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Ivánci

Jelen

Hírek, események, beszámolók
Iváncról Ivánciaknak!
Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna:

Magyar Hiszekegy
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött,
Mert az minden halál és kárhozat fölött
Az élet Urával szövetséget kötött.

Ez az én vallásom, ez az én életem,
Ezért a keresztet vállaimra veszem,
Ezért magamat is reá feszíttetem.

Annak nincs többé rém, mitől megijedjen,
Annak vas a szíve minden vésszel szemben,
Minden pokol ellen, mert véle az Isten!

Szeretném harsogni kétkedők fülébe,
Szeretném égetni reszketők lelkébe,
Lángbetűkkel írni véres magyar égre:

Annak lába nyomán zöldül a temető,
Virágdíszbe borul az eltiport mező,
Édes madárdaltól hangos lesz az erdő.

Ez a hit a fegyver, hatalom és élet,
Ezzel porba zúzod minden ellenséged,
Ezzel megválthatod minden szenvedésed.

Napsugártól fényes lesz a házatája,
Mézes a kenyere, boldogság tanyája,
Minden nemzetségén az Isten áldása.

E jelszót, ha írod lobogód selymére,
Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe,
Halottak országát feltámasztod véle.

Magyar! te most árva, elhagyott, veszendő,
Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő,
Magyar legyen hited s tied a jövendő.

Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted,
Munkás, ki ennek élsz, boldog jövőd veted,
Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved.

Magyar, legyen hited és lészen országod,
Minden nemzetek közt az első, az áldott,
Isten amit néked címeredbe vágott.

Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél,
Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél,
Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél.

Szíved is dobogja, szavad is hirdesse,
Ajkad ezt rebegje, reggel, délben, este,
Véreddé hogy váljon az ige, az eszme:

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!
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„Múltunk tisztelete, jövőnk becsülete
avagy
Hogyan éltek elődeink nagyapáink korában?”

2014. április 12-én az ivánci Művelődési Házban került sor Gyarmati Tiborné: Múltunk tisztelete jövőnk becsülete, avagy Hogyan éltek
elődeink nagyapáink korában? című könyvének bemutatására. A bemutató nagyon népszerű volt, az egész művelődési ház megtelt érdeklődőkkel. A díszvendégek többek között V.
Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár, Dr.
Németh Sándor körzeti háziorvos, Zsámboki
Árpád a Vas Megyei Honismereti Egyesület elnöke, Mecsériné Doktor Rozália a körmendi
Faludi Ferenc Könyvtár igazgató helyettese
és Orsós Zoltán Atya voltak.

Gyarmati Tibornét kérdeztük a könyv kapcsán.
- Miért épp Múltunk tisztelete jövőnk becsülete, avagy Hogyan éltek elődeink nagyapáink korában? lett a könyve címe?
- Azért is választottam ezt a címet a történet megírására, mert az elődeink által megszerzett, az élethez
való tudásnak és a bölcsességnek még ma sem szabadna elveszni, ami nekik századokon át életük
harmóniáját jelentette. Nagyszüleink a megélt tapasztalatokat át tudták adni a következő generációnak úgy, hogy együtt tudtak dolgozni és volt idejük a dolgok megbeszélésére.
- Milyen szokásokat folytattak a falusiak, melyek már lassan feledésbe merülnek?
- Őszi, téli foglalkozásként, - amikor még nem szólt a televízió, nem csengtek a telefonok, nem működött az internet - tökmagot köpesztettek a kályhából pattogó tűz fénye mellett beszélgetve. A kukoricafosztás barátságos hangulat mellett, jó kedvűen zajlott. Végül a híres tollfosztás, amit a lányok énekszóval végeztek, így a fiatalok számára egyben kellemes szórakozási lehetőséget is jelentett.
- A falu történelmét, közművelődését, az egyesületek és csoportok alakulását is leírja részletesen a művében?
- Igen. Ivánc története visszanyúlik a honfoglalás előtti időkre, amikor még ezen a területen különböző
népcsoportok éltek. A századokat átívelő évek során sok nehézséggel kellett megbirkózni, de mindig is
volt kitartó hitük és akaratuk, hogy falujukat megvédjék az itt lakók. Ezek után feltehetjük a kérdést:
„Kik is vagyunk, honnét jöttünk és merre menjünk?”
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Az iskolán kívüli felnőttképzés, a művelődés és a hagyomány ápolása már a 19. század végén elindult
itt a faluban. 1898-ban Olvasókör szerveződött, melynek alapszabályát ma is őrizzük. 1894-ben Önkéntes Tűzoltó Egyesület alakult. Az elődeink jelmondata volt: „Egymásnak segítés - Egy mindenkiért, mindenki egyért”. Ahhoz, hogy tovább bővüljön a kör, szükség volt egy olyan vezetőre, aki a parazsat meggyújtotta és a láng terjedhetett tovább.
Ez az ember volt a falu kántor tanítója: Koltay Sándor. Célja volt, hogy a falut kimozdítsa az akkori
álló helyzetéből. Mégpedig a kultúra, a hagyományok ápolására helyezte a súlypontot. Fontosnak tartotta, hogy a falu ifjúságát összekovácsolja és rendszeretetre serkentse őket. Elsőként a Levente Egyesületet hozta létre, mely önkéntes tömörülés útján jött létre és ahová az arra alkalmas fiatalok is csatlakoztak. Mint az iskola tanítója és egyben a hagyományok ápolója megszervezi a tanulók körében a
Gergely-járást, amely ősi hagyományként élt a faluban. Fontosnak tartotta az iskolán kívüli képzést is a
felnőtt társadalom számára, és az 1920-as, 30-as évek tájékán megalakult a Kalott-Kálász, az önkéntes
katolikus lányok és fiúk szervezete. A kezdeményezés végül addig fejlődött, hogy „Ezüstkalászos gazdatanfolyam” követte, ahol a fiatalok tanulhattak az új gazdálkodási alapokról. Ennek eredményeképpen jött létre a Darányi Ignác Gazdakör.
Odafigyeltek az otthonukban dolgozó lányok, asszonyok továbbképzésére is. Számukra a „Gazdaaszszony Képzés” adott lehetőséget az ismeretek megszerzésére. Lehetőség nyílt a hímző-varró tanfolyam
elvégzésére is, ezen belül továbbá a népművészetekkel kapcsolatos képzésre is. A képzéseken megbeszélték a kitűzött feladatok elvégzését és további kezdeményezések születtek. Foglalkoztak továbbá a
magyarság helyzetével is, a gazdasági fejlődés irányvonalainak alakulásával. Összességében őszinteség, nyílt légkör jellemezte az összejöveteleket, ahová mindig is szívesen mentek el a tagok. Közös elhatározás alapján zászlójukra tűzték a múlt feltárásának fontosságát és a hagyományok ápolását.
Közművelődés terén is mozgalmas élet jellemezte az akkori időszakot, a téli esték betöltése céljából a
helyi tanító színdarab előadására hívta össze a fiatalokat. A színdarab bemutatásán az egész falu részt
vett, együtt tudtak örülni az elért sikereknek, szinte ünnepnapot jelentett egy ilyen esemény. A meglévő szervezeteket az akkori Népfőiskolai Mozgalom fogta össze.

