a megjelenteket, hogy egy-egy mécses meggyújtásával fejezzék ki együttérzésüket az elhunyt kolléga iránt, és a felvonult
gépjárművek bekapcsolt fényhídjaival közösen emlékezzenek meg Juhász Józsefről.
A Vas Megyei Polgárőr Szövetség 2017. május 13-án küldött Közgyűlést tartott Szombathelyen, a városi rendőrkapitányságon.
Bedi Ákos a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke beszédében a 2016-os évet értékelte, majd
a 2017-es évi költségvetési tervekről és a kitűzött feladatokról tájékoztatta a résztvevőket.
Múlt évben az elnökségi választások után elhangzott mondatát idézte fel Bedi Ákos:
„Nagy feladat, nagy felelősség a szervezet elnökének lenni, és nagyok az elvárások
is” – majd hozzátette: „és ez érvényes most is”.
Kiemelte az OPSZ kezdeti nehéz időkben nyújtott - nemcsak anyagi jellegű - segítségét, de szakmai, erkölcsi és jogi támogatását is.
Figyelmeztette az egyesületeket az elszámolások határidejének pontos betartására,
a dokumentumok hibátlan kitöltésére.
A gépjárműre (esetleg második gépjárműre) pályázókat megfontoltságra intette, mivel könnyebb beszerezni a
járművet, mint fenntartani.
Az oktatás és képzés területén elmaradások vannak – ismerte el az elnök. De a közeljövőben a Szövetség a rendezvénybiztosításoknál hasznosítható ismeretekről (forgalomirányítási, jelzőőri feladatok) járásonként képzést
szervezne a polgárőröknek, melyeknek még a legkisebb falvakban is hasznát vennék.
A kommunikáció fontosságára is kitért az elnök úr, majd további átszervezési feladatokról esett szó.
Befejezésül arra buzdította a szövetség tagjait: „Legyenek büszkék arra, hogy polgárőrök!”, majd Papp Károly
országos rendőrfőkapitány üzenetével zárta mondandóját: „Tisztesség, becsületesség, rend és fegyelem – ebből
táplálkozik a bizalom.”
„Vas megye az ország legbiztonságosabb megyéi közé tartozik” – mondta dr. Tiborcz János rendőrdandártábornok úr, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya, aki a polgárőr szövetséggel való remek
együttműködést is dicsérte. Dr. Bognár Balázs tűzoltó ezredes Úr, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgatója elmondta, hogy egyre több átfedés van az önkéntes szervezetek között. Egyre népszerűbbek az öszszefonódott önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesületek, melyek felé a Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatását is kifejezte.
A beszédek után kitüntetések és elismerések átadására került sor.
forrás: Bedi Ákos és vasipolgarorok.hu
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Ki mit tud Iváncon
Ha tehetséget érzel magadban valamilyen előadói műfajban,
itt a lehetőség, hogy megmutasd másoknak is!
Az Ivánci Falunapon „Ki mit tud Iváncon” címmel alkalmat biztosítunk településünk
lakóinak, hogy megmutathassák tudásukat az alábbi műfajok valamelyikében:
- Ének
- Komolyzene
- Könnyűzene
- Modern tánc
- Társas tánc

DÁTUM:
HELYSZÍN:

- Próza/vers
- Népzene
- Néptánc
- Népdaléneklés
- Egyéb

2017. augusztus 5. szombat
Ivánc Falunap

Csapatok is indulhatnak!
Egy-egy műsor maximális időtartama 5 perc.
A jelentkezés feltétele: a www.ivanc.hu honlapról digitálisan letölthető,
vagy nyomtatott formában a Teleházban elérhető jelentkezési lap kitöltése.
A kitöltött jelentkezési lapok leadhatók személyesen a Teleházban,
vagy emailben az ivanckult2@gmail.com címre küldve.

2017. július 20.

Jelentkezési határidő:

Várjuk a tehetséges ivánciak színvonalas produkcióit!
Ivánc Község Önkormányzata
Hangszereket nem tudunk biztosítani!
A műsor megfelelő létszámú jelentkező esetén kerül megrendezésre!
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TISZTELT IVÁNCIAK!
A közvilágítás hibáit továbbra is
INGYENESEN
bejelenthetik a következő számon:

E-ON HIBABEJELENTÉS: 06-80-533-533
A hibabejelentést - vezetékes és mobiltelefon hálózatból - a nap 24 órájában meg lehet tenni.

Továbbra is várjuk Kedves Olvasóink hozzászólásait, írásait, javaslatait!
Keressenek meg minket személyesen a Teleházban 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.
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