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Ivánci

Jelen

Hírek, események, beszámolók
Iváncról Ivánciaknak!
Böjti szelek fújnak
Gyönyörű fénnyel tündöklik a Nap,
Viharos vad szél szaggatja a fákat,
Bebújik minden apró kicsi résbe,
Beleüvölt tombolva a messzeségbe.
Ilyenkor már a böjti szelek fújnak,
Eljön az ideje lassan a húsvétnak.
A szél gátlástalanul végigsöpör,
Minden mozdíthatót útjából eltöröl.
Hangos robajjal süvölt a tél után,
Nem várjuk vissza mi sem ezután.
Ha a szélkirály így nem dühöngene,
Csodás napfényben szép idő lenne!
Böjti szelek még mindig emlékeznek,
Kétezer évvel ezelőtt mi történt meg,
Emlékeznek, azért vadulnak nagyon,
Égbe kiáltják, milyen volt az a fájdalom!
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Farsang az oviban
Az óvodában február 14-én „farsangoltak” a gyerekek.
Bár néhányan hiányoztak betegség miatt, a többiek lelkesen
várták a beöltözés napját. A reggeli után az óvónők segítségével
mindenki felvette a jelmezét. Előadták kis produkcióikat, a tanult
verseket, énekeket. Majd játék hangszerekkel körbejárták, körbetáncolták az óvoda helyiségeit. A szülők által készített házi sütemények és üdítők várták a gyerekeket a megterített asztalon. Ebből kedvükre fogyaszthattak, majd játékos vetélkedők következtek.
Délig táncoltak, mulattak a gyerekek, de az ebédhez már jelmez nélkül ültek asztalhoz.
A farsangi mulatságban jól elfáradtak, így ezúttal nem volt gond a délutáni alvással…

Az iskolások farsangi teabálja
Szülői összefogással idén is megrendezésre került az iskolások farsangi bálja február 15-én. A Művelődés Házban már délután 3 órától várták a vendégeket. A szülők
egymás között osztották fel a feladatokat, hogy minden
zökkenőmentesen működjön. A gyerekek jelmezes felvonulása után két táncos produkcióval szórakoztatták a
közönséget. Az egyiket Péterfy Bori: Hajolj bele a hajamba című számára készítették, a másiknak pedig egy
régi, szinte mindenki által ismert, Hofi-Koós páros
Macskaduettje szolgáltatta az alapot. Több éves hagyományt követve a szülők is készültek meglepetés produkcióval: idén bajor sörtáncukkal alapozták meg az est további jó hangulatát. Bemutatkozott az Ivánci Rock Band
is, melyről bővebben „A Jótékonysági bál” című írásunkban olvashatnak. A talpalávalót ez alkalommal is a
csákánydoroszlói Simon Zsolt szolgáltatta. Jobbra a 3.
osztályosok fogalmazását olvashatják a farsangról, amit
Sályné Peszlen Lívia, tanítónő bocsátott a rendelkezésünkre.
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„Farsangoltunk”
„Szombaton tartottuk iskolánk farsangját.
Izgatottan vártuk már ezt a
napot. Műsorral is készültünk.
Jól szerepeltünk és sok tapsot kaptunk. A szüleink is
felléptek. Nekik is nagy sikerük volt.
Nekem mindenki jelmeze
tetszett. Sokat táncoltunk.
Nagyon jól mulattunk az
idei farsangon is.”
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A Jótékonysági bál
A Községi Önkormányzat
és a Civil szervezetek által
rendezett jótékonysági bál
március 1-jén volt a Művelődési Házban. Az érdeklődők száma alulmúlta a
szervezés során előrebecsült adatot. De az este
hangulatát ez nem befolyásolta.
Az asztalokon a falubeliek
által sütött finom pogácsák várták a vendégeket.
A műsort Gyarmati Tibor
polgármester nyitotta meg
beszédével. A nyertes pályázatokról tartott rövid
ismertetőt Bedi Ákos, a
Polgárőrség elnöke és
Németh László, a Sportkör
elnöke. Majd az Ivánci
Citera Együttes adott elő
egy válogatást a repertoárjából. Vass József nótaelőadását Horváth Percsák

Sándor hegedűn, míg fia,
Szabolcs szintetizátoron
kísérte, ezzel is emelve az
előadás színvonalát. Meglepetés szereplő volt a bálon az Ivánci Rock Band,
akik tagjai: Gyarmati Julianna és Gyarmati Flóra,
Köbli Hanna és Herczeg
Emese voltak. Jakab Ilona
betegség miatt, sajnos
nem tudott fellépni velük.
A csákánydoroszlói iskolai
farsangon első helyezettek
lettek
produkciójukkal,
amit most a bál résztvevői
is megtekinthettek.
A Meghívón feltüntetett
sztárvendég,
a
tenor
énekművész Czikora István, influenzás lett, az
utolsó pillanatban lemondta a szereplést. Helyette a zenészek közreműködésével
meghívott

Rony lépett fel az est folyamán sztárvendégként.
Egyszerre két üstben is
rotyogott a pincepörkölt:
az egyikben házi sertésből,
a másikban vadhúsból.
Az asztalokra is mindkét
fajtából került, hogy ki-ki
kedvére kiválassza, melyikből szeretne fogyasztani. A vacsoráért Fülöp
János és Péter László volt
a felelős, de akadt több
segítőtársuk is. Ezúton is
köszönjük a résztvevők
támogatását, valamint a
szervezésben, a megvalósításban nyújtott segítséget
mindenkinek! A bál bevétele 90.000 forint lett,
melynek felhasználásáról
a későbbiekben a képviselőtestület hoz döntést.