50 évvel később: A falukban az akkor még élők elmondásaiból jutott tudomásunkra, milyen példa
értékű cselekedetet vittek végbe elődeink. Az 1990-es rendszerváltást követően a falvakban is sorra
alakultak a civil kezdeményezések, és a civil társadalom új megvilágítást kapott. Magyarországon is
újraalakult a Magyar Népfőiskolai Társaság, ezáltal országos kezdeményezések is történtek. Pályázati
lehetőségek segítették múltunk feltárásának kutatásait. Településünk - élve ezzel a lehetőséggel - pályázatot nyújtott be „Falunk múltja, jelene és jövője” címmel. A pályázat sikeres elbírálása után Honismereti Népfőiskola alakult a településünkön.
A ma embere is felteheti magának a kérdést önmaga felé: Vajon megtudjuk-e őrizni azt a múltat, amit elődeink ránk hagytak, az elmúlt század emlékeit? Kik voltak a falu híres szülöttei?
Kik voltak azok, akik a lángot tovább tudták adni, és kik voltak azok a vezető egyének, akik
mindezt létrehozták?
Herczeg Ákos

A könyv Gyarmati Tibornénál megvásárolható.
Érdeklődni ezen a telefonszámon lehet: 06-70-4597-427
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Védőnői, védőoltási aktualitások

A védőnői szolgálatok működésének főbb céljait először az 1915-ben alakult Országos Stefánia Szövetség fogalmazta
meg. Célkitűzéseik között szerepelt a családok egészségének védelme, a betegségek megelőzése, a támogatásra szorulók segítése. A védőnő főbb feladatai közé tartozik ma is a megelőző ellátás, a prevenció. A hivatás középpontjában a
várandós nők, a gyermekágyas anyák, az újszülöttek, a csecsemők és a kisgyermekek egészségvédelme áll. Ivánc körzetben a 2013-as évben öt kismamát vettem nyilvántartásba és három újszülött született. A várandós anyukák az orvosi gondozást az általuk választott szakorvosi rendelőben, legközelebb Körmenden, vagy Szentgotthárdon vehetik
igénybe. A védőnői tanácsadás Iváncon minden szerdán 8-10 óra között elérhető az Egészségházban. Ugyanebben az időpontban várom a csecsemőket és a kisgyermekeket is. A tanácsadás nyitott a nőgyógyászati problémákkal
küzdőknek, a tizenéveseknek, az óvodás, iskolás korosztály szülei számára is. Orvosi tanácsadást ennek a korosztálynak minden hónap első péntekén tartunk az Orvosi Rendelőben.
A Mozgó Szakorvosi Szolgálat gyermekorvosi tanácsadásának időpontja a hónap harmadik szerdája, 13 óra, ezt
a szolgáltatást a tanácsadó épületében vehetik igénybe a szülők.
A gyermekorvosi és védőnői munka egyik sarkalatos pontja a fertőző betegségek, járványok megelőzése, ennek egyik
eszköze a védőoltás. 2014-ben változott a kötelező és a felajánlott oltások rendje is. A kötelező oltások közé bekerült
az eddig csak ajánlott pneumococcus fertőzések elleni vakcina, ez a baktérium többek között tüdő-, középfül- és agyhártyagyulladást okozhat. Az oltást három alkalommal kell megismételni, kettő, négy és tizenkét hónapos korban. A
rendelet a 2014. június 30-a után születendő csecsemőkre vonatkozik. Újdonság még, hogy bekerül a kötelezően felajánlandó oltások rendjébe a HPV (Humán Papilloma Vírus) elleni oltás, ezt az oltást 12-13 éves korban kapják meg
azok, akik kérik. Az oltást a házi gyermekorvos vagy az iskolát ellátó orvos fogja beadni. Magyarországon jelenleg tíz
fertőző betegség ellen van életkorhoz kötötten kötelező védőoltás. A gümőkór (TBC), a torokgyík, a szamárköhögés, a
merevgörcs (tetanusz), a gyermekbénulás, a kanyaró, a rózsahimlő, a mumpsz, bakteriális agyhártyagyulladás és fertőző májgyulladás (hepatitis B) ellen kapnak a gyerekek kötelezően oltást.
A nem kötelező oltások közül egyet emelnék ki, a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás elleni vakcinát. A védőoltás beadását még a kullancsszezon kezdete előtt érdemes kérni, de tavasszal, vagy akár nyáron sem késő elkezdeni.
Az oltás-sorozat három részből áll, az első vakcina beadását egy hónap múlva követi a második, majd ezt követően
egy év múlva kell beadni a harmadikat. Ezt a harmadik oltást három év múlva követi egy emlékeztető oltás, ez után
pedig ötévente kell, hogy sor kerüljön egy-egy újabb oltásra.
Amennyiben gyors védettség kialakítása szükséges, akkor a második oltást az elsőt követő hetedik napon kell beadni,
a harmadikat pedig az oltás megkezdését követő 21. napon. A védettség legkorábban a második oltást követő 14. nap
után alakul ki. Az oltást leghamarabb egy-két éves kor között lehet kérni, figyelembe véve a kötelező oltások időpontjait is. Kötelező oltás csak az Oltási kiskönyv jelenlétében adható be.
A fent leírtakkal kapcsolatos és egyéb kérdésekre is szívesen válaszolok
a következő telefonszámon: 06/70/342-5658.
Szerencsiné Kántor Judit
Védőnő
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A Vas Megyei Szakosított Otthon beruházásai
A Vas Megyei Szakosított Otthonban március 26-án tartották a 2013. évi beruházásainak átadó és 2014. évi
projektnyitó ünnepségét. Az intézményben történt fejlesztéseket V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős
államtitkár adta át. A tervekről és a már megtörtént változásokról az intézmény megbízott vezetőjét, Boósné
Tóber Évát kérdeztük meg.
Több éve tervezett beruházások realizálódtak az intézményben, melyeket a megmaradt forrásokból, - például a
tervezett, de kihasználatlanul maradt bérköltségből – sikerül végre megvalósítani. Ezek mind olyan beruházások, melyeknek megvalósulása nélkül a feladatellátás – úgymond – veszélyeztetett volt.
A mosógépek elöregedtek, sokszor kellett őket javítani, alkatrészt már nem lehet kapni hozzájuk, ezért vettünk
2 új ipari mosógépet. Kicseréltük az aggregátort is, vásároltunk 3 új szennyvízszivattyút.
Felújításra kerültek az emeleti fürdőszobák, az ergonómiai kialakítással kényelmesebbé vált az ellátottak számára a használat, és megkönnyítettük a szakszemélyzetnek is a munkáját.
A „C” épületben is tervezzük 2 fürdőszoba felújítását, valamint a tetőhéjazat teljes cseréjét. Morzsolódnak szét a
cserepek, lehullnak a darabjaik. A tetőtéri ablakokat nem lehet kinyitni, korrodálódtak. Nincs szigetelés, nincs
porhó elleni védelem, nincs fólia, ezek most mind pótolva lesznek.
Terveink között szerepel az internethálózat kiépítése, a telefonhálózat felújítása. A telefonkábelek beáztak,
hibásan működtek, internethálózat nincs az intézményen belül. Az új rendszer együttes kialakításával célunk a
házon belüli könnyebb kapcsolattartás, az osztályok összekötése, az raktár bevonása a rendszerbe. Terveink
szerint a felújított telefonrendszer nővérhívó rendszerként is funkcionálni fog.
Elavult a televíziós antennarendszer. A digitális átállás miatt ezt is teljesen újra kellett építeni.
Szükségessé vált az elöregedett, folyamatos problémákat okozó víz- és csatornarendszer felújítása.
Az úthálózatunk teljesen elkopott, kátyúk tömkelege okozott balesetveszélyt és nehezítette meg az itt élők és
dolgozók közlekedését, a napi szállításokat, ezért a nyáron megvalósult az út egy szakaszának felújítása.
A konyhába is került néhány új eszköz: pároló berendezés, kenyérszeletelő gép, kisebb tartozékok, aprítógép,
konyhai polcok.
A kertészetbe is vásároltunk új gépeket. Kerti kisgépek, fűnyíró, háti motoros permetező, ásó-borona, rotációs
kapa kerültek beszerzésre.
A felvonónak volt egy nagyobb karbantartása. Veszünk még a fúrt kútba is egy új szivattyút.
A faluban lévő lakóotthonban ablakcsere történt, az új nyílászárók modernebbek, hőszigeteltek. A külső homlokzat hőszigetelését és színezését is meg tudjuk oldani.
2 db online pénztárgépet is kellett vásárolnunk a jogszabályi változások miatt.
A tervek már készen állnak, a tárgyi eszközöket már tavaly megvettük, a felújítások kivitelezése az idei évre
tolódott. Jelenleg az internet telepítése van folyamatban. Majd sorban megvalósítjuk a többi tervet is.
Boósné Tóber Éva
Megbízott intézményvezető

Jószívvel Segítünk Alapítvány
A Jószívvel Segítünk Alapítvány 2005. 10. 20 – án jött létre, egy magánszemély általi kezdeményezésből.
Az Alapító elsődleges célja volt, hogy az ivánci Szakosított Otthonban élő lakók életkörülményeit, életminőségét javítsa. Többek között célul tűzte ki, a lakók szabadidős tevékenységének, pl. programok, kirándulások, rendezvények stb. megszervezését, lebonyolítását és anyagi támogatását. További feladat a fenti célok
elérése érdekében adományok gyűjtése és elosztása, pályázati lehetőségek kihasználása. Az alapítvány kuratóriumának elnöke: Déri Mártonné.
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Életkerék Kenyér Fesztivál Ivánc

A Jószívvel Segítünk Alapítvány a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft által kiírt „Fogyatékos személyek helyi, regionális és
országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2013.”
című program felhívására beküldött pályázatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkára a bírálóbizottság javaslatának megfelelően elfogadta és támogatta.
A Jószívvel Segítünk Alapítvány nyertes pályázati programjának lényege az Őrségi kenyérsütés hagyományának felelevenítése, a friss kenyér illatának semmivel össze nem téveszthető hangulatával. A program
kidolgozásának fontos alapelve volt, a fogyatékos személyek megismerése, művészeti csoportjaik bemutatkozása, a társadalmi el- ill. befogadás növelése, a normalizáció, integráció, autonómia és az egyenlő esélyű
hozzáférés jegyében.
A fogyatékos személyek társadalmi integrációját kívánja támogatni az „I. Életkerék Kenyér Fesztivál”
megrendezésével, mely 2014. május 29-én, az ivánci Vas Megyei Szakosított Otthon Kastély parkjában került megvalósításra. A program során felidéztük a kenyérsütés menetét, az ehhez kapcsolódó hagyományokat, miközben valamennyi generáció – az óvodásoktól, általános-, és középiskolásokon át a felsőoktatásban
résztvevőkig, továbbá a felnőtt társadalom – személyes benyomásokat szerezhetett az akadályozottsággal
élő emberekről, miközben a legifjabb nemzedéktől a szép korúakig versekkel, színdarabbal, citerazenével,
énekszóval és néptánccal mulattatta a résztvevőket. Az együttműködő szervezetekkel karöltve együtt idéztük fel a kenyérsütés, langallókészítés menetét, az ehhez kapcsolódó hagyományokat.
A délután folyamán közösen készítettük el az első ivánci életkerék
kenyeret (a mellékelt ábra szerint), melynek 1-1 cipócskáját valamennyi együttműködő civil szervezet a saját elképzelése szerint dekorálta mákkal, tök-, szezám- vagy lenmaggal stb.
Az életkerék – kenyér szimbolizálja másságunkat, sokszínűségünket, s egyben azt is, hogy összefogással mégis egy kerek, csodaszép
egészet alkotunk! A frissen kisült életkerék kenyeret az egyházak
jelenlévő képviselői megáldották, majd kenyérszegésre került
sor.
A meghívottak olyan kézműves foglalkozásokon vehettek részt, melyeket fogyatékkal élő emberek irányítottak. Például: csuhézás, zsenília karkötők készítése, papírvirágok készítése, kötélverés. Meggyőződésünk szerint a tapasztalatok ilyen formában történő átadása az akadályozottsággal élő emberek számára
saját társadalmi fontosságuk és értékük megerősítését jelenti!
Az Életkerék Kenyér Fesztivál programjába kívántuk illeszteni az infokommunikációs szoba átadását. E
pályázat elkészítését megelőzően helyzetfelmérést készítettünk, hogy milyen életminőséget javító szolgáltatásokra lenne igénye az Alapítvány látóterében élő értelmileg akadályozott embereknek. A felmérés kiértékelését követően nyilvánvalóvá vált, nagy igény mutatkozik egy számítógépes bázis létrehozására. Néhány számítógép és nyomtató biztosítását, illetve internet hozzáférést tartottak fontosnak a megkérdezettek,
lépést tartva a digitális világgal. A szükséges informatikai eszközök, valamint egy a helyszínen épített kemence, asztalok padokkal, egy rendezvénysátor kerültek beszerzésre a pályázat keretében.
Fesztiválunkkal a társadalmi szemléletformálásban kedvező irányú változtatást, az előítéletek lebontását, a
fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítását, illetve a társadalmi életébe való aktív részvétel
elősegítését céloztuk meg.
Császárné Cserkuti Mónika
Projektmenedzser
6