A véradásról
Az idei első véradás is a farsangi időszakra esett. A véradók létszámát, sajnos az előző újságban
közzétett cikkünk és az internetes községi oldalra írt felhívás sem növelte. Most is ugyanazok a
személyek jelentek meg, akik már évek óta eljárnak vért adni. Számukra ez már egy természetes
cselekedet. De sajnos, közülük sem adhatott mindenki vért betegség és egyéb okok miatt… A Vöröskereszt Alapszervezeti titkár ki is fejezte nemtetszését és csalódottságát emiatt. Az 50 év feletti
korosztályból már többen kiestek, betegségük miatt nem adhatnak vért. A fiatalabbaknak kellene
most átvenni ezt a szerepet!
Miért van szükség véradókra?
- Mert a vér semmivel sem pótolható.
- Mert évente 400 ezer vérre, vérkészítményre szoruló beteg van.
- Mert a vörösvérsejt koncentrátum legfeljebb 35 napig tárolható.
- Mert a folyamatos és kiegyensúlyozott vérellátást a véradók biztosítják.
- Mert a 4 millió lehetséges véradóból csupán 250 ezer rendszeres donor van.
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A kosárkötés művészete Iváncon

Helyi kezdeményezők javaslatára került megrendezésre a kosárkötő tanfolyam falunkban. Szerény
volt az érdeklődés erre a már szinte feledésbe merülő mesterségre. A tanfolyam helyszíne az ivánci
iskola lett. Az első alkalom 2014. február 21-én volt, majd még kétszer ismétlődött. Helybeli tanítók
mutatták meg a kosárkötés fortélyait, jellegzetes fogásait, köztük Petrov László, Tóth B. Sándor és
Gyarmati Tibor. Kromcsák János és Németh Ernő is szívesen adtak jó tanácsot a kezdőknek.
A tanfolyam kezdetén megemlékeztek Tóth B. Jani bácsiról, hiszen mindenki Tőle tanulta a kosárkészítés alapjait. Külön köszönet Hegyhátszentmártonba Bodó Ági néninek, ugyanis édesapja Bodó
József gondosan telepített vidravessző állományát kaptuk meg a tanfolyam lebonyolításához.
Vesszőválogatással kezdünk, majd először a kosár alját kell megfonni, melyet a pártázattal zárunk
le, s folytathatjuk a kosár oldalával a műveletet, ki milyen magasra szeretné, végül a füleket is megcsináljuk. Több módon is lehet a vesszőt fonni, természetesen mindegyik "mester"a saját módszerére esküszik. Kicsik és nagyok egyaránt örömmel és lelkesedéssel készítették első kosarukat, ki húsvétra a hímes tojások számára, ki fahordásra...
A kosárfonáshoz legjobb tél közepén leszedni a vesszőt. Így mi kissé kicsúsztunk az időből, ezért is
csak 3 alkalommal volt a szakkör. De már többen jelezték részvételi szándékukat az esetleges őszi
folytatásra.
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Hamvazószerdától Húsvétig
Farsang utolsó napja húshagyó kedd, mellyel lezárul
a tél. Következik hamvazószerda, amikor – elsősorban
a katolikus egyházban - az
előző évi virágvasárnap
barkáinak
megszentelt
hamvaiból keresztet rajzolnak a hívek homlokára, e
mondat kíséretében: „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel”.
Ezt nevezik hamvazásnak.

A hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert. Így veszi kezdetét a
nagyböjt. A római katolikus
egyházban ez a húsvéti előkészület ideje, bűnbánati
időszak böjtöléssel, egyházi
és népi ájtatosságok végzésével. A bűnbánat, a megtisztulás, az áldozatvállalás
és a könyörgés áll a középpontban, hogy felkészülhessünk Jézus Krisztus feltámadására. A böjt idején tilos volt lakodalmat, bált

tartani, zenés, hangos mulatságon részt venni. A régi
időkben hamvazószerdától
húsvétvasárnapig nem ettek
húst és zsíros ételeket. A
hamvazószerda utáni csütörtök kivételével, mert aznap a maradékokat még el
lehetett fogyasztani. Ezért
nevezik torkos- vagy kövércsütörtöknek is. Pontosan
40 napig tart a nagyböjt
időtartama. A Szentírásban
jelentős szerepet kap ez a
szám: Jézus 40 napig böjtölt
a pusztában, 40 napig tartott a vízözön, 40 évig vándorolt a zsidó nép, Mózes 40
napig böjtölt a Sínaihegyen. Ezen időszak liturgikus színe a lila, ami a
bűnbánatot jelképezi. A katolikus egyház sajátos szertartása a keresztúti ájtatosság, amivel Jézus szenvedését elevenítik meg. Virágvasárnappal kezdődik a nagyböjt utolsó hete, amelyet
nagyhétnek neveznek. A
tavaszra, a természet újjászületésére
terelődik
a
hangsúly, amely egyben a
test és a lélek megújulását
is magában hordozza. Különös
gonddal
készültek
ilyenkor az emberek az évi
gyónásra, a szentáldozásra.

2014-ben a nagyböjti és
húsvéti időszak főbb eseményei, ünnepei:
Húshagyó kedd: március 4.
Hamvazószerda: március 5.
Nagyböjt 1. vasárnapja:
március 9.
Virágvasárnap: április 13.
Nagycsütörtök: április 17.
Nagypéntek: április 18.
Nagyszombat: április 19.
Húsvétvasárnap: április 20.

Templomunkban a húsvéti gyóntatás
április 9-én (szerdán) lesz 17.00-18.00-ig!

Ezt követően lesz a lelkigyakorlatos szentmise.
Vendég-gyóntató atya Balasi István, gércei plébános lesz.
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A Nemzetközi Nőnap alkalmából:

Március 8.
Március nyolcadika,
A Nők elismert napja.
Pedig Zoltán nap lenne,
Ez sincs elfeledve.
Ekkor köszöntenek nőket,
Anyákat és szeretőket.
Kik munkában megfáradtak,
Elismerést ekkor kapnak.
Egy nap figyelnek csak rájuk,
Kiknek görbül már a hátuk.
Egy nap ismerik el őket,
A fáradhatatlan nőket.
Akik fáradni nem szűnnek,
Ők, kik gyerekeket szülnek,
És éjt nappallá tesznek,
Csak, hogy otthont teremthessenek.
Gyermekeket felnevelnek,
Családot összeterelnek.
Ne csak egy napig becsüljük,
Minden nap őket köszöntsük!
Legyen áldott dolgos kezük!
Melegítsen szeretetük!
Mert nélkülük üres lenne;
Ez az élet, mit sem érne!
„A Nemzetközi Nőnap alkalmából a magam és a falu férfijai nevében köszöntöm a hölgyeket!
Kívánunk mindannyiuknak Családjuk körében sok-sok boldogságot, erőt, egészséget.”