2014. augusztus / Kisasszony havában

3. szám

ÖTE beszámoló
Sikeresen lezajlott április 10-én a vasgyűjtés községünkben. Bár az időjárás nem volt tekintettel az önkénteseinkre, de kedvüket nem szegte az eső sem. Köszönjük a falu lakosságának, aki ily módon hozzájárult
az Ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület fenntartásának támogatásához! A vasgyűjtésből befolyt összeg közel
negyed millió forintos plusz forrást jelentett az egyesület számára.
Május 4-én tartották a Tűzoltók Napját. Szent Flórián a tűzoltók védőszentje. E jeles nap alkalmából május
3-án, Szombathelyen, a Petőfi telepen Megyei Tűzoltónap került megrendezésre, melyen egyesületünk is
részt vett.
Május 11-én településünkön tartottunk ünnepséget az egyesület 120 éves jubileumi évfordulója alkalmából,
melyről részletesen is beszámolunk.
Május 24-én körzeti versenyen vettünk részt – külön a férfi és a női tűzoltó csapataink – Egyházasrádócon.
A 800-as fecskendőszerelési versenyen 8 férfi- és 5 női csapat indult, melyekből az ivánci férfiak az 5., a
lányok pedig a 2. helyezést szerezték meg. Kiemelném a speciális gépjárműfecskendő-szerelési versenyt,
mert ez volt a legnehezebb, melyben az ivánci csapat dobogós, 3. helyezett lett.
Május 31-én Szombathelyen volt Megyei önkéntes tűzoltóverseny. A versenyen 22 egyesület 37 csapata
mérkőzött meg egymással különböző versenyszámokban és különböző kategóriákban. Az ivánci férfiak a
7., a lányok 2. helyen végeztek a speciális gépjárműfecskendő-szerelési számban.
Júniusban 24 riasztás futott be az egyesülethez. 5-8 fő részvételével a viharkárok felszámolásában is segítettünk Iváncon és a környező településeken.
Az ÖTE által benyújtott nyertes pályázat kivitelezési munkái kissé eltolódtak.. A megvalósítás során nem
várt akadályok jelentkeztek, amelyek megoldásán folyamatosan dolgozunk, így várhatóan augusztus végén
megindulhat az építkezés.
Fritz József
Elnök

Május 11-én ünnepelte fennállásának 120 éves évfordulóját az Ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
A jelentős esemény történéseiről Kiss Zsófia titkár, az elnök helyettese tudósított.
Délelőtt fél 10-kor a templom előtt gyülekeztünk a meghívott tűzoltókkal együtt, hogy részt vegyünk az ünnepi szentmisén. Az egyházasrádóci, őriszentpéteri, kondorfai, szentpéterfai, alsószölnöki, magyarlaki és az
osztrák Dobl-i egyesületek küldöttei is megtisztelték jelenlétükkel ünnepségünket. Köbli Gábor rajbeosztott
kürtjével előadott indulóra vonultunk be a templomba. A meghívottak tiszteletére németül is elhangoztak az
olvasmányok és a könyörgések, amelyeket Császár Róbert és felesége Császárné Cserkúti Mónika tolmácsoltak a német anyanyelvű vendégeknek. Az ivánci tűzoltók személyesen is közreműködtek az istentiszteleten: Dolgos Róbert, Sütő József és Lancsák Ádám voltak a felolvasók.
A szentmise keretében került sor gróf Sigray Antal fejszobránál megemlékező koszorúzásra a Kegyúr születésének 135. évfordulója alkalmából. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke Fritz József, valamint Ivánc
polgármestere Gyarmati Tibor helyezték el a koszorúkat a fejszobornál.
A szentmise után Orsos Zoltán Plébános a templom előtt felsorakozott tűzoltó autókat felszentelte, majd ezt
követően az ivánci és a meghívott tűzoltók felvonultak a Művelődési Házba, ahol köszöntők hangzottak el
Fritz József, Gyarmati Tibor és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság meghívott vezetői részéről,
név szerint: Pajor László tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő; Király Lajos tűzoltó alezredes, a
Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője; Kovács Balázs Zsolt tűzoltó százados, a Körmendi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnoka; Csende Sándor hadnagy, a Körmendi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság parancsnokhelyettese; Horváth István a Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövet7
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ségben Vezetőségi Tag, Halogy polgármestere; Bozzai Lajos, a Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség titkára.
Szoldatits Nikolett röviden ismertette az ivánci tűzoltók történetét a kezdetektől. Ezúttal Unger Ildikó és
Fehér Edina tolmácsolták németül az elhangzottakat.
Finom ebédet, babgulyást szolgáltak fel a lány tűzoltócsapat tagjai a vendégeknek.
A borús, esős időjárás miatt a kulturális műsor mégsem az udvaron felállított szabadtéri színpadon került
bemutatásra, hanem odabent.
14.00 órakor Bedi Fruzsina nyitott Bulik Lívia Hála című versével.
A Vas Megyei Vadászkürt Egyesület következett, akinek van egy ivánci tagja is: Köbli Gábor személyében.
2009-ben alakultak meg. Jelenlétükkel emelni szeretnék a megyei vadászati rendezvények, társas- és egyéni
vadászatok színvonalát. Legfőbb céljuk a magyar vadászati hagyományok ápolása.
A kürtösök után a Vas Megyei Szakosított Otthon Művészeti Csoportját láthattuk.
Őket a Magyarországi Szlovének Szövetsége Szakonyfalui Néptánccsoportja követte. A csoport koreográfusa: Dragica Kolavič, vezetője: Illés József. A zenei kíséretet Boris Velner szolgáltatta harmonikán.
A színpadon ismét hazai szereplők léptek fel: az Ivánci Népdalkör. Citerán Jakab Ilona Éva kísérte őket.
Ezután egy másik tánccsoportot is megismerhettünk: Szentpéterfáról a Gradišće Horvát Kulturális Egyesületet. A néptáncegyüttest 1952-ben alapította az akkori lelkes szentpéterfai ifjúság. Az egyesület célkitűzései
közé tartozik, hogy összefogja nemcsak a községben élők, hanem az ország más településeinek horvátságát
is, legfontosabb a még élő népművészet, néphagyományok felkutatása, gyűjtése, feldolgozása, majd főként a
többségi nemzetnek történő bemutatása. Az egyesület elnöke Kovács András, a tánccsoport vezetője
Skrapits Péter, a tamburazenekart Filipovits Rajmund vezeti.
Nagyon színvonala, értékes kulturális műsort láthattak a résztvevők.
Déri Ádám mulatós zenével szórakoztatta a jelenlevőket zárásig…
Dobl Község tömlőket és emléktárgyat ajándékoztak nekünk. Magyarlakra visszahívást kaptunk az ottani
tűzoltó egyesület tagjaitól, hiszen ott is idén ünnepelte fennállásának 120 éves jubileumát a tűzoltóegyesület
- hasonlóan a miénkhez.
Mindenki nagyon jól érezte magát. Sikerült méltóképpen megünnepelni e jeles évfordulót.
Kiss Zsófia
ÖTE titkár