Tisztelettel és szeretettel:
Kerekes József
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Nemzeti ünnep a Művelődési Házban
Az Ivánci Népdalkör és a citera zenekar különkülön és együtt is kiváló összhangban szerepeltek Cservék László vezetésével.
A színpadi programok zárásaként Keresztes
Richárd előadásában hallgathattuk meg Vitéz
Somogyváry Gyula Márciusi zsoltár című versét. Az est hátralévő részében díszoklevél és
ajándékok átadására került sor. Köbli Gábor,
önkéntes tűzoltó kürtszavának felhangzása után
ünnepélyes pillanatnak lehettünk tanúi. Ivánc
Község Önkormányzatának képviselőtestülete
„Ivánc Díszpolgára” címet adományozott hálás
elismerése jeléül Bedi Józsefnének a településen végzett nemzedékeken átívelő több évtizedes, egészségmegőrző és nevelő védőnői tevékenységéért, valamint a község kulturális és
közösségi életében önzetlenül végzett önkéntes
szolgálatáért. „Mindenki védő nénije” kedves,
szívhez szóló szavaival párás tekinteteket varázsolt a teremben. „Amíg gyerek voltam, úgy
hittem, hogy az élet órákból, napokból, hetekből, évekből tevődik össze, de most már úgy
látom, hogy az élet pillanatokból áll.” – mondta. Emlékezetes pillanatai voltak, például amikor a Mikulás ünnepségen díszoklevelet kapott
munkásságának 50. jubileumi évfordulója alkalmából, épp úgy, mint amikor egy kislány
egy marék kavicsot ajándékozott neki…
Ivánc Község Önkormányzata és a Civil szervezetek emléktárgyakat ajándékoztak V. Németh Zsolt Államtitkár Úrnak. Az Ivánci
Sportkör által átadott, hátán V. Németh feliratú,
10-es számú, ivánci címerrel ellátott futballmez mosolyt csalt az arcokra. Takó Gábor a
Vas Megyei Temetkezési Vállalat Körmendi
Kirendeltségének vezetője, - aki emellett pályázati tanácsadással is foglalkozik - ajándékkönyvet vehetett át a nyertes pályázatok előkészítésében nyújtott önzetlen segítségéért.
Köszönetünket és elismerésünket fejezzük ki a
közreműködőknek, hogy ilyen tartalmas, nívós
rendezvénnyel tisztelhettük meg nemzeti ünnepünket!

Az idei március 15-i megemlékezés nagyon
színvonalasan zajlott. Az ünnepséget V. Németh Zsolt, Vidékfejlesztésért felelős államtitkár nyitotta meg beszédével. „Észreveszem,
hogy néhány napja másként ébredek. Ilyesmit
gondolok félálomban: mégis! Vagy: fel kell
hívni! Vagy: hátha, megpróbálom!” Ezzel a
Márai idézettel vezette be mondandóját a márciusról, hogy ilyenkor a magyarok másként
ébrednek, a március a tenni akarást, az újjáébredő erőt jelenti számunkra. Nemcsak a tavasz
miatt, hanem e jeles nemzeti ünnepnek is köszönhetően…
A kulturális blokkot a falu óvodásai kezdték
meg színes műsorukkal. Fegyelmezetten adták
elő a nemzeti ünnephez és a tavaszhoz kapcsolódó énekeiket, verseiket és táncoltak is.
Az ivánci iskolások prózai műsora már az
1848-49-es évek forradalmi hangulatát idézte
fel: az elszánt nép szabadság utáni vágyát, melyért kész feláldozni a vérét és az életét. A szívrendítő zárójelenet is erre utalt, midőn „a kis
Koroknay Dani” keresztfájára koszorút helyeznek.
A színpadon ezután az Államtitkár Úr mutatta
be zenei tudását a vasvári Kármentő népi
együttes tagjaként, ő volt a nagybőgős. V. Németh Zsolt több évtizede gyűjti is a népi hangszereket. Számára a zene, a népi kultúra a mindennapok része. Erre fel is hívta a figyelmet,
hogy a jelenlevőkben eloszlassa azt a tévhitet,
miszerint a fellépése csak kampányfogás. A
zenésztársai hegedűk és furulya segítségével
tették hangzatosabbá a népi dallamokat. Az
együttes egyetlen női tagja pedig egyedi, szép
tájjellegű énekével járult hozzá a zenekar sikeres előadásához…
Az ünnepi hangulatot tovább fokozta a helyi
művészeti csoportok szereplése.
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Ivánci
Népdalkör
2000-ben alakult meg Németh Ilona vezetésével az Ivánci Népdalkör, azzal a céllal, hogy a
népzenei értékeket megőrizzék, s tovább adhassák a következő nemzedéknek. A tagok és a
vezető személye többször is cserélődött az évek során, általában 8-12 fő szerepel. Kezdetben a
megyei illetőségű népzenetudós, Békefi Antal gyűjteményéből énekeltek népdalokat. Körmenden 3. helyezést értek el a Békefi Antal emlékversenyen. A későbbiekben már más tájegységek népdalait is megtanulták, ma már rábaközi, szatmári, zalai és hortobágyi dalokat is
énekelnek. 2008-tól Cservék László tölti be a vezetői posztot, aki 2008. március 15-én Kulturális Nívódíjat is kapott korábbi munkásságáért. Az új vezetőnek köszönhetően sikerült a citerazenét is bevonni a népdalkörbe, melynek eredményességét jelezte a 2009-ben Zalalövőn a
„Salla” Művelődési Központban rendezett „Egyszer volt egy ’68” elnevezésű tehetségkutató
versenyen elért I. helyezés Népművészet, néptánc kategóriában.
„Az őriszentpéteri összefogás eredményeképpen a Kulturális Forgatagokban nagy sikerrel
szerepeltünk, és a környező énekkarokkal jó kapcsolatokat ápoltunk. Számtalanszor záróműsorként közös fellépéseink voltak velük. Az énekkar sikere távolabbi helyekre is eljutott. Emiatt meghívást kaptunk Táplánszentkeresztre, Vasvárra és Körmenden finn delegációnak adtunk nagy sikerű műsort, ahol a vendégek táncra is kerekedtek. Jelenleg azon fáradozunk,
hogy a létszámot növeljük, és ezzel együtt a repertoárt bővítsük. Végső cél a megmérettetés!”
– mondta el nekünk Cservék László.

Az Ivánci Sportkör eseményei
Március 16-án kezdetét vette a 2013/2014. évi megyei III. osztályú labdarúgó bajnokság körmendi csoportjának tavaszi idénye. Bár még csak 2 fordulón vagyunk túl, de úgy tűnik, elmondhatjuk, hogy jól sikerült a csapat tavaszi felkészülése.
A nyitó fordulóban azt a Gasztonyi csapatot fogadtuk, aki hozzánk hasonlóan eddig nem talált
legyőzőre ebben az idényben. Az első félidőben ránk ijesztett a vendég gárda: 1-0 arányban vezettek a szünetben. A 2. játékrészben aztán sikerült rendezni a sorokat és végül magabiztos győzelem lett vége: 4-1.
A 2. forduló könnyebbnek ígérkezett: a 8. helyezett Alsószölnök csapatánál tettünk látogatást.
Sajnos a pálya talaja kritikán aluli volt, de a fiúkat ez sem zavarta. 5 gólt rúgva és egyet sem kapva fektették két vállra a lelkes hazai csapatot.
A csapat 3 pont előnnyel vezeti a bajnokságot, szeretnénk ezt a helyezést megtartani a szezon
végén is.
Minden sportbarátot szívesen látunk a tavaszi szezon hátralévő mérkőzésein!
Köbli Attila
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MEGYEI III.O. FELNŐTT BAJNOKSÁG KÖRMENDI CSOPORT
2013/14. ÉVI TAVASZI SORSOLÁSA

14. forduló
2014. 03. 16.
15. forduló
2014.03.23.
16. forduló
2014.03.30.
17. forduló
2014.04.06.
18. forduló
2014.04.13.
19. forduló
2014.04.20.
20. forduló
2014.04.27.
21. forduló
2014.05.04.
22. forduló
2014.05.11.
23. forduló
2014.05.18.
24. forduló
2014.05.24.
25. forduló
2014.06.01.
26. forduló
2014.06.08.

15.00

IVÁNCI KSK

GASZTONY KSE.

Vasárnap

12.30

ALSÓSZÖLNÖKI STE

IVÁNCI KSK

Vasárnap

13.30

IVÁNCI KSK

HALOGYI SE.

Vasárnap

16.30

NAGYKÖLKED HSE.

IVÁNCI KSK

Vasárnap

16.30

SZABADNAP

Vasárnap

14.00

IVÁNCI KSK

NAGYRÁKOS SE.

Vasárnap

16.30

PANKASZ KSK.

IVÁNCI KSK

Vasárnap

17.00

IVÁNCI KSK

MAGYARLAKI SK.

Vasárnap

17.00

MÁRIAÚJFALU SE.

IVÁNCI KSK

Vasárnap

14:30

IVÁNCI KSK

SZŐCÉÉRT EGYESÜLET

Szombat

17.00

SZALAFŐ FC.

IVÁNCI KSK

Vasárnap

14:30

IVÁNCI KSK

KATAFA SK.

Vasárnap

17.00

RÖNÖKÉRT KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET

IVÁNCI KSK

Vasárnap
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Könyvtár: ajtót nyit a világra
A községünkben működő könyvtár a régi kötetek mellett sok újdonságot is kínál az olvasók számára.
A körmendi Faludi Ferenc Könyvtár fiókkönyvtáraként folyamatosan bővül a szakirodalom, a szépirodalom és a gyermekkönyvtárunk állománya is. Jelenleg is körülbelül 300 db úgynevezett „forgó
könyv” van nálunk. Ezek új kötetek, amelyeket 3-4 havonta cserélnek a kis könyvtárak között.
A könyvek mellett hetente és havonta megjelenő folyóiratokat lehet olvasgatni, mint például: Lakáskultúra, Vidék íze, Stahl magazin, Nők lapja, Képes sport, Story, Ifjúsági magazin. Elektronikus dokumentumok (CD, DVD) kölcsönzésére is van lehetőség, ezek is folyamatosan cserélődnek. Gyermekkönyvtárunk társasjátékokkal is gyarapodott, így akár a nyitvatartási időben egy jót társasozhatnak is a játékot kedvelők. Két számítógép is a látogatók rendelkezésére áll.
A könyvtár szolgáltatásai az internetet is beleértve díjmentesen vehetők igénybe!
Tavaly indult a gyermekeknek szervezett olvasást népszerűsítő program, melyeken mindenki jól érezte magát. Hasonló foglalkozások megtartását idén is tervezzük, sőt felnőttek számára is szervezünk
programokat.
Nyitvatartási idő:

kedd : 15 - 17 óra

péntek : 16 - 18 óra

Szeretettel várunk mindenkit!