Kedves Gyerekek!
Augusztus 30-án a Művelődési Házban lesz egy kis nyárbúcsúztató mulatság, melyre szeretettel várunk benneteket és minden érdeklődőt! A szombathelyi Tarisznyások együttes zenél 18.00 órától, utána szalonnasütés a tábortűznél.
További részleteket a meghívóból tudhattok meg!
Bedi Józsefné, Erzsi néni
8
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GYÉMÁNTMISE

100 ÉVES JUBILEUM

Egyházközségünkben ünnepelte pappá szentelésének 60. jubileumát Tibola Imre nagyprépost, pecöli apát. A hálaadó szentmise június 8án

(Pünkösdvasárnap)

volt

templomunkban,

melyen részt vettek az ivánci és környező falvak hívei valamint a hozzátartozók.
A köszöntők elhangzása után az ivánci asszonyok szemelvényeket olvastak fel a nagyprépost úr életrajzából, fontosabb állomás helyeiről. A hálaadó szentmisén többször megemlékezett szüleiről, nagyszüleiről, Iváncon töltött
gyermekéveiről, a faluhoz való kötődéseiről.
A szentmise végén az ivánci templom és a hívek részére egy Batthyány-Strattmann Lászlót
ábrázoló képet ajándékozott, mely legméltóbb
helyre került: a Mária-oltárra. Az ünnepélyes

Gróf Sigray Antal által építtetett, és 1914. június 13-

gyémántmisés áldás után a templomkertbe vár-

án Gróf Mikes János szombathelyi megyéspüspök

ták a híveket egy kis megvendégelésre és to-

által felszentelt Szent Miklós-templom fennállásának

vábbi kötetlen beszélgetésre. A nagyprépost

100. évfordulóját ünnepelte június 15-én egyházköz-

urat és a meghívottakat a kultúrházba várták

ségünk.

egy ízletes ebédre, melyet a helyiek jóvoltából

A hálaadó szentmisét Dr.Stella Leontin a Nógrádi

Tóth B. Sándor készített, és a tűzoltó egyesület

Főesperesség főesperese, a Liturgikus bizottság el-

hölgytagjai tálalták fel. A délután is az emléke-

nöke, a Szűz Máriáról nevezett Vác-szentkút címzetes

zésekről szólt, láthatóan mindenki nagyon jól

prépostja mutatta be. A szentmisét Gróf Sigray Anta-

érezte magát.

lért és azokért a hívekért ajánlotta fel, akik anyagi és

A pappá szentelése alkalmából választott jelmondata tükrözi életútját, mely így hangzik:

kétkezi munkájukkal dolgoztak a templom építése
során. A koncelebrálásban Köbli Tamás lenti plébános és Orsos Zoltán helyi plébános vett részt. Leontin

,,Szentélyedben neked szolgáltam, hogy erődet
és dicsőségedet megláthassam.
Mellém álltál Uram és erőt öntöttél belém, hogy
befejezzem az evangélium hirdetését.”
(Zsolt.62,3,2 Tim4,17)

atya szentbeszédébe a templom fontosságáról, a
közösségekről, múltról, jelenről és jövőről beszélt. A
szentmisén közreműködött a Körmendi Vegyeskar
Sabáli László vezetésével.
Gyarmati Tibor polgármester ünnepi beszédében
megemlékezett a templom építtetőjéről, elődökről, a

A Jóisten áldása kísérje további életútján!

templomról. A hálaadó szentmisén részt vettek a
kultúra lovagrend tagjai, a helyi egyesületek, szervezetek, intézmények vezetői, tagjai, Ivánc díszpolgárai,
a környező települések hívei.
Az ünnepélyes áldás után a szentmise végén a templom kertbe hívtuk a híveket agapéra. Az ünnep tiszteletére 2014. június 13-án a déli harangszó a Kossuth
rádióban az ivánci toronyból szólt.
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik
bármi módon hozzájárultak, segítettek, valamint részvétükkel emelték centenáriumi ünnepségünk fényét.
Fritz Attila