Tanmese:

Némethné Orbán Szilvia

A paraszt és a csacsi

Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az állat órákon át szánalmasan bőgött, miközben a paraszt megpróbált rájönni, mit is tehetne. Végül úgy döntött, hogy az állat már öreg és a kutat úgyis ideje már betemetni; nem éri meg kihúzni az öreg szamarat. Áthívta a szomszédait, hogy segítsenek.
Mindegyik lapátot fogott, és elkezdtek földet lapátolni a kútba. A szamár megértette, mi történik, és
először rémisztően üvöltött. Aztán, mindenki csodálatára, megnyugodott. Pár lapáttal később a paraszt
lenézett a kútba. Meglepetten látta, hogy minden lapátnyi föld után a szamár valami csodálatosat csinál. Lerázza magáról a földet, és egy lépéssel feljebb mászik. Ahogy a paraszt és szomszédai tovább
lapátolták a földet a szamárra, lerázta magáról és egyre feljebb mászott. Hamarosan mindenki ámult,
ahogy a szamár átlépett a kút peremén és boldogan elsétált!
Az élet minden fajta szemetet és földet fog rád lapátolni. A kútból kimászás trükkje, hogy lerázd magadról és tegyél egy lépést. Minden probléma csak egy lehetőség a továbblépésre. Bármilyen problémából van kiút, ha nem adod fel, nem állsz meg! Rázd meg magad és lépj egyet feljebb!
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Biogazdálkodás a Szakosított Otthonban
Újságunk előző számában már beszámoltunk a Szakosított Otthon többféle foglalkoztatási és munkarehabilitációs tevékenységeiről. Ezek közül kiemelnénk a biokertészetben folytatott munkát, hiszen
elnyerték „Az év biogazdasága 2013” címet. Szabó Mihály, az intézet gondnoka látott el minket információkkal.
Hogy alakult ki a biokertészet az intézetben?
A 90-es évek végéig az otthonban lakóink segítségével már működött egy konvencionális hagyományos gazdaság. Szántóföldi kertészetben, gyümölcsösben, sertés- és baromfitartásban dolgozhattak a
lakóink. Az évek folyamán a termelő berendezések, épületek, ólak elhasználódtak. A tevékenységek
közgazdasági háttere, jövedelemtermelő képessége jelentősen csökkent. Az állategészségügyi jogszabályváltozások miatt a sertés- és baromfitartást feladni kényszerültünk.
2002 őszén az intézet akkori igazgatója, Soós Csaba tevékeny közreműködésével és a Napkör Bt. pártfogásával kidolgozott pályázatot adtunk be a Nyugat-Dunántúli Fejlesztési Tanácshoz, melyen 12 millió forintot nyertünk az ökológiai gazdálkodás alapjainak a lerakására. Elindult a 3 éves átállási folyamat. Bejelentkeztünk a Biokontroll Kht-nál ökológiai gazdálkodásra. Talajvizsgálatok, vetési-ültetési
tervek, tápanyag-gazdálkodási tervek, épületek felújítására pályázatok írása következtek.
Mire használtátok fel a pályázaton nyert összeget?
2003 tavaszán a pályázati pénzből felújítottunk két üvegházat, új ablakokat készítettünk a hollandi
ágyakra, létesítettünk egy új komposztálótelepet, fóliasátrat építettünk, a gyümölcsösben öntözőrendszert alakítottunk ki, és vadvédelmi kerítést létesítettünk. Az elöregedett fákat kivágtuk, új gyümölcsfákat ültettünk (alma, körte, meggy, szilva).
Mennyire fontos az intézet és a benne lakók számára a biokert?
Intézményünk számára nagyon fontos volt a biokertészet kialakítása. Lakóink többsége szívesen vesz
részt a különböző munkafolyamatokban, felelősségérzetük, képességeik fejlődnek, érzik, hogy ők is a
társadalom hasznos tagjai. Sikerélményhez jutnak, ha látják, hogy a megtermelt árut értékesíteni tudjuk. A szabadlevegőn végzett munka jó hatással van a testi –lelki egészségükre. Kitárul lakóink számára a világ, mivel lehetőséget biztosítunk számukra a különböző vásárokra való eljutásra. Viselkedésük,
magatartásuk az elmúlt években lényegesen tudatosabbá vált, fokozott figyelmet fordítanak saját maguk és társaik, illetve az élő környezet megóvására.
Milyen munkafolyamatok zajlanak a kertészetben?
A kertészetben végzendő szakmai munkálatok a vetésforgó készítése, palántanevelés, majd kiültetés
(saláta-, káposztafélék, paprika, paradicsom, zeller), szántóföldi zöldségfélék termesztése (cékla, burgonya, uborka, tök), ökológiai növényvédelem, öntözés, ápolás, kapálás, betakarítás. A gyümölcsösben
a fák metszése, tápanyag-utánpótlás, hőösszeg-, páratartalom- és csapadékmérés, optimális beavatkozási időpontok meghatározása, végrehajtása, kaszálás, öntözés, betakarítás munkafolyamatait végzik a
lakók.
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„Mitől bio a bio?” Sokszor halljuk ezt a kérdést…
A biogazdálkodás külső tanúsítószervezet által /Biokontroll Hungária Nonprofit Kft/ ellenőrzött körülmények között végzett ökogazdálkodás, a bio feltételrendszer szerint biológiai növényvédelmen és
természetes biológiai cikluson alapul, szintetikus műtrágya és növényvédő szerek mellőzésével. Csak
ökológiai gazdálkodásban előállított vetőmagot használhatunk, ami nem csávázott, semmilyen kémiai
kezelésen nem esett át. Ezek ára kb. ötszöröse az átlagos vetőmaghoz képest. Tápanyag utánpótlás
csak nem intenzív gazdálkodásból származó trágyával történhet, például mélyalomból, komposztból
(kaszálékból, fűből), vagy bio-algával. A növényvédelemhez csak engedélyezett ökogazdálkodásbeli
növényvédő szerek használhatók: réz és kén tartalmú vegyületek, természetes anyagokból készült szerek, növényi kivonatok (nímfa-olaj, „Miatyánk” cserje kivonata), feromon csapdák (adott kártevők
hormonjai a hím lepkéket vonzák magukhoz és ezzel lehet előjelezni a kártevők rajzását, az optimális
bevatkozási idő meghatározását), vetésforgó és izolációs távolság alkalmazása (például krumplibogár
ellen). Fontosnak tartom kiemelni a megelőzés és a távoltartás fogalmát a betegségek, kártevők elleni
védekezésben.
Hogy tudjátok fedezni ezek költségeit?
8 éve részt veszünk az Agrár Környezetgazdálkodási Célprogram keretében az ökológiai ültetvényprogramban. Kapunk agrár-környezetgazdálkodási támogatást és területi támogatást is, ami nagyban
megkönnyíti a gazdálkodást. Így tudjuk finanszírozni a bio-vetőmagokat, a tápanyag utánpótláshoz és
a növényvédelemhez szükséges szereket.
Pályázattal nyertünk mezőgazdasági eszközöket is - Axiál ventillátoros permetezőt, ásóboronát - , így
egyre jobb minőségben tudunk talajt művelni, növényt ápolni, és ezáltal jobb minőségű biotermékeket
előállítani..
Kik és hogyan ellenőrzik a gazdálkodási tevékenységet?
Minden évben talajmintából és növénymintából ellenőrzik, hogy valóban ökológiai biogazdálkodás
folyik a kertészetünkben. Az ellenőrzést végezheti a Vas Megyei Növényvédelmi Agrokémiai Állomás
Tanakajdról, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal,
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Ellenőrzéskor a folyamatosan adminisztrált adatokat is átnézik, a
gazdálkodási naplót, permetezési naplót, beszerzett anyagok nyilvántartását. Minőségi Tanúsítvánnyal
igazolják az ökológiai/bio/ gazdálkodást. Tavaly a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. javaslatára
elnyertük „Az év biogazdasága 2013” címet.
Az értékesítésről is mondanál néhány szót?
A megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket több irányban is értékesítjük: helyben a boltunkban, termelői
piacokon, bio-vásárokon. Vevőink között megtalálhatók az otthon dolgozói, magánszemélyek, viszonteladók is. Sajnos, ebben a térségben a fizetőképes kereslet elég szűk keresztmetszetű. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mi is az az ökológiai termék. Pedig jobb ízűek, tápanyagtartalmuk
is magasabb. Nincs növényvédő szer maradvány a termékben, makro- és mikroelem tartalmuk
harmonikusan egységes. A szezonális, vegyszermentes növények fogyasztása életünk minőségét
hosszú távon, jelentős mértékben, kedvezően befolyásolja.
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Március 15. alkalmából Vas Megye Közgyűlése többek között a következő
kitüntetést adományozta:

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Szociális Tagozata" elismerésben részesült:
Komáromi Zsolt, Vas Megyei Szakosított Otthon, Ivánc munkavezetője
„Azok kaptak elismerést, akikre példaképp tekinthetnek a munkahelyi közösségek, akik kiérdemelték
Vas megye lakosságának az elismerését.”
Kovács Ferenc
Megyei Közgyűlés elnöke
Gratulálunk!

„Várom a nyugdíjam”
Bizonyára mindenki számára ismerős
ez a fénykép, amely a „Hazánk postás
szemmel” című fotópályázaton különdíjat nyert. A fotópályázat célja az
volt, hogy a képeken keresztül hazánk
életét, természeti és kulturális kincseit
bemutassák a Posta munkatársai. A
képeket az ország több nagyobb városában kiállították Soprontól Miskolcig,
Budapesttől Pécsig… Ez a fotó tehát
bejárta az országot, több kiállításon és
újságban is jó hírét vitte már Iváncnak
készítője, Zsohár Tiborné nagy örömére. Szeretnénk most a saját szülőfalujában, a helyi újságban is
közzétenni a különdíjas fotót.
Ilyen egyszerű formában is felhívhatjuk a figyelmet kis községünkre, a helyi értékekre és hagyományokra! Reméljük, hogy mások is kedvet kapnak ehhez! Gratulálunk falunk kézbesítőjének, és kívánjuk, hogy még több
nyertes fotóval gyarapítsa falunk hírnevét!
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Tavaszi virágvásár
Az előző évekhez hasonlóan, az idén is tart községünkben virágvásárt a jól ismert Polgár
Kertészet Szombathelyről.

2014. április 17-én 18.00-19.00-ig és 2014. május 1-én 13.00-14.00-ig

muskátli és balkonnövények;
2014. május 15-én 18.00-19.00-ig egynyári növények
vásárlására van lehetőség.
Az értékesítés helyszíne: Italbolt mellett.

Iskolai beíratás
Április 28-29-én 6:30-15:30-ig várja beíratásra
a leendő elsősöket és szüleiket
Sályné Peszlen Lívia tanítónő az ivánci iskolában.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
-Óvodai szakvélemény
-Személyazonosságot igazoló okmány (lakcímkártya)

Vasgyűjtés!!!
A lomtalanítást megelőző napon – április 10–én, csütörtökön –a helyi tűzoltó egyesület
vasgyűjtést szervez a településen.
Kérjük a tisztelt lakókat, hogy - lehetőség szerint – közvetlenül a kerítésen belül vagy
csak az elszállító jármű érkezésekor helyezzék ki a feleslegessé vált fémeket!

Köszönettel:

Ivánci ÖTE
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MÜLLEX KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
9784 Harasztifalu, Nyárfasor
Tel: 94/726-000, fax: 94/594-309
E-mail: kozszolgaltato@mullexkormend.hu

LOMTALANÍTÁS
A Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. Ivánc község közigazgatási területén tervezett
lomtalanítással kapcsolatban tájékoztatja Önöket:

Lomtalanítás időpontja: 2014. április 11. (péntek
Kérjük, hogy a fenti időpontban reggel 730 óráig a lakásban keletkezett, felhalmozott és feleslegessé
vált tárgyakat szállítójárművel megközelíthető közterületre helyezzék ki!
Lomtalanítás során a méretüknél fogva gyűjtőedényekben nem elhelyezhető hulladékok gyűjtését három csoportban végezzük, külön tehergépkocsikkal:


Lom, bútor, berendezési tárgy, eszköz



Gumiabroncs, 90 cm átmérőig (8 db ingatlanonként)



Üveget tartalmazó nyílászárók (ablakok, ajtók).