Ivánci Egyházközség elnöke
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A Mária Út teljes szakaszán egy közös célért, a családokért szervez zarándoklatot a Mária Út Egyesület
és a Mária Rádió 2014. augusztus 16-án, Nagyboldogasszony ünnepe után. Ez a minden évben megrendezendő zarándoknap az 1Úton nevet viseli és több száz települést érint Ausztriában, Erdélyben és
Magyarországon egyaránt.
Az 1Úton zarándoknap közel tízezer ember számára fog zarándokélményt nyújtani, melyen keresztül
életre kel a csoda: az emberek egymáshoz, egymás mellett és egymásért, családjaikért zarándokolnak.
A mai széthúzó világban átélik az egységet, mely hatalmas lelki jelentőséggel bír. Az eseményre meghívást kap minden család és család nélküli ember, aki késztetést érez arra, hogy augusztus 16-án egy
napos zarándoklat keretében hosszabb vagy rövidebb szakaszt tegyen meg a Mária Úton. Az 1Úton
zarándoknaphoz kapcsolódhatnak civil szervezetek, egyházi szervezetek, iskolák, közösségek. Az
együtt átélt megpróbáltatások által, a közös énekszó erejével és az élen járó kereszt árnyékában a
különféle helyekről érkező emberek, csoportok kapcsolatot építhetnek egymással is.
A zarándoklás olyan életforma mely lépésről lépésre közelebb visz önmagunk, embertársaink és Isten
felé, miközben kinyitja előttünk a világot…
Az idei esztendőben Iváncon halad keresztül a Mária úti zarándoklat. Bizonyára az itt élőknek nem
kerülte el a figyelmét a turistaútvonalak jelzései mellett felfestett Mária Úti logók. Ezek mentén haladnak a zarándokok. Halogyról reggel 6 órakor lesz indulás, majd Felsőmarác érintését követően várhatóan 8 órakor érkezik a zarándoklat Iváncra. Terveink szerint a falu határában várjuk az érkezőket
zászlóinkkal, nyitott szívvel, szeretettel. Az idén 100 éves templomunkban rövid ismerkedés és imádság után szerény vendéglátással szeretnénk emlékezetessé tenni a Mária Úti zarándoklaton résztvevők napkezdetét.
A szombati eseménynek kiemelt figyelmet fordít a közmédia. Ennek megfelelően Iváncra is ellátogatnak a televízió kamerái.
Kérünk mindenkit, aki a mai rohanó világban szeretne Egy utat járni sok tízezer emberrel Csíksomlyótól – Mariazell-ig, jöjjön el szombat reggel és csatlakozzon hozzánk!
Ivánci Egyházközség
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Nem múlhat el a nyár falunap nélkül, mely idén is augusztus első szombatján került megrendezésre.
Délelőtt kispályás labdarúgó torna volt a sportpályán, melyben 9 csapat vett részt. A korábbi évek nyertes
csapata továbbra is verhetetlennek bizonyult, elvitték az idei kupát is.
Délután már 2 órától gyülekeztek az érdeklődők a pályán. A Kézenfogva Testvéreinkkel Sárrétudvari
Alapítvány bemutatkozásával indult a kulturális programok sora. Ekkor már javában készültek a főzőversenyre nevezett csapatok ételei. Az idén is 3 csapat vette a bátorságot a gasztronómiai csatához. Németh
László és Köbli Attila képviselő-páros csülkös bablevest, Tuboly Tihamér és csapata részeges őzpörköltet, az Esztergomból érkezett Csáki Gyuri és csapata pedig káposztás-csülkös bablevest főzött csipetkével. A főzőversenyt a képviselők által készített finomság nyerte.
A főzőverseny eredményhirdetése után került sor a vacsora elfogyasztására. Eközben érkezett riasztás az
ivánci önkéntes tűzoltókhoz, hogy a pálya mögött kigyulladt egy személyautó – természetesen egy tűzoltási bemutató kelléke volt csak.
A színpadon a jóllakott nézőket a Szombathelyi Parti Fúvós zenekar, majd a Palmetta nevű akusztikus
népzenét játszó együttes szórakoztatta tovább. A Sipőcz Rock Band Szombathely koncertjén már tetőfokára ért a hangulat, melyet a Maximum együttes báljában tánccal lehetett levezetni…
A délután folyamán az egészségsátorban szűrővizsgálaton: vérnyomás- és vércukormérésen vehettek részt
a jelenlevők, melyet az Ivánci Szakosított Otthon dolgozói végeztek.
Az Önkormányzat munkatársainál „ivánci” könyveket és pólókat lehetett vásárolni. Gyarmati Tiborné volt polgármester asszony és Ivánci Díszpolgár - kutatásaiból két kiadvány is megjelent idén: „Múltunk
tisztelete jövőnk becsülete, avagy hogyan éltek elődeink nagyapáink korában?” és „A templomépítő Sigrayak” címmel. Utóbbi a Sigray család életét, Ivánchoz való kötődését és az épített örökségük ránk maradt elemeit mutatja be részletesen. Mindkét könyv lebilincselő, igazi kutatómunka, mely maradéktalanul
kifejezi az Ivánchoz való kötődés fontos részleteit. Valamint a „Száz magyar falu könyvesháza” sorozatból Benczik Gyula által írt Ivánc című kötetet is meg lehetett vásárolni a falunapon.
A pólókra nyomott minta főleg az ivánci címer, a templom és a trianoni kereszt képeiből ihletődött a jubileumi évfordulók kapcsán. Sajnálatos módon az érdeklődés elmaradt.
A Magyar Honvédség Szombathelyi Kirendeltségének toborzó sátrában a gyerekek nagyon élvezték,
hogy a filmekben látott katonai eszközöket: fegyvereket, kézi gránátot, védőmellényt és sisakot is láthattak és foghattak. De a gyerekek kedvéért volt légvár, trambulin is. A már ismert ügyességi, népi fa gyermekjátékokat is ki lehetett próbálni. Keresztes Lajosnak köszönhetően pedig lovaglásra is lehetőség adódott.
A könyvek és a pólók továbbra is kaphatók!
Gyarmati Tiborné könyveit személyesen tőle lehet megvásárolni.
Az „Ivánc” könyv és a pólók az Önkormányzatnál Németh Biankánál érhetők el az alábbi mintákkal:

Felnőtt póló: 1.000Ft/db, gyerek póló: 800 Ft/db
Horváth Bernadett
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A bajnok csapat
Az Ivánci KSK csapata a 2014/2015-ös szezonban – 3 év megyei III-as szereplés után – ismét a megyei II.
osztályú bajnokságban áll rajthoz.
Az olvasók számára bizonyára ismert tény, hogy a csapat megnyerte a „járási” bajnokságot, ezzel jogot szerzett a magasabb osztályban való indulásra. Hosszas gondolkodás, mérlegelés után a vezetőség – a játékosokat is meghallgatva – úgy döntött, hogy él a lehetőséggel és eggyel magasabb osztályban kezdi meg a következő bajnokságot.
Nem volt könnyű meghozni a döntést, mivel ebben az osztályban kötelező U-21-es csapatot is indítani. Minden mérkőzésen maximális 5 fő „túlkoros”-t lehet nevezni, a csapat többi tagja legfeljebb 21 éves lehet. Sikerült 10 főt igazolni ebbe a korosztályba, így az utánpótlás csapat indítása is megoldott.
A felnőtt csapat magját sikerült egyben tartani. Hozzájuk sikerült igazolni 4 főt Katafa együtteséből, akik a
következő bajnokságban nem indulnak.
Heti 2 edzéssel, valamint edzőmérkőzésekkel készülünk az új bajnokságra. 2 mérkőzést játszottunk Csákánydoroszló csapatával, részt vettünk a minden évben megrendezésre kerülő Himfa Kupán, ahol Gasztony,
Viszák és Csákánydoroszló csapataival mérkőztünk meg.
Szerepeltünk az ivánci falunapon megrendezett kispályás focitornán, a csapat itt a 2. helyet szerezte meg.
Augusztus 10-én kezdetét vették a Magyar Kupa küzdelmei. Az 1. fordulóban Gersekaráton szerepelt a csapat. Az első félidőben még döcögött a szekér, de a második játékrészben már felpörögtek a fiúk és magabiztosan 5-0 arányban győzött a csapat. A kupa 2. fordulója augusztus 27-én (szerdán) lesz. Iváncon 17 órai
kezdettel Szakonyfalu csapatát fogadjuk.
Fontos hír még a csapattal kapcsolatban, hogy augusztus 2-án sikerült átvenni az MVH pályázatán nyert
Wolkswagen Transporter kisbuszt. A 12,7 M Ft értékű autóhoz önerő nélkül sikerült hozzájutni.
A jármű a csapat szállításán kívül természetesen a helyi szervezetek és az önkormányzat részére is rendelkezésre fog állni a szállítási feladatok megoldásában.
Az új bajnokságban is várjuk a szurkolókat, támogassák a csapatot jelenlétükkel
itthon és idegenben egyaránt.
Köbli Attila

HAJRÁ IVÁNC!!!
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MEGYEI II.O. FELNŐTT, U/21 BAJNOKSÁG KÖRMENDI CSOPORT
2014/15. ÉVI ŐSZI SORSOLÁSA
1. forduló
2014.08.17. Vasárnap 17.00 IVÁNCI KSK

ŐRISZENTPÉTER SE

2. forduló
2014.08.24. Vasárnap 17.00 MAGYARSZECSŐD SE.

IVÁNCI KSK

3. forduló
2014.08.31. Vasárnap 17.00 FUTBALL KLUB SZAKONYFALU

IVÁNCI KSK

4. forduló
2014.09.07. Vasárnap 17.00 IVÁNCI KSK

RÁBAGYARMAT KSK

5. forduló
2014.09.13. Szombat 17.00 TUTITEXTIL KÖRMEND VSE.

IVÁNCI KSK

6. forduló
2014.09.21. Vasárnap 16.30 IVÁNCI KSK

BAJÁNSENYE SE.

7. forduló
IVÁNCI KSK

2014.09.28. Vasárnap 16.30 NÁDASD KSE
8. forduló
2014.10.05. Vasárnap 16.00 IVÁNCI KSK

EGYHÁZASRÁDÓCI SE.

9. forduló
2014.10.12. Vasárnap 16.00 CSÁKÁNYDOROSZLÓI KSE.

IVÁNCI KSK

10. forduló
2014.10.19. Vasárnap 15.00 IVÁNCI KSK

RÁBATÓTFALUI SE.

11. forduló
2014.10.26. Vasárnap 15.00 SZARVASKEND SE.

IVÁNCI KSK

12. forduló
2014.11.02. Vasárnap 13:30 AUTÓ EGYED HSE. VASALJA

IVÁNCI KSK

13. forduló
IVÁNCI KSK

2014.11.09. Vasárnap 13:30 VISZÁK KSE.
14. forduló
2014.11.16. Vasárnap 13:00 IVÁNCI KSK

CSÖRÖTNEK KSK.

15. forduló
2014.11.23. Vasárnap 13:00 KÖRMENDI TÉGLAGYÁRI SE SPORT 36 IVÁNCI KSK

Az U/21 mérkőzések a felnőtt mérkőzések előtt két órával kezdődnek!
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TÁJÉKOZTATÁS

A Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. kérésére értesítjük a lakosságot, hogy a
2014. augusztus 20-án esedékes szelektív - sárgazsákos - hulladékszállítás
változatlan időpontban kerül elvégzésre.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő zsákokat reggel 6 órára helyezzék ki!
*

*

*

Többen jelezték, hogy a kéthetente történő kommunális hulladékszállítás során a gyűjtőedény mellé
kihelyezett zsákot nem gyűjti be a szolgáltató. Az erre a célra alkalmas plusz gyűjtőzsák igényelhető az
Önkormányzatnál 360 forint + ÁFA ellenérték fejében.
*
*
*
Értesítés a komposztáló ládák megérkezéséről
Az előzetes egyeztetések alapján ezen a héten érkeznek meg a tavasszal regisztráció útján megrendelt komposztáló ládák Iváncra. A komposztáló ládák településenként egy központi helyen vehetőek át, azok nem
kerülnek egyénileg kiszállításra. Ezért kérjük a tisztelt lakosságot, hogy augusztus 18-tól szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatalban személyesen átvenni az igényelt komposztálókat a megfelelő dokumentumok kitöltése után,
melyben Németh Bianka áll a rendelkezésükre. További ládák is igényelhetők a helyszínen.