Kérjük a következő típusú hulladékok kirakását mellőzni:
- építési anyagféleség, törmelék, „lapátos áru” (homok, mészhidrát, cement, egyéb)
- nagy méretű gumiabroncs (pl. traktorgumi)
- elektromos berendezések
- faágak, fanyesedék
- veszélyes hulladék
- autóbontási és egyéb bontási hulladékok
- szelektív sárgazsákos gyűjtés során gyűjthető anyagok
- szabványos edényzetben is elhelyezhető hulladék.
Bővebb információval a 94/726–000-as telefonszámon állunk rendelkezésükre.
Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft.
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Megyei katasztrófavédelmi szóvivő
H-9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.
Telefon: (94) 513-430 Fax: (94) 513-437 e-mail:
vas.mki@katved.gov.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A szabadtéri tűzgyújtás szabályai
A jó idő beköszöntével az emberek közelebb kerülnek a természethez, kirándulnak a parkokban,
túrákat szerveznek az erdőkben és megkezdik a tavaszi kerti munkákat. A kirándulóidőben megszaporodik a szabadtéri tűzesetek száma is.
A mezőgazdasági területek rendbetételéhez sokan választják azt a lehetőséget, hogy elégetik a tél során
felhalmozódott kerti hulladékot, meggyújtják az egybefüggő száraz, gazos területeket. A kerti, mezőgazdasági- és növényi hulladékok belterületi égetését jogszabály szigorúan tiltja, de módot ad az önkormányzatoknak a helyi szabályozásra. Ez esetben külön önkormányzati rendelet határozza meg, hogy
mikor és milyen feltételek mellett lehet égetni a településen. Ilyenkor a tevékenység végzését a megkezdés
előtt 24 órával írásban, vagy a 105-ös telefonszámon a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon kell bejelenteni. Az égetéskor az országos tűzvédelmi szabályzatban előírtakat maradéktalanul be kell tartani!
Fontos hangsúlyozni, hogy az égetésért a tevékenységet végző a felelős!
A tilalom kiterjed a termőföldekre, mezőgazdasági területekre is. A termőföldek és mezőgazdasági területek karbantartásáért a termőföld tulajdonosa és használója felel. Amennyiben egy földterületen azért keletkezett tűz, mert annak megfelelő gondozását elmulasztották, az illetékes hatóság földvédelmi- és tűzvédelmi bírságot szab ki!
A szabad levegőn kirándulók sokszor hagyják figyelmen kívül az erdőkben, parkokban kihelyezett felhívó
táblákat, amelyek a tűzgyújtás, tűzrakás tiltására vonatkoznak. Erdőterületeken a tűzgyújtáshoz az erdőgazdálkodó írásos engedélye szükséges! Ez alól kivételt képeznek a kijelölt tűzrakó helyek, valamint a vágástéri hulladékok égetése. Az erdőben kirándulók csak a kijelölt tűzrakó helyeken gyújthatnak tüzet, de
ilyenkor is fontos odafigyelni, hogy a tűzrakó hely környéke meg legyen tisztítva a levelektől, faágaktól, a
tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, és amint feltámad a szél, el kell oltani.
Tűzgyújtási tilalom esetén, aki tüzet okoz, az felelősséggel tartozik az okozott kár megtérítéséért, valamint tűzvédelmi bírsággal sújtható! A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, grillsütő
használata a tűzgyújtási tilalom idején sem tiltott, viszont fokozottan ügyelni kell az általános égetési szabályok betartására! Az érvényben levő tűzgyújtási tilalomról mindig aktuális információt találnak a katasztrófavédelem honlapján.
A szabadtéri tüzek kialakulását a legtöbb esetben az emberi hanyagság, gondatlanság eredményezi. Nem
csak a jogszabályok megszegésével és a szándékos égetéssel idézhetünk elő tüzet, hanem egy apró figyelmetlenség is tragédiához vezethet. Egy rossz helyen eldobott gyufa, egy el nem oltott cigarettacsikk rengeteg kárt okozhat a természetben, de hasonlóan veszélyes lehet az is, ha a hulladékokat nem a kijelölt helyre
dobjuk el. Míg egy elhajított, napon hagyott üveg tűz kialakulásához vezethet, egy hajtógázas festékes,
spray-s palack is felrobbanhat a nyári hőségben! Erdő- és tarlótüzek alakulhatnak ki több hektár területen,
és okozhatnak maradandó károkat az anyagi és a természeti értékekben.
A tavaszi-nyári időszakban a katasztrófavédelem területi és helyi szervei a társhatóságokkal közösen
folyamatosan ellenőrzik a szabadtéri égetésekkel kapcsolatos szabályok betartását. Amennyiben a
tűzvédelmi előírások megszegése tüzet, illetve robbanásveszélyt idéz elő a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező. Összege 100.000 Ft-tól 3.000.000 Ft-ig terjedhet. Azt a földtulajdonost, használót pedig,
aki termőföld-hasznosítási vagy mellékhasznosítási kötelezettségét elmulasztja, és emiatt tűz keletkezik, 60.000 - 200.000 Ft bírsággal kell sújtani.
A Vas Megyei Tűzmegelőzési Bizottság felhívja a lakosság figyelmét, hogy az égetéssel kapcsolatban
a jogszabályi előírásokat minden esetben tartsák be, folyamatosan figyeljék, van-e érvényben az
adott területen tűzgyújtási tilalom, és felelősségteljesen, kellő gondossággal járjanak el, tartsák szem
előtt, hogy égő terméket a természetben eldobni, és tüzet felügyelet nélkül hagyni tilos!
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Tájékoztatás a víz- és csatornadíj számlákról
„Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy az egységes közszolgáltatói számlaképről
szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény előírása szerint a 2014. január 1-jét követően a magánszemélyek részére csak a törvényben előírt számlaformátum szerinti számlát bocsáthat ki víziközmű-szolgáltató.
A módosítás alapján az előírások jogalkotóval történő értelmezésére, egyeztetésére, az új számlakép kidolgozására, a nyomtatvány nyomdai úton történő elkészítésére, és a számla-adatok megjelenítésének programozására rendkívül rövid idő állt rendelkezésünkre, ezért 2014 januárjától márciusig az informatikai átállás miatt nem kerültek kiküldésre a lakossági rezsicsökkentett számlák.
A számlák kiküldése ezért csak március közepétől kezdődhetett meg.
Felhasználóink – a leolvasási időponttól függően – egyszerre három, illetve négy részszámlát
kaptak márciusban, melyek befizetési határidői közelebb kerültek egymáshoz, (egy hónapon
belül több számla befizetése szükséges) mivel a féléves leolvasás áprilisban megkezdődik. A
késedelmes számlázás által okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük.
Amennyiben gondot okoz Felhasználóink számára a számlák határidőn belül történő befizetése, kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk, mely Ügyfélszolgálati irodánkon igényelhető.
További kérdés esetén munkatársaink készséggel állnak a Felhasználók rendelkezésére személyesen Ügyfélszolgálatunkon (9700 Szombathely, Légszeszgyár u. 15.), a 94/516-255 telefonszámon,
illetve a vasiviz@vasiviz.hu e-mail címen.”
VASIVÍZ ZRt.

TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért
Május 9-11.
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár negyedik alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. Azért szervezzük meg ezt a mozgalmat
minden évben, hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket. Azt is szeretnénk, ha minél több ember kifejezésre is juttatná a benne rejlő igényt a tisztaságra, és felhagyna a szemeteléssel.
Hiszen, ha a kukába kerül a szemét, akkor nincs mit összeszedni. Emellett az is a célunk, hogy minél
többen ráérezzenek az önkéntesség ízére.
Iváncon május 9-én az alsó és felső tagozatos iskolások, valamint civilek gyűjtik össze a különböző
helyszíneken lerakott, kidobált hulladékot. Május 2-ig jelentkezhet bárki önkéntesnek a Teleházban,
vagy interneten a Te Szedd oldalán a www.szelektalok.hu linkre kattintva.
Találkozási pont az iskolánál. Zsákot, kesztyűt az előzetesen regisztráltak kapnak!
További információ a helyszínekről később.
Várjuk a jelentkezőket akár önkéntesnek, akár koordinátornak!
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Ingyenes balesetbiztosítás
3 éves kortól 18 éves korig!
Magyarországon 3 éves korától 18 éves koráig minden gyermek ingyenes balesetbiztosításban részesül, de a szülők többsége nem tud róla!
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a Magyar Állam határozata alapján az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. sz. Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztály
tagjai a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott
biztosítási védelemben részesülnek. Az általános balesetbiztosítási szolgáltatás automatikusan jár,
független az óvodától, iskolától, nincs szükség semmilyen szerződéskötésre. Ez a biztosítási forma
2003. augusztus 31-e óta van érvényben.
Ha szülők nem ismerik, vagy nem veszik igénybe az Állam által finanszírozott balesetbiztosítást, akkor az állami támogatás a biztosítónál marad.
Ha a szülők kifizetnek valamilyen csoportos gyermek vagy tanulói biztosítást az óvodában, iskolában,
kollégiumban, akkor két egymástól független biztosításuk van, vagyis egy sajnálatos baleset után
kétszer vehetik fel a biztosítási összeget.
A 2014. január 1-e után megtörtént balesetek állami kártérítését a GroupamaGarancia Biztosító rendezi. Az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítás díja továbbra is a
Magyar Államot terheli.
A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító az alábbiakban meghatározott mértékű szolgáltatást teljesíti:
Biztosítási esemény:
Baleseti halál esetén
Csonttörés esetén
Balesetből eredő maradandó
egészségkárosodás esetén:
1-9 % mértékig
10-29 % mértékig
30-100 % mértékig

Biztosítási összeg:
200 000 Ft
3 000 Ft

3 000 Ft
50 000 Ft
300.000 Ft biztosítási összegnek az
egészség- károsodás (rokkantság) fokával megegyező százaléka

A fenti tájékoztatás nem érinti az egyéni, iskolai tanulóbiztosításokat. Azok 2013. szeptember 1. 2014. augusztus 31. között a választott csomag szerint nyújtanak szolgáltatást szükség esetén.
A baleset: a biztosított akaratától független, olyan hirtelen fellépő külső behatás melynek következtében a biztosított a baleset megtörténtétől számított egy éven belül meghal, vagy két éven belül az e mellékletben meghatározott állandó egészségkárosodást vagy múlékony sérülést (csonttörést) szenved. Jelen feltételek szempontjából sajnálatos balesetnek minősülnek a gyermekbénulás, kullancscsípés következtében kialakuló agyburokvagy/és agyvelőgyulladás, veszettség, valamint tetanuszfertőzés is.

Forrás: OS-MT
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Viccek
 Halló, tűzoltóság? Kérem, jöjjenek gyorsan, ég a házam!
 És hogy jutunk el Önhöz?
 Miért? Már nincs meg az a szép piros autójuk?

 Miért a sör a legjobb oltóanyag?
 Mert van benne víz is, hab is, szén-dioxid is!

 Mit csinál a magyar futball-válogatott, ha megnyerik a foci VB-t?
 ???
 Kikapcsolják a Playstation-t.

Feladatok a kisebbeknek:

Megjelenik: kéthavonta
Kiadja: Ivánc Község Önkormányzata
A kiadásért felelős: Gyarmati Tibor
Készült: Az ivánci teleházban.
Szerkesztők: Horváth Bernadett, Herczeg Ákos
Az újság az NMI támogatásával valósult meg.
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