Hogyan komposztáljunk?
Gyűjtse össze az otthonában keletkező hulladékot! Fontos, hogy mind konyhai hulladék, mind pedig kerti
hulladék kerüljön a ládába. A konyhai hulladékok csoportjába tartozik a zöldségtisztítás hulladéka, a gyümölcshéj, a tojáshéj, az ételmaradékok, a kávézacc, a tea-filter és az egyéb okokból hulladékká vált szerves
anyag. A kertben a gallyakat, a metszési nyesedékeket, a levágott füveket, a gyomnövényeket, illetve az avart
kell összegyűjtenünk. Különösen figyeljen arra, hogy kerülje a húsmaradékokat, zsiradékokat, beteg növényi
részeket, citrusfélék héját, valamint a főzött konyhai hulladékokat. Minél több, gondosan válogatott hozzávalót használunk, annál hatékonyabb végtermékhez jutunk a folyamat végén, némi föld hozzáadásával pedig
még termékenyebbé válik a jótékony humuszunk.
A sikeres komposztálás titka az alapos előkészítés. A konyhai hulladékot vagdossuk vagy törögessük össze
gondosan, míg a kerti gallyakat, nyesedékeket aprítógéppel vagy metszőollóval aprítsuk 5-8 cm hosszúságú
darabokra. Ezután következik a bekeverés, ahol az egyes hulladéktípusok bekeverési arányai különösen fontos szerepet kapnak. A komposztáló láda tartalmának 20-25%-át a konyhai hulladék, 50%-át a gally és a
metszési nyesedék, újabb 20-25%-át a levágott fű és a gyomnövények, míg a maradék 10-15%-át az avar
képezi.
Komposztáló ládánknak olyan helyet válasszunk, ahol a láda tartalma mindig kapcsolatban áll a talajfelszínnel. Ezután a begyűjtött hulladékokat termeljük be a ládába. A láda aljára helyezzünk szerkezettartó szerves
hulladékot, például gallyakat, nyesedéket, fakérget, majd − a megfelelő arányok betartásával – halmozzuk
egymásra a további hulladékokat is.
A halom nedvességtartalmát is folyamatosan ellenőrizni kell. Fokozottan vigyázzon, hogy a halom ne legyen
se túlságosan nedves, se nagyon száraz. Ha a láda nedvességtartalma magas, bővítse további struktúraanyaggal a komposzt tartalmát; ha alacsony, öntözze rendszeresen, hogy a nehezen bomló részek is könnyedén levegőhöz jussanak. Ezután, a komposzt anyagot 4-6 hétig hagyjuk érni, majd forgassuk át, hogy a halom
új levegőhöz juthasson. Így serkenthetjük igazán a komposztálás minőségét.
A nyári melegben a láda tartalma átlagosan 2-3 hónap alatt érik be, viszont a nagyobb darabokat tartalmazó
komposztanyagnak akár egy évre is szüksége lehet. A már kész, érett, felhasználásra alkalmas komposzt
barna színű, szagtalan és összeesik. A porhanyós végtermék könnyen lapátolható, minőségét rostálással tovább finomíthatjuk. Ha már teljesen kész a komposztanyag, terítse szét a talajon kb. 1 cm vastagon, majd
óvatosan dolgozza bele a földbe. Már csak kis idő, és meglepődik ültetvénye termékenységén. Az eredmény
magáért beszél majd!
Forrás: www.westhull.hu weboldal
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9931 Ivánc, Kossuth L. u. 119.
Tel: (94) 542-027 Fax: (94) 542-052
E-mail: jegyzo@ivanc.hu
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HIRDETMÉNY
EBTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

Ezúton hívjuk fel ez Ebtulajdonosok figyelmét az ebtartás alapvető szabályaira, melyek az alábbiak:








Bekerített ingatlanon eb szabadon csak úgy tartható, hogy onnan sem a szomszédos ingatlanra, sem a
közterületre ne juthasson át.
Az állattartó köteles gondoskodni, hogy az eb közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki.
Közterületen ebet csak pórázon szabad vezetni.
Játszóterek területére kutyát bevinni pórázon vezetve is tilos.
Támadó kiszámíthatatlan természetű ebet közterületen szájkosárral kell ellátni.
A kutya által okozott sérülésekért az állattartó tartozik felelősséggel.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 193. § szerint: aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,ezáltal veszélyezteti a településen élők biztonságát
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya
kivételével – póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz,
e.) valamint aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.
Fent hivatkozott törvény 196.§ (1) bekezdése szerint aki:
„a) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön
szemetel, ezeket beszennyezi,
b) a felügyelete alatt lévő állat által az a) pontban megjelölt helyen okozott szennyezés megszüntetéséről
nem gondoskodik, szabálysértést követ el.”

Szabálysértés miatt alkalmazható büntetés a pénzbírság, melynek legalacsonyabb
összege ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint.
Kérjük a Tisztelt Ebtulajdonosokat, hogy fenti szabályokat betartani szíveskedjenek, mert
annak megszegése esetén a szabálysértési eljárás lefolytatására és bírság kiszabására is
számíthatnak!
Ivánc, 2014. augusztus 7.

Hollósiné Botka Ildikó sk.
jegyző
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Ivánc Község Önkormányzata
9931 Ivánc, Kossuth L. u. 119.
Tel.: (94) 442-417 v. 542-027 Fax: (94) 542-052
E-mail: polgarmester@ivanc.hu

HIRDETMÉNY
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az elmúlt hetekben Önkormányzatunk felé több bejelentés érkezett, miszerint a településen róka és arany sakál nagyszámú bel- és külterületi megjelenése következtében kárt okoznak a lakosságnak a szárnyas állatok tartása és a napi életvitel során.
A Vas Megyei Kormányhivatal Földművelési Igazgatóságával történt egyeztetés alapján lehetőség nyílik
arra, hogy amennyiben a lakosság részéről fenti tény megerősítése céljából kellő számú írásbeli bejelentés
is érkezik Önkormányzatunkhoz, úgy az Igazgatóság a vadásztársaságok hatékony közreműködését kezdeményezi a probléma megoldása céljából.
Fent leírtak alapján kérjük, hogy azon lakosok, akik róka és aranysakál ivánci jelenléte következtében
kárt szenvedtek, erre vonatkozó írásos bejelentésüket ügyfélfogadási időben
legkésőbb 2014. augusztus 18. napjáig
tegyék meg az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalnál.
Az írásbeli bejelentéseket Önkormányzatunk összegyűjti és a szükséges intézkedés megtétele céljából
továbbítja a fent említett Igazgatóság részére.
Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!
Ivánc, 2014. augusztus 8.

Gyarmati Tibor sk.
polgármester

_______________________________________________________________
HIRDETMÉNY!
Értesítem a Tisztelt lakosokat, hogy a gyermeknevelést segítő támogatás kifizetésének kezdete
2014. augusztus 13-án 13.00 órától
az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalban történik.
Ivánc, 2014. augusztus 12.

Gyarmati Tibor sk.
polgármester

Megjelenik: kéthavonta
Kiadja: Ivánc Község Önkormányzata
A kiadásért felelős: Gyarmati Tibor
Készült: Az ivánci teleházban.
Szerkesztő: Horváth Bernadett

16

